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Czas na biogaz?
Biogaz rolniczy odgrywa w Polsce coraz większą role, jednak ciągle nie ma on tak wielkiego 
znaczenia, jakby chciały tego organizacje i instytucje związane z tym sektorem energetyki 
odnawialnej. Będzie on jednak ważnym tematem Międzynarodowych Targów RENEXPO Poland, 
które odbędą się w Warszawie w dniach 26-28.10.2011 w EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14.

Statystyki podają, że w Polsce dzia-
ła 13 biogazowni rolniczych o łącznej 
mocy 12,6 MWel oraz 11,9 MWt. Stano-
wi to niewielki udział w mocy zainstalo-
wanej w kraju, tym bardziej, że Polska 
ma wręcz idealne warunki jeśli chodzi 
o biogaz, większość gmin w Polsce to 
gminy typowo wiejskie. 

- W najbliższych latach powinno dojść 
do wzrostu zainteresowania biogazem 
rolniczym -  mówi Grzegorz Wiśniew-
ski, prezes Instytutu Energetyki Od-
nawialnej, wynika to z coraz bardziej 
czytelnych trendów na rynku inwe-
stycyjnym i jest pochodną zarówno 
wsparcia politycznego jakie w latach 
2010/2011 uzyskała technologia bioga-
zu jak i preferencji w zakresie dostępu 
do źródeł finansowania. 

Według statystyk IEO, od marca do 
października 2010 roku przygotowano 
do realizacji 42 nowe projekty bioga-
zowni rolniczych. Obecnie liczba pro-
jektów, które czekają na pozwolenia 
wynosi już 237.

Możliwe jest także, że wiele z plano-
wanych inwestycji nie dojdzie do skut-
ku, przede wszystkim ze względu na 
liczne protesty społeczne. Warunkowa-
nia środowiskowe i konflikty społeczne 
będą także jednym z wielu tematów 
konferencji organizowanej w ramach 
RENEXPO Poland. 

Eksperci zwracają uwagę, iż produk-
cja i wykorzystanie biogazu rolniczego 
związane jest z wieloma korzyściami, 

przede wszystkim są to nowe miejsca 
pracy i wzrost przychodów samorzą-
dów (podatki lokalne) oraz rolników. 

Inwestycje w sektor biogazu rolniczego 
przynoszą firmom przychody ze sprze-
daży energii i z uzyskanych w związku 
z tym świadectw pochodzenia. 

Na chwilę obecną sytuacja wygląda 
jednak tak, że korzyści ekonomiczne 
nie są w stanie pokryć kosztów inwe-
stycji w biogazownie rolnicze, stąd istot-
na rola wszelkich systemów wsparcia 
takowych inwestycji, które koniecznie 
trzeba uwzględnić w odniesieniu do 
przychodów z biogazowni rolniczych.  
Istniejące na rynku polskim systemy 
wsparcia inwestycji w biogaz rolniczy 
przedstawi w trakcie konferencji „Bio-
gaz w Polsce - stan obecny i kierunki 
rozwoju do 2020” Wojciech Nawrocki 
z firmy Metropolis Doradztwo Gospo-
darcze Sp. z o.o..  Plany Ministerstwa 
Gospodarki związane z biogazem rol-
niczym przedstawi Maciej Kapalski. 
W konferencji weźmie też udział wielu 
innych ekspertów, którzy przedstawią 
szeroko rozumianą tematykę biogazu 
rolniczego w Polsce i nie tylko.

- Jesteśmy dumni, że udało nam się 
osiągnąć to, że nasza konferencja bę-
dzie miejscem spotkania branży bioga-
zu rolniczego w Polsce - mówi Marek 
Schinke, Project Manager Poland.

Instytut Energetyki Odnawialnej wy-
chodząc naprzeciw potrzebom przed-
siębiorców wchodzących w obecnych 

warunkach na rynek biogazowni rolni-
czych, dn. 27.10.2011 organizuje szkole-
nie „Inwestycje Biogazowe ‘2011”, które 
odbędzie się w Warszawskim Centrum 
Targowym Expo XXI podczas Targów 
RENEXPO Poland 2011. Szkolenie 
skierowane jest do inwestorów sektora 
biogazu, w tym szczególnie do rolni-
ków, przedstawicieli firm branży rolno-
-spożywczej oraz innych wytwórców 
odpadów organicznych, dostawców 
technologii i urządzeń, a także osób in-
dywidualnych, zainteresowanych inwe-
stycjami w obszarze biogazu rolniczego. 
W trakcie jednodniowego szkolenia po-
łączonego z ćwiczeniami warsztatowy-
mi, analizie poddane zostaną czynniki 
kształtujące rynek biogazu wraz z pró-
bą odpowiedzi na najbardziej nurtują-
ce ten sektor pytania, w szczególności 
dotyczące opłacalności ekonomicznej 
biogazowni i mikrobiogazowni w obec-
nych i oczekiwanych uwarunkowaniach 
prawnych. Więcej: http://www.ieo.pl/pl/
aktualnosci/39-biezace/307-szkolenie-
-dla-inwestorow-biogazowni-rolniczych-
-inwestycje-biogaz-2011.html 
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Wsparcie działań promocyjnych 
i informacyjnych
Zgodnie ze Wspólną Polityką Rolną ustanowioną przez Unię Europejską Agencja Rynku Rolnego wspiera promocję 
wybranych produktów rolnych. W tym zakresie od 2004 roku ARR administruje m.in. mechanizmem „Wsparcie działań 
promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

W ramach tego mechanizmu organizacje branżowe zrze-
szające producentów lub międzybranżowe – zrzeszające 
producentów, przetwórców i dystrybutorów –  reprezenta-
tywne dla określonej branży rolnej, mogą uzyskać dofinan-
sowanie do programu promocyjnego i/lub informacyjnego 
dotyczącego określonej grupy produktów rolnych. Programy 
te powinny stanowić spójny zestaw działań m.in. z zakre-
su public relations, udział w targach, organizacja szkoleń, 
funkcjonowanie serwisu internetowego, produkcja i emisja 
reklam telewizyjnych i radiowych. Muszą one służyć przede 
wszystkim wzmocnieniu pozycji wspólnotowych artykułów 
żywnościowych na rynku globalnym, a więc i zwiększeniu 
popytu na określone produkty poprzez zachęcanie do ich 
konsumpcji, wzmacnianie ich wizerunku w oczach konsu-

mentów oraz uświadamianie, że artykuły te mają określone 
wartości zdrowotne i odżywcze gwarantujące ich wysoką ja-
kość. Realizowane działania nie mogą jednak bezpośrednio 
wspierać konkretnych marek, znaków towarowych czy firm.

Dofinansowanie, jakie można uzyskać w ramach prowa-
dzonych działań promocyjnych i informacyjnych, to mak-
symalnie 80% faktycznie poniesionych kosztów 
netto (maksymalnie 50% ze środków UE i 30% z budże-
tu krajowego). Pozostała część środków, tj. minimum 20% 
stanowi wkład własny organizacji.

Programy promocyjne i informacyjne mogą być prowadzo-
ne odrębnie na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej lub na 
rynku krajów spoza UE (lista krajów trzecich objętych mecha-
nizmem jest ustalana przez Komisję Europejską). 
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Działania te mogą być wdrażane przez minimum rok, dwa 
lub maksymalnie trzy lata.

W przypadku kampanii promocyjnych lub informacyjnych 
dotyczących rynku wewnętrznego UE, propozycje projek-
tów należy składać w ARR nie później niż 30 listopa-
da każdego roku kalendarzowego. Natomiast propozycje 
programów skierowanych na rynek krajów trzecich do 31 
marca. Lista produktów, które mogą być objęte ww. dzia-
łaniami jest ściśle określona zgodnie z rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 501/2008 i znajduje się na stronie interne-
towej Agencji arr.gov.pl

Do chwili obecnej w ramach mechanizmu „Wsparcie dzia-
łań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych 
produktów rolnych” zostało zrealizowanych 9 programów. 
Natomiast w trakcie realizacji znajdują się:
•	Kampania informacyjna na temat mięsa wieprzowego 

(świeżego, schłodzonego lub mrożonego) produkowa-
nego zgodnie z krajowym systemem jakości Pork Qua-
lity System - PQS

•	Europejski stół - tradycja, nowoczesność, jakość – kam-
pania skierowana na rynki krajów trzecich, dotycząca 

świeżego schłodzonego lub mrożonego mięsa i jego 
przetworów, w tym świeżej schłodzonej lub mrożonej 
wołowiny, cielęciny lub wieprzowiny.

•	Kampania informacyjno – promocyjna Tradycja, jakość 
i europejski smak – dotycząca świeżej, schłodzonej lub 
mrożonej wołowiny i wieprzowiny oraz przetworów spo-
żywczych wytwarzanych na bazie tych produktów.
W bieżącym roku zostały zaakceptowane przez Komisję 

Europejską kolejne trzy programy:
•	Kontynuacja kampanii 5 porcji warzyw, owoców lub soku
•	Pokochaj olej rzepakowy
•	Nowa jakość w drobiarstwie.

Natomiast 2 programy zostały wysłane już do oceny Ko-
misji Europejskiej:
•	Makarony Europy
•	Jabłka każdego dnia.

Łączny budżet zakończonych i obecnie wdrażanych 
programów wynosi ponad 33 mln euro. Więcej szcze-
gółów znajdą Państwo na stronie internetowej Agencji 
oraz zapraszamy do kontaktu z Biurem Promocji Żyw-
ności ARR. 
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Dni kukurydzy w Skrzelewie
Szanowni Państwo Organizatorzy XIII Dni Kukurydzy woj. Mazowieckiego i Łódzkiego oraz 
Ogólnopolskiej Prezentacji Odmian Kukurydzy zapraszają Państwa na imprezę, która odbędzie 
się 9 października 2011 r. rozpocznie się o godz. 9.00, o godz. 11.00 oficjalne otwarcie Skrzelew 
gm. Teresin pow. Sochaczew

Organizacja Dni Kukurydzy ma swo-
ją długą tradycję jak też ukształtowany 
wizerunek. 

Szybko rosnąca liczba patronów, 
wystawców i zwiedzających najlepiej 
świadczy o celowości jej organizowania. 
Tym bardziej, że początki intensywnej 
uprawy kukurydzy na tym terenie się-
gają lat 80 – tych ubiegłego stulecia.

W programie przewidziane jest mię-
dzy innymi: zbiór z poletek demonstra-
cyjnych odmian kukurydzy na ziarno 
i kiszonkę, prezentacja firm branżowych 
z zakresu produkcji rolniczej, wystawa 
sprzętu rolniczego, pokaz użytkowania 
maszyn rolniczych, kiermasz drzewek 
owocowych i roślin ozdobnych, wiele 
atrakcji kulturalno-rozrywkowych, kon-
kursy dla uczestników Imprezy.

Dodatkową atrakcją będą konkursy 
z ciekawymi nagrodami, występy ze-
społów folklorystycznych i młodzie-
żowych. Dni Kukurydzy z założenia 
odbywają się na terenie otwartym, co 
nie ogranicza wystawcom miejsca do 
swojej prezentacji, a ponadto ułatwia 
nawiązanie kontaktów miedzy pro-

ducentem czy dealerem, a klientem. 
W naszej imprezie, co roku uczestni-
czy ponad 100 wystawców, a liczba 
zwiedzających rolników wynosi od 7 
do 10 tys. 

Prezentowane są poletka demon-
stracyjne obok pól produkcyjnych oraz 
maszyny do zbioru i uprawy kukurydzy, 
precyzyjnego rolnictwa czy nawigacji. 
Dla wielu zainteresowanych rolników 
jest to wyjątkowa okazja do porówna-
nia upraw różnych odmian, a jest ich 
prawie 80. Porównania jakości pracy 
poszczególnych maszyn, czy różnych 
procesów technologicznych. Będzie, 
więc możliwość nie tylko do zapozna-
nia się z najnowocześniejszymi rozwią-
zaniami, ale też do wymiany informacji 
pomiędzy uczestnikami. Zdobyta wie-
dza zaowocuje z pewnością nowymi 
technologiami i praktycznym ich wyko-
rzystaniem w gospodarstwach rolnych.

Co roku w naszym święcie uczest-
niczy wielu wspaniałych gości między 
innymi Ambasador Meksyku, Argen-
tyny, USA.

Patronat nad imprezą objęli:

Minister Rolnictwa, Agencje z oto-
czenia rolnictwa, Marszałkowie, Wo-
jewodowie i Starostowie.  

W skład komitetu organizacyjnego 
wchodzi wiele znaczących instytucji 
pracujących na rzecz rolnictwa w na-
szym regionie.

Na tę okoliczność wydana będzie rów-
nież gazeta okolicznościowa, w której 
znajdą się informacje o firmach wysta-
wienniczych, jak i kukurydzy, która jest 
w tym dniu najważniejsza. 

Zapraszamy również na stronę  
www.kukurydza.home.pl 

P r zewo dn iczący  Komi te tu 
Organizacyjnego

XIII Dni Kukurydzy 
Tadeusz Szymańczak
KOMITET ORGANIZACYJNY XIII 

Dni Kukurydzy  Woj. Mazowieckiego 
i Łódzkiego oraz Ogólnopolskiej Pre-
zentacji Odmian Kukurydzy w Teresinie

96-515 Teresin ul. Zielona 20
tel./fax. (46) 86 138 15, 86 145 00
GSM 502 56 94 85
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System Jakości PQS  
– odpowiedź na potrzeby konsumenta
Zaspokojenie potrzeb ilościowych, wzrost świadomości konsumenckiej i zmiana zwyczajów żywieniowych sprawiają, że szczególnego znaczenia 
nabierają cechy jakościowe mięsa. Sięgając po wieprzowinę, konsumenci oczekują mięsa chudego, ale soczystego, o wysokich walorach smakowych, 
bez zapachu knurzego (samczego) czy rybiego, pozyskiwanego w bezpieczny sposób i od zwierząt utrzymywanych w warunkach dobrostanu.

Zmieniające się wymagania rynkowe 
stawiają przed hodowlą trzody chlew-
nej kolejne wyzwania i nowe cele. Na 
przykład producenci tuczników oczekują 
zdrowych zwierząt, o wysokich przyro-
stach dziennych masy ciała i wysokiej 
mięsności. Z kolei przetwórcy chcą, 
aby mięso wykazywało odpowiednią 
przydatność technologiczną, tzn. miało 
prawidłowe pH, było nieprzetłuszczone 
i wolne od wad jakościowych. 

Ale nie tylko producenci i przetwórcy 
stawiają wyzwania i nowe cele przed ho-
dowlą trzody chlewnej. To konsumenci 
oczekują od branży rolnej zwiększonych 
gwarancji w zakresie bezpieczeństwa 
żywnościowego i produktów wysokiej 
jakości. Chcą, aby mięso wieprzowe 
było chude, ale równocześnie soczy-
ste, miało odpowiednie walory smako-
we i było wolne od obcych zapachów. 
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, 
stworzono System PQS (Pork Quality 
System), który – ujmując produkcję wie-
przowiny w sposób kompleksowy – daje 
gwarancję jej wysokiej jakości.

Prowadzona od wielu lat systema-
tyczna praca hodowlana zaowocowała 
zwiększeniem zawartości mięsa w tu-
szy. Postęp hodowlany, jaki dokonał 
się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, to 
wzrost mięsności o prawie 10%. Wyniki 
monitoringu mięsności tusz, publikowa-
ne na stronie internetowej Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskazują, że 
w klasach o najwyższej zawartości mię-
sa (S i E) znajduje się ponad 60% tusz. 

Mimo wyraźnych efektów pracy hodow-
lanej, ciągle jeszcze panuje powszechne 
przekonanie o niekorzystnym wpływie 
mięsa wieprzowego na zdrowie człowie-
ka. Wyrażane są opinie, że jego udział 
w diecie powinien być ograniczony, bo-
wiem przyczynia się do wzrostu zacho-
rowań na choroby nowotworowe i układu 
krążenia oraz do wzrostu poziomu tzw. 
„złego cholesterolu” (frakcja LDL). 

Mimo to, upodobania i tradycje kuli-
narne sprawiają, że wieprzowina jest 
najchętniej wybieranym rodzajem mię-
sa. Statystyczny mieszkaniec naszego 
kraju zjada około 42 kg wieprzowiny 
w ciągu roku (Źródło: GUS, Rocznik sta-
tystyczny rolnictwa 2009; Rynek Mięsa. 
Stan i perspektywy, nr 40, 2011). Anali-
za struktury spożycia mięsa wskazuje, 
że częściej sięgamy po wieprzowinę niż 
drób i wołowinę, przy marginalnym zna-
czeniu mięsa innych gatunków zwierząt 
(Źródło: IERiGŻ, Ewolucja rynku mięs-
nego i jej wpływ na proces transmisji 
cen. Warszawa 2007).

Należy także odrzucić, jako nieaktual-
ne, niektóre mity o tłustej wieprzowinie. 
Współczesne rasy świń to zwierzęta wy-
sokomięsne, a naukowo udowodniona 
ujemna zależność między umięśnieniem 
a otłuszczeniem wskazuje, że wzrost za-

wartości mięsa w tuszy powoduje rów-
noczesne zmniejszenie jej otłuszczenia. 
Nie obawiajmy się zatem spożywania 
wieprzowiny – jest ona zdecydowanie 
chudsza niż przed laty!

System Jakości Wieprzowiny PQS 
(Pork Quality System) jest zgodny z art. 
32 ust. 1 lit. B rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 
r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i spełnia wymogi określone 
w artykule 22 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 
2006 r. ustanawiającego szczegółowe 
zasady stosowania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Eu-
ropejski Fundusz Rolny na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Spełnienie wyżej wymienionych wy-
mogów pozwoliło Ministrowi Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w dniu 11 grudnia 2009 
r. uznać System Jakości Wieprzowiny 
PQS (Pork Quality System) za krajowy 
system jakości żywności”.

RAPORT
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Litewscy rolnicy zarobią na pszenicy i rzepaku 
Niekorzystne warunki pogodowe w Europie powodują, że tegoroczne zbiory zbóż będą najprawdopodobniej niższe niż przed rokiem. Jakość 
surowców rolnych również pozostawia wiele do życzenia. Czarnych scenariuszy nie piszą jednak przedstawiciele litewskiej spółki rolniczej 
Agrowill Group, którzy twierdzą, że ten rok może dla rolników z Litwy okazać się lepszy niż poprzedni.

Podobnie jak w innych regionach Eu-
ropy, również na Litwie w pierwszej po-
łowie roku pogoda nie sprzyjała rolnikom 
i znacząco wpłynęła na jakość surow-
ców rolnych, m.in. rzepaku i pszenicy. 
Aby zabezpieczyć się przed słabszymi 
plonami i ewentualnymi stratami finan-
sowymi wiele przedsiębiorstw rolnych, 
w tym notowana na warszawskim par-
kiecie Agrowill Group, musiała poczy-
nić dodatkowe inwestycje. 

- Braliśmy pod uwagę, że pogoda 
w tym roku może niekorzystnie wpły-
nąć na plony. Dlatego też położyliśmy 
szczególny nacisk na usprawnienie i 

optymalizację produkcji rolnej. Zain-
westowaliśmy w dodatkowy sprzęt 
rolniczy wysokiej klasy - mówi Vladas 
Bagavičius, prezes zarządu Agro-
will Group. - Jesienią zeszłego roku 
zwiększyliśmy powierzchnię ziemi 
uprawnej o trzysta hektarów. Całość 
obsialiśmy pszenicą i rzepakiem, 
dzięki czemu warunki atmosferycz-
ne nie przesądziły o tegorocznych 
zbiorach - dodaje.

Zdaniem Vladasa Bagavičiusa po-
ziom eksportu na Litwie wzrośnie, bo 
rzepak i pszenica to obecnie najbar-
dziej dochodowe rośliny uprawne na 

światowych rynkach. Wśród nabyw-
ców surowców rolnych z Litwy są tak-
że kontrahenci z Polski.  

- Rosnący popyt na rzepak ozimy 
spowodował, że pod koniec sierpnia 
mogliśmy sprzedawać go po sto li-
tów za tonę [ok.120 zł] drożej niż 
wynosiła średnia cena na rynkach 
światowych. Istnieją duże szanse, że 
cena skupu rzepaku i pszenicy nadal 
będzie utrzymywać się na wysokim 
poziomie. Znacznie przyczyni się to 
do wzrostu rentowności całego sek-
tora rolnego na Litwie - zauważa V. 
Bagavičius.
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20. Międzynarodowy Konkurs 
Malarski dla Dzieci w ramach 
partnerstwa Bayer-UNEP 

Trzynastoletnia dziewczynka z Filipin 
pokonała rywali z całego świata 

Rekordowa liczba 4 mln zgłoszeń: 
600 tysięcy w ramach głównego kon-
kursu oraz dodatkowo 3,4 mln w ra-
mach specjalnego konkursu dla Chin 

Posiedzenie jury po raz pierwszy w 
historii konkursu miało miejsce w Polsce

Warszawa, 6 w rześnia 2011 r. – Mała 
dziewczynka odsuwa szarą zasłonę. 
Jej spojrzenie pada na kolorowy las 
pełen różnorodnych roślin i zwierząt. 
Ten widok ilustruje, jak ważne dla na-
szego codziennego życia są lasy, któ-
re dostarczają człowiekowi cennych 
surowców naturalnych, oczyszczają 
powietrze, zapewniają środowisko do 
życia wielu gatunkom roślin i zwierząt, 
a także chronią klimat.

Jest to rysunek i przesłanie, dzię-
ki któremu trzynastoletnia Trisha Co 
Reyes z Filipin wygrała 20 Międzyna-
rodowy Konkurs Malarski dla Dzie-
ci poświęcony tematyce środowiska 
naturalnego, zorganizowany wspólnie 
przez firmę Bayer AG oraz Program 
Środowiskowy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (UNEP) w ramach glo-
balnego partnerstwa. Po raz pierwszy 
w historii konkursu obrady jury miały 
miejsce w Polsce ( Warszawa). 

Pozostali sponsorzy konkursu to ja-
pońska Fundacja na rzecz Globalne-
go Pokoju i Środowiska (Foundation 
for Global Peace and Environment) 
oraz firma Nikon. Ponieważ Organiza-

cja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 
rok 2011 Międzynarodowym Rokiem 
Lasu, temat tegorocznej edycji konkur-
su brzmiał „Życie w lasach”. 

– Moim rysunkiem chciałam zwró-
cić uwagę na problemy związane z 
niszczeniem lasów, a także pokazać, 
jak ważne jest zachowanie jednego z 
największych biologicznych skarbów 
na ziemi – powiedziała młoda Filipin-
ka. – Moja wizja to wizja odnawialnego 
lasu, w którym rosną kwiaty i rośliny, 
żyją różne gatunki zwierząt, i w którym 
można oddychać świeżym powietrzem.

Rysunek Trishy wybrano spośród 
około 600 000 ilustracji nadesłanych 
przez chłopców i dziewczęta w wieku 
od sześciu do czternastu lat z dziewięć-
dziesięciu dziewięciu krajów. 

Polskie dzieci uczestniczą w tym pro-
jekcie od trzech lat, przesyłając swoje 
prace indywidualnie lub za pośredni-
ctwem placówek szkolnych bezpo-
średnio do siedziby UNEP w Genewie.

