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Czas na AGRO SHOW 2012

W tym najważniejszym i naj-
większym wydarzeniu w bran-
ży uczestniczyć będzie ponad 
700 wystawców z 20 krajów, 
przedstawiciele władz pań-
stwowych, przedstawiciele 
mediów oraz instytucje sku-
pione wokół rolnictwa. Bogaty 
program wydarzeń oraz atrak-
cyjne imprezy towarzyszące 
z pewnością przyciągną   do 
Bednar tłumy zwiedzających. 
Każdego roku  na wystawę 
AGRO SHOW organizowa-
ną przez Polską Izbę Gospo-
darczą Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych przybywa niezmien-
nie ponad 100 tysięcy osób. 
Rolnicy odwiedzający AGRO 
SHOW mogą zapoznać się 
z kompleksową ofertą środ-
ków produkcji i usług dla rol-
nictwa oraz uzyskać wszelką 
pomoc o charakterze tech-
nicznym, agronomicznym 
i ekonomicznym. 

„Nowoczesne 
rolnictwo – bezpieczna 
przyszłość” 

Hasło przewodnie, które to-
warzyszy tegorocznej edycji 
AGRO SHOW 2012 w pełni 
charakteryzuje  obecny stan 
polskiego rolnictwa, które 
w dużej mierze stawia na no-
woczesność. Uruchomienie 

środków finansowych z fun-
duszy unijnych  bardzo uno-
wocześniło stan techniczny 
gospodarstw i znacznie przy-
spieszyło proces ich moderni-
zacji. Dzięki różnego rodzaju 
programom unijnym rolnicy 
mogli sfinansować wiele waż-
nych inwestycji i  przekonali się, 
że nowoczesna technika oraz 
unowocześnione technologie 
zmniejszają koszty i zwiększa-
ją wydajność produkowanych 
wyrobów. Prowadzenie gospo-
darstwa rolnego obecnie jest 
nie tylko łatwe, ale i opłacalne. 
Nowoczesność przyczynia się 
do rozwoju rolnictwa, z czego 
korzystają nie tylko rolnicy ale 
również konsumenci.

Spotkanie 
z Ministrem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Wystawa AGRO SHOW od 
lat odbywa się pod Honorowym 
Patronatem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Dlatego też mi-
nister rolnictwa jest stałym go-
ściem w Bednarach. Uczestniczy 
w wielu wydarzeniach towarzy-
szących wystawie, spotyka się 

z przedsiębiorcami a także z rol-
nikami, którzy w bezpośredniej 
dyskusji mogą zadawać pytania 
na nurtujące ich problemy doty-
czące rolnictwa. Na tegorocznej 
wystawie spotkanie z ministrem 
odbędzie się 21 września br. 
(piątek). Przedstawione zosta-
ną, m. in., bieżące prace resor-
tu rolnictwa oraz  tematy, które 

szczególnie interesują polskich 
rolników. Nie zabraknie  infor-
macji na temat podatku docho-
dowego, ubezpieczeń upraw 
i produkcji, pomocy krajowej 
dla rolnictwa oraz planu zago-
spodarowania gruntów z ANR 
oraz WPR  na lata 2014 – 2020.

Warto więc przyjechać do 
Bednar.  Tutaj każdy rolnik 

będzie mógł zorientować  się 
w jakim kierunku modernizo-
wać i rozwijać  swoje gospo-
darstwo, aby przyszłość była 
pewniejsza. Wstęp na wystawę 
jest bezpłatny a zorganizowane 
grupy  mogą liczyć na dofinan-
sowanie ze strony organizatora.

Polska Izba Gospodarcza 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Tegoroczna edycja wystawy AGRO SHOW wraz z towarzyszącymi jej pokazami maszyn 
w pracy odbędzie się w dniach 21 – 24 września br. w Bednarach w gminie Pobiedziska
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Ubezpieczenia powinny być obowiązkowe

Jego zdaniem przygotowa-
ny przez ministerstwo rolnic-
twa projekt nowelizacji ustawy 
o ubezpieczeniach upraw 
i zwierząt gospodarskich jest 
niekorzystny dla rolników, bo 
zwiększa wysokość składek. 
Jak podkreśla: rozwiązania 
zaproponowane przez resort 

są korzystne jedynie dla firm 
ubezpieczeniowych.

Ubezpieczalnie ostatnio uni-
kały jak ognia zawierania umów 
dotyczących produkcji rolnej, 
tłumacząc, że przynoszą one 
im straty. Dlatego, między inny-
mi, przygotowano projekt no-
welizacji, a w sierpniu został on 

przyjęty przez Radę Ministrów. 
Zdaniem prezesa Izb, mała 
liczba rolników ubezpiecza-
jących uprawy i zwierzęta nie 
wynika tylko z ich niechęci do 
zawierania umów ubezpiecze-
nia, ale z wysokości składek. 
Wynoszą one 2,5-3,5% war-
tości zbioru. Propozycja rządu 

z kolei to jeszcze większe pod-
niesienie progu, rolnik miałby 
teraz płacić składkę 3,5-4,5%.

Jak podkreśla Wiktor Szmu-
lewicz, problemem jest rów-
nież wycena strat dokonywana 
przez rzeczoznawcę ubezpie-
czeniowego. Jak mówił, zdarza 
się, że przyjeżdża on nawet po 

miesiącu od zgłoszenia szkody, 
gdy sytuacja na polu wygląda 
już inaczej i jego szacunek nie 
odpowiada poniesionym przez 
rolnika stratom.

Prezes KRIR podsumował, że 
jego organizacja chce gruntow-
nej zmiany ustawy. - Proponu-
jemy zrobienie powszechnych, 

obowiązkowych ubezpieczeń 
upraw i zwierząt, tak jak jest 
to w przypadku ubezpieczeń 
majątkowych - powiedział. Jak 
podkreślił, chodzi o to, by każ-
dy rolnik ubezpieczył co naj-
mniej połowę swoich upraw 
lub zwierząt.

PAP, KRIR

Ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich powinny być obowiązkowe, a rolnik sam powinien decydować, od 
jakiego ryzyka chce się ubezpieczyć - uważa prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

Rekordowy 
skup – możliwe 
przekroczenie 
kwoty mlecznej 

 W imieniu Prezesa ARR, 
informuję, iż z danych prze-
kazywanych systematycznie 
przez podmioty skupujące, 
do Dyrektorów Oddziałów Te-
renowych Agencji Rynku Rol-
nego, dotyczących ilości mleka 
dostarczonego przez dostaw-
ców hurtowych wynika, że rok 
kwotowy 2012/2013 rozpoczął 
się rekordowo wysokim sku-
pem mleka.

W okresie od kwietnia do 
lipca 2012 r. ilość mleka do-
starczona do podmiotów sku-
pujących wyniosła ok. 3,47 mld 
kg i jest o ok. 8% wyższa wo-
bec analogicznego okresu po-
przedniego roku kwotowego.

W sytuacji, gdy dynamika 
skupu mleka utrzyma się w ko-
lejnych miesiącach roku kwoto-
wego, istnieje znaczące ryzyko 
przekroczenia przez Polskę 
kwoty krajowej.

Konsekwencją powyższego 
będzie obowiązek opłaty przez 

dostawców hurtowych, z tytu-
łu nadwyżek, po zakończeniu 
roku kwotowego 2012/2013.

Wysokość opłaty wyno-
si 27,83 EUR za 100 kilogra-
mów mleka.

Wobec powyższego informu-
jemy dostawców hurtowych 
o dużym prawdopodobieństwie 
przekroczenia przez Polskę 
kwoty krajowej dostaw w roku 
2012/2013 i związanych z tym 
konsekwencjach.

Na stronie internetowej 
Agencji Rynku Rolnego (www.
arr.gov.pl) w zakładce Kwoto-
wanie produkcji mleka mogą 
Państwo monitorować aktuali-
zowane co miesiąc informacje 
dotyczące wysokości dostaw 
mleka do skupu oraz stopnia 
wykorzystania kwot indywi-
dualnych przez dostawców 
hurtowych.

infolinia 22 661 72 72
Rzecznik Prasowy ARR

Iwona Ciechan
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Od miesiąca września 2012 r. Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 

wprowadziło do oferty sprze-
dażowej nowy atrakcyjny pro-
dukt ubezpieczeniowy dla 
przedsiębiorców rolnych „Bez-
pieczny Agrobiznes”. Produkt 
ten jest dedykowany przedsię-
biorcom prowadzącym działal-
ność wytwórczą i usługową 
w rolnictwie w zakresie upraw 
rolnych oraz chowu i hodowli 
zwierząt, ogrodnictwa, warzyw-
nictwa, leśnictwa i rybactwa 
śródlądowego. 

Niewątpliwie zaletą nowego 
produktu TUW „TUW” jest moż-
liwość kształtowania zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej we-
dług indywidualnych potrzeb 
każdego Ubezpieczonego. 
Szeroki wybór opcji dodatko-
wych pozwala na dopasowa-
nie ubezpieczenia „szytego 
na miarę”. 

W ramach zakresu standar-
dowego TUW „TUW” chro-
ni mienie będące własnością 
Ubezpieczonego (tj. budynki, 
budowle, urządzenia, maszy-
ny, wyposażenie, stacjonarny 
sprzęt elektroniczny, środki 
obrotowe, przedmioty i środki 
nietrwałe, nakłady inwestycyj-
ne) oraz nie będące własno-
ścią Ubezpieczonego ( tj. 
mienie osób trzecich, mienie 
pracowników).

Zakres standardowy ubez-
pieczenia mienia oparty na 
formule „all risks” można roz-
szerzyć o następujące ryzyka:
•	 ubezpieczenie szyb, kolek-

torów słonecznych i innych 
przedmiotów szklanych od 
stłuczenia,

•	 ubezpieczenie mienia od 
dewastacji,

•	 ubezpieczenie mienia od kra-
dzieży z włamaniem i rabun-
ku oraz stałych elementów 
wykończeniowych budyn-
ków od kradzieży,

•	 ubezpieczenie mienia od 

rozmrożenia,
•	 ubezpieczenie sprzętu rolni-

czego w ruchu i od kradzie-
ży poza siedliskiem,

•	 ubezpieczenie zwierząt go-
spodarskich od padnięcia 
i uboju z konieczności wsku-
tek choroby,

•	 ubezpieczenie mienia 
w transporcie krajowym 
(cargo).
Ochrona ubezpieczeniowa 

może być rozszerzona o ubez-
pieczenie odpowiedzialności 
cywilnej Ubezpieczonego oraz 
pracowników zatrudnionych 
w jego gospodarstwie rolnym 
a także członków spółdziel-
ni, za szkody w mieniu i na 
osobie wyrządzone osobom 
trzecim w następstwie czy-
nu niedozwolonego powstałe 
w związku z prowadzoną dzia-
łalnością rolniczą i posiadanym 
mieniem, wykorzystywanym 
w tej działalności.

Również ochronę ubezpie-
czeniową odpowiedzialności 
cywilnej, w zakresie standardo-
wym (deliktowym) można roz-
szerzyć o następujące ryzyka:
•	 odpowiedzialność cywilną 

pracodawcy,
•	 odpowiedzialność cywilną 

najemcy nieruchomości i rze-
czy ruchomych,

•	 odpowiedzialność cywilną 
z tytułu posiadania, użytko-
wania lub prowadzenia po-
jazdów mechanicznych nie 
podlegających obowiązko-
wemu ubezpieczeniu odpo-
wiedzialności cywilnej, w tym 
wózków widłowych,

•	 odpowiedzialność cywilną 
za podwykonawców,

•	 odpowiedzialność cywilną 
kontraktową,

•	 odpowiedzialność cywilną 
za produkt rolno-spożywczy,

•	 odpowiedzialność cywilną 
za przeniesienie chorób za-

kaźnych zwierząt.
Dla pełnej ochrony ubezpie-

czeniowej dla każdego przed-
siębiorcy i jego pracowników 
TUW „TUW” nowa propozycja 
produktowa daje możliwość 
ubezpieczenia następstw nie-
szczęśliwych wypadków w za-
kresie pełnym (w drodze do 
i z pracy oraz w życiu prywat-
nym) lub w zakresie ograniczo-
nym (w drodze do i z pracy). 

Nowatorska zmiana kwalifi-
kacji nieszczęśliwego wypad-
ku z uszczerbku na zdrowiu 
na uraz doznany przez Ubez-
pieczonego gwarantuje Ubez-
pieczonemu szybszą wypłatę 
świadczenia, gdyż TUW „TUW” 
rodzaje i wysokość przysłu-
gujących świadczeń ustala 
na podstawie tabeli urazów 
nie czekając na orzeczenie 
lekarskie ustalające stopień 
uszczerbku na zdrowiu. 

Ochrona ubezpieczeniowa 
dla mienia i odpowiedzialno-
ści cywilnej obejmuje wypad-
ki ubezpieczeniowe powstałe 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, a w przypadku ubez-
pieczenia następstw nieszczę-
śliwych wypadków także poza 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Zupełną nowością na polskim 
rynku jest opcja wprowadzania 
do umowy ubezpieczenia do-
wolnych dodatkowych klauzul. 
W ogólnych warunkach ubez-
pieczenia zaproponowane są 

następujące klauzule:
•	 automatycznego ubezpie-

czenia nowonabytych środ-
ków trwałych,

•	 dodatkowych kosztów 
działalności,

•	 ubezpieczenia gotówki 
w lokalu,

•	 ubezpieczenia przenośne-
go sprzętu elektronicznego,

•	 przepięcia,
•	 ubezpieczenie odpo-

wiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzania usług 
agroturystycznych,

•	 ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej z tytułu 
uczestnictwa w wystawach, 

•	 ubezpieczenie odpowiedzial-
ności cywilnej wzajemnej, 

•	 stemp la  bankowego 
i pocztowego,

•	 aktów terrorystycznych,
•	 reprezentantów,
•	 katastrofy budowlanej,
•	 ubezpieczenie odpowiedzial-

ności cywilnej z tytułu za-
nieczyszczenia środowiska,

•	 ubezpieczenie słomy złożo-
nej w stogi na terenie gospo-
darstwa rolnego,

•	 przeniesienie mienia.
Powyższe klauzule są 

przykładowymi klauzulami 
o które może wystąpić każdy 
Ubezpieczony. 

Agenci i pracownicy TUW 
„TUW” chętnie pomogą dopa-
sować zakres ochrony ubezpie-
czeniowej do potrzeb każdego 
przedsiębiorcy rolnego.

P R O M O C J A
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LESZEK  KOMOŃ Bedlno 83 352 51 34
WIA –LAN Tarnów 14 629 30 70
ROLMECH Płońsk  23 662 72 91
 Błonie 22 796 33 40
 Węgrów 25 792 59 27
RAITECH: Brzoza 52 381 04 15
 Przytoczna 95 749 36 75
 Srem 61 282 88 81
 Potęgowo 59 846 41 48
 Tragamin 55 272 09 44
 Szczecinek 94 372 02 14
 Oborniki 61 297 58 78

Sieć dilerska
ADLER AGRO Sp z o.o. Białystok 85 741 86 50
P.H.U. AGROMASZ Rzekuń 29 761 75 39
AGROPERFEKT Jankowski Grzegorz Kisielice 55 278 09 00
AGRO PLUS Michał Kulpanowski Przasnysz 29 752 77 56
AGRICOLA Lublin Ciecierzyn 82 565 33 83
AUTO – AGRO Siedlce 25 644 67 92
ANDERWALD MASZYNY ROLNICZE Kadłub 77 463 37 70
ASPRIM Niedrzwica Duża 81 517 59 41
FRICKE MASZYNY ROLNICZE Mrągowo 89 741 29 74
HBT Agromarket Kroczyce 609 23 61 05
POLBOTO Udanin 76 870 93 25
KUNERT Poladowo 65 518 03 84
DANZAP Załusin 24 285 52 97

Z  N A M I  O S I Ą G N I E S Z  S U K C E S

Dual-Disc
R E D L I C E

  Hydrauliczna regulacja nacisku redlic od 40 do 120 kg
  Indywidualne mocowanie redlic na równoległoboku
  Prowadzenie na głębokości przez szerokie rolki dociskowe
  Absolutnie bezobsługowe

Poettinger Polska

Sprzedaż: 601424223, 609203132, 607830015
Serwis: 603803213, 603333858
Magazyn części: 605262709

Z myślą o przyszłości
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Szkodniki wschodzących ozimin

Obecnie do najważniejszych 
szkodników zbóż w okresie je-
siennym zalicza się: drutowce 
i rolnice oraz mszyce, a także 
ploniarka zbożówka, niezmiar-
ka paskowana, łokaś garbatek 
i ślimaki, które stanowią naj-
ważniejsze zagrożenie w okre-
sie kiełkowania, wschodów 
i rozwoju pierwszych liści.

 Rolnice to motyle należące 
do rodziny sówkowate. Czę-
sto mają szarobrunatne ubar-
wienie o jaśniejszych tylnych 
skrzydłach, średniej wielkości. 
Dorosłe osobniki latają naj-
częściej od połowy maja do 
połowy lipca i od sierpnia do 
października, po zmierzchu 
i w nocy. Samice składają jaja 
do ziemi lub na roślinie żywi-
cielskiej. Gąsienice są nagie 
i żerują najczęściej w nocy. Ich 
cechą charakterystyczną jest 
spiralne zwijanie się w czasie 
spoczynku lub w razie zanie-
pokojenia. Młode gąsienice 
żerują na nadziemnych czę-
ściach roślin, starsze kryją się 
w glebie, gdzie uszkadzają 
kiełkujące ziarno lub wycho-
dzą w nocy na powierzchnię 
i podgryzają rośliny u nasady. 
Uszkodzenia w okolicy szyjki 
korzeniowej powodują, że ro-
ślina przewraca się i zamiera. 
Stadium zimującym są gąsieni-
ce, zakopane w ziemi na głębo-
kości od 10 do 15 cm. Wiosną, 
pod koniec kwietnia gąsienice 
kończą żer i przepoczwarzają 
się pod powierzchnią gleby. 

Drutowce – larwy chrząsz-
czy z rodziny sprężykowatych, 
występują w całym kraju, za-
siedlając i uszkadzając wiele 
gatunków roślin uprawnych, 
przede wszystkim jednak zbo-
ża, motylkowate, buraki, ziem-
niaki i kukurydzę. 

Rozwój poszczególnych ga-
tunków jest różny i trwa od 
2 do 5 lat. Wylot chrząszczy 
z gleby odbywa się od wio-
sny do jesieni. Samica składa 

jaja (100–300 sztuk) do gleby 
na głębokość 5 cm. Z nich 
po mniej więcej 5 tygodniach 
wylęgają się larwy. Najbar-
dziej szkodliwe są drutowce 
w 3. i 4. roku rozwoju. Wów-
czas, jeśli ich jest dużo, potra-
fią w krótkim czasie zniszczyć 
zasiedlone rośliny.

Larwy sprężykowatych zagra-
żają roślinom zbóż już od po-
czątku wegetacji. Uszkadzają 
lub niszczą napęczniałe i kieł-
kujące ziarniaki zbóż i kukury-
dzy. Później żerują na liścieniach 
i korzeniach, wgryzając się do 
węzła krzewienia, niszcząc sto-
żek wzrostu. Zaatakowane ro-
śliny zostają osłabione i często 
zamierają. Najwięcej drutowców 
występuje na trwałych użytkach 
(łąki, pastwiska, wieloletnie upra-
wy traw), a także na silnie za-
chwaszczonych polach. 

Łokaś garbatek należy do 
rodziny biegaczowatych. Głów-
nymi przyczynami wzrostu za-
grożenia powodowanego przez 
łokasia garbatka są: uprawa 
zbóż po zbożach, uproszcze-
nia agrotechniczne oraz zmia-
ny agroklimatyczne.

Po przezimowaniu w glebie 
larwy łokasia garbatka zaczy-
nają żer na zbożach ozimych 
i trawach, następnie na zbo-
żach jarych. Liście są uszka-
dzane nie wskutek zjadania, 
lecz poprzez żucie i wysysanie. 
Objawy żerowania larw łoka-
sia to rośliny o postrzępionych 
lub przeżartych liściach i po-
łamanych źdźbłach. Rośliny 
uszkodzone giną lub nadmier-
nie krzewią się  wytwarzają 
nadmierną ilość źdźbeł bocz-
nych, nie zawsze wydających 
kłosy, a na polach powstają 
łysiny.

