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Determinacja na sukces

Nasiona rolnicze, kukurydza, 
pszenica, rzepak i słonecznik to 
najbardziej znana część działal-
ności firmy Limagrain, choć nie 
jedyna. Osobnym elementem 
produkcji nasiennej są nasiona 
roślin warzywnych i kwiatów. 
Trzecim sektorem działalności 
– nietypowym dla firmy nasien-
nej, ale typowym dla spółdziel-
ni, którą jest Limagrain – jest 
działalność w branży piekarni-
czej. Ze spółdzielczej formuły 
wynika też element solidarności: 
niektóre odmiany są zastrze-
żone wyłącznie dla członków 
kooperatywy, a firma i człon-
kowie w ogóle nie sprzedają ich 
na zewnątrz. W tej chwili jest 
ponad 2 tys spółdzielców, a ich 
udziały stanowią 80% firmy. 
Pozostałe 20% można kupić na 
rynku giełdowym.

W programie spotkania za-
planowano dwa wykłady oraz 
lustrację upraw polowych. 

Dr Reinhard Hemker, w swo-
im wystąpieniu, nawiązał do 
znaczenia rzepaku pośród in-
nych roślin oleistych i nakreślił 
osiągnięcia firmy w hodowli od-
mian . – Jak wiemy 43% świato-
wego oleju pochodzi z soi, a ok. 
23% z rzepaku. Równocześnie 
powierzchnia uprawy rzepaku 
w ciągu ostatnich 10 lat radykal-
nie wzrosła zarówno w Europie 
jak i świecie. Sądzę jednak, że 
areał uprawy rzepaku w Europie 
ustabilizuje się, a długotermi-
nowo zapewne nieco spadnie. 
Równocześnie udział jego zasto-
sowań spożywczych wzrośnie 
w stosunku do paliwowych – 
mówił Hemker.

Rzepaki hodowane przez Li-
magrain, to odmiany populacyj-
ne jak i hybrydowe. –W krajach 
wysokorozwiniętych udział mie-
szańców w areale upraw jest na 
poziomie 70%. W Polsce póki 
co jest on niższy, poniżej po-
łowy, jednak widzimy wzrost, 
bo rolnicy coraz częściej sieją 
mieszańce. Spodziewamy się że 
w ciągu najbliższych 6 lat udział 
mieszańców na polskich plan-
tacjach dorówna do poziomu 
światowego – podkreślił Rein-
hard Hemker. 

Do wzrostu udziału mieszań-
ców w uprawie przyczyniła się 
odmiana Artoga, zarejestrowana 

we wszystkich krajach, w któ-
rych uprawia się rzepak. Nową 
gwiazdą o zasięgu europejskim 
jest wprowadzany i dobrze za-
powiadający się mieszaniec Ar-
senal, wczesna odmiana, która 
w ubiegłym roku w badaniach 
rejestrowych była odmianą 
wzorcową, a w Czechach wyka-
zała się najwyższym wynikiem  
plonowania. O zaawansowaniu 
firmy prac nad hodowlą rze-
paku świadczy zarejestrowa-
na w Niemczech Andromeda, 
wykazująca odporność na kiłę 
kapustnych.

Wolfgang Lüders, doktorant 
prof. Małgorzaty Jędryczki z In-
stytutu Genetyki Roślin Polskiej 
Akademii Nauk w Poznaniu, 
skupił się na 3 głównych fila-
rach, które wpływają na sta-
bilność plonowania odmian 
rzepaku. – Plon to tylko jeden 

parametr, potrzebujemy  też od-
porności na choroby i zimotr-
wałości. Zdarza się, że plantacja 
przetrwała wszystkie powyższe 
negatywne czynniki, ale w okre-
sie dojrzewania i zbiorów może 
dojść do sporych strat nasion. 
Z tego względu pracujemy nad 
odpornością na pękanie łusz-
czyn, co pomoże rozwiązać 
problem osypywania się na-
sion– mówił Lüders. 

Odporność na suchą zgniliznę 
kapustnych związana jest z kon-
kretnym genem znajdującym się 
w genotypie rzepaku. – Jest to 
bardzo łatwo zauważalne, że 
odmiany zawierające ten gen 
nie mają w ogóle najmniejszego 
śladu porażenia – podsumował 
Wolfgang Lüders, prezentowane 
przez siebie fotografie. W od-
mianach obecnych na rynku, 
jak np. Arsenal i Atenzo, a także 

w tegorocznych nowościach, po-
łączono dwa różne mechanizmy 
odporności: poziomą i pionową. 

Nie mniejszym problemem 
jest kiła kapustnych, zarówno 
w Polsce jak i całej Europie. Od-
porność na nią jest specyficzna, 
bo roślina musi być odporna na 
poszczególne rasy tego patogena. 
Jest nim stworzenie zbliżone do 
pierwotniaków, które powoduje 
degradację systemu korzenio-
wego. Problem polega na tym, 
że na raz zainfekowanym polu 
nie da się już uprawiać żadnej 
tradycyjnej odmiany rzepaku, 
bez odporności na kiłę. 

Ostatnią sprawą, bardzo waż-
ną podczas zbiorów, jest odpor-
ność na osypywanie się nasion. 
– Tworząc nasze mieszańce 
zwracamy dużą uwagę na od-
porność na otwieranie się łusz-
czyn, a w efekcie osypywanie 

się nasion. Podczas dojrzewania 
łuszczyna traci wodę i skraca 
się, siła napięcia powoduje jej 
otwarcie. W naturalnych wa-
runkach sprzyja to rozsiewaniu, 
ale my chcemy nasiona zebrać 
dlatego łuszczyny w miejscach 
otwierających się, czyli na szwie, 
muszą być mocniejsze – tłuma-
czył Lüders. – W przypadku hy-
bryd odpornych na osypywanie 
się, te wiązania są mocniejsze. 
Na Uniwersytecie Humboldta 
w Berlinie jest maszyna, która 
zmierzyła jaka musi być siła 
otwarcia naszych łuszczyn. 
Zanalizowano 15 tys. łuszczyn 
różnych odmian i okazało się 
że genetyka zwiększa tę odpor-
ność dwukrotnie. Na otwarcie 
zwyczajnej łuszczyny potrzeba 
1.39 N, a na otwarcie łuszczyny 
rośliny z odmiany z odpornością 
– prawie 3 N – zakończył Lüders.

W stacji hodowlanej w Rosenthal, położonym nieopodal Hanoweru, firma 
Limagrain prezentowała swoje nowości nasienne. Tu najbliżej polskim rolnikom 
aby zapoznać się z osiągnięciami tej firmy, ale  już wkrótce, podobna stacja 
doświadczalna Limagrain, będzie otwarta w Polsce, na południe od Poznania.

Pożyczki dla Rolników 
Szybko, Bezpiecznie, Minimum Formalności.
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Od lewej: Leszek Chwalisz i Reinhard Hemker
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30 lat na rzecz rozwoju uprawy kukurydzy w Polsce

- Od 3 lat areał uprawy ku-
kurydzy przekracza milion 
hektarów i teraz już patrzymy 
w kierunku kolejnej granicy, 
czyli 2 milionów – optymi-
stycznie rozpoczął uroczystość 
prezes związku, prof. Tadeusz 
Michalski.

Przedstawiciel Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Radosław 
Grzegorczyk wręczył odznacze-
nia państwowe „Zasłużony dla 
rolnictwa”. Nagrodzeni nimi 
zostali: Teresa Nowacka, Marek 
Przybyłowski i Zdzisław Wolf. 
Wręczono także wyróżnienia 
„Zasłużony dla PZPK”. Otrzy-
mali je: Sławomir Zagierski, 
Ireneusz Czarny, Piotr Pankie-
wicz oraz dyrektor COBORU 
Edward Gacek.

Prof. Tadeusz Michalski 
w swoim referacie przedstawił 
główne cele organizacji i naj-
ważniejsze osiągnięcia minio-
nego trzydziestolecia. Podkreślił 
pracę PZPK w zakresie promocji 
nowoczesnych metod uprawy, 
technologii zbioru i wykorzy-
stania kukurydzy. – Początki 
nowoczesnej uprawy kukurydzy 
w Polsce łączą się z 2 rzeczami: 
nowymi generacjami odmian 

i mechanizacją. I o ile o mecha-
nizacji można powiedzieć nieco 
mniej, to kwestie odmianowe są 
wyjątkowo istotne. Polscy rolni-
cy starali się dorównać swoim 
zachodnim kolegom, i mogę dziś 
powiedzieć, że im to się udało 
– powiedział Michalski. Dzięki 
zachodnim pożyczkom rolnicy 
mogli zainwestować w nowocze-
sne maszyny, takie jak siewniki 
punktowe, kombajny, sieczkar-
nie i suszarnie. – To, że te ma-
szyny się pojawiły na naszych 
polach, spowodowało wzrost 
areału, wzrost zainteresowania 
rolników, a także potrzebę or-
ganizowania się – przypomniał 
profesor. 

PZPK jest też liderem pro-
mocji kukurydzy: corocznie, 
w kilku miejscach w kraju, 
organizowane są Dni Kuku-
rydzy,, a od 21 lat wydawane 
jest czasopismo „Kukurydza”. 
Związek jest także organizato-
rem specjalistycznych szkoleń 
dla doradców i rolników.

- Bardzo ważnym elementem 
dla rozwoju uprawy kukurydzy 
był rozwój wiedzy, w tym po-
rejestrowe doświadczalnictwo 
odmianowe, czyli dzisiejsze 

PDOiR. Nasz związek był jed-
nym z ich prekursorów. Do dziś 
połowa doświadczalnictwa 
jest sygnowana przez COBO-
RU a druga połowa przez nasz 
związek – podsumował profesor.

Prof. Józef Adamczyk 
w swoim referacie omówił 
minione 60 lat hodowli kuku-
rydzy mieszańcowej w Polsce. 
Kukurydza w obecnej formie 
znana była już 7 tys lat pne 
w Meksyku i Gwatemali, 
a 6 tys. lat później przeniknęła 
do sąsiednich krajów. Około 
roku 700 ne rozprzestrzeni-
ła się na północnoamerykań-
skich preriach, a do Europy 
przywieziona została przez 
Kolumba. Wówczas zaczęto 
ją uprawiać w Europie, Azji 
i Afryce.

Pierwsze mieszańce liniowe 
wyhodowano w latach 1905-
10, ale nie odniosły one sukcesu. 
Dopiero wyhodowanie odmian 
czteroliniowych 10 lat później 
spowodowało sukces zarów-
no w Ameryce jak i Europie. 
W 1950 roku na terenie USA 
około 90% areału obsiane było 
mieszańcami liniowymi. Do-
datkowo wprowadzono wtedy 

zalecenie zwiększenia obsady 
roślin na jednostkę powierzchni, 
gdyż nowe odmiany były już do 
tego przystosowane, a zmiana 
tego parametru dała impuls do 
gwałtownego wzrostu plonu 

kukurydzy. Ostatnim krokiem 
było wprowadzenie do uprawy 
kukurydzy GMO. 

– Polskie hodowle dogo-
niły świat dopiero w końcu 
lat 90, gdy wyhodowaliśmy 

pierwsze własne mieszańce po-
jedyncze. Odtąd nasze hodowle 
uzyskały znaczącą pozycję, a ich 
udział to ponad 30% krajowe-
go rynku – podsumował prof. 
Adamczyk.

Okrągłą, trzydziestą rocznicę Polskiego Związku Producentów Kukurydzy świętowano 
w Poznaniu. Równocześnie mamy 60 rocznicę rozpoczęcia hodowli mieszańców 
kukurydzianych w naszym kraju.

50-latek zaprasza do Paryża!

Tegoroczna edycja SIAL 2014 bę-
dzie specjalna. 

– Pierwsze targi SIAL w Paryżu 
odbyły się w 1964 roku. To nasze 
50-lecie – mówił Nicolas Trentesaux, 
dyrektor grupy SIAL podczas kon-
ferencji prasowej, która odbyła się 
6. maja w Warszawie  – Powierzch-
nia tegorocznych targów to obszar 
20-30 boisk piłkarskich, a prezen-
towane artykuły można byłoby 
zmieścić w 100 supermarketach.

W ciągu 50 lat SIAL rozszerzył 
swoją działalność na wszystkie 
zakątki świata. Targi odbywają się 
w San Paulo, w Szanghaju, w Ma-
nili, w Toronto i Abu Dhabi. Flago-
wym wydarzeniem jest jednak nadal 
spotkanie paryskie. To właśnie do 
Paris-Nord Villepinte przyjedzie ok. 
280 tysięcy odwiedzających oraz 
ponad 12 tysięcy wystawców ze 
100 krajów. Odbiorcy będą repre-
zentantami dystrybutorów (50%), 
profesjonalistów z sektora restauracji 
(20%), przedstawicieli przemysłu 
spożywczego (25%) oraz przedsta-
wicieli innych sektorów (5%).

Oprócz uroczystych obchodów, 
przygotowano również nowy sektor. 
Po raz pierwszy w historii będą wy-
stawiać się producenci i sprzedaw-
cy sektora technicznego, którego 
podczas wcześniejszych edycji nie 
było. Trzystu wystawców zapre-
zentuje ofertę działu wyposażenia, 

technologii i usług dla przemysłu 
spożywczego.

Spośród polskich wystawców do-
tychczas dominowały firmy sekto-
ra mięsnego, kolejne były wyroby 
mleczarskie, zaś później – napoje. 
Nasz kraj, ze 113-oma wystawcami, 
był 15. pod względem powierzchni 
ekspozycyjnej. Dopisywali również 
odwiedzający z naszego kraju.

– Z Polski podczas poprzedniej 
edycji przyjechało dwa i pół tysiąca 
odwiedzających. W tym roku liczy-
mym na jeszcze więcej. Również 
dla wystawców zarezerowaliśmy 
o 10 procent więcej powierzchni 
niż w ubiegłym roku – podkreślał 
gospodarz spotkania Andrzej Be-
reda, dyrektor generalny Promosa-
lons Polska. – Od chwili rozpoczęcia 
naszej współpracy z targami, czyli 
już od dwudziestu lat, obserwuję 
35-procentowy wzrost odwiedzin 
z Polski. To znacząca integracja 

rynku polsko-francuskiego.
Dlaczego warto pojawić się 

w Paryżu? Targi SIAL to światowa 
platforma rynku spożywczego. 
Spotykają się tu ludzie z Europy, 
Afryki i Azji.

– Obecna sytuacja światowa to 
niezwykła okazja dla krajów pro-
dukujących żywność. SIAL pra-
gnie brać aktywny udział w tych 
przemianach – podkreślał Nicolas 
Trentesaux. – To właśnie na tych 
targach  można poznać europejskie 
innowacje. Światowe trendy kon-
sumenckie analizowane są przez 
ekspertów, obecnych będzie ponad 
28 dziennikarzy z różnych zakątków 
świata, reprezentantów poszczegól-
nych krajów z pięciu kontyntów.

Zaangażowani są też blogerzy 
związani z sektorem kulinarnym 
i osoby zarządzające. Wszystkim wy-
darzeniom będzie towarzyszyła te-
lewizja oraz transmisje internetowe.

W tym roku targi SIAL będą niesamowite! 
Polskie firmy spożywcze  
na targach w Szanghaju

Po raz kolejny odbyły się 
targi SIAL CHINA w Szangha-
ju, w trakcie których Agencja 
Rynku Rolnego zorganizowa-
ła stoisko narodowe w ramach 
branżowego programu promocji 
branży polskich specjalności 
żywnościowych.

Targi SIAL w Szanghaju to 
jedna z najważniejszych imprez 
targowo-wystawienniczych 
na świecie, którą co roku od-
wiedza tysiące osób z branży 
spożywczej.

Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, Marek Sawicki, wziął 
udział w ceremonii otwarcia 
targów artykułów spożywczych 
SIAL w Szanghaju i wspólnie 
z Stephane Le Foll, Ministrem 
Rolnictwa, Wyżywienia i Le-
śnictwa Republiki Francuskiej 
dokonał uroczystego otwarcia 
polskiego stoiska narodowego 
zorganizowanego przez Agencję 
Rynku Rolnego, którego gospo-
darzem był wice Prezes ARR 
Lucjan Zwolak.

Polscy przedsiębiorcy, promu-
jący własną ofertę na stoisku 
narodowym bądź indywidual-
nie, stanowili widoczną gru-
pę 60 firm reprezentujących 
praktycznie wszystkie seg-
menty branży artykułów spo-
żywczych. Polska zajęła trzecie 
miejsce co do ilości wystawców 
z jednego kraju występujących 

na targach SIAL. Chińscy goście 
odwiedzający polskie stoisko 
narodowe mogli spróbować 
specjałów polskiej kuchni, 
przygotowywanych w trakcie 
pokazów kulinarnych.

W ramach udziału w tar-
gach SIAL w Szanghaju, polscy 
przedsiębiorcy mieli również 
możliwość uczestniczenia 
w promocji polskiej ofer-
ty artykułów spożywczych 
w Hangzhou - stolicy jednej 
z najszybciej rozwijających się 
prowincji Chin, Zhejiang. We-
dług danych WPHI jest to jeden 
z najzamożniejszych obszarów 
Chińskiej Republiki Ludowej, 
z dynamicznie rozwijającym 
się rynkiem wewnętrznym – 
szybko rośnie tu spożycie pro-
duktów importowanych oraz 
popyt na szereg artykułów 
luksusowych.

W spotkaniu match-makin-
gowym wzięło udział dziewię-
ciu przedstawicieli polskich firm 
branży spożywczej, reprezen-
tujący takie grupy produkto-
we, jak czekolady i słodycze, 
naturalne kawy zbożowe, 
owoce i przetwory warzyw-
no-owocowe, produkty mle-
czarskie, miody, przekąski 
i płatki śniadaniowe oraz al-
kohole wysokoprocentowe 
i nalewki alkoholowe. Pra-
cownicy WPHI zaprosili do 

udziału w spotkaniu, chińskich 
partnerów do rozmów, w tym 
przedsiębiorców związanych 
z systemami e-commerce w Chi-
nach, przedstawicieli dużych 
sieci handlowych, firm logi-
stycznych, importerów oraz 
przedstawicieli handlowych.

W trakcie targów SIAL Chi-
na polscy przedsiębiorcy mieli 
także możliwość uczestniczenia 
w spotkaniu B2B zorganizo-
wanym przez WPHI na terenie 
targów, a także w szkoleniu dla 
polskich firm z zakresu rynku 
spożywczego w Chinach.

Dzięki zaangażowaniu Agen-
cji Rynku Rolnego w promocję 
polskich przedsiębiorców na 
rynku chińskim, wiele firm 
z branży spożywczej miało 
możliwość pojawić się na tak 
dużej imprezie targowo-wy-
stawienniczej i wejść na ry-
nek chiński z własną ofertą 
eksportową.

Duże zainteresowanie wśród 
chińskich firm polską branżą 
spożywczą potwierdza, że pro-
mocja oferty polskiej żywności 
w Chinach powinna być w dal-
szym ciągu aktywnie konty-
nuowana, w tym szczególnie 
w trakcie kolejnej edycji targów 
SIAL China w 2015 roku.

Iwona Ciechan 
Rzecznik Prasowy 

Agencja Rynku Rolnego
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Gdzie jesteśmy i dokąd idziemy?

Na Kongresach Polskiego Rol-
nictwa mają być tworzone ramy 
dyskusji na temat sektora rolnego, 
spożywczego, a także aktualnej jego 
sytuacji i możliwości rozwoju. Kon-
gres ma łączyć i integrować branżę 
rolników, przedsiębiorców rolnych, 
producentów żywności i przetwór-
ców, a także organy administracji 
samorządowej, rządowej i unijnej.