We współpracy z lokalnym partne-
rem, w Chinach zorganizowano kon-
kurs specjalny, na który nadesłano 3,4 
miliona zgłoszeń, co łącznie dało re-
kordową liczbę 4 milionów dzieci bio-
rących udział w konkursie.

– Międzynarodowy Konkurs Malarski 
dla Dzieci to kluczowy projekt w ramach 
naszego partnerstwa z UNEP. Rysun-
ki zgłoszone w tegorocznej edycji ilu-
strują ekologiczne oraz ekonomiczne 
znaczenie lasów. Niosą one ze sobą, 

jak to często bywa w tym konkursie, 
jasny przekaz dotyczący konieczno-
ści ochrony przyrody i zachowania jej 
dla przyszłych pokoleń – powiedział 
Michael Schade, szef Bayer AG Cor-
porate Communications.

Niezależne jury wybrało globalnych 
zdobywców pierwszej i drugiej nagrody 
oraz sześciu zwycięzców regionalnych. 
Drugie miejsce oraz nagrodę regionu 
Azji i Pacyfiku zdobyła czternastoletnia 
Erina Hashimoto z Japonii. Zwycięzcą 
w Afryce okazała się czternastolet-
nia Monica Adhiambo Arego z Kenii. 
W regionie północnoamerykańskim 
pierwsze miejsce zajęła trzynastolet-
nia Prerika Chawla ze Stanów Zjedno-
czonych. Najlepszą pracę w Ameryce 
Łacińskiej i regionie Karaibów zgłosiła 
dziewięcioletnia Lara García z Argen-
tyny. Zwyciężczynią w Azji Zachodniej 
została czternastoletnia Alya Al Kaabi 
ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Nagrodę w Europie zdobyła trzynasto-
letnia Marylène Schröder z Niemiec. 

Globalni zdobywcy pierwszych 
dwóch miejsc oraz zwycięzcy regio-
nalni zostaną uhonorowani w trakcie 
specjalnej ceremonii, która odbędzie 

RAPORT
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podczas Międzynarodowej Konfe-
rencji Dzieci i Młodzieży TUNZA w 
indonezyjskim Bandungu w dniu 27 
września. Oprócz podróży do Azji, 
globalni i regionalni zwycięzcy otrzy-
mają również nagrody pieniężne i rze-
czowe. Konferencja TUNZA, szczyt 
organizowany dla dzieci i młodzie-
ży poświęcony sprawom środowi-
ska naturalnego, organizowany w 
dniach 26 września do 1 paździer-
nika, stanowi również część partner-
stwa UNEP-Bayer.

Temat dwudziestej pierwszej edy-
cji Konkursu: „Zielone społeczności”

Motto dwudziestej pierwszej edy-
cji Międzynarodowego Konkursu 
Malarskiego dla Dzieci brzmi: „Zie-
lone społeczności”. Już teraz dzie-
ci z całego świata mogą ilustrować 
swoje pomysły dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Prace po-
winny dotyczyć następującego za-
gadnienia: czego nie lubisz albo co 
cię zasmuca w naszym środowisku – 
naszych społecznościach, miastach, 
lasach, oceanach i atmosferze, a w 
szczególności: jak chciałbyś, aby 
wyglądało nasze otoczenie i nasze 
społeczności – jakie masz życzenia 
i nadzieje w dziedzinie ochrony śro-
dowiska naturalnego? Jury będzie 
oceniać zgłoszenia w oparciu o trzy 
kryteria: czy prace są na temat, czy 
rzeczywiście interpretują one temat 
konkursu z wizualnego punktu wi-
dzenia oraz czy niosą one ze sobą 
zdecydowany i zorientowany na przy-
szłość przekaz.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich 
dzieci, które w dniu 5 czerwca 2012 
roku (Światowy Dzień Środowiska Na-
turalnego) będą w wieku od sześciu 

do czternastu lat. Termin przesyła-
nia zgłoszeń upływa w dniu 15 lutego 
2012 roku.

Przesłane na konkurs rysunki powinny 
być wykonane na papierze w formacie 
A4 lub A3. Na odwrocie pracy należy 
umieścić imię i nazwisko, wiek, adres, 
numer telefonu oraz adres e-mail zgło-
szeniodawcy lub jego/jej rodzica bądź 
opiekuna prawnego. Można wykorzy-
stywać dowolne materiały malarskie. 
Rysunki nie mogą być wcześniej zgło-
szone do żadnego innego konkursu 
malarskiego. 

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą 
do niżej wymienionego biura regional-
nego UNEP:
UNEP Regional Office for Europe 
Isabelle Valentiny
Information Officer
UNEP - Regional Office for Europe 
11-13 Chemin des Anémones 
CH-1219 Châtelaine-Genève
Tel: +41 (0) 22 917 8404   +41 (0) 22 
917 8404      
Fax: +41 (0)22 797 3420
E-mail: isabelle.valentiny@unep.org

Dodatkowe informacje na temat part-
nerstwa Bayer-UNEP można znaleźć 
na stronie internetowej pod adresem  
www.unep.bayer.com 

Patronat honorowy: Lasy Państwowe, 
Prezydent m.st. Warszawy
Patroni medialni: Rzeczpospolita, 
zielonalekcja.pl
Kontakt:
Monika Lechowska, 
telefon: + 48 22 572 35 16
E-mail: monika.lechowska@bayer.com 
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Jak sobie posiejesz…
Ochrona prawna odmian roślin nie jest nowością; to temat, który przewija się w rolniczej 
rzeczywistości niemal od 10 lat. Pojęcia „odmiana chroniona”, „odstępstwo rolne”, „licencja 
od hodowcy”, „kwalifikowany materiał siewny” również funkcjonują nie od wczoraj. Mimo to 
wielu rolników nadal nie przyjmuje do wiadomości, że 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.) dotyczą 
także prowadzonej przez nich rolniczej działalności gospodarczej oraz, że nieznajomość tych 
przepisów może powodować niewesołe konsekwencje.

Co roku kupuję zboże na targu. Za-
leży mi na dobrych zbiorach, co mnie 
obchodzą jakieś nazwy odmian?!

„Nie obchodzą” – a powinny. Rolnik 
ma obowiązek znać nazwy odmian ro-
ślin, które uprawia na swoich gruntach, 
choćby po to, żeby wiedzieć, czy któraś 
z nich jest odmianą chronioną wyłącz-
nym prawem. Jeśli sadzi lub wysiewa 
odmianę chronioną z własnego zbioru, 
musi uiścić opłatę za odstępstwo rolne 
na konto hodowcy - właściciela tej od-
miany. W przeciwnym wypadku naraża 
się na zarzut naruszania wyłącznego 
prawa hodowcy do odmiany oraz uchy-
lania się od opłaty za odstępstwo rolne.

Osobną sprawą jest zakup „na tar-
gu” sadzeniaków lub materiału siew-
nego niewiadomego pochodzenia, to 
wbrew pozorom, ryzykowny biznes. 
Jeśli przedmiotem transakcji są sadze-
niaki lub nasiona odmiany chronionej, 
zarówno ich oferowanie i sprzedaż do 
siewu/sadzenia bez pisemnej zgody 
(licencji) od hodowcy, jak i sam siew/

sadzenie takiego materiału są niezgod-
ne z prawem i podlegają sankcjom 
karnym. Również w tym przypadku 
nieznajomość nazwy odmiany nie jest 
okolicznością łagodzącą, ani dla sprze-
dawcy, ani dla kupującego.

Chciałem sobie polepszyć, więc ku-
piłem kwalifikat. Myślałem, że coś zy-
skam, a tymczasem muszę płacić za 
każdym razem, jak sieję „swoje” nasio-
na ze zbioru! A mogłem wziąć zboże 
od sąsiada, jak zwykle…

Niezupełnie! Niewątpliwa korzyść już 
na samym początku, to jakość materiału 
kwalifikowanego. Rolnik może wybrać 
odmianę o określonych cechach i mieć 
pewność, że zakupiony materiał te ce-
chy będzie posiadał. Do tego dodajmy 
możliwość uzyskania dopłat z Agencji 
Rynku Rolnego do każdego wysianego 
(lub zasadzonego) kilograma.

Korzystając w kolejnych latach z ma-
teriału z własnego zbioru odmiany 
chronionej, rolnik rzeczywiście ma 
obowiązek uiszczać opłatę dla ho-

dowcy za odstępstwo rolne. Nie są to 
jednak bajońskie sumy, lecz grosze… 
dosłownie „grosze”, gdyż stawka opła-
ty za odstępstwo rolne w większości 
przypadków waha się od kilku do kil-
kunastu groszy za każdy kg użytego 
materiału z własnego zbioru. Znacznie 
większe koszty rolnik poniesie, uchy-
lając się od obowiązkowych rozliczeń 
z hodowcą, ponieważ hodowca ten 
może zażądać od niego odszkodo-
wania wraz z ustawowymi odsetkami.

A co z popularną „wymianą sąsiedz-
ką”? Jeśli przedmiotem wymiany jest 
materiał odmiany chronionej, prawo 
interpretuje ją tak samo, jak opisaną 
wyżej transakcję „na targu” – jako nie-
legalny obrót materiałem siewnym lub 
sadzeniakami, podlegający sankcjom 
karnym. Dla rolnika jest to więc najgor-
sze z możliwych rozwiązanie.

W dzisiejszych czasach każdy rolnik 
jest po trosze biznesmenem. Dobry bi-
znesmen musi umieć dostrzegać przy-
szłe zyski (np. wzrost plonów dzięki 
skorzystaniu z materiału kwalifikowa-
nego) zamiast dzisiejszych, pozornych 
oszczędności (np. zakup nasion nie-
wiadomego pochodzenia „w atrakcyj-
nej cenie”). Ma on również obowiązek 
orientować się w ustawodawstwie, 
dotyczącym branży, w której działa – 
wszak już starożytni Rzymianie ma-
wiali, że nieznajomość prawa szkodzi.

Izabela Rogasik-Kurzawa

URODZAJ
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Choroby występujące na 
rzepaku jesienią
Jesienią w sprzyjających warunkach sprawcy chorób rzepaku rozwijają się szybko i istotnie 
osłabiają rośliny przed nadejściem zimy. Te dogodne czynniki to przede wszystkim coraz 
częściej stosowane uproszczenia w zmianowaniu i uprawie rzepaku. Powoduje to, bowiem 
nagromadzenie się czynników sprawczych chorób w glebie, na resztkach pożniwnych, 
samosiewach i chwastach. Rozwój patogenów istotnie ułatwia i przyspiesza przy tym ciepły 
oraz wilgotny przebieg jesieni.

Już od wykształcenia liścieni i pierw-
szych liści właściwych rzepak narażony 
jest na porażenie przez kilku spraw-
ców chorób, a należą do nich: sucha 
zgnilizny kapustnych (Leptosphaeria 
maculans, Leptosphaeria biglobosa 
st. konidialne Phoma lingam), mącz-
niak rzekomy (Peronospora parasiti-
ca), czerń krzyżowych (Alternaria spp.), 
szara pleśń (Botryotinia fuckeliana, st. 
konidialne Botrytis cinerea), kiła kapusty 
(Plasmodiophora brassicae), mączniak 
prawdziwy (Erysiphe cruciferarum) i 
cylindrosporioza (Pyrenopeziza brassi-
cae, st. kon. Cylindrosporium concen-
tricum). Choroby te mogą towarzyszyć 
roślinom przez cały czas wzrostu, a ich 
szkodliwość zależy od fazy rozwojowej 
i kondycji rzepaku oraz od warunków 
pogodowych. 

Objawy suchej zgnilizny kapustnych 
na liściach to jasne, beżowe plamy z 
ciemnymi punktami (piknidia), które 
są owocnikami stadium bezpłciowe-
go. Po pewnym czasie na szyjce ko-
rzeniowej sprawca choroby powoduje 
spękanie i gnicie tkanek, a wiosną na-
stępuje ich murszenie. W konsekwencji 
rośliny łamią się i wylegają w okresie 
dojrzewania. Pierwotnym źródłem in-
fekcji są niedokładnie przyorane reszt-
ki pożniwne z owocnikami stadium 

doskonałego, z których uwalniane są 
zarodniki zwane askosporami. Później 
sprawca choroby rozprzestrzenia się 
przez zarodniki konidialne uwalniane z 
piknidiów. Zapobiec lub ograniczyć tą 
groźną chorobę można stosując, naj-
lepiej już jesienią, jeden z wielu zareje-
strowanych do tego celu fungicydów. 
Głównym warunkiem podjęcia decyzji 
o zastosowaniu zabiegu jest ilość za-
obserwowanych roślin z pierwszymi 
objawami porażenia.  Ta orientacyjna 
wartość progowa wynosi 10-20%.  Na 
rozwój sprawcy choroby wpływ ma wie-
le czynników w tym przedłużająca się 
ciepła i deszczowa jesień, wrażliwość 
na porażenie danej odmiany oraz ilość 
uszkodzeń roślin np. w wyniku żero-
wania szkodników. Podjęcie decyzji o 
zabiegu ułatwić mogą wskazania Sy-
stemu Prognozowania Epidemii Chorób 
(SPEC) monitorujące wylot zarodników 
(askospor) suchej zgnilizny kapustnych. 
System informuje o potencjalnym po-
jawieniu się czynnika infekcyjnego w 
wybranych rejonach kraju. 

Czerń krzyżowych, której sprawcami 
są  Alternaria brassicae oraz A. bras-
sicicola i A. alternata charakteryzuje 
się brązowymi lub czarnymi, koncen-
trycznymi lub rzadziej nieregularnymi 
plamami. 

Szara pleśń objawia się szarym na-
lotem grzybni i zarodników na różnych 
organach. Poraża głównie rośliny osła-
bione i uszkodzone przez inne czynni-
ki np. przez szkodniki, mróz, maszyny, 
herbicydy. 

Rzadko jesienią obserwowane są 
objawy mączniaka prawdziwego, czyli 
białe skupiska grzybni na górnej stronie 
liści. Częściej natomiast obserwujemy 
w tym okresie na roślinach symptomy 
porażenia przez sprawcę mączniaka 
rzekomego w postaci chlorotycznych 
plam z nieregularną, brunatną obwód-
ką na górnej stronie liści i szarobiałego 
nalotu struktur patogena na spodniej 
części liścia. 

Co pewien czas sygnalizuje się moż-
liwość wystąpienia groźnej choroby 
rzepaku czyli cylindrosporiozy, o której 
pojawieniu się świadczą suche, spęka-
ne liście z mlecznymi lub żółtymi, niere-
gularnymi plamami, często otoczonymi 
białymi skupiskami zarodników. Mimo 
braku wyraźnych sygnałów o wystą-
pieniu cylindrosporiozy na plantacjach, 
nie należy tego bagatelizować, ponie-
waż ciepłe i wilgotne jesienie oraz zimy 
mogą spowodować, że choroba roz-
winie się epidemicznie. Wysoką sku-
teczność w zwalczaniu tej choroby 
daje opryskiwanie odpowiednim fun-
gicydem właśnie jesienią. 

Jesienią można też zaobserwować na 
korzeniach rzepaku charakterystyczne 
kremowe, a następnie brunatne, nie-
regularne, pojedyncze lub liczne naro-
śla. Objawy takie mogą świadczyć o 
wystąpieniu na plantacji kiły kapusty, 
której sprawcą jest pierwotniak Plasmo-
diophora brassicae. Źródłem porażenia 
w tym przypadku jest gleba, w której 
znajdują się zarodniki przetrwalniko-
we sprawcy choroby.  Przetrwalniki te 

URODZAJ
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Rzepak
recepta na wysokie plony

Jesień: 

Basfoliar® 12-4-6+S  8 l/ha
Solubor® DF lub ADOB® Bor  1,5 kg (l)/ha
ADOB® Mo  0,15 l/ha

Wiosna: 

Basfoliar® 36 Extra   8 l/ha
Solubor® DF lub ADOB® Bor  2 x 2 kg (l)/ha
ADOB® Mn  2 l/ha

Informacje o produktach:
Dział Handlowo–Produkcyjny

tel. 61 878 04 01

www.adob.com.pl
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są bardzo trwałe i mogą pozostawać 
w glebie przez wiele lat oczekując na 
odpowiedniego żywiciela, czyli rzepak 
lub inne rośliny kapustowate. W ostat-
nim czasie obserwuje się rozszerzanie 
zasięgu występowania tej choroby w 
różnych rejonach kraju. Jest to spo-
wodowane częstą uprawą rzepaku na 
tym samym stanowisku oraz tym, że 
zarodniki przetrwalnikowe mogą łatwo 
rozprzestrzeniać się między innymi z 
wodą, grudkami gleby na maszynach 
rolniczych lub z wiatrem. W przypadku 
kiły kapusty na rzepaku nie ma opra-
cowanej chemicznej metody zwalcza-
nia jej sprawcy. Gdy choroba wystąpi 
rolnikom poleca się przerwę w upra-
wie rzepaku i innych kapustowatych 
na kilka lat oraz szereg innych zabie-
gów agrotechnicznych jak np. uregu-
lowanie stosunków wodnych w glebie, 
wapnowanie gleby przed siewem rze-
paku, zwalczanie chwastów z rodziny 
kapustowatych, czyszczenie maszyn. 
Nie zawsze daje to jednak zadawalają-
cy efekt. Pewną nadzieje budzi inten-
sywnie prowadzona hodowla odmian 
odpornych, ale ich użycie wymaga 
przestrzegania zasad przeciwdziała-
jących przełamaniu przez patogena 

tej odporności. 
Porażone przez sprawców chorób 

rośliny tracą możliwość prawidłowej 
asymilacji, pobierania i przewodzenia 
substancji pokarmowych oraz wody. 
Zahamowany zostaje wzrost i rozwój 
ich części podziemnej i nadziemnej, 
przez co przetrwanie zimy przez takie 
rośliny jest utrudnione.

Producenci mają do dyspozycji wie-
le fungicydów (tabela), które można 
stosować jesienią w rzepaku do zwal-
czania występujących w tym czasie 
chorób. Jeżeli plantacja jest wyrów-
nana w rozwoju i rośliny mają 4-6 liści 
właściwych można zastosować fun-
gicydy zawierające w swym składzie 
substancje aktywne z grupy chemicz-
nej triazole (np. metkonazol, tebuko-
nazol, paklobutrazol, difenkonazol 
i protiokonazol). Większość z tych 
substancji, obok działania grzybo-
bójczego, ma dodatkowo właściwo-
ści regulujące pokrój roślin.  Zabieg 
przy użyciu takich środków spowolni 
wzrost części nadziemnej i wpłynie 
na przyspieszenie rozrostu korzeni i 
skrócenie szyjki korzeniowej. Może to 
zwiększyć szanse na przezimowanie 
roślin w dobrej kondycji. Należy jed-

nak pamiętać, że skuteczne działanie 
triazoli wymaga temperatur dobowych 
powietrza powyżej 10-12°C. Gdy na-
tomiast rzepak jest niewyrównany lub 
plantacja jest wybujała, zagęszczona 
i zachwaszczona to lepiej zaniechać 
zabiegu z użyciem triazoli. Wówczas 
należy zastosować fungicydy zawie-
rające w swym składzie substancji 
aktywnych, które nie mają właściwo-
ści regulujących pokrój roślin. Zasto-
sowanie jesienią zabiegu z użyciem 
fungicydu pozwala na skuteczne ogra-
niczanie rozwoju sprawców suchej 
zgnilizny kapustnych i jednocześnie 
innych sprawców chorób. Szczegóło-
wy zakres, dawki i warunki działania 
fungicydów znajdują się w Etykietach 
- Instrukcjach Stosowania Środków 
Ochrony Roślin 

Na zmniejszenie zagrożenia rzepaku 
ze strony chorób mogą wpływać rów-
nież inne zabiegi ochronne. Zwalcza-
nie chwastów z rodziny kapustowatych 
powoduje redukcję źródeł infekcji. Nie-
zbędne jest też ograniczanie szkod-
ników, ponieważ ich uszkodzenia są 
„bramą wejścia” ułatwiającą patogenom 
zasiedlanie i penetrację tkanek roślin.

Kompleksowe zwalczanie agrofagów 
pomaga uzyskać dobrą zdrowotność 
roślin na plantacji, a to daje szanse na 
uzyskanie zadawalającego dla planta-
torów plonu nasion.

Czerń krzyżowych

Sucha zgnilizna kapustnych

URODZAJ
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Tabela . Charakterystyka przykładowych fungicydów do ochrony rzepaku jesienią

o właściwościach regulujących pokrój roślin 

Nazwa środka Dawka 
Substancja

aktywna i jej zawartość

sucha

zgnilizna kapustnych
czerń krzyżowych

szara

pleśń

Brasifun 250 EC 0,75 l tebukonazol 250 g + - -

Caramba 60 SL 0,7 – 1,0 l metkonazol 60 g + + +

Caryx 240 SL 1,0 l
metkonazol 30,

chlorek mepikwatu 210
+ + -

Domnic 250 EW 0,75 l tebukonazol 250 - + -

Golden Teb 250 EW 0,75 l tebukonazol 250 g + - -

Helicur 250 EW 0,75 l tebukonazol 250 g - + -

Horizon 250 EW 0,5 – 0,75 l tebukonazol 250 g + + -

Kasir 250 EW 0,5 - 0,75 l tebukonazol 250 g + + -

Mystic 250 EC 0,5 - 0,75 l tebukonazol 250 g + - -

Orius 250 EW 0,75 l tebukonazol 250 g + + -

Orius Extra 250 EW 0,75 l tebukonazol 250 g + + -

Riza 250 EW 1,0 l tebukonazol 250 g + + -

Sparta 250 EW 1,0 l tebukonazol 250 g + + -

Starpro 430 SC 0,4 - 0,6 l tebukonazol 430 g + - -

Syrius 250 EW 0,75 l tebukonazol 250 g + + -

Tarcza Łan 250 EW 0,75 l tebukonazol 250 g - + -

Tebu 250 EW 0,75 l tebukonazol 250 g - + -

Tilmor 240 EC 0,75 l
protiokonazol 80 g, 

tebukonazol 160 g
+ + -

Toledo 250 EW 0,75 l tebukonazol 250 g + - -

Toprex 375 EC 0,3 l
difenkonazol 250 g,

paklobutrazol 125 g
+ + -

Troja 250 EW 1,0 l tebukonazol 250 g + + -

innych

Alert 375 SC 0,6 l
flusilazol 125 g,

karbendazym 250 g
+ - -

Alert Solo 250 EW 0,4 l flusilazol 250 g + + -

Capitan 250 EW 0,4 l flusilazol 250 g + + -

Eminent Star 312 SE 1,2 l
chlorotalonil 250 g,

tetrakonazol 62,5 g
+ + -

Prokarb 380 EC 1,5 l
prochloraz 300 g

karbendazym 80 g
+ - -

Siarkol K 1000 SC 2,5 l
siarka 920 g,

karbendazym 80 g
+ - -

Topsin M 500 SC 1,2 - 1,4 l tiofanat metylu 500 g + + -

Dr Ewa Jajor
Zakład Mikologii IOR-PIB
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Reakcja odmian na poziom 
intensywności uprawy
 Osiągnięcie wysokich plonów zbóż jest możliwe przy stosowaniu właściwej technologii produkcji, 
dostosoanej do warunków gospodarstwa. 

