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Marki własne przyszłością 
polskiego rolnictwa

Wydarzenie organizowane 
przez Centrum Kompetencji 
PUŁAWY zostało objęte honoro-
wym patronatem Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mi-
nisterstwa Skarbu Państwa oraz 
organizacji Fertilizers Europe.

- Mijające 25 lat to czas wiel-
kich przemian i rozwoju Polski. 
Naszą determinację w walce 
o wolność zastąpiła determi-
nacja, energia i inwencja w za-
gospodarowywaniu wolności. 
Skala tych dokonań jest dobrze 
widoczna w rolnictwie i na te-
renach wiejskich – dlatego z sa-
tysfakcją objąłem „Patronatem 
Prezydenta 25 lat Wolności” to 
ważne przedsięwzięcie Centrum 
Kompetencji PUŁAWY, jakim 
było opracowanie raportu 
„25 lat polskiego rolnictwa. 
Bezpieczeństwo żywnościowe 
w Europie” - tymi słowami 
Prezydent RP Bronisław Komo-
rowski w swoim liście powitał 
uczestników IV Konferencji 
„Nauka – Biznes – Rolnictwo”.

- Działania Centrum Kompe-
tencji, które przygotowało ra-
port „25 lat polskiego rolnictwa. 
Bezpieczeństwo żywnościowe 
w Europie“ są zbieżne ze świa-
tową dyskusją na temat mode-
li rolnictwa zbilansowanego. 
Polskie produkty żywnościowe 
mają dziś szansę być rozpozna-
walne na świecie. Chcemy, aby 
rolnictwo, które obecnie jest 
czwartym największym sek-
torem polskiej gospodarki nie 
tylko nie straciło na wartości, 
ale żeby za kolejną dekadę było 
pierwszym, bądź drugim sekto-
rem napędzającym rozwój Polski 
– powiedział Paweł Jarczewski, 
Prezes Zarządu Grupy Azoty.

List do uczestników konferen-
cji wystosował również Minister 
Skarbu Państwa Włodzimierz 
Karpiński.

- Mądry dialog, współpraca 
nauki i przemysłu służyć będzie 
polskiemu rolnictwu. Potrzebuje 
ono wymiany doświadczeń mię-
dzy sferami produkcji i naukowo 
– badawczej, jak i nowych pro-
jektów badawczych w przemyśle 
nawozowym, czy wiedzy, którą 
dostarczają instytuty naukowe 
- podkreślił Minister Karpiński.

Tegoroczną edycję konferencji 
otworzyła oficjalna prezentacja 

raportu „25 lat polskiego rol-
nictwa. Bezpieczeństwo żyw-
nościowe w Europie”. Autorzy 
opracowania zaprezentowali 
główne wnioski płynące z publi-
kacji oraz wyniki badań przepro-
wadzone wśród liderów opinii 
środowiska rolniczego. Postawili 
szereg pytań, będących kluczo-
wymi wyzwaniami dla rozwoju 
krajowego rolnictwa.

- „Wzrost eksportu produktów 
rolnych, który obecnie przekra-
cza 20 mld euro, wzrost kultu-
ry prowadzenia gospodarstw, 
zwrot w kierunku rolnictwa pre-
cyzyjnego – tak wygląda dziś 
polskie rolnictwo – powiedział 
prof. Janusz Igras, Dyrektor Na-
ukowy Instytutu Nowych Syntez 
Chemicznych w Puławach oraz 
Redaktor Naukowy raportu – 
Polskie produkty rolno – spo-
żywcze są cenione na rynkach 
europejskich. Przedsiębiorcy 
rolni są świadomi ich wysokiej 
wartości i widzą na tym polu 

duży potencjał na przyszłość. 
Czas, zatem spojrzeć na sektor 
rolny w ujęciu biznesowym“ – 
dodał prof. Igras.

- „Podziękowania i wyrazy 
uznania kieruję do przedsiębior-
ców, których wiedza, daleko-
wzroczność i codzienny wysiłek 
przyczyniają się do stałego wzro-
stu polskiej gospodarki i wciąż 
podnoszą jej konkurencyjność 
na arenie międzynarodowej. Je-
stem przekonany, że również 
Państwa spotkanie w Puławskim 
Parku Naukowo – Technologicz-
nym dobrze posłuży realizacji 
tego strategicznego celu“ – na-
pisał w swym liście do uczest-
ników konferencji Prezydent RP 
Bronisław Komorowski.

Podczas konferencji odbyła się 
także debata na temat polskich 
marek branży rolniczej podbi-
jających rynki Europy. Udział 
w niej wzięli przedstawiciele pol-
skich brandów znanych w całej 
Europie.

- Centrum Kompetencji Puła-
wy to nowoczesny think - tank 
rolniczy. Skupiamy się na wy-
mianie doświadczeń przedsię-
biorców rolnych, know – how 
producentów środków produkcji 
oraz wiedzy instytucji nauko-
wych. Dzięki temu polski przed-
siębiorca rolny staje się jeszcze 
bardziej nowoczesny. Naszym 
celem jest, aby osiągał maksy-
malne korzyści z prowadzonej 
działalności – powiedział Zenon 
Pokojski Wiceprezes Zarządu 
Grupy Azoty Zakłady Azoto-
we PUŁAWY SA, Koordynator 
Konsorcjum Centrum Kompe-
tencji PUŁAWY oraz współautor 
raportu „25 lat polskiego rol-
nictwa. Bezpieczeństwo żyw-
nościowe w Europie”.

W IV już edycji konferencji 
„Nauka – Biznes – Rolnictwo” 
udział wzięli przedstawiciele 
świata nauki i agencji rządowych, 
przedsiębiorcy rolni oraz liderzy 
chemii rolnej. Ponad 200 gości 

miało okazję wymienić się do-
świadczeniami oraz nawiązać 
kontakty do dalszej współpracy.

Centrum Kompetencji PUŁA-
WY - pierwszy polski think-tank 
rolniczy, który skupia w sobie trzy 
różne punkty widzenia: wraż-
liwość i doświadczenie przed-
siębiorców rolnych, know - how 
producentów środków produkcji 
oraz wiedzę i wizję instytucji na-
ukowych zajmujących się tema-
tyką AGRO. Instytucja powstała 
w 2011 r. i stanowi dziś prężną 
platformę dla współpracy nauki 
i biznesu w rolnictwie. Misją Cen-
trum Kompetencji PUŁAWY jest 
promowanie modelu nowocze-
snego przedsiębiorcy rolnego 
oraz dostarczanie wymiernych 
korzyści wszystkim uczestnikom 
rynku rolnego. To nowoczesny 
ośrodek współpracy, a przede 
wszystkim wymiany informa-
cji i doświadczeń dla rolników, 
doradców, instytucji nauki oraz 
szeroko rozumianego biznesu.

RR

26 listopada br. w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się 
Konferencja z cyklu “Nauka – Biznes – Rolnictwo”.
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first!
by SIMA

www.simaonline.com

USŁUGI STWORZONE 
Z MYŚLĄ O WAS
■   Recepcja - Club International przy wejściu 

do hali 6, powitanie w języku polskim, 
zwiedzanie targów dla grup odwiedzających, etc.

■   Darmowe - wizyty w gospodarstwach w Regionie Paryskim.

■   Biznes - indywidualne spotkania z wystawcami dzięki 
usłudze SIMA Business Meetings.

■   Wieczorna rozrywka - restauracje w Paryżu oferujące 
promocyjne ceny.

               ZAMÓWCIE DARMOWĄ WEJŚCIÓWKĘ  
PRZEZ INTERNET WPISUJĄC KOD: ROLRA15

 22 >26 FÉVRIER 2015
Paris Nord Villepinte - France

MĘDZYNARODOWE TARGI MASZYN l URZĄDZEŃ DLA ROLNICTWA 
I HODOWLI

22>26 LUTEGO 2015

Targi SIMA zwiększają 

powierzchnię: hale od 3 do 7

Więcej informacji w przedstawicielstwie Targów:
Międzynarodowe Targi Francuskie, Warszawa
Tel. 22 815 64 55 • E-mail:  promopol@it.pl
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Innowacja w centrum zainteresowania targów

Targi zapowiadają się bardzo 
pozytywnie dzięki zwiększonej 
powierzchni ekspozycyjnej, ro-
snącej liczbie nowych wystaw-
ców, głównie firm pochodzących 
spoza Francji oraz kompleksowej 
ofercie produktów i usług.

„Targi SIMA-SIMAGENA 
2015 będą większe, bardziej in-
nowacyjne i międzynarodowe” 
wyjaśnia Martine Dégremont - 
dyrektor salonu. „Większe, gdyż 

będziemy gościć 25% nowych 
wystawców, z myślą o których 
zwiększyliśmy powierzchnię wy-
stawową i zlokalizowaliśmy targi 
w halach od 3 do 7 Parku Ekspo-
zycyjnego Paris-Nord Villepinte. 
Bardziej innowacyjne zgodnie 
z hasłem Innovation First, które 
będzie obecne we wszystkich 
animacjach targowych. Co-
raz bardziej międzynarodowe, 
dzięki dużej liczbie nowych 

wystawców, również z krajów, 
które dotąd nie uczestniczyły 
w naszych targach. Gośćmi 
honorowymi przyszłorocznej 
edycji będą 3 kraje: RPA, Japonia 
i Meksyk”.

„Innovation First!” 
- motyw przewodni 
targów SIMA-
SIMAGENA 2015

Hasło przewodnie przyszło-
rocznej edycji targów, „Inno-
vation First!” odnosi się do 
maszyn, upraw, terytoriów i lu-
dzi. W ramach targów stworzone 
zostaną specjalne przestrzenie 
poświęcone innowacjom:

Przestrzeń Innovation First!: 
prawdziwe laboratorium idei. 
Przestrzeń ta zaprezentuje wy-
niki prac, uczelni rolniczych 
z Francji i z innych krajów, 

na temat wizji rolnictwa przy-
szłości, scenariusze perspektyw 
branży rolniczej do 2050 roku, 
opracowane przez organizacje 
branżowe oraz Galerię Innowa-
cji, będącą witryną zwycięzców 
konkursu SIMA Innovation 
Awards (Ceremonia wręczenia 
nagród: 27 listopada 2014 r.).

Międzynarodowe Spotka-
nia i Konferencje Techniczne 
poruszające nową tematykę: 
«Innowacje technologiczne 
sprzyjające zrównoważonemu 
rolnictwu», «Wykorzystanie dro-
nów w rolnictwie» oraz warsz-
taty praktyczne, będące okazją 
do  wymiany doświadczeń na 
temat innowacyjnego rolnictwa.

Organizatorzy targów przy-
gotowali także Przestrzeń Fla-
shback, która zaprezentuje stare 
modele sprzętu rolniczego, dzię-
ki czemu będzie można zoba-
czyć jaka (r)ewolucja nastąpiła 
w sektorze maszyn rolniczych 
na przestrzeni lat.

Bardziej innowacyjne niż kie-
dykolwiek targi SIMA-SIMAGE-
NA proponują nowe animacje:

SIMA Business Meetings, 
usługa, która pozwala nawią-
zać relacje biznesowe między 
odwiedzającymi, którzy mają 
w planach zakup sprzętu a wy-
stawcami poprzez zaaranżowa-
nie indywidualnych spotkań na 
targach.

Village des Métiers (Sektor 
zawodów rolniczych), miejsce 
spotkań i wymiany doświad-
czeń, które oferuje pełen 
przegląd zawodów z branży 
agromechanicznej oraz prezen-
tuje różne możliwości dla osób 
zatrudnionych w tym sektorze 
(podnoszenie kwalifikacji, prze-
branżowienie, zatrudnienie).

Targi SIMA-SIMAGENA 
zwiększają swoją 
powierzchnię

Biorąc pod uwagę duże 
oddziaływanie targów SI-
MA-SIMAGENA na arenie 
międzynarodowej organizato-
rzy salonu zaplanowali na rok 
2015 szereg zmian:

Nowa lokalizacja (hale od 
3 do 7) umożliwi zwiększenie 
powierzchni ekspozycyjnej 

tragów. Hala 7 będzie gościć 
salon SIMAGENA, sprzęt 
przeznaczony dla gospodarstw 
hodowlanych mlecznych i mię-
snych, sprzęt do transportu 
i przenoszenia ładunku. Hala 
3 pomieści rozrastający się sek-
tor części i komponentów.

Ponad 25 % nowych wystaw-
ców, głownie z sektorów silniki 
- części zamienne i komponenty, 
uprawa ziemi, ładowanie, trans-
port, składowanie oraz nowe 
technologie.

Sektory, które odnotowały 
największy wzrost: ciągniki, 
uprawa ziemniaków i buraków, 
części zamienne i komponenty, 
ładowanie, transport, składowa-
nie oraz uprawa ziemi.

Dwa nowe sektory, stworzone 
na prośbę odwiedzających: urzą-
dzenia do utrzymania terenów 
zielonych i sprzęt do zbioru ro-
ślin tropikalnych i specjalnych.

Targi o charakterze 
międzynarodowym

Targi SIMA-SIMAGENA 
będą spotkaniem wszystkich 
operatorów sektora rolniczego: 
profesjonalistów ze wszystkich 
kontynentów, przedstawicieli 
różnej wielkości i typów gospo-
darstw (konwencjonalnych, zin-
tegrowanych, ekologicznych, 
tropikalnych).

W targach po raz pierwszy 
będą uczestniczyły firmy z nastę-
pujących krajów: Korea, Chor-
wacja, Estonia, Grecja i Litwa. 
Odnotowaliśmy znaczny wzrost 
udziału wystawców z Polski, 
Turcji, Indii i USA. Po raz ko-
lejny na targach licznie będą 
reprezentowane kraje, które już 
tradycyjnie uczestniczą w na-
szym salonie, m.in.: Holandia, 
Czechy, Niemcy i Wlk. Brytania.

Ponad połowę wystawców 
będą stanowiły firmy spo-
za Francji, reprezentujące 
40 krajów.

Organizatorzy targów oczeku-
ją ponad 248 800 wejść odwie-
dzających ze 145 krajów i wizyt 
330 międzynarodowych delega-
cji handlowców i liderów opinii.

W programie przewidzia-
no degustacje produktów 
lokalnych.

76 edycja Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Rolnictwa i Hodowli SIMA-
SIMAGENA odbędzie się od 22 do 26 lutego 2015 r. w Parku Ekspozycyjnym Paris-Nord Villepinte.
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DOBRE ROZDANIE
NA ŚWIĘTA

KUHN – Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Jelonek k. Poznania, ul. Orzechowa 1
62-002 Suchy Las
tel. 61 812 52 35, fax 61 811 70 10
www.kuhn.com.pl

Radosnych i spokojnych, 
spędzonych w rodzinnym gronie 

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pełnego szczęścia 

i optymizmu
Nowego Roku 2015

życzą
Pracownicy

KUHN – Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.

Kontakt do konsultanta:
+48 662 085 959

RATY 0%
OD 18 DO 36 MIESIĘCY *

*szczegóły programów ratalnych KUHN Finance dostępne są 
na stronie internetowej www.kuhn.com.pl
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Caldena wyróżniona za najwyższą jakość!
Podczas Polskiego Dnia Jakości 

organizowanego pod wysokim pa-
tronatem Parlamentu Europejskiego 
oraz pod honorowym patronatem 
Ministerstwa Gospodarki pod 

hasłem „Winning through Quali-
ty” („Wygrywać przez jakość”) oraz 
„System oceny zgodności u UE – 
10 lat po akcesji Rzeczpospolitej 
Polskiej”’ dnia 23 października 

2014 roku, spółka Caldena została 
wyróżniona statuetką za działania 
na rzecz promowania wysokiej jako-
ści nawozów wyróżnionych znakiem 
jakości „Q”.

Wyróżniono również nawozy 
dolistne Agravita® Aktiv 48 oraz 
Agravita® Aktiv 70, które otrzy-
mały certyfikaty „Gwarantowa-
na Jakość”.

Rozszerzamy ulepszamy, kontynuujemy

Rozszerzenia zakresu sto-
sowania oraz nowe rejestracje 
Produktów Sumi Agro Poland 
to główny temat konferencji.

Rozszerzenie zakresu stoso-
wania dotyczą takich prepara-
tów, jak:

Mospilanu 20 SP – szerszy za-
kres zwalczanych szkodników 
w rzepaku, większości upraw 
sadowniczych, warzywniczych 
i ozdobnych oraz leśnictwie. 
Dzięki temu środek stał się na 
polskim rynku insektycydem 
o najszerszym spektrum zwal-
czanych szkodników, bo aż po-
nad 250 zastosowań.

Topsin M 500 S.C. – zwal-
czanie wielu gatunków różnych 
chorób w uprawach roślin rolni-
czych, sadowniczych, warzywni-
czych, ozdobnych i leśnych. Ten 
preparat, również stał się na pol-
skim rynku fungicydem o naj-
szerszym zakresie stosowania.

Yamato 303 SE – szeroki 
zakres zwalczanych chorób 
w zbożach ozimych i jarych, 
rzepaku i buraku cukrowym. 
Dzięki zawartości tiofanatu 
metylowego, środek może być 
stosowany w uprawach zbóż 
ozimych i rzepaku ozimego już 
wczesną wiosną, gdy tempera-
tura powietrza przekracza 5°C.

Kendo 50 EW – zyskał nowe 

możliwości zwalczania mącz-
niaka w wielu uprawach jak: 
mączniak właściwy w pszenicy 
ozimej i jarej, jęczmieniu jarym; 
mączniak jabłoni, gruszy, wino-
rośli a także mączniaki w upra-
wach roślin ozdobnych.

Portfolio firmy zostało w mija-
jącym sezonie wzbogacone także 
w nowe produkty.

Fezan Plus 226 SC – fungicyd 
zbożowy o unikalnej kombina-
cji dwóch substancji czynnych 
o odmiennym sposobie działa-
nia. Zawiera tebukonazol działa-
jący układowo oraz chlorotalonil 
o działaniu powierzchniowym. 
Dzięki swojemu składowi sta-
nowi doskonałe narzędzie do 
walki z chorobami liści i kłosa 
a szczególnie septorioz.

Matsuri 250 EC – doskonały 
partner dla indywidualnych pro-
gramów fungicydowych w zbo-
żach zawierający sprawdzoną 
substancję czynną – propiko-
nazol z grupy azoli.

Biosild Top 370 FS – dwu-
składnikowa zaprawa zbożowa 
z udziałem tiofanatu metylowego, 
którego nie zawiera żadna zapra-
wa zarejestrowana w Polsce. Za-
prawa jest szczególnie przydatny 
do zwalczania chorób fuzaryjnych 
w początkowym okresie rozwo-
ju rośliny uprawnej (fuzaryjna 
zgorzel siewek, pleśń śniegowa).

Podczas tego spotkania,Urszu-
la Filipecka, dyrektor marketin-
gu firmy, podkreśliła znaczenie 
akcji „Budujemy populację owa-
dów zapylających” i zapewniła, 
że będzie ona kontynuowana 
w kolejnym roku.

Spośród zaproszonych gości 
głos zabrał mgr inż. Grzegorz 
Pruszyński z Instytutu Ochro-
ny Roślin – PIB w Poznaniu, 
który podkreślił, że wzrost 
areału uprawy rzepaku wpły-
nął na stworzenie dogodnych 

warunków dla występowania 
i zwiększenia liczebności wie-
lu gatunków szkodników, co 
w konsekwencji wymaga wła-
ściwej ochrony insektycydowej. 
Zwrócił też uwagę na obowią-
zujące od 2014 roku w Unii 
Europejskiej Rozporządzenie 
485/2013 nakazujące ograni-
czenie stosowania niektórych 
substancji czynnych z grupy 
neonikotynoidów i skutki wy-
siania niezaprawionego zaprawą 
insektycydową materiału.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 27 listopada br. w Warszawie 
podsumowano działalność firmy w 2014 r. oraz przedstawiono plany spółki 
na najbliższy sezon.

Rozwój energetyki ze źródeł 
odnawialnych na obszarach wiejskich

Przesunięcie niewykorzy-
stanych środków w działaniu 
„Poprawianie i rozwijanie in-
frastruktury związanej z roz-
wojem i dostosowywaniem 
rolnictwa i leśnictwa przez 
gospodarowanie rolniczymi 
zasobami wodnymi” w PROW 
2007 – 2013 w wysokości 
17 250 000 EUR na realiza-
cję polityki rozwoju obszarów 
wiejskich związanego z pozyski-
waniem energii ze źródeł odna-
wialnych umożliwi wsparcie 
inwestycji dotyczących 
budowy mikroinstalacji 
prosumenckich.