- Nasza gmina ma charakter 
przemysłowo-rolniczo-turystycz-
ny. Mamy tu elektrownię szczy-
towo-pompową, specjalną strefę 
ekonomiczną  i znajdujemy się w tu-
rystycznym powiecie puckim. Jed-
nak rolnictwo jest naszym oczkiem 
w głowie, bo obszarowo ma ono 
największy udział w terytorium 
gminy. Kiedyś było ono państwo-
we, a teraz jest prywatne, wielko-
obszarowe. Naszą gminę zaś każdy 
z państwa pamięta z mistrzowstw 
Euro 2012, bo to tu mieszkali i tre-
nowali piłkarze z Hiszpanii - po-
wiedział gospodarz terenu, wójt 
gminy Gniewino, Zbigniew Walczak

- W ciągu minionych ponad 
2 dekad zmieniał się zakres działań 
Agencji Rynku Rolnego. - mówił 
prezes ARR, Radosław Szatkow-
ski – Przed akcesją do UE działali-
śmy na podstawie rocznego planu 

interwencyjnego. Po 2004 roku 
zaczęliśmy realizować wszystkie 
zadania i mechanizmy rynkowe 
na podstawie WPR. A to poważ-
ne wyzwanie, bo krajowy sektor 
rolno-spożywczy ma dodatni bi-
lans handlu zagranicznego, 20 mld 
euro, co jest świetnym wynikiem, 
bo oznacza, że zarabiamy na eks-
porcie produktów rolno-spożyw-
czych – dodał. Podkreślono rolę 
11 kampanii promocyjnych, które 
ARR realizowała w ubiegłym roku: 
mięsnych, owocowo-warzywnych, 
mlecznych, zbożowych, oleistych 
oraz promujących produkty regio-
nalne. Doceniono także rolę zna-
ków jakości takich jak m.in. QMP, 
PQS czy „Europejskie mięso”. Kra-
jami, w których w ubiegłym roku 
najmocniej promowano polskie pro-
dukty rolno-spożywcze, są: Kanada, 
Algieria, Chiny, Rosja i Czechy. 
Jak podkreśla Szatkowski, pomi-
mo okresowych trudności, wahań 
koniunktury i aury czy sytuacji 
kryzysowych, polskie rolnictwo ze 
swoimi 14,5 mln hektarów upraw 
utrzymuje trend rozwojowy. Pamię-
tać należy, że nasze użytki rolne 
to 9% areału unijnego, a od czasu 
akcesji do Unii rolnicza produk-
cja towarowa rośnie równomiernie 

o około 10% rocznie. Polskie rol-
nictwo jest również znaczące wśród 
krajów UE, bo dostarczamy ok. 
2/3 unijnej produkcji porzeczek 
i malin, 1/5 jabłek i borówek, 
15% - truskawek i 11% - piecza-
rek. Pod względem pozycji w Unii 
nasze jabłka zajmują pierwszą lo-
katę, ziemniaki – drugą, zboża – 
trzecią, a czwartą dzierży mięso 
wieprzowe, drobiowe oraz mleko. 
Nasze saldo handlu zagranicznego 
mięsem, przetworami zbożowymi 
i mlecznymi, a nawet tytoniem, 
jest dodatnie.

O bezpieczeństwie i jakości pol-
skiej żywności mówił wiceprezes 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa Jarosław Woj-
towicz. Tym wartościom służą 
systemy jakości żywności, bo jak 
podkreślał Wojtowicz, konsumen-
ci coraz częściej szukają produk-
tów sprawdzonych, dobrej jakości 
i znanego pochodzenia bez wzglę-
du na cenę. To tworzy popyt na 
produkty posiadające rozpozna-
walne pochodzenie geograficzne 
i oznaczenia gwarantujące jakość. 
Jednym z głównych sposobów na 
to są unijne oznaczenia produk-
tów pochodzących z konkretnych 
regionów lub charakteryzujących 

się tradycyjną metodą produkcji, 
czyli chronionych nazw pocho-
dzenia, chronionych oznaczeń 
geograficznych i gwarantowanych 
tradycyjnych specjalności. Innym 
europejskim systemem jest „Rol-
nictwo ekologiczne dla produktów 
etnologicznych”, a prócz unijnych 
– każdy kraj może tworzyć własne. 
W Polsce jest to m.in. „Jakość i tra-
dycja”, PQS, QMP lub QAFP.

Podczas konferencji poruszono 
także międzynarodowe, ale nie unij-
ne, ruchy społeczne, takie jak Spra-
wiedliwy Handel (Fair Trade). Jest 
to partnerstwo handlowe oparte na 
dialogu, przejrzystości i szacunku, 
które dąży do zwiększania równości 
na globalnym rynku i przyczynia się 
do zrównoważonego rozwoju kra-
jów globalnego Południa. W prak-
tyce dotyczy ono przede wszystkim 
producentów i przetwórców kawy, 
herbaty, kakao.

- Drobna chłopska własność, 
obroniona dzięki poświęceniu 
polskich rolników w XX wieku, 
dała podwaliny pod dzisiejszą siłę 
polskiego rolnictwa i pod dzisiej-
szy model naszych gospodarstw 
wielkopowierzchniowych. Mamy 
u nas model zupełnie inny niż na 
Węgrzech czy Słowacji, gdzie rolnicy 

mają nie kilkanaście fizycznych 
hektarów, ale kilkunastohektaro-
wy udział w dużym gospodarstwie. 
A to zmienia bardzo wiele w myśle-
niu i rolników i pracowników tego 
dużego gospodarstwa – podkreślił 
Stanisław Kalemba, poseł, a jeszcze 
do niedawna minister rolnictwa. – 
O tym, że nasz kraj wygląda dziś 
jak wygląda, zadecydowały dwa 
czynniki: wiara Polaków i drobna, 
ale prywatna, własność chłopska 
i rzemieślnicza.

O rolnictwie jako istotnej branży 
będącej odbiorcą nowoczesnych 
instrumentów finansowych mówił 
Jacek Pierzyński, prawnik z Banku 
Ochrony Środowiska. – Bardzo po-
pularnym, używanym przez ekono-
mistów i ekonometrów, kryterium 

oceny wpływu danego sektora na 
gospodarkę, jest udział, poziom i za-
kres korzystania z instrumentów 
finansowych. Według wszelkich 
ocen, sektor rolno-spożywczy jest 
jednym z wiodących graczy na tym 
rynku – mówi Pierzyński. W go-
spodarce amerykańskiej wartość 
eksportu rolnego to 20 mld, ale na 
tę kwotę nie składają się tylko płat-
ności za towar, lecz w dużej mierze 
instrumenty finansowe, takie jak 
gwarancje, akredytywy, a nawet 
tak skomplikowane instrumenty, 
np. opcje. – Z tych analiz, które 
obecnie prowadzimy w BOŚ, wyni-
ka, że jedną z najciekawszych per-
spektyw w naszym kraju jest sektor 
przetwórstwa rolno-spożywczego.

Alicja Szczypta

Jaka jest kondycja polskiego rolnictwa w relacji do warunków krajowych, unijnych i światowych, a także to, jakie są 
jego tendencje i w jakim kierunku się ono rozwija – były głównymi tematami dyskusji podczas pierwszego Kongresu 
Polskiego Rolnictwa, który odbył się w Gniewinie w powiecie puckim.
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UPEMI w Korei Południowej

12 maja w stolicy Korei Połu-
dniowej odbyło się seminarium 
zorganizowane przez UPEMI 
przy współpracy z Wydziałem 
Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady RP w Seulu. Gości 
– importerów, dystrybutorów, 
przedstawicieli organizacji 
branżowych i HORECA powi-
tali ambasador Krzysztof Maj-
ka i prezes Wiesław Różański. 
Wśród uczestników byli za-
równo przedsiębiorcy, którzy 
już współpracują z Polską, jak 
również podmioty, które do-
piero chcą nawiązać kontakty 
handlowe z naszym krajem, 
doceniając jakość i smak euro-
pejskiego mięsa.

Prezes Różański podkreślił na 
wstępie znaczenie relacji między 
Unią Europejską a Koreą Połu-
dniową. Dodał, iż polska bran-
ża mięsna jest zainteresowana 
umacnianiem i zacieśnianiem 
współpracy. Wśród prelegen-
tów seminarium znaleźli się 
również: Wook Kim z Korea 
Importers’ Association, We-
-Hyung Lee z Korea Meat Im-
porters’ Association, kierownik 
WPHI w Seulu Karol Pęczak, 

dyrektor ds. projektów między-
narodowych UPEMI Agnieszka 
Różańska oraz przedstawiciel 
zakładu Sokołów S.A. Sławo-
mir Kawalec. Eksperci poruszyli 
kluczowe kwestie dla polsko-
-koreańskiego handlu.  

Po seminarium odbyła się 
konferencja prasowa, która była 
doskonałą okazją do przekaza-
nia dziennikarzom informacji na 
temat produkcji mięsa w Polsce 
i Unii Europejskiej. Szczegól-
ny nacisk kładziono na pod-
kreślenie jakości europejskich 
wyrobów. Był to także dobry 
moment, aby rozwiać wszelkie 
wątpliwości koreańskich kon-
sumentów i partnerów handlo-
wych związane z pojawieniem 
się w Polsce przypadku wirusa 
ASF u dzika i zakazem importu 
wieprzowiny z naszego kraju. 
Polscy przedsiębiorcy i przed-
stawiciele UPEMI wyrazili na-
dzieję, że najbliższe miesiące 
przyniosą zniesienie tej blokady.

UPEMI uczestniczy także 
w targach Seoul Food & Ho-
tel, które  odbyły się w dniach 
13 - 16 maja. W ramach targów 
zaprezentowane zostało ponad 

100 – metrowe stoisko kampanii 
„Tradycja i jakość europejskiego 
mięsa”, na którym odbywały 
się pokazy kulinarne mistrzów 
kuchni z wykorzystaniem euro-
pejskiej wieprzowiny oraz liczne 
rozmowy handlowe. 

„Głównym celem programu 
„Tradycja i jakość europejskie-
go mięsa” jest wzrost eksportu 
europejskiego mięsa i jego prze-
tworów na rynkach docelowych 
oraz pogłębianie wiedzy o wa-
lorach smakowych i sposobie 
produkcji. UPEMI chce budować 
silną markę mięsa pochodzącego 
ze Starego Kontynentu opartą na 
jego wysokiej jakości” – dodała 
Agnieszka Różańska, dyrektor 
ds. projektów międzynarodo-
wych UPEMI. 

Targi Seoul Food & Hotel 
to największa w Korei wysta-
wa spożywa z blisko 30-letnią 
tradycją. Prezentowane są na 
niej najnowsze technologie ma-
jące zastosowanie w  przemyśle 
spożywczym (między innymi 
maszyny do przygotowania, 
przetwarzania czy pakowa-
nia żywności) oraz produkty 
spożywcze. 

W przededniu wizyty ministra rolnictwa Marka Sawickiego 
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego 
zorganizowała w Seulu seminarium branżowe oraz 
konferencję prasową w ramach programu „Tradycja i jakość 
europejskiego mięsa”.

Azoty na plusie

– Osiągnięta marża EBITDA 
na poziomie 12 procent (wo-
bec 13,2 w I kwartale ub. r.) 
to efekt relatywnie trudniej-
szych warunków rynkowych 
wynikających z presji cenowej 
w nawozach i utrzymującej 
się trudnej sytuacji w branży 
tworzywowej – skomentował 
raportowane wyniki Andrzej 
Skolmowski, wiceprezes Gru-
py Azoty podczas konferencji 
prasowej poświęconej wynikom 
Grupy Azoty za pierwszy kwar-
tał 2014 r. Zaznaczył również, że 
jest zadowolony z osiągniętego 
wyniku. – Pomimo trudnej sy-
tuacji udało nam się zwiększyć 
wolumen sprzedaży, a dzięki 
uzyskiwanym synergiom kon-
solidacyjnym i pozytywnym 
tendencjom surowcowym 
udało nam się osiągnąć zado-
walający wynik. To pokazuje 
słuszność podjętych działań 
w zakresie osiągania doskona-
łości operacyjnej.

W pierwszym kwartale 
2014 roku efekt synergii kon-
solidacyjnych osiągnął poziom 
46,4 mln zł, głównie w obszarze 
handlowym i dystrybucyjnym 
oraz surowcowym i dystrybu-
cyjnym. Narastająco efekty sy-
nergii wynoszą już 136,5 mln 
złotych. W grupie nawozowej 
wprowadzono wspólną politykę 
handlową (obejmuje wszystkie 
spółki) oraz przeprowadzo-
no działania optymalizujące 

dystrybucję produktów. Po raz 
pierwszy wprowadzony został 
nowy model współpracy, firmy 
mają własnych przedstawicieli 
handlowych. W dziale energety-
ki przygotowano zasady zakupu 
energii elektrycznej i rozpoczęto 
przetarg na zakup części ener-
gii już na rok  2015. To samo 
dotyczy gazu - ustalono zasady 
zakupu, jak również pozyskano 
dodatkowe przepustowości na 
granicy i zwiększono wolumen 
kupowanego gazu na warun-
kach rynkowych. Wdrożono 
też zasady zakupu surowców 
strategiczny i opakowań, dzięki 
czemu zakupy robione są dla 
całości grupy Azoty, a nie dla 
poszczególnych spółek oraz po-
prawiono wykorzystanie taboru 
kolejowego w grupie, co daje 
swoisty zysk.

Analiza segmentu nawo-
zowego wskazuje na nie-
znacznie wyższy poziom 
przychodów ze sprzedaży 

w biznesie nawozowym. I to 
pomimo spadku cen, średnio 
o ok. 6 procent w nawozach 
azotowych, 14 procent NPK 
i 21 procent w siarczanie amo-
nu. Negatywny wpływ cen na 
marże biznesu został częścio-
wo skompensowany zwiększo-
ną sprzedażą wolumenową oraz 
niższymi cenami surowców, co 
pozwoliło zrealizować solidną 
marżę EBITDA na poziomie 
14 procent.

– Na dobre wyniki finanso-
we wpływ miała łagodniejsza 
zima i wcześniejsze aplikacje 
– podkreślił Skolmowski. – 
To poprawiło koniunkturę na 
europejskim rynku nawozów 
w I kwartale. Ponadto rośnie 
optymizm producentów zbóż, 
i to zarówno w Europie, jak i na 
rynku amerykańskim, gdzie 
ceny są w trendzie wzrostowym.

Segment chemiczny zrealizo-
wał wyższe przychody głównie 
wskutek akwizycji Siarkopolu 
oraz spadkowych tendencji cen 
surowców (m.in. gaz z wpływem 
na produkcję mocznika i mela-
miny oraz ilmenitu do produkcji 
pigmentów).

– W segmencie tworzywowym 
panuje wciąż trudna sytuacja na 
rynku kaprolaktamu i poliami-
dów. Głównie rynek kaprolakta-
mu doświadcza tendencji ostrej 
walki cenowej w Europie oraz 
zwiększonej podaży produktu na 
rynkach azjatyckich, co negatyw-
nie wpływa na marże w całym 
segmencie – wyjaśnił Paweł Jar-
czewski, prezes zarządu Grupy 
Azoty. – Pozytywnymi sygnała-
mi z rynku głównych surowców 
są spadki cen benzenu i fenolu 
o 14 i 5 procent, co przyczyniło 
się do polepszenia wyników.

Pierwszy kwartał 2014 roku Grupa Azoty 
zakończyła zyskiem netto na poziomie 
149,5 mln złotych. To mniej niż w roku 
ubiegłym, lecz i tak na wyższym poziomie od 
zakładanego przez analityków.

Pytanie Raportu Rolnego
RR: Czy będą wdrażane specjal-

ne działania lub plan B w przypadku 
jeszcze bardziej niestabilnej sytuacji 
na Ukrainie i czy spółki Grupy Azoty 
są na to przygotowane?

Paweł Jarczewski, prezes za-
rządu Grupy Azoty: Oczywiście, że 
konflikt na Ukrainie oddziaływuje 
na nasze plany. Ma znaczny wpływ 
na procesy biznesowe, zwłaszcza 
w segmencie nawozów.

Spadł import mocznika z Ukra-
iny do UE oraz została ograniczo-
na produkcja nawozów azotowych 
i amoniaku. W związku z sytuacją 
związaną z zagrożeniami na Ukrainie 
wyłączono już z produkcji dwa za-
kłady. Nie będzie to co prawda miało 

wpływu na polski rynek, ale na rynki 
europejskie już tak. A dodatkowo 
wzrosły ceny gazu. Dlatego też 
konieczne są, i już podejmowane, 
działania związane z dywersyfikacją 
pozyskiwania gazu.

Ponadto trzeba pamiętać, że 
porty w Odessie i Jużnym to naj-
bardziej znaczące handlowe porty 
morskie na Ukrainie. Wraz z por-
tem w Iljiczewsku ich udział wynosi 
70 procent obrotów ładunkowych 
Ukrainy. Mają najwygodniejsze doj-
ście morskie i wyspecjalizowane 
terminale kontenerowe. Dlatego 
też jakiekolwiek konflikty w tych 
portach wpływają na ceny czy to 
mocznika czy zbóż.

Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty
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Dbaj o zdrowie!

Jako jedyna na świecie prowa-
dzi równoległe prace badawcze 
w tych dwóch obszarach. Opra-
cowuje ok. 700 innowacji rocz-
nie, czyli średnio dwie dziennie. 
Są to między innymi rozwią-
zania służące dostępności in-
nowacyjnych terapii w zakresie 
ochrony zdrowia pacjentów na 
całym świecie. Obecnie prowa-
dzone są szeroko zakrojone ba-
dania w kluczowych obszarach 
medycyny takich jak onkologia, 
kardiologia czy okulistyka.

– Nauka jest naszym sojusz-
nikiem. Dzięki innowacjom po-
maga podwyższać jakość życia, 
zwłaszcza w fundamentalnych 
obszarach zdrowia i odżywia-
nia. Wyrazem tego jest  mot-
to Bayer „Science For A Better 
Life” (Nauka na rzecz lepszego 
życia). To wymowne, że osoby 
regularnie dbające o zdrowie  
o 20 proc. częściej czują się le-
piej od tych, którzy do działań 
zostali zmuszeni przez chorobę 
– mówi Christophe Dumont, 
prezes Bayer Sp. z o.o.

Jak dbamy o zdrowie? Co-
dzienna higiena, aktywność 
fizyczna, kontrolowanie wagi: 
to najczęstsze deklaracje. Naj-
większy rozdźwięk między 
oświadczeniami a faktycznie 
podejmowanymi działaniami 
występuje przy aktywności 
fizycznej: choć wagę sportu 
podkreśla 83 proc. badanych, 
to uprawia go niecałe 65 proc. 
Podobnie w kwestii snu: jego 
znaczenie podkreślamy częściej 
niż rzeczywiście się wysypiamy 
(różnica 9 pkt. proc.).

Prawie 70 proc. badanych 
wierzy, że ich własne dzia-
łania i  decyzje mają wpływ 
na stan zdrowia: lepsze życie 
jest kwestią ich aktywnej po-
stawy. Pozostali pozostawia-
ją to  takim czynnikom, jak 
predyspozycje genetyczne czy 
środowisko. Regularnie o zdro-
wie dba niemal 2/3 Polaków. To 

wnioski z tegorocznej edycji „Ba-
rometru Bayer” – badania, które 
na zlecenie Bayer przeprowadził 
Millward Brown, jest elementem 
programu popularyzacji nauki 
„Making Science Make Sense” 
pod patronatem Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, Politechniki Warszawskiej, 
Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego i portalu Crazy-
Nauka.pl.

– 62 proc. badanych regular-
nie dba o zdrowie. Dlaczego? 
Generalnie by móc żyć pełnią 
życia. Respondentów cechuje 
znaczne poczucie sprawstwa 
i wiara, że nasze zdrowie jest 
w naszych rękach – dodaje dr 
Izabella Anuszewska, dyrektor 
działu Badań Millward Brown.