U podstaw każdej technologii stoi od-
miana, której wybór ma istotny wpływ 
na rodzaj i intensywność stosowanych 
później zabiegów agrotechnicznych oraz 
uzyskanie plonu o wysokiej jakości. 

 Nawożenie mineralne musi być tak 
dobrane do potrzeb rośliny, aby za-
pewnić jej wydanie maksymalnego 
plonu, możliwego do uzyskania w da-
nych warunkach. Musi to być dawka 

bezpieczna dla środowiska. 
Zasadniczym kryterium wyboru od-

miany do uprawy jest przeznacze-
nie uzyskanego ziarna. W przypadku 
wykorzystania ziarna na cele młynar-
sko-piekarskie znaczenia nabierają 
odpowiednie wartości przerobowe 
i technologiczne ziarna. Istotnego zna-
czenia nabiera możliwość osiągnięcia 
zysku. Jakość odmian może się w pełni 

ujawnić dopiero przy poprawnej agro-
technice, zwłaszcza przy odpowiednim 
poziomie nawożenia azotowego (wy-
sokim –dla pszenicy chlebowej, umiar-
kowanym –dla pszenicy na ciastka).

Odmiany będące w doborze od-
mian charakteryzują się odmiennymi 
wymaganiami odnośnie gęstości sie-
wu, terminu siewu, nawożenia azo-
tem, glebowymi, mrozoodpornością,  
odpornością na wyleganie i choroby. 
Mieszańcowe odmiany żyta są plen-
niejsze od populacyjnych, nawet o kil-
kanaście procent, ale charakteryzują 
się zwiększoną podatnością na rdzę 
brunatna, co wymusza zwiększenie na-
kładów na ochronę chemiczną. Ponad-
to ważnym, decydującym o kosztach 
produkcji, elementem agrotechniki form 
mieszańcowych jest konieczność co-
rocznej wymiany materiału siewnego. 
Użycie do siewu ziarna zebranego we 
własnym gospodarstwie prowadzi do 
dużego spadku plonów. Poziom plo-
nowania odmian populacyjnych jest 
zbliżony, natomiast jedyna syntetycz-
na odmiana Caroass plonuje na po-
ziomie pośrednim między odmianami 
mieszańcowymi i populacyjnymi. 

Wybór odmiany żyta do uprawy na 
cele spożywcze nie ma tak dużego 
znaczenia, jak w przypadku pszenicy. 
Warto jednak zwrócić uwagę na odmia-
nę populacyjną Dańkowskie Diament, 
Amilo oraz mieszańcową Fernando, Ba-
listic, Gonello, Mirello,Visello i Picasso, 
charakteryzują się one wyższą liczbą 
opadania, co może mieć pozytywny 
wpływ na jakość ziarna, zwłaszcza 
w lata przekropne. 

W doświadczeniach COBORU (lata 
2007-2009) odmiany żyta wykazały po-
dobny plon przy intensywnej technologii 
uprawy w porównaniu do przeciętnego 

Tab.1. Plonowanie niektórych odmian pszenicy ozimej w doświad-
czeniach PDO w woj. lubelskim w 2010r. (%)

Odmiana
Poziom a1

Bezek Cicibór Czesławice Osiny Ulhówek

Wzorzec, t/ha
Tonacja
Figura
Nutka
Jenga
Natula

Askalon

7,45
101
97
97

102
103
113

7,64
102
97

106
101
107
108

7,94
94
100
99
113
106
107

6,77
96
97

102
117
113
106

8,15
102
100
105
113
116
91

     Poziom a2

Wzorzec, t/ha
Tonacja
Figura
Nutka
Jenga
Natula

Askalon

8,90
98
101
103
102
98
102

8,52
95
98
103
101
107
108

9,50
93
102
105
104
109
104

7,49
97

106
103
120
109
102

9,33
110
109
103
99
108
97

 
Wzorzec –średnia ze wszystkich badanych odmian
a1 – przeciętny poziom agrotechniki a2 – wysoki poziom agrotechniki

Tab. 2. Plonowanie odmian pszenicy ozimej w woj. lubelskim, przy z stosowaniu różnych poziomów agrotechniki

Odmiana
pszenicy ozimej

Mrozo-odporność 
w skali 9o

Rok wpisania 
do rejestru

Plon ziarna (% wzorca)

a1 a2

Wzorzec dt/ha 79,7 92,5

jakościowe (grupa A)

Finezja 5 2002 99 99

Legenda 6 2005 105 107

Smuga 5,5 2004 104 106

Tonacja 5,5 2001 102 101

chlebowe(grupa B)

Batuta 5,5 2006 101 100

Bogatka 5 2004 103 103

Meteor 4 2007 104 103

Nutka 3 2001 103 102

a1 – przeciętny poziom agrotechniki, a2 – wysoki poziom agrotechniki

URODZAJ
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mieszanki traw pastewnych z roślinami motylkowymi
mieszanki traw gazonowych
nasiona poplonowe: groch, peluszka, wyka, łubiny, facelia, gorczyca
mieszanki strączkowo–zbożowe

p o l e c a m y  r ó w n i e ż

poziomu agrotechniki. W mniejszym 
stopniu zareagowała na intensywną 
agrotechnikę odmiana Kier i Rostockie.

Odmiana pszenżyta ozimego Witon, 
Baltiko i Magnat plonowała o 16% wyżej 
w warunkach intensywnej technologii, 
o 14% wyżej odmiana Algoso, Horten-
sjo, Todan, Welton, o 15% wyżej od-
miana Aliko, Pawo, Sorrento, Grenado.

Natomiast odmiany pszenicy ozimej 
Belenus, Kris, Bamberka, Nadobna, 
Kompana, Satyna o 13% wyżej plono-
wały w warunkach wysokiego poziomu 
agrotechniki. W warunkach przeciętnej 
agrotechniki dobrze plonowały odmia-
ny Alkazar, Kranich, Ludwig, Natula, 
Ostroga, Skagen, Torrild, Trend, By-
stra, Jantarka, Jenga, Meteor, Mulan, 

Muszelka, Nutka, Szmaragd, Bagon, 
Forkida, Markiza i nie zareagowały na 
wyższy poziom agrotechniki. 

Informację o reakcji poszczególnych 
odmian pszenicy ozimej na zwiększenie 
intensywności zarówno pod względem 
plonu jak i jakości pozyskano z badań 
przeprowadzonych w Porejestrowym 
Doświadczalnictwie Odmianowym. 
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Ocena odmian w ramach PDO jest 
reprezentatywna dla danego rejonu, 
czyli pokazuje rzeczywiste zachowa-
nia odmian. 

W badaniach zastosowano dwa pozio-
my intensywności uprawy (przeciętny i 
intensywny). Na przeciętnym poziomie 
(a1) chemiczna ochrona roślin ograni-

cza się do zaprawiania nasion, stoso-
wania herbicydów oraz interwencyjnie 
– insektycydów> nawożenie mineralne 
jest zróżnicowane w poszczególnych 
punktach i dostosowane do lokalnych 
warunków. Wysoki poziom agrotechniki 
(a2) różni się od przeciętnego zwiększo-
nym o 40 kg/ha nawożeniem azotowym, 
stosowaniem dolistnych preparatów 
wieloskładnikowych (łącznie z fungi-
cydami), ochroną przed wyleganiem 
(1 zabieg) i chorobami (2 zabiegi). W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się dodatkowe opryskiwanie regulatorem 
wzrostu i fungicydami. Pozwala to ocenić 
reakcję odmian na bardziej intensywne 
nawożenie oraz ochronę przed wylega-
niem i chorobami. Dzięki temu rolnik wie, 
czy przy uprawie danej odmiany opłaca 
się zwiększyć nakłady na nawożenie i 
ochronę. Może także wybrać do uprawy 
odmianę, która w jego gospodarstwie ma 
szansę zareagować najwyższą zwyżką 
plonu na zwiększoną intensywność upra-
wy, lub przeciwnie zdecydować się na 
odmianę, która będzie plonowała sto-
sunkowo wysoko przy ograniczonych 
nakładach, gdy chce je zmniejszyć do 
minimum. Dlatego uważa się, że dobór 
odpowiedniej odmiany jest najtańszym 
czynnikiem agrotechnicznym. 

W konkretnych warunkach różnice w 
plonowaniu miedzy odmianami mogą 
być znaczne, ponieważ plon warunko-
wany jest dużą liczbą różnych czynni-
ków. Przykładowo przy przeciętnym 
poziomie agrotechniki (a1) odmiana 
Legenda plonowała w Palikijach 95% 
wzorca a w Ulhówku lepiej - 115 % 
wzorca. Odmiana Ostroga natomiast 
najlepiej wypadła w Palikijach (127 %) 
niż w Czesławicach (100 %) i Bezku 
(103 % wzorca). 

Dr Bogusława Jaśkiewicz
IUNG-PIB Puławy

Tab.3. Plonowanie odmian pszenżyta ozimego w woj. lubelskim, przy zastosowaniu różnych poziomów agrotechniki

Odmiana
pszenżyta ozimego

Mrozo-odporność 
w skali 9o

Rok wpisania 
do rejestru

Plon ziarna (% wzorca)

a1 a2

Wzorzec dt/ha 77,4 90,3

Algoso 5,0 2007 112 112

Aliko 5,5 2005 103 104

Baltiko 4 2006 105 106

Hortenso 5,5 2005 104 106

Moderato 5 2004 105 104

Todan 5 2003 103 102

Trismart 6,0 2007 106 108

a1 – przeciętny poziom agrotechniki, a2 – wysoki poziom agrotechniki

Tab.4. Plonowanie odmian żyta ozimego w woj. lubelskim, przy za-

stosowaniu różnych poziomów agrotechniki

Odmiana
żyta Rok wpisania do rejestru

Plon ziarna (% wzorca)

a1 a2

Wzorzec dt/ha 69,4 81,1

Bosmo 2001 96 95

Dańkowskie Diament 2005 96 96

Stanko 2007 97 97

Balistic F1 2007 106 115

Konto F1 2003 113 110

a1 – przeciętny poziom agrotechniki, a2 – wysoki poziom agrotechniki
F1- odmiana mieszańcowa

URODZAJ
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Skontaktuj się z nami. Zawsze doradzimy.     
Top Farms Agro Sp. z o.o. ul. Przelot 24, 60-408 Poznań, 

tel. 61 847 91 39, 65 572 04 27, www.topfarms-nasiona.pl

pszenica ozima

 I i II miejsce wg COBORU  

          w latach 2009 i 2010

 Wyjątkowa zdolność krzewienia się 

 Wysoka tolerancja na suszę

Odchwaszczanie zbóż 
ozimych jesienią
Zboża są wrażliwe na straty spowodowane przez zachwaszczenie już we wczesnych fazach 
rozwojowych, gdy są jeszcze zbyt małe, aby stanowić silną konkurencję dla chwastów. 
Dlatego też do odchwaszczania pól należy przystąpić już jesienią, natomiast zabieg wiosenny 
powinien być traktowany jako uzupełniający w przypadku nowych wschodów chwastów lub 
niedostatecznego ich zniszczenia w terminie jesiennym. 

Duży udział zbóż w strukturze zasie-
wów sprzyja kompensacji uciążliwych 
gatunków, takich jak: miotła zbożowa 
(lokalnie wyczyniec polny), przytulia 
czepna, mak polny, rumianowate, fiołek 
polny, przetaczniki. Spośród wszystkich 
zbóż ozimych najbardziej narażone na 
zachwaszczenie są pszenica ozima, ze 
względu na wolny wzrost początkowy 
i słabsze rozkrzewienie oraz jęczmień, 
ze względu na wczesny siew i w kon-
sekwencji szybkie opanowanie przez 
chwasty. 

Program jesiennej ochrony zbóż przed 
chwastami jest stosunkowo ubogi w 
odniesieniu do tego, co można zaofe-
rować do stosowania wiosną. Wykaz 
substancji aktywnych, wraz z nazwą 
handlową środków, ich dawkami i ter-
minami oraz gatunkami, w których moż-
na je stosować zawarto w załączonej 
tabeli. Jesienne odchwaszczanie zbóż 
można przeprowadzić w dwóch termi-
nach – bezpośrednio po siewie, jesz-
cze przed wschodami rośliny uprawnej 
oraz po jej wschodach, na ogół aż do 
zakończenia jesiennej wegetacji. Sto-
sowanie herbicydów przed wschodami 
zbóż wymaga przede wszystkim do-
brej znajomości historii pola, aby śro-
dek dobrać pod kątem spodziewanych 
gatunków chwastów. Skuteczność za-

biegów doglebowych jest ponadto uza-
leżniona od warunków pogodowych, 
a zwłaszcza od odpowiedniego uwil-
gotnienia gleby. Spośród herbicydów 
zalecanych do jesiennego odchwasz-
czania zbóż, tylko kilka z nich można 
stosować bezpośrednio po siewie. Na-
leżą do nich środki zawierające pendi-
metalinę, chlorotoluron, chlorosulfuron, 
fluorochloridon oraz mieszaniny diflu-
fenikanu z izoproturonem i pendime-
taliny z izoproturonem, które zwalczają 
miotłę zbożową oraz wiele chwastów 
dwuliściennych. Każdy z nich, z wyjąt-
kiem fluorochloridonu, można stosować 
także po wschodach roślin. Zabiegi 
doglebowe można przeprowadzać 
na polach równomiernie obsianych, 
na głębokość nie mniejszą niż 3 cm, 
ze względu na możliwość uszkodze-
nia plantacji.

Znacznie więcej środków zalecanych 
jest do zabiegów nalistnych. Najlicz-
niejszą grupę stanowią herbicydy za-
wierające jedynie diflufenikan. Niszczą 
one miotłę zbożową, jednak ich zakres 
działania na chwasty dwuliścienne jest 
niewielki. Głównie przeznaczone są do 
zwalczania fiołka polnego, ale zwal-
czają także przytulię czepną. Są one 
zalecane tylko do odchwaszczania 
pszenicy, natomiast fabryczne mie-
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szaniny tej substancji z izoproturonem 
lub flufenacetem można stosować we 
wszystkich roślinach zbożowych. Po-
siadają one znacznie szerszy zakres 
zwalczanych gatunków dwuliściennych 
(np. bodziszek, jasnoty, przetacznik 
polny, gorczyca, tasznik), a zastoso-
wane w wyższych dawkach, niszczą 
dodatkowo wyczyńca polnego. Osob-
ną grupę herbicydów stanowią tzw. re-
gulatory wzrostu, zawierające w swoim 
składzie 2,4-D, MCPA, dikambę, me-
koprop. Jako jedyne z wymienionych 
w tabeli nie niszczą chwastów jednoli-
ściennych. Herbicydy zawierające jedy-

nie 2,4-D lub MCPA charakteryzują się 
wąskim spektrum zwalczanych gatun-
ków, głównie są to chwasty z rodziny 
krzyżowych. Stosuje się je stosunkowo 
później niż pozostałe środki (od 4-5 liści), 
a dla skutecznego działania wymagają 
temperatury nie niższej niż 10°C. Spo-
śród wymienionych w tabeli środków, 
najszerszym spektrum zwalczanych 
gatunków dwuliściennych charakte-
ryzuje się herbicyd sulfonylomoczni-
kowy - Huzar 05 WG. Dość szeroki 
wachlarz zwalczanych gatunków posia-
da również środek z tej samej grupy -  
Atlantis 04 WG, jednak nie niszczy on 

wysoce konkurencyjnej dla zbóż przytuli 
czepnej. Można natomiast z powodze-
niem zastosować go do walki z wyczyń-
cem. Gatunek ten może być również 
zniszczony przez herbicydy Alister 162 
OD oraz Alister Grande 190 OD (tylko 
do fazy 2-4 liści). Na uwagę zasługuje  
Axial 100 EC, który skutecznie eli-
minuje jedynie chwasty jednoliścien-
ne, w tym wyczyńca polnego. Należy 
go zawsze stosować z adiuwantem  
Adigor 440 EC. Przed przystąpieniem 
do zabiegu należy zapoznać się z treś-
cią etykiety opakowania środka i prze-
strzegać zaleceń producenta. 

Tabela. Wykaz herbicydów do jesiennego odchwaszczania zbóż 

Substancja aktywna Herbicyd Dawka (/ha) Termin
Stosowanie 
w uprawach

diflufenikan

Agro Diflufenikan 500 SC

0,2-0,3 l 2-3 liście po

Di-eF-eF 500 SC

Diflanil 500 SC

Diflu 500 SC

Golden Fenikan 500 SC

Helm-DFF 500 SC

Komandos 500 SC

Legato 500 SC

diflufenikan
 + izoproturon

Cougar 600 SC 
1,25-1,5 l po siewie, do końca wegetacji po, jo, pż, żo

Legato Plus 600 SC 

Pelican Plus 550 SC 2-2,5 l do 3 dni po siewie lub od fazy 3 liści do krzewienia po, jo, pż

izoproturon Protugan 500 SC
2-3 l

od fazy 3-4 liści
po, jo

2-2,5 l pż, żo

diflufenikan
 + flufenacet

Golden Plumage 600 SC
0,25-0,35 l

od fazy szpilkowania po, jo, pż, żoExpert 600 SC

Komplet 560 SC 0,4-0,5 l

flufenacet 
+ metrybuzyna

Expert Met 56 WG 0,35 kg w fazie 1-3 liści po, jo, pż, żo

chlorotoluron

Lentipur Flo 500 SC 

2 l bezpośrednio po siewie
po

2-3 l

od 2-3 liści do jesiennych przymrozków

od 3 liści do jesiennych  przymrozków jo

bezpośrednio po siewie żo

Tolurex 500 SC 2 l

bezpośrednio po siewie oraz 
od 2-3 liści do jesiennych przymrozków

po

od 2-3 liści do jesiennych przymrozków jo

bezpośrednio po siewie oraz od 3-4 
liści do jesiennych przymrozków

pż

URODZAJ
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Tabela. Wykaz herbicydów do jesiennego odchwaszczania zbóż 

Substancja aktywna Herbicyd Dawka (/ha) Termin
Stosowanie 
w uprawach

diflufenikan

Agro Diflufenikan 500 SC

0,2-0,3 l 2-3 liście po

Di-eF-eF 500 SC

Diflanil 500 SC

Diflu 500 SC

Golden Fenikan 500 SC

Helm-DFF 500 SC

Komandos 500 SC

Legato 500 SC

diflufenikan
 + izoproturon

Cougar 600 SC 
1,25-1,5 l po siewie, do końca wegetacji po, jo, pż, żo

Legato Plus 600 SC 

Pelican Plus 550 SC 2-2,5 l do 3 dni po siewie lub od fazy 3 liści do krzewienia po, jo, pż

izoproturon Protugan 500 SC
2-3 l

od fazy 3-4 liści
po, jo

2-2,5 l pż, żo

diflufenikan
 + flufenacet

Golden Plumage 600 SC
0,25-0,35 l

od fazy szpilkowania po, jo, pż, żoExpert 600 SC

Komplet 560 SC 0,4-0,5 l

flufenacet 
+ metrybuzyna

Expert Met 56 WG 0,35 kg w fazie 1-3 liści po, jo, pż, żo

chlorotoluron

Lentipur Flo 500 SC 

2 l bezpośrednio po siewie
po

2-3 l

od 2-3 liści do jesiennych przymrozków

od 3 liści do jesiennych  przymrozków jo

bezpośrednio po siewie żo

Tolurex 500 SC 2 l

bezpośrednio po siewie oraz 
od 2-3 liści do jesiennych przymrozków

po

od 2-3 liści do jesiennych przymrozków jo

bezpośrednio po siewie oraz od 3-4 
liści do jesiennych przymrozków

pż

chlorotoluron
 + diflufenikan

Snajper 600 SC 1,25-1,5 l od fazy 3 liści po, pż

pendimetalina

Golden Pendimet 330 EC 

3,5-4 l

do 3 dni po siewie lub po wschodach, gdy 
chwasty nie przekraczają fazy 1-2 liści 

po, jo, pż, żo

Stomp 330 EC

Pilar-Pendimetalina 400 SC 
3-3,5 l jo

Stomp 400 SC

Pendigan 330 EC (tylko z 
herbicydem Protugan 500 SC)

3 l + 1 l w fazie 1-2 liści po, pż, żo

pendimetalina 
+ izoproturon 

Maraton 375 SC 4 l po siewie lub po wschodach  (do fazy 1-2 liści) po, jo, pż, żo

2,4-D
Esteron 600 EC 0,8-1 l

 od 4-5 liści do końca krzewienia

po, jo

Pielik 85 SP 1,5-2 kg po, jo, żo

2,4-D 
+ dikamba

Aminopielik D 450 SL 3 l
po, jo, pż, żo

Aminopielik Super 464 SL 1 l

MCPA
Dicoherb 750 SL

1 l

od 4-5 liści do końca krzewienia

po, pż
Total 750 SL

MCPA + dikamba Chwastox D 179 SL 5 l
po, jo, pż, żo

MCPA + dikamba + mekoprop Chwastox Trio 540 SL 2 l

prosulfokarb Boxer 800 EC 3 l od fazy szpilkowania do 3 liści po

pinoksaden Axial 100 EC 0,3-0,45 l od 3-4 liści po, jo

fluorochloridon Racer 250 EC
1-2 l

do 2 dni po siewie
po

1-1,5 l pż, żo

diflufenikan 
+ jodosulfuron  metylosodowy 

+ mezosulfuron metylowy

Alister 162 OD 0,85-1 l od 3-4 liści 
po, pż, żo

Alister Grande 190 OD 0,8-1 l od 3-4 liści 

jodosulfuron  metylosodowy
 + mezosulfuron metylowy

Atlantis 04 WG
+ adiuwant

0,15-0,4 kg
od 3-4 liści 

po, pż

0,15 kg żo

chlorosulfuron Glean 75 WG 20-25 g
po siewie lub wschodach, od fazy 2 liści po, pż

po siewie lub wschodach, od fazy 3 liści żo

jodosulfuron metylosodowy Huzar 0,5 WG 150-200 g od fazy 3-4 liści po, pż, żo

po – pszenica ozima, jo – jęczmień ozimy, pż – pszenżyto ozime, żo - żyto
Dr Renata Kieloch

IUNG Wrocław
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Dlaczego i jak odchwaszczać 
użytki zielone
Jednym z podstawowych warunków uzyskiwania dużych, wartościowych pod względem 
pokarmowym plonów z użytków zielonych jest utrzymanie na nich korzystnego składu 
gatunkowego. Decydują o tym systematyczne nawożenie i użytkowanie. 

Nawet najlepsze łąki i pastwiska nie 
pielęgnowane przez kilka kolejnych lat 
tracą wartość użytkową. Przepadają 
cenne gatunki traw i motylkowatych, 
i jednocześnie pojawiają się puste miej-
sca, porastające przez mniej wymagają-
ce chwasty, a w kolejnych latach także 
krzewy i drzewa. Produkcja z tak zde-
gradowanej łąki lub pastwiska może 
zmniejszyć się o 70% i więcej, w sto-
sunku do możliwości. Uzyskana pasza 
(zielonka, siano) z przewagą roślinności 
o małej wartości odżywczej, a czasami 
nawet trującej, nie przynosi oczekiwa-

nych efektów produkcyjnych w postaci 
mleka czy przyrostów żywca, jest zu-
pełnie nieużyteczna, a nawet szkodliwa 
dla zdrowia zwierząt i nadaje się naj-
częściej tylko na kompost lub ściółkę. 