Larwy są jasno-żółte z ciem-
ną częścią głowową i dużymi 
czarnymi płytkami grzbietowy-
mi, spłaszczone i osiągają dłu-
gość do 25 mm, zaopatrzone 
w trzy pary odnóży tułowio-

wych. Chrząszcze osiągają 
długość około 16 mm, mają 
wałkowate ciało brązowo-
-czarnej barwy z jasną stroną 
brzuszną, czułki i odnóża są ru-
dobrązowe. Żerują na kłosach 
traw i zbóż (na owsie rzadko), 
odżywiając się miękkim ziar-
nem. Skutkiem tych uszko-
dzeń jest szczerbatość kłosów. 

Mszyce należą do rodzi-
ny mszycowatych. Zarówno 
larwy jak i postacie dorosłe 
uszkadzają rośliny przez wy-
sysanie soków z liści, pochew 
liściowych, źdźbeł i kłosów. 
Skutkiem jest zachwianie go-
spodarki wodnej rośliny, co 
prowadzi do więdnięcia i zasy-
chania młodych roślin. Innym 
dużym zagrożeniem niesionym 
przez mszyce są przenoszone 
przez nie choroby wirusowe. 
Ewentualna rezygnacja z za-
biegu zwalczania tego owada 
może prowadzić do strat da-
leko przekraczających koszty 
zastosowania odpowiedniego 
insektycydu. Bowiem obniżka 
plonu przy dużym nasileniu tej 
choroby może sięgać nawet 
kilkudziesięciu procent. Cho-
roba wywołana przez wirusa 
żółtej karłowatości jęczmienia 
jest szczególnie niebezpieczna 
dla pszenicy ozimej i jęczmie-
nia ozimego, a zwłaszcza dla 
wczesnych zasiewów tych ro-
ślin. Bezpośrednie zagrożenie 
tą chorobą występuje w wa-
runkach długiej i ciepłej jesie-
ni,  sprzyjącej rozwojowi tych 
owadów. Jesienią objawy po-
rażenia roślin wirusem są nie-
widoczne, ale już od wczesnej 
wiosny dają się zauważyć różni-
ce w tempie wzrostu roślin oraz 
pojawiają się przebarwienia. 
Liście jęczmienia przybierają 
kolor żółty, a pszenicy blado-
żółty z odcieniami czerwieni. 
Jednocześnie rośliny pora-
żone słabiej rosną, niektóre 
z nich w ogóle nie wschodzą 
w fazie strzelania w źdźbło. 

W efekcie rośliny wydają plon 
znacznie ograniczony lub nie 
wydają plonu w ogóle. Należy 
podkreślić, że zwalczanie che-
miczne mszycy jesienią jest je-
dyną metodą na ograniczenie 
porażenia roślin przez wirusa 
żółtej karłowatości jęczmienia.

Ploniarka zbożówka nale-
ży do rodziny niezmiarkowate, 
w warunkach klimatycznych 
Polski ma 3 pokolenia w ciągu 
roku. Zimuje w stadium larwy 
we wcześnie sianych ozimi-
nach, samosiewach i różnych 
gatunkach traw. Na wiosnę 
w miejscu żeru larwy nastę-
puje przepoczwarczenie. Do-
rosłe muchówki pojawiają się 
w końcu kwietnia i w maju. 
Dorosła muchówka ma 2 mm 
długości, lśniąco-czarne ciało, 
czerwone oczy i brązowo-żółte 
odnóża. Jaja składają u pod-
stawy zbóż jarych i kukurydzy, 
głównie w fazie 2–4 liści. Larwy 
I i II pokolenia uszkadzają mło-
de zasiewy, larwy II pokolenia 
niszczą również zawiązki ziaren. 
U zaatakowanych roślin zaob-
serwować można we wczesno-
jesiennych i późnowiosennych 
zasiewach żółknięcie i obumie-
ranie liści sercowych, często 
u nasady liści objawy zgnilizny. 
Rośliny, które się nie rozkrzewi-
ły obumierają, natomiast roz-
krzewione tworzą zwiększoną  
liczbę pędów, a pędy te rzadko 
się wykłaszają. Ploniarka zbo-
żówka może atakować wszyst-
kie gatunki zbóż.

Muchówki niezmiarki pa-
skowanej należą do rodziny 
niezmiarkowate. Owad ten ma 
długości około 4 mm, tułów 
z czarnymi wzdłużnymi paska-
mi, odwłok z 4 poprzecznymi 
wstęgami. Samice składają jaja 
pojedynczo, na szczytowych 
liściach późno wyrastających 
łanów pszenicy i jęczmienia. 
Wyklute po około 8 dniach 
larwy przedostają się do kło-
sów i pochew liściowych. Lar-

wy żerują, idąc w dół aż do 
głównego kolanka w źdźble, 
przepoczwarzają się po około 
miesiącu w pochwie liściowej. 
Objawy żerowania można zwy-
kle zauważyć dopiero w fazie 
kłoszenia się zbóż. Zaatakowa-
na część źdźbła nie rośnie, do-
kłosie jest znacznie skrócone, 
a kłos często pozostaje w po-
chwie. Druga generacja tego 
szkodnika występuje w okre-
sie żniw jęczmienia jarego. Jaja 
składa od początku września 
na liściach samosiewów zbóż 
i trawach. Larwy niszczą tylko 
pęd u podstawy, gdzie zimują, 
przepoczwarczają się wiosną. 
Rośliny zbóż ozimych atakowa-
ne jesienią grubieją u nasady, 
silnie się krzewią lub zamierają. 
Pszenica ozima siana wcze-
śnie jest silniej uszkadzana 
niż siana w końcu września. 
Uszkodzenie przez niezmiarkę 
paskowaną wpływają ujemnie 
na plon ziarna i słomy.

Ślimaki są szkodnikami 
roślin warzywnych, ozdob-
nych oraz rolniczych. Obja-
wy ich żerowania często są 
podobne do uszkodzeń czy-
nionych przez larwy rolnic. 
Natomiast charakterystycz-
nym dla żeru ślimaków jest 
pozostający w miejscu buszo-
wania szkodników błyszczący 
śluz. Duże szkody powodują 
także w roślinach rolniczych, 
a szczególnie w uprawach 
pszenicy ozimej. W pszenicy 
ślimaki zjadają zarodki i kieł-
ki ziarna. Atakują zarówno 
podziemne, jak i nadziemne 
części roślin. W liściach wy-
żerają nieregularne lub po-
dłużne, poszarpane otwory, 
a na częściach podziemnych 
płytkie wyżerki. Zwierzęta te 
są aktywne od wczesnej wio-
sny do późnej jesieni. Naj-
większe szkody powodują 
w wilgotnym środowisku, na 
zwięzłych, lekko zasadowych 
glebach. Najbardziej narażone 

są na uszkodzenia siewki i sa-
dzonki różnych roślin. Mogą 
one być całkowicie zniszczone 
przez te szkodniki. Uszkodze-
nia powodują przede wszyst-
kim: pomrowik plamisty, ślimak 
ogrodniczy, pomrowik polny, 
pomrów wielki i inne ślima-
ki nagie. 

W zwalczaniu szkodników 
glebowych występujących 
w uprawach zbóż bardzo waż-
nym zagadnieniem jest przepro-
wadzenie pełnej agrotechniki. 
Wszystkie uproszczenia w upra-
wie roli tj. zaniechanie pod-
orywek, uprawa bezorkowa, 
a także monokultury roślin 
zbożowych sprzyjają rozwo-
jowi szkodników glebowych. 
Wczesny siew oraz zwiększe-
nie normy wysiewu ogranicza 
częściowo straty powodowane 
przez te szkodniki.

W chemicznej ochronie wy-
korzystuje się zarejestrowane 
insektycydy. Wykonując zabie-
gi ochrony chemicznej należy: 

– bezwzględnie stosować się 
do etykiet-instrukcji stosowa-
nia oraz zalecanych dawek,

– w miarę możliwości wyko-
rzystywać preparaty należące 
do różnych grup chemicznych,

– zabiegi przeprowadzać 
w optymalnie dla danego 
gatunku okresie zwalczania, 
uwzględniając jego biologie 
oraz monitoring występowa-
nia szkodników, analizy gleby 
i roślin, śledzenia faz rozwojo-
wych zbóż,

– podejmując decyzje o zwal-
czaniu brać pod uwagę progi 
ekonomicznej szkodliwości,

– wykorzystując prepara-
ty nalistne uwzględniać tem-
peraturę, w jakiej działają 
najskuteczniej,

– określić rozkład występo-
wania szkodnika w zasiewie, 
gdyż może się okazać, że za-
bieg będzie można ograniczyć 
tylko do zagrożonych miejsc 
np. pasów brzeżnych.

Dr inż. Zdzisław Kaniuczak
IOR-PIB, TSD Rzeszów

Owady stanowią coraz ważniejszą grupę organizmów szkodliwych zasiedlających uprawy zbóż. Na 
ich rosnące znaczenie gospodarcze wpływa wiele czynników, z których najważniejsze to: duży areał 
uprawy, stosowanie licznych uproszczeń agrotechnicznych oraz występowanie korzystnych warunków 
agrometeorologicznych sprzyjających rozwojowo i żerowaniu gatunków szkodliwych.
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Uchronić plantację rzepaku 
przed szkodnikami

Już od momentu siewu rze-
pak może być atakowany przez 
szkodniki. W praktyce szkody 
powodowane przez szkodniki 
występujące jesienią nie mają 
takiego dużego znaczenia jak te, 
które występują wiosną. Zagro-
żeniem dla rozwijającego rzepa-
ku jesienią mogą być: pchełka 
rzepakowa, pchełki ziemne, 
chowacz galasówek, gnatarz 
rzepakowiec, tantniś krzyżo-
wiaczek, śmietka kapuścia-
na, miniarka kapuściana i jako 
szkodnik wielożerny rolnice.

Występowanie tych owadów 
może powodować osłabienie 
i deformacje wzrostu młodych 
roślin. Również uszkodzona 
tkanka roślin rzepaku może 
być „wrotami wejścia” dla grzy-
bów chorobotwórczych wywo-
łujących np. suchą zgniliznę 
kapustnych czy szarą pleśń. 
Uszkodzone rośliny są mniej 
zimotrwałe i bardziej wrażli-
we na niekorzystne warunki 
panujące w okresie jesienno-
-zimowym i wczesną wiosną.

Larwy pchełki rzepako-
wej żerują w nerwach głów-
nych i ogonkach liściowych 
przemieszczają się do pod-
stawy łodygi i szyjki korze-
niowej. Larwy mogą również 
uszkadzać stożek wzrostu, 
co często w konsekwencji po-
woduje zamieranie i gnicie ro-
ślin po wystąpieniu ujemnych 
temperatur. Skutki te są przy-
pisywane słabą mrozoodpor-
nością rzepaku. 

Szkodnikiem bardziej koja-
rzonym z warzywami kapust-
nymi jest śmietka kapuściana. 
Samice składają jaja w ziemi 
przy roślinie lub na szyjce ko-
rzeniowej. Larwy śmietki bar-
wy kremowo-białej żerują na 

korzeniu i szyjce korzeniowej 
drążąc kanały. Na duże nasi-
lenie tego szkodnika narażone 
są bardziej plantacje z wcze-
śniejszych siewów.

Chowacz galasówek po-
jawia się na plantacjach rze-
paku ozimego już w sierpniu. 
Jest jednym z pięciu występu-
jących chowaczy na rzepaku. 
Samice składają jaja do szyjki 
korzeniowej rzepaku. Larwy że-
rują wewnątrz korzenia. Żero-
wanie objawia się tworzącymi 
glasami. Również duże nasile-
nie larw śmietki czy chowacza 
galasówka może wpłynąć na 
niekorzystne przezimowanie 
roślin rzepaku.

 Pchełki ziemne są bardzo 
szkodliwe w początkowych fa-
zach rozwojowych rzepaku. 
Szkodliwość ich polega na wy-
jadaniu miękiszu na liścieniach 
i liściach w postaci wgłębień 
i otworów. Liczne występowa-
nie ich w czasie wschodów 
rzepaku może spowodować 
całkowite zniszczenie plantacji.

W przypadku gnatarza rze-
pakowca szkodliwe są larwy, 
które na początku rozwoju są 
szaro-zielone z czarną główką 
później czarne. Larwy zjadają 
liście. Gdy występują w dużym 
nasileniu powodują gołożery li-
ści. Larwy gnatarza żerują do 
momentu wystąpienia pierw-
szych przymrozków.

Zielone gąsienice tantnisia 
krzyżowiaczka uszkadzają 
liście rzepaku wyjadając od 
dołu miękisz, pozostawiając 
górną skórkę tworząc liczne 
tzw. „okienka”. W miarę wzrostu 
liścia skórka w „okienku” pęka 
i tworzą się na liściu otwory.

Mszyca kapuściana wystę-
puje na rzepaku praktycznie 

przez cały jego okres wege-
tacji. Jesienią może występo-
wać licznie w czasie ciepłej 
i suchej pogody.

Rolnice są to larwy motyli 
nocnych. Motyle często mają-
cych szarobrunatne ubarwie-
nie o jaśniejszej barwie tylnych 
skrzydeł. Gąsienice natomiast 
są nagie barwy szaro-oliwko-
wej. Młode gąsienice żerują 
w nocy na nadziemnych czę-
ściach roślin. Starsze żerują 
w ziemi zjadając korzenie ro-
ślin, a w nocy wychodzą na 
powierzchnie gleby podgry-
zając rzepak u nasady. Czę-
sto uszkodzone są rośliny na 
skraju pola w sąsiedztwie ro-
snącej kukurydzy, buraków 
cukrowych czy samosiewów 
rzepaku po podoranej plantacji.

Nasilenie szkodników rze-
paku jesienią jest mocno 
uzależnione od warunków kli-
matycznych panujących w da-
nym regionie i w latach jest 
bardzo zmienne. Uzależnio-
ne jest również od lokalizacji 
plantacji. Plantacja położona 
w bliskim sąsiedztwie z ze-
szłorocznymi uprawami rze-
paku ozimego czy jarego jest 
bardziej narażona na masowe 
występowanie szkodników.

Występowania szkodników 
jesienią ogranicza się zwykle 
poprzez stosowanie zapraw 
nasiennych. (Raport Rolny nr 
6,wydanie czerwiec/lipiec). Je-
żeli substancje aktywne za-
warte w zaprawie przestaną 
działać lub występuje gradacja 
danego szkodnika powinniśmy 
wykonać zabieg nalistny za-
rejestrowanymi insektycyda-
mi (tab.1).

dr. Wijciech Cieślic-
ki IOR-PIB Poznań

Tabela 1
Zarejestrowane insektycydy do jesiennego zwalczania szkodników w rzepaku

Insektycyd Substancja aktywna

Dawka preparatu w l/ha lub kg/ha

Gna-
tarz rze-
pakowiec

Mszy-
ca ka-

puściana
Pchełki

Śmiet-
ka ka-

puściana

Agria- Deltametryna 2,5 EC deltametryna - 0,35 0,25 -
Agria- Lambda Cyhalotryna 050 CS lambda-cyhalotryna 0,12-0,15 - - -
Decis 2,5 EC deltametryna - 0,35 0,25 -
Decis Mega 50 EW deltametryna 0,15 0,15 0,15 0,15
Jetstac 100 EC alfa-cypermetryna 0,08-0,1 0,12 - -
Karate Zeon 050 CS lambda-cyhalotryna 0,12-0,15 - - -
Kirkut B 050 CS lambda-cyhalotryna 0,12-0,15 - - -
Kung-Fu 050 CS lambda-cyhalotryna 0,12-0,15 - - -
LambdaCe Z 050 CS lambda-cyhalotryna 0,12-0,15 - - -
Patriot 100 EC deltametryna - - 0,065 -
Pilar – Lambda-Cyhalotryna 050 CS lambda-cyhalotryna 0,12-0,15 - - -
Pirimor 500 WG pirymikarb - 0,25-0,5 - -

Tak Tak 100 EC alfa-cypermetryna 0,08-0,1 0,12 - -
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Choroby grzybowe w rzepaku jesienią?
Monitorowanie plantacji rze-

paku warto wykonywać jak naj-
częściej, tak aby we właściwym 
momencie można było, przystąpić 
do zwalczania sprawców chorób, 
czy szkodników. 

Na plantacjach już jesienią moż-
na zaobserwować porażenie roślin 
przez sprawców czerni krzy-
żowych (Alternaria spp.), która 
charakteryzuje się brązowymi lub 
czarnymi, koncentrycznie strefo-
wanymi lub rzadziej nieregularny-
mi plamami. Pierwotnym źródłem 
zakażenia są nasiona, resztki po-
żniwne oraz chwasty. Zarodniki 
tych grzybów są licznie tworzone 
na opisanych plamach i rozprze-
strzeniane następnie przez wiatr 
oraz deszcz powodują kolejne in-
fekcje. Podobnie jest też w przy-
padku innych sprawców chorób 
np. szarej pleśni (Botryotinia fuc-
keliana). Jasnozielone, szkliste, 
nieregularne plamy, często z sza-
rym nalotem grzybni i zarodni-
ków na różnych organach roślin, 
to charakterystyczne symptomy 
tej choroby. Sprawca szarej pleśni 
poraża często rośliny osłabione 
i uszkodzone.

 Jedną z ważniejszych cho-
rób, którą obserwujemy jesienią, 
niekiedy już od fazy liścieni jest 
sucha zgnilizna kapustnych 

(Leptosphaeria maculans, Lep-
tosphaeria biglobosa st. konidial-
ne Phoma lingam). Na liściach 
jej obecność sygnalizują jasno-
szare, owalne plamy z brunatną 
obwódką z czarnymi punktami 
na powierzchni. „Punkty” te to 
owocniki (piknidia), w których 
tworzy się duża ilość zarodników 
konidialnych odpowiedzialnych 
za infekcje kolejnych liści i roślin. 
Jednocześnie grzyb przerasta 
tkanki liścia i ogonka liściowego 
do szyjki korzeniowej, powodu-
jąc stopniowe gnicie, a następ-
nie murszenie podstawy łodygi. 
W okresie dojrzewania prowadzi 
to do łamania się roślin w tym 
miejscu. Chociaż ostateczne ob-
jawy na szyjkach korzeniowych 
będą widoczne dopiero wiosną, 
reagować należy już jesienią, aby 
zahamować rozwój patogena. 
Pierwotnym źródłem infekcji tym 
patogenem są niedokładnie przy-
kryte resztki pożniwne z poprzed-
niego sezonu, na których tworzą 
się jesienią owocniki (apotecja). 
Ze struktur tych w sprzyjających 
warunkach uwalniają się zarod-
niki (askospory), które rozprze-
strzeniane są z wiatrem nawet 
na oddalone pola z rzepakiem. 

Popękane liście z żółtymi nie-
regularnymi plamami, często 

otoczonymi białymi skupiskami za-
rodników to objawy cylindrospo-
riozy (Pyrenopeziza brassicae, st. 
kon. Cylindrosporium concentri-
cum). Choć rzadko w ostatnich 
latach obserwowana w Polsce, 
jest ważną chorobą rzepaku w in-
nych krajach Europy. Z uwagi na 
możliwość przenoszenia z ma-
teriałem siewnym, należy się też 
liczyć z jej wystąpieniem w nie-
których rejonach uprawy rzepa-
ku. Do infekcji dochodzić może 
już jesienią, natomiast opisane 
symptomy najczęściej widoczne 
są dopiero wiosną, szczególnie 
po łagodnej zimie. 

Jesienią na roślinach można 
też zaobserwować mączniaka 
rzekomego (Peronospora para-
sitica). Na górnej stronie liścieni,  
później na liściach właściwych 
widoczne są żółte, nieregularne 
plamy z ciemniejszą obwódką. Na 
spodniej stronie blaszki liściowej 
można dopatrzyć się szarych, luź-
nych struktur patogena. Choro-
bę skutecznie można chemicznie 
ograniczać jedynie poprzez za-
prawianie nasion odpowiednią 
zaprawą. W przypadku silnego 
porażenia, może dojść do prze-
rzedzenia plantacji. 