Dużą wagę przywiązuje się 
do odżywiania. Podejście re-
spondentów do codziennej 
diety najlepiej charakteryzuje 
stwierdzenie: „Staram się dbać 
o wagę i kontrolować ilość i ro-
dzaj jedzenia”. Jednak choć ba-
dani dostrzegają wagę zdrowego 
odżywiania (79 proc.), na co 
dzień nie zawsze przejmują się 
zawartością tłuszczu, cukru, 
soli w żywności. Dbałość o die-
tę cechuje zwłaszcza kobiety 

i wzrasta wraz z wiekiem.
To również kobiety przeka-

zują wiedzę dotyczącą zdrowia 
dzieciom. Dbałość o higienę oraz 
o czystość w domu – to podsta-
wowe prozdrowotne działania 
wychowawcze (deklarowane 
przez odpowiednio 91 i 81 proc. 
rodziców). Najmniejszą wagę 
dorośli przywiązują do naucza-
nia zdrowego odżywiania: tu 
badani ograniczają się raczej do 
słownych uwag przekazywanych 
dzieciom. Dawanie przykładu 
jest natomiast najczęściej stoso-
wane, by uświadomić destruk-
cyjne znaczenie używek takich, 
jak papierosy czy alkohol.

– Znakiem rosnącej świado-
mości rodziców co do znaczenia 
nauki dla jakości życia ich dzieci 
jest sukces różnego rodzaju ini-
cjatyw popularnonaukowych. 
Odnotowujemy to również w sa-
lonie popularnonaukowym Bay-
Lab, w którym organizujemy 
familijne warsztaty dotyczące 
profilaktyki zdrowotnej – mówi 
Monika Lechowska, dyrektor 
komunikacji Bayer Sp. z o.o. – 
Nasze produkty i usługi mają 
na celu przynoszenie ludziom 
korzyści i ulepszanie jakości 
ich życia.

W świecie rolniczym firma Bayer znana jest przede 
wszystkim z troski o plony. Warto pamiętać, że jest to 
również firma odpowiedzialna za środki ochrony 
zdrowia.

Agroturystyka na Kaszubach

O gospodarstwach rodzin-
nych będących gwarantem toż-
samości regionu mówił Piotr 
Palich z Akademii Morskiej 
w Gdyni. – U podstaw wyko-
rzystania kultury regionu leży 
świadomość dziedzictwa wśród 
społeczności. Składa się na nią 
poczucie odrębności, więzy, 
symbole, ale także zwyczaje, 
kultura ludowa i dziedzictwo 
kulinarne – mówił Palich. Wy-
zwanie, które stoi przed spo-
łecznością regionu i rolnikami 
zajmującymi się agroturystyką, 
to zainteresowanie innych swo-
ją odmiennością. W momencie 
wejścia Polski do EU zaistniała 
możliwość pozyskania zagra-
nicznych środków na promo-
cję produktów regionalnych, 
a zarazem dostępu do bardziej 
wymagającego odbiorcy. Stąd 
rozbudowany system certyfi-
kacji produktów regionalnych 
i tradycyjnych.

O wpływie rozwoju in-
frastruktury na jakość życia 
mieszkańców wsi mówił Jacek 
Hałaczkiewicz. Jako przykład 
posłużyła gmina Gniewi-
no, miejsce, gdzie w latach 

80 zaczęto budować elektrownię 
atomową i otaczającą ja infra-
strukturę. Budowy zaprzestano 
po licznych protestach i osta-
tecznie referendum, w którym 
mieszkańcy Pomorza opowie-
dzieli się przeciwko energety-
ce jądrowej. – Równocześnie 
był to moment, kiedy zlikwi-
dowano PGR-y i w ciągu 2 lat 
nikt w gminie Gniewino nie 
miał pracy. Dzisiaj zamiast 
elektrowni jądrowej jest elek-
trownia szczytowo-pompowa, 
powstała Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, a na tere-
nach po „atomówce” są zakłady 
przetwórstwa rybnego produ-
kujące 35% krajowej produkcji 
konserw rybnych i producent 
maszyn rolniczych. W sumie 
teraz pracujących w gminie jest 
1300 osób, bezrobotnych – 6 %, 
a poziom zatrudnienia w prze-
myśle – 60%. – To przynosi 
skutki: od 2000 roku w gmi-
nie Gniewino zauważa się nie 
spadek, ale coroczny przyrost 
liczby mieszkańców – podsu-
mował Hałaczkiewicz.

- Równocześnie Gniewino co-
raz mniej wygląda jak obszary 

wiejskie, bo i zabudowa przypo-
mina coraz bardziej małe mia-
steczko, a także coraz większy 
odsetek mieszkańców utrzymuje 
się z przemysłu, a nie rolnic-
twa – zauważyła Katarzyna 
Mysiak, z AM w Gdyni. To są 
również bardzo ważne elementy 
przemian związanych z infra-
strukturą i przedsiębiorczością 
na obszarach wiejskich.

O roli rolnictwa rodzinnego w rozwoju turystyki 
dyskutowano podczas Sejmiku Agroturystycznego 
Kaszub – XVIII Kiermaszu Agroturystycznym 
w Ostrzycach na Pomorzu.
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Maszyny na żuławskie pola

Pomimo deszczowej pogody, 
rolnicy dopisali. Zgromadzo-
nych przywitał Marek Kunce, 
właściciel Roltopu.

W tym roku już na pierwszy 
rzut oka uwagę zwracała nowa 
kolorystyka maszyn Samasza. 
Dotąd były one żółto-zielone, 
od tego roku są srebrno-zielone.

Na polu zaprezentowano na 
początek opryskiwacz Krukowia-
ka Goliat Plus. Seria opryskiwa-
czy rolniczych przyczepianych 
Goliat Plus obejmuje modele 
o pojemnościach zbiornika 
2500, 3000, 3600, 4200, 5200  
i 6000 litrów, wyposażone 
w belki sterowane hydraulicznie 

o szerokościach od 18 do 36 m. 
Przeznaczone są dla wielkoob-
szarowych gospodarstw rolnych 
o tradycyjnym i przemysłowym 
profilu produkcji. Cechą charak-
terystyczną tych opryskiwaczy 
są polietylenowe zbiorniki za-
wierające w jednej bryle zbior-
nik na ciecz roboczą oraz ciecz 
do płukania instalacji. Zbior-
niki polietylenowe cechują się 
podwyższoną odpornością na 
uszkodzenia mechaniczne, są 
łatwiejsze w myciu oraz posia-
dają obniżony środek ciężkości 
w celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa użytkowania.

Wszystkie modele z tej serii 

posiadają bogate wyposażenie 
standardowe: belki w pełni ste-
rowane hydraulicznie (rozkłada-
nie, podnoszenie, stabilizacja), 
sterowanie elektryczne układem 
cieczowym oraz hydrauliką ole-
jową, pięciopozycyjne głowi-
ce rozpylaczy z 3 rozpylaczami 
szczelinowymi i 1 rozpylaczem 
inżektorowym o wkładach cera-
micznych, rozwadniacz boczny 
Polmac, płuczkę zbiornika głów-
nego, hamulce pneumatyczne, 
błotniki, instalację elektryczną 
drogową i zaczep prosty. Opry-
skiwacze serii Goliat Plus mogą 
być wyposażone w belki polowe 
sterowane hydraulicznie.

Nie mniejszą uwagą cieszył się 
agregat podorywkowy i ścierni-
skowy GROM z EXPOMu Kro-
śniewice. Jest on przystosowany 
do płaskiej powierzchni obróbki 
gleby, bezpośrednio po żniwach 
– powoduje szybkie kiełkowanie 
resztek nasion zbóż i chwastów, 
umożliwia szybkie gnicie resztek 
pożniwnych oraz zatrzymuje 
wilgoć w glebie. Resztki ziarna 
zboża i nasion chwastów kieł-
kują najlepiej, gdy gleba jest 
uprawiona po żniwach całkiem 
płytko. Również słoma łatwiej 

zmienia się w próchnicę, gdy 
ściernisko jest wymieszane na 
małej głębokości.

Kosiarki, przetrząsacze 
i zgrabiarki SaMASZa zwraca-
ły uwagę nie tylko nową kolo-
rystyką, ale przede wszystkim 
swoją wydajnością i ceną – 
na kieszeń polskiego rolnika. 
Zaprezentowano tu zgrabiar-
kę Z – 410, która razem z Z - 
300, Z – 350 i Z – 470 tworzy 
gamę jedno-karuzelowych zgra-
biarek dla gospodarstw mniej-
szych i średnich. Maszyny te 
występują w szerokościach robo-
czych od 3 do 4,7 m. Regularny 
wałek zielonki, wychodzący ze 
zgrabiarki, bez skręceń trawy, 
umożliwia szybkie dosychanie 
pokosu i łatwy zbiór prasą. 
Większe zainteresowanie budził 
jednak model czterokaruzelowy 
P4 – 530.

Prezentowano także uniwer-
salny przyczepiany rozsiewacz 
nawozów Pomotu model 12,5T. 
Ma on zbiornik o pojemności 
9900 litrów, wykonany z blachy 
o bardzo wysokiej odporności 
na ścieranie oraz uszkodzenia 
mechaniczne. Wyposażony 
jest w łańcuchowy przenośnik 

podłogowy o szerokości 7,30m, 
napędzany łańcuchem z koła 
jezdnego z trzybiegową skrzy-
nią biegów regulującą prędkość 
oraz żądaną dawkę podawania 
nawozu. Łopatki talerzy rozrzu-
cających pokryte są tworzywem 
zapobiegającym przylepianiu się 
nawozu do talerzy, co zapewnia 
odpowiednią dokładność roz-
rzutu oraz wydłuża żywotność 
talerza rozrzucającego. Szerokość 
rozsiewu nawozów mineralnych, 
przy użyciu tej maszyny wynosi 
od 10 m do 36 m, wapna od 
2,5 m do 18 m, a innych sub-
stancji od 2,5 m do 40 metrów.

Alicja Szczypta

Żuławscy rolnicy jak co roku spotykają się na majówce w Cedrach, tuż przy krajowej „siódemce” 
łączącej Gdańsk z Warszawą. Tam – w siedzibie Roltopu oglądać mogą nowości maszynowe w akcji.
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Przywilej odstępstwa rolnego

W efekcie tylko  hodowca od-
miany ma prawo wytwarzać, 
rozmnażać, przygotowywać do 
rozmnażania, oferować do sprze-
daży, sprzedawać lub zbywać 
w inny sposób, eksportować, 
importować i przechowywać 
materiał siewny swojej odmiany 
chronionej.

Osoby, chcące zarobkowo 
wykonywać te działania na 
odmianie chronionej, muszą 
posiadać pisemną zgodę hodow-
cy (licencję), inaczej naruszą 

wyłączne prawo. O ile umowa 
z hodowcą tak przewiduje, li-
cencjobiorca musi uiścić opłatę 
licencyjną.

Rolnikowi wolno wysiewać 
odmianę chronioną tylko jako 
materiał kwalifikowany. Prawo 
przewiduje także inne rozwiąza-
nie – przywilej tzw. odstępstwa 
rolnego, zwany również przywi-
lejem farmerskim. Polscy rolnicy 
korzystają z niego chętnie, ale 
czy  zgodnie z obowiązującymi 
przepisami?

Odstępstwo rolne – jak to 
działa?

Przywilej odstępstwa rolne-
go zezwala rolnikowi na siew 
materiału odmiany chronionej 
z własnego zbioru bez pisemnej 
zgody hodowcy, pod warunkiem 
uiszczenia opłaty. Rolnik musi 
więc znać nazwy odmian, któ-
rych materiał z własnego zbio-
ru wykorzystuje do siewu, aby 
ustalić, czy powstał obowiązek 
opłaty. Powinien też upewnić 
się, czy gatunek, który zamierza 
wysiać ze zbioru, jest prawnie do-
zwolony w odstępstwie rolnym.

Należy pamiętać, że nie wolno 
wysiewać materiału ze zbioru od-
mian mieszańcowych (F1) i syn-
tetycznych, ponieważ nie są one 
dopuszczone do odstępstwa 
rolnego. Chcąc je uprawiać, 
rolnik powinien każdorazowo 
zaopatrzyć się w kwalifikowany 
materiał siewny, zakupiony od 
wiarygodnego sprzedawcy i opa-
trzony etykietą. W przeciwnym 
razie naruszy wyłączne prawo 
hodowcy, który obciąży go wy-
sokim odszkodowaniem.

Opłata za 
odstępstwo rolne

Skorzystanie z odstępstwa 
rolnego wiąże się z obowiąz-
kiem uiszczenia opłaty dla ho-
dowcy. Wynosi ona 50% stawki 
opłaty licencyjnej za każdy 
wysiany kg nasion ze zbioru. 
Każda odmiana ma indywidu-
alną stawkę opłaty licencyjnej, 
która w kolejnych latach może 
ulegać zmianie. Wysokość staw-
ki obowiązującej w roku siewu 
można sprawdzić bezpośrednio 
u hodowcy, który jest właścicie-
lem wyłącznego prawa do da-
nej odmiany, lub też w Agencji 
Nasiennej.

Zgodnie z art. 23 Ustawy 
z dnia 26 czerwca 2003 r. 
o ochronie prawnej odmian 
roślin, opłatę za odstępstwo 
rolne należy wpłacić w termi-
nie 30 dni od daty siewu, bez 
oczekiwania na wezwanie ze 
strony hodowcy lub Agencji Na-
siennej. Jeżeli rolnik wysieje od-
mianę chronioną bez uiszczenia 
opłaty, naruszy wyłączne prawo 
hodowcy.

Wśród rolników panuje błędne 
przekonanie, że opłatę za odstęp-
stwo rolne muszą płacić tylko te 
gospodarstwa, które otrzymują 
od Agencji Nasiennej wnioski 
o udzielenie informacji o wy-
korzystaniu do siewu materiału 
ze zbioru odmian chronionych 
wyłącznym prawem. Jest to nie-
prawda, ponieważ jedynym kry-
terium zwolnienia z opłaty jest 
powierzchnia posiadanych grun-
tów rolnych (<10 ha dla ziem-
niaków i <25 ha dla pozostałych 
gatunków dozwolonych do sto-
sowania w odstępstwie rolnym). 
Wnioski o udzielenie informacji 
nie stanowią wezwania do za-
płaty za odstępstwo rolne, lecz 
są pierwszym etapem kontroli, 
czy rolnicy w prawidłowy spo-
sób korzystają z tego przywileju.

Wielu rolników posiadają-
cych gospodarstwa ekologicz-
ne argumentuje, że prowadzenie 
produkcji ekologicznej zwalnia 
ich z obowiązku opłaty za od-
stępstwo rolne. Ponieważ upra-
wa metodami ekologicznymi 
wykorzystuje również praw-
nie chronione odmiany roślin, 

gospodarstwa ekologiczne po-
winny rozliczać się za odstępstwo 
rolne tak samo, jak gospodar-
stwa konwencjonalne i wszel-
kie inne. Obowiązek opłaty za 
korzystanie z odstępstwa rolnego 
jest niezależny również od wiel-
kości i struktury upraw, czy też 
sposobu wykorzystania zbiorów.

Czemu służą opłaty?
Korzystając z chronionych 

odmian roślin, rolnicy zgodnie 
z prawem uiszczają opłaty i w ten 
sposób stymulują rozwój hodowli 
roślin oraz umożliwiają postęp 
biologiczny. Wybierają oni i upra-
wiają odmiany, które spełniają 
ich oczekiwania, a więc inwestują 
opłaty licencyjne w rozwój naj-
lepszych odmian i hodowców. 
W zamian rolnicy otrzymują 
bogatą ofertę nowych odmian 
roślin, lepiej dostosowanych do 
potrzeb i możliwości danego go-
spodarstwa rolnego. Opłaty za 
korzystanie z odmian prawnie 
chronionych są więc również in-
westycją w przyszłość rolnictwa 
i zwiększenie plonów.

Przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2003 r.,  
nr 137, poz. 1300 z późn. zm.) pozwalają hodowcy, który opracował nową odmianę rośliny 
uprawnej, na objęcie jej ochroną wyłącznego prawa.
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Arrest – nowość do sklejania łuszczyn i strąków

Rzepak dojrzewa nierów-
nomiernie zarówno na jednej 
roślinie jak i w różnych czę-
ściach pola. Może mieć na to 
wpływ mozaikowatość gleb, 
nierównomierne nawożenie 
i nawodnienie; jak również to, 
że łuszczyny grona pędu głów-
nego dojrzewają wcześniej niż 
łuszczyny na pędach bocznych. 
Osypywaniu ulegają zwłaszcza 
najwcześniej dojrzewające łusz-
czyny i strąki na pędzie głów-
nym, które dają zasadniczy, 
najlepszej jakości plon. Pękanie 
łuszczyn może też być nasilone 
przy niesprzyjających warun-
kach pogodowych takich jak 
deszcze lub silny wiatr. Innym 

ważnym aspektem jest zabez-
pieczenie upraw następczych 
- samosiewy rzepaku i grochu 
są uciążliwymi chwastami wy-
magającymi dodatkowych 
nakładów na ich zwalczanie. 
Należy też pamiętać, że nowsze 
odmiany rzepaku mają często 
mniejszą odporność na pęka-
nie łuszczyn, dlatego warto za-
dbać o redukcję osypywania, 
ponieważ to przekłada się na 
wyższy plon.

 Arrest jest specjalistycz-
nym polimerem, stosowanym 
przed zbiorem rzepaku i roślin 
strączkowych. Po zastosowa-
niu preparat tworzy cienką 
półprzepuszczalną membranę 

polimerową na roślinie. Dzięki 
temu ogranicza pękanie łusz-
czyn i strąków oraz związane 
z tym osypywanie się nasion 
i straty plonu. Arrest nie za-
kłóca naturalnych procesów 
życiowych rośliny ponieważ 
wytworzona membrana jest 
półprzepuszczalna – zachodzi 
przez nią transpiracja wody z ro-
śliny ale nie przepuszcza wody 
opadowej. Do wytworzenia 
membrany nie jest konieczne 
światło, dlatego Arrest może być 
stosowany również w godzinach 
wieczornych.

Uwagi:
- dawka wody: 150-300 l/ha, oprysk 

średniokroplisty. W uprawach 

o dużym zagęszczeniu łanu stoso-
wać wyższą z zalecanych dawek.

- w przypadku stosowania 
łącznie z preparatami używa-
nymi do desykacji zawierającymi 
glifosat lub dikwat, przestrze-
gać zaleceń umieszczonych na 
etykiecie

- jak najszybciej po zabiegu 
należy umyć dokładnie opry-
skiwacz wodą z dodatkiem 
preparatu służącego do my-
cia opryskiwaczy lub zwilża-
cza niejonowego aby usunąć 
pozostałości preparatu Arrest 
z opryskiwacza.

W poarciu o materiały  
Arysta LifeScience 

Jolanta Malinowska-Kłos

Firma Arysta LifeScience wprowadza na rynek nowy preparat do stosowania 
przed zbiorem rzepaku i roślin strączkowych uprawianych na suche nasiona. 
Arrest skleja łuszczyny oraz strąki tym samym zapobiega osypywaniu się 
nasion przed i w trakcie zbioru.

Desykacja rzepaku, za i przeciw

Rzepak ozimy charakteryzuje 
się intensywną ochroną. Począw-
szy od siewu zaprawionych nasion, 
przez posiewne zabiegi chwasto-
bójcze, nalistną ochronę środkami 
przed szkodnikami, chorobami 
oraz kontynuowanie zabiegów 
chwastobójczych w okresie jesieni 
i wiosny, aż po zabiegi jesienne 
bądź wiosenne zapobiegające wy-
leganiu. Takich nakładów pracy 
i kosztów żaden z plantatorów nie 
chce stracić. Stąd często ostatnim 
zabiegiem jest desykacja, czyli 
szybkie chemiczne dosuszanie 
roślin. Zabieg ten ułatwia zbiór, 
dzięki czemu są mniejsze straty 
w plonie nasion rzepaku.