Chcąc przeciwdziałać niepożądanym 
gospodarczo zmianom szaty roślinnej 
trzeba łąkę i pastwisko obserwować, 
i odpowiednio je pielęgnować, łącznie 
z usuwaniem chwastów, czyli roślin 
niepożądanych w runi. Ich obecność 
świadczy niejako o słabym poziomie 
gospodarowania oraz złym użytkowa-
niu łąk i pastwisk.

Chwasty i zioła
Chwasty łąkowe to te rośliny, których 

obecność w runi użytku obniża jej war-
tość rolniczą i paszową. Są to m.in. mało 
przydatne na paszę i niepożądane w runi 
turzyce, sity, wełnianki; silnie drewniejące 
o grubych łodygach, np. rdest wężow-
nik, ostrożeń warzywny, które po ścięciu 
trudno wysychają i są powodem pleś-
nienia siana; nisko rosnące, rozetkowe; 
trudne do wykoszenia i zgryzane przez 
bydło m.in. stokrotka pospolita, jastrzę-
biec kosmaczek, babka średnia, tojeść 
rozesłana, ograniczające rozwój innych 
wartościowych gatunków; a także rośliny 
trujące i pasożytujące, które wywołują 
u zwierząt różne choroby, nawet śmier-
telne. Do tych ostatnich należą: zimowit 
jesienny zawierający trującą kolchicynę; 
szalej jadowity z cykutoksyną, szczwół 
plamisty z koniiną; wilczomlecz sosnka; 
skrzyp błotny, czy jaskier ostry zawiera-
jący trującą protoanemonię, ulegającą 
rozkładowi podczas suszenia. Rośliny 

Tabela 1. Przykładowe herbicydy zalecane do odchwaszczania łąk i pastwisk (opracowanie własne wg zaleceń IOR i zgodnie z reje-
strem środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.bip.minrol.gov.pl)

Herbicyd (substancja aktywna)
Chwast (gatunek)

Termin zabiegu - faza rozwojowa

Dawka

chwastów użytku zielonego

Asulox 400 SL
(asulam)

chwastnica jednostronna, kłosówka wełnista, 
orlica pospolita, owies głuchy, palusznik nitkowaty, 

szczaw kędzierzawy, szczaw tępolistny, 

w pełni rozwoju, 
przed kwitnieniem 

w pełni wegetacji 3,0-4,0 l

Chwastox Extra 300 SL 
(MCPA)

babka lancetowata i zwyczajna, gorczyce, jaskier 
polny, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, 

mięta polna, portulaka pospolita, rzodkiew świrzepa, 
sity, starzec zwyczajny, wilczomlecz obrotny

2-6 liści

w roku zasiewu w okresie 
krzewienia większości traw 

2,0 l 

w roku zasiewu 2-3 
tygodnie po I pokosie 

3,5 l 

sity 15-20 cm 
 wysokości 

plantacje starsze po 
ruszeniu wegetacji 

3,5-4,5 l 

Glean 75 WG
(chlorosulfuron)

gorczyce, jaskry, jasnota purpurowa i różowa, ostrożeń 
polny - siewka, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, 

rumianek pospolity, starzec zwyczajny, szczawie, 
2-3 liści 

po ruszeniu wegetacji lub 
2-3 tygodnie po koszeniu 

20 g

Rancho 242 EC
(florasulam + trichlopyr)

babka lancetowata, barszcz zwyczajny, bylica pospolita, 
groszek łąkowy, knieć blotna, krwawnik pospolity, 
koniczyny, mniszek pospolity, krwiściąg lekarski, 

ostrożenie do 25 cm wysokości, przytulia czepna, 
szczawie, wiązówka błotna, wrotycz pospolity

jednoroczne od faz 2 liści 
do rozety wieloletnie w 
fazie 4-10 liści, tj. około 

25 cm wysokości

od wiosny do jesieni, do 
pierwszej połowy września

2 l

Fernando 225 EC
(chlopyralid + fluroksypyr + trichlopyr)

babka zwyczajna, barszcz zwyczajny, cykoria podróżnik, 
jaskry, jasnoty, koniczyny, krwawnik pospolity, lucerna 

nerkowata, maruna bezwonna, mlecze, mniszek pospolity, 
ostrożeń polny, pokrzywy, powoje, przytulia czepna, rdesty, 

rumiany i rumianki, szczawie, wiązówki, wilczomlecze, 

2,0-4,0 l 
/200-400 

litrów wody

URODZAJ
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pasożytujące to m.in. kanianki i zarazy, 
w tym kanianka koniczynowa, zaraza 
krwistoczerwona, zawierająca szkodli-
wy glikozyd – kuskutynę.

Ogólnie chwasty najbardziej zagra-
żające trwałym użytkom zielonym to 
głównie śmiałek darniowy, jaskry, fir-
letka poszarpana, barszcz zwyczajny, 
krwawnica pospolita, rdest wężownik, 
wiązówka błotna, kuklik zwisły, szelężnik 
większy, pokrzywa zwyczajna, bodzi-
szek łąkowy, kanianki, wilżyna bezbron-
na, ostrożeń błotny, polny i warzywny. 

Za chwasty uważa się też zioła łąko-
we, jeżeli ich udział w runi przekracza 

5%. Obniżają wówczas plony i mogą 
działać szkodliwie na zwierząt, ale nie-
wielka obecność ziół w runi, jest tole-
rowana, a nawet pożądana, ponieważ 
poprawiają jakość paszy. Zioła zawierają 
substancje chemiczne aktywizujące i 
regulujące przemianę materii. Wykazują 
właściwości dietetyczne. Wiele z nich 
zwierzęta chętnie zjadają, zarówno w 
stanie zielonym, jak i w sianie. Do roślin 
tych zaliczane są m.in.: kminek zwy-
czajny, mniszek pospolity, brodawnik 
jesienny, babka lancetowata, krwaw-
nik pospolity, przywrotnik pasterski, 
krwiściąg lekarski, marchew zwyczajna. 

Najczęstsze przyczyny 
zachwaszczenia – błędy 

w użytkowaniu
Zachwaszczenie łąk i pastwisk za-

leży w dużym stopniu od gospodaro-
wania i użytkowania. Główną zasadą 
jest pobudzanie rozwoju pożądanych 
roślin przez nawożenie i wypieranie nie-
pożądanych poprzez częste wczesne 
koszenie I i II pokosu oraz racjonalne 
wypasanie runi na pastwiskach. Późne 
rozpoczęcie spasania lub niewykaszanie 
niedojadów na pastwiskach prowadzi 
do pojawienia się śmiałka darniowego 
(uciążliwy chwast ekstensywnych użyt-
ków), a także stokłosy miękkiej, firlet-
ki, jaskra ostrego itp. Przenawożenie 
(zwłaszcza azotem) lub nawożenie tylko 
jednym składnikiem, albo użytkowanie 
wyłącznie kośne, powodują masowe 
występowanie grubołodygowych roślin 
baldaszkowatych (głównie barszczu 
zwyczajnego), a w krańcowych przy-
padkach całkowite wyeliminowanie 
traw i motylkowatych przez kupkówkę 
pospolitą w siedliskach nieco wilgot-
niejszych, a przez perz w siedliskach 
nieco wyższych i suchszych.

Niewłaściwe stosowanie gnojowicy 
i gnojówki, m.in. w zbyt dużych daw-
kach, za często i bez uzupełniania 
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fosforem, sprzyja rozwojowi azoto- i 
potasolubnych chwastów dwuliścien-
nych, takich jak szczawie, mniszek czy 
ostrożeń, oraz rozrzedzeniu darni, czyli 
występowaniu pustych miejsc porasta-
jących innymi chwastami. 

Na pastwisku niezbędne jest wy-
kaszanie niedojadów. Jaskier ostry, 
ostrożeń warzywny i błotny czy śmia-
łek darniowy, są przez zwierzęta omi-
jane. Jeżeli się ich nie skosi (najlepiej 
po II rotacji pastwiskowej – ok. połowy 
czerwca) to zakwitną i rozsieją się. Na 
bardzo zachwaszczonych pastwiskach 
niedojady należy wykaszać nawet 3-4 
razy w sezonie. Zbyt późne koszenie 
I i II pokosu także sprzyja rozwojowi 
gatunków roślin wydających nasiona 
oraz tych, które są zmuszone do in-
tensywnego gromadzenia zapasów. 
Nadmierne zbicie (lub udeptywanie) 
darni na pastwiskach przez maszyny 
lub bydło, zwłaszcza na zbyt mokrej 
glebie, prowadzi do zakłócenia sto-
sunków powietrzno-wodnych i po-
wstawania warunków sprzyjających 
rozwojowi sitów. 

Nie rozgarnięte latem i jesienią kreto-
wiska ulegają utwardzeniu, a nawet za-
darnieniu i w następnym roku wyłączają 
z produkcji nawet do 15% powierzch-

ni, utrudniają zabiegi mechaniczne i 
obniżają wartość pokarmową paszy 
wskutek jej zanieczyszczenia ziemią, 
a nawet utrudniają proces zakiszania 
zanieczyszczonej zielonki. Świeże kre-
towiska łatwo rozgarnąć np. włókami, 
a pojedyncze szpadlem lub grabiami. 
Starsze, zarośnięte, na glebach mine-
ralnych, najlepiej rozciąć ostrym szpad-
lem na krzyż, darń rozchylić na boki i 
rozrzucić ziemię, natomiast na glebach 
torfowych docisnąć ciężkim wałem 
łąkowym w murszową glebę. Podob-
nie kępy śmiałka darniowego i sitów. 
Wiosną są bardziej widoczne i łatwiej 
je usunąć z wilgotnej gleby. Pojedyn-
cze kępy można wyciąć szpadlem. W 
ciągu całego okresu wegetacji smiałka 
darniowego można zwalczać niskim 
koszeniem (do 5 cm), które niszczy 
węzły krzewienia i osłabia odrastanie. 
Kępy śmiałka trzeba wykaszać za-
nim się rozsieją, jedna niewykoszona 
kępa może wydać100 tys. nasion, któ-
re roznoszone przez wiatr zachwasz-
czają całą okolicę. Chwast ten można 
zwalczać także (przez całe lato) her-
bicydami nieselektywnymi – tabela. 
Podobnie, przez nawożenie z częstym 
koszeniem, usuwa się rdest wężownik 
i przetaczniki. 

Herbicydy do odchwaszczania 
łąk i pastwisk

Gdy udział ziół i chwastów zawie-
ra się w granicach 30–50%, wów-
czas stosujemy selektywne herbicydy  
(tab. 1). Odrośniętą ruń po oprysku na-
leży skosić lub zakisić, do późniejszego 
skarmienia. Nie powinna być przezna-
czona bezpośrednio do spasania.

Wszystkie preparaty do odchwasz-
czania użytków zielonych działają na-
listnie. Dlatego należy wybrać moment, 
gdy rośliny są suche. Nie opryskujemy 
bezpośrednio po deszczu, ani nawet 
roślin z rosą, gdyż darń użytków zie-
lonych jest bardzo zwarta i odparowy-
wanie wody może trwać dość długo. 
Wyższe dawki z określonych przedzia-
łów stosujemy na gatunki wieloletnie 
lub na te, które przekroczyły nieco fazy 
największej wrażliwości.

Zastosowanie herbicydów w szyb-
ki sposób zmniejsza zadarnienie po-
wierzchni i eliminuje chwasty. Opryski 
wykonuje się wiosną, kiedy rośliny 
(chwasty) są młode. Podsiewu doko-
nuje się po upływie 7–10 dni od opry-
sku herbicydem.

Dr inż. Halina Jankowska-Huflejt
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Falenty, 
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Czas zbioru ziemniaków  
- na co zwrócić uwagę
O końcowym efekcie produkcji ziemniaków głównego zbioru, poza wysokością plonu, decyduje 
też jakość zbieranych bulw oraz ich trwałość przechowalnicza. Duże znaczenie w kształtowaniu 
tych ostatnich mają warunki przeprowadzenia zbioru. 

Nieprawidłowości podczas zbioru 
ziemniaków mogą wpłynąć na po-
gorszenie jakości bulw sprawiając, że 
zebrany plon okaże się nie tylko mniej 
atrakcyjny dla odbiorcy bezpośrednio 
po zbiorze, ale też obciążony znacznie 
większym ryzykiem przy przeznacze-
niu go do przechowywania. Wynika to 
z istotnego wpływu zbioru na uszko-
dzenia mechaniczne bulw a także ich 
porażenia zarazą ziemniaka. 

Zagrożenie stratą plonu w wyniku 
wystąpienia zarazy ziemniaka nie jest 
jedynym niebezpieczeństwem związa-
nym z występowaniem tego patogena. 
Należy mieć na uwadze, że poważnym 
problemem dla trwałości przechowal-
niczej bulw może być ich porażenie 
zarazą, podczas zbioru. Phythophtora 
infestans - sprawca choroby niszczy 
nie tylko części nadziemne roślin, ale 
także komórki skórki (a także miąższu) 

bulw, co umożliwia wnikanie i rozwój 
innych organizmów pasożytniczych 
wywołujących choroby okresu prze-
chowywania. Zarodniki P. infestans 
obecne na porażonych fragmentach 
roślin mogą trafiać do gleby (i na bul-
wy) wraz ze spłukującą je wodą opa-
dową bądź też opadają bezpośrednio 
na bulwy w trakcie zbioru. 

Uszkodzenia mechaniczne bulw mają 
istotny wpływ na zdrowotność i jakość 
przechowywanych ziemniaków.

Do najistotniejszych następstw uszko-
dzeń mechanicznych należą: 
•	wyższa transpiracja i oddychanie 

prowadzące do zwiększenia strat 
masy bulw nawet w krótkim okresie 
przechowywania plonu, 

•	wzrost możliwości infekcji bulw i na-
silenie rozwoju chorób związane z 
utratą naturalniej ochrony przez po-
szczególne bulwy, 

•	zwiększenie ubytków w czasie wstęp-
nej obróbki ziemniaków przygotowy-
wanych do bezpośredniego spożycia 
i przetwórstwa spożywczego (straty 
przy obieraniu), 

•	nierównomierność wybarwienia pro-
duktów uzyskiwanych w wyniku prze-
twórstwa ziemniaków 

•	szarawe zabarwienia mączki ziem-
niaczanej, suszów i produktów kon-
serwowanych a także niejednolita 
barwa chipsów i frytek.
Aby zminimalizować skalę uszkodzeń 

mechanicznych podczas zbioru należy: 
•	dobrze przygotować plantację do 

zbioru 

Tabela 1
Preparaty chemiczne zalecane do niszczenia naci ziemniaka
[zgodnie z zaleceniami na rok 2011]

Preparat 
Substancja 

aktywna
Sposób działania preparatu Dawka na ha 

Toksyczność 
dla ludzi 

Karencja
(dni)

Uwagi

Basta 150 SL glufosynat amonowy
zahamowanie procesu 

fotosyntezy
2,5-3l szkodliwy 14

Stosować około 14 dni przed 
planowanym zbiorem

Reglone 200 SL dibromek dikwatu
działanie miejscowe 

- parzące
I daw. 2-3l;
II daw. 2l

szkodliwy 14
Stosować około 14 dni przed zbiorem,w 
dawkach dzielonych. Szczegóły zgodnie 

z etykietą –instrukcją stosowania.

Spotlight 
Plus 60 EC

karfentrazon etylu

zahamowanie 
procesu fotosyntezy, 

zwiększenie wrażliwości 
roślin na światło

1 l
drażniący, może 

powodować uczulenia 
w kontakcie ze skórą

14
Stosować na 14-21 dni przed 

przewidywanym zbiorem

Bulwy rosnące w warunkach wysokiej wilgot-
mości mają silnie przerośnięte przetchlinki
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•	wybrać odpowiedni moment zbioru 
•	prawidłowo wyregulować maszyny 

zbierające  
•	zapewnić właściwe warunki odbioru 

ziemniaków na środek transportu. 
W aspekcie ograniczania uszkodzeń 

mechanicznych, przygotowanie plantacji 
do zbioru ma na celu przyspieszenie 
dojrzewania bulw oraz zmniejszenie 
masy występującego na plantacji po-
rostu (tj. naci i chwastów). Ziemniaki 
dojrzałe, o skórce w pełni wykształco-
nej, skorkowaciałej, trudnej do oddzie-
lenia, są bardziej odporne na otarcia, 
skaleczenia, stłuczenia, obicia itp. Doj-
rzałe ziemniaki łatwo oddzielają się od 
stolonów i bulwy znacznie swobod-
niej przesuwają się po elementach 
transportujących maszyny, co również 
wpływa na zmniejszenie uszkodzeń 
mechanicznych.

Odpowiednie przygotowanie planta-
cji do zbioru może mieć także istotne 
znaczenie dla ograniczenia niebez-
pieczeństwa porażenia bulw zarazą 
w trakcie jego wykonywania. 

Wybór sposobu przygotowania plan-
tacji do zbioru, którym w istocie jest 

niszczenie naci oraz termin realizacji 
tego zabiegu zależą od stanu plantacji 
i istniejących warunków pogodowych.

W warunkach zbioru głównego tj. po 
pełnym okresie akumulacji plonu nisz-
czenie naci przeprowadza się na 2-3 
tygodnie przed planowanymi wykop-
kami, kiedy rośliny znajdują się w fazie 
początku dojrzewania (faza 9° w skali 
BBCH). Jednak, kiedy warunki pogo-
dowe sprzyjają rozwojowi zarazy ziem-
niaka i dalsze prowadzenie zabiegów 
ochronnych na plantacji jest nieuza-
sadnione, zaleca się zniszczenie naci 
już wcześniej, gdy wytworzona masa 
bulw stanowi 75-80% spodziewanego 
plonu. W warunkach, kiedy istnieje za-
grożenie zarazą (a takie warunki mamy 
w bieżącym roku) zarówno na plantacji 
jeszcze zielonej jak i już dojrzewającej 
zniszczenie części nadziemnej powin-
no zostać przeprowadzone sposobem 
chemicznym. Szybkie zaschnięcie ro-
ślin w wyniku desykacji, czyli eliminacji 
aparatu asymilującego jest najbardziej 
radykalnym środkiem ograniczania roz-
woju zarazy ziemniaka na roślinie. Tym 
samym, na plantacji, na której wykona-

no chemiczne niszczenie naci nie za-
chodzi niebezpieczeństwo spłukiwania 
zarodników z części nadziemnej w głąb 
gleby. Jednocześnie brak zarodników 
zarazy na zaschniętych częściach ro-
ślin wyklucza zagrożenia, jakim jest 
porażenie bulw w momencie zbioru. 
Dla podniesienia efektywności zabiegu 
desykacji, odpowiednią dawkę prepa-
ratu niszczącego nać, łączy się z poło-
wą (a niekiedy całością) dawki środka 
przeciwko zarazie. Fungicyd użyty do 
takiego zabiegu powinien wyróżniać 
się dobrą skutecznością zarodnikobój-
czą, gdyż jego zadaniem jest ochrona 
bulw przed zarazą do momentu, gdy 
proces zasychania roślin nie dobieg-
nie końca. Przy wyborze preparatu do 
desykacji i wysokości zastosowanej 
dawki należy wziąć pod uwagę buj-
ność znajdującego się na polu porostu 
oraz mechanizm działania danego de-
sykanta i warunki pogodowe. Zabieg 
musi być wykonany tak, by zapewniał 
szybkie zasychanie roślin. Ich odrasta-
nie może, bowiem stwarzać warunki 
do ponownych infekcji i zarodnikowa-
nia patogena. Wykaz desykantów zale-
canych do stosowania w ziemniakach 
produkowanych na cele konsumpcyj-
ne i przemysłowe podano w tabeli 1.

W sytuacji, kiedy zagrożenie zarazą 
nie występuje a zaawansowanie natu-
ralnego procesu dojrzewania przebiega 
powoli dla jego przyspieszenia korzyst-
ne jest zastosowanie metody chemicz-
no – mechanicznej. Zabieg chemiczny 
wykonuje się wówczas stosując połowę 
zalecanej dawki (chyba, że nać jest wy-
jątkowo silna i uzasadniona będzie dawka 
pełna) desykanta a następnie po pode-
schnięciu liści mechanicznie rozdrabnia 
się łęty. W uprawach, nie zagrożonych 
zarazą, na których masa porostu oraz 

Uszkodzenia bulw są najczęściej efektem źle przeprowadzonego zbioru

URODZAJ
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Siła doświadczenia

TWÓJ NAJBLIŻSZY DEALER  tel: 67-216-82-99  •  e-mail: handlowy@joskin.com

Rozrzutniki obornika SIROKO 
od 9 do 13 ton

Rozrzutniki obornika Ferti-CAP 
od 8 do 12 ton

Wozy asenizacyjne z serii 
WinPack od 2500 l do 16000 l

Gama wozów asenizacyjnych 
od 2500 l do 26000 l

Dostępne również w wersji ocynkowanej.

CUD
         

   ZIELONY

jego stan wskazują, że wystarczającym 
będzie mechaniczne jego rozdrobnienie, 
to czas od mechanicznego zniszczenia 
naci do kopania powinien być na tyle 
długi by nastąpiło skorkowacenie skór-
ki bulw. Do zbioru plantacji, na których 
stosowano desykant (i fungicyd) można 
przystąpić najwcześniej w dniu upływu 
karencji użytych preparatów. 

Moment przystępowania do wyko-
pów, poza odpowiednią dojrzałością 
bulw, wymaga także uwzględnienia 
stanu pogody. Dokonywanie zbio-

ru, kiedy temperatura bulw jest niska  
(5-6°C i poniżej) czyli np. bardzo wcześ-
nie rano, po nocy z przymrozkiem, powo-
duje, że nasilenie uszkodzeń przyjmuje 
charakter lawinowy. Zbiór w tych sa-
mych warunkach, ale prowadzony w 
godzinach późniejszych, kiedy tempe-
ratura bulw wynosi ponad 10°C pozwa-
la uzyskać plon o znacznie mniejszym 
udziale bulw uszkodzonych. Dlatego 
uwzględnienie termicznych warunków 
zbioru jest jednym z najważniejszych 
bezinwestycyjnych czynników umożliwia-
jących uzyskanie plonu dobrej jakości. 

Nie mniej istotny, wpływ na powsta-
wanie uszkodzeń bulw ma technika 
zbioru, która jest w ogromnej mierze 
warunkowana konstrukcją i wyposaże-
niem maszyny. Jednak nawet najbardziej 
poprawnie zaplanowane i wykonane 
urządzenie nie jest w pełni dostosowane 

do warunków, w jakich będzie wykorzy-
stywane. Ostatecznie, o jakości pracy 
maszyny zawsze decyduje jej operator. 
Od jego wiedzy i umiejętności zależy 
na ile wykorzysta możliwości regula-
cji poszczególnych jej mechanizmów. 