Warunki pogodowe, czynniki 
agrotechniczne, podatność od-

miany i uszkodzenia po szkod-
nikach będą sprzyjały rozwojowi 
sprawców wymienionych chorób. 

Choroby mogą powodować 
przerzedzenie plantacji lub osła-
bienie roślin, a w konsekwencji 
wpływają na zmniejszenie szans 
przetrwania w dobrej kondycji 
okresu zimy. Z pomocą przyjść 
tu może zabieg chemiczny przy 
użyciu fungicydów w fazie 4-8 li-
ści właściwych (tabela). Głównym 
powodem podjęcia decyzji o za-
stosowaniu zabiegu zwalczania 
będą objawy porażenia przez 
sprawców chorób i ich nasile-
nie tj. najczęściej około 10-20 % 
roślin z pierwszymi objawami. 
Dodatkowym zagadnieniem do 
rozstrzygnięcia będzie zastoso-
wanie środków grzybobójczych 
o działaniu regulatorów wzrostu 
(triazole). Szybko rozwijający się 
rzepak, zwłaszcza niektóre jego 

odmiany, wymagać mogą regu-
lacji pokroju. Zastosowanie tria-
zoli w tym czasie spowolni nieco 
rozwój liści i części podliścienio-
wej, a podziała stymulująco na 
wzrost systemu korzeniowego, co 
w konsekwencji może zwiększyć 
szansę na prawidłowe przetrwanie 
zimy. Należy jednak pamiętać, że 
dla właściwego działania triazoli 
niezbędnych jest spełnienie kilku 
warunków, a mianowicie: 
•	 temperatura powietrza po-

wyżej 10-12°C, 
•	 gęstość plantacji poniżej 

50-60 roślin na m2 
•	 rośliny w fazie 4–6 liści 

właściwych,
•	 plantacja wyrównana pod 

względem tempa wzrostu. 
Jeżeli nie spełnia się powyż-

szych wymogów, a istnieje zagro-
żenie ze strony sprawców chorób, 
można zastosować środki nale-
żące do innej grupy chemicznej 
niż triazole. 

W niektórych rejonach kraju 

konieczna będzie lustracja połą-
czona z wyrywaniem roślin, a do-
tyczyć to będzie plantacji gdzie 
istnieje ryzyko wystąpienia kiły ka-
pusty (Plasmodiophora brassicae). 
Jeżeli na korzeniach stwierdzone 
zostaną nieregularne, pojedyncze 
lub liczne zgrubienia, początkowo 
białe, potem brązowe, to znak, że 
mamy do czynienia z tą groźną 
chorobą. Na tym etapie, aby za-
hamować porażenie nie można 
nic zrobić. Warto rozważyć przed 
lub po zimie działania mające na 
celu poprawę ogólnej kondycji 
roślin poprzez zastosowanie np. 
nawozów dolistnych czy biosty-
mulatorów. Ważne jest przy tym, 
aby na takim polu zabiegi wyko-
nywać w ostatniej kolejności. Na-
stępnie dokładnie czyść maszyny 
rolnicze, koła ciągników, buty, aby 
nie rozprzestrzeniać z cząstkami 
gleby sprawcy choroby na inne, 
jeszcze niezainfekowane pola.

Dr Ewa Jajor
I O R – P I B w Poznaniu

Tabela. Przykłady fungicydów przeznaczonych do zwalczania sprawców chorób w rzepaku 
ozimym w fazie 4-8 liści właściwych (T1)

Grupa
chemiczna

Substan-
cja aktywna, 
zawartość

s.a. g/l

Fungicyd Dawka 
l/kg /ha

Sucha
zgnilizna

kapustnych

Czerń
Krzyżowych

Szara
pleśń

Cylindro-
sporioza

Benzimidazole Tiofanat, me-
tylu 500 Topsin M 500 SC 1,2 + + + -

Triazole

metkonazol 60 Caramba 60 SL 0,7-1,0 + + + +

flusilazol 250
Alert Solo 250 EW 0,4 + + - -
Capitan 250 EW 0,4 + + - -

tebukonazol
250-430

Brasifun 250 EC 0,75 + - - -
Clayton Tebucon EW 0,75 + - - -

Domnic 250 EW 0,75 - + - -
Golden Teb 250 EW 0,75 + - - -

Helicur 250 EW 0,75 - + - -
Horizon 250 EW 0,5-0,75 + + - -
Jetcur 250 EW 0,5-0,75 + + - -
Kasir 250 EW 0,5-0,75 + + - -
Lord 250 EW 0,75 + - - -

Mystic 250 EW 0,5-0,75 + - - -
Orian 0,75 + + - -

Orius Extra 250 EW 0,75 + + - -
Riza 250 EW 1,0 + + - -

Sparta 250 EW 1,0 + + - -
Starpro 430 SC 0,45-0,6 + - - -
Syrius 250 EW 0,75 + + - +

Tarcza Łan 250 EW 0,75 - + - -
Tebu 250 EW 0,75 - + - -

Toledo 250 EW 0,75 + - - -
Troja 250 EW 1,0 + + - -

Tyberius 250 EW 0,75 + + - -

Triazole

difenkonazol 250
paklobu-
trazol 125

Toprex 375 SC 0,3 + + - -

protiokonazol  80
tebukonazol 160 Tilmor 240 EC 0,75 + + - -

Imidazole
Benzimidazole

prochloraz 300
karbendazym 80 Prokarb 380 EC 1,5 + - - -

Związki aroma-
-tyczneTriazole

chlorotalonil 250
tetrakona-
zol 62,50

Eminent Star 312 SE 1,2 + + - -

Triazole
Piperydyny

metkonazol 
30;chlo- rek me-

pikwatu 210
Caryx 240 SL 1,0 + + - -
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Informacje o produktach:
Dział Handlowo–Produkcyjny

tel. 61 878 04 01

Rzepak
recepta na dobrą zimotrwałość

Basfoliar® 12-4-6+S+amino 8 l/ha
Solubor® DF lub ADOB® Bor 2 kg (l)/ha
ADOB® Mn  2 l/ha
ADOB® Mo  0,15 l/ha

w fazie 4–6 liści:

nowość

www.adob.com.pl

Makro- i mikroskładniki oraz syntetyczne aminokwasy zapewniają właściwy rozwój systemu 
korzeniowego, wzmagają produkcję białek i cukrów przez co wpływają na większą zimotrwałość 
rzepaku. 
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Czy zwalczać miotłę jesienią?

Oziminy są bardziej narażo-
ne na konkurencyjne oddziały-
wanie miotły w porównaniu do 
zbóż jarych. Związane jest to 
z ewolucyjnym przystosowa-
niem się miotły zbożowej, która 
posiada zarówno formy ozime, 
które w sprzyjających warun-
kach mogą wytworzyć od 5 do 
15 źdźbeł i wydać około 5000-
15000 nasion, jak i formy jare, 
które kiełkując na przedwio-
śniu mogą wytworzyć od 2 do 
5 źdźbeł i wydać około 1000-
8000 nasion, których żywotność 
może utrzymywać się w glebie 
przez okres nawet 10 lat.

Miotła zbożowa występuje 
na rożnych typach gleb, jednak 
zdecydowanie bardziej preferu-
je gleby lekkie, piaszczyste, lek-
ko kwaśne i wilgotne. Wschody 
pojawiają się od jesieni (wrze-
sień) do początków wiosny 
(marzec).Kiełkuje z głębokości 
około 0-1 cm w temperaturze 
już 3-5°C, jednak aby ziarniak 
mógł skiełkować potrzebny jest 
mu impuls świetlny. Kwitnienie 
przypada na okres od czerwca 
do końca lipca.

Ekonomiczny próg szkodliwo-
ści dla tego gatunku wynosi 10-
20 roślin/m2, czyli 25-40 wiech/
m2. Natomiast zachwaszcze-
nie na poziomie 100 wiech/m2 
powoduje straty plonu rzędu 
0,5-1,5 t/ ha w pszenicy ozimej 
i około 0,5 t/ha w życie ozimym. 
Obecność ponad 150 roślin/m2 
może powodować straty w plo-
nie ziarna na poziomie 15%. 
Natomiast masowe zachwasz-
czenie łanu tym gatunkiem 
(powyżej 300 roślin/m2) może 
obniżyć plon ziarna pszenicy 
ozimej nawet o 50%.

Kiedy zwalczać miotłę 
w oziminach?

O wyborze optymalnego ter-
minu wykonania zbiegu decydu-
je data siewu poszczególnych 
gatunków zbóż ozimych oraz 
ocena stanu i stopnia zachwasz-
czenia (powiązana z przedplo-
nem oraz historią pola). Formy 
ozime miotły, które wschodzą 
jesienią rosną zdecydowanie 
bardziej intensywniej, mocniej 
się rozkrzewiają i wytwarzają 
więcej ziarniaków w porówna-
niu do form jarych. Formy ozime 
miotły stanowią nie tylko zagro-
żenie dla plantacji ozimin, ale 
również dzięki produkcji dużej 
ilości ziarniaków przyczyniają 

się do zwiększenia ich zapasu 
w glebie, przez co wpływają na 
przyszłe zachwaszczenie łanu.

Wczesne zniszczenie chwa-
stów na plantacji zbóż ozimych 
stwarza im korzystniejsze warun-
ki do wzrostu, rozwoju a w kon-
sekwencji do wytworzenia 
większego plonu ziarna. Dzięki 
odpowiednio dobranej ochro-
nie herbicydowej prowadzącej 
do ograniczenia zachwaszcze-
nia, zboża w lepszej kondycji 
wchodzą w okres zimowy, dzię-
ki czemu w okresie wiosennym 
są zdecydowanie konkurencyjne 
dla form jarych miotły zbożowej.

Ze zbóż ozimych najbardziej 
narażone na konkurencję ze 
strony miotły w okresie jesien-
nym są właściwie tylko dwa 
gatunki: jęczmień i pszenica ozi-
ma, ponieważ są najwcześniej 
wysiewane (II dekada września 
do I dekady października), a po-
nadto ich początkowy wzrost 
i rozwój jest zdecydowanie wol-
niejszy w porównaniu do miotły 
zbożowej. 

Miotłę w zbożach ozimych 
można zwalczać jesienią 
w dwóch terminach: przed 
wschodami (herbicydy dogle-
bowe) lub po wschodach zbóż 
i chwastów (herbicydy nalistne 
– niektóre do stosowania nawet 
w okresie zimowym!).

Jaki środek wybrać?
Dobór odpowiednio selek-

tywnej i skutecznej substancji 
aktywnej herbicydu stosowanej 
przed wschodami zbóż powinien 
opierać się głównie na dobrej 
znajomości występującego na 
danym polu zachwaszczenia. 
Zabiegi przedwschodowe (do-
glebowe), wykonuje się do kilku 
dni po siewie zbóż na wilgotną, 
dobrze uprawioną glebę, stosu-
jąc pełne zalecane dawki sub-
stancji aktywnych herbicydów. 
Typowymi substancjami stoso-
wanymi tylko doglebowo mak-
symalnie do 2-3 dni po siewie 
zbóż ozimych są pendimetalina 
(np. Stomp 330 EC) i fluoro-
chloridon (np. Racer 250 EC). 
Pendimetalina należy do grupy 
chemicznej określanej mianem 
dinitroaniliny, której mechanizm 
działania polega na hamowaniu 
wzrostu siewek (tzw. inhibitory 
podziału merystemów). Nato-
miast fluorochloridon zaliczany 
jest do grupy inhibitorów syntezy 
pigmentu  powodując w chwa-

stach blokowanie biosyntezy ka-
rotenoidów, co w konsekwencji 
doprowadza do rozkładu chloro-
filu przez światło słoneczne (bie-
lenie liści). Obie te substancje 
zwalczają bardzo dobrze miotłę 
zbożową i niejako przy okazji 
niektóre gatunki dwuliścienne 
roczne (tab. 1).

Następną grupę stanowią 
substancje, które można za-
stosować zarówno doglebowo 
jak i nalistnie (np. chlorotoluron 
i chlorosulfuron). Chlorotoluron 
(np. Tolurex 500 SC, czy Lenti-
pur Flo 500 SC) jest zaliczany 
do grupy pochodnych fenylo-
mocznika, której mechanizm 
działania polega na hamowaniu 
procesu fotosyntezy (tzw. inhi-
bitory fotosystemu II). Działanie 
tej substancji przez korzenie 
jest słabsze w porównaniu do 
opisanych wcześniej substan-
cji, natomiast jest bardzo inten-
sywnie pobierana przez liście. 
Chlorotoluron można stosować 
bezpośrednio po siewie zbóż 
ozimych (poza jęczmieniem), 
nalistnie w okresie jesieni oraz 
podczas zimy(!). Pierwsze dwa 
terminy nie wymagają chyba 
szerszego omawiania, natomiast 
termin zimowy jak najbardziej. 
Zabieg w terminie zimowym 
można wykonać, ale pod kilko-
ma warunkami, jednym z nich 
jest to, aby wierzchnia warstwa 
gleby była zamarznięta, ale nie 
pokrytą śniegiem! Następny wa-
runek, to minimalna temperatura 
podczas wykonywania zabiegu 
herbicydowego nie może być 
poniżej -3°C (temperatura opty-
malna to 6-8°C w plusie). Takie 
warunki pogodowo-glebowe, 
predysponują chlorotoluron do 
zwalczania w okresie zimowym 
tylko jednego gatunku – miotły 
zbożowej!.

Kolejną substancją, którą 
można zastosować w zbożach 
ozimych (poza jęczmieniem) do-
glebowo  (do 3 dni po siewie) jak 
i nalistnie (od 2 liścia do końca 
wegetacji jesiennej) jest chlo-
rosulfuron (np. Glean 75 WG). 
Substancja ta zaliczana jest do 
grupy inhibitorów syntezy ami-
nokwasów (ALS) i powoduje 
zaburzanie biosyntezy trzech 
aminokwasów (leucyny, izoleu-
cyny i waliny), prowadząc w ten 
sposób do nadprodukcji białek, 
które w wyniku przerwania szla-
ku nie mogą być magazynowa-
ne, co w konsekwencji prowadzi 

do wielu zaburzeń we wzroście 
i rozwoju rośliny. Cechą charak-
terystyczną dla tej grupy herbi-
cydów jest silne zahamowanie 
wzrostu korzeni, połączone z re-
dukcją ich masy. Chlorosulfuron 
pobierany jest głównie przez li-
ście i łodygę oraz w mniejszym 
stopniu przez korzenie. Efek-
ty działania chlorosulfuronu są 
widoczne dopiero po upływie 
około 10-21 dni od momentu 
wniknięcia do rośliny. Pierw-
szym objawem jest spowolnie-
nie, a następnie zahamowanie 
wzrostu, połączone z pojawie-
niem się chlorotycznych lub an-
tocyjanowych przebarwień. 

Obie z wyżej opisanych sub-
stancji (chlorotoluron i chloro-
sulfuron) są dość uniwersalne 
i poza tym, że bardzo dobrze 
zwalczają miotłę zbożową to 
bardzo często zapomina się, 
że równie skutecznie ograni-
czają zachwaszczenie innych 
gatunków (np. dwuliściennych 
rocznych) (tab. 1-2).

Odchwaszczanie plantacji ozi-
min w terminie powschodowym 
(nalistnie), pozwala na określe-
nie gatunków chwastów, ich 
liczebności oraz stadium rozwo-
jowego, w jakim się znajdują na 
danym polu. Znając zachwasz-
czenie i fazę rozwojową zarówno 

rośliny uprawnej, jaki i chwastu 
można dobrać odpowiedni her-
bicyd. Należy jednak pamiętać 
o tym, że herbicydy stosowane 
po wschodach zbóż ozimych 
są najbardziej efektywne tylko 
wtedy, gdy są stosowane we 
wczesnych fazach rozwojowych 
chwastów (faza liścieni do 3-5 li-
ści właściwych). Dostępne na 
rynku herbicydy mają szerokie 
spektrum działania i oprócz mio-
tły zbożowej zwalczają również 
inne gatunki (np. dwuliścienne). 
Wyjątkiem jest tutaj jedna 

Dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUN i G - PIB w Puławach

Jednym z bardziej uciążliwych i masowo występujących gatunków 
chwastów w zasiewach zbóż jest miotła zbożowa. 

Tabela 1. Przykładowe herbicydy zalecane jesienią w terminie przedwschodowym (do-
glebowym) do zwalczania miotły zbożowej (i(lub)  niektórych gatunków dwuliściennych)

Herbicyd Dawka
na ha

Rośliny uprawne

Pszeni-
ca ozima

Pszenży-
to ozime

Jęcz-
mień ozimy Żyto ozime

Golden Pendimet 330 EC 3,5-4,0 l + + + +

Glean 75 WG 20-25 g + + - +

Lentipur Flo 500 SC 2,0-3,0 l + - + +

Maraton 375 SC 4,0 l + + - +
Pelican Plus 550 SC 2,0-2,5 l + + + -

Racer 250 EC 1,0-2,0 l + + - +

Stomp 330 EC 3,5-4,0 l + + + +

Tolurex 500 SC 2,0 l + + + -

Objaśnienia: (+) - herbicyd zalecany w danej roślinie uprawnej, (-) - herbicyd nie jest dopuszczony do sto-
sowania w danej roślinie uprawnej

Tabela 2. Przykładowe herbicydy zalecane jesienią w terminie powschodowym (nalist-
nym) do zwalczania miotły zbożowej (i(lub) niektórych gatunków dwuliściennych)

Herbicyd Dawka
na ha

Rośliny uprawne
Pszeni-

ca ozima
Pszenży-
to ozime

Jęcz-
mień ozimy Żyto ozime

Agro Diflufenikan 500 SC 0,2-0,3 l + - - -

Alister 162 OD 0,85-1,0 l + + - +

Alister Grande 190 OD 0,8-1,0 l + + - +
Atlantis 04 WG* 0,15-0,4 kg + + - +

Axial 100 EC* 0,3-0,45 l + - + -

Boxer 800 EC 3,0 l + - - -
Expert 600 SC 0,25-0,35 l + + + +
Expert Met 56 WG 0,35 kg + + + +
Golden Fenikan 500 SC 0,3 l + - - -

Glean 75 WG 20-25 g + + - +

Huzar 05 WG 150-200 g + + - +

Huzar Activ 387 OD 1,0 l + + - +

Izoproturon 500 SC 3,0 l + - - -

IPU Gold 500 SC 2,0-2,5 l + + - -

Komplet 560 SC 0,4-0,5 l + + + +
Legato 500 SC 0,2-0,3 l + - - -

Lentipur Flo 500 SC 2,0-3,0 l + - + -

Maraton 375 SC 4,0 l + + - +
Pelican Plus 550 SC 2,0-2,5 l + + + -

Protugan 500 SC 2,0-3,0 l + + + +

Snajper 600 SC 1,25-1,5 l + + - -

Tolurex 500 SC 1,5-2,0 l + + + -

Objaśnienia: (+) - herbicyd zalecany w danej roślinie uprawnej, (-) - herbicyd nie jest dopuszczony do sto-
sowania w danej roślinie uprawnej; (*) -  herbicyd należy stosować bezwzględnie z adiuwantem
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substancja aktywna dostęp-
na w sprzedaży od 2008 roku, 
a mianowicie pinoksaden (her-
bicyd Axial 100EC). 

Większość herbicydów sto-
sowanych do zwalczania miotły 
zbożowej zaleca się aplikować 
od fazy 1-3 liści do końca krze-
wienia zbóż ozimych lub wege-
tacji jesiennej. Dla przykładu 
zostaną omówione tylko trzy 
substancje tj. izoproturon, jodo-
sulfuron i wspomniany już wcze-
śniej pinoksaden, które należą 
do różnych grup chemicznych. 
Oczywiście nie wyczerpuje to 
tematu związanego z ochroną 
zbóż ozimych, gdyż na rynku 
jest, co najmniej kilkanaście in-
nych preparatów, które mogą 
być polecane do ochrony ozimin 
przed miotłą zbożową.