Beneficjentem pomocy bę-
dzie gmina. Nabory wniosków 
będą ogłaszane przez samorządy 
województw, a wnioski będą 
składane do urzędu marszałkow-
skiego właściwego ze względu 

na miejsce realizacji projektu. 
Weryfikację projektów i zawiera-
nie umów powierza się również 
samorządom wojewódzkim. Za-
kłada się, że wsparcie otrzyma-
ją najlepsze projekty z każdego 
województwa. Pozostałe środki 
będą wykorzystywane na współ-
finansowanie projektów w kolej-
ności uzyskanych punktów na 
podstawie kryteriów wskaza-
nych w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
1 kwietnia 2008 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i try-
bu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach 
działania „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiej-
skiej” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013.

Projektowane zmiany 

w działaniu „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiej-
skiej” zostały przyjęte przez Ko-
mitet Monitorujący Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 na posiedzeniu 
w dniu  9 września br. i prze-
kazane do Komisji Europejskiej 
z prośbą o akceptację.

Beneficjent działania „Pod-
stawowe usługi dla gospodar-
ki i ludności wiejskiej” będzie 
mógł przeznaczyć przyznane 
w ramach działania środki 
(do 90% wartości inwestycji) 
na zakup urządzeń do wytwa-
rzania energii ze źródeł odna-
wialnych i ich montażu. Będzie  
również mógł przeznaczyć po-
moc na sfinansowanie instala-
cji OZE na nieruchomościach 
należących do osób fizycznych.   
Maksymalna kwota refundacji 

określona jest na poziomie po-
mocy de minimis dla inwestycji 
przyznawanej przedsiębiorcom 
wykonującym usługi świadczone 
w ogólnym interesie gospodar-
czym, tj. 500 000 EUR.

Nie ma preferencji co do ro-
dzaju urządzeń na zakup któ-
rych można otrzymać wsparcie. 
Natomiast preferowana będzie 
różnorodność zastosowanych 
mikroinstalacji prosumenc-
kich. Instalacje OZE zakupione 
w ramach ww. działania będą 
mogły zostać wykorzystane do 
realizacji większego przedsię-
wzięcia polegającego na utwo-
rzeniu spółdzielni energetycznej 
z udziałem samorządu lokal-
nego związanego z obszarami 
wiejskimi.

Jolanta Malinowska-Kłos
Źródło: Biuro Ministra, MRiRW
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Fortima F 1250 MC 
Firmowym Hitem Roku 2015

Fortima F 1250 MC, to 
uniwersalna, do słomy siana 
i sianokiszonek, prasa rolująca 
ze stałą komorą prasowania 
o średnicy 125 cm. Prosta, 
nieskomplikowana budowa 
ułatwia eksploatację, uprasz-
cza konserwację i zwiększa 
trwałość.

Zainstalowany nowy, bez-
krzywkowy podbieracz Easy-
Flow o szerokości roboczej 
205 cm, zapewnia większą 
wydajność i mniejsze zużycie 
ciągnika oraz maszyny.

Posiada przenośnik łańcu-
chowo-belkowy – umożliwia-
jący pracę w ekstremalnych 
warunkach (zarówno sucha 
słoma jak i mokre zielonki). 
Centralne automatyczne sma-
rowanie łańcuchów, za pomocą 
pompy mimośrodowej, redu-
kuje potrzebę konserwacji do 
minimum.

Przednia rolka dociskowa 
gwarantuje ciągły przepływ 
materiału, a optymalnym roz-
wiązaniem jest rotorowy zespół 
tnący MultiCut z 17 nożami. 
Załączanie noży w zespole 

rozdrabniającym umożliwia 
szybką regulację długości 
cięcia.

Sprawdzone wiązanie siat-
ką pozwala na krótsze czasy 
wiązania i tym samym większą 
liczbę bel o gładkiej powierzch-
ni zewnętrznej. To z kolei prze-
kłada się na skrócenie czasu 
pracy, i zmniejszenie zużycia 
oleju napędowego.

Wyrzutnik bel nie tylko wy-
tacza bele z obszaru obrotu tyl-
nej klapy, ale służy również 
jako stół rozładunkowy. Eli-
minuje cofanie przed każdym 
wyrzuceniem beli.

Fortima F 1250 MC to 
zwrotna maszyna usadowiona 
na pojedynczej osi i szerokich 
kołach 500/50-17, o niskim za-
potrzebowaniu mocy, bo już od 
75KM. Napęd WOM 540 obr/
min – wałek szerokokątny ze 
sprzęgłem automatycznym.

Sterowanie typu Comfort 
z kasetą Beta – umożliwia 
dodatkowe regulacje maszy-
ny bezpośrednio ze stanowi-
ska kierowcy, oraz przejrzystą 
kontrolę i obsługę.

Najwyższe wydajności, bezawaryjna praca oraz duża 
łatwość obsługi i serwisowania – to wyróżniające cechy 
pras zwijających ze stałą komorą prasowania 
firmy KRONE.

DRAMIŃSKI GMMpro

Szybki 
i precyzyjny pomiar

Wilgotnościomierz mie-
rzy wilgotność całego ziarna. 
Poręczny dozowniki ułatwia 
napełnienie komory pomiaro-
wej a wbudowana waga oraz 
czujnik temperatury znacznie 
zwiększają precyzję pomiaru. 

Średnia dokładność pomiaru 
jest poniżej 0,5% dla ziarna 
znormalizowanego.

Łatwość obsługi
Wilgotnościomierz ma bar-

dzo przejrzyste oprogramowanie 
i praktyczną klawiaturę. Wy-
świetlacz LCD zapewnia bardzo 

czytelny odczyt wyników. Menu 
przedstawiające pełne nazwy 
ziaren jest w języku polskim.

Mocne i solidne 
urządzenie

Wilgotnościomierz wykonany 
jest z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego dzięki czemu jest od-
porny na wszelkie uszkodzenia 
a przy tym też jest bardzo łatwy 
w czyszczeniu.

Wilgotnościomierz DRA-
MIŃSKI GMMpro jest poleca-
ny dla producentów zbóż, firm 
zajmujących się skupem i prze-
chowywaniem ziarna oraz wiel-
ko obszarowych gospodarstw 
rolnych wyspecjalizowanych 
w produkcji zbóż.

Lista gatunków:
• rzepak
• żyto
• pszenica szklista
• pszenica zwyczajna
• jęczmień jary
• pszenżyto
• kukurydza
• owies
• łubin
• bobik
• soja

Precyzyjny wilgotnościomierz do ziarna 
z wbudowaną wagą.

R
E

K
L
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A
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POM Augustów Sp. z o.o.

Separator M502/2 

• Separator M502/2 przezna-
czony jest do oczyszczania 
ziarna zbóż, nasion roślin 
strączkowych z zanieczysz-
czeń lżejszych od materiału 
czyszczonego.

• Separator M502 o wydajno-
ści do 15t/h współpracuje 
z połączonym bezpośred-
nio przenośnikiem ślima-
kowym T 206/4 o długości 
3m zamocowanym na spe-
cjalnym wózku.

• Specjalne podwozie, zapewnia 
stabilną pracę, jak również 
umożliwia pokonywanie nie-
wielkich odległości w obrębie 
gospodarstwa.

• Najważniejsze zespoły separa-
tora do ziarna M502/2, to:

• rama czyszczalni kpl

• p r z e n o ś n i k  ś l i m a k o -
wy T206/4

• kosz zasypowy T206/4
• separator do z ia rna 

M502 (bez nóg)

Urządzenie charakteryzuje się:
• małym zapotrzebowaniem 

mocy napędowej
• łatwością przestawienia 

z jednego miejsca na dru-
gie oraz zainstalowaniem 
w dowolnym miejscu pod 
warunkiem dostępu do sieci 
elektrycznej

• możliwością współpracy z in-
nymi urządzeniami produkcji 
POM Augustów w celu odbio-
ru oczyszczonego ziarna

Zalety używania separatora:
• usunięcie zanieczyszczeń 

przed suszeniem i magazy-
nowaniem ziarna

• znaczne zmniejszenie wystę-
powania kurzu zarówno przed 
jak i po suszeniu

• oczyszczone ziarno posiada 
większą wartość
Przenośnik ślimakowy po 

zdemontowaniu może być prze-
znaczony do transportu ziarna 
zbóż na niewielkie odległości, do 
napełniania worków w mniej-
szych przechowalniach oraz do 
przesypywania ziarna w celu jego 
przewietrzania. Stosunkowo duża 
wydajność czyni go przydatnym 
do napełniania silosów zbożo-
wych jak również spichlerzy.

Przenośnik w wykonaniu 
podstawowym nie nadaje się 
do transportu grochu, bobiku 
i kukurydzy. Do transportu 
tych nasion należy zamówić 
wykonanie indywidualne ze 
zmniejszoną średnica ślimaka 
transportującego – 115 mm.

Na nadchodzący sezon POM Augustów poleca również:
Oprócz szerokiej gamy pro-

dukcyjnej POM Augustów, 
w skład której wchodzą przeno-
śniki pneumatyczne, ślimakowe, 
rozsiewacze nawozów, brony 
zębowe, zamiatarki, separato-
ry itp., warto też wspomnieć 
o wprowadzeniu do produk-
cji wielu nowych, ciekawych 
maszyn, takich, jak: brona 
zawieszana 7-polowa z wałem 
strunowym U 224/1, przenośnik 
pneumatyczny z wentylatorem 
pięciostopniowym T 480 oraz 
zamiatarki ciągnikowe z syste-
mem zraszania wodą, szczotką 
boczną i hydraulicznym opróż-
nianiem zbiornika na śmieci.

Brona zawieszana 7-polowa 
hydrauliczna z wałem struno-
wym U 224/1. przeznaczona jest 
do wyrównywania powierzchni 
po orce, przykrywania nasion, 
rozbijania i kruszenia brył, nisz-
czenia wschodzących chwastów, 
rozłogów perzu i innych prac 
polowych. Brona ta składa się 
z 7 pól, każde z 20 zębami.  Sze-
rokość robocza takiej brony wy-
nosi 7 metrów. Zagregowana 
jest ona z 3 wałami strunowymi 
i do wykonania pracy potrzebuje 
sprzęgu z ciągnikiem o mocy 
100 kW. Warto podkreślić, że 
zęby pól utwardzone są obróbką 
cieplną, a pola i belka wykonane 
są z jakościowej stali węglowej.

Przenośnik pneumatyczny ssą-
co – tłoczący z wentylatorem 
pięciostopniowym T 480, prze-
znaczony jest do przemieszczania 
materiałów ziarnistych i granu-
lowanych w kierunku poziomym 
i pionowym. Osiągana przez 
przenośnik wydajność 45 t/h 
oraz możliwość przenoszenia 
materiałów na odległość do 
80 m decyduje o zastosowaniu 
przenośnika w dużych gospodar-
stwach rolnych i hodowlanych. 
Jest idealny do prac rozładowczo 

– załadowczych, takich, jak 
przeładunek ziarna zbóż, wy-
sysania ziarna z pryzm, zbior-
ników zbożowych lub silosów 
z jednoczesnym załadunkiem na 
środki transportu i odwrotnie. 
Ogromną zaletą tego przeno-
śnika jest możliwość załadun-
ku wysokich przyczep, łatwość 
budowy rurociągu, transport 
ziarna na odległość i wysokość 
oraz szybka zmiana miejsca wy-
sypu ziarna poprzez obrót wysy-
pu. Zastosowanie przepustnicy 
automatycznej optymalizującej 
parametry pracy przenośnika 
pozwala ograniczyć zużycie 
paliwa oraz zabezpiecza ziarno 
przed przekroczeniem granicznej 
prędkości transportu, powyżej 
której następuje wzrost uszko-
dzeń ziarna.

Dużą popularnością cieszą 
się też zamiatarki ciągnikowe 
z przeznaczeniem do zamiata-
nia z jednoczesnym zbieraniem 
śmieci z powierzchni utwardzo-
nych, takich jak: drogi, place 
i chodniki pokryte asfaltem, 
betonem lub kostką brukową. 
Zamiatarki mogą pracować 
w dwóch trybach: z zamonto-
wanym koszem, wówczas za-
nieczyszczenia są zamiatane 
do kosza, który po zapełnie-
niu można opróżnić ręcznie lub 
hydraulicznie (w zależności od 
opcji) lub z koszem zdemonto-
wanym i zamiatarką ustawioną 
skośni, co pozwala na zamiata-
nie śmieci na lewą lub prawą 
stronę. Doskonale nadają się też 
do zimowego utrzymania dróg, 
placów i chodników. Uwzględ-
niając potrzeby klientów roz-
szerzono ofertę o wyposażenie 
dodatkowe tych zamiatarek 
w postaci układu zraszania, 
szczotki bocznej i hydraulicz-
nego opróżniania zbiornika na 
śmieci.

jako HIT ROKU 2015 prezentuje separator M 502/2 (czyszczalnia mobilna).
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R E K L A M A Nasz MISTRZ PLONÓW  CODIMON FAO 240

Codimon to przedstawiciel „no-
wej fali” w ofercie Osevy Polska. 
Oprócz specyficznego pokroju – 
erektywne liście - i „stay green” 
jest to mieszaniec o rekordowym 
potencjale genetycznym. Jego szcze-
gólną zaletą jest możliwość uprawy 
na tzw. „zimnych” stanowiskach 
oraz możliwość wczesnego siewu.

Chociaż był badany i został 
zarejestrowany jako trójliniowy 
mieszaniec, w typie „stay green” 
o kombinowanym – kiszonka/bio-
gaz/ziarno – kierunku wykorzysta-
nia, polskie doświadczenia – PZPK 
i COBORU – oraz makrodoświad-
czenia, świadczą o tym, że można 
go uprawiać, zgodnie z począt-
kowymi sugestiami hodowcy, na 

kiszonkę – w PDO dał najwyższy 
plon świeżej masy spośród wszyst-
kich mieszańców – niezależnie od 
kategorii wczesności a plon 902 q/
ha w Kobierzycach to naprawdę re-
kord wśród 61 mieszańców. Plon 
świeżej masy wynoszący 870 q/ha 
we Wrocikowie świadczy, że można 
uprawiać go na kiszonkę i biogaz 
w Północnej Polsce.

Zalety
• wysokiej jakości  stay-green
• wyjątkowa strawność
• nadaje się do uprawy na „zim-

nych” i wilgotnych stanowiskach, 
również na północy Polski,

• odporność na helmintosporium 

(plamistość liści)
• wysoka roślina posiadająca sze-

rokie erektywne liście
• 14 rzędów nasion w kolbie
• odporność na wylegania
• olbrzymi plon św ieżej 

masy (wg COBORU i PZPK 
114% wzorca / w tym 902 q/ha 
w Kobierzycach)

Makrodoświadczenia w kierunku 
plonu ziarna wskazują również na 
możliwość ziarnowego wykorzy-
stania CODIMONA – patrz tabele.

Tabela 1.Wyniki doświadczeń COBORU i PZPK 
Cecha Wzorzec CODIMON %wzorca

Plon ogólny świeżej masy, dt z ha 680 776 114
Plon świeżej masy kolb, dt z ha 228 229 101

Plon ogólny suchej masy, dt z ha 216,9 228,6 105
Plon jednostek pokarmowych, tys. z ha 24,28 25,06 103

Tabela 2.Wyniki doświadczeń w 2011 roku  Żywocice woj. opolskie
Wilgotność w % Plon dt/ha - 27% Plon dt/ha - 15 %

CODIMON 133,34 114,54

Tabela 3.Wyniki doświadczeń w 2012 roku – plon ziarna.
Wilgotność. % Plon dt/ha

Biestrzykowice woj. opolskie 27,0 114,54
Janów woj. opolskie 27,7 118,70

Głuchów woj. podkarpackie 25,2 130,50

Tabela 4.Wyniki doświadczeń w 2014 roku – plon ziarna.

Janów Pągów Kietrz Klępsk Sulików Ściborowice Skrzelew 

Plon ziarna  dt/ha 96,9 100,2 118,7 89,7 105,9 92,3 101,0
Wilgotność. % 28,6 27,0 31,0 34,8 35,0 29,5 27,6

Agregat uprawowy TIGRE XL
Maszyna wykonana w firmie 

AKPIL, w wersji 6-cio metrowej 
przeznaczona jest do współdzia-
łania z ciągnikiem o mocy do 
240 KM. Ma duży zakres różno-
rodnych zastosowań i służy do:
• przedsiewnej uprawy gleb 

zwięzłych i zlewnych, za-
oranych przed zimą;

• rozrywania i kruszenia za-
darnionych skib po orce na 
łąkach i innych użytkach 
zielonych;

• mieszania z glebą wysia-
nych nawozów mineralnych 
i wapna;

• wykonania podorywki ścier-
nisk bezpośrednio po ścięciu 
roślin;

• podcięcia i przykrycia nawo-
zów zielnych małej lub śred-
niej wysokości;

• pocięcia i przykrycia obornika 
po jego rozrzuceniu.

Budowa i zasada 
działania

Agregat w wersji podstawowej 
jest maszyną przyczepianą, za-
pinaną przez specjalną belkę na 
cięgnach ciągnika. Elementami 
roboczymi agregatu są talerze 
zębowe umieszczone w dwóch 
sekcjach. W sekcji przedniej tale-
rze zwrócone są w lewo, a tylnej 
w prawo. Każdy talerz posiada 
własne łożyskowanie i zawie-
szony jest na osobnej słupicy, 
która jest zabezpieczona spręży-
ną. Kąty natarcia talerzy można, 

w zależności od potrzeb, regulo-
wać oddzielnie dla sekcji przed-
niej i tylnej. Za sekcjami talerzy 
umieszczony jest ciężki wał do-
prawiający, którego zadaniem jest 
wyrównanie gleby przed siewem 
oraz utrzymanie odpowiedniej 
głębokości roboczej agregatu.

W zależności od wersji agrega-
tu koła transportowe usytuowa-
ne są za wałem doprawiającym 
lub pomiędzy tylną sekcją ta-
lerzową, a wałem doprawiają-
cym. W obu tych przypadkach 
są one wyposażone w pneu-
matyczny układ hamulcowy 
z automatycznym hamulcem 

postojowym oraz dodatkowo 
mogą być, w wersji rozszerzonej 
wykonane, jako skrętne.

Koła w zasadzie służą tylko do 
transportu maszyny i w czasie 
pracy powinny być uniesione 
w górne położenie.

Maszyna do transportu skła-
dana jest za pomocą układu 
hydrauliki siłowej. Po podnie-
sieniu maszyny na kołach do 
pozycji transportowej, zosta-
ją równocześnie podniesione 
sekcje robocze maszyny. Po 
czym automatycznie zosta-
ją zamknięte zabezpieczenia 
transportowe.



grudzień 2014 r. | Raport Rolny 7FIRMOWY HIT ROKU 2015

Farmtrac 675DT
z ładowaczem czołowym

Wykorzystaj to i kup teraz ciągniki, w atrakcyjnej cenie. Śpiesz się!

O szczegóły zapytaj swojego dealera. 
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Farmtrac 675DT

Specjalnie dla Ciebie!
Teraz ciągnik Farmtrac 

* Ceny netto po obniżce. Treść zawarta w reklamie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Promocja dotyczy ciągnika 675DT, szczegóły promocji na 
stronie www.farmtrac.pl. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące ceny, wyposażenia i specyfikacji ciągników następują każdorazowo w indywidualnej umowie sprzedaży zawieranej przez strony. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

**

Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o.  |  ul. Przemysłowa 11  |  11-700 Mrągowo  |  Polska
Infolinia: 896 749 014 lub: 600 957 608, 608 370 198, 790 549 777  
E-mail farmtrac@farmtrac.com.pl

R E K L A M A

Carrier L i XL Firmowym Hitem Roku 2015
Maszyny zbudowane z na-

ciskiem na wszechstronność, 
trwałość i niski koszt utrzy-
mania. Wszystkie mogą być 
wyposażone w zgrzebło do 
słomy, narzędzie CrossCut-
ter Knife lub włókę CrossBo-
ard Heavy.

Zgrzebło do słomy roz-
prowadza duże ilości słomy, 
czyniąc uprawę łatwiejszą 
i wpływa na stworzenie jed-
nakowych warunków do roz-
woju wysianym roślinom.