Ostatnim etapem zbioru jest odbiór 
ziemniaków z kombajnu na środek trans-
portu. Ważne jest by bulwy nie opadały 
na elementy metalowe (np. dno przycze-
py) z większej wysokości jak 20-30cm, 
a wysokość ich spadania na inne bul-
wy wynosiła nie więcej jak 70-100cm.

Należy też podkreślić, że bulwy uzy-
skane, w bieżącym sezonie a więc na 
ogół z przerośniętymi przetchlinkami 
i często także narażone na kontakt z 
zarodnikami sprawcy zarazy wymagają 
bardzo starannego osuszenia.

Dr Barbara Lutomirska
I H i A R 

Zakład Agronomii Ziemniaka Jadwisin

Zasuszone łęty ziemniaczane po zabiegu desykacji
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Kukurydza - użytkowanie na 
ziarno, CCM - sposoby zbioru 
i konserwacji
Można przyjąć, na podstawie danych GUS, że w pięcioleciu 2006-2010, powierzchnia uprawy 
kukurydzy w Polsce wynosiła około 700 tysięcy hektarów. Kukurydzę na ziarno uprawiano 
na powierzchni około 300 tysięcy hektarów, a na kiszonkę na powierzchni około 400 tysięcy 
hektarów. W 2011 roku odnotowano kilku procentowy wzrost areału kukurydzy na ziarno. 
W obydwu kierunkach uprawy kukurydzy są jeszcze bardzo duże możliwości zwiększenia 
produkcji.

Kukurydza jest rośliną bardzo wydaj-
ną. Z 1 hektara udanej plantacji można 
zebrać 80-100 kwintali suchego ziar-
na, wyżywić 2-3 bukaty, odchować 
22-28 tuczników lub wyprodukować 
13-15 tys. litrów mleka. 

Kukurydza ma bardzo wszechstronne 
zastosowanie w żywieniu wszystkich 
grup zwierząt gospodarskich. Szczegól-
na wartość żywieniowa ziarna kukury-
dzy polega na idealnym zbilansowaniu 
energii pochodzącej ze skrobi i tłuszczu 
z włóknem surowym. W suchej masie 
ziarna jest około 70% skrobi i prawie 
4% tłuszczu, przy zawartości włók-
na surowego w granicach 3%. Ziarno 

kukurydzy nie zawiera żadnych sub-
stancji anty-żywieniowych. Ujemną ce-
chą jest niska zawartość białka, około  
9 - 10%. Białko ma niekorzystny skład 
aminokwasowy. Głównym składnikiem 
białka jest zeina. W niedoborze wystę-
pują aminokwasy egzogenne: lizyna 
i tryptofan. W mieszankach paszowych 
z kukurydzą konieczny jest dodatek 
komponentów wysokobiałkowych. 
Ze względu na wysoką koncentrację 
energii i niską zawartość włókna, ziarno 
kukurydzy jest szczególnie przydatne 
w żywieniu zwierząt monogastrycznych: 
drobiu, trzody chlewnej, a także ryb.

Kukurydza może być uprawiana także 

na CCM (corn cob mix), czyli kiszonkę 
z odkoszulkowanych i rozdrobnionych 
kolb. Jest to głównie pasza dla trzody 
chlewnej. Może być również stosowa-
na w tuczu ryb. Ze względu na udział 
rdzeni kolb, w CCM jest wyższa zawar-
tość włókna surowego w porównaniu 
z ziarnem suchym lub konserwowa-
nym na mokro.  Zawartość włókna na 
ogół nie przekracza 6% i dlatego CCM 
jest dobrze tolerowane przez trzodę 
chlewną. W przypadku uprawy kuku-
rydzy na CCM dodatkowo wymagana 
jest dobra struktura kolby - korzystny 
stosunek ziarna do rdzenia. W Polsce 
produkcja CCM z kukurydzy jest mało 
popularna, gdyż wiąże się z zadawa-
niem paszy „na mokro”. Ten kierunek 
wykorzystania kukurydzy ma duże zna-
czenie w Austrii i niektórych landach 
niemieckich.

Ziarno kukurydzy to również idealny 
surowiec do produkcji skrobi, wysokiej 
jakości oleju, a w przemiale na sucho 
również grysu i mąki kukurydzianej. 
Skrobia może być wykorzystywana 
do produkcji bio-etanolu (około 4 ty-
sięcy litrów z hektara) lub do produkcji 
izoglukozy znajdującej zastosowanie 
w wielu gałęziach przemysłu spożyw-
czego i innych gałęziach przemysłu.

Głównym celem uprawy kukurydzy 
w technologii ziarnowej jest produkcja 
suchego ziarna, które jest przedmiotem 
obrotu krajowego i międzynarodowego. 
Ziarno kukurydzy w warunkach klima-
tycznych Polski zawiera przy zbiorze 
średnio około 30% wody. Wymaga na-
tychmiastowego dosuszania do około 
14 % zawartości wody, gdyż tylko przy 
takim poziomie wilgotności może być 
przechowywane przez dłuższy okres 
czasu. Ziarno nie dosuszone po zbio-
rze ulega zepsuciu wskutek działalności 

URODZAJ
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drobnoustrojów – bakterii i grzybów.
Proces suszenia ziarna kukurydzy jest 

bardzo kosztowny i pochłania ponad 
30 % całkowitych kosztów produkcji 
kukurydzy na ziarno. Koszty suszenia 
z roku na rok wzrastają. Koszt wysu-
szenia jednej tony ziarna kukurydzy 
o zawartości wody 35% wynosi aż  
120 zł. Przy plonie 14 ton mokrego ziar-
na kukurydzy z hektara o wilgotności 
30 % na suszenie trzeba wydać oko-
ło 1500 zł.  Podane koszty nie obej-
mują amortyzacji suszarni. Nic więc 
dziwnego, że producenci poszukują 
tańszych rozwiązań konserwacji ziar-
na kukurydzy. 

Alternatywą do suszenia ziarna może 
być jego konserwacja na mokro, szcze-
gólnie, gdy ziarno jest wykorzystywane 
jako pasza we własnym gospodarstwie 
lub jako surowiec do produkcji bioeta-
nolu. Ziarno konserwowane na mokro 
może być wykorzystywane w żywieniu 
zwierząt przeżuwających, w intensyw-
nej produkcji mleka i mięsa wołowego. 
W procesie konserwacji ziarna na mo-
kro wykorzystuje się technologię ręka-
wów foliowych, do których surowiec 
jest wtłaczany przy pomocy pras silo-
sujących. Stosunkowo niskie obecnie 
ceny rękawów foliowych sprawiają, że 
zakiszanie w nich ziarna jest znacznie 
tańsze niż w silosach przejazdowych, 
biorąc pod uwagę koszt wybudowania 
nowych obiektów. Proces zakiszania 
przebiega w warunkach beztlenowych. 
Ziarno kukurydzy, po jego zgniece-
niu, dobrze ubite, kisi się szybko i bez 
strat. Zagęszczenie surowca w ręka-
wach wynosi od 600 do 1100 kg/m3. 
Rękawy foliowe służą też do produkcji 
CCM. W rękawach foliowych może być 
konserwowane całe, nie rozdrobnione 
ziarno kukurydzy. Mamy wówczas do 

czynienia z procesem samokonserwacji 
(inertacji). Proces ten polega na tym, 
że tlen wypełniający przestrzenie mię-
dzy ziarnami jest zużywany i zastąpio-
ny przez dwutlenek węgla, który pełni 
funkcję konserwanta ziarna.

Usługa pakowania w rękaw foliowy 
jednej tony ziarna kukurydzy na potrze-
by gorzelni, niezależnie od wilgotności 
kosztuje około 20 zł. Zgniecenie i spa-
kowanie w rękaw mokrego ziarna, czy 
to kukurydzy czy innych zbóż, wynosi 
około 35 zł/t. Powyższe ceny obejmują 
kompleksową usługę wraz z kosztem 
rękawa foliowego. Są to ceny konku-
rencyjne w stosunku do kosztów su-
szenia ziarna.

Kukurydza jest doskonałym, wyso-
kowydajnym surowcem do produkcji 
bioetanolu więc wiele gorzelni chętnie 
wykorzystuje ten surowiec. Mokre ziar-
no kukurydzy do przetwórstwa pocho-
dzi bezpośrednio z pola, od kombajnu. 
W tym celu wysiewa się mieszań-
ce kukurydzy od najwcześniejszych 
do najpóźniejszych. Zapewniają one 
dostęp surowca od września, aż do 
grudnia – stycznia. Część ziarna kon-
serwuje się w rękawach foliowych do 
wykorzystania w tych okresach, kiedy 
surowiec nie może być pozyskiwany 
bezpośrednio z pola. Rękawy foliowe 
w tym przypadku zastępują również 
magazyny, jakie byłyby niezbędne do 
przechowywania surowca.

Wśród zalet technologii konserwacji 
pasz na mokro, poza znacząco niż-
szymi kosztami w stosunku do trady-
cyjnych technologii, należy wymienić 
między innymi:
•	Możliwość wykonania zbiorów ziarna 

w okresie, kiedy osiąga ono najwyż-
szą wartość żywieniową i jest naj-
bardziej przyswajalne dla zwierząt. 

Następuje to w chwili zasychania 
łodyg, gdy składniki pokarmowe nie 
są już przemieszczane do ziarna, 2-3 
tygodnie przed agrotechnicznym ter-
minem zbioru. To z kolei daje więcej 
czasu na przygotowanie pola i ter-
minowy siew zbóż ozimych.

•	Ograniczenie strat plonu. Wcześ-
niejsze zbiory eliminują możliwość 
wpływu niekorzystnych czynników 
(pogoda, ptactwo), dzięki czemu 
wydajność ziarna i słomy z hektara 
może być do 30 % wyższa.

•	Ograniczenie strat w przechowywa-
niu zgniecionego ziarna w rękawach 
foliowych. Łatwiej jest utrzymać wa-
runki beztlenowe niż w przypadku 
tradycyjnych metod przechowywania 
paszy (np. silosy), gdzie istnieje więk-
sza możliwość dostępu powietrza.

•	Zmniejszenie kosztów przechowy-
wania. Rękawy foliowe są tanią alter-
natywą dla kosztownej infrastruktury 
magazynowej.

•	Uzyskanie lepszej jakości paszy. 
Stosowanie zakiszonego ziarna lub 
kiszonki z paszy objętościowej stabi-
lizuje florę bakteryjną w przewodzie 
pokarmowym zwierząt. Stosowanie 
suchego ziarna w nadmiarze w ży-
wieniu zwierząt powoduje acydozę, 
czyli kwasicę u bydła. Zastosowanie 
paszy z mokrego zakiszonego ziar-
na ogranicza możliwość wystąpienia 
tej choroby. 
Przedstawiona wyżej technologia 

konserwacji ziarna kukurydzy na mo-
kro jest stosowana z powodzeniem 
również w naszym kraju, w dużych to-
warowych przedsiębiorstwach rolnych, 
oraz mniejszych gospodarstwach zaj-
mujących się produkcja mleka i mięsa.

Dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

URODZAJ
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Rola roślin motylkowatych i ich mieszanek 
z trawami w ekologicznym systemie 
gospodarowania
Najnowsze dane wskazują, że rolnictwo ekologiczne w Polsce stale się rozwija, o czym świadczy ciągle zwiększająca się liczba gospodarstw 
ekologicznych. Na koniec 2010 r. już prawie 21 tys. gospodarstw posiadało certyfikaty, w porównaniu do17,4 tys. w 2009 i 15,2 tys. w 2008 roku.

Rozwój rolnictwa ekologicznego 
w Polsce jest możliwy dzięki dobrym 
warunkom przyrodniczym i społecznym 
oraz dotacjom ze środków finansowych 
Unii Europejskiej i budżetu krajowego. 
Również z roku na rok rośnie grupa 
świadomych konsumentów poszuku-
jących ekologicznej żywności.

Rolnictwo ekologiczne nie sprowa-
dza się wyłącznie do odrzucenia prze-
mysłowych środków produkcji, lecz 
polega na umiejętnym gospodarowa-
niu środkami własnymi i dążeniu do 
samowystarczalności paszowej i na-
wozowej. Wymaga od rolnika wiedzy, 
doświadczenia i gotowości działania. 
W rolnictwie ekologicznym szczegól-
ną uwagę zwraca się na płodozmian, 
dostosowany do określonych warun-
ków glebowo-klimatycznych. Właściwie 
skonstruowany i ściśle przestrzegany 
gwarantuje osiągnięcie zadawalających 

plonów i zwiększenie żyzności gleby. 
Nieodzownym elementem płodozmia-
nu są wieloletnie rośliny motylkowate 
lub ich mieszanki z trawami. Ich upra-
wa zapewnia pozyskanie wartościowej 
i smakowitej paszy dla przeżuwaczy 
oraz umożliwia utrzymanie równowagi 
biologicznej ekosystemów i żyzność gle-
by, co jest podstawową zasadą rozwoju 
rolnictwa ekologicznego. Płodozmian 
powinien zawierać 25-30% roślin mo-
tylkowatych, aby zachować niezbędną 
ilość azotu i próchnicy w glebie oraz 
pokryć straty składników pokarmowych.    

Dobór gatunków
Rośliny motylkowate i ich mieszan-

ki z trawami na gruntach ornych wy-
siewa się zazwyczaj wczesną wiosną 
w roślinę ochronną i z reguły użytkuje 
w następnym lub dwóch kolejnych se-
zonach wegetacyjnych. Wśród roślin 

motylkowatych drobnonasiennych, 
które pozwalają na uzyskanie wartoś-
ciowej paszy, największe znaczenie 
w użytkowaniu kośnym mają: koniczyna 
czerwona i lucerna, a pastwiskowym 
koniczyna biała, natomiast spośród 
gatunków traw: kostrzewy (trzcinowa, 
łąkowa), kupkówka pospolita, tymotka 
łąkowa, życice (trwała, wielokwiatowa, 
westerwoldzka), rajgras wyniosły, festu-
lolium i wiechlina łąkowa. Na glebach 
średnich i zwięzłych, dobrze uwilgot-
nionych najlepiej udaje się koniczyna 
czerwona z trawami, natomiast na sła-
biej uwilgotnionych lucerna z trawami. 

Dobra pasza
Mieszanki motylkowato-trawiaste, 

w porównaniu do czystych zasiewów 
roślin motylkowatych wyżej i wierniej 
plonują oraz można je dłużej użytkować. 
Poza tym pasza z mieszanek odznacza 

Tabela 1. Zawartość składników organicznych i mineralnych w suchej masie oraz wartość pokarmowa koniczyny czer-
wonej, festulolium oraz ich mieszanki w uprawie polowej (średnia z 2 lat pełnego użytkowana) 

Wyszczególnienie 
Białko 

ogólne (%)
Włókno 

surowe (%)
Popiół  

(%) 
P

 (%)
K 

(%)
Ca (%) Mg (%)

BTJP (g/
kg SM)*

JPM 
(1 kg SM) *

JPŻ 
(1 kg SM) *

EM (Mcal/
kg SM)*

Festulolium 100% (180 kg N) 11,8 25,2 9,1 0,34 3,34 0,72 0,18 28,1 0,82 0,77 3,20

Koniczyna 100% 
(0 kg N)

18,4 22,2 9,9 0,28 2,74 1,68 0,32 44,3 0,78 0,73 2,57

Koniczyna 60% + trawa 40% 
(0 kg N)

14,8 23,9 9,5 0,29 2,89 1,30 0,26 36,6 0,79 0,74 2,65

*BTJP - białko trawione w jelicie cienkim pochodzące z paszy
*JPM - jednostka paszowa produkcji mleka (1700 kcal)
*JPŻ - jednostka paszowa produkcji żywca (1820 kcal)
*EM - energia metaboliczna 
Źródło: badania własne 

FARMA



nr 9/10 wrzesień/październik 2011

35w w w . r a p o r t r o l n y . p l

się korzystniejszym stosunkiem białka 
do składników energetycznych, łatwiej-
szą konserwacją i lepszą efektywnością 
w żywieniu zwierząt. Mieszanki również 
skutecznie ograniczają zachwaszcze-
nie oraz zmniejszają ryzyko przepad-
nięcia wsiewki motylkowatej na skutek 
zacieniania. Właściwie skomponowa-
ne i skoszone w odpowiednim terminie 
stanowią duże rezerwy wartościowej 
paszy, zwłaszcza białka o dobrej war-
tości biologicznej i wysokiej strawności. 

Uprawa roślin motylkowatych i ich 
mieszanek z trawami pozwala na cał-
kowite wyeliminowania nawożenia azo-
tem, dzięki wiązaniu przez bakterie 
brodawkowe Rhizobium, współżyją-
ce z korzeniami roślin motylkowatych, 

azotu atmosferycznego. Jest więc 
szczególnie ważna w ekologicznym 
systemie gospodarowania. Efektyw-
ność wiązania azotu jest na tyle duża, 
że zaspakaja potrzeby samych roślin 
motylkowatych, traw rosnących z nimi 
w mieszance oraz wzbogaca w azot 
glebę dla roślin następczych. Według 
danych literaturowych, przy 20-40% 
udziale roślin motylkowatych w runi wy-
dajność mieszanek bez dodatkowego 
nawożenia jest podobna do wydajno-
ści samych traw nawożonych azotem 
w ilości 150-180 kg na ha.          

Badania przeprowadzone w IUNG-
-PIB wykazały, że koniczyna czerwo-
na w siewie czystym, bez nawożenia 
azotem, plonowała o około 30 proc. 

lepiej niż festulolium w siewie jednoga-
tunkowym nawożone azotem w ilości 
180 kg na rok. Mieszanka festulolium 
z 40% udziałem koniczyny czerwonej, 
bez nawożenia azotem, plonowała 
nieco lepiej niż festulolium nawożo-
ne dawką 180 kg N na rok, natomiast 
z 60% udziałem rośliny motylkowatej 
(0 kg N na ha) charakteryzowała się 
wydajnością podobną do koniczyny 
czerwonej w siewie czystym (rys. 1). 
Pod względem wartości pokarmowej 
pasza z mieszanek wyróżniała się ko-
rzystną zawartością składników pokar-
mowych i makroelementów, zwłaszcza 
optymalna była zawartość białka ogó-
lnego i włókna surowego oraz dobrą 
wartością pokarmową (tab. 1). 
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Zielonka z mieszanek może być wy-
korzystywana wielostronnie – do bez-
pośredniego skarmiania, sporządzania 
sianokiszonki lub jako wartościowe sia-
no. Na siano i sianokiszonkę przydatne 
są mieszanki traw z lucerną i koniczyną 
czerwoną, a do wypasania z koniczyną 
białą. Do mieszanek z lucerną stosuje 
się tymotkę łąkową, kostrzewę łąko-
wą, rajgras wyniosły, festulolium i kup-
kówkę pospolitą. Koniczynę czerwoną 
wysiewa się w mieszance z życicami, 
kostrzewą łąkową, tymotką łąkową 
lub festulolium. Badania wykazały, że 
wśród dwugatunkowych mieszanek ko-
niczyny czerwonej z trawami najlepszą 
wydajnością i wartością energetyczną 
cechowała się zielonka z udziałem życi-
cy wielokwiatowej i festulolium. Do mie-
szanki pastwiskowej z koniczyną białą 
przydatne są: życica trwała, kostrzewa 
łąkowa i tymotka łąkowa.

Korzyści ekologiczne
Uprawa roślin motylkowatych i ich mie-

szanek z trawami, oprócz wzbogacania 

gleby w azot, przyczynia się do zwięk-
szenia zasobności górnych warstw gleby 
w inne składniki mineralne. Silnie roz-
winięty i głęboko sięgający palowy sy-
stem korzeniowy roślin motylkowatych 
drobnonasiennych pobiera te składniki 
z głębszych warstw gleby i przenosi do 
wszystkich części rośliny, a wraz z reszt-
kami pożniwnymi dostają się one do 
powierzchniowych warstw gleby, gdzie 
po stopniowej mineralizacji, zwiększają 
zawartość próchnicy w glebie. Wpływa 
to na zwiększanie aktywności biolo-
gicznej i żyzności gleby oraz poprawia 
stosunki fizyko-chemiczne. Koniczyna 
czerwona i jej mieszanki z trawami po-
zostawiają od 3 do 5 t suchej masy resz-
tek pożniwnych na 1 ha, a lucerny od  
5 do 8 t/ha, co może stanowić ekwiwa-
lent nawet 40-60 ton obornika na 1 ha. 
Dzięki temu poprawia się wartość sta-
nowiska w płodozmianie. Zaletą uprawy 
roślin motylkowatych jest również dzia-
łanie strukturotwórcze i fitomelioracyjne, 
które polega na tworzeniu gruzełkowatej 
struktury gleby oraz poprawie stosun-

ków wodno-powietrznych, co ma duże 
znaczenie przy gospodarowaniu na gle-
bach cięższych i nieprzepuszczalnych. 
Mieszanki motylkowato-trawiaste chronią 
też glebę przed erozją wodną i wietrzną, 
a dłuższe pokrycie gleby roślinnością 
zmniejsza wymywanie z niej makroe-
lementów w sezonie zimowym. Jedno-
cześnie ruń zatrzymuje w glebie więcej 
opadów atmosferycznych, co sprzyja ko-
rzystnym procesom mikrobiologicznym, 
bez ujemnego wpływu na strukturę gle-
by i jej zasobność. Wprowadzanie takich 
upraw do płodozmianów polowych wy-
raźnie ogranicza zachwaszczenie gleb 
chwastami jednorocznymi, ze względu 
na dużą konkurencyjność mieszanek 
motylkowato-trawiastych względem więk-
szości gatunków roślin synantropijnych. 
Zwarta darń mieszanek skutecznie eli-
minuje chwasty, które przystosowane 
są swoim rozwojem do cyklów rozwo-
jowych monokultur polowych. 

Dr Mariola Staniak
mgr inż. Jolanta Kaźmierczak

Zakład Uprawy Roślin Pastewnych
IUNG-PIB w Puławach

FARMA
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Życie gleby i zdrowotność 
roślin oraz konsumentów jest 
zagrożone !!!
 Na dzień dzisiejszy jednym z najważniejszych zadań, które stoi przed sadownikiem, rolnikiem 
jest  przeciwdziałanie zakwaszeniu gleb poprzez stosowanie wapna.