Oczywiście nie jest on z góry nie 
planowany, ale niejednokrotnie 
decydujący o wysokości plonu, 
o który dbano niemalże przez cały 
rok kalendarzowy. Podnosi on 
koszty produkcji, ale w określonej 
sytuacji nie poniesienie ich w ogól-
nym rozrachunku może generować 
straty. Jednym z elementów decy-
dujących o zabiegu jest przebieg 
warunków klimatycznych. Susza, 
a nawet ograniczona ilość opadów 
wyklucza zabieg desykacji, jed-
nak w optymalnych warunkach 
sprzyjającym rozwojowi roślin, 
zwłaszcza na intensywnie nawa-
żonych plantacjach, bujnie rozro-
śnięta zielona masa  rzepaku jest 
tak wielka, że utrudnia sprawne 
działanie kombajnu. W warun-
kach nieustabilizowanej pogody 
brak równomiernego dojrzewanie 
łuszczyn, a w nich nasion, jest 
również czynnikiem decydują-
cym o stosowaniu desykantów. 
Część stosowanych środków 
wpływa również na wyrówna-
nie procesu dojrzewania. Także 
na plantacjach zachwaszczonych, 

zwłaszcza gatunkami wieloletni-
mi oraz chwastami w trakcie za-
wiązywania owocostanów, zabieg 
desykacji warto rozpatrzyć. Elimi-
nuje on konieczność powtórnego 
przejazdu i zwalczania chwastów 
na  ściernisku. Po rozpatrzeniu 
wszystkich „za” i „przeciw”, 
w przypadku podjęcia decyzji 
o zabiegu dobrze jest się zapo-
znać z programem zwłaszcza, że 
nie należy do skomplikowanych

Najstarszą substancją czynną 
służącą do desykacji jest dikwat. 
Znany jest przede wszystkim pod 
handlową nazwą Reglone 200 SL. 
Obecnie doczekał się odpowied-
ników reprezentowanych przez 
środki Diquanet 200 SL, Kno-
xdown, Mission 200 SL, Plantes 
200 SL, Ring 200 SL oraz UPL 
Diquat. Wszystkie posiadają taką 
samą zawartość substancji czyn-
nej. Wykazują typowe działanie 
kontaktowe, przemieszczając się 
w ograniczonym stopniu w rośli-
nie. Niszczą zielone nadziemne 
części roślin, przez które są ab-
sorbowane. Tempo tego procesu 
jest tak szybkie, że opady deszczu 
wkrótce po opryskiwaniu nie ob-
niżają skuteczności ich działania. 
Natomiast wyższe temperatury 
(powyżej 15oC) i silniejsze na-
słonecznienie przyspieszają i ak-
tywują ich działanie. Dikwat po 
zetknięciu się z glebą traci ak-
tywność w ciągu 1 do 3 dni, naj-
szybciej następuje to na glebach 
gliniastych. Należy go stosować 
4 do 10 dni przed zbiorem, gdy 
łuszczyny na pędach głównych 
w 70% są żółto zielonkawe, a na-
siona są barwy ciemno brązowej 
do czarnej. Dawka wynosi 2,0 do 
3,0 l/ha.

Dużo młodszym desykantem 

jest glufosynat amonowy, czyli 
Basta 150 SL. W pewnym stop-
niu także wyrównuje dojrzewa-
nie roślin eliminując np. skutki 
zmienności glebowej. Zmniejsza 
liczbę zielonych nasion podczas 
zbioru oraz ogranicza podat-
ność łuszczyn rzepaku na pę-
kanie W wyższych dawkach jest 
wykorzystywany jako herbicyd 
o działaniu systemicznym, ale 
tylko w nadziemnych częściach 
roślin, tym samym jest głównie 
przeznaczony do zwalczania ro-
ślin jednorocznych. Zalecany jest 
w dawce 2,5 l/ha, gdy w części 
wierzchołkowe roślin są zielone, 
a w dolnej zmieniają barwę od ja-
snozielonej do słomkowej (to jest 
podobnie jak Reglone, ale w ety-
kiecie preparatów nieco inaczej 
zinterpretowane). Zbioru należy 
dokonać po 8 do 15 dniach po 
zabiegu.

Najszerzej reprezentowanym 
desykantem jest glifosat reprezen-
towany przez Roundup 360 SL 
oraz jego genetyki i odpowiedniki 
z importu równoległego. Jest ich 
ponad 40. chociaż nie wszystkie 
formulacje (ogółem ponad 60.), 
pomimo takiego samego składu 
posiadają rejestrację dopuszczające 
je do desykacji rzepaku. Glifo-
sat jest zalecany oprócz desyka-
cji do równoczesnego zwalczania 
chwastów w tym perzu właści-
wego. Najbardziej popularna 
forma użytkowa „360 SL” jest 
zarejestrowana w dawce 3,0 do 
4,0 l/ha. Dawkę wyższą należy 
stosować w przypadku zużywania 
200-300 l cieczy roboczej na ha. 
Wyspecjalizowane opryskiwacze 
o możliwości regulowania wy-
datku cieczy i zmniejszeniu jej 
w granicach 100 do 150 l wody 

na hektar mogą być wykorzysta-
ne do aplikacji zaledwie 3,0 l/ha. 
Podobne dawki stosuje się w przy-
padku łącznych zabiegów z adiu-
wantami (np. AS 500, Efektan) 
lub z adiuwantem mineralnym 
(siarczan amonu 5 kg/ha). Herbi-
cydy o innych formulacjach (np. 
450 SL, 490 SL, 680 WG) należy 
stosować w odpowiednich daw-
kach po przeliczeniu substancji 
czynnej na hektar. Środki oparte 
na glifosacie należy stosować, gdy 
wilgotność nasion wynosi poni-
żej 30%, ponadto w momencie 
wykonywania zabiegu chwast po-
winny być zielone i znajdować się 
w fazie intensywnego wzrostu. 
Kilka form użytkowych glifosatu 
posiada rejestrację łącznego stoso-
wania ze środkiem Spodnam DC, 
zapobiegającym pękaniu łuszczyn. 
Preparaty zawierające glifosat nie 
powinny być stosować na plan-
tacjach nasiennych, a jedynie 
przeznaczonych dla przemysłu 
spożywczego lub technicznego.

Środki stosowane do desykacji 
to produkty o działaniu nieselek-
tywnym. Należy pamiętać, że po 
zabiegach dosuszania konieczne 
jest bardzo dokładne umycie opry-
skiwacza by nieplanowanego efek-
tu desykacji nie uzyskać na innych 
polach uprawnych zbyt szybko.

Inż. Adam Paradowski 
IOR-PIB w Poznaniu

Podejmując decyzję o desykacji rzepaku przed zbiorem trzeba 
dogłębnie rozważyć plusy i minusy takiego zabiegu.
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Wybór odmiany rzepaku

Spośród badanych odmian 
mieszańcowych najlepiej plo-
nowały Gladius, Marathon, SY 
Carlo, SY Kolumb, DK Exquisite, 
Rumba, SY Cassidy, NK Caravel, 
PR44W29, natomiast wśród odmian 
populacyjnych Arot, NK Morse, NK 
Pegaz, DK Cadet, Sherlock, Johana, 
Goya, Pamela. Przeważnie lepiej plo-
nowały odmiany nowe, zarejestrow-
ane w ostatnich 3-4 latach.

Wybór powinien być 
przemyślany

Zawsze warto się dowiedzieć, czy 
odmiana wpisana jest do Krajowe-
go Rejestru. Wpisanie odmiany do 
rejestru oznacza, że spełniła ona 
określone wymagania dotyczące jej 
wartości i jakości.

Podstawowym kryterium wyboru 
odmiany przez rolników i produ-
centów rzepaku jest plenność. Po-
mimo, że cecha jest warunkowana 
genetycznie, to duży wpływ mają na 
nią warunki siedliskowe – glebowe, 
czynniki agrotechniczne i warunki 
pogodowe.

Wybierając odmiany rzepaku do 
siewu w nowym sezonie wegeta-
cyjnym należy uwzględnić także 
m.in. typ odmiany (populacyjna, 
mieszańcowa), tolerancję na opóźni-
ony siew (w tym szybkość rozwoju 
roślin jesienią),zimotrwałość, odpor-
ność na określone patogeny, wczes-
ność i równomierność dojrzewania.

LZO może być 
wskazówką

Badania porejestrowe odmian 
pozwalają wyodrębnić wartościo-
we i przejawiające dobre przys-
tosowanie do uprawy w danym 
rejonie. Odmiany takie trafiają 
na „Listę odmian zalecanych do 
uprawy na obszarze województw” 
(LOZ). W br. na LOZ znajduje się 
łącznie 40 odmian rzepaku ozimego. 
Zdecydowaną większość stanowią 
odmiany mieszańcowe, których jest 
27. czternaście odmian otrzymało 
rekomendację do uprawy na tere-
nie czterech i więcej wojewódz-
tw. Najwięcej odmiana Visby F1 
– w 10 województwach, odmiany 
Artoga F1, DK Exquisite F1 i  NK 
Technic F1 – w 8. Inne znalazły 
się na listach kilku województw, są 
to Sherlock (w 7 województwach), 
Gladius F1, Monolit i SY Kolumb 
F1 (6), Rohan F1 (5), Arot, Bogart, 
Pamela, Rumba i SY Carlo F1 (4). 
Dwadzieścia jeden odmian z „listy ... 
zalecana jest do uprawy tylko w jed-
nym lub dwóch województwach.

Odmiany mieszańcowe 
mają większy potencjał

Większy postęp obserwuje się 
w hodowli odmian mieszańcowych, 
u których wykorzystywany jest 
efekt heterozji, Objawiający się 
bujniejszym wigorem roślin, częs-
to szybszym rozwojem, a przede 
wszystkim większym plonowaniem 

nasion. W ostatnich latach badań, 
w doświadczeniach PDOiR, 
odmiany mieszańcowe plonowały 
średnio od kilku do kilkunastu 
procent (6-13%) lepiej od odmian 
populacyjnych. Większość odmian 
mieszańcowych lepiej nadaje się 
w przypadku opóźnionych siewów ze 
względu na szybszy rozwój począt-
kowy. Rośliny wytwarzają silniejszy, 
bardziej rozrośnięty system korze-
niowy, przez co mogą lepiej pobierać 
wodę i składniki pokarmowe. Niek-
tóre z nich są odporne na poraże-
nie kiłą kapusty. W ofercie znajdują 
się odmiany półkarłowe, a ostatnio 
hodowane są odmiany tolerancyjne 
na substancję aktywną imazamoks 
(z grupy imidazolin), zastosowaną 
w herbicydzie do zwalczania wielu 
chwastów, w tym również kapus-
towatych. W naszym kraju wiele 
odmian populacyjnych jest również 
dobrze ocenianych i często upra-
wianych przez rolników. Odmia-
ny populacyjne z reguły są mniej 
wymagające pod względem stano-
wiska. Ich podstawową zaletą jest 
stosunkowo łatwy zbiór ze względu 
na mniejszą masę roślin, a to z kolei 
ogranicza koszty kombajnowania. 
Niestety, dobór tych odmian będzie 
w najbliższych latach coraz mniej 
liczny.

Nowe oczekiwania
Odmian, które odpowiadałyby na 

wszystkie oczekiwania użytkown-
ików praktycznie nie ma. Trzeba wy-
bierać te, które mogą być najbardziej 
przydatne do określonych warunków 
danego gospodarstwa. Ponadto, od 
br obowiązuje dyrektywa UE doty-
cząca konieczności wprowadzenia 
integrowanej ochrony również rze-
paku. To oznacza także potrzebę 
hodowania, a następnie testowan-
ia i wdrażania odmian odpornych 
i tolerancyjnych na organizmy 
szkodliwe.

W przypadku zdrowotności 
odmian rzepaku najgroźniejsze 
są choroby pochodzenia grzybo-
wego. Najczęściej występującymi 
w naszym kraju są: zgnilizna 
twardzikowa, sucha zgnilizna ka-
pustnych, choroby podstawy łodygi 
i czerń krzyżowych. Odmiany są 
przeważnie w niewielkim stopniu 
zróżnicowane pod względem odpor-
ności na te patogeny. Najczęściej jest 
to większa lub mniejsza odporność 
na jednego ze sprawców chorób. Rza-
dko się zdarza, ażeby odmiana była 
odporna na więcej patogenów. Wiele 
zależy od warunków gospodarstwa. 
Jeżeli uprawa znajduje się w rejonie, 
gdzie jest duże nasilenie występowa-
nia danej choroby i gdzie powtarza 
się ona w każdym sezonie wegeta-
cyjnym, wtedy warto poszukiwać 
odmian bardziej odpornych na nią. 
Natomiast jak to jest rejon, gdzie 
dana choroba występuje rzadko, 
wtedy taką właściwość możemy 
przy wyborze odmiany pominąć, 
lub uwzględnić  w drugiej kolejności.

Do sprawców chorób, coraz 

częściej obserwowanych w up-
rawach rzepaku ozimego w niek-
tórych rejonach kraju należy kiła 
kapusty. W przypadku tej choro-
by nie ma praktycznej możliwości 
chemicznego zwalczania patogena. 
Podstawowym sposobem ogranicze-
nia skutków wystąpienia choroby 
jest uprawa odmian o większej 
odporności na porażenie przez 
sprawcę kiły kapusty oraz odpowied-
nio długi okres przerwy w uprawie 
rzepaku. Warto zauważyć, że w br do 
Krajowego rejestru została wpisana 
pierwsza odmiana rzepaku ozimego 
SY Alister, wykazująca odporność na 
rasy kiły kapusty Plasmodiophora 
brassicae najczęściej występujące 
w Polsce. W ofercie handlowej zna-
jduje się także kilka innych odmian 
ze Wspólnotowego katalogu , które 
wykazują również odporność na tę 
groźną chorobę (Andromeda, Crack-
er, Mendel, Mendelson, Mentor).

Coraz więcej 
odmian w KR

Obecnie w krajowym rejestrze 
wpisanych jest ponad sto odmian 
rzepaku ozimego. Większość sta-
nowią odmiany mieszańcowe (62). 
Zmniejsza się liczba zarejestrow-
anych odmian populacyjnych (47). 
Dziewięćdziesiąt procent odmian 
wpisanych do KR pochodzi z za-
granicy. Wszystkie są podwójnie 
ulepszone („00”), pozbawione 
praktycznie kwasu erukowego 
i zawierające minimalną ilość glu-
kozynolanów w nasionach. Ponad 
połowę zarejestrowanych odmian 
stanowią odmiany nowe, wpisane 
do rejestru w ostatnich pięciu latach.

Nowe odmiany rzepaku 
ozimego

W roku 2014 zarejestrowano 
16 nowych odmian, w tym 4 pop-
ulacyjne Aixer, ES Valegro, Metys, 
Sidney oraz 12 mieszańcowych Arango, 
Argos, DK Exssence, Graf, Oriolus, 
Popular, Shrek, SY Alister, SY Polana, 
SY Samoa, SY Saveo, Trumpf. Nowe 
odmiany cechują się z reguły dużą 
plennością, a także bardzo dobrą ja-
kością plonu. Większość z zarejestrow-
anych w br. odmian rzepaku ozimego 
odznaczała się także dobrą zimotr-
wałością, głównie po zimie 2011/2012.

Jacek Broniarz 
Pracownia Badania WGO 

Roślin Oleistych i Włóknistych 
COBORU

Rzepak jest rośliną silnie reagującą na zmienne warunki 
pogodowe, stąd wynikają znaczne wahania plonów 
między kolejnymi sezonami wegetacyjnymi.

Informacje oraz wyniki badań 
porejestrowych odmian rzepaku są 
corocznie publikowane w opracow-
aniach COBORU, a także dostępne na 
stronie internetowej (www.coboru.pl; 
zakładka - PDOiR REKOMENDACJA 
ODMIAN). W bieżącym roku są tam 
również zamieszczone wyniki odmian 
rzepaku ozimego ze Wspólnotowe-
go katalogu odmian roślin rolniczych 
(CCA) badanych w doświadczeniach 
rozpoznawczych w naszym kraju.
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Syngenta Polska zaprasza na Pola Klasy S

Na Polach Klasy S zapre-
zentujemy kompleksowe 
programy ochrony Syngenta, 
odmiany rzepaku, kukury-
dzy oraz pierwszego w Pol-
sce i na świecie jęczmienia 
hybrydowego. 

Szczególną uwagę poświęci-
my nowościom (SYMETRA®, 
BONTIMA®, VIBRANCE 
GOLD®, nowe odmiany jęcz-
mienia, rzepaku, kukurydzy). 
Na odwiedzających czekają 
również ciekawe konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami. 

W tym roku podczas im-
prez polowych, oprócz stan-
dardowej propozycji lustracji 
pól i omówienia zastosowa-
nych technologii, Syngenta 
proponuje wiele ciekawych 
prezentacji. 

Odwiedzający będą mieli 

mieli, między innymi, moż-
liwość obserwacji rozkładu 
cieczy roboczej w specjalnym 
namiocie „ciemni” z podświe-
tleniem fluorescencyjnym. 
Dzięki temu będzie można 
przekonać się na własne oczy, 
jakie efekty daje stosowanie 
różnego rodzaju dysz podczas 
wykonywania oprysków. 

Podczas specjalnego poka-
zu polowego z zastosowaniem 

papieru wodnoczułego będzie 
można zaobserwować wpływ 
zapraw zbożowych na uko-
rzenienie roślin w specjalnie 
przygotowanej ekspozycji (ri-
zotrony). Wiele atrakcji będzie 
towarzyszyło uczestnikom 
również na placu centralnym 
pokazów polowych. Odbęda 
się tam ciekawe konkursy, 
w tym możliwość przejażdż-
ki specjalnym gokartem czy 

sprawdzenie siły swoich mięśni 
za pomocą maszyny-młota. 

Zaproponujemy również 
przetestowanie serwisów in-
ternetowych Syngenta (Info-
pole, Agricast, Jaki to chwast) 
w specjalnie przygotowanym 
do tego stanowisku. 

Warto zarezerwować sobie 
czas i odwiedzić nasze pola 
pokazowe w jednej z poniż-
szych lokalizacji:

Lokalizacja Województwo Termin 

Bajdyty warmińsko-mazurskie k Bartoszyc 30.05 

MHR Ulhówek lubelskie k Tomaszowa Lub. 10.06 

Jankowice podkarpackie K Jarosławia 12.06 

Rolpol Łęczyna zachodniopomorskie k Stargardu 17.06 

Rogóźno kujawsko-pomorskie k Grudziądza 24.06 

Dąbrowa Łazy podlaski k Zambrowa 26.06 

W sezonie 2014 Syngenta zaplanowała sześć lokalizacji pokazów polowych. 

Mikronawozy – przełom 
w ultrazlokalizowanym nawożeniu rzepaku

Ultrazlokalizowane nawo-
żenie startowe możliwe jest 
w uprawie rzepaku, kukurydzy 
i buraków cukrowych. Jednak 
stosowanie nawozów mikrogra-
nulowanych w rzepaku możliwe 
było dotąd jedynie  przy pomocy 
siewników punktowych fabrycz-
nie wyposażonych w przystawkę 
lub wiązało się w doposażeniem 
ich w specjalne  aplikatory do 
mikrogranulatu. Uniwersalna 
przystawka mocowana jest na 
siewniku, a nawóz pneumatycz-
nie przewodami przemieszczany 
jest wtedy w bezpośrednie są-
siedztwo nasion. Mikrogranulat 
dostarczany jest do redlicy na-
siennej. Niestety, areał rzepaku 
sianego punktowo jest stosun-
kowo niewielki – rozwiązanie 
to nie jest zbyt popularne.

Mikronawozy mają wpływ na 
roślinę głównie w początkowym 
okresie wegetacji. Jednak jest 
to działanie na tyle efektywne, 
że finalnie uzyskujemy zwyżkę 
plonu, co potwierdzają liczne 
doświadczenia założone w ostat-
nich latach również i w Polsce.

Uprawa rzepaku jest zagad-
nieniem niezwykle skompli-
kowanym. Każde zaniedbanie 
terminu siewu, nawożenia czy 
ochrony prowadzi do strat 
w wielkości i jakości plonu. 
O powodzeniu uprawy decy-
duje między innymi poprawna 
i wykonana w odpowiednim 
terminie agrotechnika. Jednym 
z najważniejszych zabiegów de-
cydujących o wysokości i jakości 
przyszłorocznych plonów jest 
siew.  Determinuje on wzrost 

i właściwy pokrój roślin rzepaku 
przed zimą, co ma bezpośredni 
wpływ na zimotrwałość roślin.