Narzędzie CrossCutter 
Knife efektywnie rozdrab-
nia zarówno poplony jak 
i twarde ściernisko po ku-
kurydzy. Ostrza CrossCut-
ter Knife są ustawione pod 
kątem prostym w stosunku 
do talerzy uprawowych, czyli 
resztki pożniwne są cięte pod 
dwoma kątami.

Włóka CrossBoard rozbija 
twarde bryły, ścina grzbiety 
bruzd pozostałych po orce 
i wyrównuje pole.

Talerze uprawowe są za-
montowane w systemie 
X-shape, powodując podą-
żanie maszyny prosto za cią-
gnikiem, co jest niezbędne 
przy korzystaniu z systemów 
GPS. Kształt ramion talerzy 
i umiejscowienie łożysk 

umożliwiają przepływ du-
żej ilości resztek pożniwnych 
i uprawionej gleby.

Stożkowe talerze uprawowe 
można wyposażyć w system 
MultiSet, który pozwala na 
czterostopniową zmianę kąta 
natarcia talerzy w zakresie 
od 10 do 18 stopni. Talerze 
są ostrzone nawet na wcię-
ciach (tzw. TrueCut), co po-
woduje, że równomiernie się 
zużywają, a ich działanie jest 
agresywniejsze.

Stożkowy kształt talerzy 
powoduje, że gleba uzysku-
je odpowiednią strukturę, 
a także zapewnia, zacho-
wanie takiego samego kąta 
pomiędzy talerzem a glebą, 
niezależnie od zużycia czy 
głębokości roboczej. W razie 
potrzeby, talerze L mogą być 
stosowane w agregacie XL 
i odwrotnie. Talerze uprawo-
we wykonane są z wysokiej 
jakości szwedzkiej stali V-55.

Wał dobierany jest do wa-
runków na polu.

CageRunner (rurowy) 
dzięki jego średnicy ma 
stosunkowo małą wagę oraz 
małą bezwładność i sam się 
oczyszcza.

Wał SoilRunner zbudowany 
jest z profili o kształcie litery 

U, w których gleba wchodząc 
w profil oddziałuje na glebę, 
pozostawiając niezaskorupio-
ną powierzchnię. Wał dostęp-
ny jest w wersji podwójnej.

Wał SteelRunner (stalo-
wy wał pierścieniowy) sku-
tecznie kruszy bryły i wciska 
kamienie. Pierścienie wału 
mają agresywny profil, dzięki 
czemu staje się oczywistym 
wyborem na gleby średnie 
i ciężkie. Wiszące, rucho-
me skrobaki skutecznie 
oczyszczają wał. Wszystkie 
wały wyposażone są w gu-
mowe amortyzowanie osi, 
co wpływa na ich większą 
żywotność.

Dla dużych gospodarstw 
oferujemy modele Carrier XL 
925-1225.

Carrier L i XL jest łatwy 
w transporcie. Układ zawie-
szenia kół, w którym siłownik 
hydrauliczny jest połączony 
z akumulatorem amortyzu-
jącym sprawia, że maszyna 
podczas transportu dosłownie 
płynnie. Wszystkie modele 
mają tylko 3 m szerokości 
w transporcie. Centralnie 
umieszczony wózek trans-
portowy sprawia, że szybko, 
łatwo i bezpiecznie przemiesz-
cza się między polami.

Carrier L i Carrier XL od 425 do 825 cm są najnowszymi modelami z rodziny agregatów Väderstad.
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Pszenżyto ozime TREFL 
– Twój nowy atut.

Pszenżyto TREFL to najnow-
sza odmiana w ofercie Hodowli 
Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa 
IHAR. Jest to wyjątkowo cieka-
wa odmiana o bardzo dobrych 
możliwościach adaptacyjnych, 
dzięki nim doskonale sprawdza 
się w różnych warunkach upra-
wy, które potwierdziła odnosząc 
sukcesy w badaniach rejestrowych 
we Francji, Niemczech oraz w Pol-
sce. TREFL jest odmianą wcze-
sną, średnio-wysoką (ok. 95 cm) 
charakteryzującą się ponadprze-
ciętną odpornością na choroby 
grzybowe, w tym rdzę żółtą. Pod 
względem plonowania jest obec-
nie jedną z najwyżej plonujących 
odmian w Polsce osiągając poziom 
112 % wzorca (wg. COBORU). 
Ziarno o dużej MTZ i wysokiej 
wadze hektolitra zaspokoi nawet 
najbardziej wybrednych odbior-
ców. TREFL charakteryzuje się 
przystosowaniem do uprawy na 
glebach lekkich, w tym o obni-
żonym pH, dzięki temu z powo-
dzeniem może być uprawiany na 
terenie całego kraju. Bardzo waż-
ną kwestią jest mrozoodporność 
odmian. Na tym polu TREFL 
wypada bardzo dobrze – wynik 
5,5o w skali 9o daje pewność, że 
odmiana jest dobrze przystoso-
wana do warunków panujących 
w Polsce w okresie zimowym. 

Nasiona odmiany TREFL 
należy wysiewać w zalecanym 

terminie agrotechnicznym 
(z niewielką tolerancją na opóź-
niony siew) przyjmując obsadę 
300 – 350 roślin/m2. 

W przypadku uprawy na 
zasobnym stanowisku lub pla-
nowanym wysokim nawożeniu 
azotowym można zastosować 
regulator wzrostu.

Wybór odmiany TREFL to do-
skonała inwestycja. Wysokie plony 
i bardzo dobra jakość zbierane-
go ziarna pozwolą na osiągnięcie 

oczekiwanych wyników produk-
cyjnych. Podwyższona odporność 
na choroby grzybowe zdecydowa-
nie ułatwi kontrolowanie stanu 
plantacji w sezonie wegetacyjnym, 
a wysoka mrozoodporność ograni-
cza ryzyko wymarznięcie plantacji 
i ewentualnych strat. Wczesny ter-
min kłoszenia sprawia, że TREFL 
jest mniej wrażliwy na sezono-
we susze występujące w okresie 
późnowiosennym.

Postaw na TREFLA i wygrywaj! 

BRYZA

Odmiana ziemniaka Bry-
za zarejestrowana została 
w 1976 roku. Średnio późna 
o typie konsumpcyjnym, lek-
ko mączystym i bardzo dobrym 
smaku. Bulwy duże, okrągłe, 
o nie ciemniejącym żółtym 
miąższu. Zawartość skrobi 
średnio15,0 %. Jedna z dwóch 
odmian najdłużej funkcjonująca 
na rynku Polskim. Zdobywca 
wielu nagród ziemniaczanych. 
Swą popularność zawdzięcza 
wyjątkowym walorom sma-
kowym, którymi zawłaszczyła 
gusta najbardziej wymagających 
klientów. Bryza przez lata lide-
rowała na rynku ziemniaka ja-
dalnego stając się jego „ikoną”. 
Odmiana jest bardzo chętnie 
uprawiana przez producentów 
w Polsce. Obecnie materiał 
kwalifikowany dostępny  jest 
w Pomorsko Mazurskiej Hodow-
li Ziemniaka Sp. z o.o.

IRGA
Odmiana ziemniaka Irga zare-

jestrowana została w 1987 roku. 

Jadalna średnio wczesna o bar-
dzo dobrym smaku i kremowym 
miąższu. Bulwy okrągłoowalne 
o regularnym kształcie, płytkich 
oczkach i różowym zabarwie-
niu skórki. Niekwestionowany 
lider wśród odmian o jasnym 
miąższu. Od wielu lat domi-
nuje na rynku centralnej oraz 
północno-wschodniej Polski. 
Zdobywca Złotego Medalu 
na XVIII Krajowych Dniach 
Ziemniaka w Warszawie. Swą 
popularność Irga zawdzięcza 

doskonałym walorom smako-
wym oraz małym wymaganiom 
w uprawie polowej. Obecnie ma-
teriał kwalifikowany dostępny 
jest w Pomorsko Mazurskiej 
Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o.

Irga i Bryza z Pomorsko 
Mazurskiej Hodowli Ziemniaka
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Wesołych Świąt
...i spełnienia marzeń 

 w Nowym Roku!

R E K L A M A

SUCAMPO Mieszaniec pojedynczy o bardzo 
wysokim plonie suchego ziarna. Posiada boga-
to zaziarnione kolby z dobrze oddającymi wodę 
ziarniakami typu pośredniego. Charakteryzuje się 
wysoką elastycznością w stosunku do warunków 
siedliskowych oraz wysoką tolerancją na czynniki 
chorobotwórcze.

SUDRIX Bardzo wysoki, bogato ulistniony mie-
szaniec potrójny do uprawy na zróżnicowanych 
stanowiskach. Wybitne parametry kiszonki dzięki 
wysokiej zawartość s.m., udziałowi skrobi oraz 
plonowi energii. Ziarno typu pośredniego flint 
(dent). Dobry stay-green i odporność na wyleganie.

 Saaten-Union Polska  
MOC NOWOŚCI

www.saaten-union.pl
Züchtung ist Zukunft
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Startowe nawożenie kukurydzy

Odpowiednio wyrównana ob-
sada i szybkie wschody są kluczem 
do sukcesu. W uprawie kukurydzy  
zależy nam na jednej dużej wypeł-
nionej w pełni kolbie na każdej 
roślinie. Jednorodny łan to także 
gwarancja odpowiedniej wilgotno-
ści podczas zbioru. Odpowiednie 
nawożenie jest podstawą sukcesu 
w uprawie nie tylko kukurydzy. 
Czynników wpływających na 

nawożenie jest wiele. Są to przede 
wszystkim: wymagania pokarmo-
we rośliny uprawnej, krytyczne 
fazy akumulacji składników po-
karmowych, zasobność i pH gle-
by, rodzaj stanowiska, przebieg 
pogody, przedplon oraz odmiana. 
Technologia nawożenia danej ro-
śliny powinna być kompleksowa 
i brać pod uwagę wyżej wymie-
nione czynniki. Kukurydza to 

roślina uprawna bodaj o najwięk-
szym potencjale produkcyjnym, 
więc i jej potrzeby pokarmowe 
są duże. Co prawda oszczędnie 
gospodaruje ona składnikami 
pokarmowymi, posiada również 
duże możliwości wykorzystania 
zasobów glebowych, niemniej 
jednak, jak w każdej uprawie są 
fazy krytyczne pobierania skład-
ników i od tego w dużej mierze 

zależy plon. Zasobność w fosfor 
czy potas w momencie siewu na-
sion kukurydzy powinna być co 
najmniej średnia. Zatem stan za-
sobności gleby trzeba monitorować 
przynajmniej na rok przed upra-
wą, aby był czas na uzupełnienie 
składników pokarmowych już pod 
przedplon. PH w przypadku kuku-
rydzy powinno być nie niższe niż 
5,5. Na stanowiskach poniżej tych 

określonych parametrów bardzo 
często dochodzi do zakłóceń w roz-
woju, a nawet do zahamowania 
wzrostu systemu korzeniowego. 
Z podstawowych pierwiastków 
kukurydza pobiera dużo potasu 
i azotu – największe zapotrzebowa-
nie na te pierwiastki jest w okresie 
intensywnego wzrostu.

Na 1 t ziarna (plus plon ubocz-
ny) kukurydza potrzebuje około 
20 kg N, 10 kg P2O5, 25 kg K2O, 
3 kg S, 7 kg MgO, 20 g B i 40 g 
Zn. Jak widać pobieranie fosforu 
jest mniejsze, ale jego braki widać 
zarówno na początku wegetacji 
w fazie wegetatywnej oraz w okre-
sie dolewania ziarniaków w fazie 
generatywnej. Przypomnę, że klu-
czem do sukcesu są wyrównane 
wschody. Pierwszy okres rozwoju 
kukurydzy po wschodach aż do 
5 liścia bardzo istotnie wpływa na 
przyszłe plony ziarna. Stan odży-
wienia roślin w tym okresie istotnie 
kształtuje strukturę plonu, w tym 
liczbę zawiązków liści i kolb.

Podstawowym czynnikiem okre-
ślającym rozwój systemu korze-
niowego jest dostępność fosforu, 
odpowiednie pH oraz dostateczna 
ilość cynku. W następstwie tych re-
lacji wzrasta powierzchnia systemu 
korzeniowego, zdolna do absorpcji 
wody i składników mineralnych 
z gleby. Należy więc zadać sobie 
pytanie: w jaki sposób nawozić 
kukurydzę aby zagwarantować jej 
odpowiedni start?

Do niedawna praktykowane 
były dwa systemy nawożenia tej 
rośliny – rzutowy i rzędowy, czyli 
zlokalizowany. System rzutowy 
wykonywany rozsiewaczem do na-
wozów w zasadzie ma za zadanie 
podnieść zasobność gleby aby ro-
śliny mogły wykorzystać składniki 
pokarmowe w późniejszych fazach 
rozwojowych – kiedy już rozbudują 
system korzeniowy. W systemie 
rzędowym niezbędny jest siewnik 
z aplikatorem – granule umiesz-
czane są w pewnej odległości od 
ziarniaków – najczęściej 5-7 cm 
i 7-10 cm w głąb gleby. Połączenie 
sposobu rzutowego i rzędowego 
nazywamy systemem dawek dzie-
lonych. Taki sposób aplikacji ma 
za zadanie efektywnie stymulo-
wać rozwój młodych roślin. Jednak 
słabością tego systemu jest brak 
możliwości wpływania na bardzo 
wczesne fazy rozwoju kukurydzy. 
Sam fakt, iż granule są oddalone 
od ziarniaków o kilka czy  kilkana-
ście centymetrów może świadczyć 
o tym, że wpływ na roślinę we 
wczesnej fazie jest ograniczony. 
Dokładając do tego to, że fosfor 
może być pobrany przez włośniki 
z maksymalnej odległości 1-2 mm 
świadczy o tym, że taki sposób 
lokalizacji nawozu w czasie wcze-
snych początkowych faz rozwoju 
kukurydzy nie jest efektywny.

Innowacyjnym i coraz częściej 
stosowanym sposobem nawoże-
nia startowego jest nawożenie 
ultrazlokalizowane. Polega ono 

na tym, że składniki w postaci 
mikrogranulatu trafiają do gleby 
podczas siewu w bezpośrednie 
sąsiedztwo nasion. Niezbędny do 
tego jest aplikator montowany na 
siewniku. Coraz częściej nowocze-
sne siewniki do kukurydzy stan-
dardowo są wyposażone w takie 
urządzenie. Co powinno znaleźć 
się w składzie takiego mikrogra-
nulatu? Ze względu na zapotrze-
bowanie kukurydzy we wczesnej 
fazie rozwojowej powinien znaj-
dować się tam azot, fosfor, wapń 
oraz cynk. Chodzi tutaj głównie 
o odpowiednie odżywienie młodej 
siewki kukurydzy w taki sposób, 
aby roślina od samego początku 
bez zakłóceń budowała silny sys-
tem korzeniowy i kolejne liście, aż 
do momentu kiedy będzie mogła 
pobierać składniki z gleby oraz 
nawożenia rzędowego. Czy aby 
jednak ten sposób aplikacji na-
wozów – luksusowe nawożenie 
– nie będzie powodował syndro-
mu „ leniwego korzenia”? Po co 
rozwijać korzeń skoro wszystko 
jest dostępne od zaraz? Jak widać, 
w nowoczesnych technologiach 
nawożenia dzisiaj same składni-
ki pokarmowe nie wystarczą. Na 
rynku od niedawna są dostępne 
innowacyjne rozwiązania świet-
nie sprawdzające się w zakresie 
odżywiania roślin. W nawoże-
niu ultrazlokalizowanym naj-
efektywniejszym nawozem jest 
Physiostart, który zapewnia od-
powiednią ilość składników po-
karmowych w obrębie młodego 
korzenia (N, P, Ca, S, Zn oraz 
kompleks Physio +). Dzięki temu 
zapewnia on odpowiednią sty-
mulację i rozwój systemu korze-
niowego – wzmaga tropizm – nie 
powodując syndromu „leniwego 
korzenia”. Stosuje się go w upra-
wie buraka cukrowego, kukury-
dzy oraz przy siewie punktowym 
rzepaku. Jest to jedyny mikro-
granulat na rynku, który oprócz 
składników pokarmowych, zwie-
ra kompleks Physio +, który we 
wczesnych fazach rozwojowych 
stymuluje rozwój systemu korze-
niowego. Dzięki temu rośliny mają 
zapewniony lepszy start. Dzieje się 
to dzięki zawartości odżywczego 
wapnia w formie mezocalcu oraz 
substancji jaką jest aminopury-
na, która zwiększa pobieranie Ca, 
a tym samym wpływa na rozwój 
korzenia głównego oraz korzeni 
włośnikowych. Dawka mikrogra-
nulatu to 20-25 kg/ha.

Z przeprowadzonych doświad-
czeń wynika, iż średnio wzrost plo-
nu po zastosowaniu tego nawozu 
wynosi od 400 kg do nawet kilku t/
ha kukurydzy w porównaniu do tra-
dycyjnego nawożenia. Należy wspo-
mnieć o tym, że im gorsze warunki 
podczas wschodów i wczesnych 
faz rozwojowych danych upraw, 
tym różnice będą bardziej przema-
wiać za opłacalnością stosowania 
nawożenia ultrazlokalizowanego.

Waldemar Maś

Nie od dzisiaj wiadomo, że szybki start oraz wyrównane wschody w uprawie kukurydzy są 
podstawą do osiągnięcia wysokich i dobrej jakości plonów.
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Jaka była kukurydza 
w roku 2014?

30 lat temu, gdy powstał Polski 
Związek Producentów Kukurydzy, 
uprawiano jej w kraju 100 tys. hek-
tarów. W tym roku było to 1 mln 
200 tys ha. Pomimo jednak wzro-
stu areału w stosunku do ubie-
głego roku najprawdopodobniej 
zebraliśmy tyle samo lub nieco 
mniej co rok temu (3,5-3,6 mln 
ton ziarna). Wynika to z pertur-
bacji pogodowych.

Rozwój upraw nastąpił dzięki 
Polskiemu Związkowi Producen-
tów Kukurydzy i uprawa ta zaj-
mując 3-4 miejsce stanowi dziś 
realną konkurencję dla tradycyj-
nych upraw, takich jak zboże. 
Jest ona dziś podstawą polskiego 
rolnictwa, nie zaś nowością czy 
uprawą egzotyczną.

Zmieniła też się sama kuku-
rydza kiszonkowa i kiszonka. 
Różnica w wynikach analiz ki-
szonek prowadzonych dla PZPK 
przez UTP w Bydgoszczy, rzuca się 
w oczy. Przed laty było to 21% su-
chej masy, czyli tyle samo co z tra-
wy, a obecnie jest jej na poziomie 
34-35%. Jest to więc teraz taka 
wartość, jaka jest potrzebna, aby 
bydło dobrze tę kukurydzę trawi-
ło i zużywało jak najmniej paszy 
treściwej.

W przypadku kukurydzy ziar-
nowej postęp jest jeszcze większy 
niż w kiszonkowej, bo rozpoczy-
naliśmy od zera, a osiągnęliśmy 
700 tys. ha i roczny plon 4 mln 
ton. Jest to o tyle ważne, że ku-
kurydza jest buforem dla zbóż: 
jeśli zboża się w danym roku nie 
udadzą, to kukurydza wyrównuje 
bilans krajowy i nie ma potrzeby 
importu. Bywają jednak lata, że 
jest odwrotnie i w ten sposób w go-
spodarce te uprawy się wyrównują.

W świetle zmieniającego się kli-
matu kukurydza jest jedyną rośli-
ną, która pozytywnie się w niego 
wpisuje, więc pozwoli również 
w przyszłości rolnictwu dobrze 
funkcjonować. Zasadniczym 
minusem rosnącej powierzchni 

kukurydzy i jej ugruntowania na 
naszych polach jest to, że kończy 
się „okres ochronny” kukurydzy. 
O ile wcześniej – z racji rzadkości 
– nie zagrażały jej choroby i szkod-
niki, to teraz znalazła się ona pod 
coraz silniejszą ich presją. To, co 
dekadę temu można było obserwo-
wać na Śląsku, jest już wyraźnie 
dostrzegalne w Wielkopolsce. Są 
to dwa współpracujące ze sobą 
patogeny: szkodnik i grzyb.