Izoproturon (np. IPU Gold 
500 SC czy Izoproturon 500 SC) 
podobnie jak wcześniej opisywa-
ny chlorotoluron, należy do gru-
py pochodnych fenylomocznika. 
Różnica między tymi dwiema 
pokrewnymi substancjami pole-
ga jedynie na terminie aplikacji. 
Izoproturon jest stosowany tylko 
nalistnie jesienią (od fazy 3 liścia 
do końca krzewienia pszenicy 
i pszenżyta ozimego) lub wiosną. 
Mechanizm działania polega na 
zakłócaniu procesu fotosyntezy. 
Pod względem warunków ter-
micznych jest mało wymagają-

cy, gdyż może być stosowany 
już w temperaturze 0°C, jednak 
optimum jego działania przypa-
da na zakres temperaturowy 
pomiędzy +1°C a +15°C.

Jodosulfuron (np. Huzar 
05 WG) również jak wcześniej 
opisywany chlorosulfuron, nale-
ży do grupy inhibitorów syntezy 
aminokwasów (ALS). Pobierany 
jest głównie przez liście, a w za-
siewach żyta, pszenicy oraz 
pszenżyta ozimego może być 
stosowany jesienią, ale w bardzo 
krótkim przedziale czasowym 
(faza 3-4 liści) oraz na wiosnę. 
Aby zwiększyć przedział cza-
sowy do fazy końca wegetacji 
jesiennej, możemy zastosować 
herbicyd Atlantis 04 WG (łącznie 
z zalecanym adiuwantem), który 
oprócz omawianego jodosulfu-
ronu zawiera dodatkowo jeszcze 
mezosulfuron (tab. 2).

Zarówno izoproturon jak i jo-
dosulfuron przeznaczone są do 
zwalczania miotły zbożowej, jed-
nak ich spektrum działania jest 
o wiele większe (w szczególno-
ści jodosulfuronu), gdyż obej-
muje również niektóre chwasty 
dwuliścienne.

Jedyną substancją aktywną 
dostępną obecnie na rynku her-
bicydowym zwalczającą tylko 
chwasty jednoliścienne (tj. mio-
tła zbożowa czy wyczyniec po-
lny) w uprawie pszenicy ozimej 

i jęczmienia ozimego w okresie 
jesieni jest pinoksaden (herbicyd 
Axial 100EC). Związek ten zali-
czany jest do grupy pochodnych 
fenylopirazolin. Cechą charakte-
rystyczną tej substancji jest to, 
że jest pobierana przez miotłę 
czy wyczyńca już w ciągu jednej 
godziny od momentu aplikacji. 
Herbicyd Axial 100EC można 
stosować jesienią od fazy 3 liścia 
do końca wegetacji jesiennej, ale 
koniecznie ze wspomagaczem 
Adigor 440 EC.

Jak widać nawet z pozoru pro-
ste pytanie, które jest zawarte 
w tytule oraz niejako powtórzone 
na początku tego artykułu ma 
głęboki sens, ponieważ substan-
cje aktywne herbicydów poza 
wiodącą cechą (fizyko-chemicz-
ną) posiadają wiele cech wtór-
nych, które niejednokrotnie mogą 
zadecydować o ostatecznym 
wyborze preparatu jak i termi-
nu jego stosowania.

Również należy pamiętać 
o tym, że substancje aktywne 
herbicydów wykazują najwięk-
szą skuteczność działania tylko 
wtedy, gdy są stosowane zgod-
nie z zaleceniami producenta.

Dlatego zawsze przed przy-
stąpieniem do wykonywania 
zabiegów herbicydowych na-
leży dokładnie zapoznać się 
z zaleceniami znajdującymi się 
w etykiecie-instrukcji stosowania.
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Jesienne przygotowanie  
zbóż ozimych do zimowania

Plantatorzy doskonale wie-
dzą, że od sposobu prowadze-
nia uprawy w okresie jesiennym 
jest uzależnione przetrzymanie 
okresu zimowego. Należy pa-
miętać, że jednym z podstawo-
wych czynników są warunki 
pogodowe, ale to właśnie od 
kondycji zbóż niejednokrotnie 
zależy ich przeżycie w trudnych 
warunkach klimatycznych.

Na uzyskanie dobrej kondycji 
wpływa wiele czynników. Na-
leży do nich przygotowanie 
pola przed siewem, siew na 
który składa się dobór odmia-
ny, głębokość siewu, ilość wy-
sianych nasion, indywidualnie 
dla poszczególnych pól, okre-
ślone zabiegi agrotechniczne. 
Odrębny dział stanowi nawo-
żenie. Jednak jednym z pod-
stawowych elementów jest 
ochrona, a zwłaszcza przed 
zachwaszczeniem.

Współzawodniczenie zbóż 
z chwastami to walka o skład-
niki pokarmowe, wodę i świa-
tło. Skoro te czynniki mają 
wpływ na kondycje roślin to 
bezsprzecznym wnioskiem jest 
rozpoczęcia walki z chwastami 
już jesienią. Jest to podstawo-
we założenie przygotowania 
zbóż ozimych do zimowa-
nia. Pozostaje decyzja wybo-
ru terminu przeprowadzenia 
zabiegu. Można go wykonać 
bezpośrednio po siewie lub 
w każdym terminie nalistnym 
począwszy od szpilkowania, aż 
do końca wegetacji jesiennej. 
W okresie jesiennym jednym 
z podstawowych elementów 
konkurencji jest światło. Je-
żeli wschody zbóż pokrywają 
się ze wschodami chwastów 
następuje „wyścig” we wzro-
ście. Zboża zamiast całą swoją 
energie wykorzystać na dobre 
ukorzenienie się oraz proces 
krzewienia, poświęca ją na zdo-
bycie światła by całkowicie nie 
ulec zacienieniu przez chwa-
sty. Z pewnością nie wpływa 
to korzystnie na kondycję. Naj-
szybszą eliminacje chwastów 
można uzyskać przez zabiegi 
doglebowe. Powodują one, 

że zboża wschodzą nie po-
siadając bezpośredniej kon-
kurencji. Zabiegi takie można 
wykonać pod kilkoma warun-
kami. Pierwszym jest znajo-
mość stanowiska i umiejętność 
doboru herbicydu. Należy być 
dobrze zorientowanym, którą 
należy wykorzystać substancję 
aktywną. Można oczywiście 
herbicydy użyć „zaporowo”, 
czyli preparaty lub mieszani-
ny o bardzo szerokim zakresie 
zwalczanych chwastów i dodat-
kowo w najwyższych zaleca-
nych dawkach. Zabieg taki nie 
jest polecany ani ze względów 
ekonomicznych, ani ekologicz-
nych. Drugim wymogiem jest 
wilgotność gleby. Środki dogle-
bowe aktywizują swoje działa-
nie w środowisku wilgotnym, 
czyli w obszarze, w którym na-
stępuje pęcznienie i kiełkowa-
nie nasion chwastów. Należy 
również wziąć pod uwagę, że 
część herbicydów zalecanych 
po siewie także można stoso-
wać nalistnie. W tych warian-
tach ochrony nadal obowiązuje 
wymóg wilgotnej gleby. Wiele 
środków doglebowych, pomi-
jając klasyczną suszę, nawet 
w warunkach przesuszonej 
gleby, działa mniej skutecz-
nie. Wtedy lepiej odczekać do 
wschodów chwastów.

Środki o typowym działaniu 
nalistnym charakteryzują się 
wnikaniem do chwastów przez 
ich nadziemne, zielone organy. 
Żeby taki proces nastąpił musi 
upłynąć pewien czas, który 
wynosi około kilku godzin po 
zabiegu. Nie wolno stosować 
preparatów na rośliny mokre, 
ponieważ ciecz robocza spły-
nie z nich do gleby, w której są 
już nie aktywne. Dotyczy to ro-
ślin zwilżonych przez deszcz, 
przez rosę lub opadającą mgłę. 
Oprysków również nie należy 
wykonywać krótko przed spo-
dziewanym opadem.

Od kilku lat mamy do czynie-
nia z wydłużonymi i ciepłymi 
jesieniami. Niejednokrotnie po-
zwala to na wykonanie opóź-
nionych zabiegów, często 

związanych także z opóźnio-
nymi siewami. To dość dogod-
na sytuacja, ponieważ wydłuża 
w czasie okres na przeprowa-
dzenie ochrony. Z drugiej strony 
opóźnione terminy są ryzykow-
ne, czasami wręcz zdradliwe. 
Późne zabiegi mogą wywołać 
nie koniecznie widoczny, stres 
młodych zbóż. Jeżeli krótko po 
zabiegu nastąpią przymrozki 
lub dłuższy okres silnego obni-
żenia temperatury (nie koniecz-
nie ujemnej) to zestresowane 
zboża nie zregenerują i osłabio-
ne wejdą w okres spoczynku 
zimowego. A więc w ochronie 
jak z dobrym wychowaniem – 
nie należy się spóźniać.

Wśród zależnych od człowie-
ka czynników pozwalających 
dobrze przezimować zbożom, 
wyróżnić należy wszystkie po-
czynania związane z eliminacją 
zachwaszczenia. Można doko-
nać wielu jego podziałów, ale 
podstawowy obejmuje jesien-
ne wschody wymarzających 
chwastów jarych i wschody 
zimujących chwastów jarych. 
Pierwsze są najbardziej nie-
bezpieczne podczas długiej 
ciepłej jesieni. Ostatecznie wy-
marzają, ale wydłużony okres 
współzawodniczenia ze zbo-
żami jest niekorzystny. Nato-
miast chwasty zimujące na 
ogół nie wytwarzają większej 
masy (większość zimuje w fa-
zie rozety), ale błyskawicznie 
rozwijają się podczas wiosen-
nego ruszenia wegetacji. Cza-
sami wydłużające się podczas 
wiosny roztopy uniemożliwiają 
wjazd opryskiwaczy w pole, 
ponadto niskie temperatury 
ograniczają efektywne dzia-
łanie wielu herbicydów. Póź-
niej wykonywane zabiegi nie 
zawsze są w pełni skuteczne 
i często dość drogie. Jakby nie 
spojrzeć – perfekcyjnie wyko-
nane zabiegi odchwaszczania 
podczas jesieni to podstawo-
we przygotowanie zbóż do 
przezimowania.

Mgr Adam Paradowski
IOR -PIB w Poznaniu

Zboża ozime należą do roślin uprawnych o najdłuższym 
okresie wegetacji. Aby ostatecznie wydać wysoki 
plon musza przejść kilka etapów w dobrej kondycji. 
Jednym z najpoważniejszych jest przezimowanie.

Zalecenia odchwaszczania zbóż podczas jesieni (dawki/ha)

Kombinacje herbicydowe Pszenica Jęczmień Pszenżyto Żyto

BBCH 00 (bezpośrednio po siewie) 

Glean 75 WG 20-25 g – 20-25 g 20-25 g

Lentipur Flo 500 SC 2,0 l – – 2,0-3,0 l
Tolurex 500 SC 2,0 l – 2,0 l –

Racer 250 EC 1,0-2,0 l – 1,0-1,5 l 1,0-1,5 l

Golden Pendimet 330 EC 3,5-4,0 l 3,5-4,0 l 3,5-4,0 l 3,5-4,0 l
Pilar Pendimetalina 400 SC – 3,0-3,5 l – –

Stomp 330 EC 3,5-4,0 l 3,5-4,0 l 3,5-4,0 l 3,5-4,0 l

Stomp 400 SC – 3,0-3,5 l – –

Maraton 375 SC 4,0 l – 4,0 l 4,0 l

Pelikan Plus 550 SC 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5 –

BBCH 00 - Kw (bezpośrednio po siewie do końca wegetacji jesiennej)

Cougar 600 SC 1,25-1,5 l 1,25-1,5 l 1,25-1,5 l 1,25-1,5 l

Legato Plus 600 SC 1,25-1,5 l 1,25-1,5 l 1,25-1,5 l 1,25-1,5 l

Protekt Plus 600 SC 1,25-1,5 l 1,25-1,5 l 1,25-1,5 l 1,25-1,5 l

BBCH 10-12 (jesienią od szpilkowania do fazy dwóch liści)

Glean 75 WG + Legato Plus 600 SC 15 g + 0,75 l – – –

Glean 75 WG + Protekt Plus 600 SC 15 g + 0,75 l – – –

BBCH 10-13 (jesienią od szpilkowania do fazy trzech liści)

Boxer 800 EC 3,0 l – – –

Expert Met 56 WG 0,35 kg 0,35 kg 0,35 kg 0,35 kg

BBCH 10 - Kw (od szpilkowania do końca wegetacji jesiennej)

Expert 600 SC 0,25-0,35 l 0,25-0,35 l 0,25-0,35 l 0,25-0,35 l

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

Komplet 560 SC 0,4-0,5 l 0,4-0,5 l 0,4-0,5 l 0,4-0,5 l

BBCH 11-12 (jesienią od fazy pierwszego do drugiego liścia)

Golden Pendimet 330 EC 3,5-4,0 l 3,5-4,0 l 3,5-4,0 l 3,5-4,0 l

Pilar Pendimetalina 400 SC – 3,0-3,5 l – –

Stomp 330 EC 3,5-4,0 l 3,5-4,0 l 3,5-4,0 l 3,5-4,0 l

Stomp 400 SC – 3,0-3,5 l – –

Maraton 375 SC 4,0 l – 4,0 l 4,0 l

Pendigan 330 EC + Protugan 500 SC 3,0 + 1,0 l – 3,0 + 1,0 l 3,0 + 1,0 l

BBCH 12-13 (jesienią od fazy drugiego do trzeciego liścia)

Agro Diflufenikan 500 SC 0,2-0,3 l – – –

Di eF eF 500 SC 0,2-0,3 l – – –

Diflanil 500 SC 0,2-0,3 l – – –

Diflu 500 SC 0,2-0,3 l – – –

Difto 500 SC 0,2-0,3 l – – –

Golden Fenikan 500 SC 0,2-0,3 l – – –

Helm DFF 500 SC 0,2-0,3 l – – –
Komandos 500 SC 0,2-0,3 l – – –

Legato 500 SC 0,2-0,3 l – – –

Mac-Diflufenikan 500 SC 0,2-0,3 l – – –

Saper 500 SC 0,2-0,3 l – – –

Alister 162 OD 0,85-1,0 l – 0,85-1,0 l 0,85-1,0 l

Alister Grande 190 OD 0,8-1,0 l – 0,8-1,0 l 0,8-1,0 l

Atlantis 04 WG 0,15-0,4 kg – 0,15-0,4 kg 0,15 kg

Huzar 05 WG 0,15-0,2 kg – 0,15-0,2 kg 0,15-0,2 kg

Axial 100 EC + Adigor 440 EC 0,3 -0,6  + 0,9-1,8 l 0,3-0,45 + 0,9-1,35 l – –

Glean 75 WG 20-25 g – 20-25 g 20-25 g
Herbaflex 585 SC 2,0 l – – –

Pelikan Plus 550 SC 2,0–2,5 l 2,0–2,5 l 2,0–2,5 l –

Protugan 500 SC 2,0-3,0 l 2,0-3,0 l 2,0-3,0 l 2,0-3,0 l

Lentipur Flo 500 SC 2,0-3,0 l 2,0-3,0 l – –

Tolurex 500 SC 2,0 l 2,0 l – –

Snajper 600 SC 1,25-1,5 l – 1,25-1,5 l –

BBCH 21-29 (jesienią od początku do końca krzewienia)

Aminopielik D 450 SL 3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l

Aminopielik Super 464 SL 1,0 l 1,0 l 1,0 l  

Aminopielik Standard 600 1,25-1,5 l 1,25-1,5 l – –

Chwastox D 179 SL 5,0 l 5,0 l 5,0 l 5,0 l

Chwastox Trio 540 SL 2,0 l 2,0 l 2,0 l 2,0 l

Dicoherb 750 SL 1,0 l – 1,0 l –

Esteron 600 EC 0,8-1,0 l 0,8-1,0 l – –
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Wróg u „bram” – ślimaki

W ostatnich latach proble-
mem w uprawie rzepaku są 
ślimaki (pomrowik plamisty 
i pomrów polny). Największe 
uszkodzenia ślimaki te powo-
dują w okresie wschodów i roz-
woju pierwszych liści. Przy 
dużym nasileniu siewki zjadane 
są w całości, tak że pojawiają 
się puste place. Na roślinach, 
które już wzeszły można za-
uważyć wyżarte dziury we-
wnątrz liści lub żery zatokowe 
od brzegu blaszki liściowej. 
Ślimaki żerują w nocy, nato-
miast w dzień chowają się pod 
grudami gleby lub w glebie na 
znacznej głębokości 10-15 cm. 
Objawem bytności ślimaka są 
błyszczące ślady śluzu na ro-
ślinach i glebie. Warunki sprzy-
jające występowaniu ślimaków 
to wilgotna i ciepła pogoda, 
uproszczenia w uprawie, pozo-
stawianie resztek pożniwnych. 
Aby zdiagnozować wcześnie, 
występowanie ślimaków po-
mocnym będzie zastosowa-
nie folii na ślimaki z założoną 
przynętą, którą mogą być pla-
sterki ziemniaka. Jeśli przy 
przynętach znajdziemy powy-
żej 2-3 ślimaków, należy wy-

konać zabieg moluskocydami 
(Ślimax, Slimakol, Anty-ślimak). 
Metody agrotechniczne ogra-
niczające populacje ślimaka to 
intensywna uprawa gleby oraz 
wałowanie gleby. 

Spośród wielu rodzimych 
gatunków ślimaków tylko nie-
liczne są szkodnikami roślin. 
Większość spełnia ważną rolę 
w rozkładzie i obiegu mate-
rii organicznej w przyrodzie, 
niektóre objęte są ochroną 
gatunkową. 

W naturze spotykamy ślima-
ki oskorupione oraz tak zwa-
ne nagie. Ślimaki oskorupione 
w naszym klimacie jako szkod-
niki roślin uprawnych nie mają 
większego znaczenia. Niektóre 
z nich, mogą wprawdzie lokal-
nie powodować uszkodzenia 
roślin w produkcji ogrodniczej, 
jednakże są to przypadki spo-
radyczne nie mające większe-
go znaczenia. 

W przeciwieństwie do nich 
ślimaki nagie mogą powodo-
wać znaczne straty w uprawach 
roślin polowych i ogrodniczych. 
Ze względu na nocny tryb życia 
ślimaki nie są początkowo za-
uważane, ponieważ w dzień na 

kryjówki wybierają miejsca za-
cienione, wilgotne, porośnięte 
krzewami. Do rozwoju gatunki 
te potrzebują dużej wilgotno-
ści, co najmniej 90%, dlatego 
wychodzą na żerowanie ze 
swoich kryjówek wieczorem 
lub podczas deszczowej po-
gody. Dużą aktywność wyka-
zują w temperaturze 10–20°C. 
Źle znoszą temperaturę wy-
soką — 30–35°C oraz niską 
— poniżej –3°C. Przy braku 
pokrywy śnieżnej silny mróz 
może zredukować populację 
ślimaków. Na jego działanie 
najbardziej narażone są jaja, 
w mniejszym stopniu osobni-
ki młode i dorosłe, które mogą 
przemieszczać się w głębsze 
warstwy gruntu.

Ślimaki nagie wyrządzają 
szkody przez cały sezon we-
getacyjny, największe wiosną, 
zwłaszcza w miesiącach z dużą 
ilością opadów oraz niską tem-
peraturą. Ślady ich żerowania 
uwidaczniają się w postaci 
nieregularnie wygryzionych 
otworów w blaszce liściowej 
lub dziur w owocach i korze-
niach warzyw. W miejscach 
żerowania oraz na glebie śli-

maki pozostawiają błyszczą-
ce ślady zaschniętego śluzu. 
Szkodniki te są polifagami, to 
znaczy, że odżywiają się po-
karmem zarówno zwierzęcym, 
jak i roślinnym.

 
Zwalczanie

Należy podkreślić, że w przy-
padku zasiedlenia środowiska 
przez niektóre szkodliwe ga-
tunki (np. A. lusitanicus) nie 
ma metody, która pozwalała-
by na ich totalne pozbycie się. 
W takich przypadkach możemy 
jedynie mówić o sensownym 
ograniczaniu ich liczebności, 
bez narażania naszego oto-
czenia na skażenie środkami 
chemicznymi (co często się 
zdarza). Nasze działania musza 
być przemyślane, w przeciw-
nym wypadku możemy sami 
sobie wyrządzić więcej szkód 
niż bytujące ślimaki w naszym 
otoczeniu. 