Zagwarantowanie roślinom 
rzepaku warunków do ich opty-
malnego rozwoju jesienią gwa-
rantuje dobre przygotowanie ich 
do okresu spoczynku zimowe-
go. W celu uzyskania szybkiego 
i wyrównanego startu należy 
zaopatrzyć rośliny w niezbęd-
ne składniki pokarmowe, które 
będą dostępne od najwcześniej-
szych faz rozwojowych. Jesienią 
należy zadbać o rozwój systemu 
korzeniowego rzepaku – zwarty 
pokrój i nisko osadzona szyjka 
korzeniowa zwiększają szanse 
roślin na dobre przezimowanie. 
Silnie ukorzenione podczas je-
sieni rośliny nawet przy dużych 
uszkodzeniach części nadziem-
nej, do których może dojść pod-
czas zimy, łatwiej zregenerują się 
po ruszeniu wegetacji. Dobrze 
rozwinięty i aktywnie pobierają-
cy składniki pokarmowe system 
korzeniowy to gwarancja lep-
szego odżywienia mineralnego 
rośliny i zaopatrzenia w wodę, 
a więc także bardziej efektyw-
nego wykorzystania nawozów.

Siew punktowy rzepaku 
ozimego poza możliwością za-
stosowania nawożenia ultrazlo-
kalizowanego zapewnia wiele 
innych korzyści: równomierne 
rozmieszczenie nasion w rzę-
dzie, wyrównane wschody ro-
ślin poprzez lepsze podsiąkanie 
wody glebowej, równomierny 
i optymalny rozwój roślin, czy-
li także i lepszą zimotrwałość. 
Zdolność wschodów przy siewie 

punktowym jest dużo wyższa 
niż przy zastosowaniu tradycyj-
nych metod wysiewu – wynosi 
ona ponad 90%.  Ponadto za-
stosowanie siewu punktowego 
sprawia, że rośliny rzepaku efek-
tywniej wykorzystują i wodę 
i składniki pokarmowe. Jednak 
z uwagi na wysokie koszty zaku-
pu specjalistycznego sprzętu do 
przeprowadzenia siewu punk-
towego niewielu producentów 
stosuje to rozwiązanie.

Wiedza na ten temat stała się 
dla działów naukowo-badaw-
czych firm nawozowych inspi-
racją do poszukiwana kolejnych 
rozwiązań z zakresu nawozów 
mikro. Stworzono mikronawóz 
o nazwie Pinkstart, dedykowany 
uprawie rzepaku ozimego, któ-
rego zastosowanie nie wymaga 
zakupu specjalistycznego siew-
nika. Dzięki technologii użytej 
do produkcji nawozu możliwa 
jest jego aplikacja w bezpośred-
nim sąsiedztwie nasion. Nawóz 
miesza się z nasionami rzepaku 
bezpośrednio przed siewem i tak 
przygotowaną mieszankę wsy-
puje do zbiornika nasiennego 
tradycyjnego siewnika. Ważne 
jest, iż wielkość granulek nawo-
zu oraz ich ciężar zostały tak 
dobrane, aby nie dochodziło do 
zjawiska sedymentacji w czasie 
jazdy siewnika na polu. Techni-
ka przygotowania do wysiewu 
nawozu i sam wysiew nie są  
skomplikowanymi czynnościa-
mi. Bardzo dobre wymieszanie 
uzyskujemy wykorzystując do 
tego różnego typu urządzenia 
bębnowe, jak choćby betoniarki. 

Dokładne  zmieszanie ze sobą 
nasion rzepaku i granulek nawo-
zu jest bardzo istotne, ponieważ 
gwarantuje to równomierność 
wysiewu.

Nawóz ten powstał z myślą 
o wszystkich rolnikach, któ-
rzy stosują tradycyjne metody 
wysiewu – nie stosują siewu 
punktowego. Jest to produkt 
mikrogranulowany zalecany 
w uprawie rzepaku, który za-
wiera fosfor, potas, siarkę, wapń 
w postaci mezocalcu oraz kom-
pleks o działaniu biostymulują-
cym Physio +  z aminopuryną, 
która wpływa na szybkie i rów-
nomierne wschody roślin oraz 
gwarantuje  szybki rozwój syste-
mu korzeniowego. Nowoczesna 
technologia, jaką wykorzysta-
no w tym nawozie, umożliwia 
jego aplikację w bezpośrednim 
sąsiedztwie nasion. Jednak w  
porównaniu z innymi dostępny-
mi wcześniej mikronawozami, 
sama technika siewu jest zupeł-
nie inna i znacznie prostsza – 
nie wymaga od użytkownika 
dodatkowego usprzętowienia 
siewnika.

Mikronawozy tego typu z po-
wodzeniem stosowane są  mię-
dzy innymi we Francji i Austrii. 
W tych krajach szybko zyskały 
zwolenników – wielu producen-
tów rzepaku włączyło tę grupę 
produktów do technologii na-
wożenia plantacji i dzięki temu 
zabiegowi uzyskują wymierne 
efekty w postaci wyższych  
plonów.

Wojciech Prokop

Od kilku lat coraz głośniej mówi się o idei nawożenia ultrazlokalizowanego 
w odżywianiu roślin przy pomocy nawozów mikrogranulowanych. Polega 
ono na wysiewie około 25 kg mikrogranulatu podczas siewu roślin, poprzez 
wprowadzenie nawozu do gleby w bezpośrednie sąsiedztwo nasion.
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Rozszerzenie rejestracji fungicydu Scorpion 325 SC

Wielu producentów spraw-
dziło skuteczność tego środka 
na własnych plantacjach i po-
twierdziło wysoką skuteczność 
nowego preparatu.

Tym, którzy jeszcze go nie 
znają, przypominamy– śro-
dek ten stanowi połączenie 
technologii Amistar z drugą 
substancją czynną – difeno-
konazolem. Połączenie tych 
dwóch składników daje efekt 
synergii w postaci działania in-
terwencyjnego oraz zapobie-
gawczego w stosunku do wielu 
chorób grzybowych.

Scorpion znajduje zastoso-
wanie w zwalczaniu przede 
wszystkim plamistości liści. 
Dotychczasowa rejestracja pre-
paratu Scorpion 325 SC, któ-
ra była wynikiem wzajemnego 

uznania rejestru środka z Nie-
miec umożliwiała stosowanie 
go w uprawach kapustnych – 
kalafior, kapusta głowiasta, 
brukselska i włoska, cebulo-
wych – cebula, por, szczypio-
rek; oraz w ochronie marchwi.

Dzięki pozytywnej decy-
zji Komisji Rejestracyjnej 
o poszerzeniu rejestracji, Scor-
pion będzie

mógł być stosowany także 
w uprawach, gdzie był ocze-
kiwany, tj.: kolejne warzywa 
kapustne – brokuł i kapusta 
pekińska, strączkowe – groch 
oraz fasola, korzeniowe – se-
ler korzeniowyni liściowy, 
liściowe – sałata w gruncie, 
dyniowate – ogórek w gruncie 
i pod osłonami, psiankowate 
– papryka i pomidor, zarówno 

w gruncie, jak i pod osłonami 
oraz szparagi.

W uprawie kapusty pekiń-
skiej Scorpion będzie mógł być 
stosowany w zwalczaniu takich 
chorób jak czerń krzyżowych, 
mączniak prawdziwy, plami-
stość pierścieniowa liści, bie-
lik krzyżowych oraz zgniliznę 
twardzikową.

Etykieta pozwoli na dwukrot-
ne zastosowanie w ciągu sezonu, 
w odstępach 14-dniowych. Co 
istotne, w gatunkach tych ilość 
zarejestrowanych fyngicydów 
jest ograniczona.

Plantacje selera będa mo-
gły być chronione preparatem 
Scorpion przeciw następują-
cym chorobom: alternarioza, 
mączniak prawdziwy, zgnilizna 
twardzikowa, septorioza selera. 

Podobnie jak w marchwi, będzie 
mógł być tu zastosowany dwu-
krotnie, w odstępach 14 dnio-
wych. Ze względu na zakres 
zwalczanych chorób Scorpion 
wydaje się niemal stworzony 
dla tej uprawy.

Rośliny strączkowe – faso-
la i groch – zyskają rejestrację 
środka do zwalczania askochy-
tozy oraz mączniaka prawdziwe-
go. Dozwolone będą 2 zabiegi 
w sezonie, na grochu w odstę-
pach 14-dniowych, a na fasoli 
12-dniowych.

Rejestracja przewiduje też za-
stosowanie w uprawie ogórka 
– zarówno w uprawie polowej 
jak i pod osłonami – przeciw 
mączniakowi prawdziwemu 
i parchowi dyniowatych.

Tym razem możl iwe 

będzie 3-krotne zastosowanie 
w ciągu sezonu w odstępach 
10-dniowych.

Jeśli chodzi o warzywa psian-
kowate (papryka i pomidor 
w polu i pod osłonami), zakres 
zwalczanych chorób obejmie ta-
kie choroby jak mączniak praw-
dziwy, alternarioza, brunatna 
plamistość liści oraz w przypad-
ku pomidora zaraza ziemniaka.

Na papryce będzie mógł być 
zastosowany 2-krotnie w odstę-
pach 10-dniowych, a na pomi-
dorze, 3 razy co minimum 8 dni.

Etykieta pozwoli również na 
zastosowanie Scorpion w upra-
wie sałaty w gruncie przeciw 
zgniliźnie twardzikowej i mącz-
niakowi rzekomemu. Możliwe 
będzie 2-krotne zastosowanie 
w odstępach 7-dniowych.

Kolejna uprawa to szparag. 
Tutaj zwalczane przez Scorpion 
choroby to rdza szparaga i pla-
mistość szparaga. Maksymalnie 
2 zabiegi w sezonie, w odstępach 
14-dniowych.

Listę upraw, jakie pojawią się 
na nowej etykiecie zamyka tru-
skawka, gdzie rejestracja pozwo-
li na zastosowanie przeciwko 
antraknozie truskawki i białej 
plamistości liści. Dozwolone 
będzie 3-krotne zastosowanie 
w odstępach 7-dniowych.

Jak widać, producenci będą 
mogli nareszcie korzystać z sze-
rokiej rejestracji preparatu Scor-
pion, który w wielu uprawach 
będzie – ze wględu na zakres 
zwalczanych chorób – doskona-
łym rozwiązaniem na problemy 
grzybowe.

Syngenta wprowadziła nowy fungicyd do ochrony warzyw – Scorpion 325 SC, który stosujemy 
we wszystkich wskazanych uprawach w uniwersalnej dawce 1 l/ha.

Uprawa rzepaku w technologii Clearfield

Bardzo istotne jest przeprowa-
dzenie zabiegu odchwaszczania 
już jesienią, (zabiegi wiosenne 
powinny mieć jedynie charak-
ter korygujący lub interwencyj-
ny). Chwasty, które nie zostaną 
wyeliminowane jesienią, wio-
sną są wyjątkowo trudne do 
zwalczenia, a przy tym sprzy-
jają rozwojowi chorób grzybo-
wych i żerowaniu szkodników. 
W efekcie nieodchwaszczona 
plantacja jesienią ma zdecydo-
wanie gorsze warunki zimo-
wania, a w konsekwencji daje 
mniejszy i jakościowo gorszy 
plon. Najbardziej ekspansywne 
są te gatunki chwastów, które in-
tensywnie rozwijają się jesienią 
i szybko zacieniają młode siew-
ki. Utrudniają one rzepakowi 
pobór wody, konkurują z nim 
o składniki pokarmowe ogra-
niczają dostęp do światła. Taka 
plantacja jest obarczona więk-
szym ryzykiem wymarzania. 
Niezwalczone chwasty mogą 
wyrosnąć ponad łan, przez co 
zwiększają podatność roślin rze-
paku na wyleganie i utrudniają 
zbiór. Zwiększają także osypy-
wanie się nasion, co prowadzi do 
utraty części plonu i wschodów 
samosiewów rzepaku jako chwa-
stów w uprawach następczych. 
Zwalczanie tych samosiewów 
i innych chwastów z rodziny 
krzyżowych do tej pory było 
wyjątkowo trudne. Tradycyjne 
herbicydy nie radziły sobie z tym 
problemem.

Oprócz samosiewów rzepa-
ku zagrożenie dla plantacji sta-
nowią także samosiewy zbóż 

i wiele gatunków chwastów 
dwuliściennych. Producenci 
środków ochrony roślin od lat 
starają się opracować techno-
logie w możliwie największym 
stopniu przeciwdziałające tym 
zagrożeniom. Dostępne na ryn-
ku herbicydy nie działają jed-
nak w sposób kompleksowy 
i wymagają wykonania opry-
sku w ściśle określonym czasie. 
Terminy zabiegów przypadają 
w okresie nasilonych prac polo-
wych, a przeoczenie właściwe-
go momentu oprysku skutkuje 
niską jego efektywnością lub 
wręcz uniemożliwia jego wy-
konanie. Zabiegi zastosowane 
zbyt późno lub w niesprzyjają-
cych warunkach pogodowych 
(przesuszona gleba, duży opad 
deszczu po wykonaniu zabiegu) 
może ograniczać skuteczność 
zabiegu, a nawet wykazywać 
działanie fitotoksyczne.

Odpowiedzią na ten problem 
jest innowacyjna technologia 
wdrażana przez firmy nasienne 
i agrochemiczne. Przystępując 
do poszukiwania właściwego 
rozwiązania problemu ochrony 
plantacji rzepaku przed chwa-
stami, specjaliści przyjęli zało-
żenie, że optymalny herbicyd 
powinien: zapewniać skuteczną 
ochronę przed chwastami z ro-
dziny krzyżowych, do której na-
leży także rzepak, dobrze radzić 
sobie z innymi, trudnymi do 
zwalczenia chwastami dwuli-
ściennymi i jednoliściennymi, 
umożliwiać elastyczny wybór 
terminu stosowania, działać sku-
tecznie w różnych warunkach 

pogodowych, zapewniać bez-
pieczeństwo dla roślin rzepaku, 
a tym samym oszczędzać czas 
i pieniądze rolników. Połącze-
nie wszystkich tych wymogów 
teoretycznie wydawało się nie-
możliwe, jednakże w praktyce 
udało się opracować taką tech-
nologię, która w bardzo wyso-
kim stopniu realizuje przyjęte 
założenia. Rozwiązaniem tym 
jest uprawa rzepaku w techno-
logii Clearfield.

Technologia ta opiera się na 
dwóch filarach. Pierwszy z nich 
to wybór odpowiedniej odmia-
ny rzepaku posiadającej tole-
rancję na substancję aktywną 
imazamox. Drugim – wybór 
odpowiedniego herbicydu za-
wierającego w swym składzie 
właśnie tę substancję aktywną. 
Jest to system łączący najwyżej 
plonujące odmiany mieszańcowe 
rzepaku z herbicydem, który ma 
szerokie spektrum zwalczania 
chwastów oraz wyjątkowo sze-
rokie okno aplikacji.

Imazamox to substancja 
niezwykle skuteczna w walce 
z samosiewami rzepaku i inny-
mi chwastami z rodziny krzy-
żowych. Kilkuletnie badania 
wdrożeniowe potwierdziły sku-
teczność tej substancji aktywnej 
przy jednokrotnym wykonaniu 
zabiegu oraz brak fitotoksycz-
ności – imazamox nie hamuje 
wzrostu rzepaku. Herbicydy 
zawierające tę substancję nie 
tylko zwalczają szerokie spek-
trum chwastów występujących 
w uprawach rzepaku, ale tak-
że umożliwiają lepszą kontrolę 

samosiewów zbóż. Niewątpliwie 
najistotniejszą zaletą tego typu 
preparatów jest szerokie, wygod-
ne i bezpieczne okno aplikacji 
herbicydu: aż do 4 tygodni po 
siewie. Dzięki temu rolnik ma 
możliwość wyboru optymal-
nych warunków do wykonania 
zabiegu. Termin wykonania za-
biegu herbicydem zależy od fazy 
rozwojowej chwastów, a nie rze-
paku. Optymalne jest stadium 
2-4 liści chwastów.

Dodatkowym atutem sto-
sowania tej technologii jest 
większe uniezależnienie ter-
minu wykonania oprysku od 
przebiegu pogody.

Stosowanie technologii sta-
nowi więc szansę dla polskich 
producentów rzepaku. Roz-
wiązanie to zapewnia wyższy 
i lepszej jakości plon, a jedno-
cześnie pozwala na obniżenie 
kosztów produkcji. Odmiany 
mieszańcowe rzepaku stoso-
wane w tym systemie zosta-
ły wyhodowane metodami 
tradycyjnymi, są to odmiany 
wysoko plonujące, o wysokiej 
zimotrwałości, przetestowane 
w  polskich warunkach. Jest 
to szczególnie istotne w świe-
tle doświadczeń z ostatnich lat, 
kiedy straty w uprawach rzepa-
ku spowodowane złym przezi-
mowaniem wynosiły nawet do 
kilkudziesięciu  procent plonu. 
Odmiany polecane do stosowa-
nia w tej innowacyjnej techno-
logii mają w nazwie handlowej 
rozszerzenie CL.

Przykładem takiej odmiany, 
która została zarejestrowana 

przez COBORU w 2013 r. jest 
DK Impression CL. Średni plon 
z trzyletnich badań rejestracyj-
nych dla tej odmiany wynosił 
4,63 t/ha –111% wzorca. Jest to 
odmiana polecana do uprawy 
we wszystkich regionach Pol-
ski. Wysokie plony osiąga się 
przy zastosowaniu intensywnej 
technologii agrotechnicznej. Ce-
chuje się bardzo dobrą zimotr-
wałością, wysoką tolerancją na 
choroby (sucha zgnilizna kapust-
nych, zgnilizna twardzikowa)  
i podwyższoną odpornością na 
pękanie łuszczyn i osypywanie 
nasion. Posiada wysoką zawar-
tość tłuszczu w nasionach.

Innymi odmianami, któ-
re można stosować w tej 

technologii, odpornymi na sub-
stancję czynną imazamox są: 
wysoko plonujące o podwyższo-
nej odporności na osypywanie 
się nasion: DK Imido CL czy DK 
Imminent cechujące się bardzo 
dobrym wigorem i rozwojem 
roślin przed zimą czy DK Imiron 
CL o niskiej biomasie, wyjątko-
wo łatwa w ochronie i zbiorze.

Warto zwrócić uwagę na to 
rewolucyjne rozwiązanie, które 
wydaje się być „szyte na miarę” 
polskiego, europejskiego rolnictwa 
i może zaoferować znacznie więcej 
niż tradycyjne technologie. Z pew-
nością ten innowacyjny system 
stanowić będzie przełom w upra-
wie rzepaku i w Polsce i w Europie.

Anna Rogowska

Jednym z większych zagrożeń w uprawie rzepaku jest występowanie licznych gatunków chwastów, których 
rozwojowi sprzyja jesienny okres wegetacji odmian ozimych (chwasty rosną intensywniej niż rośliny rzepaku – 
konkurencyjność jest w tym czasie największa zarówno dla siewek, jak i młodych roślin).
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Groźne szkodniki na plantacjach zbóż

W Polsce występuje wiele 
gatunków szkodników zbóż. 
Gatunkami najważniejszymi 
występującymi na terenie Pol-
ski i zagrażającymi zbożom są: 
skrzypionki i mszyce. W nie-
których rejonach obserwuje 
się masowe pojawy łokasia 
garbatka, ploniarki zbożów-
ki, wciornastków, miniarek, 
pryszczarków oraz rolnic, 
a w ostatnich latach także 
zwójek.