Pierwszym jest omacnica pro-
sowianka, szkodnik który atakuje 
coraz powszechniej, szczególnie 
tam gdzie jest w okolicy dużo 
kukurydzy i tam gdzie jest upra-
wiana bezorkowo. Gdyby jej nie 
zwalczać, to straty w Wielkopolsce 
sięgnęłyby 20% a na południu 
kraju 80%. Metodą szczególnie 
polecaną na tego szkodnika jest 
walka biologiczna, czyli użycie 
kruszynka. Alternatywą jest za-
bieg chemiczny opryskiwaczami 
szczudłowymi.

Drugim elementem jest fuzario-
za, która jest wtórnym skutkiem 
wystąpienia omacnicy na kol-
bach. Zarodniki grzyba korzystają 
z otworów drążonych w kolbach 
przez larwy omacnicy i infekują 
rośliny. Infekcja fuzariozą wiąże 
się z ryzykiem obecności myko-
toksyn. W związku z tym pojawiła 
się konieczność stosowania w tej 
uprawie fungicydów. Ważną in-
formacją jest to, że od tego roku 
dysponujemy pierwszym takim 
środkiem w kukurydzy – Reten-
go Plus.

Sporo plantacji, zwłaszcza na 
północy i północnym zachodzie 
ucierpiało w tym roku na skutek 
niedoborów wody. Obszar ten obej-
muje tereny od linii Gorzów-Piła-
-Gdańsk na północ, a odczuwalne 
braki wody dotknęły nawet Ku-
jawy. Skutkiem susz kukurydza 
albo słabo wyrosła, albo miała 
mało kolb i ziarna. Dla odmiany 
w południowej Polsce, kukurydza 
ucierpiała z powodu nadmiaru 

wody. Udała się w Wielkopolsce.
Polski Związek Producentów 

Kukurydzy uważa, że mamy do 
dyspozycji najlepsze odmiany ku-
kurydzy w Europie, w związku 
z czym rolnik ma szansę wybrać 
dla siebie najlepszą i najbardziej 
przydatną odmianę. Wybór ten 
jednak jest trudny, bo wszystkie 
z nich są porównywalnie dobre.

Reasumując rok 2014 w upra-
wie kukurydzy, był bardzo dobry 
z racji areału, gorszy jednak z racji 
przebiegu pogody, a więc z punktu 
widzenia plonu – nieco gorszy niż 
rok temu. W związku z tym głosy 
mówiące o dużej ilości ziarna na 
rynku i konieczności zniżania ceny 
były przesadzone i przedwczesne. 
Raczej prognozować należy, że ku-
kurydzy będzie trochę za mało, 
więc cena powinna być taka, aby 
rolnikom zrekompensować nakła-
dy. W przeciwnym bowiem razie 
rolnicy w przyszłym roku uciekną 
z ziarnówki do zbóż i za rok kukury-
dzy będzie zdecydowanie za mało.

A zatem we wspólnym interesie 
zarówno rolników jak i firm skupu-
jących jest, aby cena była stabilna 
i godziwa, realnie odzwierciedla-
jąca nakłady, możliwości produk-
cyjne i możliwości zbytu, a więc 
ok. 600 zł za ziarno suche, a 400 zł 
za mokre. Dodać trzeba, że w tym 
roku na świecie kukurydzy jest 
dużo, więc będziemy mieli trud-
niejsze niż w ubiegłych latach wa-
runki eksportu. Eksportujemy ją 
co prawda zaledwie od 3-4 lat, 
ale w tym czasie udało nam się 
skutecznie wejść na nowe rynki.

Kukurydza– podsumowanie sezonu przez  
prof. Tadeusza Michalskiego,  
prezesa Polskiego Związku Producentów Kukurydzy.
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40-lecie DuPont w Polsce 

W 2015 roku, XVI Krajowe 
Konferencje DuPont, ze wzglę-
du na 40-tą rocznicę obecności 
firmy na polskim rynku, będą 
miały szczególnie uroczysty 
charakter. Jednakże tematyka 
Konferencji będzie ściśle związa-
na z osiągnięciami naukowymi 
i zastosowaniem najnowocze-
śniejszych rozwiązań w produk-
cji roślinnej.

Tematem wiodącym Konfe-
rencji będzie nowa Kampania 
Współpracy z producentami 
rolnymi jak również nowości 
oferowane przez firmę DuPont 
w sezonie 2015r. Będą to nowe 
rozwiązania ochrony fungicy-
dowej, z zastosowaniem nowego 
fungicydu Vertisan®.

W nadchodzącym se-
zonie firma przygotowała 

nowości w ochronie zbóż przed 
chwastami.

W programie przewidziane są, 
także wystąpienia pracowników 
naukowych Instytutu Ochrony 
Roślin – Państwowego Instytu-
tu Badawczego, przedstawicieli 
firm DuPont, oraz innych firm 
z otoczenia rolnictwa. Umożliwi 
to nie tylko zapoznanie się z bie-
żącymi problemami, ale także 
stworzy okazję do kuluarowych 
spotkań i dyskusji.

Pracownicy firmy DuPont 
przedstawią również wyniki 
stosowania w praktyce, zgodnie 
z zasadami rolnictwa zrówno-
ważonego, zalecanych progra-
mów ochrony najważniejszych 
gatunków uprawnych.

Andrzej Lesiak
Starszy Specjalista d/s Marketingu

Firma DuPont działa na polskim rynku od 1975 roku, czyli już od 40-tu lat. 
Jedną z form współpracy i wymiany wiedzy są Krajowe Konferencje DuPont 
organizowane nieprzerwanie od 1999 roku. 

Kalendarium konferencji

Data Miasto 

1 14.01.2015 – środa Opole

2 20.01.2015 – wtorek Włocławek

3 21.01.2015 – środa Elbląg

4 22.01.2015 – czwartek Mikołajki

5 28.01.2015 – środa Zamość

6 04.02.2015 – środa Legnica

7 05.02.2015 – czwartek Poznań

Odmiany kukurydzy ziarnowej na 2015 rok

Według danych Polskiego Związku 
Producentów, opracowanych na pod-
stawie informacji firm hodowlano-na-
siennych, dotyczących sprzedaży nasion, 
w sezonie 2014 uprawiano kukurydzę 
w Polsce na powierzchni 1132000 hekta-
rów. Jeśli doliczy się do tej liczby nasiona 
z samozaopatrzenia (pokolenie F2), mogło 
to nawet być 1,2 mln ha. Powierzchnia 
uprawy na ziarno oscyluje w granicach 
700 tysięcy ha tj. około 60% ogólnej po-
wierzchni uprawy kukurydzy. Pozostała 
część to uprawa na kiszonkę z całych 
roślin. Zbiory kukurydzy praktycznie 
dobiegły już do końca (przełom listo-
pada i grudnia). Szacuje się wstępnie, 
że zbiory ziarna wyniosą około 3,2 mln 
ton i będą o ponad 1 mln ton niższe 
niż w poprzednim sezonie. Przyczyną 
jest nieurodzaj w północnych regionach 
kraju, w szczególności w woj. kujawsko-
-pomorskim, południowej części woj. 
wielkopolskiego i woj. lubuskim, a więc 
w ważnych regionach uprawy kukurydzy. 
Nie jest też atrakcyjna cena na ziarno 
kukurydzy. Wynosi ona około 600-
650 zł za tonę, a na kukurydzę mokrą 
w zależności od kontraktów 300-350 zł. 
W wielu gospodarstwach takie ceny nie 
pokrywają kosztów produkcji. W innych 
regionach kraju rolnicy zbierają jednak 
10 i więcej ton suchego ziarna z hektara. 
Pomimo dużej fluktuacji w plonach ziarna 
i cenach, należy spodziewać się, że areał 
kukurydzy utrzyma się w roku 2015 na 
podobnym poziomie, gdyż konieczne 
będzie między innymi odbudowanie 
zapasów kiszonki z kukurydzy.

Praktycznie sprzedaż nasion, na 
następny sezon uprawy, już się rozpo-
częła. Należy spodziewać się, że ceny 
na nasiona wzrosną minimalnie lub 
w wielu przypadkach pozostaną na 
niezmienionym poziomie, w stosunku 
do roku 2013/2014. W naszym kraju 
jest bogata oferta nasion kukurydzy, 
dostosowana do różnych kierunków 

użytkowania (kukurydza na ziarno i na 
kiszonkę z całych roślin) i do rejonów 
uprawy zróżnicowanych pod względem 
warunków klimatycznych (odmiany 
wczesne - FAO do 220, odmiany śre-
dniowczesne - FAO 230-250 i odmiany 
średniopóźne - FAO 260-290. Odmiany 
również są zróżnicowane pod względem 
wymagań glebowych.

Wśród oferowanych odmian najważ-
niejszą grupę stanowią zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Odmian. Rejestra-
cję odmian poprzedzają 2-letnie badania 
ich wartości gospodarczej (WGO), prowa-
dzone przez Centralny Ośrodek Badania 
Odmian Roślin Uprawnych. Do Krajowe-
go Rejestru trafiają wyłącznie odmiany 
o najlepszych parametrach. Odmiany 
kukurydzy przeznaczone do uprawy na 
ziarno powinny charakteryzować się wy-
sokim potencjałem plonowania, wcze-
snością dostosowaną do rejonu uprawy, 
dobrą zdrowotnością - odpornością na 
główne patogeny kukurydzy: fuzariozy 
kolb i łodyg, głownię guzową. Pożąda-
ną cechą powinna być też zwiększona 
tolerancja na szkodniki, w tym przede 
wszystkim na omacnicę prosowiankę. 
Bardzo ważna jest też dobra tolerancja na 
podstawowe substancje aktywne herbicy-
dów. W przypadku uprawy kukurydzy na 
CCM, dodatkowo wymagana jest dobra 
struktura kolby - jak największy udział 
ziarna i jak najmniejszy udział rdzenia. 
CCM to kiszonka z pozbawionych liści 
okrywowych i rozdrobnionych kolb do 
żywienia trzody chlewnej. W doborze 
odmian zwraca się uwagę na ich wczesny 
wigor i cechę określaną mianem „stay gre-
en”, polegająca na wydłużonym utrzymy-
waniu się zieloności liści i łodyg w okresie 
dojrzewania. Tradycyjne odmiany, bez 
tej cechy dosyć szybko zasychały koń-
cząc szybko proces asymilacji związków 
organicznych. Cecha ta ma szczególne 
znaczenie dla odmian uprawianych w re-
jonach o bardziej korzystnych warunkach 

termicznych. Bardzo ważnym kryterium 
oceny mieszańców do uprawy na ziarno 
jest ich odporność na wyleganie zarówno 
korzeniowe jak i fuzaryjne, powodowa-
ne przez grzyby wywołujące zgnilizny 
łodyg. Z reguły odmiany wcześniejsze 
wykazują większą skłonność do wylega-
nia fuzaryjnego niż późniejsze, jednak 
obecnie ta cecha nie stanowi większe-
go problemu z punku widzenia hodow-
li. Bardzo ważną cechą jest też cecha 
„dry down”, charakteryzująca odmiany 
o szybkim oddawaniu wody z ziarna na 
pniu, w okresie dojrzewania. Cecha ta 
wpływa korzystnie na koszty dosuszania 
ziarna. Poza cechami gospodarczymi, 
COBORU ocenia również odrębność, 
trwałość i wyrównanie odmian (OWT).

Głównym źródłem informacji o war-
tości gospodarczej odmian kukurydzy 
są wyniki Porejestrowego Doświadczal-
nictwa Odmianowego i Rolniczego, pu-
blikowane przez COBORU oraz PZPK. 
Dotyczą one jednak odmian najnowszych, 
zarejestrowanych w ostatnich latach.

Obecnie w Krajowym Rejestrze są 
163 odmiany kukurydzy, 103 są zare-
jestrowane do uprawy na ziarno, 10 re-
prezentuje ogólny typ użytkowania (do 
uprawy na ziarno i na kiszonkę). Wśród 
odmian do uprawy na ziarno, 26 to od-
miany wczesne, 61 odmiany średniowcze-
sne i 26 odmiany średniopóźne. Oferta 
odmian z Krajowego Rejestru zostanie 
uzupełniona nowymi odmianami, któ-
rych rejestracja jest przewidziana na po-
łowę lutego 2015 roku.

Właścicielami odmian w Krajowym 
Rejestrze są firmy zagraniczne, między 
innymi: Limagrain, Pionier, KWS, Syn-
genta, Euralis, Monsanto, RAGT, Saat-
bau Linz, Dow Agro Sciences, Saaten 
Union, oraz firmy polskie, Hodowla 
Roślin Smolice i Małopolska Hodow-
la Roślin. Produkcją polskich odmian 
kukurydzy zajmuje się również firma 
Saatbau Linz Polska (dawna Centrala 

Nasienna Środa Śląska). W sumie polska 
hodowla, dostarcza prawie 40% na-
sion kukurydzy, we wszystkich grupach 
wczesności i do różnych kierunków 
użytkowania. W przedstawionej już 
na 2015 rok ofercie, przez Hodowlę 
Roślin Smolice, znajduje się 37 odmian 
kukurydzy, w tym nowości: Tonacja, 
Legion i Deresz. Wszystkie te odmiany 
są zarejestrowane w Polsce, poza od-
mianą Skarb (rejestracja w Czechach). 
W ofercie Małopolskiej Hodowli Ro-
ślin znajdują się między innymi 4 od-
miany wyhodowane w tej firmie: KB 
1903, KOSMO 230, KB 2704, Kadryl. 
Pozostałą część nasion na polski rynek 
(około 60%), dostarczają podmioty za-
graniczne, których liczba z roku na rok 
wzrasta. Polska staje się coraz bardziej 
atrakcyjnym rynkiem dla tych podmio-
tów, wraz ze wzrostem powierzchni 
uprawy kukurydzy.

Poza odmianami z Krajowego Reje-
stru, co najmniej drugie tyle odmian na 
polskim rynku, pochodzi z tzw. katalogu 
wspólnotowego, Są to odmiany wpisane 
do rejestrów w innych krajach Unii Euro-
pejskiej. Generalnie, brak jest oficjalnych 
informacji o wartości gospodarczej tych 
odmian, poza wynikami doświadczeń 
rozpoznawczych, prowadzonych przez 
COBORU i PZPK, w których uczestniczą 
tylko nieliczne odmiany zagraniczne.

Pomimo bogatej oferty odmian 
kukurydzy, należy się spodziewać, że 
podobnie jak w poprzednim roku, za-
braknie nasion najbardziej poszukiwa-
nych odmian. Warto więc już pomyśleć 
o zaopatrzeniu się w nasiona kukurydzy 
do uprawy w sezonie 2015.

Dr inż. Roman Warzecha 
I H i A R-P I B 

Radzików

To już trzeci sezon, kiedy powierzchnia uprawy 
w naszym kraju przekroczyła 1 milion hektarów.
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Kukurydziane rady

Część rolników zostawia ku-
kurydzę na ziarno na polu, aby 
wyschła sama, a nieliczni korzy-
stają z suszarni. Którzy postępują 
lepiej? Którą drogę wybrać?

Wybór powinien być podyktowany 
tym jak w danym roku i na danym 
polu wygląda obecność szkodników. 
Jak wiadomo najpoważniejszym 
z nich jest omacnica prosowianka, 
która występuje od czerwca aż do 
samego końca okresu wegetacji. Pro-
blem polega na tym, że jeśli mamy 
bardzo duże zagrożenie ze strony tego 
gatunku, jest wiele złomów i dużo 
kolb uszkodzonych, to nie możemy 
czekać aż szkodnik nam te rośliny do 
szczętu zniszczy. Duża ilość złomów 
już we wrześniu powinna wzbudzić 
naszą czujność. Jeśli omacnica wy-
stępuje w dużym nasileniu, to nie 
czekajmy aż ziarno wyschnie nam na 
polu samo, bo rozsądniej jest zebrać 
je trochę wcześniej, nawet jeśli bę-
dzie miało podwyższoną wilgotność.

To jeśli chodzi o termin zbioru, 
istotny przy kukurydzy na ziarno. 
W przypadku kukurydzy kiszonko-
wej istotna jest również wysokość 
cięcia, bo to od niej zależy ilość 
i jakość kiszonki. Na co zwracać 
uwagę, jakimi parametrami na-
leżałoby się kierować wybierając 
wysokość cięcia?

W okresie, kiedy zbiera się ku-
kurydzę na kiszonkę, czyli we 
wrześniu, kwestia wysokości cię-
cia w aspekcie szkodników nie jest 
szczególnie istotna. Omacnica w tym 
okresie żeruje w nadziemnych czę-
ściach kukurydzy, przeważnie powy-
żej kolby, a więc przy okazji zbioru 
i pracy sieczkarni i tak niszczymy 
znajdujące się tam jej gąsienice. 
Problem polega jednak na tym, że 
we wrześniu część gąsienic może 
już wejść w podstawę łodygi ku-
kurydzy. Dlatego też – co bardzo 
ważne i w kukurydzy kiszonkowej 
i ziarnowej – należy bardzo starannie 
rozdrobnić pozostałości na polu. 
Te osobniki, które dostaną się do 
kiszonki, nie stanowią jednak za-
grożenia ani dla jej jakości ani dla 
naszego bydła, bo szkodnik ginie 
w momencie zbioru – jest niszczony 
i mechanicznie i również później, 
w procesie fermentacji.

Poważnym zagrożeniem dla ja-
kości zbioru są za to mykotoksyny. 
Co z nimi?

Jeśli mamy plantację silnie pora-
żoną grzybami z rodzaju fusarium, 
przede wszystkim fuzariozą kolb 
oraz zgnilizną korzeni i zgorzelą 
podstawy łodygi zwanymi fuzario-
zą łodyg, to warto pobrać próbkę 
i sprawdzić zawartość mykotoksyn 

w plonie. Nie jest prawdą, że myko-
toksyny gromadzą się raczej w niż-
szych partiach łodyg, bo grzyby 
z rodziny fusarium atakują wszystkie 
części rośliny

Co więc robić, gdy już zrobili-
śmy testy i wiemy, że mamy my-
kotoksyny w plonie

Wtedy już jest za późno. Pamiętać 
jednak trzeba, że choć mykotoksyny 
są wytwarzane głównie przez grzy-
by z rodzaju fusarium, to obecność 
tych grzybów wcale nie oznacza, że 
na pewno będziemy mieć mykotok-
syny w plonie. Grzyby te wytwa-
rzają toksyny tylko w określonych 
warunkach.

Czyli kiedy jest ostatni 
dzwonek?

Musimy uważnie obserwować 
rozwój grzybni na roślinach. Jeśli 
widzimy, że biaława, różowawa lub 
czerwonawa grzybnia rozwija się 
intensywnie na kolbach i liściach 
okrywowych to oznacza, że może 
dojść do skażenia mykotoksynami. 
Pamiętać trzeba też, że prócz wy-
twarzania mykotoksyn grzyby fu-
zaryjne wpływają przede wszystkim 
na obniżenie ilości i jakości plonu.

Przejdźmy do naszego wroga 
numer jeden: omacnicy proso-
wianki. Jak właściwie do tego 
doszło, że stała się ona naszym 

najpoważniejszym problemem?
Szkodnik ten występuje w Pol-

sce od 70 lat, po raz pierwszy na 
kukurydzy wykryto go w latach 
50 w okolicach Wrocławia. Z racji 
tego, że kukurydza cieszy się wzra-
stającym zainteresowaniem, zaczęła 
być uprawiana w innych regionach 
kraju, i szkodnik ten ma u nas dobre 
warunki, sukcesywnie zwiększał 
się zasięg omacnicy na kolejnych 
terenach – od południa ku północy. 
Na chwilę obecną wszystkie 16 wo-
jewództw i 60% powiatów jest opa-
nowane przez omacnicę. Na pewno 
warunki klimatyczne jej sprzyjają, 
bo to szkodnik ciepłolubny, a u nas 
ostatnie lata były wyjątkowo cie-
płe. Prócz tego sprzyjają mu nasze 
problemy z chemicznym zwalcza-
niem, niepoprawne stosowanie agro-
techniki, w tym przede wszystkim 
monokultury, systemy bezorkowe 
i uproszczone. One wpływają na 
wzrost liczebności tego gatunku. 
Stąd jest jej coraz więcej.

Czyli w pewnej części sami je-
steśmy temu winni?

Wiele winy leży po naszej 
stronie, ale zarówno pogoda jak 
i dostosowywanie się szkodnika 
do zmieniających się warunków 
agroklimatycznych ma też niema-
łe znaczenie.

Wiadomo, że zabiegi agrotech-
niczne pożniwne mają niebagatelne 
znaczenie dla zwalczania omacni-
cy. Jest jeden sposób, nie wszystkim 
jeszcze dobrze znany, czyli kruszy-
nek. Owad pożyteczny, który jest 
naturalnym wrogiem omacnicy. 
W jaki sposób to się dzieje?