W uprawach polowych, na 
plantacjach rzepaku, buraków, 
oprócz zwalczania chemiczne-
go powinny być wykorzysty-
wane metody agrotechniczne 
w powiązaniu z aspektem 
ekonomicznym. 

Jednorazowe użycie środ-
ków ochrony roślin (molusko-
cydów) nie daje całkowitego 
zwalczenia ślimaków, ponieważ 
szkodniki te mogą występować 
jednocześnie w różnych fazach 
rozwojowych. Duże szanse 
na przeżycie mają jaja oraz 
osobniki młodociane. Istnieją 

również ograniczenia w termi-
nach wykonywania zabiegu, 
możliwości zastosowania pre-
paratów, a także w kosztach 
prowadzenia ochrony chemicz-
nej. Największą skuteczność 
zwalczania uzyskuje się, gdy 
ślimaki dorastają. Zabiegi na-
leży czasem powtarzać kil-
kakrotnie. Dobrze jest, gdy 
obejmują one swym zasięgiem 
jak największy teren opanowa-
ny przez ślimaki. W przeciwnym 
razie w miejsce wytępionych 
pojawiają się osobniki migru-
jące z sąsiednich terenów, 
na których nie prowadzono 
ochrony chemicznej. Najlepsze 
efekty zwalczania uzyskuje się 
stosując moluskocydy w go-
dzinach popołudniowych lub 
wieczorem. 

Aktualnie do zwalczania śli-
maków zarejestrowane są pre-
paraty takie jak: 

ANTY-ŚLIMAK SPIESS 
04 GB; GLANZIT 06 GB; ME-
SUROL ALIMAX 02 RB 

ŚLIMAK-STOP 47 FG; ŚLI-
MAKOL 06 GB; ŚLIMAX 
04 GB; SNACOL 05 GB.

Wymienione środki ochrony 
roślin nie są obojętne dla śro-
dowiska, zwłaszcza dla fauny 
glebowej, dlatego należy za-
chować szczególną ostrożność 
i postępować zgodnie z zale-
ceniami zamieszczonymi w ich 
etykiecie. Również z uwagi na 
dość wysokie koszty zabiegu 
zaleca się używać tych prepa-
ratów lokalnie, w ograniczonych 
ilościach — do bezpośredniej 
ochrony roślin. Najlepszym 
terminem zastosowania molu-
skocydów w uprawie rzepaku 
jest okres pomiędzy siewem 
a wschodami roślin. W tym 
okresie młode siewki są najbar-
dziej narażone na uszkodzenia 
ze strony ślimaków. 

W przypadku zbóż stoso-
wanie preparatów powinno 
mieć miejsce w okresie ich 
siewu. Według zaleceń Instytu-
tu Ochrony Roślin w Poznaniu 
(Kozłowski J.) do stwierdzenia 
obecności ślimaków na plan-
tacji możemy wykorzystać pu-
łapki wabiące. 

Jeżeli podczas przygoto-
wania pola do siewu liczba 

ślimaków przekroczy próg za-
grożenia wynoszący więcej niż 
2 ślimaki na pułapkę należy za-
stosować moluskocydy w cią-
gu 10 dni przed siewem roślin. 

W sytuacji wysokiego zagro-
żenia zniszczenia ziarniaków, 
zabiegi zwalczania należy wy-
konać bezpośrednio przed 
siewem lub podczas siewu 
mieszając nasiona z molusko-
cydami. Po siewie zbóż zabiegi 
wykonuje się w celu zabez-
pieczenia liści przed uszko-
dzeniami. Należy je wykonać 
w przypadku stwierdzenia 
na roślinach pierwszych śla-
dów żerowania ślimaków lub, 
gdy przeprowadzone testy 
przynęcające wykażą możli-
wości liczniejszego występo-
wania ślimaków w okresie po 
wschodach roślin, zwłaszcza 
na plantacja osłabionych oraz 
gdy temperatura nie przekra-
cza +5°C. W przypadku wy-
sokiej liczebności ślimaków 
w uprawach zbóż lub niskiej 
skuteczności pierwszego za-
biegu, należy wykonać powtór-
ny zabieg. 

Obok zwalczania chemicz-
nego prawidłowo wykonana 
agrotechnika oraz lokalizacja 
plantacji w miejscach gdzie 
ślimaki występowały w po-
przednim roku w mniejszym 
nasileniu, daje gwarancje, że 
w okresie wegetacji będzie 
znikome. Pozwoli to nam na 
mniejsze zużycie środków do 
ich zwalczania i skoncentrowa-
nie się tylko na zabiegu w miej-
scach o ich dużej liczebności. 

Do podstawowych zabiegów 
agrotechnicznych zaliczymy 
również osuszanie wilgotnych 
plantacji, wykaszanie traw 
i chwastów w sąsiedztwie plan-
tacji uprawnych. Ponadto pro-
wadzone zabiegi uprawowe 
takie jak bronowanie w okre-
sie suszy powodują znaczną 
redukcję jaj i młodych osobni-
ków, które giną na powierzchni 
gleby pod wpływem promieni 
słonecznych. Nie bez znacze-
nia w ograniczaniu uszkodzeń 
jest wczesny termin siewu przy 
zwiększonej rozstawie roślin.

Maciej Bromirski

Zaczynające się siewy rzepaków powinny wzmóc naszą 
czujność pod kątem sygnalizacji występowania ślimaków
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Tabela 1.

. Organizmy szkodliwe Termin obserwacji Próg szkodliwości 

Pomrowik plamisty, pomrowik polny wschody roślin - 2 ślimaki w 1 pułapce - 5% zniszczonych roślin 

Pomrowik plamisty, pomrowik polny faza 1-4 liści i późniejsze fazy rozwojowe - 5 ślimaków w 1 pułapce - 10% znisz-
czonych roślin - 5 ślimaków na 1m2 
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Dobra kiszonka z kukurydzy

Odmiany mieszańcowe (hete-
rozyjne) kukurydzy do uprawy 
na kiszonkę wykazują sze-
reg korzystnych cech użytko-
wych: wysoki plon suchej masy 
łodyg, liści i kolb, zawartość 
suchej masy 30-35% przy zbio-
rze, udział kolb w całkowitym 
plonie suchej masy powyżej 
50%, zawartość skrobi około 
30% w suchej masie rośliny. 
Wymienione parametry umożli-
wiają produkcję kiszonki o wy-
sokiej zawartości energii. Ich 
osiągnięcie jest możliwe nie 
tylko poprzez dobór odmian 
dostosowanych pod wzglę-
dem wczesności do poszcze-
gólnych rejonów uprawy, ale 
również poprzez zastosowanie 
właściwej agrotechniki.

Rośliny gromadzą najcen-
niejsze składniki odżywcze 
w organach generatywnych. 
W przypadku kukurydzy są to 
kolby z ziarniakami o wysokim 
stopniu strawności (strawność 
ziarna wynosi ponad 90%). 
Liście, a zwłaszcza łodygi są 
strawne w znacznie mniejszym 
stopniu. Dlatego tak ważny jest 
udział kolb w ogólnym plonie 
suchej masy. Kolby zawierają 
w chwili zbioru 50-60% suchej 
masy, a łodygi i liście tylko oko-
ło 20 %, maksymalnie 25%, 
dlatego o zawartości suchej 
masy w kiszonce decyduje 
udział kolb. O produkcji mleka 
czy mięsa nie decyduje ilość 
skarmionej kiszonki, ale ilość 
i skład pobranej w tej kiszonce 
suchej masy. Czym większa 
zawartość suchej masy w ki-
szonce tym wyższa produkcja 
mleka i mięsa.

Innym aspektem jest zawar-
tość i właściwości skrobi z ziar-

na, która w głównej mierze 
decyduje, że kiszonka z kuku-
rydzy jest paszą wybitnie ener-
getyczną. W przedżołądkach 
przeżuwaczy skrobia kukury-
dziana jest degradowana tylko 
w 80%, podczas gdy skro-
bia innych zbóż aż w 93-95%. 
Pozostała część skrobi prze-
chodzi do dwunastnicy gdzie 
jest hydrolizowana do glukozy. 
Glukoza jest wchłaniana z jeli-
ta cienkiego do krwioobiegu, 
skąd dostaje się do gruczołu 
mlecznego, gdzie jest wyko-
rzystywana do syntezy laktozy. 
Niska degradacja skrobi kuku-
rydzianej w żwaczu jest więc 
bardzo ważnym czynnikiem 
w produkcji mleka. Kukurydza 
jest jedną z nielicznych roślin 
pastewnych, która nie zawie-
ra żadnych substancji anty-
-żywieniowych. Jest bogata 
w tłuszcz, którego zawartość 
w suchej masie ziarna wyno-
si około 4%.

Zbiór kukurydzy na 
kiszonkę we właściwym 
terminie i prawidłowe 
zakiszanie

Uzyskanie właściwych para-
metrów kukurydzy kiszonkowej 
jest uzależnione od terminu 
zbioru, który powinien być prze-
prowadzony w fazie, kiedy ro-
ślina zawiera optymalną ilość 

włókna surowego, a zawartość 
suchej masy w całych roślinach 
wynosi około 32%, natomiast 
w kolbach 50-60%. W prak-
tyce oznacza to, że ziarniaki 
osiągają dojrzałość woskową 
i możliwe jest ich zarysowanie 
paznokciem. Zbiór we wcze-
śniejszych fazach nie gwaran-
tuje uzyskania dobrej kiszonki, 
ani też dobrego procesu zaki-
szania. Zbiór kukurydzy prze-
suszonej nie pozwala na jej 
dokładne ugniecenie i stwo-
rzenie dla procesu fermentacji 
właściwych warunków.

Nowoczesne odmiany typu 
„stay green”, utrzymujące zielo-
ność liści i łodyg jeszcze w cza-
sie, gdy dojrzewa kolba, mają 
w mniejszym stopniu zlignifiko-
wane ściany komórkowe części 
wegetatywnych, co zwiększa 
ich strawność. Dodatkowym 
atutem tych odmian jest lep-
sze ich zakiszanie się niż od-
mian tradycyjnych, starszego 
typu. Nie powinno się skarmiać 
zielonki z kukurydzy, gdyż za-
wiera ona bardzo dużo włókna 
surowego i nie jest energetycz-
na. W paszy w postaci zielonki 
z kukurydzy jest małe pobra-
nie suchej masy, co przekłada 
się na niską produkcję mleka 
i mięsa. Kukurydza powinna 
być w całości przeznaczona 
do zakiszania i skarmiana w tej 

postaci. Kiszonka z kukury-
dzy jest obecnie paszą cało-
roczną, a nie sezonową. Jako 
podstawa żywienia wykazuje 
właściwości stabilizacji prze-
wodu pokarmowego zwierząt. 
Dobrze przygotowana i prze-
chowywana kiszonka z ku-
kurydzy nie ulega degradacji. 
Powinna być produkowana 
„na zapas”, aby uniezależnić 
produkcję od przebiegu wa-
runków pogodowych.

Fermentacja kiszonki jest 
powodowana przez beztleno-
we bakterie kwasu mlekowe-
go występujące w warunkach 
naturalnych. W celu zintensy-
fikowania procesu zakiszania 
można dodawać inokulanty lub 
serwatkę pozyskiwaną w pro-
cesie przerobu mleka.

Warunkiem uzyskania dobrej 
kiszonki jest dokładne rozdrob-
nienie roślin, a szczególności 
rozgniecenie ziarniaków. Pra-
widłowo przygotowana masa 
roślinna do zakiszania powin-
na mięć kolor żółto-zielony od 

rozdrobnionych ziaren. Ważna 
jest też synchronizacja zbioru 
masy do zakiszania z jej ugnia-
taniem w silosach, a następnie 
szczelne okrycie silosów folią 
i ich izolowanie od dostępu 
powietrza ziemią. Gwarantu-
je to brak dostępu powietrza, 

w obecności którego nastę-
pują procesy gnilne kiszonki. 
Po około 1,5 do 2 miesięcy ki-
szonka podlegająca fermenta-
cji w warunkach beztlenowych 
jest gotowa do spasania.

dr inż. Roman Warzecha
I H i A R-P I B
w Radzikowie

Kiszonka z kukurydzy jest najważniejszą paszą energetyczną i objętościową 
w żywieniu zwierząt przeżuwających: bydła mlecznego i mięsnego, owiec i kóz.

AGRO–USŁUGI
• koszenie kukurydzy i innych upraw  
   na kiszonkę i biogazy
• koszenie: rzepak, zboża, kukurydza na ziarno
Wykonujemy usługi na dużym areale, nowymi kombajnami New 

Holland na terenie całego kraju.

R. Leszczyński tel./fax: 62 725 38 68, kom. 609 835 969

R E K L A M A
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Wytłoki rzepakowe jako pasza

Skład chemiczny
Wytłoki rzepakowe cechuje 

zróżnicowany skład chemiczny 
(np. zawartość tłuszczu waha 
się od 7 do 20%) ze względu 
na różne metody pozyskiwania 
oleju z nasion rzepaku General-
nie im mniej tłuszczu pozostaje 
w wytłokach, tym wyższa jest 
w nich zawartość białka i włók-
na. Dlatego, w celu uniknięcia 
błędów przy bilansowaniu da-
wek pokarmowych, nie można 
posługiwać się wartościami ta-
belarycznymi, lecz należy kon-
trolować ich skład chemiczny.

Wytłoki rzepakowe zawiera-
ją dużo tłuszczu – około 14%. 
Z uwagi na wysoką zawartość 
wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych (o 18 atomach 
węgla) są one cennym źródłem 
kwasu oleinowego, linolowego 
i linolenowego. Dlatego mięso 
od zwierząt żywionych wytło-
kami nabiera korzystnych dla 

człowieka właściwości diete-
tycznych. Niestety wysoka za-
wartość tłuszczu, ze względu 
na jego jełczenie, ogranicza 
możliwości ich przechowywa-
nia (do 3. miesięcy). Gdy chce-
my przechowywać je dłużej, by 
ograniczyć procesy oksydacji 
tłuszczu, konieczny jest doda-
tek przeciwutleniaczy.

Wytłoki rzepakowe zawiera-
ją około 32% białka ogólnego 
o wysokiej wartości biologicznej, 
wynikającej z dobrze zbilanso-
wanego składu aminokwaso-
wego. Ze względu na wysoką 
zawartość metioniny i cystyny, 
wytłoki są cennym komponen-
tem uzupełniającym niedobo-
ry aminokwasów siarkowych 
w mieszankach paszowych dla 
zwierząt. Podgrzewanie nasion 
rzepaku podczas tłoczenia oleju 
zwiększa odporność białka na 
rozkład w żwaczu oraz popra-
wia trawienie w jelitach przeżu-

waczy. Stopień rozkładu tego 
białka w żwaczu wynosi 75%.

Wytłoki zawierają duże ilości 
włókna surowego (około 11,5%), 
dwukrotnie więcej niż śruta po-
ekstrakcyjna sojowa. Wysoka 
zawartość włókna ogranicza za-
stosowanie tych pasz w żywieniu 
zwierząt młodych. Opracowane 
zostały sposoby usuwania łu-
ski, ale nie są one stosowane 
na skalę przemysłową.

Substancje antyodżywcze
W nasionach rzepaku oraz 

w powstałych podczas ich 
przerobu produktach ubocz-
nych występują substancje 
antyodżywcze, głównie glu-
kozynolany i kwas erukowy. 
Glukozynolany nadają paszom 
z rzepaku charakterystyczny 
gorzkawy, ostry smak. Powo-
dują powiększenie tarczycy, 
wątroby i nerek oraz zaburze-
nia funkcjonowania tarczycy. 

Przeżuwacze są mniej wraż-
liwe niż zwierzęta monoga-
stryczne. Osobniki młode są 
bardziej wrażliwe niż zwierzę-
ta dorosłe. Kwas erukowy jest 
składnikiem tłuszczu i przecho-
dzi do oleju w trakcie procesu 
przerobu nasion. Dlatego jest 
go więcej w wytłokach niż śru-
cie poekstrakcyjnej. Powodu-
je on zaburzenia w przemianie 
materii oraz wywołuje uszko-
dzenia mięśnia sercowego.

Wykorzystanie 
pasz z rzepaku 
w żywieniu zwierząt

Ze względu na niższą smakowitość 
makuchu rzepakowego, podczas 
wprowadzania do żywienia, należy 
zastosować tygodniowy okres ada-
ptacji, w którym stopniowo będzie 
zwiększana dawka tej paszy.

Wytłoki z rzepaku są dobrym 
uzupełnieniem białka w dawkach 
pokarmowych dla jałówek. Nale-

ży jednak pamiętać, że wysoka 
wartość energetyczna tej paszy 
może doprowadzić do zatuczenia 
zwierząt, co negatywnie wpłynie 
na przyszłą produkcję mleka.

U krów o wydajności do 7 tys. 
kg mleka śruta poekstrakcyjna 
sojowa może być całkowicie 
zastąpiona w diecie wytłoka-
mi, natomiast przy wyższych 
wydajnościach tylko częścio-
wo. Przyjmuje się, że mogą one 
stanowić 25 – 30% mieszanek 
paszowych dla tych zwierząt. 
Ogranicznikiem jest tylko ilość 
tłuszczu w dziennej dawce po-
karmowej krowy, która nie po-
winna przekraczać 4% suchej 
masy. Wyższa ilość wpływa ne-
gatywnie na mikroflorę żwacza, 
zmniejsza się pobranie paszy, 
a tym samym produkcja mleka.

W żywieniu bydła opasowego 
wytłoki mogą stanowić jedyne 
źródło białka w dawce pokar-
mowej. Przeprowadzone bada-
nia wykazały, że zastosowanie 
mieszanki z ich 40% udziałem 

pozwoliły uzyskać dobowe przy-
rosty masy ciała do 1300 g.

Ze względu na wysoką zawar-
tość włókna wytłoki nie powin-
ny być stosowane w żywieniu 
prosiąt. W żywieniu warchlaków 
możemy stosować do 5%, a tucz-
ników w I okresie tuczu do 10%, 
zaś w II okresie do 20% wytło-
ków. Przekroczenie zalecanych 
ilości obniża średnie dzienne 
przyrosty oraz zwiększa zużycie 
paszy i składników pokarmowych 
na 1 kg przyrostu masy ciała. 
Należy dodać, że w pierwszym 
okresie tuczu wytłoki rzepakowe 
mogą stanowić do 75% białka 
pasz wysokobiałkowych, a w dru-
gim – być jedyną paszą białko-
wą. Przeprowadzone badania 
wykazały, że wprowadzenie do 
dawki pokarmowej dla tuczników 
wytłoków rzepakowych wpłynę-
ło na zmniejszenie otłuszczenia 
tuszy oraz poprawę wyników 
poubojowych.

W mieszance dla loch luź-
nych i niskoprośnych wytłoki 
mogą stanowić do 10%, a wy-
sokoprośnych i karmiących do 
5%. Lochy żywione wytłokami 
rzepakowymi lepiej odchowu-
ją prosięta, które są zdrowsze, 
szybciej przyrastają, łatwiej prze-
chodzą okres odsadzenia i szyb-
ciej adaptują się do warunków 
poodsadzeniowych.

Dr hab. Zbigniew Podkówka
U T P w Bydgoszczy

Ciągle rosnące ceny śruty poekstrakcyjnej sojowej zmuszają hodowców do poszukiwania 
innych, tańszych źródeł białka. Jednym z nich mogą być wytłoki (makuch) rzepakowe.
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Zamknij smak tradycji w swoim produkcie
Szynka z hipermarketu nigdy nie będzie smakować tak jak ta produkowana w gospodarstwie wiejskim. 
Przekonuje się o tym coraz większa liczba konsumentów. Jeśli więc wyrobami, które twoja rodzina produkuje 
od pokoleń, zachwycają się wszyscy goście, pomyśl o produkcji na większą skalę. 

Zapach wędzonki czuć od samego progu. Przyjemnie łasko-
cze podniebienie i zaprasza do środka. – Czym chata bogata! 