 W 2006 roku, w dniach 1-2 czerwca 
zorganizowana była Konferencja Na-
ukowo-Techniczna pod tytułem „Na-
rodowy Program Wapnowania Gleb 
w Polsce”. Na tej konferencji omówiono 
zagadnienia związane ze stanem, przy-
czynami i skutkami zakwaszenia gleb 
w Polsce. Znaczne zakwaszenie gleb 
i małe zużycie nawozów wapniowych 
wyróżnia Polskę bardzo niekorzystnie 
w porównaniu z krajami sąsiadujący-
mi. Aktualne zużycie nawozów wa-
piennych nie wyrównuje nawet strat 
wapnia z gleby a odczyn gleb nie ule-
ga żadnej poprawie. Należy tu jednak 
podkreślić, iż gleby kwaśne i bardzo 
kwaśne zawierają szkodliwe dla roślin 
pierwiastki glinu i manganu, a ubogie 
są przeważnie w pierwiastki: fosforu, 
potasu i magnezu nie wspominając już 
o mikroelementach. Produktywność 
tych gleb jest mała i małą mają odpor-
ność na procesy degradacji fizycznej 
i chemicznej. Gleby takie są „chore” 
a produkowane na nich produkty ro-
ślinne w rolnictwie i ogrodnictwie są 
produktami niepełnowartościowymi. Ja 
osobiście (autor) corocznie zgłaszam 
do Dyrekcji Mazowieckiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego propozycję 
działania w doradztwie by uświada-
miać rolników i ogrodników organizu-
jąc na ten temat szkolenia. Wiadome 

jest, że poprzez wapnowanie gleby 
doprowadzimy do jej odkwaszenia, 
a tym samym do poprawienia życia 
gleby i mikroorganizmów glebowych. 
Zaznaczam, że każda rosnąca ro-
ślina powinna rozwijać się w glebie, 
w warunkach tlenowych, w symbiozie 
z efektywnymi mikroorganizmami. To 
w rezultacie zwiększa plon uprawia-
nych roślin i polepsza ich jakość kon-
sumpcyjną. Na kwaśnej, chorej glebie 
rosną chore rośliny. Wydają one niskie 
plony, które nie są w pełni wartościo-
we. Wapnując gleby poprawiamy życie 
gleby i poprawiamy jednocześnie życie 
roślin w niej rosnących, co w rezultacie 
pozwala nam uzyskać pełnowartościo-
we plony (wzrasta zawartość witamin, 
soli mineralnych i innych związków or-
ganicznych potrzebnych organizmom 
żywym). Nie potrzeba nam roślin ge-
netycznie modyfikowanych (GMO). 
A one nie uzupełnią brakującego wap-
nia w glebie, a więc nadal gleba będzie 
chora i na niej uprawiane jakiekolwiek 
rośliny będą chore, a w efekcie końco-
wym i produkty będą również chore – 
niepełnowartościowe i społeczeństwo, 
które te produkty będzie spożywało 
będzie również chore!. Czy o to chodzi 
tym wszystkim zwolennikom GMO!!!. 
Szkoda tylko, że polityka Unijna bierze 
górę nad zdrowym rozsądkiem, gdzie 

w całości stratna będzie cała ludzkość 
naszego globu!!!.

Informuję, że przeczytałem w nume-
rze 8/2010 roku w magazynie nowo-
czesnego rolnictwa Topagrar Polska 
na str. 32 artykuł pod tytułem „Wapno 
a polityka”. Krajowy program wspar-
cia zakupu wapna w ramach regulacji 
gleb poległ w starciu z polityką. Sta-
nowiska resortów rolnictwa i środowi-
ska w tej sprawie są odmienne. Jak 
zwykle więc – stracili rolnicy! Cytat: 
„z punktu widzenia celów służących 
ochronie środowiska i zgodnie z zasa-
dą zrównoważonego rozwoju, zabieg 
wapnowania gleb nie jest procesem 
pozytywnym”.Takiej treści pisemną 
odpowiedź w marcu 2010 roku uzy-
skało biuro Lubelskiej Izby Rolniczej 
od Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie. Pod pismem podpisał się 
i przystawił imienną pieczątkę Lucjan 
Orgasiński, wiceprezes zarządu fun-
duszu. Argumenty Ministerstwa Śro-
dowiska są sprzeczne z badaniami 
naukowymi. To jakby tworzenie nowej 
gałęzi wiedzy. Gleba jest nieodnawial-
nym zasobem narodowym i mamy 
obowiązek o nią dbać. Szkoda tylko, 
że polityka bierze górę, a nie zdrowy 
rozsądek, gdzie w całości stratne jest 
nasze społeczeństwo.

Jest okres pożniwny, zbliża się je-
sień i są ku temu warunki, że można 
stosować wapno, jeżeli zachodzi taka 
potrzeba w uprawach sadowniczych 
czy rolniczych. Dobrze wiemy, że więk-
szość nawozów azotowych ma właś-
ciwości zakwaszające glebę, dlatego 
należy bardzo precyzyjnie dobrać za-
równo formę jak i dawkę nawozu na 
1 ha. Zakwaszenie gleb w Polsce jest 
procesem postępującym zarówno, je-

FARMA
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śli chodzi o obniżenie się pH gleby jak 
i powierzchnię uznawaną za kwaśną. 
Pośrednio niekorzystne działanie ni-
skiego odczynu gleby na rośliny zwią-
zane jest ze zwiększeniem wymycia, 
a w konsekwencji ze spadkiem zawar-
tości kationów wymiennych, zwłaszcza 
wapnia, magnezu a w pewnym stopniu 
potasu oraz z uruchomieniem szkod-
liwych jonów glinu, kadmu i manganu 
w kompleksie sorbcyjnym. W rezulta-
cie na glebach kwaśnych nawożenie 
mineralne powoduje małe przyrosty 
plonów, może wogóle nie działać, bądź 
w skrajnych przypadkach może nawet 
działać ujemnie. Na przykład szcze-
gólnie słabo, a nawet ujemnie działa 
przy zbyt kwaśnym odczynie gleby sól 
potasowa w przeciwieństwie do siar-
czanu potasu.

Rolnik, sadownik nie powinien do-
puszczać do dalszego pogłębiania za-
kwaszenia gleb. Na glebach kwaśnych 
nawożenie mineralne powoduje małe 
przyrosty plonów, bądź w skrajnych 
przypadkach może działać ujemnie 
zarówno w uprawach sadowniczych, 
warzywniczych jak i rolniczych. Przy-

pomnę, że w warunkach kwaśnej gleby 
nie azot i potas, lecz wapń decyduje 
o wysokości i jakości plonów. Pragnę 
wszystkim zainteresowanym tymi za-
gadnieniami, sadownikom i rolnikom 
wyjaśnić, że nigdy nie osiągniemy koń-
cowego efektu w produkcji plonów 
wysokiej jakości, jeżeli nie zmienimy 
warunków, w jakich rośliny, krzewy, 
drzewa rosną, a przy tym nie zmieni-
my swojej mentalności, która dla wielu 
sadowników jest, można powiedzieć 
nadal zakałą. Należy obniżyć koszty 
produkcji, a polepszyć jakość owo-
ców, czy to można osiągnąć? Można, 
bo już sadownicy osiągają bardzo do-
bre plony jakościowo, przy mniejszych 
nakładach finansowych na produkcję. 
Nasze drzewa i krzewy owocowe oraz 
truskawki rosną najczęściej w glebie 
kwaśnej lub bardzo kwaśnej. I tu in-
formuję wszystkich, że ze wszystkich 
krajów – ze Wspólnoty Państw Eu-
ropejskich wywieźliśmy dotychczas 
najwięcej wapna na gleby uprawne, 
a z drugiej strony mamy największą 
powierzchnię gleb kwaśnych i bardzo 
kwaśnych. Gleby należy w pierwszej 

kolejności odkwasić, a potem wysiewać 
nawozy doglebowe. Jeszcze wielu rolni-
ków i sadowników wysiewa nawozy na 
gleby kwaśne i bardzo kwaśne, które 
to składniki bardzo słabo lub w ogóle 
nie są pobierane przez korzenie roślin, 
a tylko podrażają produkcję. Zawsze 
mówię, jeśli masz nawozy potasowo - 
fosforowe w magazynie to niech sobie 
leżą a zakup wapno - kredę Mielnicką 
- węglanową, która najszybciej zmie-
nia odczyn gleby, odkwasza glebę i po 
odkwaszeniu jej wysiej nawozy, a ko-
rzenie roślin będą pobierały składniki 
i będzie wówczas widoczny efekt dzia-
łania tych nawozów. 

Dla sadowników, rolników proponuję 
by na początek produkcji lub, gdy ją 
już prowadzą zastanowili się i podjęli 
decyzję, czy warto zbadać swoje sady 
pobierając próby gleby na określenie 
zawartości materii organicznej, odczy-
nu gleby, makroelementów: wapnia, 
fosforu, potasu, magnezu i siarki oraz 
na zawartość mikroelementów: boru, 
miedzi, cynku, żelaza i manganu, - 
czy też nie? Pobieramy próbę gleby 
z trzech poziomów profilu glebowego 
(próchnicznego, wymycia i wmycia 
składników pokarmowych. Wiadomo-
ści na ten temat można znaleźć w art. 
„Postępujące zakwaszenie gleb oraz 
dokładność pobierania prób gleby do 
analiz chemicznych” w nr1/2011 - Ży-
cie Powiśla lub na stronie internetowej 
www.raportrolny.pl (w pozycji - ogrod-
nictwo). Po otrzymaniu wyników każ-
dy rolnik czy sadownik przekona się, 
w jakim stanie miał lub ma swój sad 
lub uprawy polowe. Potem niech po-
myśli, dlaczego ja nie mam, a tamten 
sadownik ma bardzo ładny plon owo-
ców czy też warzyw.

Pragnę wyjaśnić sadownikom i rolni-
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kom jako autor wielu badań z nawo-
zami dolistnymi, że nawozy typu „U” 
(Alkalin K+Si, Alkalin KB+Si i Alkaliny 
PK 10:20 i 5:25), Acid PK bądź (Plo-
nochrony: zasadowy, potasowy, wap-
niowy, fosforowy, mikroelementowy 
i inne) są od ponad 10 lat stosowane 
przez sadowników na terenie Polski 
i zagranicy w różnych uprawach sa-
downiczych, warzywniczych i w upra-
wach roślin rolniczych. Ci wszyscy 
sadownicy, którzy od lat dostosowali 
się do mojego programu dokarmiania 
dolistnego makro- i mikroelementa-
mi, a także nawozami dolistnymi typu 
„U” uchronili kwiaty (słupki) roślin sa-
downiczych przed, nie już przymroz-
kami, ale jak to miało miejsce w 2007 
roku - przed mrozami, a w 2009 roku 
ochroniono zawiązki owocowe jabło-
ni przed przymrozkami wiosennym jak 
to miało miejsce w rejonie Lubelskim, 
czy w 2010 roku w okolicy Wieniawy 
i w innych miejscach na terenie Polski.

 Postanowiłem wzorem lat ubiegłych 
już od jesieni 2010 roku lustrować sady, 
a także przechowalnie i chłodnie, w któ-
rych złożono owoce po zbiorach. To, co 
zobaczyłem było tylko potwierdzeniem 
moich przypuszczeń, że większość 
sadowników bardzo ograniczyła ilość 
opryskiwań wapniem pomimo bardzo 
zróżnicowanych warunków pogodowych, 
jaka panowała w zeszłym i w tym roku, 
w okresie letnio-jesiennym w uprawach 
nie tylko sadowniczych. Owoce prawie 
wszystkich odmian jabłoni ze względu 
na gorzką plamistość podskórną, opa-
rzeliznę powierzchniową i miękką opa-
rzeliznę, rozpad chłodniczy i wewnętrzny 
nie nadają się do konsumpcji. Stało się 
tak dlatego, gdyż jabłka te były ubogie 
w wapń. Takie też owoce spotykamy 
w sprzedaży. Ale są i tacy sadownicy, co 

już od szeregu lat stosują wapno dogle-
bowo, a także corocznie wapń dolistnie 
od 10-12 opryskiwań np. Wapnovitem 
w odmianie Ligol. Mają Oni owoce bar-
dzo ładne, wyrośnięte bez śladów i ob-
jawów gorzkiej plamistości podskórnej. 
W artykule tym staram się wyjaśnić czy 
można było uniknąć chorób fizjologicz-
nych w sadzie i podczas przechowy-
wania owoców. Bardzo groźną chorobą 
wywołaną brakiem wapnia jest gorzka 
plamistość podskórna. Podatne są na 
nią niektóre odmiany np. Jerseymac, 
Koksa Pomarańczowa, Piękna z Bo-
skoop, Elstar, Jonagold i jego sporty, 
Gala i jego sporty, Szampion, Ligol, 
Gloster, Cortland.

Informuję, że jędrność miąższu owo-
cu zależy od wysycenia ścian komór-
kowych miąższu przede wszystkim 
wapniem i fosforem. W przypadku 
dużego deficytu fosforowego w glebie 
(określonego na podstawie chemicznej 
analizy gleby) lub objawów niedoboro-

wych na liściach, należy zastosować 
w okresie wzrostu zawiązków owoco-
wych, a także na 4 i 2 tygodnie przed 
zbiorem owoców, dokarmianie dolist-
ne stosując np. Fostar z 0,5 % wod-
nym roztworem mocznika lub Foscalvit 
bądź Seniphos lub Plonochron fosfo-
rowy bądź Acid PK.

Chcąc owoce przechowywać jak 
najdłużej w przechowalni, czy też chłod-
ni, należy przynajmniej na miesiąc przed 
zbiorem owoców wykonać badanie la-
boratoryjne na zasobność składników 
mineralnych w owocu. Dopiero na pod-
stawie otrzymanych wyników możemy 
określić braki. Wówczas jest jeszcze 
czas by wprowadzić korektę w dokar-
mianiu dolistnym i uzupełnić brakujące 
składniki. Na sukces w przechowywaniu 
możemy liczyć wówczas, gdy owoce 
będą miały optymalny skład chemiczny.

 dr Bogdan Z. Jarociński spec. 
I i II stop. w zak. sadownictwa

MODR Warszawa, 
Oddział w Radomiu

FARMA
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Mikroorganizmy a ogniwa łańcucha 
pokarmowego czterech form życia Ziemi.
Energia ogniw łańcucha pokarmowego wyzwalana jest głównie przez Słońce zapewniając rozwój i trwanie czterech form życia ustanowionych 
na Ziemi: ludzi, zwierząt, roślin i mikroorganizmów.

Prawa natury nieustanowione przez 
człowieka, samoorganizują rozkład ma-
terii na łatwo dostępne składniki od-
żywcze, służące trwaniu, powielaniu 
i rozwojowi życia wszystkich stworzeń. 
Rolą nauki jest mierzyć, co jest mierzal-
ne i czynić mierzalnym, co jest nie mie-
rzalne. Szczególnym jej wyzwaniem jest 
rozpoznawanie wszechstronnych me-
tabolicznych możliwości mikroorgani-
zmów. Choć bez ich aktywności życie 
na Ziemi szybko by ustało, nauka do-
piero od niedawna docenia znaczenie 
mikroorganizmów w podtrzymywaniu 
życia na Ziemi. 

Życie organizmów wyższych na Ziemi 
całkowicie uwarunkowane jest obec-
nością mikroorganizmów. One są pier-
wotnymi konstruktorami i monopolistami 
enzymów rozstrzygających o metaboli-
zmie roślin, zwierząt i ludzi. Większość 
rozpoznawanych związków chemicz-
nych to metabolity mikroorganizmów. 
Podstawową rolę w naturalnych pro-
cesach recyklingu składników odżyw-
czych ogniw łańcucha pokarmowego 
pełnią mikroorganizmy. Dlatego to kie-
runek ich aktywności w środowisku 
decyduje o zdrowiu człowieka i towa-
rzyszącej mu fauny i flory. Z dotych-
czasowej obserwacji wynika, że środki 
chemiczne ułatwiają rozwój i dominację 
patogennej mikroflory oraz organizmów 
wrogich wobec człowieka i przyjaznej 
mu florze i faunie.

Prawa natury są trwale 
uporządkowane. 

Środowisko naturalne cechują współ-
grające z życiem procesy biofizykoche-
miczne, zachodzące lokalnie, regionalnie 
i globalnie, które trwają od ułamków 
sekund po całe stulecia. Natura samo-
organizuje mechanizm efektywnego 
przepływu energii i niezbędnych skład-
ników do tworzenia materii organicznej 
między mikroorganizmami, roślinami, 
zwierzętami i ludźmi. Wzajemne relacje 
czterech form życia kształtują wspólny 
system, który autorzy na potrzeby własne 
określają kwadrant-ekosystEM. Z ana-
lizy tych relacji wynika, że mikroorgani-
zmy są głównymi sprawcami przepływu 
składników odżywczych wszystkich łań-
cuchów pokarmowych na Ziemi.

Każda technologia, procedura czy 
też metoda stosowana w zagospo-
darowywaniu biomasy znajdującej się 
w odpadach, uznająca prawa natury, 
gwarantuje pełne wykorzystanie jej 
składników z pożytkiem dla wszyst-
kich mieszkańców Ziemi. 

Działania człowieka nierespektujące 
praw natury wzmagają aktywność mi-
kroorganizmów patogennych, wywo-
łujących trwałe bo sterowane prawami 
natury procesy tworzące zagrożenie 
ładu i harmonii ekosystemów życia 
wszystkich stworzeń bytujących na 
Ziemi. Brak w powszechnym stosowa-
niu najefektywniejszych, bo naturalnych 

narzędzi biologicznych w przywraca-
niu do ogniw łańcucha pokarmowego 
składników odżywczych znajdujących 
się w biomasie odpadów, niestety za-
chęca do ich spalania. Kapitałochłonne 
spalanie odpadów zawierających zwykle 
duże ilości wody przy stale rosnącym 
ujemnym bilansie materii organicznej 
gleb jest co najmniej nierozważne, bo-
wiem wzmaga zagrożenia ekologiczne.

Z biegiem rozwoju cywilizacji po-
wstawały coraz bardziej pomysłowe 
technologie. Człowiek stosujący bez 
umiaru nawozy sztuczne, pestycydy 
a zwłaszcza modyfikacje genetyczne 
daleki jest od dobroczynności i posłu-
gi światu, do jakiej został powołany. 

Dlatego świat XXI wieku zaczyna 
poszukiwać źródeł zdrowej żywności, 
dąży do przywracania ładu i harmonii 
naturalnego środowiska. 

Bezpieczne przywracanie ładu i harmonii 
ogniw łańcucha pokarmowego zapewniaj 
rozwój i trwanie wszystkich czterech form 
życia ustanowionych na Ziemi. Jest to możli-
we dzięki stosowaniu naturalnych technologii 
mikrobiologicznych opartych o konsorcja 
probiotycznych mikroorganizmów. 

Stosowanie Probiotechnologii zareko-
mendowali uczestnicy I Międzynarodo-
wego Kongresu SCD Probiotechnologii 
zorganizowanego w Polsce w dniach 
16 – 23.07.2011r.. 

Opracowanie:
Sławomir Gacka i Stanisław Kolbusz
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Euro - Raps (Europa w Łosiowie) 
W ramach Dni Otwartych Drzwi Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (Opolszczyzna) zostały zorganizowane Europejskie Dni Rzepaku 
„Euro-Raps”.  Na stoiskach oraz na poletkach demonstracyjnych podczas prezentacji odmian oraz efektów stosowania środków ochrony roślin 
przydatnych w uprawie rzepaku specjaliści dzielili się z zainteresowanymi osobami wiedzą i doświadczeniem w uprawie tego gatunku. 

Opolszczyzna to jeden z wiodących 
w skali kraju regionów, zarówno pod 
względem wysokości produkcji rzepaku, 
jak i stopnia organizacji jego producen-
tów. Stąd m.in. duże zainteresowanie 
imprezą widoczne na sali wykładowej 
oraz poletkach demonstracyjnych. Euro-
pejskie Dni Rzepaku są międzynarodo-
wym spotkaniem branży roślin oleistych 
z krajów, będących największymi pro-
ducentami rzepaku w Europie. Należy 
zaakcentować, że Polska jest w pierw-
szej czwórce producentów – wspólnie 
z Francją, Niemcami i Wielka Brytanią. 
Podczas konferencji poruszano między 
innymi kwestie związane z zagrożeniem 
i perspektywami dla uprawy rzepaku 
w naszym kraju. Dyskutowano zarów-
no o problemach agrotechnicznych, jak 
i ekonomicznych. Uczestnicy wspólny-
mi siłami wypracowali kilka wniosków 
podsumowujących całość spotkania. 
Stwierdzili na przykład, że niezbędna 
jest integracja rynkowa. Producenci 
rolni podtrzymywali dalszą potrzebę 
wsparcia i tworzenia grup producentów 
rolnych oraz systemów spółdzielczych. 
Zwrócili uwagę, że przyszła WPR musi 
aktywnie promować częstsze i syste-
matyczne prognozy cen żywności, 
które muszą być w sposób przejrzysty 
przekazany do opinii publicznej. Pod-
kreślali, że konieczna jest promocja 
produkcji rzepaku na cele spożywcze 
poprzez propagowanie oleju rzepako-
wego jako produktu o właściwościach 
zdrowotnych.

Dobór odmian
Kierując się na poletka demonstra-

cyjne widać było, jak wiele odmian rze-
paku dostępne jest na rynku. Warto 
pamiętać, że dokonując wyboru od-
miany powinno się wziąć pod uwagę 
ilość opadów w danym rejonie. Na te-
renach gdzie brakuje wody wskazana 
jest uprawa odmian, które wcześnie 
rozpoczynają okres kwitnienia. Rzepak 
w okresie od kwitnienia do „nalewania” 
się nasion do łuszczyn, czyli w ciągu 
2 miesięcy, w maju i czerwcu – po-
trzebuje ok. 200 mm wody, korzystnie 
jeżeli jest ona równomiernie dostęp-
na dla roślin w tym terminie – mówił 
producentom Mariusz Staniek z firmy 
Sumi Agro. Polecał on producentom 
mieszańce ES Domino F1 oraz odmia-
nę Olano. Są to odmiany przydatne 
do uprawy w całym kraju, szczegól-
nie dobrze sprawdzają się w regionie 
południowo-zachodnim. W badaniach 
COBOR-u plon ES Domino F1 wyniósł 
aż 120% wzorca, natomiast u Olano 
uzyskano plon w granicach 115-119% 
wzorca. Rośliny odmiany ES Domi-
no F1 wiosną mają powolny rozrost, 
a następnie gwałtowny przyrost pędu 
głównego i skoncentrowane w czasie 
kwitnienie. Charakteryzują się dużą 
biomasą zarówno pędu głównego 
jak i bocznych. Zalecane zagęszcze-
nie roślin tej odmiany na 1 m2 wynosi 
35-45 sztuk. Na poletkach wyróżniały 
się także odmiany populacyjne – ES 
Bourbon oraz Canti. 

Wśród producentów przybyłych do 
Łosiowa nie sposób było nie usłyszeć 
głosów, że w tym sezonie rzepak od 
jesieni 2010 r. miał cały czas „pod gór-
kę”. Trudne warunki pogodowe wymu-
siły opóźnienie terminu siewu nasion, 
a następnie niska suma temperatur 
na jesieni nie pozwoliła wytworzyć ro-
ślinom po 8-12 liści, a przy takiej ich 
liczbie można spodziewać się odpo-
wiedniego plonu. Mariusz Staniek in-
formował, że w trudnych warunkach 
dobrze sprawdza się w całym kraju 
odmiana Canti. Jest tolerancyjna na 
duże zróżnicowanie gleby – może być 
uprawiana na glebach bardzo żyznych, 
ale także na stanowiskach słabszych 
(IVa, IVb) oraz w rejonach, gdzie są 
okresowe niedobory wody. Na jesie-
ni rośliny mają silny wigor, natomiast 
wiosną wolno rozpoczynają wegeta-
cję, co jest korzystne, jeżeli chodzi 
o przymrozki majowe. Następnie rośli-
ny krótko kwitną (zarówno górne, jak 
i boczne pędy) i szybko przekwitają – 
mówił M. Staniek.