Kruszynek to niewielka błonków-
ka – muszka o połowę mniejsza od 
popularnej muszki owocowej. Kru-
szynka wypuszczamy na plantację 
kukurydzy, a on latając po polu po-
szukuje złóż jaj omacnicy. Do nich 
składa własne jaja, z których rozwi-
jają się larwy. Te wyjadają wnętrza 
jaj omacnicy. W efekcie omacnica 
prosowianka w ogóle się nie wylęga.

Skoro to jest metoda biolo-
giczna, to trudno mówić o sta-
łej, sztywnej skuteczności, a raczej 
o pewnym zakresie, widełkach. 
Jak więc to jest z tą skutecznością 
kruszynka?

Kruszynek to niewielki, żywy or-
ganizm, a więc podatny na wpływ 
warunków pogodowych: silnych 
wiatrów, intensywnych deszczy, 
chłodów. W okresie, gdy go wykła-
damy, mogą wystąpić wyjątkowo 
niekorzystne warunki meteorolo-
giczne i jego skuteczność spadnie 
nawet do 10-20%. Ale gdy znajdzie 
on sprzyjające warunki do rozwoju 

i złoża jaj omacnicy będą na plan-
tacji, a do tego zastosujemy go we 
właściwym terminie, to skuteczność 
wyniesie do 80%. W moich ponad 
dziesięcioletnich badaniach, średnia 
skuteczność kruszynka w ochronie 
kukurydzy, w warunkach wysokiego 
nasilenia omacnicy prosowianki, 
wyniosła 50-60%. Jak na walkę bio-
logiczną jest to skuteczność dobra. 
W praktyce na plantacjach może ona 
sięgnąć 80%, ale korzystając z tej 
metody walki, musimy pamiętać, 
że ostatecznego efektu zwalczania 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć, 
bo nie mamy wpływu na warunki 
pogodowe.

A gdyby podać kruszynka dwu-
krotnie więcej, to czy sprawi się 
dwukrotnie lepiej?

Decydując się na walkę biologicz-
ną musimy stosować się do zaleceń 
producentów, którzy z reguły podają 
że na hektar powinniśmy uwalniać 
powyżej 200 tys. sztuk kruszynka.

„Powyżej 200 tys.” oznacza że 
może być to równie dobrze 400 tys?

Oczywiście, że może. Zagwa-
rantuje nam to wzrost kosztów, ale 
wciąż nie będziemy mieli pewności 
czy zwiększy to skuteczność, bo tu 
najważniejszym parametrem jest 
pogoda, na którą nie mamy żad-
nego wpływu.

Kukurydza to coraz popularniejsza roślina uprawna, w Polsce, ale rolnicy mają 
wciąż moc pytań. Na niektóre z nich odpowiada dr Paweł Bereś (IOR-PIB).
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Jadalny król polskich pól

O odmianach ziemniaków ja-
dalnych rozmawiamy z Rado-
sławem Przybylskim, specjalistą 
z Pomorsko-Mazurskiej Hodowli 
Ziemniaka.

Jakie wyzwania stoją przed 
hodowlą odmian jadalnych?

Hodowla ma na celu wytwo-
rzenie odmiany, która spełni 

oczekiwania zarówno produ-
centa rolnego jak i konsumen-
ta. Nacisk kładziemy na to, aby 
odmiana była smaczna, pozba-
wiona wad miąższu, miała ład-
ny wygląd oraz  była możliwie 
wczesna.

Warunki agrotechniczne jak 
zdrowotność i ciężkie warunki 

to jedna sprawa, z drugiej stro-
ny część wymogów jest nieco 
wydumanych, zwłaszcza wy-
mogi dotyczące wyglądu. Czy 
to nie jest tak, że przesadne 
wymogi klientów wymuszają 
nowe, wizualnie piękne odmia-
ny, ale odbywa się to kosztem 
ich zmniejszonej zdrowotno-
ści? Porównując sytuację na 
przestrzeni kilkunastu, kilku-
dziesięciu lat, idzie to chyba 
w kierunku odmian ładniej-
szych, ale mniej zdrowotnych?

Świat idzie do przodu a klient 
jest coraz bardziej wymagający. 
Jednak wszystkiego osiągnąć 
w hodowli na raz się nie da. 
Jeśli mamy wczesność i ładny 
wygląd, to nie możemy oczeki-
wać wysokiej odporności. Trze-
ba to wypośrodkować, bo rolnik 
zwraca uwagę na zdrowotność, 
wczesność, a konsumenta intere-
suje zupełnie co innego. Trzeba 

odnaleźć złoty środek aby był 
„wilk syty i owca cała”, wyśrod-
kować punkt, w którym będzie  
wysoki plon, wczesność oraz 
dobra zdrowotność, która nie 
będzie pochłaniała wysokich 
kosztów ochrony, a równocze-
śnie ziemniak będzie smaczny.

Wielu konsumentów latami 
przyzwyczaiło się do konkret-
nej odmiany, którą lubili, któ-
ra im smakowała i była łatwo 
dostępna na rynku, jak choćby 
Bryza. W ostatnich latach pra-
wie co roku są nowe odmiany 
i stosunkowo szybko one zni-
kają. Dlaczego?

Trafić w gusta konsumen-
tów i rolników nie jest łatwo. 
Hodowla nowej odmiany trwa 
około 10 lat. Zaczynając więc 
selekcję nie wiemy co za dekadę 
będzie pożądane na rynku. Od-
miana wchodząc na rynek jest 
weryfikowana i wtedy wiadomo, 

czy będzie poszukiwana przez 
rolników i konsumentów.

To dotyczy odmian krajo-
wych, ale przecież nie tylko 
takie mamy na naszych polach, 
rynku i stołach. Czy odmiany 
zagraniczne i krajowe mocno 
od siebie odbiegają?

Niewiele. Pomorsko Mazurska 
Hodowla Ziemniaka jest pręż-
na i nasze odmiany są bardzo 
dobre. Na rynku jest obecnie 
około 130, a wśród nich 30 od-
mian PMHZ. Oferujemy to co 
najlepsze min.: Tajfun, Owacja, 
Irga, Ignacy, Altesse, Cekin czy 
Gawin,  które w niczym nie ustę-
pują topowym odmianom za-
granicznym. Posiadamy również 
w ofercie szereg bardzo dobrych 
odmian skrobiowych.

Polskie ziemniaki mają opi-
nię, że nawet jeśli są nieco 
brzydsze, to znacznie wyróż-
niają się zdrowotnością.

Tradycja polskiej hodow-
li opierała się na utrzymaniu 
wysokich odporności ziemniaka 
niekiedy kosztem cech jakościo-
wych. Zachodnie odmiany są 
w większość mniej odporne na 
chociażby zarazę i choroby wi-
rusowe, jednak często posiadają 

wysokie cechy jakościowe. Obec-
nie sytuacja ta zaczyna się 
wyrównywać, ponieważ Na-
sza hodowla idzie wyraźnie  
w kierunku poprawy wyglądu 
bulw, zarazem z utrzymaniem 
odporności.

Aktualnym ostatnio te-
matem jest kwalifikowany 
materiał sadzeniakowy. Jak 
wiele rolnik może stracić na 
samodzielnym rozmnożeniu? 
Czy różnice w plonie są moc-
no zauważalne już w drugim 
pokoleniu, czy bardziej chodzi 
o kwestie zdrowotności?

Wymienialność sadzenia-
ka w Polsce jest na poziomie 
około kilkunastu procent, ale 
wiemy, że są odmiany, które 
rolnik może kilka lat samo-
dzielnie rozmnażać. W Naszej 
ofercie np. Owacja jest „moc-
ną odmianą” pod względem 
odporności na patogeny, więc 
można by ją wysadzać bez istot-
nej zniżki plonu kilkukrotnie. 
Z drugiej strony odmiana Bryza 
już w drugim roku wykazuje 
zniżkę plonu. Jednak zawsze 
zalecamy jak najczęstszą wy-
mianę materiału, sadzeniakiem 
kwalifikowanym.

Ziemniak to bardzo popularna uprawa w naszym kraju, a szczególnie na północy.

Quo vadis kukurydzo?

Zdecydowanie jest dużo 
nowych wyzwań. Po dłuższym 
okresie stabilności, od kilku 
lat trzeba poszukiwać nowych 
form zastosowania tej rośliny: 
nie tylko na ziarno do produkcji 
pasz, nie tylko na kiszonkę, ale 
również na produkty spożywcze 
dla ludzi: grys, mąka itp. Ostat-
nimi czasy jest też szczególnie 
modna bioenergia, czyli zarówno 
jako dodatek do benzyn jak i pro-
dukcja biogazu. U naszych zach-
odnich sąsiadów działa bardzo 
wiele biogazowni, a w Polsce – 
z przykrością trzeba stwierdzić – 
bardzo mało. Powodów jest wiele, 
a zaczynają się one już od kwestii 
formalnych i samego podłącze-
nia do energetyki. Szkoda, bo 
rozwiązanie tych problemów 
pozwoliłoby na zwiększenie ilości 
uprawy kukurydzy. Wyzwania 
są też innego typu: jeśli wzras-
ta areał jakiejkolwiek uprawy, 
to wzrasta presja szkodników 
i chorób. Powstają przez to prob-
lemy, a równocześnie jak wiemy 
wycofywane są w UE zaprawy, 
które pomagały je zwalczać. Dlat-
ego hodowla jest trudniejsza, bo 
musi być prowadzona pod kątem 
odporności. Wyzwań więc mnoży 
się wiele na bieżąco.

Biogazownie to rzeczy-
wiście szeroki i nowy tem-
at. Jeden aspekt to wsparcie 
państwa, drugi – porozumie-
nie się z przedsiębiorstwami 
energetycznymi, jest jednak 
jeszcze i trzeci element, czysto 
techniczny: technologia, którą 
trzeba zakupić i umieć obsłużyć. 

To, że rolnicy nie sią 
z tym jeszcze za pan 
brat, może też chyba 
być jedną z przyczyn 
małej popularności 
biogazowni?

Niewątpliwie tak, 
natomiast tym my się 
nie zajmujemy. Dla 
nas wyzwaniem jest 
odpowiednia odmi-
ana, która się będzie 
dobrze sprawdzała 
w tym zastosowa-
niu. Dlatego my 
jesteśmy zaintereso-
wani wyhodowaniem 
odmiany o dużej iloś-
ci masy. Z drugiej st-
rony jest tu pewien 
regres, bo przepisy unijne nie poz-
walają, aby była w biogazowniach 
w 100% kukurydza. Musi ona 
być ograniczona do 60%.

Jak pan prognozuje losy GMO 
w Europie i Polsce. Zostanie do-
puszczone czy nie?

Przy obecnych władzach na 
pewno nie. Dla nas ten temat 
jest ważny, bo my jako stosun-
kowo mała – w porównaniu 
ze światowymi koncernami 
– spółka, nie jesteśmy w st-
anie postawić i utrzymać ta-
kich laboratoriów, w których 
moglibyśmy tworzyć odmiany 
GMO. Dlatego nam ten zakaz 
jest na rękę. Europa się broni, 
i choć GMO dopuszczone jest 
w Hiszpanii, to z innych kra-
jów jest wycofywane. Jednak 
na Europie świat się nie kończy. 
W USA i Chinach rośliny GMO 

są powszechne w uprawie i jest 
to nie tylko kukurydza, baweł-
na i wiele innych o których 
w powszechnej świadomości 
nawet nie wiemy, że zostały 
zmodyfikowane. Równocześnie 
na naszych polach jest omacnica 
prosowianka, z którą walka jest 
bardzo trudna, więc możliwe że 
straty przez nią powodowane 
będą na tyle duże, że rolnik 
z tym sobie nie poradzi i nas-
tąpi przełom w dopuszczalności 
kukurydzy GMO. Bo w końcu 
trudno zrezygnować z uprawy 
kukurydzy i hodowli zwierząt! 
Na koniec jest tu jednak jeszcze 
inny problem: jak koegzystować 
mają uprawy GMO i nie-GMO, 
jak to uregulować? Na razie to 
są trudne problemy, których 
jeszcze nie rozwiązaliśmy. Ale 
w końcu do tego dojdzie.

O GMO, tendencjach w hodowli i zastosowaniach 
kukurydzy, wyzwaniach wobec hodowli odmian tej 
rośliny mówi prezes HR Smolice Władysław Poślednik.

Polskie zboża się nie poddają

Na polski rynek wchodzą duże 
koncerny z dużymi kapitałami, co 
jest dla nas poważną konkurencja, 
bo mają oni szereg dobrych odmian. 
A więc my musimy szukać antido-
tum: musimy również wkładać coraz 
więcej pieniędzy w badania i rozwój. 
Musimy tworzyć nowe odmiany, 
aby nie tracić rynku. To jest walka 
o rynek i polskich rolników, a my 
– polskie firmy nasienne - musimy 
w tym wyścigu brać udział. Rolnicy 
chcą jak najlepszych produktów, 
które dadzą im jak najlepszy plon.

...a zarazem jak najtaniej?
Niekoniecznie, bo często „naj-

taniej” wcale nie znaczy „dobrze”. 
Oczywiście, część rolników bardzo 
się kieruje tym kryterium. My sta-
ramy się, aby nasze odmiany były 
dobrze przygotowane, zaprawione 
i wyczyszczone, a więc patrzymy na 
jakość. I z jakości sprzedawanych 
nasion jesteśmy znani.

O wielu odmianach hodowa-
nych w naszym kraju mówi się, 
że z braku łatwego dostępu do 
środków ochrony roślin, a rów-
nież ich ceny, hodowle miały za 
punkt honoru produkować odmia-
ny odporniejsze, nie wymagające 
aż tyle chemii.

Jedną z ważniejszych dla nas cech 
jest zdrowotność roślin i na tę cechę 
zwracają uwagę i rolnicy i rynek. 
Obecnie na przykład modne zrobiły 
się odmiany rzepaku odporne na 
kiłę, ale pamiętać należy, że kiła jest 

chorobą nieprawidłowego 
zmianowania. Niektórzy 
rolnicy uprawiają rzepak 
po rzepaku, lub w krótkim 
następstwie po sobie, stąd 
zapotrzebowanie na takie 
odmiany. Pamiętać trzeba 
jednak, że główną cechą 
jest plon, a odporność zy-
skujemy zawsze kosztem 
plonu. Pogoń za wydajno-
ścią może więc z tym się 
kłócić. Hodowcy więc mu-
szą szukać odmian mniej 
narażonych na choroby, 
a równocześnie plonują-
cych na akceptowalnym 
poziomie.

Część rolników uważa, że od-
miany rodzime są lepsze. Czy rze-
czywiście są i dlaczego?

Są wyhodowane w tym klima-
cie, w tych warunkach – to ich atut. 
Trudno porównywać je z odmiana-
mi ozimymi wyhodowanymi np. we 
Francji czy Wielkiej Brytanii, gdzie 
jest zupełnie inny klimat. Z drugiej 
strony też klimat u nas się zmienia. 
Dlatego odmiany rodzime muszą być 
zawsze dostępną alternatywą. Z czysto 
zaś ekonomicznego punktu widzenia, 
muszą być na rynku polskie odmiany 
i hodowle, bo w przeciwnym dostęp-
ne będą tylko zachodnie odmiany 
po zachodnich cenach, a ich koszt 
będą musieli ponieść polscy rolnicy.

Co można zrobić, aby wzmocnić 
polskie firmy nasienne?

Firmy muszą same chcieć więcej 
angażować swoich pieniędzy na bada-
nia, rozwój, a nawet na zamawianie 
badań w instytucjach naukowych. To 
jest wyścig o to, kto szybciej uzyska 
lepszy produkt, więc firmy muszą 
sprzymierzyć się z nauką. Jednak 
z drugiej strony już dziś wiemy, że 
nie tylko produkty niemieckie czy 
francuskie są dobre, ale też nasze 
w niczym im nie ustępują. Najlep-
szym przykładem jest owies Bingo, 
który ma 40% rynku i bije na głowę 
wszystkie zachodnie odmiany, które 
tylko się u nas pojawiły. We Francji 
czy Niemczech odmiany lokalne sta-
nowią ok 60%, co u nas już się nie 
udaje. Wynika to z tego, że obce firmy 
mają więcej pieniędzy i możliwości. 
Ale my się staramy i nie poddajemy.

Jakie wyzwania stoją przed polską branżą nasienną 
i hodowcami? Czy krajowe odmiany są lepsze czy gorsze? 
Co zrobić, żeby polscy rolnicy siali polskie odmiany? 
O tym rozmawiamy z prezesem HR Strzelce 
Wojciechem Błaszczakiem.
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R E K L A M A

Herbicydy organiczne – co to takiego
Większość plantatorów hołduje 

zasadzie dwóch kroków: mało wło-
żyć dużo zyskać. Jednak stosowanie 
tej zasady, coraz częściej prowadzi 
do naruszenia względnej równowa-
gi w agrofitocenozie. Z tego względu 
„świadomi plantatorzy” wybierają ta-
kie sposoby regulacji zachwaszczenia, 
które pozwalają utrzymać zachwasz-
czenie na poziomie, gwarantującym 
uzyskanie zadawalających plonów przy 
zachowaniu ich wysokiej jakości oraz 
względnej równowagi ekologicznej 
i ekotoksykologicznej.

Co to właściwie są 
herbicydy?

Herbicydy (łac. herba – zioło, ziele, 
chwast i caedos – zabijać, ubijać, rzeź) 
jest to rodzaj środków zawierających 
w swoim składzie substancję chemicz-
ną (organiczną lub nieorganiczną) czy 
też biologiczną (żywy organizm lub 
jego przetrwalniki) wykorzystywaną 
do selektywnego lub nieselektywnego 
niszczenia chwastów bądź do ograni-
czania ich wzrostu i rozwoju.

Już z samej definicji możemy wy-
wnioskować, że substancją aktyw-
ną herbicydów mogą być czynniki 
chemiczne (np. powstałe w wyniku 
syntezy chemicznej: nieorganicznej 
lub organicznej) oraz różne czynniki 
biologiczne.

Pierwszymi selektywnie działa-
jącymi herbicydami, nazywanymi 
organicznymi ze względu na podo-
bieństwo do naturalnych hormonów 
roślinnych (auksyn), powstałymi pod 
koniec lat 40-tych ubiegłego wieku, 
w wyniku syntezy chemicznej były 
2,4-D i MCPA – związki z grupy regu-
latorów wzrostu oraz związek z grupy 
organicznych kwasów karboksylowych 
–  TCA. Obecnie znanych jest kilkana-
ście syntetycznych substancji z grupy 
regulatorów wzrostu (np. dichlorprop, 
mekoprop, dikamba, chloramben, 
TBA, chlopyralid, fluroksypyr, pi-
kloram, trichlopyr, aminopyralid, 
aminocyklopyrachlor, chinomerak, 
quinclorac) wykorzystywanych jako 
substancje aktywne herbicydów.

Niestety nadmierne stosowanie syn-
tetycznych herbicydów, doprowadziło 
w ostatnich latach do pojawienia się 
niepokojących zjawisk. Jednym z nich 
jest coraz częściej obserwowany pro-
blem związany z przedostawaniem 
się do gleby, wód gruntowych oraz 
produktów żywnościowych pozostało-
ści substancji aktywnych herbicydów. 
Następne zagadnienie, które pojawiło 
się również stosunkowo niedawno, 
dotyczy kompensacji niektórych gatun-
ków oraz gwałtownego wzrostu liczby 
biotypów chwastów odpornych na 
syntetyczne substancje aktywne her-
bicydów. Stąd coraz częściej czynione 

są próby, zastępowania syntetycznych 
substancji aktywnych herbicydów, 
innymi alternatywnymi substancjami 
czy metodami.

Herbicydy alternatywne
Od co najmniej kilkudziesięciu lat 

trwają badania nad możliwością szer-
szego wykorzystania innych (nie che-
micznych) metod walki z agrofagami 
(np. chwastami). Najczęściej wykorzy-
stywanymi czynnikami biologicznymi 
są zarodniki grzybów, bakterie czy 
swoiste substancje roślinne (bazujące 
na zjawisku allelopatii). Przykładem 
udanego wykorzystania bakterii, 
grzybów czy swoistych substancji 
roślinnych są biopreparaty określane 
mianem bioherbicydów, mykoherbi-
cydów czy alleloherbicydów.