– woła od progu gospodyni, pani Maria. Tak zachęceni, śmiało 
kierujemy się w stronę kuchni. Na przykrytym lnianym obrusem 
stole jest półmisek pełen mięsiw. Zachęcają już nie tyko swoj-
skim zapachem, ale też wyglądem. – Zostawcie sobie jeszcze 
miejsce na niespodziankę – puszcza do nas oko pani Marysia. 
Po kilkunastu minutach ze spiżarki wychodzi gospodarz. W ręce 
trzyma pęto kiełbasy. – A to nasza niespodzianka: metka, nasz 
produkt tradycyjny – mówi pan Wojciech, rolnik z województwa 
pomorskiego, od dwóch lat certyfi kowany producent żywności 
tradycyjnej. – Ale metkę produkujemy od pokoleń. Mojego ojca 
nauczył tego mój dziadek, a dziadka pradziadek. Przepis pozo-
stał ten sam. Kiedyś metkę robiło się głównie na święta, odkąd 
zostałem producentem regionalnym, właściwie przygotowuję 
ją przez okrągły rok – przyznaje pan Wojciech. Wspomina czasy, 
kiedy przy świątecznym stole zjawiała się cała rodzina. Kuzyni 
przyjeżdżali z drugiego końca Polski. Metka zawsze była punk-
tem kulminacyjnym biesiady. – Jak żyję, nie znalazł się jeszcze 
taki, co by mu nie smakowała – przekonuje gospodarz.

Jakość i tradycja to dobrana para

Tradycyjną pomorską metkę przyrządza się z najlepszego mięsa 
wieprzowego. Mięso należy drobno zmielić, przyprawić między 

innymi papryką, następnie zaś włożyć do osłonek z  jelit, z któ-
rych formuje się około 25 centymetrowe odcinki. Tak przygoto-
wana metka dwa dni później nadaje się już do wędzenia, a po 
ostygnięciu do krojenia w plastry, a przede wszystkim smarowa-
nia nią chleba. – Przepis nie jest bardzo skomplikowany – przy-
znaje pan Wojciech. – Jego siłą jest jednak tradycja. Do produkcji 
prawdziwej swojskiej metki, takiej jak ta z  mojego gospodar-
stwa, używa się tylko naturalnych produktów. Nie ma mowy 
o żadnych ulepszaczach czy konserwantach – zapewnia. 

Dodaje, że odkąd jego wyroby mają certyfi kat Gwarantowa-
nych Tradycyjnych Specjalności, zaczął produkować metkę na 
większą skalę, a przede wszystkim promować na targach czy jar-
markach w całym kraju. Zyskali też inni rolnicy w województwie 
pomorskim. – O metce zrobiło się głośno. I dobrze, bo tradycyj-
ne receptury, sposób ich przygotowywania, a także wyjątkowy 
smak to część naszego dziedzictwa – przekonuje gospodarz.

Smak reklamuje region 

Produkty regionalne zaczęły „wychodzić z ukrycia” dopie-
ro po roku 1990. Wcześniej gospodarstwa wiejskie przy-
gotowywały je głównie na użytek rodziny, znajomych czy 
w  ostateczności „letników”. Następnym krokiem były po-
szukiwania rynku zbytu. Gospodynie, wierne kulinarnym 
tradycjom, zaczęły prezentować swoje sery, pieczywo, 

nalewki czy wypieki na targach, kiermaszach i dniach kul-
tury. Ruszyły przydomowe masarnie i  niewielkie piekar-
nie czy zakłady cukiernicze. Produkty lokalne stawały się 
coraz bardziej popularne, bo konsumenci, zmęczeni jed-
nym smakiem większości wędlin z  hipermarketu, chcieli 
zasmakować czegoś naturalnego. Z  czasem produkty 
wiejskie bez stosowania chemicznych dodatków, często 
o  długim procesie technologicznym, zaczęły wypierać 
spulchnione chemicznie niezdrowe pieczywo, wypeł-
niane wodą wędliny czy sery z  konserwantami. Dziś naj-
słynniejsze polskie sery: oscypek, bryndza, gzik czy ser 
opalany „łaski”, znają konsumenci w całej Polsce, a nawet 
na świecie. Rola produktów tradycyjnych i  regionalnych 
urosła po wstąpieniu Polski do  Unii Europejskiej. Jednym 
z  podstawowych sposobów realizacji polityki jakości we 
Wspólnocie jest wyróżnianie znakami potwierdzającymi 
wysoką jakość wyrobów rolno-spożywczych pochodzą-
cych z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących 
się tradycyjną metodą produkcji. 

Z kolei system ochrony i promocji takich wyrobów jest jed-
nym z najważniejszych czynników wpływających na zrównowa-
żony rozwój obszarów wiejskich. Dlaczego? – Ponieważ przyczy-
nia się on do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich 
,tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa 
dochody producentów rolnych.
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Przewodnik producenta żywności tradycyjnej 
Chcesz, by Twoimi wyrobami zachwycała się już nie tylko rodzina i znajomi. 
Podpowiemy Ci, jak w prosty sposób zdobyć nowe rynki zbytu. Zapoznaj się z przewodnikiem odnoszącego 
sukcesy producenta żywności tradycyjnej.

Załóż 
przydomowy sklepik

Na początek trzeba wiedzieć, 
że uwarunkowania prawne 
sprzedaży produktów regio-
nalnych różnią się od tych 
ogólnie przyjętych – przydat-
ne informacje na temat sprze-
daży bezpośredniej, margi-
nalnej, ograniczonej i  lokalnej 
można znaleźć w rozporządze-
niach Ministerstwa Rolnictwa. 
Twój sklepik to nie musi być 
ani duży market, ani nawet 
nowo wybudowane pomiesz-
czenie. Może trochę miejsca 
możesz wygospodarować 
u siebie w domu? Ważne, żeby 
miejsce, w  którym rozkrę-
cisz swój biznes było zgodne 
z normami sanitarnymi: czyste, 
dobrze oświetlone i  przewie-
trzone. Kilka półek, lodówka, 
lada, kasa. Mile widziany bę-
dzie też kącik z  krzesłami dla 
klientów – miejsce do degu-
stacji. Nawiązując do tradycji, 
półki mogą być wyściełane 
np. haftowanymi serwetami. 
Ważny będzie także szyld z na-
zwą sklepu (i np. zdjęciem pro-
duktu), który widać z drogi. By 
łatwiej było trafi ć do Twojego 
sklepu, postaraj się o małe ta-
bliczki na słupkach z napisami: 
„Za 50 metrów skręć w  lewo”. 
Godziny otwarcia mogą być 
dostosowane do cyklu pro-
dukcyjnego. Może być otwar-
ty np. tylko 2 razy w tygodniu 
po 5 godzin.
Swój sklepik kilka miesięcy 
temu uruchomił pan Henryk, 
producent mazurskiego sera 
salami. – Sprzedaż wzrosła, bo 
klienci zyskali do mnie zaufa-
nie – mówi producent.  Jeśli 
założenie własnego punktu 
sprzedażowego wydaje Ci się 
zbyt skomplikowane, współ-
pracuj z  już istniejącymi skle-
pami. One chętnie zwiększą 
swój asortyment o  sprawdzo-
ne, certyfi kowane produktu 
tradycyjne.

Wzajemna 
promocja

Jeśli nie stać Cię na założenie 
sklepiku, porozmawiaj z  in-
nymi producentami. Lepiej 
wyposażony sklep zawsze 
przyciągnie większą ilość 
klientów. Sposób na wzajem-
ną promocję znalezła grupa   
francuskich rolników, która 

w 2001 roku, w miejscowości 
Monistrol-sur-Loire założy-
ła sklep „Le panier paysan”.  
W  swojej ofercie posiada on 
warzywa, owoce, mięso i wę-
dliny, wina, słodycze oraz 
wiele innych produktów. 
Założyło go 5 rolników, po 
prawie dwóch latach przygo-
towań i  dyskusji. Przyznają, 
że to nie był łatwy czas. Teraz 
już wiedzą, że kluczem do 
ich sukcesu jest umiejętność 
współpracy i  komunikacji.  
Początki działalności sklepu 
wymagały dużego wysiłku. 
Trzeba było nauczyć się prze-
twarzania żywności, marke-
tingu i zarządzania. Dziś sklep 
prowadzi 9 partnerów, któ-
rzy się regularnie spotykają 
i  aktywnie uczestniczą w  za-
rządzaniu sklepem (obowiąz-
kiem każdego z  nich jest np. 
przepracowanie w sklepie pół 
dnia w  tygodniu). By wzbo-
gacić ofertę sklepu, towar 
dostarcza dodatkowo 24 do-
stawców – także okolicznych 
rolników. Przyjęto założenie, 
żeby nie tworzyć wzajemnej 
konkurencji, dlatego w  skle-
pie nie może być dwóch ta-
kich samych produktów od 
dwóch różnych producen-
tów. Każdy z  producentów 
odpowiedzialny jest za wła-
sny produkt, za zapewnienie 
regularnych dostaw (sklep 
działa od wtorku do soboty) 
oraz odbiór niesprzedanych 
produktów. Przez dziesięć lat 
działalności sklep dorobił się 
rzeszy stałych klientów, a jego 
obrót wzrósł trzykrotnie. 

Zaprzyjaźnij 
się z lokalnym 
restauratorem

Jemu też zależy i  na klienteli, 
i  na tradycyjnym smaku bez 
dodatków chemii (taka żyw-
ność staje się coraz bardziej 
popularna). Być może zdecy-
duje się z Tobą współpracować 
i przyrządzać potrawy z Twoich 
produktów. Dodatkową atrak-
cją dla gości  będzie kredens 
z  żywnością tradycyjną (np. 
miodami, piklami itd.), któ-
rej będzie można spróbować 
w  restauracji, a  potem kupić 
i  zabrać ze sobą do domu. 
W  takim przypadku warto 
zadbać o  ładne opakowanie 
produktów. Słoiczki mogą być 
obwiązane kolorowymi wstąż-

kami, wtedy będą nadawały 
się jako prezenty dla rodziny.

Częstuj, kogo się da

Największą siłą Twojego pro-
duktu jest jego smak, trady-
cyjny, tak jak u babci, dlatego 
często urządzaj degustacje. Je-
śli prowadzisz gospodarstwo 
agroturystyczne, częstuj swo-
imi produktami letników. Na 
pewno będą chcieli kupić od 
Ciebie swojskie wędliny, świe-
że warzywa i  owoce, sery czy 
miody i wziąć je do domu, by 
smakując takich potraw, wra-
cać myślami do przyjemnych 
wakacji spędzonych na wsi. 
Dzięki degustacjom klienci 
chętniej kupują produkty i mó-
wią o nich innym. Tak powstaje 
spora grupa klientów. Możesz 
także nawiązać współpracę 
z  lokalnymi organizacjami tu-
rystycznymi i  przewodnikami 
po Twojej okolicy. Jednym 
z  punktów zwiedzania może 
być wycieczka po Twoim go-
spodarstwie zakończona de-
gustacją i  zakupami w Twoim 
sklepiku.

Niech znajdą Cię 
w sieci

Załóż stronę internetową. 
Dziś nawet najlepszy sklepik 
nie może bez niej funkcjono-
wać. Możesz opowiedzieć 
o swojej rodzinie, historii 

Twojego produktu. Koniecz-
nie załącz zdjęcia, godziny 
otwarcia sklepiku (lub moż-
liwości kupna Twoich pro-
duktów, jeśli nie posiadasz 
sklepu), kontakt do siebie 
i  adres. Możesz wprowadzić 
też opcję zakupów przez in-
ternet. Za dodatkową opłatą 
produkty z  długą datą waż-
ności, niewymagające schło-
dzenia (np. miody) będziesz 
wysyłać klientom pocztą. Te 
z  krótką datą ważności do-
wozić do okolicznych miast. 
Dodatkową opcją mogą być 
organizowane przez Ciebie 
weselne stoły biesiadne. Po-
informuj o  takiej możliwości 
na Twojej stronie interneto-
wej.

Bierz udział 
w targach, 
kiermaszach 
i jarmarkach

To najlepszy sposób „wyjścia 
do klienta”, pokazania sie-
bie i  swoich wyrobów. Warto 
zdecydować się na gminne 
imprezy tego typu, ale też np. 
kilkudniowe jarmarki zdro-
wej żywności organizowane 
w  centrach handlowych. Za-
wsze miej ze sobą ulotki lub 
wizytówki, by klienci mogli 
znaleźć Cię później.

Stowarzyszaj się 
i współpracuj

Wymiana doświadczeń, szko-
lenia, nowe pomysły, sposoby 
na promocję a  nawet fundu-

sze. Takie możliwości dają 

stowarzyszenia producentów 
żywności tradycyjnej i  instytu-
cje rolnicze. Fundusz Promocji 
Produktu Regionalnego, Trady-
cyjnego, Ekologicznego, który 
działa m.in. w Rzeszowie wspie-
ra przedsiębiorców – produ-
centów i wytwórców. Poszukaj 
podobnej instytucji w  Twoim 
województwie. Działania infor-
macyjne i  promocyjne doty-
czące żywności wysokiej jako-
ści prowadzą także władze na 
szczeblu gminnym, powiato-
wym, wojewódzkim i  ministe-
rialnym. Sprawdź, jaką pomoc 
możesz uzyskać. Nie wahaj się 
zadawać pytania i  korzystać 
z pomocy instytucjonalnej. 

Zdobywaj 
certyfi katy

Twój produkt może być wy-
jątkowy, ale klienci chcą mieć 
tego gwarancję. By zdobyć ich 
zaufanie, postaraj się o zdoby-
cie odpowiednich certyfi katów 
jakości lub wpisanie Twojego 
produktu na Listę Produktów 
Tradycyjnych. Wszystkiego na 
temat składania wniosków 
o  rejestrację Twojego produk-
tu (rejestracja jako Chronione 
Nazwy Pochodzenia, Chronio-
ne Oznaczenia Geografi czne 
lub Gwarantowane Tradycyjne 
Specjalności) dowiesz się ze 
strony internetowej Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
www. minrol.gov.pl.



4 | Express Rolny numer 2 | sierpień-wrzesień 2012 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt opracowany przez Wydawnictwo Ludowe Sp. z o.o.

Projekt współ nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak sprzedają z sukcesem
Targi, dni kultury, jarmarki, a może przydomowy punkt sprzedaży lub nawet restauracja. 
Poszukaj sprawdzonych sposobów. Warto przyjrzeć się doświadczeniom innych rolników

Zakopane słynie ze swojego oscypka, Kraków z  ob-
warzanka, Śląsk Opolski – żymloka, Siewierz może 

pochwalić się pieczoną gęsią, zaś marką cukierniczą Po-
znania i istotnym elementem promocji tego miasta są ro-
gale świętomarcińskie. Wyrabianie marek tych produktów 
trwało dziesięciolecia, producentom opłaciło się jednak 
dbanie o  tradycję i  oryginalne receptury. Dziś marka lo-
kalna stanowi informację dla konsumentów i  turystów, 
że sprzedawany produkt jest autentyczny. Jest gwaran-
cją miejsca pochodzenia, historii, sposobu wytwarzania. 
Sprawia, że produkt nie jest anonimowy, lecz kojarzony 
z konkretnym regionem, a coraz częściej konkretnym pro-
ducentem. – Budowanie wspólnej marki jest korzystne 
dla promocji regionu, ale też pojedynczych działających 
na danym terenie wytwórców – przekonują przedstawi-
ciele Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich. Marka, którą zdobył np. zakopiański oscypek, 
daje im m.in. rekomendację.

Z  roku na rok powiększa się pula rejestrowanych  pro-
duktów regionalnych i  tradycyjnych, te z kolei  zaczynają być  
postrzegane jako istotna wartość regionu podkreślająca jego 
unikalną tradycję, również kulinarną. Markowy produkt regio-
nalny może tworzyć atrakcyjny wizerunek obszaru, na którym 

jest wytwarzany, a tym samym przyczyniać się do rozwoju tu-
rystyki i  agroturystyki coraz bardziej docenianych w  Europie 
„małych ojczyzn”. 

Wszystko zaczyna się jednak od producenta.

Miód słynny, bo miejski

Do niedawna tylko dla siebie, sąsiadów i  rodziny. Tak zaczyna 
się historia niewielkiego gospodarstwa pszczelarskiego Romana 
Bochenka, mieszkańca Czeladzi w województwie śląskim. Wśród 
zieleni stoją ule. Dwadzieścia dużych, drewnianych, bogato zdo-
bionych pszczelich domków. Jeden wyjątkowy. Z  rzeźbionym 
dachem i  złotymi guziczkami – pałac królowej. Świeci słońce, 
więc pszczoły wesoło harcują. – Skoro mój miód cieszył się takim 
powodzeniem wśród znajomych, postanowiłem wyjść z cienia. 
Nawiązałem współpracę z urzędem miasta. Urzędnicy stwierdzi-
li, że miód, a także świece z pszczelego wosku mogą być świetną 
promocją tego terenu – wspomina pan Roman. Dodaje, że po 
wypełnione złocistym płynem słoiczki z  logo Czeladzi przyjeż-
dżają mieszkańcy całego Zagłębia i Śląska. – Zawsze lepiej utoż-
samiać miasto z jakimś wyjątkowym i smacznym produktem lo-
kalnym niż na przykład z autostradą – mówią czeladzkie władze 
miasta.

Łap kontakty

Sposobów na promocję produktu regionalnego i tradycyjnego 
jest wiele. Jednym z  nich, a  jednocześnie jednym z  najprost-
szych, jest udział w różnego rodzaju targach, jarmarkach i kier-
maszach, dniach kultury i lokalnych świętach, np. „Święcie śliwki” 
w Dolinie Dolnej Wisły.

Tego typu przedsięwzięcia odwiedza sporo osób, łatwo 
więc nawiązać kontakty z potencjalnymi klientami. Jednost-
kowymi, ale też np. handlowcami czy właścicielami sklepów, 
które mogą być dobrym dystrybutorem naszego produktu. 
– W ten sposób każdego miesiąca sprzedaję kilkadziesiąt ki-
logramów produkowanej w  moim gospodarstwie bryndzy 
podhalańskiej – mówi pan Krzysztof, producent z  Małopol-
ski. Zdradza, że kontakt z kilkoma sklepikarzami złapał dzięki 
jarmarkowi zorganizowanemu przez jedno z dużych centrów 
handlowych w  jego mieście. – Zaryzykowałem, zainwesto-
wałem i  się udało. Gdyby nie to, wciąż produkowałbym nie-
wielkie ilości bryndzy dla rodziny i zaprzyjaźnionych klientów 
– przyznaje pan Krzysztof.  

Udział w targach i jarmarkach jest nie tylko okazją, by zdo-
być nowych klientów, ale też wymienić się doświadczeniami 
z innymi producentami żywności tradycyjnej.

Francuzi odkrywają karty

Warto przyjrzeć się doświadczeniom rolników w innych krajach 
europejskich. Ciekawym przykładem jest np. farma krów mlecz-
nych w Chanaleilles  we Francji, którą wspólnie prowadzą dwie 
rodziny:  Chassefeyre i  Chaurant. Ta, produkująca ok. 450  000 
litrów mleka (55 krów rasy Montbeliarde) oraz ser o specjalnej, 
tradycyjnej recepturze, farma na początku swojej działalności 
też borykała się z problemami sprzedażowymi.

Obecnie ich ser, który ma już swoją renomę, sprzedawany 
jest w 60 proc. na lokalnych targach, reszta do pośredników oraz 
w tzw. sprzedaży domowej i pobliskim punkcie sprzedaży. 

Ponadto francuscy gospodarze zaangażowali się, wspólnie 
z  innymi rolnikami regionu, w  projekt  „Domaine du Sauvage”. 
W jego ramach prowadzą starą farmę leżącą na trasie pielgrzy-
mek (wiedzie tamtędy słynny pątniczy szlak św. Jakuba). Prze-
kształcili ją w schronisko turystyczne i punkt sprzedaży produk-
tów lokalnych. – To przykład umiejętnego budowania nowych 
relacji między rolnictwem a  turystyką – podkreślają przedsta-
wiciele Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich. Dodają, że warto jest korzystać ze sprawdzonych recept 
innych producentów. 

Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zaprasza na szkolenia prowadzone w ramach projektu: „Wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości i form działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich związanej z przetwórstwem na poziomie gospodarstwa
rolnego” realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Szkolenia rozpoczną się we wrześniu 2012 r.
i potrwają do marca 2013 r. Więcej informacji na stronie: www.ksow.pl.
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Nowe, najskuteczniejsze
rozwiązanie problemów
ze szczurami i myszami

Stosuj biocydy w bezpieczny sposób. Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i dołączonymi do produktu informacjami. Zwróć uwagę na zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

 Jedna dawka zabija 

 Najszybsze rozwiązanie problemów ze szczurami i myszami

  Nowa substancja czynna, flokumafen – najsilniejsza 
 przeciwko szczurom

  Bardzo opłacalny w użyciu – porównywalna ilość zabija do 
 50% szczurów więcej niż inne produkty

 Trzy formy użytkowe: pałeczki, gryzki oraz pasta

Więcej informacji można uzyskać od:

BASF Polska Sp. z o.o.
Pest Control Solutions
Al. Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa
tel. (22) 570 99 99
fax (22) 570 97 92
www.pestcontrol.basf.pl

Storm 128x174 ramka JW 2012.indd   1 08.08.2012   11:48

R E K L A M A

Mleko, ale jakie...???

Pomocnymi w organizacji 
produkcji mleka surowego są 
dyrektywy unijne a ich wytycz-
ne zawarte w przepisach Roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie szcze-
gółowych warunków wetery-
naryjnych przy pozyskiwaniu, 
przetwórstwie oraz przetworów 
mleczarskich. Rozporządzenie 
to zawiera wskazówki dla pro-
ducentów mleka. Wszystkie 
elementy tego rozporządzenia 
dotyczą bezpiecznej produkcji 
mleka, która to uzależniona jest 
od stanu zdrowotnego i czysto-
ści zwierząt oraz czystości ca-
łego budynku inwentarskiego 
i używanego sprzętu. Kodeks 
Dobrej Praktyki Produkcyjnej 
i Kodeks Dobrej Praktyki Hi-
gienicznej zawiera cały zespół 
następujących wytycznych:
•	 Dobra Praktyka Produkcyj-

na (GMP) - działania, które 
muszą być podjęte, i warun-
ki, które muszą być spełnia-
ne, aby produkcja żywności 
oraz materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontak-
tu z żywnością odbywały 
się w sposób zapewniają-
cy właściwą jakość zdro-
wotną żywności, zgodnie 
z przeznaczeniem,

•	 Dobra Praktyka Higieniczna 
(GHP) - działania, które mu-
szą być podjęte, i warunki hi-
gieniczne, które muszą być 
spełniane i kontrolowane na 
wszystkich etapach produk-
cji lub obrotu, aby zapewnić 
bezpieczeństwo żywności.
Jak twierdził Hipokrates: 

„mleko to najdoskonalszy i naj-
bardziej kompletny produkt, jaki 
stworzyła natura”, pod warun-
kiem, że jest pełnowartościowe.

Producenci mleka muszą 
przestrzegać zarówno wymo-
gów określonych w ustawie 
o warunkach zdrowotnych żyw-
ności i żywienia, jak też wymo-
gów określonych w ustawie 
o wymaganiach weterynaryj-
nych dla produktów pocho-
dzenia zwierzęcego.

  Każde gospodarstwo pro-
dukujące zdrowe mleko jest 
zarejestrowane w Powiato-
wym Inspektoracie Wetery-
naryjnym i musi otrzymać 
certyfikat weterynaryjno- sa-
nitarny dokumentujący reali-
zację przepisów higienicznego 
pozyskiwania mleka.

  Mleko, jako jeden z podsta-

wowych produktów w żywieniu 
człowieka, na każdym etapie 
produkcji poddawane jest ści-
słym i okresowym kontrolom. 
O jakości i trwałości produktów 
mleczarskich decyduje jakość 
surowca, dlatego w myśl obo-
wiązujących przepisów wartość 
mleka oceniana jest głównie 
na podstawie tzw. kryteriów 
higienicznych mleka surowego. 
Oceniana jest liczba komórek 
somatycznych w 1 ml mleka, 
liczba bakterii w jednym ml oraz 
obecność substancji hamują-
cych. Ponieważ zła jakość mi-
krobiologiczna stanowi również 
przyczynę pogorszenia właści-
wości zdrowotnej produktów, 
do skupu dopuszczone jest 
mleko, które zawiera nie wię-
cej niż 100 tys. bakterii w jed-
nym ml, a zawartość komórek 
somatycznych nie może być 
wyższa niż 400 tys. w 1 ml. 
Jeden i drugi wskaźnik mówi 
nam wiele o stanie zdrowotnym 
wymienia, zaś stan zdrowotny 
wymienia zależny jest od wa-
runków utrzymania zwierząt, 
warunków pozyskiwania i prze-
chowywania mleka.

 Jakość mleka między innymi 
zależy od higieny w oborze, tj: 
od czystości naczyń, powietrza, 
obory oraz czystość osobista 
dojarzy. Przestrzeganie czy-
stości jest niezbędną podsta-
wową zasadą do zachowania 
zdrowia zwierząt oraz produkcji 
bezpiecznej zdrowotnie żywno-
ści. W przepisach dotyczących 
pomieszczeń bytowania krów, 
pozyskiwania i przechowywa-
nia mleka widnieje zapis: ścia-
ny mają być gładkie, łatwe do 
czyszczenia i dezynfekcji. W ca-
łej ścieżce technologicznej nie 
może być żadnych zakamar-
ków, w których byłyby zastoiny 
mleka czy środka używanego 
do dezynfekcji.

Celem zachowania wysokiej 
jakości mleka należy baczną 
uwagę zwrócić na następują-
ce elementy:
•	 Higiena sprzętu udojowego 

i pojemników na mleko
•	 Wszystkie prace porząd-

kowe powinny być wyko-
nane, co najmniej godzinę 
przed udojem

•	 W pomieszczeniach do doju 
oraz do mycia sprzętu od-
powiednia ilość wody zim-
nej i ciepłej oraz umywalki 
i myjnie

•	 Do doju winna być zakłada-
na odzież robocza i nakry-
cie głowy

•	 Osoby wykonujące udój 
muszą pozsiadać ksią-
żeczkę zdrowia z aktualny-
mi badaniami

•	 Powinna być przestrzegana 
kolejność czynności doju 
każdej krowy
- sprawdzanie czy i jak kro-

wa winna być dojona( stan 
zdrowia, okres karencji, okres 
siarowy)

-sprawdzenie jakości mleka 
poprzez przedzdajacz

-mycie wymienia i pachwin( 
w miarę potrzeby)

- osuszenie i wytarcie 
strzyków

- dój właściwy
- dipping (kąpiel i dezynfekcja 

strzyków), zamknięcie kanału 
strzykowego
•	 Do cedzenia i  f i l tra-

cji należy używać filtrów 
jednorazowych.

•	 Mycie urządzeń udojowych 
w roztworach o temperaturze 
minimum 40-45°C, a stęże-
nie detergentów ( zależnie od 
twardości wody) musi umoż-
liwić rozpuszczenie tłuszczu 
mlecznego i wymycie osa-
dów kamienia mlecznego. 
Na początku przed myciem 
zasadniczym należy prze-
płukać urządzenia letnią lub 
zimną wodą celem wypłu-
kania pozostałości mleka. 
Dezynfekcja urządzeń wła-
ściwymi płynami odkażają-
cymi może być wykonana 
w podstawowym cyklu my-
cia zasadniczego.

•	 W przypadku dojarek bańko-
wych i aparatów udojowych 
starych typów wskazany jest 
okresowy demontaż apara-
tu ( kolektor, kubki udojowe, 
gumy strzykowe, uszczelki), 
ocena stopnia zużycia ele-
mentów gumowych, wymia-
na w razie potrzeby i mycie 
ręczne.

•	 Pozostałe wymogi wetery-
naryjne mówią o:

•	 Konieczności oznakowania 
zwierząt kolczykami i prowa-
dzenia dokumentacji zwią-
zanej z rejestracją zwierząt

•	 Właściciel zwierząt odpo-
wiada za ich stan zdrowotny. 
Musi więc systematycznie 
oceniać aktualną sytuację 
i w razie potrzeby podjąć 
kroki leczenia.

•	 Zwierzęta muszą być wol-
ne od chorób zakaźnych 
i innych chorób mogących 
być przenośnikami zakażeń

•	 Należy zachowywać okres 
karencji po zastosowaniu 
leczenia.

•	 W gospodarstwie konieczna 
jest izolatka dla zwierząt cho-
rych i podejrzanych o cho-
roby. Należy też zachować 
okres kwarantanny, dla 
zwierząt wprowadzanych 
do stada.

•	 Każde gospodarstwo powin-
no być zaopatrzone w maty 
dezynfekcyjne i środki wy-
starczające do dezynfekcji 
obiektów w ramach potrzeb.
W produkcji zwierzęcej prze-

strzeganie czystości i przepro-
wadzanie regularnej dezynfekcji 
jest stałym elementem techno-
logii. Wiążę się to ze systema-
tycznymi zabiegami po każdym 
cyklu produkcyjnym, a więc 
mycie urządzeń udojowych 
po każdym udoju, zbiornika 
na mleko po każdym zabraniu 
mleka mycie i dezynfekcja hali 
udojowej po każdym doju, oraz 
każdego pomieszczenia po 
opróżnieniu go. Dezynfekcja, 
to walka z brudem i drobno-
ustrojami. Pod pojęciem brudu 
rozumiemy obecność w środo-
wisku bakterii, wirusów, pleśni, 
grzybów, pierwotniaków oraz 

różnych form pasożytów. Głów-
ne ich pochodzenie to odchody 
zwierząt, a szczególnie zwie-
rząt chorych i bezobjawowych 
nosicieli oraz pasza, gryzonie, 
ptaki wolnożyjące i inne.

 Drobnoustroje w budynkach 
mają sprzyjające warunki do 
przeżywania i namnażania się 
ze względu na obecność po-
żywki ( odchody, ściółka, reszt-
ki paszy, zastoiny mleka) a do 
tego odpowiednia stała tem-
peratura. Ze względów prak-
tycznych zachowanie czystości 
rozpatrujemy w odniesieniu do 
warunków utrzymania, karmie-
nia i pozyskiwania mleka.

Dezynfekcję otoczenia by-
towania zwierząt należy prze-
prowadzać w następujących 
etapach:
•	 Czyszczenie – wystawienie 

części ruchomych, oraz ich 
czyszczenie mycie i dezyn-
fekcja, dokładne wyczysz-
czenie całego budynku 
z obornika, zeskrobanie 
brudu, oczyszczenie koryt, 
żłobów, poideł, okien, otwo-
rów wentylacyjnych, wygro-
dzeń itp.

•	 Mycie – namoczyć wszyst-
kie powierzchnie wodą zu-
żywając 1-15 l wody na 1m2 

pozostawić na około 3 go-
dziny, przed samym myciem 
jeszcze raz namoczyć 0,3 l 

na 1m2. Następnie dokładnie 
zmyć brud wodą o tempe-
raturze 40°C, i pod ciśnie-
niem. Usunąć resztki wody 
i pozostawić do wyschnięcia

•	 Dezynfekcja dokładnie 
namoczyć wszystkie po-
wierzchnie płynem dezynfek-
cyjnym o temperaturze 40°C, 
zużywając 0,4 l roztworu na 
1m2 po 4 godz , a najlepiej 
po 24 zmyć pozostałości 
środka dezynfekcyjnego.
To tylko niektóre wymogi nie-

zbędne do spełnienia przy pro-
wadzenia bezpiecznej produkcji 
mleka surowego. Jest jeszcze 
wiele wymagań stawianych 
przez dyrektywy unijne, doty-
czące strefy żywieniowej, do-
brostanu, o których będziemy 
pisać w kolejnych numerach.

Przestrzeganie zasad higieny w każdych warunkach, 
to podstawa dla produkcji zdrowej żywności

Helena Artyszuk 
PODR Gdańsk



Nie da się przechować bez wysuszenia

Intensywność procesów 
biologicznych, jakie zacho-
dzą w ziarnie zależy przede 
wszystkim od wilgotności i tem-
peratury. Do najważniejszych 
procesów należy oddychanie 
ziarna, które jest połączone 
ze spalaniem substancji orga-
nicznych. W procesie suszenia 
ziarno nie może być nadmiernie 
nagrzewane. Uwaga ta odnosi 
się zwłaszcza do ziarna siew-
nego, którego temperatura nie 
powinna przekroczyć 35-45°C, 
a dla ziarna konsumpcyjnego 
może być większa, ale również 
nie powinno się przekraczać 
temperatury 50-60°C, powyżej 
której zachodzą nieodwracal-
ne procesy w ziarnie.

W zależności od wielkości go-
spodarstwa stosuje się suszenie 
przez wentylację (w małych) lub 
suszenie termiczne (w dużych). 
W przypadku jednak kukurydzy 
konieczne staje się zastosowa-
nie suszenia termicznego, gdyż 
tylko ten sposób suszenia za-
pewnia efektywne zmniejsze-
nie wysokiej wilgotności ziarna 
w możliwym do przyjęcia cza-
sie. Należy jednoznacznie pod-
kreślić, że suszenie termiczne 
jest metodą energochłonną, 
wymagającą kapitałochłon-
nych inwestycji oraz odpowied-
nio wykwalifikowanej obsługi. 
Wszystkie te elementy wpływa-
ją na wysokie koszty suszenia, 
które w przypadku suszenia 

kukurydzy mogą wynosić 40-
60% całkowitych kosztów pro-
dukcji i zależą od wyjściowej 
wilgotności ziarna, przy której 
rozpoczyna się proces suszenia. 
Koszty te znacząco zmniejszają 
opłacalność produkcji kukury-
dzy, a przy małym plonie zysk 
może być znacznie mniejszy niż 
przy uprawie pszenicy.

Suszarnie podłogowe
Przy małej wilgotności ziarna 

można zaproponować zastoso-
wanie suszarń podłogowych. 
Przykładowo może to być su-
szarnia podłogowa M858 firmy 
BIN Sp. z o.o. z Aleksandrowa 
Kujawskiego. Suszarnia składa 
się kanału głównego i kanałów 

bocznych dwustronnych, na 
których można ułożyć warstwę 
ziarna do 1,5 m o całkowitej 
pojemności 34,2 m3. Powie-
trze do kanałów jest tłoczone 
wentylatorem promieniowym, 
który jest napędzany wbudo-
wanym w urządzenie silnikiem 
elektrycznym. Suszarnie pod-
łogowe są budowane w posta-
ci segmentów, dzięki czemu 
można zmieniać wielkość po-
wierzchni urządzenia w za-
leżności od potrzeb, a także 
od wielkości pomieszczenia. 
Dosuszanie można prowadzić 
zarówno powietrzem zimnym, 
jak i podgrzanym. W przypad-
ku suszenia powietrzem pod-
grzanym należy zainstalować 
podgrzewacz powietrza, który 
może być elektryczny, gazo-
wy, na paliwo ciekłe lub stałe.

Jeżeli wilgotność ziarna nie 
jest duża i panują sprzyjają-
ce warunki pogodowe, to do 
przewietrzania ziarna można 
zastosować świeże powietrze. 
Najlepsze efekty uzyskuje się 
wentylując powietrzem po-
rannym, tuż po opadnięciu 
rosy. Przykładowo, w przecięt-
nych warunkach pogodowych 
umieszczona na rusztowej pod-
łodze warstwa ziarna o grubo-
ści do 300 cm traci w ciągu 
24 godzin około 0,15% wilgot-
ności. Intensywność wentyla-
cji zależy od wilgotności ziarna 
i jego temperatury. 

Przy większej ilości ziarna 
do jego dosuszania można za-
stosować silosy suszące, co 
pozwala na wyeliminowanie 
bardzo drogich suszarń prze-
pływowych. Przebieg suszenia 
w silosach przebiega podobnie 
jak w innych suszarniach wsa-
dowych. Stosowanie silosów 
suszących lub suszarń podło-
gowych może w istotny spo-
sób, dzięki małym nakładom 
inwestycyjnym i energetycznym, 
obniżyć koszty suszenia ziarna.

Suszarnie termiczne
W dużych gospodarstwach rol-

nych najczęściej są stosowane su-
szarnie termiczne o pracy ciągłej.

Największe zastosowanie 
praktyczne znalazły suszarnie 
kolumnowe o zabudowie dasz-
kowej. Zasadniczymi zespoła-
mi tych suszarń są kolumna 
susząco-chłodząca, podgrze-
wacz powietrza, wentylator 
główny i wentylator czynnika 
chłodzącego. Ponadto w skład 
suszarni wchodzą urządzenia 
elektryczne do napędu i ukła-
dy kontrolno-sterujące. W pie-
cu suszarni jest wbudowany 
wymiennik ciepła, który służy 
do podgrzewania powietrza 
tłoczon ego przez wentylator. 
Zastosowanie wymiennika cie-
pła zapobiega mieszaniu się 
spalin z podgrzewanym po-
wietrzem. Komora robocza 
suszarni składa się z komory 
zasypowej, komory suszenia, 
zapory, komory chłodzenia, 
wygarniacza, wentylatora oraz 
przewodów doprowadzających 
i odprowadzających powietrze. 
Najczęściej strefa suszenia jest 
oddzielona od komory chło-
dzenia strefą neutralną. Dasz-
ki w segmentach suszarni, ich 
kształt i usytuowanie, poza za-
pewnieniem przepływu czynni-
ka suszącego lub chłodzącego 
przez warstwę ziarna, muszą 
również zapewniać równomier-
ny przepływ suszonego ziarna 
przez kolumnę.

Obecnie takie typy suszarń 
są produkowane przez firmy 
krajowe: Araj, AG-Projekt, Agre-
mo Brzeg, Pinus Term.

Suszarnie są wykonywane 
jako porcjowe i z recyrkulacją 
w różnych odmianach. 

Producenci oferują zróżni-
cowane wersje suszarń, które 
są wyposażone w dodatkowe 
urządzenia wspomagające i uła-
twiające obsługę urządzenia.

Suszarnie kolumnowo-dasz-
kowe charakteryzują się prostą 
konstrukcji, a zatem i łatwością 
obsługi oraz dobrym dostępem 
do elementów regulacyjnych. 
Wadą tych suszarń jest nato-
miast ich wrażliwość na zanie-
czyszczenia słomiaste, które 
powodują nierównomierny prze-
pływ ziarna, wskazane jest za-
tem wstępne czyszczenie ziarna.

Suszarnie cylindryczne, np. 
firmy Pedrotti, Drzewicz, mogą 
być stosowane w małych 
i średnich gospodarstwach. 
Nie wymagają dużych nakła-
dów inwestycyjnych i mogą 
być zasilane od ciągnika. Na 
ich cykl pracy składają się 
dwa procesy. W pierwszym 
procesie następuje susze-
nie ziarna, a w drugim – jego 
schładzanie. W zależności 
od stosowanej technologii 
ziarno może być zasypywa-
ne za pośrednictwem prze-
nośnika poziomego lub od 
góry – bezpośrednio do ko-
mory suszenia.

W dużych magazynach su-
rowiec powinien być suszony 
w instalacjach suszarniczych 
o dużej wydajności dobowej 
i powinien być zintegrowany 
z ciągiem technologicznym 
wewnątrz magazynu.

Dla małych gospodarstw do-
brym rozwiązaniem są suszar-
nie przewoźne.

W średnich i dużych gospo-
darstwach ziarno zbóż po-
winno być przechowywane 
w silosach. Krajowymi produ-
centami tych urządzeń są BIN, 
Araj, Zuptor, Agremo Brzeg. 
Na naszym rynku działają rów-
nież firmy zagraniczne: Riela, 
Brock i Ilper. Konstrukcja tych 
silosów jest zbliżona. Do bu-
dowy płaszcza zewnętrznego 
jest wykorzystywana blacha 
gładka lub falista. Dna tych 
silosów mogą być płaskie lub 
stożkowe. Pojemności silosów 
są zróżnicowane. Silosy do 
przechowywania ziarna su-
chego mają duże pojemno-
ści: 100, 150, 200, 300 lub 
400 t (produkcji krajowej), 
a silosy z aktywną wentyla-
cją (przechowywanie ziarna 
wilgotnego, oczekującego 
na suszenie: 50 lub 100 t). 
Pojemności silosów suszą-
cych są mniejsze i wynoszą: 
10, 15 lub 30 t. 