Mszyce
Zarówno larwy jak i posta-

cie dorosłe uszkadzają rośliny 
przez wysysanie soków z liści, 
pochew liściowych, źdźbeł i kło-
sów. Skutkiem jest zachwianie 
gospodarki wodnej rośliny, co 
prowadzi do więdnięcia i zasy-
chania młodych roślin, nato-
miast do niewykłaszania zbóż 
i bielenia kłosów u starszych 
roślin. W jednym sezonie we-
getacyjnym, zależnie od gatun-
ku, może się rozwijać od ośmiu 
do dwunastu pokoleń. W ciągu 
30-dniowego życia (w optymal-
nej temperaturze), przy wyso-
kim wskaźniku reprodukcji, 
populacja mszycy zbożowej 
może się podwoić podczas trzech 
dni, a po 20 dniach wzrost może 
być pięćdziesięciokrotny. W wy-
sokiej temperaturze mszyce giną, 
więc warunkiem dużej liczeb-
ności jest utrzymująca się sucha 
pogoda i przynajmniej przecięt-
na temperatura od momentu 
wykłoszenia pszenicy. Stosowa-
nie nawozów azotowych sprzy-
ja mszycom, gdyż potrzebują 
one duże ilości rozpuszczalnych 
związków azotowych. Mszyce 
są niewielkich rozmiarów, od 
1,5 do 3 mm, różnie zabarwio-
ne, występują osobniki uskrzy-
dlone i bezskrzydłe, wspólną 
cechą charakterystyczną jest 
występowanie w tylnej części 
odwłoka dwóch rurek zwanych 
syfonami.

Skrzypionki
Chrząszcze z rodziny ston-

kowatych, ciało wydłużone, 
metalicznie błyszczące, zie-
lonkawe lub niebieskie, czuł-
ki długie, nitkowate. Zimują 
w ściółce i korzeniowych czę-
ściach roślin. Postacie dorosłe 
wiosną prowadzą żer uzupeł-
niający na liściach zbóż i traw. 
W maju i czerwcu w miejscach 
żerowania składają jaja. Larwy 
brunatno-żółte z czarną gło-
wą, z trzema parami silnych 
odnóży, o ciele wysklepionym, 
pokrytym wyrzucanymi na 
wierzch odchodami. Larwy 
odżywiają się miękiszem, zdra-
pując go wzdłuż nerwów liści. 
Prowadzi to do powstawania 
białych plam i podłużnych 
dziurek na liściach, u roślin 
młodych występuje nadmier-
ne krzewienie. Chrząszcze po-
jawiają się w lipcu, żyją do 
jesieni żerując na zbożach 
i trawach.

W Polsce, jak i w całej Unii 
Europejskiej od 1 stycznia 
2014 roku wymagany jest 
system integrowanej ochro-
ny rośliny. Należy zatem całą 
ochronę roślin prowadzić 
zgodnie z zasadami integro-
wanej ochrony. Integrowa-
na ochrona roślin wymaga 
od plantatora zastosowania 
w praktyce przede wszyst-
kim niechemicznmych metod 
ochrony roślin przed organi-
zmami szkodliwymi. Gdy te 
nie przyniosą spodziewanych 
efektów i wystąpi ekonomiczne 
zagrożenie plantacji dopiero 
wtedy zalecane jest stosowanie 
chemicznych środków ochro-
ny roślin.

Jednym z podstawowych ele-
mentów integrowanej ochrony 
jest agrotechnika. Wszystkie 
zabiegi uprawowe oraz pie-
lęgnacyjne mogą redukować 
ryzyko zagrożenia ze stro-
ny szkodników. Postępujące 

uproszczenia agrotechniczne 
prowadzą do wzrostu liczeb-
ności szkodników. Przestrze-
ganie podstawowych zaleceń 
agrotechnicznych ma duże 
znaczenie i jest podstawą sku-
tecznych programów ochrony 
zbóż. Unikanie monokultur, 
przestrzeganie dostatecznie 
dużej izolacji przestrzennej 
między tegoroczną i ubiegło-
roczną plantacją, usuwanie 
z pól chwastów i ich pozosta-
łości ogranicza występowanie 
szkodników.

Ważnym aspektem ochro-
ny roślin jest wykorzystywa-
nie osiągnięć w dziedzinie 
hodowli. Ciągle powstające 
nowe odmiany roślin upraw-
nych charakteryzują się więk-
szą odpornością na choroby 
i szkodniki oraz lepszym ja-
kościowo i ilościowo plonem. 
Dobór odpowiedniej odmiany 
zbóż może pozwolić na ogra-
niczenie chemicznej ochrony 
roślin i osiągnięcie większych 
plonów.

Szczególne miejsce w inte-
growanej ochronie zajmuje 
metoda biologiczna, a więc 
wykorzystanie środków biolo-
gicznych oraz biotechnicznych 
a także działalności organi-
zmów pożytecznych. Istotnym 
zagadnieniem jest tworzenie 
tzw. użytków ekologicznych, 
a więc pozostawienie miedz, 
zadrzewień śródpolnych czy 
małych zbiorników wodnych 
jako miejsc bytowania poży-
tecznych organizmów a wśród 
nich naturalnych wrogów 
szkodników.

Stosowanie chemicznych 
środków ochrony roślin jest 
jednak obecnie i pozostanie 
w najbliższych latach pod-
stawową metodą ochrony 
upraw przed agrofagami. 
Podczas chemicznej ochro-
ny plantacji należy stosować 
tylko te insektycydy, które są 
zarejestrowane do zwalczania 

szkodników zbóż oraz sto-
sować je zgodnie z etykietą 
środka ochrony roślin. Środ-
ki chemiczne można stoso-
wać tylko w uzasadnionych 
przypadkach np. po przekro-
czeniu przez szkodnika progu 
ekonomicznej szkodliwości. 
Środki ochrony roślin należy 
stosować w sposób bezpiecz-
ny dla środowiska – zgodnie 
z etykietą.

Bardzo ważny jest termin 
i sposób wykonania zabiegu 
oraz warunki atmosferyczne, 
w których prowadzona jest 
ochrona. Dobór odpowied-
niej dawki środka ochrony 
roślin, prawidłowe przygo-
towanie roztworu, właściwie 
wykonany zabieg opryskiwa-
nia roślin mogą decydować 
o skuteczności zwalczania.

Ważnym zagadnieniem do-
tyczącym stosowania środków 
chemicznych jest możliwość 
powstania odporności szkod-
ników na insektycydy. Popu-
lacje owadów szkodliwych 
występują w dużej lub bardzo 
dużej liczebności, co może 
przyczynić się do łatwiejsze-
go wykształcania odporności. 
Dokonując wyboru środ-
ków ochrony roślin, należy 
uwzględnić preparaty stosowa-
ne na danych uprawach w la-
tach poprzednich. Wykonując 
zabiegi chemicznego zwalcza-
nia owadów należy stosować 
insektycydy z różnych grup 
chemicznych przemiennie, aby 
w wyniku stosowania jednego 
preparatu nie doprowadzić do 
wykształcenia się odporności 
szkodnika.

Decyzja o wykonaniu za-
biegu i wybór optymalnego 
terminu powinny być po-
dejmowane na podstawie 
monitoringu konkretnej upra-
wy i progów ekonomicznej 
szkodliwości. Ze względu na 
wiele zmiennych czynników 
środowiskowych, tylko własne 

obserwacje polowe mogą po-
móc w ocenie rzeczywistego 
zagrożenia upraw. W uprawie 
zbóż podstawową metodą są 
lustracje wzrokowe jednak 
z powodzeniem można sto-
sować metodę „żółtych na-
czyń”. Dobre rezultaty można 
również osiągnąć przy użyciu 
czerpaka entomologicznego.

U R O D Z A J

R E K L A M A

Mgr inż. Grzegorz Pruszyński 
I O R – P I B w Poznaniu

Zmiany w technologii uprawy, intensywna ochrona przed chorobami i chwastami a także obfite 
nawożenie spowodowały pojawienie się w uprawie zbóż owadów szkodliwych o ekonomicznym 
znaczeniu.

Skrzypionka - uszkodzenia - G. Pruszyński

Skrzypionka zbożowa - imago - G. Pruszyński

mszyce G.Pruszyńsk
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Dolistne  
dokarmianie kukurydzy

Kukurydza nie jest rośliną 
wymagającą co do przedplonu 
– dobrze znosi uprawę w mo-
nokulturze. Najkorzystniej jest 
jednak, aby ewentualna uprawa 
w monokulturze nie trwała dłu-
żej niż 3 lata, głównie ze wzglę-
du na kompensację szkodników 
oraz duże potrzeby pokarmowe 
tej rośliny. Kukurydza na ziar-
no, szczególnie uprawiana na 
oborniku, jest świetnym skład-
nikiem płodozmianów o dużym 
wysyceniu zbożami. Wartość 
nawozowa resztek pożniwnych 
z udanej kukurydzy zebranej 
na ziarno jest porównywalna 
z połową dawki obornika, więc 
jest bardzo dobrym przedplo-
nem dla zbóż, szczególnie ja-
rych, ze względu na późny okres 
schodzenia z pola kukurydzy 
ziarnowej.

Kukurydza jest rośliną średnio 
wymagającą w stosunku do kwa-
sowości gleby, ale bardzo mocno 
reagująca na okresowy niedobór 
wody, szczególnie przed kwit-
nieniem. Udaje się na glebach 
o pH ≥5,5. Jeżeli wartość ta jest 
niższa, zaleca się wapnowanie 
gleby wapnem magnezowym, 
najlepiej jesienią.

Kukurydza bardzo źle reaguje 
na niedobór magnezu, podobnie 
zresztą, jak i na niedobór fos-
foru, którego pobieranie i przy-
swajanie drastycznie spada wraz 
z obniżaniem się pH gleby. Do-
chodzi tu jednak do pewnego 
paradoksu. Mianowicie w gle-
bach o odczynie obojętnym czy 
zasadowym dobrze pobieranie 
są makroelementy: azot, fosfor, 
potas, magnez czy siarka, jed-
nak im wyższy wskaźnik pH, 
tym słabsze pobieranie mikro-
elementów (poza molibdenem), 
które również są niezbędne do 
osiągnięcia wysokich plonów 
kukurydzy. Przy pH powyżej 
6,5 niezbędne staje się nawo-
żenie kukurydzy manganem. 
Duże znaczenie ma również 
bor, będący pierwiastkiem, 
który w polskich glebach wy-
stępuje w niewielkich ilościach. 
Niedobór boru docelowo przy-
czynia się do niedostateczne-
go wykształcenia kolb i ziaren 
kukurydzy. W uprawie kuku-
rydzy najważniejszym mikroele-
mentem jest jednak cynk, który 
podobnie jak fosfor, wpływa 
w początkowej fazie rozwoju 
na szybki rozwój systemu korze-
niowego, a później na procesy 
enzymatyczne i syntezę białek, 
przez co wyraźnie zwiększa się 
efektywność nawożenia NPK. 
Różnica w pobieraniu i prze-
twarzaniu, szczególnie azotu, 
przy dostatecznym zaopatrzeniu 
w cynk, jest tak duża, że możli-
we jest uzyskiwanie porówny-
walnych czy nawet wyższych 
plonów ziarna przy niższym 

nawożeniu azotem.
Przy podawaniu mikroele-

mentów bardzo ważna jest 
faza rozwoju roślin oraz for-
ma zastosowanego pierwiast-
ka. Najwygodniejszym i dość 
skutecznym sposobem jest po-
danie cynku doglebowo podczas 
siewu współrzędnego razem ze 
startowym nawozem wieloskład-
nikowym (najlepiej azotowo-
-fosforowym z wapniem, siarką 
i magnezem) w ilości około 
1-1,5kg/ha. Zakładając, że nie 
podaliśmy wystarczającej dawki 
cynku lub fosforu w nawożeniu 
doglebowym lub ze względu na 
nieodpowiednie pH lub tempe-
raturę nie zostały one pobrane, 
należy w fazie do 6-go liścia uzu-
pełnić te pierwiastki w dodatko-
wym nawożeniu dolistnym. Jest 
to faza, w której kukurydza bu-
duje swój potencjał plonowania, 
pojawiają się już zawiązki kolb 
wewnątrz roślin i każdy niedo-
bór makro czy mikroelementów 
będzie skutkować obniżką plonu 
ziarna. Przykładem preparatu 
dolistnego dostosowanego do 
potrzeb kukurydzy może być 
nawóz Fertileader Axis, który 
oprócz cynku i manganu zawiera 
także niezbędne makroelementy, 
takie jak azot i fosfor. Składniki 
są podane w formie wyselek-
cjonowanych aminokwasów, 
co warunkuje ich najszybszą 
przyswajalność dla roślin. Pre-
parat zawiera też składniki bio-
stymulujące w formie kompleksu 
Seactiv, który ma działanie anty-
stresowe i stymulujące transport 
składników pokarmowych oraz 
rozwój systemu korzeniowego.

Ważne jest, aby nawożenie 
dolistne było stosowane prewen-
cyjnie, a nie objawowo, gdyż 
część niedoborów ma przebieg 
utajony – nie można dostrzec 
ich gołym okiem obserwując 
rozwój roślin, a mimo tego 
negatywnie wpływają one na 
ich plonowanie. Skuteczne na-
wożenie dolistne, szczególnie 
preparatami biostymulującymi 
będzie miało znaczenie, gdy ku-
kurydze zasiane zostały stosun-
kowo wcześnie, ale ich rozwój 
pozostawia na dzień dzisiejszy 
wiele do życzenia.

Skuteczne nawożenie do-
listne, szczególnie preparata-
mi biostymulującymi będzie 
miało zasadnicze znaczenie, 
kukurydze zasiane zostały 
stosunkowo wcześnie, ale ich 
rozwój pozostawia na dzień dzi-
siejszy wiele do życzenia. Każdy 
dzień prawidłowego rozwoju 
będzie na wagę złota i należy 
zrobić wszystko, aby zapewnić 
roślinom optymalne warunki 
i wszystkie składniki niezbędne 
do ich prawidłowego rozwoju 
i wzrostu.

Wojciech Prokop

Biorąc pod uwagę wysycenie płodozmianu 
tradycyjnymi zbożami można założyć, że są 
spore szanse na dalszy wzrost znaczenia 
uprawy kukurydzy w naszym kraju.

R E K L A M A

R E K L A M A
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Ochrona przed zarazą ziemniaka

Spośród niechemicznych 
metod ochrony w ogranicza-
niu rozwoju zarazy ziemniaka 
istotne znaczenie mają: wybór 
stanowiska pod uprawę, zrów-
noważone nawożenie, uprawa 
odmian odpornych, staranne 
wykonanie zabiegów agrotech-
nicznych oraz niszczenie źródeł 
materiału infekcyjnego.

Uprawa ziemniaków na 
glebach ciężkich, zlewnych, 
mających skłonność do zatrzy-
mywania wody może sprzyjać 
rozwojowi choroby, dlatego pod 
uprawę najlepiej jest przeznaczać 
gleby o uregulowanych stosun-
kach wodnych, szybko ogrzewa-
jące się, które będą stwarzały 
warunki korzystne do rozwoju 
roślin ziemniaka. 

Ważnym czynnikiem ogra-
niczającym rozwój chorób jest 
uprawa odmian odpornych na 
patogeny. W przypadku ziem-
niaków hodowla odpornościowa 
prowadzona od lat pozwoliła na 
wyhodowanie odmian odpor-
nych na sprawcę choroby, ale 
odmiany te należą do odmian 
skrobiowych i nie nadają się na 
prowadzenie innych kierunków 
uprawy. Wszystkie popularne 
odmiany przeznaczone do prze-
twórstwa oraz odmiany jadalne 
są niestety podatne lub bardzo 
podatne na zarazę i w okresie 
wegetacji będą wymagały sta-
rannej ochrony przed tą chorobą.

Spośród zabiegów agrotech-
nicznych dużą rolę odgrywa 
także prawidłowe uformowa-
nie redlin. Jest to zabieg, który 
pozwoli w okresie wegetacji na 
stworzenie naturalnej bariery 
ochronnej przed zakażaniem 
bulw przez zarodniki spływa-
jące z wodą do gleby. Ważnym 
elementem jest także niszczenie 
źródeł materiału infekcyjnego. 
Producent powinien pamiętać, 
że jednym z głównych źródeł 
przenoszenia choroby są bulwy 
pozostawione po wiosennym 
sortowaniu. Dlatego należy 
zabezpieczyć sterty odpadowe 
przykrywając je czarną folią, 
aby nie dopuścić do ich skieł-
kowania. Należy pamiętać, że 
zarodniki patogenu mogą być 

przenoszone z wiatrem na odle-
głość kilkudziesięciu kilometrów. 
Dodatkowym źródłem infekcji 
mogą być rośliny wyrosłe z bulw 
pozostawionych jesienią w glebie.

Zastosowanie tych wszystkich 
metod niechemicznych stworzy 
korzystne warunki do zastosowa-
nia nalistnych zabiegów ochron-
nych przy użyciu fungicydów. 
Ze względu na obserwowanie 
wczesnych terminów wystąpie-
nia infekcji, w zależności od kie-
runku uprawy oraz wczesności 
odmiany, ochrona chemiczna 
może być prowadzona nawet 
przez 3 miesiące.

Istotnym elementem prowa-
dzenia ochrony chemicznej jest 
termin wykonania pierwszego 
zabiegu. W Polsce wyznacza-
nie terminu pierwszego zabie-
gu odbywa się często w sposób 
uproszczony, czyli w momencie 
zwierania się roślin w rzędach 
(wzrost wilgotności sprzyja wy-
stąpieniu infekcji) lub, gdy wystą-
pią pierwsze objawy choroby na 
odmianach wcześniejszych. Na 
plantacjach wielkoobszarowych 
producenci wykonują pierwsze 
zabiegi w momencie, kiedy rośli-
ny ziemniaka osiągną wysokość 
10-15 cm i prowadzą ją do końca 
wegetacji. Wiąże się to niestety 
z wykonywaniem dużej liczby 
zabiegów i wysokimi kosztami 
ochrony. 

Najlepsze wyniki w określaniu 
terminu pierwszego i kolejnych 
zabiegów daje zastosowa-
nie systemu wspomagającego 

podejmowanie decyzji (dss). 
Zastosowanie takiego systemu 
pozwala na osiągnięcie wyso-
kiej skuteczności ochrony przy 
jednoczesnym obniżeniu liczby 
zastosowanych zabiegów.

O skuteczności ochrony, 
oprócz właściwej sygnalizacji, 
decydować będzie właściwy do-
bór środków ochrony roślin do-
stosowany do fazy rozwoju roślin 
ziemniaka oraz uwzględniający 
cykl rozwoju patogenu (tab. 1).

Rozwój roślin ziemniaka 
w okresie wegetacji można 
podzielić na kilka głównych 
etapów, w których zaleca się 
stosowanie fungicydów o róż-
nym sposobie mobilności (tab. 2).

O skuteczności prowadzonej 
ochrony w dużym stopniu decy-
dować będzie także sposób i ja-
kość wykonywanych zabiegów 
nalistnych. Przed przystąpieniem 
do wykonania zabiegu należy 
sprawdzić stan opryskiwacza 
(szczelność przewodów, końcó-
wek rozpylających,). Aby pod-
nieć skuteczność zabiegu należy 
zwrócić uwagę na odpowiedni 
dobór końcówek rozpylających 
w zależności od rodzaju (mobil-
ności) zastosowanego fungicydu 
oraz ze względu na częste nie-
kontrolowane zmiany prędkości 
wiatru zastosować dysze, które 
pozwolą do minimum ograni-
czyć znoszenie cieczy podczas 
zabiegu.

Mgr inż. Jerzy Osowski 
I H i A R - PIB, Radzików 

Zakład Nasiennictwa  
i Ochrony Ziemniaka

Obowiązujące w Polsce od 1 stycznia przepisy o integrowanej ochronie nakładają na producentów ziemniaków 
zwrócenie większej uwagi na niechemiczne metody ochrony przed agrofagami i stosowanie ich w pierwszej 
kolejności w celu ograniczania zagrożenia dla ludzi, zwierząt oraz środowiska.

Porażone liście ziemniaka. Fot. Jerzy osowski.