Rośliny odmiany ES Bourbon w tym 
trudnym dla rzepaku roku wyglądały 
na poletkach także bardzo dobrze. 
Podkreślano, że na wiosnę rośliny ES 
Bourbon nie „uciekały” w pęd głów-
ny, ale wytworzyły dużą liczbę pąków 
kwiatowych i przekwitły, bardzo szybko. 
Dlatego najmniej ucierpiały w związku 
z przymrozkami. ES Bourbon ma krót-
szy w porównaniu z niektórymi odmia-
nami okres do „nalewania” nasion do 

FARMA
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łuszczyn, ale jej plon jest duży m.in. za 
sprawą pokaźnej masy 1000 nasion. 

W uprawie rzepaku w ostatnich la-
tach trudności sprawia kiła kapusty. 
Podczas spotkania producenci do-
pytywali, która z odmian jest najmniej 
podatna na tę chorobę. Warto pamię-
tać, że kiła kapusty występuje bar-
dzo często, jeżeli nie jest zachowany 
odpowiedni płodozmian. M. Staniek 
przekazywał, że w warunkach presji 
ze strony kiły kapusty warto wybierać 
odmiany ES Bourbon oraz Canti. Na-
tomiast odmiany mieszańcowe wy-
magają odpowiedniego powadzenia 
łanu od jesieni aż po zbiór. Odmiana 
ES Domino F1 jest również odporna 
na choroby, zwłaszcza na zgniliznę 
twardzikową i można ją wykorzystać 

do uprawy na ryzykownych stanowi-
skach – wyjaśniał M. Staniek. Ponadto 
należy podkreślić, że ES Domino F1 jest 
wyróżniającą się odmianą pod wzglę-
dem cech jakościowych – zawartości 
tłuszczów. Odmiany mieszańcowe są 
także na pierwszym miejscu jeżeli weź-
mie się pod uwagę masę 1000 nasion. 
Nie odstaje jednak od nich populacyj-
na odmiana ES Burbon.

Wysokość plonu
- Panujące w tym roku warunki po-

godowe nie były korzystne dla wzro-
stu i plonowania rzepaku. Problemem 
było m.innymi długie kwitnienie roślin. 
Dlatego ważny był wybór odpowiednie-
go momentu do sklejania łuszczyn. Z 
oferty firmy Sumi Agro do tego zabie-

gu polecany jest preparat Flexi. Należy 
go stosować, gdy łuszczyny zaczyna-
ją żółknąć, ale jeszcze są elastyczne 
i pozwalają się zgiąć bez pękania. W 
praktyce przypada to na 3-4 tygodnie 
przed zbiorem rzepaku. Na 1 ha zaleca 
się 0,8 l preparatu. Ilość wody użytej 
do zabiegu musi być uzależniona od 
wielkości i zagęszczenia roślin. Ciecz 
użytkowa powinna dokładnie pokryć 
górne łuszczyny bowiem są one najbar-
dziej podatne na otwieranie się. Nato-
miast łuszczyny w dolnej części rośliny 
są mniej narażone na działanie światła 
i wody, ale także muszą być zabezpie-
czone. Do opryskiwania roślin używa 
się ok. 300 l wody/ha. Preparat Flexi 
zawiera w swoim składzie substancję, 
która po zastosowaniu tworzy na łusz-
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czynach cienką powłokę, dzięki cze-
mu są one mniej podatne na pękanie 
i osypywanie się nasion. Należy także 
zaznaczyć, że po zastosowaniu Flexi 
wszystkie procesy życiowe w rośli-
nach przebiegają poprawnie. Powsta-
ła po naniesieniu preparatu powłoka 
ochronna jest przepuszczalna dla po-
wietrza i pary wodnej, ale ogranicza 
dostęp do łuszczyn wody opadowej, 
co umożliwia szybkie ich dosychanie 
i zmniejsza ryzyko porastania nasion.

Jednym z argumentów przemawiają-
cym za stosowaniem preparatów skle-
jających łuszczyny jest ograniczenie 
liczby samosiewów rzepaku w upra-
wach następczych, zwłaszcza istotne 
jest to w uprawie buraka cukrowego. 
Kolejny argument, to samosiewy rze-
paku w rzepaku. Warto zwrócić uwa-
gę, że przy uprawie różnych odmian 
po sobie rośliny te są dla siebie chwa-
stami. W wielu gospodarstwach wy-
siewa się precyzyjnie określoną ilość 
nasion, ale zagęszczenie roślin zostaje 
przekroczone 2- lub 3-krotnie, ponie-
waż dochodzą samosiewy rzepaku. 

Do walki z chorobami 
i szkodnikami

Duże zainteresowanie zwiedzających 
widać było przy poletkach demonstra-
cyjnych, na których prezentowano pro-
gramy nawożenia oraz ochrony roślin. 
Były tam zarówno sprawdzone już pro-
dukty, ale także nowości. Wśród tych 
drugich był fungicyd Yamato 303 SE. 
Preparat oparty jest na bazie 2 substan-
cji aktywnych –tiofanat metylowy oraz 
tetrakonazol, z różnych grup chemicz-
nych, które się uzupełniają. W uprawie 
rzepaku zalecany jest do zwalczania 
szarej pleśni, czerni krzyżowych oraz 
zgnilizny twardzikowej. Można go wy-

korzystać także w walce z chorobami 
w uprawie pszenicy ozimej oraz bura-
ka cukrowego.

Doradcy zwracali uwagę, że w upra-
wie rzepaku bardzo trudno jest po-
kryć cieczą użytkową płatki kwiatowe. 
Wskazane jest wówczas zwiększenie 
dawki cieczy użytkowej oraz użycie 
odpowiedniego zwilżacza. Takim zwil-
żaczem jest Slippa. – W tym roku, tam 
gdzie były duże uszkodzenia pośnie-
gowe i pomrozowe efekt zastosowa-
nie tego preparatu powodował m.in. 
korzystniejszą reakcję na zastosowa-
ny herbicyd. Umożliwia on dotarcie 
cieczy użytkowej w miejsca nie opry-
skane bezpośrednio np. spodnie stro-
ny liści, wewnętrzne strony zwiniętych 
liści. W stresowych warunkach – nie-
dobór wody dodatek tego preparatu 
powoduje podwyższenie sprawności 
fungicydu – mówił M. Staniek.

Swoją skuteczność potwierdził na 
poletkach demonstracyjnych środek 

owadobójczy Mospilan 20 SP. Środek 
w uprawie rzepaku zwalcza słodyszka 
rzepakowego, chowacza podobnika 
oraz pryszczarka kapustnika. Warto 
pamiętać, że preparat ten nie ma ne-
gatywnego wpływu na owady zapyla-
jące oraz inne organizmy pożyteczne.

Sytuacja na rzepakowych polach 
w mijającym sezonie była zróżnicowa-
na w zależności od regionu. Rzepak 
to jednak jeden z ważniejszych surow-
ców wykorzystywanych w przemyśle 
spożywczym oraz paliwowym. Pla-
nując uprawę rzepaku warto zwrócić 
uwagę na potencjał plonotwórczy od-
miany oraz położyć nacisk na kwestie 
agrotechniczne, w tym szczególnie 
na ochronę roślin przed chorobami 
i szkodnikami. Firma Sumi Agro, jak 
było widać podczas Europejskich Dni 
Rzepaku w Łosiowie ma wiele produk-
tów, które mogą wpłynąć na poprawę 
rentowności produkcji rzepaku.

Dr inż. Marcin Bartczak 

FARMA
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ŁadOwaCze CzOŁOwe, sPYChaCze KOParKI, PIasKarKI, PŁuGI,
brOnY talerzOwe, OPrzYrządOwanIe dO ŁadOwaCzY

11-500 GIŻYCKO - Gajewo
ul. Obwodowa 3, Poland
tel. +48 87 428 61 21
tel. +48 87 428 97 12
fax +48 87 429 81 03
info@hydramet.pl www.hydramet.pl

Produkujemy maszyny rolnicze od wielu lat. Duże doświadczenie w projektowaniu i produkcji daje nam
komfort oferowania dobrych i sprawdzonych urządzeń. Postawiliśmy na jakość! Nasze wyroby powstają
z materiałów nie ustępujących właściwościami surowcom stosowanym w najlepszych światowych
koncernach. Pomimo tego niskie koszty produkcji pozwoliły nam utrzymać bardzo korzystną cenę.

W standardzie malowanie proszkowe, stal Hardox 500 na lemieszach, kute palce włoskiej
firmy BPT w widłach, wysokowytrzymałe łapy stosowane w wózkach widłowych !!!

Spychacze – zabezpieczenia
sprężynowe

Ładowacze czołowe o udźwigu
od 500 kg do 2350 kg

Koparki

Chwytaki do bel

Pług odśnieżny szer. 2,5 m, 2,7 m, 3,0 m. Piaskarka samozaładowcza szer. 1,8 m

Skrzynie załadunkowe
dowolnej szerokości

Szufle o dowolnych rozmiarach
malowane proszkowo, lemiesz
ze stali hardox

Widły, widły z krokodylem,
palce ze stali kutej firmy BPT

Brony o szerokości 1,8-3,2 m

NOWOŚĆ

Chwytaki do bel

prostokątnych.
NOWOŚĆ

Chwytaki do bel

prostokątnych.
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Ekologiczna energia, czyli 
prąd i ciepło z biomasy

Naturalne zasoby ropy naftowej, wę-
gla kamiennego oraz gazu ziemnego 
kurczą się w zawrotnym tempie. Z kolei 
zapotrzebowanie na energię elektrycz-
ną z każdym rokiem jest coraz większe. 
Sytuacja ta zmusza do poszukiwania 
alternatywnych metod pozyskiwania 
prądu i ciepła. Nieocenionymi noś-
nikami są odnawialne źródła energii, 
które wytwarzają czystą i przyjazną 
dla środowiska moc. O innowacyj-
nych metodach pozyskiwania energii 
mówi Rajmund Reichel, Dyrektor Działu 
Zbiorników w firmie Wolf System Sp. 
z o.o., specjalizującej się w budowie 
zbiorników dla biogazowni rolniczych.

Biogazownia rolnicza – 
pozyskiwanie biogazu z natury

Możliwość pozyskiwania energii z in-
stalacji biogazowych otwiera zupełnie 
nowe drogi otrzymywania tańszej i co 
ważniejsze czystej energii z odnawial-
nych źródeł. Działanie tego typu za-
kładów doceniane jest szczególnie na 
zachodzie Europy, gdzie biogazownie 
rolnicze z powodzeniem konkurują z 
farmami wiatrowymi czy elektrownia-
mi wodnymi. W naszym kraju jest to 
wciąż mało popularna metoda otrzy-
mywania ciepła i prądu. Warto jednak 
podkreślić, że nie ma powodów, by 
obawiać się tego typu zakładów. „Naj-
prościej mówiąc biogazowania rolnicza 
to instalacja przygotowana do produk-
cji biogazu z  organicznych odpadów 
pochodzących z produkcji roślinnej, 
zwierzęcej, gastronomii, przetwórstwa 
owocowo-warzywnego czy innych ga-
łęzi przemysłu rolno-spożywczego” – 
wyjaśnia Rajmund Reichel. Tego typu 
obiekt składa się z układu podawania 
wsadu technologicznego, komory fer-
mentacyjnej I i II stopnia, zbiornika na 
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biogaz, zbiornika przefermentowanego 
substratu agregatu kogeneracyjnego 
oraz układu automatyki i sterowania. 
Biogaz powstający w procesie fermen-
tacji metanowej jest paliwem bogatym 
w metan, dwutlenek węgla, a także 
wodór, siarkowodór oraz azot. Boga-
ctwo tych pierwiastków i związków 
pozwala przetwarzać ten materiał na 
energię elektryczną i cieplną. Wszel-
kie wątpliwości co do uciążliwości  dla 
okolicznych mieszkańców i zagrożenia 
dla środowiska związanego z pracą 
biogazowni rolniczych nie powinny 
budzić tylu emocji w społeczeństwie. 
Zresztą zawsze istnieje możliwość, 
aby o ewentualnych „skutkach ubocz-
nych” tych instalacji przekonać naocz-
nie u naszych sąsiadów w Niemczech,  
Austrii, Czechach itd. „Dobrze i solid-
nie wykonana instalacja biogazowa 
opiera się przede wszystkim na żel-
betowych i szczelnych zbiornikach do 
gromadzenia substratu do fermentacji 
i pofermentatu. Firma Wolf System od 
ponad 40 lat zajmuje się konstrukcją 
i budową zbiorników żelbetowych na 
różnego typu materiały płynne i sypkie 
w tym i  dla biogazowni. Nasza wiedza 

i doświadczenie związane z budową 
zbiorników żelbetowych pozwala na 
wykonywanie w pełni bezpiecznych 
i ekologicznych zakładów biogazo-
wych, teraz także w Polsce” – dodaje 
Rajmund Reichel. 

Dlaczego warto?
Budowa biogazowni rolniczej poza 

korzyściami płynącymi z produkcji bio-
gazu niesie za sobą wiele pożytku dla 
okolicznych rolników, mieszkańców oraz 
lokalnej administracji. „Przede wszyst-
kim należy tutaj wymienić aktywizację 
rolników, możliwość modernizacji ich 
gospodarstw oraz propagowanie pro-
ekologicznych zachowań. Nie można 
pominąć aspektu nieprzyjemnego za-
pachu, który wydzielają odpady po-
chodzenia roślinnego i zwierzęcego. 
Oddanie odpadów do biogazowni eli-
minuje składowiska gnojowicy, obornika 
czy resztek organicznych w gospodar-
stwie. Wymieniając kolejne zalety tego 
typu zakładów warto pamiętać o kwe-
stii finansowej: stałych, konkretnych 
przychodach z produkcji prądu i cie-
pła z biogazowni  dla inwestora, taniej 
energii dla okolicznych mieszkańców, 

oraz podatkach dla administracji” – tłu-
maczy Rajmund Reichel. Warto jednak 
podkreślić, że stworzone źródło energii 
odnawialnej będzie dostarczało do na-
szych domów i gospodarstw prąd oraz 
ciepło przez kolejne lata, a w przyszłości 
być może całkowicie zastąpi tradycyjne 
metody pozyskiwania energii.

Oprócz kryzysu finansowego coraz 
głośniej mówi się również o kryzysie ener-
getycznym. Oznacza to, że zapasy ropy 
naftowej, gazu i węgla maleją, a zapo-
trzebowanie na energię ciągle wzrasta. 
Poszukiwanie alternatywnych źródeł ener-
gii doprowadziło naukowców do pozyski-
wania biogazu z odchodów zwierzęcych 
i odpadów organicznych. Ta dobrze zna-
na na zachodzie Europy technologia być 
może pozwoli stworzyć w Polsce efektyw-
ne, ekologiczne i co najważniejsze trwałe 
źródło odnawialnej energii.
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Zobaczyć znaczy uwierzyć - 
Agrifac Condor Demo Tour 

Firma Agrifac jest producentem opry-
skiwaczy polowych, kombajnów do 
zbioru buraków cukrowych i maszyn do 
czyszczenia drenaży. Zupełnie nowy, 
samojezdny opryskiwacz polowy „Con-
dor”, tak jak i inne maszyny tej firmy, 
skonstruowano zgodnie z koncepcją 
„4e’s for growers”, czyli „4E dla roz-
wojowych przedsiębiorstw z branży 
upraw rolnych”. Te cztery E oznaczają 
Efektywność, Ekonomiczność, Ergo-
nomiczność i Ekologiczność. Stosu-
jąc do wszystkich nowych rozwiązań 
technologicznych kryteria koncepcji 
„4 E”, Agrifac zawsze przoduje pod 
względem rozwoju technologicznego 
i innowacyjności.

 Wypróbuj oryginał! 
Opryskiwacz Agrifac Condor naj-

nowszej generacji to istna eksplozja 
innowacji. Niektóre z tych innowacji 
opracowano na podstawie rozwiązań 
stworzonych już dawno temu. Na przy-
kład bezstopniowa regulacja szerokości 
roboczej, wysoki prześwit i niezrów-
nanie stabilne zawieszenie podwozia 
StabiloPlus to unikalne właściwości, 
które już przed 25 laty stanowiły stan-
dardowe cechy opryskiwacza polowe-
go Agrifac. Opryskiwacz najnowszej 
generacji oferuje szereg zalet, mię-
dzy innymi rozwiązania StabiloPlus,  
HighTechAirPlus, EcoTronicPlus, Agri-

fac GPS oraz nowy, unikalny system 
GreenFlowPlus.

Szukają Państwo “poważnych” maszyn? 
Są Państwo również wyznawcami zasa-
dy, że „liczy się każda kropla”, zaintereso-
wanymi naprawdę skuteczną koncepcją 
redukcji kosztów? Zatem serdecznie 
zapraszamy na pokazy organizowane 
w ramach Demo Tour Condora Agrifac. 

W czasie Demo Tour można będzie za-
poznać się najnowszymi technologiami w 
zakresie metod opryskiwania. Technolo-
gie te mają na celu zapewnienie najniż-
szych kosztów w przeliczeniu na hektar. 
Agrifac oferuje Państwu możliwość pracy 
z użyciem maszyn o najwyższej jakości, 
które ponadto sprawdziły się jako sprzęt 
o najbardziej stabilnej wartości. Proszę się 
samemu o tym przekonać, biorąc udział 
w naszym pokazie! Dokładne informacje 
o miejscach i godzinach pokazów uzy-
skają Państwo, śledząc naszą witrynę 
internetową i media.

NOTATKA PRASOWA
Steenwijk, Holandia, 9 Sierpień 2011

Agrifac Condor Demo Tour
Zobaczyć znaczy Uwierzyć
Firma Agrifac jest producentem opryskiwaczy polowych, kombajnów do zbioru buraków cukrowych i maszyn 
do czyszczenia drenaży. Zupełnie nowy, samojezdny opryskiwacz polowy „Condor”, tak jak i inne maszyny tej 
firmy, skonstruowano zgodnie z koncepcją „4e’s for growers”, czyli „4E dla rozwojowych przedsiębiorstw z 
branży upraw rolnych”. Te cztery E oznaczają Efektywność, Ekonomiczność, Ergonomiczność i Ekologiczność. 
Stosując do wszystkich nowych rozwiązań technologicznych kryteria koncepcji „4 E”, Agrifac zawsze przoduje 
pod względem rozwoju technologicznego i innowacyjności. 

Wypróbuj oryginał! 
Opryskiwacz Agrifac Condor najnowszej generacji to istna eksplozja innowacji. Niektóre z tych innowacji opracowano 
na podstawie rozwiązań stworzonych już dawno temu. Na przykład bezstopniowa regulacja szerokości roboczej, 
wysoki prześwit i niezrównanie stabilne zawieszenie podwozia StabiloPlus to unikalne właściwości, które już 
przed 25 laty stanowiły standardowe cechy opryskiwacza polowego Agrifac. Opryskiwacz najnowszej generacji 
oferuje szereg zalet, między innymi rozwiązania StabiloPlus, HighTechAirPlus, EcoTronicPlus, Agrifac GPS oraz 
nowy, unikalny system GreenFlowPlus.

Szukają Państwo “poważnych” maszyn? Są Państwo również wyznawcami zasady, że „liczy się każda kropla”, 
zainteresowanymi naprawdę skuteczną koncepcją redukcji kosztów? Zatem serdecznie zapraszamy na pokazy 
organizowane w ramach Demo Tour Condora Agrifac. 

W czasie Demo Tour można będzie zapoznać się najnowszymi technologiami w zakresie metod opryskiwania. 
Technologie te mają na celu zapewnienie najniższych kosztów w przeliczeniu na hektar. Agrifac oferuje Państwu 
możliwość pracy z użyciem maszyn o najwyższej jakości, które ponadto sprawdziły się jako sprzęt o najbardziej 
stabilnej wartości. Proszę się samemu o tym przekonać, biorąc udział w naszym pokazie! Dokładne informacje o 
miejscach i godzinach pokazów uzyskają Państwo, śledząc naszą witrynę internetową i media.

TRAKTOR
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Układ zawieszenia 
StabiloPlus: dla zapewnienia 

niezrównanej stabilności
Podobnie jak jego poprzednicy, nowy 

Condor charakteryzuje się unikalnym 
układem zawieszenia StabiloPlus. To 
wahliwe podwozie z łatwością amor-
tyzuje wszystkie nierówności terenu, 
zarówno na drodze, jak i w polu, zapew-
niając niezwykle równomierny oprysk 
i wysoki komfort pracy. Zastosowanie 
tego systemu pozwala osiągnąć wy-
soką stabilność belki polowej, ograni-
czając do minimum jej ruchy poziome 
i pionowe. Condor jest standardowo 
wyposażony w regulację szerokości 
roboczej w zakresie od 150 cm do 225 
cm. Jest to idealne rozwiązanie, dzię-
ki któremu rolnicy, jak i wynajmowani 
pracownicy świetnie radzą sobie z wy-
konywaniem oprysku i nawożenia we 
wszystkich rodzajach upraw. Prześwit 
wynosi 125 cm od podłoża i jest o 15 
cm większy niż w poprzednim modelu.

Niska masa własna
Firmie Agrifac znowu udało się utrzy-

mać masę własną maszyny na niskim 
poziomie. Dzięki niskiej masie bez za-
ładunku (od 9.300 kg), napędowi na 
cztery koła kierowane oraz ogumieniu 
o szerokości do 710 mm i wysokości 
do 205 cm, opryskiwacz wywiera mini-
malny nacisk na glebę. Masa maszyny 
jest doskonale rozłożona na wszystkie 
cztery koła. Promień skrętu wynosi 
zaledwie 4,5 m. Niska masa własna 
i niskie położenie środka ciężkości 
opryskiwacza umożliwiają zachowanie 
wysokiego prześwitu również podczas 
jazdy na drodze. Ponadto zwiększenie 
maksymalnej prędkości jazdy do 50 
km/godz. pozwala ograniczyć do mi-
nimum czas przejazdów drogowych.

Intuicyjna obsługa za pomocą 
systemów EcoTronicPlus i GPS
Nowy system EcoTronicPlus dostar-

cza użytkownikowi wszystkich infor-
macji wymaganych podczas oprysku 
i nawożenia oraz zapewnia automa-
tyczne wykonywanie większości funkcji 
maszyny. Na pełnokolorowym ekranie 
dotykowym wyświetlane są okna pro-
gramu sterowania przedstawiające w 
przejrzystym układzie wszystkie funkcje 
oprysku. Z ekranem jest również stan-
dardowo zintegrowany system GPS! 
Zapewniono także możliwość prostej 
i bezpośredniej obsługi wielu często 
używanych funkcji za pomocą joysti-
cka znajdującego się w zasięgu ręki. 
Sterowanie maksymalnie 32 sekcjami 
może odbywać się według życzenia z 
ekranu dotykowego, za pomocą pane-
lu sterowania, bądź automatycznie, za 
pośrednictwem systemu GPS.