Przytoczone przykłady zastosowa-
nia różnych czynników biologicznych 
nie wyczerpują oczywiście możliwości 
wykorzystania innych związków czy 
substancji organicznych. W USA i Ka-
nadzie już od kilkunastu lat, na szerszą 
skalę wykorzystuje się tzw. herbicy-
dy organiczne lub inaczej nazywane 
zielonymi.

Herbicydy organiczne (tzw. 
zielone)

Herbicydy organiczne można 

zdefiniować jako środki zawierające 
w swoim składzie naturalną substancję 
organiczną (np. gluten kukurydzia-
ny, wytłoki z gorczycy, kwas octowy, 
cytrynowy, pelargonowy, olejek goź-
dzikowy, cytrynowy, cynamonowy, 
kukurydziany, sojowy, czosnkowy czy 
laurylosiarczan sodu), wykorzysty-
waną najczęściej do nieselektywne-
go (rzadziej selektywnego) niszczenia 
chwastów bądź do ograniczania ich 
wzrostu i rozwoju.

Podobnie jak klasyczne herbicydy 
można je stosować przedwschodowo 
jak i powschodowo, zdecydowana 
większość z nich posiada działanie 
nieselektywne, niektóre wykazują dzia-
łanie selektywne. Wspólną cecha tych 
herbicydów jest to, że są zdecydowanie 
bardziej bezpieczne ekotoksykologicz-
nie dla agrofitocenozy, z tego względu 
polecane są głównie do stosowania 
w gospodarstwach ekologicznych (or-
ganicznych) w USA i Kanadzie.

Herbicydy organiczne 
stosowane 
przedwschodowo

CGM – gluten kukurydziany – jest 
produktem ubocznym procesu miele-
nia ziaren kukurydzy na mokro. Jego 
inhibicyjne, nieselektywne działanie, 
polega na hamowaniu procesu kiełko-
wania niektórych gatunków chwastów, 

tj. mietlice, palusznik, włośnica zielo-
na, gorczyca polna, psianka czarna, 
komosa biała czy szarłat szorstki.

MSM – ekstrakt z wytłoków z gor-
czycy – jest produktem ubocznym po-
wstałym podczas procesu wytłaczania 
oleju z gorczycy na zimno. Jego in-
hibicyjne, nieselektywne działanie, 
polega na hamowaniu kiełkowania, 
niektórych gatunków chwastów, tj. 
włośnica zielona, chwastnica jedno-
stronna, owies głuchy, mlecz zwyczaj-
ny, babka lancetowata, gwiazdnica 
pospolita, komosa biała czy szarłat 
szorstki.

Herbicydy organiczne 
stosowane powschodowo

Vinegar – ocet– kwas octowy – jest 
produktem fermentacji octowej al-
koholu z winogron, jabłek czy ryżu. 
Inhibicyjne, nieselektywne działanie 
30% roztworu kwasu octowego, po-
lega na ograniczaniu wzrostu części 
zielonych, niektórych gatunków chwa-
stów, tj. mietlice, palusznik, włośnica 
zielona, gorczyca polna, psianka czar-
na, komosa biała czy szarłat szorstki.

Clove oil – olejek goździkowy – 
jest to olejek eteryczny pozyskiwa-
ny z czapetki pachnącej (Syzygium 
aromaticum), gatunku drzewa z ro-
dziny mirtowatych. Głównym skład-
nikiem olejku jest organiczny związek 

chemiczny z grupy terpenów – eugenol. 
Inhibicyjne, nieselektywne działanie 
50% olejku goździkowego, polega na 
ograniczaniu wzrostu, niektórych 
gatunków chwastów, tj. gorczyca 
polna, ambrozja bylicolistna czy ko-
mosa biała.

Citrus oil – olejek cytrynowy (np. 
Green Match) – jest to olejek eteryczny 
pozyskiwany na zimno ze świeżych 
skórek owoców drzewa cytrynowego.

Inhibicyjne, nieselektywne działa-
nie 50% olejku cytrynowego, polega 
na ograniczaniu wzrostu i zasychaniu 
tkanek zielonych (w wyniku odwodnie-
nia), niektórych gatunków chwastów, 
tj. czosnaczek pospolity, mniszek po-
spolity czy sumak jadowity.

Przytoczone przykłady praktycz-
nego wykorzystania alternatywnych 
metod walki z chwastami (herbicydy 
organiczne), pokazują, że tego typu 
środki są już nie tylko rzeczywisto-
ścią ale w niedalekiej przyszłości będą 
prawdopodobnie stanowiły podstawę 
nowoczesnej ochrony roślin, opartej 
w głównej mierze na proekologicznych 
środkach organicznych, wykorzysty-
wanych nie tylko w rolnictwie eko-
logicznym czy biodynamicznym ale 
również w konwencjonalnym.

dr inż. Tomasz R. Sekutowski,
mgr inż. Marcin Bortniak

I U N i G - P I B w Puławach
Zakład Herbologii i Technik 

Uprawy Roli,Wrocław

W zakresie ochrony roślin przed agrofagami, współczesne rolnictwo opiera się głównie o środki wytworzone na 
bazie syntezy chemicznej. Takie rozwiązanie podyktowane jest głównie czynnikiem ekonomicznym.
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Opóźnić kiełkowanie 
bulw ziemniaka

Najdłużej przechowuje się 
ziemniaki jadalne i przezna-
czone do przetwórstwa spo-
żywczego (do 9-10 miesięcy), 
a najkrócej – ziemniaki wyko-
rzystywane jako materiał sadze-
niakowy (6-7 miesięcy). Okres 
przechowywania należy do jed-
nego z trudniejszych etapów pro-
dukcji, gdyż w tym czasie może 
dochodzić do powstawania nie-
pożądanych strat ziemniaków. 
Straty te mogą mieć charakter 
ilościowy i być skutkiem uak-
tywnienia procesu kiełkowa-
nia bulw. Ziemniaki porośnięte 
kiełkami tracą bowiem większe 
ilości wody ze względu na to, iż 
jest ona przez nie intensywniej 
wydalana niż przez perydermę 
bulw. W efekcie dochodzi do 
utraty turgoru i zwiększenia 
ubytków masy bulw. Jednocze-
śnie bulwy stają się gąbczaste 
i bardziej podatne na ciemnienie 
miąższu, co z kolei negatywnie 
wpływa na ich jakość.

Termin rozpoczęcia procesu 
kiełkowania, jak również jego 
intensywność zależą od uwa-
runkowań genetycznych odmia-
ny ziemniaków oraz warunków 
panujących w trakcie przecho-
wywania, a w szczególności od 
temperatury. Bulwy ziemniaków 
po zbiorze znajdują się w fazie 
fizjologicznego spoczynku (okres 
uśpienia), dlatego też nie kieł-
kują nawet w sprzyjających ku 
temu warunkach. Okres ten 
można wydłużyć przechowując 
ziemniaki w niskiej temperatu-
rze, co z jednej strony pozwoli 
na ograniczenie wielkości po-
wstających ubytków natural-
nych, z drugiej natomiast będzie 
sprzyjało akumulacji cukrów 
i tym samym pogorszeniu ja-
kości bulw. Dlatego też w celu 
zapewnienia odpowiednich 
cech jakościowych w przypadku 
ziemniaków jadalnych i prze-
znaczonych do przetwórstwa 
spożywczego zaleca się wyższą 
temperaturę przechowywania 
(powyżej 5˚C), w której będzie 
jednak dochodziło do skróce-
nia okresu uśpienia oraz wcze-
śniejszego i intensywniejszego 
wzrostu kiełków. W praktyce 
przechowalniczej ziemniaków 

jadalnych i do przetwórstwa sto-
suje się, więc różne preparaty za-
wierające chloroprofam (CIPC), 
który zakłóca podział komó-
rek, a przez to hamuje wzrost 
i rozwój kiełków. Preparaty te 
można stosować przed załadun-
kiem przechowalni (np. Gro-
-Stop Basis, Stop Kiełek 01 DP) 
bądź też w trakcie przechowy-
wania techniką aerozolowania 
na gorąco za pomocą wytwor-
nic aerozolu (np. Gro-Stop Fog, 
Neo-Stop 500 HN).

W przypadku inhibitorów 
kiełkowania stosowanych w trak-
cie przechowywania pierwszą 
aplikację powinno się jednak 
wykonać najpóźniej do 3 lub 
4 tygodni (w zależności od 
preparatu) po zbiorze ziem-
niaków i następnie powtarzać 
według potrzeb, ale nie prze-
kraczając dopuszczalnej daw-
ki i liczby zabiegów w sezonie. 
W celu uzyskania największej 
skuteczności przed zastosowa-
niem tych preparatów powinno 
się zadbać o szczelne zamknięcie 
pomieszczeń przechowalniczych 
i zamknięcie zewnętrznych wlo-
tów wentylacyjnych. Powinno 
się także włączyć wentylatory 
tak, aby umożliwić równomierny 
i delikatny przepływ powietrza 
wewnętrznego i utrzymywać ich 
pracę aż do momentu zaniknię-
cia mgły w przechowalni. Po 
zakończeniu zabiegu przecho-
walni nie wolno otwierać przez 
następne 24 godziny, po czym 
można zacząć normalne wietrze-
nie. Należy mieć na uwadze, iż 
stosowanie inhibitorów kiełko-
wania zawierających chloropo-
fam jest zabronione w przypadku 
ziemniaków jadalnych przezna-
czonych do konsumpcji przed 
końcem roku zbioru i ziemnia-
ków sadzeniaków, których po-
nadto nie wolno przechowywać 
w pomieszczeniach/skrzyniach, 
gdzie wcześniej był aplikowany 
chloroprofam.

Ze względu na straty przecho-
walnicze bulw ziemniaka powo-
dowane kiełkowaniem w miarę 
możliwości do przechowywania 
powinno się kierować odmiany 
charakteryzujące się jak najdłuż-
szym okresem uśpienia i słabym 

wzrostem kiełków. Nie zawsze 
jest to jednak możliwe, dlatego 
też odmiany ziemniaków wcze-
śniej i intensywniej kiełkujące 
powinno się wykorzystywać 
w pierwszej kolejności, zgodnie 
z kierunkiem ich użytkowania.

Mgr inż. Monika 
Borowska-Komenda
SGGW w Warszawie

Długość okresu przechowywania ziemniaków zależy od 
kierunku ich użytkowania.
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Płatności bezpośrednie w roku 2015

Na stronach Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi rol-
nicy są na bieżąco informowani 
o toczących się konsultacjach, 
ich wynikach oraz ustaleniach 
co do ostatecznego kształtu płat-
ności bezpośrednich w Polsce.

Informacje istotne z punktu 
widzenia przyszłej współpracy 
rolników z ARiMR na gruncie 
obsługi wniosków o przyzna-
nie wsparcia bezpośredniego 
w 2015 r.

Co do zasady, dotychczaso-
we zasady współpracy rolnika 
z ARiMR nie ulegną zmianie. 
Rolnicy, którzy w tym roku ubie-
gali się o wsparcie bezpośrednie, 
na początku 2015 r., tak jak do-
tychczas, otrzymają od ARiMR 

wstępnie wypełnione wnioski 
wraz z materiałem graficznym. 
Wniosek ten będzie zawierał 
nowe elementy (w tym ewentu-
alnie dodatkowe załączniki itd.), 
tym niemniej staraniem ARiMR 
jest wypracowanie takiego for-
mularza, by jego wypełnienie nie 
generowało zbytnich obciążeń 
dla rolnika. Tak jak w latach ubie-
głych, wniosek będzie również 
dostępny na stronach ARiMR.

Wraz z wnioskiem, rolnik 
otrzyma instrukcję jego wypeł-
nienia, do której planowane jest 
dołączenie dodatkowych mate-
riałów informacyjnych, tak by 
dodatkowo powiększyć zakres 
informacji rolnika o nowym 
systemie wsparcia.

Podobnie do obecnego trybu 
współpracy, rolnik ubiegający 
się o wsparcie będzie musiał zło-
żyć wniosek we właściwym ze 
względu na miejsce zamieszka-
nia lub siedzibę Biurze Powia-
towym ARiMR.

Rolnik, który nie składał 
wniosku o przyznanie płatności 
w 2014 r., będzie mógł pobrać 
czysty formularz w biurze po-
wiatowym i oddziałach regio-
nalnych ARiMR lub ze strony 
internetowej www.arimr.gov.pl. 
Korzystając z platformy aplika-
cyjnej umieszczonej na tej stro-
nie, rolnik będzie mógł również 
złożyć wniosek bezpośrednio 
przez Internet.

Podstawowe terminy obsługi 

wniosków nie ulegną zmianie, tj. 
podobnie jak w latach poprzed-
nich rolnik będzie zobowiązany 
do złożenia wniosku w okresie 
od 15 marca do 15 maja. Do-
tychczas obowiązujące terminy 
realizacji płatności również nie 
ulegną zmianie.

Najistotniejsze zmiany w sys-
temie płatności bezpośrednich 
od 2015 r. dotyczą:
• rodzajów płatności (schema-

tów), o które rolnik będzie 
mógł się ubiegać;

• wymogów, których spełnienie 
będzie warunkowało przyzna-
nie rolnikowi poszczególnych 
płatności.
Katalog realizowanych w Pol-

sce płatności bezpośrednich 

w 2015 r. obejmuje:
• Jednolitą płatność obszaro-

wą (JPO)
• Płatność z tytułu praktyk 

rolniczych korzystnych dla 
klimatu i środowiska(tzw. 
płatność na zazielenienie)

• Płatność dla młodych 
rolników

• Płatność dodatkową
• P ł a t n o ś c i  z w i ą z a n e 

z produkcją
• Płatności w ramach przejścio-

wego wsparcia krajowego.
• Ponadto, rolnik będzie 

miał możliwość przystą-
pienia do:

• Systemu d la mał ych 
gospodarstw.
Przyznanie rolnikowi 

płatności bezpośrednich będzie 
zależało od spełnienia minimal-
nych wymogów i kryteriów rol-
nika aktywnego zawodowo.

Ponadto, stworzenie sztucz-
nych warunków wymaga-
nych do uzyskania wsparcia 
w sprzeczności z celami prawa 
unijnego stanowić będzie pod-
stawę do odmowy przyznania 
płatności.

Wreszcie, rolnicy otrzymujący 
wsparcie bezpośrednie, z wyjąt-
kiem rolników uczestniczących 
w systemie dla małych gospo-
darstw, podlegać będą kontroli 
na gruncie zasady wzajemnej 
zgodności.

Źródło: ARiMR 
www.arimr.gov.pl

W 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencja płatnicza, realizować 
będzie zreformowany system wsparcia bezpośredniego.

Jak bezpiecznie zagospodarować 
nawozy naturalne

Potrzeba zagospodarowania 
obornika i gnojowicy narzu-
ca przestrzeganie określonych 
zasad, dzięki którym przecho-
wywane nawozy nie będą stano-
wiły zagrożenia dla środowiska, 
szczególnie w okresie zimowym.

Zarówno obornik jak i gno-
jowica stanowią wartościowe, 
a co najważniejsze naturalne 
źródło składników mineral-
nych w produkcji roślinnej. 
Dlatego tak istotne pozostaje 
staranne podejście do pełnego 
wykorzystania ich właściwości, 
na co wpływ może wykazywać 
okres przechowywania nawozu 
w gospodarstwie.

Właściwości obornika 
i gnojowicy

Obornik wyróżnia się wysoką, 
bo wynoszącą ok. 25% zawar-
tością suchej masy, wynikają-
cą z udziału słomy lub innych 
materiałów ściółki. W oborniku 
znajduje się 0,2-0,9% azotu, 0,1-
0,7% fosforu, 0,1-1,1% potasu, 
0,2-0,9% wapnia i wiele innych 
składników, w tym mikroele-
mentów. Z masą 10 t obornika 
wnosi się do gleby ok. 280 g cyn-
ku, 220 g manganu, 50 g boru, 
40 g miedzi, 5 g molibdenu i 4 g 
kobaltu. Skład obornika może 
ulegać znacznym zmianom, od-
powiednio do gatunku zwierząt 
i ich wieku, a także kondycji, 
sposobu żywienia i jakości skar-
mianej paszy. Nie bez znaczenia 
pozostaje również ilość i jakość 

stosowanej w utrzymaniu zwie-
rząt ściółki. Obornik z pomiesz-
czeń z młodymi zwierzętami jest 
uboższy w składniki pokarmowe 
w porównaniu z obornikiem od 
zwierząt starszych. W oborni-
ku od krów wysokomlecznych 
i zwierząt chudych na ogół 
stwierdza się mniej składników 
pokarmowych w porównaniu 
ze zwierzętami zapasionymi 
i krowami zasuszonymi.

Masa produkowanego dzien-
nie obornika, przypadającego na 
jedną krowę wynosi (po natu-
ralnym odsączeniu moczu jako 
gnojówki) ok. 30 kg. Uwzględ-
niając żywienie tylko w oborze, 
ilość obornika produkowanego 
przez jedną krowę w ciągu roku 
wynosi 10-12 ton. Systemowi 
sezonowego żywienia pastwisko-
wego i oborowego towarzyszy 
produkcja obornika na poziomie 
ok. 5,5 tony. Cielę żywione tylko 
w oborze produkuje rocznie ok. 
8 ton obornika.

Gnojowica, jako przefermen-
towana mieszanina kału i moczu 
zwierząt inwentarskich cechuje 
się zróżnicowaną zawartością su-
chej masy, na ogół na poziomie 
3,5-15,5%. W 1 m3 gnojowicy 
(o zawartości 6-8% suchej masy) 
znajduje się średnio 3-4 kg azo-
tu, 2-3 kg fosforu i 3-4 kg pota-
su, a także wapń, magnez i inne 
mikroelementy. Duża rozpiętość 
udziału suchej masy w gnojowi-
cy wynika z jej mniejszego bądź 
większego rozcieńczenia wodą. 
Udział wody technologicznej 

decyduje o tym, że przykładowo 
od pojedynczej krowy utrzymy-
wanej w systemie bezściółko-
wym uzyskuje się dziennie ok. 
60 kg masy odchodów w postaci 
gnojowicy, zaś od bukata lub 
jałówki ok. 36 kg.

Duże ilości gromadzonego 
w gospodarstwie obornika i gno-
jowicy, odpowiednio do skali 
produkcji zwierzęcej wymagają 
przygotowania właściwej infra-
struktury technicznej w postaci 
płyt obornikowych i zbiorników 
na gnojówkę i gnojowicę. Dzięki 
wyposażeniu w płytę i zbiornik 
znacznie ułatwia się zachowanie 
zasad bezpiecznego przechowy-
wania nawozów, jak również ich 
przygotowanie do późniejszego 
przeładunku na roztrząsacz lub 
wóz asenizacyjny.

Zasady przechowywania 
nawozów naturalnych

Przechowywanie nawozów 
naturalnych w gospodarstwie 
wiąże się z przestrzeganiem 
szeregu zasad. Najważniejsze 
z nich uwzględniają: 
• zachowanie bezpieczeństwa 

względem otaczających obiek-
tów i środowiska,

• ograniczenie strat, związa-
nych zarówno z przesiąka-
niem płynnych składników 
do gleby, jak i emisją gazów 
do atmosfery.
Miejsca składowania i prze-

chowywania odchodów zwie-
rzęcych muszą znajdować się 

w odpowiedniej odległości 
względem poszczególnych 
obiektów stanowiących in-
frastrukturę środowiska wiej-
skiego. Przykładowo, odległość 
płyty obornikowej od studni 
nie powinna być mniejsza niż 
15 m, zaś od otworów okien-
nych i drzwiowych na sąsied-
niej działce co najmniej 30 m. 
W przypadku zamkniętych 
zbiorników na gnojowicę, ich 
odległość przykładowo od wspo-
mnianych okien i drzwi budyn-
ku mieszkalnego znajdującego 
się na sąsiedniej działce powinna 
wynosić co najmniej 15 m.

Obok położenia płyt obor-
nikowych i zbiorników na 
gnojowicę w terenie, kluczo-
we znaczenie wykazuje również 
problem potencjalnych strat 
związanych z przechowywa-
niem. Można to wyjaśnić na 
przykładzie obornika. W cza-
sie przechowywania obornika 
może dochodzić do strat niektó-
rych składników, a w szczegól-
ności azotu i potasu, ponieważ 
są wypłukiwane przez wodę, 
a ponadto azot ulatnia się do 
atmosfery w postaci amoniaku.