Tabela 1 Fungicydy zarejestrowane do zwalczania zarazy ziemniaka (wg MRiRW 2014)

Substancja czynna Nazwa handlowa
Zaleca-

na dawka
Karen-

cja [dni]

Fungicydy o działaniu powierzchniowym (kontaktowym)

Fluazynam

Altima 500 SC; Jetlan 500 SC; Nando 500 SC; Stefes Fluazynam 
500 SC*; Zignal 500 SC

0,3-0,4 l 7

Banjo 500 SC 0,4 l 7

Folpet Folpan 80 WG 1,5-2,0 kg 23

Famoksat + mankozeb Clip SuperKontakt 69 WG 1,2-1,6 kg 14

Chlorotalonil
Banko 500 SC; Chron 500 SC*; Dove 500 SC*; Guliwer 500 SC; 

Gwarant 500 SC; Talonil 500 SC
2,0 l 8

Cjazofamid
Ranman 400 SC Twinpack 0,2+0,15 l 7

Ranman 160 SC 0,5 l 7

Mankozeb

Dithane NeoTec 75 WG 2,0 kg 7

Indofil 80 WP; Penncozeb 80 WP; Vondozeb 75 WG 2,0 kg 14

Sancozeb 80 WP 2,0 kg 14

Proponieb Antracol 70 WG 1,8 kg 14

Tlenek miedzi Nordox 75 WG 1,0 kg 10

Tlenochlorek miedzi

Miedzian 50 WP 2,5-3,0 kg 7

Neoram 37,5 WG 3,0 kg 7

Cuproflow 375 SC 2,5-3,5 l 7

Trójzasadowy siar-
czan miedzi

Cuproxat 345 SC 5,0 lw 7

Wodorotlenek miedzi
Champion 50 WP 2,5-3,0 kg 7

Mag 50 WP 2,5 kg 7

Ametoktradyna + 
mankozeb

Zampro 56 WG 2,0-2,5 kg 7

Fungicydy o działaniu wgłębnym i wgłębno-powierzchniowym

Dimetomorf Acrobat MZ 69 WG 2,0 kg 7

Dimetomorf + fluazynam Banjo Forte 400 SC 0,8 l 7

Dimetomorf + mankozeb Quantum MZ 69 WG 2,0 kg 7

Cymoksanil + famoksat
Agria-FamoCymo 50 WG; Navaho 50 WG; Tanos 50 WG; Tewa 50 WG; 

Twist 50 WG*
0,5-0,7 kg 11

Cymoksanil + fluazynam Kunshi 625 WG 0,4-0,5 kg 7

Cymoksanil + tlenochlo-
rek miedzi

Curzate Cu 49,5 WP 3,0 kg 14

Cymoksanil + mankozeb
Curzate M 72,5 WP; Curzate Top 72,5 WG; Ekonom MC 72,5 WP; 

Helm-Cymi 72,5 WP; Inter Optimum 72,5 WP; Kursor 75 WG*; Micexanil 
76 WP; Solace 72,5 WG

2,0 kg 11

Cymoksanil Drum 45 WG 0,2 kg 11

Bentiowalikarb + mankozeb Valbon 72 WG 1,6 kg 14

Mandipropamid Revus 250 SC 0,6 l 3

Walifenalat + mankozeb Valis 66 M WG 2,0-2,5 kg 7

Fungicydy o działaniu układowo-powierzchniowym

Benalaksyl-M + mankozeb Fantic M WP 2,5 kg 14

Benalaksyl + mankozeb Galben M 73 WP; Mohican 73 WP 2,0 kg 14

Metalaksyl + mankozeb

Armetil M 72 WP 2,0 kg 14

Ekonom 72 WP; Ekonom MM 72 WP; Rywal 72 WP 2,0-2,5 kg 14

Planet 72 WP 2,0 kg 14

Konkret Mega 72 WP - 14

Metalaksyl-M + mankozeb Crocodil MZ 67,8 WG; Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG 2,0 kg 7

Fungicydy o działaniu układowo-wgłębnym

Piraklostrobina + 
dimetomorf

Cabrio Duo 112 EC 2,5 l 7

Propamokarb-HCl + 
fluopikolid

Infinito 687,5 SC 1,2-1,6 l 7

Propamokarb-HCL + 
fenamidon

Pyton Consento 450 SC 1,5-2,0 l 7

* handel równoległy

Tabela 2 Ochrona plantacji ziemniaka przed zarazą ziemniaka w zależności od fazy rozwoju roślin 
(wg Kapsy)

Zadanie                          
                         
                          

Fungicyd

Etapy rozwoju roślin ziemniaka

Wschody roślin
Intensywny wzrost części 

nadziemnej

Stabilizacja rozwoju 
części nadziemnej oraz 

zawiązywanie bulw

Fizjologiczne starzenie 
się roślin i dojrzewa-

nie bulw

Zadanie ochrony
Profilaktyka, ograniczanie 

możliwości zakażenia roślin
Zabezpieczenie nowych 

przyrostów przed infekcją
Utrzymać ciągłość 

prowadzenia ochrony
Ochrona bulw przed 

infekcją

Rodzaj zastosowa-
nego fungicydu

Chłodna, sucha pogoda 
zastosować

środki o działaniu 
powierzchniowym.

Wzrost temperatury i wilgotności –
środki o działaniu 

wgłębnym, układowo-po-
wierzchniowym lub 

układowo-wglębnym

Ze względu na szybki 
rozwój roślin do zabezpie-
czania nowych przyrasta-
jących części roślin należy 

stosować środki o 
działaniu układowo-po-

wierzchniowym lub 
układowo-wglębnym 

Stosowanie fungicydów 
należy dostosować do 

warunków pogodowych. 
W przypadku wystąpienia 
zarazy na łodygach należy 

stosować fungicydy 
o działaniu układowo-po-

wierzchniowym lub 
układowo-wglębnym

Należy stosować 
fungicydy niszczące 
zoospory, które są 
odpowiedzialne za 

zakażanie bulw
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Pojemność od 16.500 do 20.000 l
Zbiornik w całości ocynkowany
Do każdego typu oprzyrządowania

Pojemność od 2.500 do 18.000 l
1 lub 2 osie
Zbiornik w całości ocynkowany

SKONTAKTUJ SIĘ Z DEALEREM :   tel : (+67) 216 82 99  •  e-mail : handlowy@joskin.com

MODULOMODULOQUADRA

Do pojemności 7000l - zawór boczny gratis ! od pojemności 8400l - zawór boczny oraz wałek szerokokątny gratis !

Siła
 

doświadczenia !
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Magazynowanie nasion rzepaku
Naturalnym przedłużeniem 

żniw jest zmagazynowanie na-
sion rzepaku. Wbrew pozorom 
jest to zadanie bardzo odpo-
wiedzialne. Potencjalne błędy 
związane z przygotowaniem do 
magazynowania i właściwym 
składowaniem rzepaku mogą się 
przełożyć na jego straty.

Zanim nasiona rzepaku zo-
staną zmagazynowane w silo-
sie, wymagają wcześniejszej, 
szczegółowej kontroli. Trzeba 
sprawdzić ich czystość i wilgot-
ność. Duży udział zanieczysz-
czeń, w tym cząstek słomy, 
nasion chwastów, jak również 
gleby może prowadzić do ob-
niżenia skuteczności procesu 
suszenia, a w konsekwencji 
wzrostu kosztów, jakie trzeba 
ponieść na realizację zabiegu 
obniżenia wilgotności. Ponadto 
zanieczyszczenia, szczególnie 
w przypadku ich znacznej wil-
gotności mogą osadzać się na 
elementach urządzeń transpor-
towych, ograniczając sprawność 
ich działania.

W praktyce dostępnych jest 
wiele specjalistycznych urządzeń 
przeznaczonych do czyszczenia 
nasion.

Na etapie przygotowań do 
magazynowania silny nacisk 
kładzie się na zapewnienie 
właściwej wilgotności nasion 
rzepaku. W wyniku nadmiernej 
wilgotności nasiona podlegają 
intensywnemu oddychaniu, co 
prowadzi do powstawania strat 
związanych z ubytkiem masy. 
Ponadto, wzrostowi temperatury 
wilgotnych nasion w czasie ma-
gazynowania towarzyszy rozwi-
janie się pleśni, bakterii i innych 
drobnoustrojów. W wilgotnej 

masie nasion podlegających sa-
mozagrzewaniu może docho-
dzić do inicjowania procesów 
fermentacji. W skrajnych przy-
padkach prowadzi to do utraty 
zdolności i energii kiełkowania.

Wśród rozpowszechnionych 
metod obniżania wilgotności 
nasion można wymienić su-
szenie na bazie wentylacji oraz 
suszenie termiczne. Drugą z wy-
mienionych metod cechuje wyż-
sza skuteczność, ale i niestety 
wyższa energochłonność oraz 
koszty ponoszone na wyposaże-
nie w specjalistyczne instalacje 
do suszenia nasion. Suszarnie 
termiczne znajdują się w ofercie 
wielu firm, co ułatwia ich dobór 
do potrzeb gospodarstwa lub 
grupy gospodarstw pod wzglę-
dem przepustowości roboczej.

Jeśli uda się spełnić wyma-
gania związane z czystością 
i wilgotnością nasion rzepaku 
można z tym większym komfor-
tem rozpocząć przechowywanie 
masy roślinnej.

Magazynowanie nasion: 
rozwiązania techniczne 
i technologiczne

Długookresowe przecho-
wywanie nasion realizuje się 
w dwóch podstawowych gru-
pach rozwiązań: magazynach 
z płaskim podłożem do skła-
dowania masy i silosach.

Silosy magazynujące, poza 
ochroną przed niekorzystny-
mi warunkami atmosferyczny-
mi w okresie przechowywania 
spełniają również funkcje zabez-
pieczające przed ptakami i na-
ziemnymi gryzoniami. Stanowią 
także dostateczne zabezpieczenie 

przeciwpożarowe.
Do głównych cech wyróżnia-

jących rozpowszechnione na 
szeroką skalę silosy wieżowe wy-
mienia się kształt zbiornika (wal-
cowy lub w formie wieloboku), 
a także duże (nawet kilkukrotne) 
zróżnicowanie między wyso-
kością a średnicą (lub innym 
wymiarem) podstawy zbiornika. 
Ponadto rozwiązania silosów 
wieżowych mogą różnić się ro-
dzajem dna (płaskie i w kształcie 
stożka) i zewnętrznej pokrywy 
z blachy. Silosy z dnem płaskim 
wyposaża się na ogół w podłogę 
szczelinową lub sitową.

W użytkowaniu silosów szcze-
gólne znaczenie przywiązuje się 
do możliwości zmechanizowa-
nia zadań roboczych, w tym za-
ładunku i rozładunek nasion, 
a także monitorowania w try-
bie ciągłym warunków prze-
chowywania nasion z opcją 
ręcznego bądź automatycznego 
sterowania.

Silosy wyposaża się w zestaw 
urządzeń załadunkowo-rozła-
dunkowych o odpowiednio 
dobranych modyfikacjach 
konstrukcyjnych. Modyfika-
cje mogą uwzględniać opcję 
obsługi kilku zblokowanych 
ze sobą zbiorników tworzących 
łączną powierzchnię magazyno-
wania nasion. Opcja łączenia 
kilku zbiorników silosu w jeden 
zestaw ułatwia powiększanie 
powierzchni przeznaczonej 
do przechowywania nasion 
w danym gospodarstwie. Jest 
to tym bardziej wartościowe 
działanie, gdyż można korzystać 
z już istniejącej (z opcją rozbu-
dowy) instalacji do załadunku 
i rozładunku nasion, co sprzyja 

racjonalizacji kosztów podejmo-
wanych inwestycji.

Ważnym wyposażeniem silo-
sów są systemy przeznaczone do 
wentylacji nasion. Możliwość 
zainstalowania odpowiednio do-
branego wentylatora w powiąza-
niu z zaprojektowanym układem 
kanałów, daszków i rynienek 
służy utrzymaniu dogodnych 
warunków przechowywania 
i konserwacji nasion. Jeśli pracę 
wentylatora połączy się z ukła-
dem kontroli warunków panu-
jących wewnątrz i na zewnątrz 
zbiornika z nasionami, to uła-
twia się tworzenie korzystnych 
warunków składowania masy 
roślinnej. Szczególnie wartościo-
wym uzupełnieniem instalacji 
do wentylowania powietrzem 
jest możliwość jej połączenia 
z układem do nagrzewania 
powietrza (np. nagrzewnicą 
elektryczną), co pozwala na 
połączenie efektu wentylacji 
z bardziej intensywnym, choć 
długotrwałym dosuszaniem su-
rowca. Wyposażenie w układ 
do monitorowania zmian tem-
peratury przechowywanych 
nasion sprzyja wykorzystaniu 
opcji przewietrzania silosu po-
wietrzem atmosferycznym lub 
powietrzem lekko podgrzanym.

Na rynku dostępna jest bar-
dzo bogata oferta specjalistycz-
nych rozwiązań przeznaczonych 
do przechowywania nasion, co 
znacznie ułatwia ich dobór do 
specyficznych wymagań danego 
gospodarstwa. Wśród kluczo-
wych kryteriów doboru silosów 
wraz z instalacją wymienia się 
pojemność zbiornika lub zbior-
ników na nasiona, wynikają-
cą z produkcyjnego potencjału 

gospodarstwa, a także plano-
wany do wdrożenia stopień au-
tomatyzacji i zakres procesów 
związanych z przechowywaniem 
jak i etapami poprzedzającymi 
ten proces.

Spośród znanych na krajo-
wym rynku producentów silo-
sów do rzepaku i zbóż można 
wymienić takie firmy, jak: Agro-
sec, Araj, BIN, Michał, Riela 
i ZUPTOR.

Prof. Marek Gaworski 
SGGW Warszawa

Rzepakowe żniwa nie kończą się wraz z zebraniem plonu nasion z pola.
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Skuteczna ochrona 
budynków inwentarskich

Cembrit Raw to płyty płaskie, 
których podstawowym składni-
kiem jest cement, występujący 
w swej pierwotnej postaci w sza-
rym naturalnym odcieniu. Ma-
teriał, dzięki swoim parametrom 
technicznym oraz wytrzymało-
ściowym, jest bardzo odporny 
na niekorzystne warunki pogo-
dowe, jak również na działanie 
wody i wilgoci. Nowoczesna 
technologia włókno-cemento-
wa zapewnia ciepło i skuteczne 
odprowadzanie wilgoci, przez co 
ściany pozostają suche, a tym 
samym odporne na proces za-
grzybienia czy gnicia. 

Płyty Cembrit Raw można 
stosować na wentylowane ele-
wacje, zarówno w nowo budo-
wanych, jak i remontowanych 
obiektach. Nasza oferta w pełni 
wykorzystuje właściwości płyt 
włókno-cementowych, dając 

inwestorowi poczucie bezpie-
czeństwa na długie lata. Rol-
nik może mieć pewność, że 
jego zwierzęta nie zapadną na 
żadną z chorób wywołanych 
przebywaniem w wilgotnych, 
zagrzybionych, narażonych na 
gwałtowne zmiany temperatury 
pomieszczeniach - mówi Maciej 
Duszczak, Marketing Manager 
z Cembrit.

Ponadto płyty mogą być ma-
lowane na dowolny, wybrany 
przez inwestora kolor. Warto 
też wspomnieć, że wykonane 
z włókno - cementu materiały 
budowlane nie ulegają korozji 
i wykazują dużą odporność na 
negatywne oddziaływanie czyn-
ników biochemicznych. Istotną 
zaletą tego typu materiałów jest 
fakt, że są przyjazne dla środo-
wiska. Nie wymagają także kon-
serwacji, a ich obróbka i montaż 

jest prostym procesem, który nie 
zabierze właścicielowi gospo-
darstwa wiele cennego czasu. 
Co ważne, całe rozwiązanie jest 
relatywnie tanie w porównaniu 
do podobnych produktów do-
stępnych na rynku. W celu za-
pewnienia łatwego montażu oraz 
uatrakcyjnienia wyglądu, płyty 
zostały wyposażone w pełen wa-
chlarz niezbędnych akcesoriów.

Liczne zalety włókno-cementu 
wpływają na jego szerokie za-
stosowanie. Wykorzystuje się go 
w budownictwie inwentarskim 
(np. obory, chlewnie, kurniki, 
stajnie) a także rolniczym (np. 
stodoły, ujeżdżalnie koni, garaże 
dla maszyn rolniczych).

Więcej informacji o produk-
tach firmy Cembrit można zna-
leźć na stronie: www.cembrit.pl

W oparciu o materiały CORE PR 
Jolanta Malinowska-Kłos

Innowacyjna linia płyt elewacyjnych Cembrit Raw 
cechuje się dużą wytrzymałością i odpornością na 
niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. niskie 
i wysokie temperatury oraz obfite opady deszczu. 
Produkt ten można coraz częściej spotkać 
w gospodarstwach wiejskich.

Dni Pola ProCam Polska 2014

W tym roku spotkamy się 
w 9 miejscach w całej Pol-
sce i postaramy się przekazać 
uczestnikom jak najwięcej infor-
macji, a także wymienić z opi-
nie i doświadczenia z naszymi 
partnerami, tak aby współpra-
ca przebiegała z pożytkiem dla 
wszystkich stron. Na Dniach 
Pola  pokazujemy sprawdzone 
w naszych doświadczeniach 
i ekonomicznie uzasadnione roz-
wiązania w produkcji roślinnej.

Każde takie spotkanie rozpo-
czyna się wykładem z zakresu 
agrotechniki, nasiennictwa 
i ochrony roślin. Po wykładach 
jak zwykle zaprosimy uczestni-
ków do zwiedzania naszych ko-
lekcji odmian rzepaku ozimego 
i pszenicy ozimej.

Zaprezentujemy nasze naj-
lepsze rozwiązania w zakresie 

nawożenia mineralnego, na-
wożenia dolistnego, ochrony 
upraw,rozwiązań z aplikacją 
stymulatorów roślin (Calkorium 
liquide, imPROver +), rozwiązań 
z aplikacją preparatów bakteryj-
nych do gleby (Rewital Pro +), 
rozwiązań z aplikacją pełnego 
rozwiązania francuskiej firmy 
FCA fertilisants.

Na trasie zwiedzania poletek 
doświadczalnych będzie można 
identyfikować specjalnie przy-
gotowane na tą okoliczność 
spreparowane fitotoksyczności 
oraz poglądowe profile glebo-
we jak i ścieżki dydaktyczne 
(niedomyty opryskiwacz po 
sulfonomocznikach w rzepa-
ku – fitotoksyczność, aplikacja 
formulacji EC w pełni operacji 
słońca, profil glebowy po zasto-
sowaniu BioGen Rewital Pro +, 

profil glebowy po stosowaniu 
nawozów „biologicznych” FCA 
fertilisinats, niedomyty zbiornik 
opryskiwacza po środku herbi-
cydowym zawierającym glifosat, 
aplikacja fungicydu zawierają-
cego tebukonazol, który był 
stosowany na mokre rośliny).

Tak jak w inne lata zaprasza-
my naszych gości do laborato-
rium fitosanitarnego, które pod 
namiotem będzie funkcjonowało 
w każdym z miejsc gdzie będą 
odbywały się Dni Pola 2014 Pro-
Cam. Będziemy służyli Państwu 
pomocą przy identyfikacji zagro-
żeń fitosanitarnych oraz bada-
niem gleby i wody w zakresie 
kwasowości.

W imieniu wszystkich orga-
nizatorów oraz dr inż. Dariusza 
Wyczlinga zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych bardzo 
serdecznie na Dni Pola 2014 or-
ganizowane przez ProCam.Harmonogram spotkań

04.06.2014 – Rokosowo – gmina Poniec, woj. wielkopolskie 
06.06.2014 – Karolewo –  gmina Rogoźno, woj. wielkopolskie 
11.06.2014 – Karwice – gmina Malechowo, woj. zachodniopomorskie 
11.06.2014 – Żórawina – gmina Żórawina, woj. dolnośląskie 
12.06.2014 – Ratyczów – gmina Łaszczów, woj. lubelskie 
13.06.2014 – Wójcin – gmina Warnice, woj. zachodniopomorskie 
17.06.2014 – Stanowo – gmina Dzierzgoń, woj. pomorskie 
23.06.2014 – Śmiłów – gmina Ożarów, woj. świętokrzyskie 
01.07.2014 – Husaki – gmina Bielsk Podlaski, woj. podlaskie 

To już dziesiąty raz Doradcy ProCam spotykają się ze 
swoimi klientami na poletkach doświadczalnych.

Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a 

87-200 Wąbrzeźno
 tel. +48 56 688 48 00 

e-mail: info@ampol-merol.pl

www.ampol-merol.pl

R E K L A M A
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Producent
ŁADOWACZY CZOŁOWYCH

www.hydrometal.pl

tel.: 608 043 889
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PRZEDSTAWICIEL NAJWIĘKSZEJ FIRMY TUNINGOWEJ

QUANTUM TUNING Z WIELKIEJ BRYTANII JUŻ W POLSCE!

DOJAZD DO KLIENTA

CAŁA POLSKA
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Przygotowanie kombajnu do zbioru rzepaku

Zbiór rzepaku: jeden lub 
dwa etapy

Na znacznej części pól rzepak 
zbiera się metodą dwuetapową, 
obejmującą koszenie roślin na 
pokosy, a następnie ich pod-
bieranie połączone z omłotem.

W porównaniu ze zbiorem 
jednofazowym, koszenie łanu 
rzepaku na pokosy pozwa-
la przyspieszyć zbiór średnio 
o 12-15 dni. Pozostawienie ro-
ślin na pokosie sprzyja przy-
spieszeniu dojrzewania nasion 
w łuszczynach i w efekcie zbie-
rane nasiona są mniej wilgotne 
i mniej zanieczyszczone.

Dwuetapowy zbiór rzepaku 
uwzględnia w pierwszym etapie 
skoszenie masy roślinnej przy-
kładowo za pomocą samojezdnej 
kosiarki pokosowej. Koszenie 
przeprowadza się na wysokości 
łodyg 30-35 cm od powierzch-
ni gruntu, poniżej pierwszego 
plononośnego rozgałęzienia.

Kombajn i jego 
ustawienia

Aby ograniczyć ryzyko strat 
w czasie zbioru konieczne jest 
odpowiednie przygotowanie 
kombajnu i jego zespołów 
roboczych.

Omłot rzepaku z pokosów 
wymaga wyposażenia kombajnu 
zbożowego w podbieracz poko-
sów, zakładany po zdemontowa-
niu w zespole żniwnym listwy 
tnącej i nagarniacza. W cza-
sie zbioru prędkość obrotowa 
podbieracza powinna być do-
stosowana do prędkości jazdy 

kombajnu w taki sposób, aby 
pokos płynnie przemieszczał się 
przez gardziel przenośnika po-
chyłego do zespołu młócącego.

Skoszenie roślin rzepaku na 
większej wysokości i ich pozo-
stawienie na wysokim ścierni-
sku pozwala również zastosować 
kombajn z zespołem żniwnym 
do zbioru pokosu. Aby zmniej-
szyć straty powodowane przez 
przycinanie zespołem tnącym 
części rozgałęzionych wiech 
rzepaku, zaleca się utrzymy-
wać heder w jak najniższym 
położeniu. Zmniejszenie strat 
osypywania nasion rzepaku jest 
możliwe w efekcie zastosowa-
nia specjalnego hederu, przy-
stosowanego do zbioru rzepaku. 
Niektóre firmy oferują hedery 
uniwersalne, z możliwością re-
gulacji dna zespołu. Regulacja 
uwzględnia wysunięcie i zwięk-
szenie powierzchni czynnej dna 
podczas zbioru rzepaku.

Przygotowując kombajn do 
zbioru rzepaku istotną uwagę 
przywiązuje się do kontroli 
stanu uszczelnień między sita-
mi i bokami młocarni, a także 
szczelności pokryw na prze-
nośnikach nasion wewnątrz 
maszyny. W przypadku drgań 
maszyny, drobne nasiona 
mogą być narażone na wypa-
danie, nawet przez niewielkie 
nieszczelności.

Miejscem powstawania naj-
większych strat nasion rzepaku 
jest zespół żniwny kombajnu.

Aby ograniczyć zjawisko 
osypywania się nasion stoso-
wane jest rozwiązanie polega-
jące na wydłużeniu (za pomocą 

specjalnego adaptera) podłogi 
tradycyjnego zespołu żniwnego. 
Taka adaptacja zdaje egzamin 
zarówno w przypadku zbioru 
jedno- jak i dwuetapowego. 
Korzyści towarzyszące zasto-
sowaniu zespołu żniwnego z wy-
dłużoną podłogą są szczególnie 
widoczne przy znacznym opóź-
nieniu terminu zbioru rzepaku.

Duże znaczenie dla jakości 
zbioru wykazuje regulacja na-
garniacza. Prędkość obwodowa 
nagarniacza, dostosowana do 
prędkości jazdy kombajnu, nie 
powinna jej przekraczać o więcej 
niż 10%. Aby ograniczyć opa-
danie nasion przed podłogą ze-
społu żniwnego, zalecane jest 
maksymalne cofnięcie nagar-
niacza do tyłu.

Ze względu na skłonność 
rzepaku do tworzenia zwartego 
łanu, istotne znaczenie wykazuje 
sprawne działanie rozdzielacza 
łanu. W przypadku jednoeta-
powego zbioru, by ograniczyć 
straty nasion, zaleca się zało-
żenie aktywnego rozdzielacza 
łanu w miejsce biernej wersji 
urządzenia.

W zespole młócącym pręd-
kość obrotową bębna młócącego 
ustala się tak, by przy zbiorze 
wilgotnego łanu rzepaku wy-
nosiła ona 700-800 obr./min., 
a przy łanie suchym i zbiorze 
z pokosów (w metodzie dwueta-
powej): 550-600 obr./min. Przy 
zbiorze w optymalnym i opóź-
nionym terminie zalecana pręd-
kość obrotowa bębna młócącego 
powinna wynosić ok. 600 obr./
min. Od warunków panujących 
w czasie zbioru uzależniona jest 

wielkość szczeliny na wylocie 
zespołu młócącego. W przy-
padku wczesnego zbioru lub 
wilgotnego łanu wspomniana 
wielkość szczeliny powinna 
wynosić 13 mm, a przy zbio-
rze optymalnym i opóźnionym 
– 16 mm.

Adaptacja zespołu czyszczą-
cego prostszych konstrukcyjnie 
kombajnów do zbioru rzepaku 
polega na wymianie standar-
dowego sita kłosowego na sito 
z otworami o średnicy 6 mm, 
a także wymianie dolnego sita 
żaluzjowego na sito o otworach 
okrągłych i średnicy 4 mm. Za-
biegi takie są uzasadnione pro-
cesami zachodzącymi w zespole 
czyszczącym przy omłocie rze-
paku. Praca ze standardowym 
sitem kłosowym prowadziłaby 
przy omłocie rzepaku do nad-
miernego obciążenia górnego 
sita żaluzjowego, a w konse-
kwencji wypadania części na-
sion wraz ze zgoninami na pole.

Poza wymianą sita kłosowego 
trzeba pamiętać o ustawieniu 
jego kąta pochylenia. Standar-
dowo, sito kłosowe montuje się 
w środkowym otworze wieszaka. 
W czasie omłotu mniej wilgot-
nej masy, a także przy zbiorze 
z pokosów zaleca się podnie-
sienie sita do góry, a przy ła-
nie o większej wilgotności sito 
opuszcza się.

Regulacji podlega także gór-
ne sito żaluzjowe. Przy zbiorze 
rzepaku regulacja ta polega na 
odpowiednim otwarciu żaluzji, 
dostosowanym do stopnia wil-
gotności zbieranych nasion. Gdy 
wilgotność nasion przekracza 

15%, to wielkość szczelin po-
winna wynosić ok. 8 mm, na-
tomiast dla niższej wilgotności 
– do 6 mm.

Jakość zbieranego plonu roślin 
zależy od ustawienia wentylato-
ra w zespole czyszczącym. Przy 
jednoetapowym zbiorze rzepaku 
kombajnem przyjmuje się za-
sadę, by w przypadku nasion 
o wilgotności 16-18% prędkość 
obrotowa wentylatora nie prze-
kraczała 600 obr./min. Nato-
miast dla dwuetapowego zbioru 
rzepaku zaleca się stosowanie 
dolnego zakresu prędkości ob-
rotowej wentylatora.

Współpracujące z wentyla-
torem kierownice powietrza 

w czasie zbioru rzepaku 
ustawia się tak, aby górna 
kierownica znajdowała się 
w położeniu obniżonym 
o 4-6 mm w stosunku do mak-
symalnego położenia górnego, 
zaś dolna kierownica – w po-
łożeniu środkowym.

Rzepak, ze względu niewielkie rozmiary nasion, dużą ich wrażliwość na uszkodzenia i podatność 
na osypywanie stawia szczególne wymagania na etapie zbioru.

Prof. Marek Gaworski 
SGGW Warszawa
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AGCO Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 5,  62-021 Paczkowo, tel. 61 662 90 50  
www.valtra.pl

Valtra jest marką o światowym zasięgu, należącą do AGCO.

FINANSOWANIE 
FABRYCZNE

Agco zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie.
Powyższa treść nie stanowi oferty handlowej w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

O szczegóły zapytaj najbliższego dealera

Z wizytą w fabryce Krone

 Spelle to niewielkie miasto 
przy granicy niemiecko-nider-
landzkiej, gdzie  znajduje się 
fabryka i Centrum Szkolenio-
we firmy. Po halach Centrum 
oprowadzał Daniel Büter, któ-
ry pokazał montaż, sterowanie 
oraz testy sieczkarni do kuku-
rydzy. Zaprezentowano i prze-
testowano model 580-konny 
- Big X 580 – który ma zastąpić 
Big X 500.

- System pre-kompresji nadal 
używa dobrze sprawdzonej tech-
nologii i części przez nas produ-
kowanych, które obejmują sześć 
rolek zapewniających najlepsze 
możliwe parametry prasowania 
wstępnego , a tym samym naj-
wyższą jakość sieczki. Innym 
standardowym elementem jest 
system przepływu VariStream, 
który zapewnia bezproblemowe 
działanie, nawet gdy przepływ 
plonu nie jest jednolity. W ten 
sposób sieczkarnia jest wykorzy-
stywana w swej maksymalnej 
pojemności, a równocześnie 
zużycie paliwa na tonę plonu 
jest mniejsze – tłumaczył Büter. - 
Wraz z wprowadzeniem nowych 
sieczkarni Big X 480 i Big X 
580, Krone umożliwiło produk-
cję najwyższej jakości sieczki 

przez maszyny z dolnego prze-
działu mocy. Ponadto, nowe mo-
dele są bardziej praktyczne: są 
węższe, mają opatentowaną 
nową konstrukcję osi przedniej 
i zbiornik paliwa pojemności 
1500 litrów - zakończył. Na 
polu Daniel Büter pokazywał 
drugi z nowych modeli - Big X 
480 - w działaniu.

Uwagę zwiedzających przy-
kuwały także kosiarki Easy Cut 
B 890 i F 320 CV. Opowiadał 
o nich Matthias Sperver. – Ko-
siarka Easy Cut B 890 wypo-
sażona jest w innowacyjny 
system SmartCut i dostępna 
w dwóch szerokościach ro-
boczych - 8,6 i 8,9 metrów 
o wydajnościach odpowiednio 
10 i 12 ha/h.  Kierunek stru-
mienia pokosu nadawany jest 
przez dyski tnące obracają się 
do wewnątrz, natomiast rozło-
żenie materiału na całej szero-
kości – powodują dyski wirujące 
w parach. Opatentowane ramię 
zawieszenia zapewnia identycz-
ny, po obu stronach kosiarki, 
nacisk na podłoże, co zapewnia 
czyste cięcie nawet na nierów-
nym i pofałdowanym terenie. 
Na uwrociach lub w nietypo-
wych miejscach operator może 

podnieść jedną stronę kosiarki 
niezależnie od drugiej - dodał.

Kolejnym tematem były prze-
trząsacze, gdzie Titus Bocklage 
zaprezentował modele Swadro 
TS 680 i TC 760. Na końcu po-
kazywano prasy stałokomoro-
we Fortima F 1250 i 1250 MC, 
które są nowościami; oraz star-
sze modele zmiennokomorowe 
Fortima V 1500, 1500 MC, 
1800 i 1800 MC. W prasie 
zwijającej Fortima 1250 stała 
komora wytwarza bele o śred-
nicy 1,25 m, a uproszczenie 
konstrukcji i zmniejszenie 
liczby ruchomych elementów 
zmniejszyło liczbę części zuży-
walnych. W praktyce dało to 
o 60% mniejszą zużywalność.

Pokazano również prasę Com-
prima CV 150 XC Extreme, w któ-
rej wdrożono zasadę Novogrip. 
Polega ona na zastosowaniu 
pasów tkaniny, które zastępują 
łańcuchy używane dotąd. Końce 
poziomych listew są zamocowane 
na pasach trzymając i przesuwając 
rośliny do momentu wejścia do 
komory prasowania. Prowadzi to 
do bardzo wysokiego wstępnego 
sprasowania roślin.

Prasa półzmiennokomoro-
wa Comprima F 155 XC ma 

średnicę balotu od 1,25 m do 
1,50 m, regulowany co 5cm. 
Istnieje też możliwość sterowa-
nia tym parametrem z kabiny 
ciągnika. Zmiennokomorowa 
Comprima V 150 XC produkuje 
bele o średnicy 1,00 m do 1,50 m  
i zapewnia kontrolę gęstości beli 
poprzez hydrauliczny pomiar 
i regulację siły ściskającej. W ten 
sposób możliwe jest dopasowa-
nie nacisku do aktualnych wa-
runków oraz daje operatorowi 
pełną kontrolę gęstości, chociaż 
urządzenie nie jest wyposażone 
w układ elektroniczny.

W fabryce Krone w  Spelle na ekskluzywnym pokazie dla prasy francuskiej, ukraińskiej, 
rosyjskiej, chińskiej i polskiej prezentowano i testowano najnowsze maszyny tej marki.

Dr Bernard Krone - senior
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Rosjanie cenią 
MLEKOVITĘ

W uroczystym otwarciu im-
prezy udział wzięła delegacja 
MLEKOVITY z Prezesem Zarzą-
du Dariuszem Sapińskim na cze-
le, przedstawiciele władz rejonu 
kaliningradzkiego oraz przedsta-
wiciele partnerów biznesowych 
Mlekovity. Część oficjalną otwo-
rzył tradycyjny, symboliczny to-
ast szklanką mleka. Dalszy ciąg 
programu obfitował w liczne 
atrakcje, wśród których znala-
zły się m.in. występy gwiazd 
regionu kaliningradzkiego oraz 
rosyjskiej i  polskiej estrady. 
Wszystkie punkty programu 
zgodnie z ideą zyskały mlecz-
ną odsłonę, by promować mleko 
i produkty mleczne wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych. To po-
dobna inicjatywa, jak coroczny 
Światowy Dzień Mleka w Polsce 
– Ogólnopolskie Święto Mleka 
organizowany z inicjatywy SM 
Mlekovita.

Mlekovita eksportuje ok. 
30 proc. swojej produkcji na 
rynki całego świata, w tym m.in. 
do krajów Unii Europejskiej, do 
USA, Kanady, na Kubę, do Chin 

i Azji Południowo-Wschodniej, 
a także państw w Afryce. Part-
nerstwo z rynkiem rosyjskim, 
z którym współpracę spółdziel-
nia bardzo sobie ceni, jest nie-
zwykle ważne. MLEKOVITA jest 
współwłaścicielem spółki „TD 
MLEKOVITA” zarejestrowanej 
w Kaliningradzie i zajmującej 
się sprzedażą hurtową  i deta-
liczną oraz produkcją sera Moz-
zarella z dostarczonych przez 
SM Mlekovita półproduktów. 
Ponadto „TD MLEKOVITA” po-
siada sieć sprzedaży detalicznej: 
10 sklepów w Kaliningradzie 
i 2 w Moskwie. Na terenie Rosji 
Mlekovita jest pracodawcą dla 
ponad 150 osób. W związku 
z tym nie tylko przywiązuje bar-
dzo dużą wagę do współpracy na 
polu produkcji i sprzedaży wy-
robów nabiałowych, ale przede 
wszystkim ogromnie ceni relacje 
biznesowe, które pragnie dalej 
skutecznie rozwijać.

W oparciu o inf. prasową  
SM Mlekowita 

Jolanta Malinowska-Kłos

W Kaliningradzie 18 maja 2014 r. 
odbył się V Międzynarodowy Dzień 
Mleka. Podczas imprezy Mlekovita 
wspólnie z najważniejszym 
partnerem handlowym w Rosji 
promowali markę i produkty 
Mlekovity.
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Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku.

R E K L A M A

Bezstopniowo do przodu

Zip-Agro to firma kujawska, 
ale - jak słyszałam - o ambi-
cjach ogólnopolskich?

Jesteśmy kujawskim autoryzo-
wanym dealerem Case’a i Stey-
ra, ale jeśli klienci z ościennych 
województw są zainteresowani 
naszą ofertą, to służymy doradz-
twem i pomocą, a nasi handlow-
cy dojeżdżają do nich i oferują 
odpowiedni sprzęt.

Porozmawiajmy o samych 
ciągnikach, które tu dzisiaj 
są prezentowane i testowa-
ne w polu. Co szczególnego 
w nich jest?

Zwróćmy uwagę na bezstop-
niową przekładnię biegów CVT. 
W tym roku została ona wpro-
wadzona do największych na-
szych klasycznych ciągników 
serii Magnum, a także Maxum 

CVX i Profi CVT. Te dwie po-
zostałe serie to ciągniki dla ma-
łych i średnich gospodarstw, 
napędzane 4-cylindrowymi 
silnikami, a posiadają właśnie 
taką bezstopniową przekładnię. 
Takie przekładnie pokazują siłę 
ciągnika przy niskim zużyciu 
paliwa.

Widzowie z uznaniem przy-
jęli pokaz pracy tej skrzyni, 

gdzie traktorzysta dodawał 
gazu, a więc podnosił obro-
ty, ale ciągnik mimo to nie 
przyśpieszał. Jakie daje nam 
praktyczne korzyści i jak to 
zastosować?

Uniezależniamy prędkość 
od obrotów! W związku z tym 
możemy jechać z maksymalną 
prędkością lub dowolną inną 
wymaganą dla danych prac 
polowych, nie utrzymując 
równocześnie wysokich obro-
tów ciągnika. Wiąże się to po 
pierwsze z łatwą obsługą, a po 
drugie z niskim zużyciem ma-
szyny i paliwa.

Co na to rolnicy? Inwestują 
w nowy, ale wciąż jednak drogi 
sprzęt czy nie?

Z roku na rok, od 2008, obser-
wujemy wzrost zainteresowania 
przekładniami bezstopniowymi 
i GPSem. Rolnicy sami zauwa-
żają, że droższy ciągnik lepiej 
wykorzystuje maszyny, mniej 
w nim zależy od operatora, 
a nawigacja po prostu powo-
duje optymalne wykorzystanie 
maszyny.

A równocześnie cały czas 
mówimy, że rynek maszyn 
wygląda blado, bo rolnicy 
nie mają dopłat unijnych na 

maszyny, więc mało kupują. 
Jak więc jest naprawdę?

Sprzedaż w zeszłym roku 
w porównaniu do 2012 była 
oczywiście dużo niższa. Ale 
wciąż funkcjonują kredyty 
preferencyjne, jest i było fi-
nansowanie fabryczne czyli 
sprzedaż maszyn na raty, które 
jest znacznie lepsze od kredytu 
bankowego.

Ciągnik to jedna sprawa, 
drugim nie mniej ważnym 
elementem jest zagregowa-
na z nim maszyna. Jakie ma-
szyny cieszą się największą 

popularnością na dzisiejszym 
pokazie?

Największy udział w naszej 
sprzedaży mają maszyny Unia 
Group, ale bardzo dużym  zain-
teresowaniem cieszą się maszyny 
Agrisema: głębosze, brony talerzo-
we i spulchniacze, a także siewniki 
i pługi Lemkena. Pokazywaliśmy tu 
na przykład duże głębosze, o sze-
rokości do 6 metrów, pracujące do 
45 lub 30 centymetrów głęboko-
ści. Mamy maszyny zarówno dla 
gospodarstw 15-30 hektarowych, 
jak i dużych: po kilka-kilkanaście 
tysięcy hektarów.

O kujawskim rynku maszyn rolniczych rozmawiają Mariusz 
Molik, dyrektor handlowy Zip-Agro i Alicja Szczypta.
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