GreenFlowPlus: rozcieńczanie 
stało się zbyteczne, nowym 

standardem jest wypieranie cieczy
System GreenFlowPlus pozwala zre-

dukować do minimum ilość litrów nie-
wykorzystanej cieczy pozostającej w 
układzie. Zapewniono możliwie jak naj-
większą kompaktowość i dostępność 
pomp, filtrów i zaworów, umieszczając 
je jak najbliżej siebie, w centralnym 
miejscu z tyłu opryskiwacza. Całko-
wicie nowy, sterowany pneumatycz-
nie regulator ciśnienia błyskawicznie 
reaguje na szybkie zmiany szerokości 
roboczych opryskiwacza, występujące 
w przypadku automatycznego sterowa-
nia sekcjami za pomocą GPS. Nowy 
regulator ciśnienia nie zawiera części 
ulegających zużyciu, dzięki czemu jest 
urządzeniem bezobsługowym.

Nowo zaprojektowany wysoce wy-

dajny samoczyszczący filtr ciśnieniowy 
zapobiega wahaniom i zanikowi ciśnie-
nia oraz zapewnia bardzo skuteczne 
czyszczenie. Przewody opryskowe o 
standardowej średnicy 25 mm gwa-
rantują doprowadzanie cieczy pod 
stałym ciśnieniem oraz wysoką wy-
dajność oprysku dzięki niskim opo-
rom przepływu.

Dzięki systemowi GreenFlowPlus, 
pozwalającemu wyeliminować pozo-
stawanie cieczy roboczej w zbiorniku, 
nie ma już potrzeby rozcieńczania cie-
czy, wystarcza jej wypieranie. System 
GreenFlowPlus jest sterowany elek-
trycznie i w pełni obsługiwany z kabiny 
wyposażonej w terminal EcoTronicPlus, 
na którym wyświetlany jest dokładny 
obraz przepływu cieczy. Rezultat: 0,0 
pozostałości cieczy!
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Kultywatory NZ Väderstad 
Väderstad od 1968 zajmuje się produkcją maszyn do uprawy roli, które cieszą się dużą 
popularnością wśród rolników niemal na całym świecie.

Nowej generacji kultywatory serii NZ, 
które firma wprowadza na rynek, to 
wysoka wydajność i jakość uprawy.

Serię kultywatorów NZ tworzą:  
NZ – Mini 400 – 500 ( NZ-M), które 
są idealnym rozwiązaniem dla ma-
łych i średnich gospodarstw, oraz NZ 
– Aggressive 500 – 1000 ( NZA), dla 
gospodarstw większych, spełniają-
ce wymagania wysokiej wydajności, 
doskonałej jakości uprawy i długiej 
żywotności maszyny. z myślą o współ-
czesnych wymaganiach dotyczących 
wysokiej wydajności

Kultywatory serii NZ - to 
precyzyjne przygotowanie 

łoża siewnego
Uniwersalne kultywatory NZ są fak-

tycznie agregatami uprawowymi do 
uprawy różnych rodzajów i kondycji 
gleb, które w podstawowej wersji skła-
dają się z kultywatora, włóki przedniej 
Crossboard, brony tylnej i przeznaczo-
ne są do uprawy różnych rodzajów 
i kondycji gleb. 

Kultywatory NZ zapewniają właś-
ciwe przygotowanie wierzchniej war-

stwy gleby o optymalnej gruzełkowatej 
strukturze chroniącej przed jej zaskoru-
pieniem a jednocześnie zatrzymującej 
parowanie wody z głębszych warstw. 
Takie efekty uprawy i duże wydajno-
ści tych maszyn osiąga się dzięki no-
woczesnym rozwiązań w konstrukcji:
•	solidna włóka Crossboard zamonto-

wana z przodu kruszy i rozbija bryły 
i wstępnie wyrównuje powierzchnię 
pola a możliwość zastosowania dru-
giej dodatkowej tylnej włóki Crossbo-
ard, pozwala na uzupełnienie już 
wykonanej pracy.

•	wibrujące, mocne zęby Agrilla - upra-
wiają glebę z dużą siłą, doskonale ją 
rozdrabniają i przygotowując łoże siew-
ne do siewu nawet drobnych nasion,

•	odpowiedni profil zębów - zapewnia 
bardzo dobre wymieszanie gleby 
i resztek pożniwnych, oraz napowie-
trzenie uprawianego profilu,

•	super twarde ostrza na zębach włó-
ki Crossboard - kruszą najtwardsze 
bryły i równocześnie zagarniają nie-
równości, wypełniają bruzdy po orce 
tworząc idealne podłoże pod siew.

•	duże koła - zapewniają płynne upra-
wianie ciężkich gleb oraz doskonałe 
unoszenie się na glebach lżejszych 
i torfowych. Głębokość uprawy usta-
wia się łatwo korbami.

•	 lekko zakrzywione zęby brony za-
garniającej - wyrównują doprawio-
ną glebę nie powodując zbierania 
ewentualnych resztek pożniwnych 
pozostałych jeszcze na polu.

•	system Master i Slave – daje moż-
liwość poziomego wyrównania głę-
bokości roboczej na całej szerokości 
maszyny

•	zagregatowanie z wałem Croskill 
- uzyskuje się lepszą uprawę przy 
mniejszej ilości przejazdów

TRAKTOR
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Niewątpliwym atutem tej maszyny 
jest możliwość jej powiększenia.

Podstawowy model można łatwo 
poszerzyć, a dodatkowe elementy po-
szerzające ramę kultywatora i włókę 
Crossboard w prosty sposób montu-
je się śrubami do ramy zasadniczej.

Nowy typ zaczepu z funkcją automa-
tycznego blokowania zasługuje na szcze-
gólną uwagę. Nowatorskie rozwiązanie 
zapewnia doskonałe możliwości mane-
wrowania, pozwalające na pełną kontrolę 
podczas jazdy pod górę i z góry, niezależ-
nie od położenia kultywatora względem 
ciągnika. Przełączenie na funkcję trans-
portu powoduje złożenie zaczepu w tryb 
transportowy oraz złożenie i umieszczenie 
kultywatora tuż przy ciągniku, podczas 
gdy sprężynowe urządzenie blokujące au-
tomatycznie zabezpiecza sekcje boczne. 
Po rozłożeniu kultywatora, można odblo-
kować urządzenie. 

Kultywatory NZ zapewniają:
•	precyzyjne utrzymanie głębokości 

uprawy,
•	dobre kopiowanie terenu (równa głę-

bokość uprawy),

•	możliwość wyboru stopnia zagęsz-
czenia gleby (praca z wałem lub bez),

•	umożliwia mechaniczną walkę 
z chwastami uciążliwymi np. perzem,

•	znakomicie miesza nawozy na głę-
bokość systemu korzeniowego.

Kultywatory NZ są niezastąpione przy 
uprawie pola:
•	Pod oziminy w technologii orkowej
•	Pod wiosenne uprawy rolnicze 

i ogrodnicze
•	W trudnych suchych warunkach przy 

dużym zbryleniu
•	W mokrych warunkach ( maszyna 

lekka bez wału nie zgniata gleby tyl-
ko ją rozluźnia i przewietrza)

•	Na polach wymagających wyrównania
Aby uzyskać optymalne wyniki upra-

wy, kultywatory NZ najlepiej zasto-
sować bezpośrednio przed siewem 
jednokrotnie ( maksymalnie dwukrot-
nie) przejeżdżając agregatem po polu 
pod lekkim kątem do wcześniejszej 
uprawy, aby wyrównać powierzchnię 
pola i zniwelować koleiny.

Opracowanie w oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos 
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MOTYLE Z PRZYSZŁOŚCIĄ!
POM  Augustów Sp. z o.o. jest jednym z wiodących na rynku krajowym producentów rozsiewaczy do nawozów. Firma stale rozszerza i wzbogaca 
swoją ofertę produkcyjną, wychodząc naprzeciw potrzebom rolnictwa zarówno krajowego, jak i zagranicznego. 

Augustowska Spółka jest producen-
tem trzech modeli dwutarczowych roz-
siewaczy do nawozów typu MOTYL 
COMPACT, MOTYL FRUIT, APOLLO 
oraz dwóch modeli jednotarczowych 
MOTYL, popularnie od lat nazywanych 
„motylami”.

Rozsiewacze dwutarczowe, zawie-
szane są na trzypunktowym układzie 
zawieszenia ciągnika rolniczego kla-
sy 2. Składają się z ramy z układem 
zawieszenia, układu wysiewającego 
z systemem Vibro, kosza zasypowego 
i hydraulicznego sterowania otwarciem 
zasuw. Nastaw rozsiewacza dokonuje 
się poprzez układ regulacji wysiewu 
wg tabel wysiewu (rys.1).

Zamykanie i otwieranie zasuw realizo-
wane jest sterownikiem hydraulicznym, 
zasilanym z zewnętrznej hydrauliki ciąg-
nika montowanym w jego kabinie (rys.2).  

Zbiornik załadowczy posiada siatkę 
filtrująco - odciążającą i możliwość za-
montowania osłony przeciwdeszczowej. 

Osiągnięcie nierównomierności wy-
siewu poniżej 5% (rys.3) jest możliwe 
dzięki zastosowaniu opatentowanego 
w Europie systemu wibrującego dna 
oraz systemu automatycznej regulacji 
optymalizującej punkt wejścia nawozu 
na tarczę rozsiewającą w zależności od 
wielkości wysiewanej dawki . 

Vibro System, który składa się z wi-
brującej podstawy kosza, zapewnia 

równomierne i jednostajne dozowanie 
nawozu i podawanie na tarcze (rys.4).   

Z Vibro System rozwiązane zostały 
wszystkie problemy związane z:
•	niszczeniem nasion i  granulatu 

nawozów,
•	występowaniem procesu „mielenia” 

nawozu (w przypadku typowych roz-
siewaczy) i związanych z tym nagrze-
wania się i formowania brył,

•	wysiewem każdego rodzaju na-
wozu w  skrajnych warunkach 
atmosferycznych,

•	nierównością wysiewanych dawek.

TRAKTOR
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Nowością konstrukcyjną jest elastycz-
nie zamocowana skrzynia przekładnio-
wa. Specjalne gumowe amortyzatory 
zabezpieczają przekładnie przed jej 
mechanicznym uszkodzeniem i gwa-
rantują współosiową pracę wałków 
przy niewielkich dynamicznych defor-
macjach ramy (rys.5). 

Wszystkie elementy mające kontakt 
z nawozem są wykonane z blachy kwa-
soodpornej, rama natomiast posiada 
proszkową powłokę malarską o grubo-
ści 150-190 µm, co gwarantuje długo-
trwałe zabezpieczenie antykorozyjne.

Nowością jest Motyl 2 Fruit przezna-
czony specjalnie do wysiewu równole-
głego w uprawach sadowniczych, jak 
również do upraw polowych na małych 
i średnich powierzchniach. Charaktery-
zuje się dużą wytrzymałością konstruk-
cji, prostotą obsługi, oraz niewielkimi 
wymiarami gabarytowymi, umożliwia-
jącymi wysiewy w sadach i na planta-
cjach. Motyl 2 Fruit  wykorzystywany 
jest do wysiewania nawozów mineral-
nych, granulowanych. Przezbrojenie 
rozsiewacza z pracy na polu z szero-
kości roboczej 12 m, do pracy w sa-
dzie na szerokości roboczej 2 - 5 m 
i odwrotnie zajmuje mniej niż 1 minutę.

Od lat wielką popularnością cieszą 
się tradycyjne „motyle”, które wyko-
rzystywane są w średnich i małych 
gospodarstwach oraz dużych, jako 
rozsiewacz uzupełniający. Służą do 
rozsiewania nawozów granulowanych, 

pylistych i mogą być  - z uwagi na brak 
mieszadła - doskonale wykorzystywane 
do wysiewu nasion, w szczególności 
traw. W sprzedaży znajdują się roz-
siewacze o wielkości kosza 400 i 600 
kg. Można je również dostosować do 
pracy w sadach oraz po zamontowa-
niu specjalnej przystawki mogą pra-
cować, jako rozsiewacze komunalne 
do posypywania dróg piaskiem lub 
solą, np. zimą.

Aby zapewnić wysoką jakość wyro-
bów, rozsiewacze produkowane przez 
POM Augustów Sp. z o.o. są stale uno-
wocześniane i dostosowywane do po-
trzeb klientów. 

Najważniejsze - kupując rozsiewacze 
POM Augustów Sp. z o.o. nie mają Pań-
stwo żadnych ukrytych kosztów! Cena 
rozsiewacza obejmuje kompletny roz-
siewacz z blachy nierdzewnej, sterowa-
nie hydrauliczne i wałek odbioru mocy.
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Nowoczesna wioska New Holland 
Marka New Holland jest znana i ceniona na całym świecie. Wchodzi w skład koncernu CNH, który jest światowym producentem maszyn rolniczych 
i budowlanych. Takie wartości firmy, jak: innowacyjność, dynamizm i pomysłowość pozwoliły na stworzenie bogatej oferty niezawodnego, 
z zastosowaniem najnowszych osiągnięć technologii, sprzętu rolniczego.

,Na zorganizowanym 17 sierpnia, w Su-
chodębiu w gospodarstwie Jana Sal-
bacha, spotkaniu promocyjnym, firma 
New Holland zaprezentowała najnow-
sze rozwiązania techniczne zastoso-
wane w swoich maszynach rolniczych. 

Robert Brzozowski, dyrektor sprze-
daży, przywitał zaproszonych gości, 
i pokrótce przybliżył zebranym działa-
nia firmy podkreślając istotne znaczenie 
fabryki w Płocku, gdzie produkuje się 
między innymi prasy rolujące i hedery 
do kombajnów do zbioru zbóż i kukury-
dzy. Robert Brzozowski zaznaczył, że 
maszyny New Holland bardzo dobrze 
sprzedają się w Polsce a dowodem na 
to jest fakt, że „ co trzeci traktor sprze-
dany w Polsce to traktor New Holland 
a co drugi kombajn sprzedany w Pol-
sce, to kombajn New Holland”.

Przed pokazami polowymi Tomasz 

Kozieł z działu marketingu zaprosił do 
uczestnictwa w prezentacjach tema-
tycznych produktów.

Henryk Jakubowski, specjalista od 
ciągników rolniczych, zaprezentował 
najnowsze modele serii T. 

Traktory wyposażone w niezawodny 
silnik 4-cylindrowy z głowicą cylindra 
z przepływem krzyżowym, co daje op-
tymalne spalanie pozwalające uzyskać 
maksymalną moc i niższe zużycie paliwa. 
Zainstalowana chłodnica międzystop-
niowa chłodzi powietrze dolotowe zwięk-
szając ilość tlenu w komorze spalania, 
w wyniku czego osiąga się wydajniejsze 
spalanie paliwa i w efekcie końcowym 
większą moc. Zastosowana prosta linia 
przenoszenia napędu ogranicza stra-
ty mocy na przekładniach, a szybka 
przekładnia nawrotna Power Shuttle 
umożliwia łagodną zmianę kierunku 

ruchu bez użycia sprzęgła. Dodatkowo 
podwójne mokre sprzęgła hydrauliczne 
umożliwiają zmiany kierunku jazdy bez 
większego wysiłku.

Z ciągników lekkich obejrzeć można 
kompaktowy – T 4000 Deluxe – do po-
mieszczeń inwentarskich oraz Boomer 
2000 i 3000 do pracy w szkółkach, 
szklarniach lub tunelach; specjalistycz-
ne - sadownicze T 4000F i T 4000 
N – o szerokości 1229 mm, do pracy 
w winnicach - T 4000 V o minimalnej 
szerokości całkowitej 1061 mm oraz 
ciągniki uniwersalne do prac polowych 
i inwentarskich T 5000 i TD 5000. Pro-
dukcja lekkich ciągników New Hollanda 
oparta jest na jak najprostszych rozwią-
zaniach w celu ułatwienia ich obsługi 
i konserwacji w myśl zasady - „ wska-
kuj i jedź”, z jednoczesnym komforto-
wym wyposażeniem kabiny operatora.

TRAKTOR
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W Polsce najlepiej sprzedają się lekkie 
ciągniki rolnicze, a szczególnie uniwer-
salne i niezawodne TD 5000 o mocy 
znamionowej od 60 do 95 KM i z udźwi-
giem TUZ 3600 kg.

Poza lekkimi ciągnikami rolniczymi, 
których najwięcej sprzedaje się w Pol-
sce uczestnicy spotkania mieli nie-
codzienną okazję zobaczyć, między 
innymi, odnowioną gamę traktorów 
z serii T7  o mocach w przedziale od 
170 KM do 270 KM, które najchętniej 
kupowane są przez rolników posiada-
jących gospodarstwa wielkości od 50 
do 100 ha.

Ciągniki z tej serii w specjalnej wersji 
Blue Power z silnikami NEF najnowszej 
generacji, które spełniają najwyższe 
normy emisji spalin Tier 4A, a zasto-

sowana nowa technologia selektywnej 
redukcji katalitycznej SCR w połączeniu 
z zaawansowaną skrzynią biegów Auto 
Command sprawia, że zużycie paliwa 
zostaje zmniejszone nawet o 10%. Tech-
nologia ta wykorzystuje płyn AdBlue do 
przetwarzania szkodliwych tlenków azotu 
zawartych w spalinach w nieszkodliwą 
wodę i azot. System wtórnego uzdatnia-
nia spalin poza silnikiem, powoduje, że 
do silnika doprowadzane jest wyłącznie 
czyste powietrze, co z kolei pozwala 
oszczędzać paliwo, przynosząc korzy-
ści dla użytkownika oraz środowiska. 

Z kombajnów zbożowych najbar-
dziej popularne i najchętniej kupo-
wane przez polskich rolników, to 
małe modele serii TC 5000, z silni-
kami New Holland o mocy od 175 do 

240 KM o pojemności zbiornika od 
4000 do 6000 litrów i jak zapewniał 
Józef Dębski, specjalista ds. kom-
bajnów New Holland, ciągle są mo-
dernizowane, chociaż w mniejszym 
stopniu niż modele z serii CX i CR. 
Nowością w kombajnach TC 5040  
i TC 5050 są szerokie opony zapo-
biegające zagłębianiu się kół w mięk-
kiej glebie, elektroniczny czujnik 
niedomłotu a także, bardzo przy-
datny podczas pracy w polu, zbior-
nik z kranem na wodę do umycia 
rąk. Nowym rozwiązaniem w mo-
delu TC 5050 jest  napęd hydrosta-
tyczny. Kombajny TC5070 i TC5080 
są wyposażone w silniki technologii  
Tier 4. Kombajny z serii TC mogą być 
wyposażone w separator rotacyjny 
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oraz zwiększoną powierzchnię kle-
piska oraz układ niwelowania strat 
na skłonach „SmartSieve”. Nowością 
w modelach TC 5 - wytrząsaczowych 
jest zwiększona powierzchnia sit, 
wprowadzone zostało sito wstępne, 
stworzono układ dwukaskadowy, co 
pozwoliło uzyskać zwiększenie prze-
robu ziarna o 15 – 20 %. Od tego roku 
kombajny TC na życzenie mogą być 
wyposażone w hedery o zmiennej 
długości stołu regulowanej z kabiny 
operatora. 

Oferta serii TC wzbogacona została 
o nowy model TC 5080 Hillside wy-
posażony w mechanizm poziomujący, 
przystosowujący kombajn do pracy 
w warunków górskich. 

Nowe kombajny CX5000/6000 (z 5 
i 6 wytrząsaczami) przeznaczone dla 
nieco większych gospodarstw, po-
siadają silniki SCR spełniające normę 
Tier4, o mocy znamionowej od 258  
do 333 KM oraz zbiornik o pojemności 
odpowiednio od 7000 do 9300 litrów 
i wydajności 2 - 2,5 ha/h do 3 – 4 ha/h. 
Standardowo wyposażone są w nowe 
segmentowe klepisko, którego wymia-
na na inne ( do kukurydzy) wynosi za-
ledwie 20 minut a nie jak dotychczas 6 
godzin, nowe niesymetryczne wytrzą-

sacze klawiszowe, układ „SmartSieve”, 
system „OptiFan” zmieniający obro-
ty wentylatora w zależności od jazdy 
w górę skłonu (zmniejsza obroty), czy 
w dół (zwiększa obroty), ograniczając 
straty ziarna nawet do 15%, oraz górny 
rozładunek zbiornika ziarna i rozrzutnik 
plew. Zmodernizowana, ergonomiczna 
kabina Discovery-III z monitorem In-
telliView pozwala mieć pełną kontrolę 
nad kombajnem.

W ofercie kombajnów New Holland 
jest seria CX 8000 o mocy znamiono-
wej do 449 KM i seria CR8000/9000, 
o mocy znamionowej od 449 do 530 
KM, w których jest zastosowana tech-
nologia ECOBlue SCR, aby spełnić wy-
mogi w zakresie emisji spalin Tier 4A. 

We wszystkich modelach CR, jako 
wyposażenie standardowe, będzie 
wprowadzony system Opti-Fan. W tych 
kombajnach zainstalowany jest wyświet-
lacz monitora IntelliView – IV ułatwiają-
cy nawigację i mapowanie. Natomiast 
w zakresie wyposażenia opcjonalne-
go w modelach CX 8000, jak i CR, na 
szczególną uwagę zasługuje urządze-
nie ostrzegające operatora o liniach wy-
sokiego napięcia w pobliżu kombajnu. 

Nie można pominąć oferty pras New 
Holland. Prasy rolujące stało- i zmien-

nokomorowe, modele BR 6000/7000, 
produkowane w fabryce w Płocku, które 
na pokazach Zielone Agro Show uzy-
skały najlepszy zgniot beli. Józef Dębski 
powiedział, że w tym roku absolutnym 
hitem okazała się prasa BR 6090, na 
którą wpłynęło tyle zamówień, że nie 
wszystkie udało się zrealizować, bo nie 
było możliwości zwiększenia produkcji.

Natomiast prasy wielkogabarytowe – 
BB 9000, wysokiego stopnia zgniotu, 
wyposażone w nowoczesne technolo-
gie pozwalające na uformowanie kost-
ki w wymiarach od 80x47x200 cm do 
120x130x270 cm w zależności od po-
trzeb zagospodarowania słomy. Prasy te 
są najlepiej sprzedającymi się w Europie.

New Holland swoje technologie wdra-
ża z myślą i poszanowaniem środowiska 
i w to inwestuje. Dowodem na to jest na-
grodzony w 2009 roku na Targach Sima 
w Paryżu za wprowadzone innowacje 
ciągnik NH² napędzany wodorem, nie wy-
twarzający hałasu ani spalin tylko trochę 
wody. W swoich dążeniach New Holland 
chce doprowadzić do tego, aby każde 
duże gospodarstwo było samowystar-
czalne energetycznie. Jako lider energii 
odnawialnej, czystej energii, jest wielkim 
propagatorem pozyskiwania bioenergii 
i w swojej ofercie ma pełną gamę pro-
duktów do zbioru roślin energetycznych, 
między innymi ciągniki, prasy, sieczkarnie. 

New Holland jest jedynym dostawcą 
przystawki do swoich sieczkarni, która 
zbiera drzewa, czy wierzbę energetycz-
ną o grubości 15 cm i rozdrabnia je na 
zrębki. Na dowód swego zaangażowa-
nia w energię odnawialną firma prowadzi 
we Włoszech w okolicach Turynu, pierw-
sze pilotażowe gospodarstwo samowy-
starczalne energetycznie „ La Bellotta”.

Na podstawie materiałów New Holland
Jolanta Malinowska-Kłos

TRAKTOR