Wielkość strat zależy od spo-
sobu przechowywania obornika. 
Najmniejsze straty występują 
wtedy, gdy obornik jest prze-
chowywany w oborze głębokiej. 
Zwilżany moczem i równocze-
śnie udeptywany przez zwierzę-
ta, obornik w takich warunkach 
ma ograniczony dopływ po-
wietrza i zachodzą w nim 

procesy beztlenowe. W efekcie 
powstaje obornik dobrze prze-
fermentowany, a straty azotu 
są relatywnie niewielkie. Taki 
sposób przechowywania obor-
nika nie jest jednak zalecany, 
ponieważ towarzyszą temu pro-
blemy z utrzymaniem czystości 
zwierząt, a także negatywnym 
wpływem na zdrowie zwierząt 
i możliwym obniżeniem jakości 
mleka. Dlatego lepsze pozostaje 
przechowywanie obornika na 
płycie obornikowej na zewnątrz 
budynku inwentarskiego.

Korzyści towarzyszące prze-
chowywaniu obornika na pły-
cie są szczególnie widoczne 

w okresie zimowym. Gdy wzra-
sta ilość opadów, rośnie także 
ryzyko wypłukiwania płynnej 
frakcji pochodzącej z oborni-
ka, którą łatwiej jest gromadzić 
w przypadku stosowania pły-
ty obornikowej w porównaniu 
z sytuacją, gdyby pryzma z na-
wozem znajdowała się na polu. 
Racjonalnym rozwiązaniem 
jest zainstalowanie dachu nad 
miejscem składowania obornika 
na płycie, dzięki czemu ograni-
cza się zalewanie nawozu przez 
wodę opadową, a także chroni 
się masę obornika przed nad-
miernym przesychaniem w okre-
sie silnego nasłonecznienia.

Prof. Marek Gaworski 
SGGW w Warszawie

Produkcja zwierzęca w gospodarstwie nierozerwalnie wiąże się z pozyskiwaniem 
nawozów naturalnych.
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, największa rolnicza agencja płatnicza w Unii Europejskiej,  przez 20 
lat istnienia przekazała beneficjentom w ramach wsparcia krajowego i unijnego ok.  215 mld zł.  Przeszło 90 proc. tej 
kwoty wypłaciła po 2004 r., czyli po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i uzyskaniu możliwości korzystania z budżetu  
Wspólnej Polityki Rolnej UE.  
Dzięki środkom rozdzielonym przez ARiMR dokonały sie ogromne zmiany społeczne, gospodarcze i cywilizacyjne  
w polskim rolnictwie i na terenach wiejskich.

• Rolnicy zakupili  m.in. 388 tys. nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych oraz  zrealizowali ok. 8 tys. inwestycji 
budowlanych.

• Przy wsparciu z ARiMR powstało lub zostało zmodernizowanych  ok. 1000  zakładów przetwórczych i wiele  
z tych firm należy teraz do najnowocześniejszych na świecie.

• Wzrosła znacząco liczba i rola Grup Producentów Rolnych, które wzmacniają pozycję rolników na rynku.  
• Dzięki unowocześnieniu produkcji i przetwórstwa,  od 2004 roku,  5-krotnie wzrosła wartość eksportu polskich 

produktów rolno-spożywczych.  
• Średnia wieku  polskich rolników jest najniższa w Unii Europejskiej.  Jest to m.in. wynik wypłacania  młodym rol-

nikom „premii na start zawodowy”,  z której  skorzystało już ok. 37 tys.  właścicieli gospodarstw i wypłacania rent 
strukturalnych starszym rolnikom w zamian za przekazanie gospodarstw w młode ręce.  

• Udzielane wsparcie pozwoliło na stworzenie do tej pory 53  tys. nowych miejsc pracy na wsi niezwiązanych  
z rolnictwem. 

• Pomoc finansowa udzielana była też na inwestycje w tysiące kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
setki oczyszczalni ścieków, stworzenie systemów segregacji odpadów, tworzenie placów zabaw, odnowę centrów 
wielu miejscowości, a także budowę lub modernizację wielu świetlic wiejskich i domów kultury.

• Z programów pomocowych dla rybactwa, wdrażanych przez ARiMR, zmodernizowano 21 portów i przystani ry-
backich na wybrzeżu Bałtyckim,  unowocześniono 420 statków i kutrów rybackich, stworzono od podstaw  lub 
rozbudowano 444 gospodarstwa rybackie,  można było poprawiać ochronę środowiska naturalnego.

 
Sprawne funkcjonowanie Agencji doceniają mieszkańcy wsi. Jak wynika z sondażu opinii publicznej, przeprowadzone-
go w 2013 r. przez firmę Biostat, 80 proc. pytanych wystawia ARiMR  oceny bardzo dobre i dobre. 
Przed Agencją stoją nowe zadania, związane z dystrybucją 42,4 mld euro z unijnego budżetu na lata 2014-2020.   
To o 3,2 mld euro więcej niż polskie rolnictwo otrzymało w poprzedniej siedmiolatce. Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa jest do realizacji tego zadania dobrze przygotowana.  

Cywilizacyjny awans polskiego rolnictwa

R E K L A M A

Udogodnienia w spłacie 
zaciągniętych kredytów 
preferencyjnych z dopłatami 
z ARiMR

Rolników, którzy zaciągnęli 
kredyty preferencyjne mogą 
dotknąć przypadki o charakte-
rze losowym jak np.: katastrofy 
naturalne, długotrwałe cho-
roby kredytobiorcy, kradzieże 
mienia oraz choroby i upadki 
inwentarza, a także przypadki 
wynikające z uwarunkowań 
makroekonomicznych i poli-
tycznych takich jak: kryzys go-
spodarczy, zatory płatnicze czy 
utrata rynków zbytu. Obecnie 
najpoważniejszym zagroże-
niem dla szeroko rozumianej 
produkcji rolniczej w Polsce 
jest wprowadzenie przez Rosję 
embarga na dostawy produk-
tów rolnych. Sytuacja ta nie-
wątpliwie wpłynie na spadek 
sprzedaży, a w konsekwencji 
na pogorszenie sytuacji finan-
sowej producentów, którzy 
korzystając z kredytów pre-
ferencyjnych, zobowiązani są 
jednocześnie do prowadzenia 
działalności i realizacji celów, 
na które przyznana im została 
pomoc publiczna w postaci do-
płat do oprocentowania kredy-
tów. Dlatego warto podkreślić, 
że warunki i zasady udzielania 
kredytów z dopłatami ARiMR 
do oprocentowania zawierają 
szereg możliwości ułatwiają-
cych kredytobiorcom obsługę 
zaciągniętego kredytu, w tym 
w szczególności:

zastosowanie przez bank 
prolongaty spłaty rat kapita-
łu i odsetek, o ile określony 
w umowie kredytu termin ich 
spłaty jeszcze nie minął,

wydłużenie okresu kredy-
towania poza przewidzia-
ny w umowie kredytu, o ile 
określony w umowie kredytu 
okres kredytowania jeszcze nie 
minął i pod warunkiem po-
informowania o tym Agencji.

Stosując powyższe rozwią-
zania należy zaznaczyć, że:
• okres od dnia udzielenia 

kredytu do całkowitej jego 
spłaty wraz z odsetkami nie 
może przekroczyć okresów 
właściwych dla danej linii 
kredytowej,

• nie wymaga się sporzą-
dzenia zmian do planu 
inwestycji,

• maksymalna kwota dopłat, 
określona w umowie kre-
dytu, nie ulega zmianie.
Ponadto możliwe jest wydłu-

żenie okresu od dnia udziele-
nia kredytu do całkowitej jego 
spłaty wraz z odsetkami o do-
datkowe 3 lata (w zależności 
od linii kredytowej okres ten 
może wynieść 11 lub 18 lat), 
przy czym w przypadku umów 
zawartych od 1 maja 2007 r. 
maksymalna kwota dopłat, 
określona w umowie kredy-
tu, może zostać zwiększona, 
o ile nie spowoduje to prze-
kroczenia łącznej wysokości 
pomocy, tzw. intensywności 

pomocy. Zwiększenie maksy-
malnej kwoty dopłat nie do-
tyczy kredytów z dopłatą do 
oprocentowania stosowaną na 
zasadach pomocy de minimis.

Dodatkowo, w związku 
z wprowadzeniem ograni-
czeń handlowych wynikają-
cych z embarga handlowego 
nałożonego przez Rosję lub 
mogących pojawić się in-
nych ograniczeń w handlu, 
wprowadzona została ostat-
nio możliwość zawieszenia 
przez bank, na wniosek kre-
dytobiorcy zawierający uza-
sadnienie, spłaty rat kapitału 
kredytu. Wówczas spłata opro-
centowania kredytu za kre-
dytobiorcę jest dokonywana 
przez Agencję przez okres nie 
dłuższy niż 2 lata, licząc od 
dnia zawieszenia przez bank 
spłaty rat kapitału kredytu. 
Oprocentowanie zapłacone 
przez Agencję za kredyto-
biorcę, w okresie zawieszenia 
przez bank spłaty rat kapitału 
kredytu, w przypadku umów 
kredytu zawartych:
• do 30.04.2007 r. - kredy-

tobiorca zwraca na warun-
kach ustalonych w umowie 
kredytu,

• po 1 maja 2007 r. - pomniej-
sza kwotę dopłat ustaloną 
w umowie kredytu.
Ponadto w przypadku, gdy 

powyższe rozwiązania okażą 
się niewystarczające, kredyto-
biorcy mogą za zgodą banku 
kredytującego:
• dokonać zmiany kierun-

ku produkcji, określonego 
w planie inwestycji i umowie 
kredytu,

• sprzedać mienie nabyte 
z kredytu,

• czasowo zaprzestać pro-
wadzenia działalności lub 
obsługi kredytu z przy-
czyn niezależnych od kre-
dytobiorcy - w tym czasie 
dopłaty nie są stosowane, 
a już udzielone nie podle-
gają zwrotowi - wznowie-
nie przez kredytobiorcę 
prowadzenia działalności 
lub obsługi kredytu powo-
duje wznowienie stosowania 
dopłat do oprocentowania 
kredytu na warunkach 
określonych w umowie 
o kredyt.
Producenci rolni, u których 

występują lub mogą wystąpić 
trudności ze spłatą zadłużenia 
z tytułu kredytu z dopłatami 
ARiMR do oprocentowania, 
powinni niezwłocznie skon-
taktować się z bankiem, który 
udzielił kredytu, w celu podję-
cia działań zmierzających do 
zastosowania pomocy w dal-
szej obsłudze kredytu i wpro-
wadzenia stosownych zmian 
do zawartej umowy kredytu.

Departament Wsparcia 
Krajowego

R E K L A M A
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Magazynowanie ziarna zbóż
Zadaniem magazynu jest 

ochrona ziarna przed gniciem, 
pleśnieniem, przegrzaniem, roz-
wojem szkodników czy fermen-
tacją i umożliwienie zachowania 
jak najlepszej jego jakości.

Ziarno zbóż zebrane kombaj-
nem nie jest jednorodne, znaj-
dują się w nim różnego rodzaju 
zanieczyszczenia. Dlatego też 
przed złożeniem w magazynie 
poddawane jest kilkuetapowej 
obróbce. W pierwszym etapie 

zostaje przesiane w celu usu-
nięcia resztek słomy, chwastów, 
plew itp. Ziarno, które ma zostać 
zmagazynowane przez dłuższy 
czas, nie może posiadać więcej 
jak 5% zanieczyszczeń. Kolej-
nym etapem jest suszenie ziarna, 
które polega na przepuszczaniu 
przez nie powietrza w celu od-
parowania wody. Temperatura, 
w jakiej ziarno poddawane jest 
suszeniu może wynosić nawet 
ponad 120°C, co powinno 

zapewnić jego wysuszenie do 
14% wilgotności w ciągu 14 dni. 
Po tak przeprowadzonej obróbce 
ziarno może zostać umieszczone 
w magazynie. Każdy magazyn 
przyjmujący i przechowujący 
ziarno powinien być wyposażo-
ny w dodatkowe urządzenia do 
transportu ziarna. Najczęściej są 
to przenośniki śrubowe, pneu-
matyczne, kubełkowe lub zabie-
rakowe (łańcuchowo-krążkowe). 
Ponadto magazyn, w którym 

znajduje się ziarno, powinien 
uwzględniać specyfikę surow-
ców biologicznie czynnych, 
a także pozwalać na: ustalenie 
podstawowych cech jakościo-
wych przechowywanego ziarna, 
przeprowadzenie niezbędnych 
zabiegów konserwacyjnych, 
okresową kontrolę i zabiegi pie-
lęgnacyjne zmagazynowanego 
ziarna. Magazyny te mogą być 
częściowo lub w pełni zmecha-
nizowane, a nawet częściowo 

zautomatyzowane, sterowane 
komputerem.

Na rynku istnieje wielu pro-
ducentów oferujących różnego 
rodzaju pomieszczenia do ma-
gazynowania ziarna. Do naj-
bardziej popularnych należą: 
Agremo, BIN, Michał, Kong-
skilde, Hanson Silo oraz Polnet.

Magazyny zbożowe można 
podzielić na: magazyny składo-
wania podłogowego, silosowe 
zewnętrzne i wewnętrzne.

Magazyny składowania 
podłogowego są to zadaszone 
pomieszczenia, w których ziar-
no gromadzone jest luzem na 
podłodze w pryzmach, w prze-
grodach lub przechowywane 
w workach na paletach. Zboże 
może być usypywane w pryzmę, 
wymaga to jednak dużych po-
wierzchni składowania, a także 
wzmocnionych ścian bocznych 
budynku.

Firma Kongskilde oferuje roz-
wiązanie, gdzie ściany magazy-
nu podłogowego wykonane są 
ze stalowych, ocynkowanych 
płyt trapezowych, dzięki czemu 
są one wytrzymałe i odporne 
na obciążenia boczne. Ponadto 
oprócz magazynowania, pro-
ducent oferuje również moż-
liwość zastosowania kanałów 
napowietrzających i bocznych 
do suszenia ziarna.

Inne rozwiązania konstruk-
cyjne proponuje firma Hanson 
Silo, gdzie powierzchnie maga-
zynów zbożowych mogą mieć 
kształt okrągły, owalny lub pro-
stokątny, a ściany wykonane 
są z betonowych półfabryka-
tów. Wewnątrz magazynów 
podłogowych mogą występo-
wać przegrody, dzięki czemu 
istnieje możliwość magazyno-
wania kilku rodzajów ziarna. 
Do mechanicznego załadunku 
lub rozładunku ziarna stosuje 
się często różnego rodzaju prze-
nośniki. Ponadto firma oferuje 
do swoich magazynów montaż 
bezprzewodowego systemu mo-
nitorowania ziarna, co pozwala 
na utrzymanie stałej tempera-
tury wewnątrz całej pryzmy.

Ziarno zbóż może być również 
magazynowane w silosach pio-
nowych zewnętrznych lub we-
wnętrznych. Magazyny silosowe 
mogą występować jako pojedyn-
cze silosy lub baterie składające 
się z kilku lub kilkunastu silosów

Najczęściej stosuje się silosy 
metalowe lub z włókna szkla-
nego, cylindryczne, o ładow-
ności od 10 do 2000 t, a nawet 
większe.

Silosy wykonane z włókna 
szklanego mają wiele zalet:
• łatwo je transportować;
• mają długą żywotność;
• magazynowane ziarno nie 

przykleja się do ścian silosu, 
co ogranicza pojawienie się 
pleśni;

• mają bardzo dobre właści-
wości izolacyjne, dlatego na 
ścianach nie dochodzi do 
skraplania się pary wodnej.
Jedną z podstawowych zalet 

silosów metalowych jest ich pro-
sta konstrukcja, umożliwiająca 
szybki montaż.

Przechowywanie ziarna 
w silosach, w porównaniu 
z magazynami składowania 
podłogowego, pozwala na 
kilkakrotne zmniejszenie po-
wierzchni magazynowej.

Silosy z dachem i szczelnym 
płaszczem chronią zgroma-
dzona, paszę przed opadami 
atmosferycznymi, ptakami i gry-
zoniami. Stanowią dostateczne 
zabezpieczenie przeciwpożaro-
we i mogą być instalowane na 
otwartej przestrzeni. Firma Bin 
oferuje silosy z dnem płaskim 
oraz stożkowym (silosy lejo-
we) wykonane z ocynkowanej 
blachy, osadzone na słupach 
podporowych.

Każdy niemalże silos wyposa-
żony jest w drabinę zewnętrzną, 
właz serwisowy dolny, górny 
właz inspekcyjny umożliwia-
jący kontrolę wnętrza silosu, 
wlot załadunkowy, króciec do 
rozładunku awaryjnego, który 
umożliwia rozładunek silosu 
w przypadku awarii przenośnika 
odbierającego ziarno oraz za-
suwy. Dodatkowo silos można 
wyposażyć w rurę załadowczą 
oraz wielopunktową sondę do 
pomiaru temperatury, dzięki 
czemu możliwe jest właściwe 
przechowywanie ziarna. Baterie 
silosów mogą wykorzystywać 
jeden komplet urządzeń służą-
cych do załadunku i rozładunku.

Wewnątrz budynków moż-
liwe jest zastosowanie silosów 
na ziarno z płótna lub sklejki 
osadzonych na metalowej ramie.

Obecnie najczęściej stosowa-
nymi magazynami na ziarno są 
silosy zewnętrzne z dnem pła-
skim oraz stożkowym. Zajmują 
mało miejsca i doskonale zabez-
pieczają magazynowany mate-
riał przed zniszczeniem, nawet 
podczas długiego składowania. 
Należy również pamiętać o do-
borze odpowiednich urządzeń 
do załadunku i rozładunku, co 
ma wpływ na wydajność pracy.

Źródło: literatura u autora

Dr Marcin Majchrzak 
Instytut Technologiczno 

-Przyrodniczy 
Oddział w Warszawie

Każdy magazyn na ziarno zbóż powinien być funkcjonalny, bezpieczny i łatwy w konserwacji.
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22 tysiące motogodzin, to jak milion kilometrów

Okazuje się, że bardziej 
zużyty jest fotel który służył 
operatorowi niż elementy pra-
cujące maszyny. Ten właśnie 
sprzęt oraz mobilna aplikacja 
ułatwiająca zarządzanie flotą 
maszyn rolniczych - to dwa 
najważniejsze tematy, który 
poruszono na konferencji zor-
ganizowanej przez firmę Mani-
tou w gospodarstwie Agrofarm 
w Jurkowicach Pierwszych koło 
Malborka i w siedzibie Amate-
chu w Czarlinie.

- Ładowacz 22 tys. moto-
godzin przepracował w 6 lat, 
choć w wielu gospodarstwach 
zajęłoby mu to zapewne dłu-
żej. U kogoś kto rocznie robi 
1000 motogodzin – aż 22 lata! 
– mówi Wojciech Mańkiewicz. 
Czy więc 22 tys. mtg to dużo czy 
mało? Porównajmy do samocho-
du. Ponieważ średnia prędkość 
jazdy samochodu to 50 km/h, 
22 tys. godzin pracy samochodu 
jest to (50 * 22 000) nieco po-
nad milion kilometrów. Brzmi 
to o wiele bardziej imponująco, 
ale kto wskaże wciąż sprawne sa-
mochody z takim przebiegiem?

O specyfice eksploatacji ła-
dowaczy Manitou opowiada 
Wojciech Mańkiewicz. - Duże 
znaczenie mają opony, bo w wa-
runkach pracy ładowacza na 
tej farmie, na betonie, opony 
rolnicze wytrzymują pół roku, 
a przemysłowe – 2 lata. Warto 
pamiętać, że w ładowarkach 

teleskopowych zasadniczy prze-
gląd serwisowy trzeba odbyć 
w okolicy 7-8 tys. mtg, kiedy 
zaglądnąć koniecznie trzeba 
pod przednią oś, w mechanizmy 
skrętu, wałki, przeguby i pompy. 
Warto pamiętać o smarowaniu 
i wymianie filtrów.

- W tym ładowaczu było kil-
ka drobnych awarii: łożysko na 
wentylatorze, pasek alternato-
ra, akumulator, ale najwięcej 
wymieniać musieliśmy opony 
- mówi dyrektor gospodarstwa 
Jan Wasilewski. – Mamy w go-
spodarstwie dwa ładowacze 
Manitou, a trzeci pojawi się tu 

wkrótce. Pierwszy ładowacz 
pracuje przy produkcji zwierzę-
cej, przerzuca paszę - zaczyna 
o 4 rano a kończy o 15. Drugi 
go wspomaga, choć głównie 
pracuje w magazynach zbożo-
wych. Ten ładowacz, którego 
się dopiero spodziewamy bę-
dzie grał pierwsze skrzypce, 
a oglądany przez nas najstar-
szy ładowacz, będzie w odwo-
dzie, jako rezerwa. Zasadniczo 
jestem zadowolony z tej marki 
i tej linii maszyn, natomiast 
dobrze by było, żeby fabryka 
zmieniła mosty: zawieszenie na 
zwrotnicach jest w dzisiejszych 

czasach przeżytkiem – podsu-
mowuje Wasilewski.

Druga część konferencji na 
której omawiano aspekty tech-
niczne sprzętu marki Manitou 
odbyła się w siedzibie Amatechu. 
- Moja firma działa już 7 lat. Na 
szczęście kryzys ogólnoświato-
wy nie wpływa szczególnie na 
sytuację w rolnictwie – mówi 
Jarosław Poznański, właściciel 
Amatechu. Kryzys wschodni 
również szczególnie nie dotknął 
jego klientów. - Rolników w ta-
kich momentach ratują środki 
unijne, a warto wspomnieć że 
również ja uzyskałem środki na 

budowę siedziby firmy – dodaje.
Tam właśnie, w nowej sie-

dzibie firmy Amatech, Marcin 
Młodożeniec prezentował apli-
kację mobilną do zarządzania 
flotą maszyn Easy Manager oraz 

jej wpływ na bezpieczeństwo 
i wydajność floty. Prezentacja 
obejmowała konkretne maszyny 
pokazując zasady jej działania, 
cele oraz prezentację roadmapu - 
dalszej ścieżki rozwoju projektu.

W jakim stanie jest ładowacz, który w gospodarstwie rolnym przepracował 22 tys. motogodzin?

Tractor of The Year 2015

Po trudnym etapie selekcji, 
który obok marki Case IH wy-
łonił siedmiu innych konku-
rentów, tytuł „Tractor of The 
Year 2015”, nagroda w konkur-
sie przeprowadzanym podczas 
międzynarodowych targów ma-
szyn rolniczych i ogrodniczych 
EIMA International w Bolonii, 
przyznany został ciągnikowi 
Magnum  380 CVX marki Case 
IH. Nadawany od 1998 r. tytuł 
Tractor of the Year to prestiżo-
we wyróżnienie przydzielane 
w uznaniu dla szczególnych 
osiągnięć technologicznych 
w projektowaniu maszyn rol-
niczych. Tegoroczny zwycięzca, 
czyli ciągnik Case IH Magnum  
380 CVX, wytypowało aż 
23 niezależnych dziennikarzy 
z branżowych pism rolniczych 
w 23 krajach Europy.

– Odbierając tę prestiżową 
nagrodę dla ciągnika roku 
2015, która przyznana została 
w tym roku naszemu Magnum  
380 CVX,  z wielką dumą 

reprezentuję markę 
Case IH – powiedział 
podczas ceremonii 
wręczenia nagrody 
Matthew Foster, Vice 
President Case IH od-
powiedzialny za kraje 
Europy, Afryki i Bli-
skiego Wschodu.

– 27 lat historii cią-
gników Magnum to 
27 lat nieprzerwanego 
uznania ze strony naj-
bardziej wymagających testerów, 
jakich można sobie wyobrazić 
– rolników wykonujących ich 
codzienną pracę. Przez cały czas 
trwania zmagań konkursowych 
marka Case IH demonstrowała 
i skutecznie udowadniała jury, że 
Magnum  380 CVX ma wszyst-
ko, co trzeba, aby stanowić sku-
teczne rozwiązanie dla naszych 
klientów nie tylko w Europie, 
ale i na całym świecie. Ciągnik 
oferuje tak przydatne funkcje 
jak przekładnia bezstopniowa 
CVX, łatwa w użyciu dźwignia 

Multicontroller, nowe pakiety 
oświetlenia LED oraz oczywi-
ście innowacyjny system „Row-
trac”, który zapewnia doskonałe 
przenoszenie mocy na podłoże, 
dzięki zastosowaniu gąsienic, 
ale przy równie minimalnych 
uszkodzeniach gleby, jak w przy-
padku ciągników kołowych. Je-
stem niezmiernie wdzięczny, że 
wszystkie te zalety znalazły dziś 
uznanie jury, którego ilustracją 
jest tytuł Tractor of The Year 
2015 – podsumował Foster.

W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Innowacyjny ciągnik marki Case IH został wyróżniony podczas targów EIMA International 
w Bolonii i otrzymał tytuł „Tractor of The Year 2015”.
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R E K L A M A

Fakty i mity 
o mleku

25 listopada, w gmachu Ze-
społu Szkół Rolniczych w Bia-
łymstoku, odbyło się drugie 
ze spotkań zaplanowanych na 
2014 rok. Tym razem tematem 
przewodnim była laktoza zawar-
ta w mleku oraz ocena spożycia 
mleka wśród młodzieży.

Ekspertami konferencji były: 
prof. dr hab. n. med. Janina Da-
nuta Piotrowska – Jastrzębska 
oraz dr n. med. Irena Białokoz 
– Kalinowska, na co dzień pracu-
jące w Klinice Pediatrii i Zabu-
rzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży 
w Białymstoku.

Prof. Jastrzębska w swoim 
wykładzie zwróciła uwagę na 
informacje, które od pewnego 
czasu bardzo często pojawiają się 
w mediach, jakoby spożywanie 
mleka i produktów mlecznych, 
które w swym składzie zawie-
rają laktozę, miało negatywny 
wpływ na zdrowie dzieci, mło-
dzieży jak również dorosłych. 
Obaliła mit, że z nietolerancją 
na cukier mleczny, jakim jest 
laktoza, cierpi 30% społeczeń-
stwa. Wskazała, że na potwier-
dzoną klinicznie klasyczną 
przypadłość nietolerancji lak-
tozy cierpi jedynie nieco ponad 
3% polskiego społeczeństwa. 
Podkreśliła również, że pomimo 

dość wysokiej świadomości kon-
sumentów o roli mleka i jego 
przetworów, zapominamy o nim 
w układaniu naszego codzienne-
go jadłospisu, choć stanowi ono 
jeden z ważniejszych elementów 
piramidy żywieniowej. A mle-
ko jest przecież najcenniejszym 
źródłem łatwo przyswajalnego 
wapnia, białka i wielu witamin.

W swoim wystąpieniuDr. n. 
med. Irena Białokoz – Kalinow-
ska zaprezentowała przeprowa-
dzone wśród młodzieży badania 
oceniające spożycie mleka przez 
tę grupę. Wynik badań nie jest 
zadowalający i wskazuje na po-
trzebę ciągłej edukacji już od 
najmłodszych lat w zakresie 
promocji spożycia mleka i jego 
przetworów. Tylko dzięki takim 
działaniom możemy zaszczepić 
w dzieciach potrzebę picia mleka 
i spożywania jego przetworów, 
jak również uświadomić im, że 
to są niezwykle cenne składniki 
codziennej diety.

Konferencja z cyklu„Fakty 
i mity o mleku” która odbyła 
się 25 listopada 2014 roku w Bia-
łymstoku. Sfinansowana była 
z Funduszu Promocji Mleka.

W oparciu o materiały 
prasowe Polskiej Izby Mleka

Jolanta Malinowska-Kłos

Polska Izba Mleka od lat organizuje 
cykl konferencji pod wspólną nazwą 
„Fakty i mity o mleku”.
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Rekord Świata  
w rozrzucie obornika

Rekord Świata obejmujący 
24 godziny wykonywało dwóch 
członków firmy Brochard Con-
structeur pracując ciągnikiem 
T9. 615 na zmianę po 6 godz-
in, z pomocą swoich partnerów 
New Holland, ALLIANCE (ATG 
Group), SAAB i ALFAGRO.

Eva Norroy- sędzia z organi-
zacji Guinness World Records 
dokonała oficjalnego zapisu: 
Rozrzut 4217 ton obornika na 
powierzchni 221,80 hektarów 
w czasie 24 godzin. 

BROCHARD Constructeur 
udało się wykonać niesamowity 
i największy na Świecie rozrzut-
nik obornika w mniej niż dwa 
miesiące: 12 metrów długości, 
60m3 i ponad  50 ton ładowności.

Maszyna zaprojektowa-
na specjalnie na potrzeby 
rekordu została pomalowa-
na w barwach New Holland, 
która na tą okazję udostęp-
niła swój największy traktor: 
T9 615 KM.

Impreza odbyła się w mie-
jscowości Velyky Zliyiv, region 
Chernigiv na Ukrainie na pow-
ierzchni 257 hektarów ziemi.

W oparciu o materiały 
BROCHARD POLSKA Sp. z o.o.

Jolanta Malinowska-Kłos

Firma BROCHARD Constructeur, w dniu 31 Lipca 
i 1 Sierpnia 2014 Roku, ustanowiła nowy rekord świata 
w rozrzucie obornika.

AKPIL otwiera montownię we Francji

W miejscowości Saint-Pierre-
-d’Exideuil w zachodniej Fran-
cji firma oficjalnie uruchomiła 
swój oddział AKPIL FRANCE. 
Decyzja o wejściu na rynek fran-
cuski była podyktowana tym, 
że Francja to jeden z większych 
rynków rolniczych w Unii, a pro-
dukty AKPIL-u wyróżniają się 
jakością i konkurencyjną ceną 
w stosunku do maszyn zachod-
nioeuropejskich producentów.

Wspólnie z francuskim udzia-
łowcem firma zakupiła działkę 
wraz z pomieszczeniami fabrycz-
nymi o powierzchni 6,5 tys. 
m.kw., gdzie montowane będą 

maszyny rolnicze z logo AKPIL-
-u. Największym zainteresowa-
niem w tej części Europy cieszą 
się agregaty talerzowe Gepard, 
Bison i Tigre, pługi KM180HP, 
agregaty podorywkowe Grizzly 
i Raptor oraz kosiarki dyskowe 
Saturn. Te maszyny będą monto-
wane w Saint-Pierre-d’Exideuil, 

a trafią na rynek francuski i hisz-
pański.Całkowity koszt inwestycji 
to 5 mln euro. Oczekiwania pod-
karpackiego producenta maszyn 
wobec Francji, to umocnienie 
pozycji na rynku maszynowym 
i poszerzenie rynków sprzedaży.

Źródło: AKPIL
Jolanta Malinowska-Kłos

Polski producent maszyn rolniczych - firma AKPIL z Pilzna, 
poszerza obszar swojego działania na terenie Europy.

Nowy Viking od Metal-Fachu 

Ten gigant bez trudu udźwignie 
14 ton obornika. Mowa o rozrzut-
niku Viking N272/3, najnow-
szym dziele inżynierów z firmy 
Metal - Fach.  Ta maszyna do-
skonale sprawdzi się w dużych 
gospodarstwach.

Jest młodszym „kolegą” dobrze 
już znanych rolnikom rozrzutni-
ków N272/1 i N272/2, ale mających 
nieco inne parametry i wyposa-
żenie. Choć nowy, powoli zyskuje 
sobie zwolenników.

- Viking cieszy się dużym 

zainteresowaniem wśród klien-
tów – nie kryje Andrzej Kolędo, 
kierownik marketingu w Metal 
- Fachu. – To maszyna, która ze 
względu na swoje rozmiary i wy-
dajność będzie przydatna zwłaszcza 
w dużych gospodarstwach.

Powierzchnia ładunkowa 
rozrzutnika wynosi 13,4 mkw. 
Długość maszyny to 7770 mm, 
szerokość – 2550 mm, a wysokość 
– 3330 mm. Zmieści się na niej aż 
14 ton obornika. Jest on rozrzucany 
równomiernie na szerokość od 8 do 

15m. Co ważne, dawkę materiału 
można regulować zależnie od po-
trzeb. Służy do tego hydraulicznie 
regulowana tylna zasuwa. Istotne 
jest także to, że maszyna nadaje się 
do rozrzucania nie tylko obornika, 
ale i innych materiałów np. torfu 
i kompostu. Pozwala na to odpo-
wiednio skonstruowany adapter 
roztrząsający.

Tak duże gabaryty rozrzutnika 
wymagają mocnej i wytrzymałej 
konstrukcji. Inżynierowie z Metal 
- Fachu zadbali i o nią. Maszyna 

opiera się na podwoziu typu tan-
dem, gdzie zastosowano resory 
paraboliczne. Z kolei przenośnik 
podłogowy składa się z czterech 
łańcuchów o ogniwach o grubo-
ści 14 mm. Ma on hydrauliczny 
napęd, a jego prędkością można 
sterować. W wyposażeniu znaj-
duje się także solidna skorupowa 
skrzynia ładunkowa.

- Zastosowane rozwiązania kon-
strukcyjne sprawiają, że maszyna 
jest wytrzymała, sprawna i bez-
pieczna w użytkowaniu – zapewnia 

Andrzej Kolędo. – Wprowadziliśmy 
też pewne udogodnienia  dotyczące 
sterowania.

Rozrzutnik jest sterowany za po-
mocą dźwigni bezpośrednio z kabi-
ny ciągnika. Tylna ściana i klapa są 
otwierane hydraulicznie. Sporym 
udogodnieniem, a co ważne dostęp-
nym w standardzie, jest wskaźnik 
podniesienia zasuwy. W maszy-
nie zastosowano pneumatyczną 
instalację hamulcową, ale dostęp-
na jest także wersja z instalacją 

hydrauliczną. Na życzenie klien-
ta firma jest w stanie zamontować 
również adapter 4-wirnikowy. 

W standardowym wyposaże-
niu znajdują się dwa kliny do kół 
umieszczone w ocynkowanych 
kieszeniach, błotniki do kół oraz 
drabinka ułatwiająca dostęp do 
skrzyni ładunkowej. Rozrzutnik 
wyposażono także w dyszel ste-
rowany hydraulicznie. Maszyna 
wymaga ciągnika o minimalnej 
mocy 100 kW.

Całkowicie nowa seria T — zbudowana dla operatora

Modele wchodzące w skład 
nowej serii T dysponują mocą 
od 155 do 250 KM i momentem 
obrotowym do 1000 Nm, dzięki 
czemu mogą wykonywać nawet 
najbardziej wymagające zada-
nia. Ciągniki z nowej serii T są 
dostępne w czterech wersjach: 
Direct, Versu, Active i HiTech 
— ostatnia wersja wejdzie do 
produkcji w przyszłym roku. 
Produkcja modeli Direct, Versu 
i Active już się rozpoczęła.

Wersja Active to nowa li-
nia ciągników wyposażonych 
w przekładnię z 5-cio stopnio-
wym powershiftem i mecha-
nicznie obsługiwanym układem 
hydraulicznym zasilanym pom-
pą wielotłoczkową.

Nowe modele Versu, Active 
i HiTech rewolucjonizują sposób 
napędu ciągników z przekład-
nią powershift. Pedał sprzęgła 
jest używany wyłącznie przy 
uruchamianiu silnika. Pedały 

hamulca sterują także sprzę-
głem: funkcja automatycznej 
pracy sprzęgła AutoTraction 
jest zawsze aktywna. Automa-
tyczny układ powershift działa 
w oparciu o nową logikę: pe-
dał przyspieszenia nie steruje 
prędkością obrotową silnika, 
ale prędkością jazdy, jak w ukła-
dach napędowych z przekładnią 
bezstopniową. Jest to ogromne 
ułatwienie pracy z narzędzia-
mi napędzanymi przez WOM. 
Układ powershift ma także 
unikalne rozwiązania, takie 
jak funkcja zapobiegania sta-
czaniu się z pochyłości czy asy-
stent hydrauliki, który ułatwia 
pracę z ładowaczem czołowym. 
Przekładnia powershift Valtra 
to pięciostopniowa przekładnia, 
posiadająca łącznie 20 przeło-
żeń w czterech zakresach bie-
gów oraz dodatkowe 10 biegów 
pełzających.

Inteligentny projekt silnika

Wszystkie ciągniki serii T są 
napędzanie niezawodnymi sil-
nikami AGCO Power. Dwa naj-
mniejsze modele są napędzane 
silnikami o pojemności 6,6 litra, 
a większe silnikami o pojemno-
ści 7,4 litra. Układ Selektywnej 
Redukcji Katalitycznej (SCR), 
umożliwia spełnienie wyma-
gań norm emisji spalin Stopnia 
4 (Stage 4). Turbosprężarka naj-
nowszych silników jest wyposa-
żona w sterowany elektronicznie 
zawór upustowy, dzięki czemu 
silnik szybko reaguje i utrzy-
muje bardzo wysoki moment 
obrotowy, nawet przy niskiej 
prędkości obrotowej. Układ 
SCR oraz optymalizacja pracy 
turbosprężarki i silnika przekła-
dają się na niskie zużycie paliwa 
i eliminują potrzebę stosowania 
układu recyrkulacji spalin albo 
filtra cząstek stałych.

Przestronna kabina i znako-
mita widoczność

Najbardziej widocznym 
elementem ciągników serii T 
czwartej generacji jest całko-
wicie nowa kabina – eleganc-
ka, przestronna i cicha. Słupki 
wygięte na zewnątrz zwięk-
szają ilość miejsca w kabinie 
przy zachowaniu niewielkich 
wymiarów zewnętrznych. Elek-
trycznie podgrzewane przed-
nie i tylne szyby, wycieraczka 
przedniej szyby pokrywająca 
obszar 270 stopni, montowane 
fabrycznie kamery parkowania, 
światła robocze i tylne w techno-
logii LED oraz 6 m2 powierzchni 
przeszklonej zapewniają znako-
mitą widoczność. Dodatkowa 
szyba w przedniej części dachu 
ułatwia pracę z ładowaczem czo-
łowym, a opcjonalna kabina 
do prac leśnych ma także szybę 
w tylnej części dachu.

Promień skrętu ciągnika 
jest niewiarygodnie mały, wy-
nosi zaledwie 5,25 m, nawet 

z ładowaczem czołowym, przed-
nią osią z zawieszeniem pneuma-
tycznym i przednim TUZ. Masa 
ciągnika wynosi 7,3 t, a wyliczo-
na teoretyczna masa całkowita 
wynosi 13,5 t. Prześwit nad pod-
łożem jest ogromny, wynosi aż 
60 cm, a rozstaw osi wynoszący 
2995 mm wpływa na jeszcze 
lepsza przyczepność i stabilne 
zachowanie na drodze. Zupeł-
nie nowej konstrukcji podno-
śnik tylny ma udźwig do 9,5 t, 
a zintegrowany przedni TUZ 
dysponuje udźwigiem do 5,1 t. 
WOM jest teraz dostępny z trze-
ma prędkościami z możliwością 
jednoczesnego wyboru spośród 
pięciu możliwości: 1000, 1000E, 
540, 540E oraz obrotów zależ-
nych od prędkości jazdy.

Łatwe użytkowanie i niskie 
koszty eksploatacji

Przy projektowaniu no-
wych modeli serii T szczegól-
ny nacisk położono na łatwość 

użytkowania i obsługi technicz-
nej. Okresy międzyserwisowe 
wynoszą 600 godz., a codzienna 
kontrola poziomu oleju jest ła-
twa dzięki specjalnym wzier-
nikom. Dostęp do chłodnic 
i filtrów jest łatwy i nie wyma-
ga używania narzędzi. Modele 
nowej serii T przeszły dziesiątki 
tysięcy godzin testów w różnych 
warunkach, zarówno w rzeczy-
wistych warunkach pracy, jak 
i w laboratoriach.

W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Czwarta generacja ciągników Valtra serii T to całkowicie nowa, zaprojektowana od podstaw konstrukcja.

Ma szeroki rozrzut, wzmocnioną konstrukcję i imponujące rozmiary
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Dział Handlowy: tel. 54 282 88 00-03, fax 54 282 88 63
Dział Projektowo-Handlowy: tel. 54 282 88 25-26

„BIN” Sp. z o.o. 87-700 Aleksandrów Kujawski., ul. Narutowicza 12

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Wszystkim naszym Klientom 
i Przyjaciołom życzymy zdrowia, domowego ciepła oraz wszelkiej pomyślności i nadziei.

Życzymy aby Nowy 2015 Rok przyniósł Państwu dobre plony,
wysokie efekty ekonomiczne oraz sukcesy prywatne i zawodowe.

Zarząd i pracownicy BIN

OŻENŁ IAA  Z 1 9K 9O 0R