Prof. Aleksander Lisowski
Katedra Maszyn Rolniczych 

i Leśnych SGGW w Warszawie
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Nasiona stanowią materiał biologiczny, bardzo wrażliwy zarówno na działanie termiczne, jak i długie przechowywanie w stanie dużej wilgotności.
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Nowoczesne techniki zbioru ziemniaków

W nowoczesnym podejściu 
do zbioru ziemniaków liczy się 
osiągnięcie kilku kluczowych 
celów. Wśród najważniejszych 
wymienia się pozyskanie ziem-
niaków możliwie najwyższej ja-
kości, tzn. w jak najmniejszym 
stopniu uszkodzonych, przy 
równocześnie minimalnych 
stratach bulw pozostawionych 
na polu. Jeśli osiąganiu tak 
postawionych celów towarzy-
szy wysoka wydajność zbioru 
i niskie nakłady pracy, a także 
niskie ryzyko negatywnego od-
działywania na środowisko, to 
podejmowany zbiór ziemnia-
ków stanowi potwierdzenie 
nowoczesnego podejścia do 
pozyskania plonu roślin.

Efekt nowoczesnych 
technik zbioru: 
ograniczenie 
uszkodzeń bulw

Wyruszając na pole kopaczką 
lub kombajnem ziemniaczanym 
trzeba pamiętać, że w czasie 
mechanicznego zbioru bulwy 
narażone są na różnego typu 

uszkodzenia: obicia, pęknięcia, 
zmiażdżenia, wgniecenia i otar-
cia. Jakość zebranych ziemnia-
ków decyduje zaś o stratach 
w czasie ich przechowywania 
w okresie zimowo-wiosennym.

Istota ograniczania uszko-
dzeń bulw w czasie zbioru tkwi 
w konstrukcyjnych cechach 
maszyn i umiejętności dostoso-

wania parametrów eksploata-
cyjnych maszyn do warunków 
zbioru bulw na polu.

Zarówno kopaczka jak i kom-
bajn ziemniaczany powinny być 
wyposażone w osłony gumowe 
(lub z tworzyw sztucznych) za-
kładane na pręty przenośnika 
odsiewającego, co służy amor-
tyzowaniu siły uderzenia bulw, 

a tym samym ograniczaniu 
ich uszkadzania. W niektórych 
modelach maszyn stosowane 
są również specjalne fartuchy 
umieszczone nad przenośnikiem 
odsiewającym, zapobiegające 
nadmiernemu staczaniu się bulw.

W trosce o ograniczenie 
uszkadzania bulw przemiesz-
czających się przez kombajn 
zalecane jest wyposażenie 
zbiornika maszyny w pasy 
chroniące przed bezpośred-
nimi uderzeniami ziemniaków 
o dno pustego zbiornika. Do 
rozbijania ziemniaków może 
również dochodzić w czasie 
rozładunku na środek trans-
portowy. Aby zapobiec temu 
zjawisku, w miejscu zsypywa-
nia ziemniaków na dnie przy-
czepy warto położyć worki ze 
słomą lub gąbczaste maty. 
W nowoczesnych modelach 
kombajnów i kopaczek, do 
rozładunku ziemniaków na śro-
dek transportowy stosuje się 
przenośnik w kształcie tzw. 
„łabędziej szyi”. Takie rozwią-
zanie umożliwia automatyczne 
dostosowywanie wysokości 
rozładunku bulw do stopnia 
wypełnienia przyczepy.

Jakość zbieranych ziemnia-
ków jest również uwarunko-
wana czynnikami pośrednimi, 
które warto uwzględnić już na 
etapie planowania produkcji 
ziemniaków w gospodarstwie. 
Zalicza się do nich rozstaw 
rzędów uprawianych roślin. Ze 
względu na możliwość ugnia-
tania bocznych powierzch-
ni redlin przed koła ciągnika, 
szczególnie w sytuacji wielo-
krotnego (8-12 razy w ciągu se-
zonu) poruszania się ciągnika 
wzdłuż rzędów roślin podczas 
wykonywania mechanicznych 
upraw pielęgnacyjnych i che-
micznej ochrony plantacji, za-

lecany rozstaw międzyrzędzi 
powinien wynosić, co najmniej 
67,5 cm. Niekorzystne zjawisko 
uszkadzania ziemniaków leżą-
cych jeszcze w glebie przez 
koła ciągnika może ujawnić 
się również w czasie zbioru 
bulw. Dlatego wartościowym 
rozwiązaniem jest wyposaże-
nie gospodarstw w kombajny 
posiadające bocznie usytuowa-
ne zespoły podkopujące, pra-
cujące w redlinie znajdującej 
się obok ciągnika. Dzięki temu 
eliminuje się konieczność wjeż-
dżania kołami ciągnika między 
jeszcze nie wykopane rzędy 
ziemniaków.

Nowoczesna technika 
zbioru w dwóch etapach

Odporność ziemniaków na 
uszkodzenia jest uwarunkowa-
na temperaturą. Wyższa tem-
peratura otoczenia w czasie 
zbioru przekłada się na mniej-
szą liczbę uszkadzanych bulw. 
Ta prosta zależność stanowi 
przesłankę rozwinięcia idei 
dwuetapowego zbioru ziem-
niaków. W pierwszym etapie 
metoda ta obejmuje poranne 
kopanie ziemniaków specjal-
ną kopaczką układającą bul-
wy w podłużne rzędy na polu. 
Natomiast w drugim etapie, 
wykonywanym w godzinach 
popołudniowych, wykopane 
ziemniaki zbiera się odpowied-
nio przygotowanym kombaj-
nem. Takie rozwiązanie sprzyja 
obsychaniu ziemniaków leżą-
cych na polu oraz podnoszeniu 
ich odporności na uszkodzenia, 
zaś plon zbieranych roślin jest 
w znacznie mniejszym stopniu 
zanieczyszczony glebą. Jedy-
nym warunkiem osiągnięcia 
spodziewanych efektów zbioru 
dwuetapowego jest bezdesz-
czowa, ciepła pogoda.

Kombajny samojezdne
Charakterystyczną, współ-

czesną tendencją nowocze-
snego podejścia do procesu 
zbioru ziemniaków jest wyko-
rzystanie samojezdnych kom-
bajnów ziemniaczanych.

Konstrukcje samojezdnych 
kombajnów ziemniaczanych 
są z reguły oparte na dobrze 
znanych rozwiązaniach kon-
wencjonalnych kombajnów do 
zbioru ziemniaków agregato-
wanych z ciągnikami. Uwaga ta 
dotyczy przede wszystkim ze-
społów bezpośrednio oddziały-
wujących na plon bulw. Oprócz 
nich, w budowie maszyn sa-
mojezdnych wyróżnia się kilka 
charakterystycznych modułów, 
spośród których najważniejsze 
to: rozdrabniacz łęcin, silnik spa-
linowy, trzy- lub czterokołowy 
układ jezdny, układ sterowania 
i kabina operatora.

Samojezdne kombajny ziem-
niaczane otrzymały przydomek 
„łagodnych gigantów”.

Założeniem konstruktorów 
jest bowiem wyposażanie tych 
maszyn w najbardziej nowo-
czesne i funkcjonalne rozwią-
zania techniczne pozwalające 
na „łagodne” obchodzenie się 
ze zbieranymi bulwami ziemnia-
ków w celu zminimalizowania 
ich uszkodzeń. Równocze-
śnie, rozwiązania te imponują 
tak gabarytami zewnętrznymi, 
jak i masą, która w przypadku 
niektórych modeli może prze-
kraczać 10 t i więcej.

Główną zaletą stosowania 
samojezdnych kombajnów 
ziemniaczanych jest uprosz-
czenie zabiegu zbioru bulw 
w efekcie jego połączenia z roz-
drabnianiem łęcin. Inne zalety 
to obniżenie pracochłonności 
zbioru i możliwość osiągania 
wysokich wydajności wyko-
nania zabiegu. Wydajność ta 
może wynosić od ok. 5-6 ha/
dzień dla maszyn dwurzędo-
wych do ok. 9-10 ha/dzień 
dla maszyn czterorzędowych.

Prof. Marek Gaworski
SGGW w Warszawie

Zbiór zalicza się do najbardziej pracochłonnych, a zarazem odpowiedzialnych zadań w technologii produkcji ziemniaków.
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Wentylacja w przechowalniach ziemniaków 

W całym sezonie przecho-
walniczym można wydzielić 
5 etapów: osuszanie, dojrzewa-
nie, schładzanie, długotrwałe 
przechowywanie i przygotowa-
nie do zbytu (tab.1). Warunki 
termiczno-wilgotnościowe dla 
ziemniaków w tym okresie nie 
są stałe i zależą od etapu prze-
chowywania i kierunku użyt-
kowania.. Pierwsze 3 etapy 
(osuszanie, dojrzewanie, schła-
dzanie) nazywane są okresem 
przygotowawczym i w tym cza-
sie wymagane warunki w za-
kresie technologii wentylacji 
mogą zmieniać się zależnie 
od jakości ziemniaków (doj-
rzałość, stopień zawilgocenia, 
choroby) i warunków atmosfe-
rycznych. Okres długotrwałego 
przechowywania jest zasad-
niczym czasem przechowy-
wania ziemniaków trwającym 
6-10 miesięcy, w którym wy-
magana temperatura zależy 
głównie od kierunku użytko-
wania ziemniaków.

Etap przygotowania ziemnia-
ków do zbytu kończy sezon 
przechowalniczy ziemniaków. 
W etapie tym, trwającym oko-
ło 2 tygodnie zalecane jest 
podniesienie temperatury 
ziemniaków w celu uzyska-
nia najlepszych cech techno-
logicznych bulw.

Budowa systemów wenty-
lacyjnych dostosowana jest 
do sposobu przechowywania 
ziemniaków, czy to w paletach 
skrzyniowych czy luzem.

System wentylacji - 
składowanie luzem

W przechowalniach o skła-
dowaniu luzem powietrze 
tłoczone przez wentylatory 
przedostaje się od dołu przez 
warstwę ziemniaków wolnymi 
przestworami między bulwa-
mi, następnie jest usuwane 
przez wyrzutnię na zewnątrz 
przechowalni.  

W skład systemu wentyla-
cji wchodzą  elementy: blok 
wentylacyjny z wentylatorem 
i klapami, główny kanał wen-
tylacyjny, kanał rozprowadza-
jący, wyrzutnia powietrza oraz 
system sterujący. 

Charakterystyka systemu 
wentylacji:
•	 wysokość składowania - 

2,5-5 m,
•	 wydajność wentylatorów 

- 90 (m3 x h-1) na 1 tonę 
ziemniaków,

•	 spręż wenty latora - 
300-350 Pa,

•	 rozstaw kanałów rozprowa-
dzających - 60% wysokości 
pryzmy,

•	 prędkość przepływu powie-
trza w kanałach - V = 5 m/s,

•	 prędkość przepływu powie-
trza w czerpni i wyrzutni: - 
5-6 m/s.
Główny kanał wentylacyjny 

może być umieszczony wzdłuż 
ściany zewnętrznej przecho-
walni lub przebiegać przez 
środek komory. Kanał posia-
da otwory zamykane klapą lub 
żaluzją do czerpania powietrza 
zewnętrznego i wewnętrznego 
oraz wentylatory. Od główne-
go kanału wentylacyjnego od-
chodzą wentylacyjne kanały 
rozprowadzające obejmują-
ce swoim zasięgiem całą po-
wierzchnię przechowalni.

Kanały rozprowadzające po-
wietrze pod pryzmą ziemnia-
ków  mogą być umieszczone 
na podłodze w kształcie trój-
kąta, półokrągłe lub okrągłe 
oraz umieszczone pod podło-
gą o przekroju prostokątnym.

 Wyrzutnie powietrza najlepiej 
umieścić w ścianie przechowal-
ni lub w dachu. Umieszczenie 
w ścianie jest korzystniejsze ze 
względu na łatwiejsze zasto-
sowanie siłowników do otwie-
rania klapy i ochronę przed 
deszczem.

 
System wentylacji - 
składowanie w paletach 
skrzyniowych

W przechowalniach o składo-
waniu w paletach skrzyniowych 
wykorzystywane są palety 
skrzyniowe o pojemności 500-
1500 kg, posiadające szczeli-
ny w podłodze i na ściankach. 
System wentylacji składa się 
z zespołu wentylacyjnego, 
w którym umieszczone są: 
wentylator, czerpnia powie-
trza zewnętrznego, czerpnia 
powietrza wewnętrznego, rury 
nadmuchowe. Natomiast wy-
rzutnie powietrza umieszczone 
są w ścianach przechowalni. 
Podczas wentylacji powietrze 
przepływa z dużą prędkością 
między paletami skrzyniowy-
mi a z minimalną prędkością 
wewnątrz palety.

Charakterystyka systemu 
wentylacji:
•	 wysokość składowania 

3-6 palet skrzyniowych o po-
jemności 500-1500 kg,

•	 budowa palety skrzyniowej  
– ażurowe boki i podłoga,

•	 ustawienie palet skrzynio-
wych w odstępie co 10 cm,

•	 wydajność wentylatora 
- 120 m3 x h-1 na 1 tonę 
ziemniaków, 

•	 spręż wentylatora - 150 Pa,
•	 prędkość przepływu powie-

trza przez czerpnie i wyrzut-
nie - 5 m/s.
  Dobre przechowywanie 

ziemniaków w dużym stopniu 
zależy od właściwego stero-
wania systemem wentylacji. 

W nowoczesnych przecho-
walniach stosowane są bardziej 
zaawansowane sterowniki, któ-
re współpracują z kompute-
rem PC. Wszystkie dane mogą 
być odczytywane w centrali 
jak również na panelu sterow-
nika w przechowalni. Urzą-
dzenie może sterować pracą 
kilku komór, w których wystę-
pują różne wymagania co do 
warunków przechowywania. 
W sterownikach tej klasy mogą 
być stosowane specjalistycz-
ne programy wykorzystywane 

dla innych przechowywanych 
produktów np.: cebuli. Ponadto 
sterowniki w swoim programie 
mają funkcję oszczędzania na-
kładów energii na wentylację.

Typowy zaawansowany ste-
rownik posiada następujące 
programy:

osuszanie ziemniaków przy 
wykorzystaniu powietrza ze-
wnętrznego oraz nagrzewnicy;

schładzanie pryzmy przy 
wykorzystaniu chłodnego po-
wietrza zewnętrznego lub chło-
dzenia mechanicznego;

utrzymywanie stałej tempera-

tury w czasie przechowywania 
wykorzystując powietrze ze-
wnętrzne, mieszane a także 
sztucznie chłodzone;

sterowanie nawilżaniem wen-
tylowanego powietrza;

regulowanie stężenia CO2 
w przechowalni.

O jakości przechowywanych ziemniaków decyduje głównie system wentylacji utrzymujący odpowiednie warunki termiczno-wigotnościowe.
R E K L A M A

dr hab. Zbigniew Czer-
ko prof. nadzw. IHAR-PIB
IHAR-PIB Oddz. Jadwisin

Tabela 1.Warunki termiczno-wilgotnościowe w poszczególnych etapach przechowywania

Etap 
przechowywania

Rodzaj
użytkowania Czas trwania Temperatura

(oC)

Wilgotność
powietrza

(%)

1. Osuszanie wszystkie kierunki
użytkowania 2-5 dni 12-18 oC 75-95

2. Dojrzewanie wszystkie kierunki
użytkowania 10-15 dni 12-18 oC 90-95

3. Schładzanie wszystkie kierunki
użytkowania 20-25 dni obniżanie o

 0,2-0,5oC na dzień 90-95

4. Długotrwałe
    przechowywanie

sadzeniaki
jadalne

przetwórstwo spoż.
pasza przemysł.

6-7 miesięcy
do 9 miesięcy
do 10 miesięcy
do 8 miesięcy

2-6 oC
4-6 oC
6-8 oC
2-4 oC

90-95

5.Przygotowanie
    do użytkowania jadalne, przetwórstwo

sadzeniaki
10-15 dni
25-30 dni

10 oC
podkiełkowywanie

10-15 oC

85-95

75-80
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Obsługa filtrów powietrza – 
praktyczne porady dla rolnika

 Duże i twarde cząsteczki, znaj-
dujące się w zasysanym przez 
silnik powietrzu, dostając się do 
cylindrów wpływają na szybkie 
zużywanie się części. Najbardziej 
narażona jest oczywiście prze-
strzeń komory spalania silnika, 
czyli gładź cylindrowa, zawory, 
powierzchnia tłoka i głowicy oraz 
pierścienie. Groźne jest również 
przedostawanie się zanieczysz-
czeń do oleju silnikowego, gdyż 
wówczas rozprowadzane są 
po kolejnych częściach układu 
korbowo-tłokowego.

Filtry powietrza projektowane 
są obecnie specjalnie do kon-
kretnych modeli silników, nie 
tylko pod względem wymiarów 
i kształtu obudowy. Bardzo waż-
na jest ilość zasysanego powie-
trza oraz samo umiejscowienie 
filtra na ciągniku lub wlotu do 
układu, który zazwyczaj znajduje 
się w obszarze o najmniejszym 
zapyleniu.

O skuteczności działania filtrów 
powietrza decyduje wypadkowa 
wielu parametrów. Należą do 
nich: stopień zanieczyszczenia 
powietrza, temperatura, wilgot-
ność, skuteczność, czyli zdol-
ność do zatrzymywania brudu 
przez materiał filtrujący, pojem-
ność filtra oraz opór przepływu 

stawiany przez filtr. W nowocze-
snych silnikach do oczyszcza-
nia powietrza używa się filtrów 
kombinowanych, które składają 
się z filtrów bezwładnościowych 
i pochłaniających. Filtry pochła-
niające zbudowane są z siatek 
metalowych, wiórów lub innych 
materiałów tworzących wkłady 
filtrujące, przez które przecho-
dzi powietrze. Aby zwiększyć 
skuteczność oczyszczania do 
filtrowania powietrza używa się 
oleju, który tworzy kąpiel olejową 
lub zwilża nim wkłady filtrujące. 
Działanie tych filtrów jest bardzo 
skuteczne, gdyż zatrzymują one 
ponad 99% zanieczyszczeń. 
Wadą natomiast jest uciążliwa 
obsługa.

W filtrach bezwładnościowych 
wykorzystuje się siłę, która od-
rzuca drobiny pyłów na zewnątrz 
zakrętów pokonywanych przez 
strużki powietrza, w wyniku zawi-
rowania lub częstych i gwałtow-
nych zmian kierunku przepływu. 
Pył wskutek większego ciężaru 
niż powietrze nie może szybko 
zmieniać kierunku ruchu i do-
staje się do osadników. 

W zależności od zastosowań 
filtrów, stosuje się różne rodzaje 
papierów filtrujących. Najważ-
niejsze parametry techniczne 

uwzględniane przy doborze pa-
pieru do danego filtra to: rozmiar, 
kształt i rozłożenie włókien, roz-
miary i rozkład porów, grubość 
papieru, wytrzymałość mecha-
niczna i splot. Papiery filtracyjne 
są impregnowane specjalnymi 
żywicami i poddawane proce-
som poprawiającym ich najważ-
niejsze właściwości.

Jednym z takich procesów jest 
plisowanie papieru, które ma na 
celu zmaksymalizowanie jego 
ilości zamkniętej w danej prze-
strzeni, po to by filtr zatrzymywał 
jak największą ilość pyłu tj. by 
miał jak największą tzw. obcią-
żalność liczoną w gramach. Filtr 
o zbyt małej liczbie plis szybciej 
osiągnie swoją maksymalną ob-
ciążalność, zatem szybciej się 
zapcha. Zbyt duża liczba plis 
może powodować ich „sklejanie” 
się. Powierzchnie wewnętrzne 
sklejonych plis nie biorą udzia-
łu w filtrowaniu, ponieważ pył 
nie ma do nich dostępu. Nawet 
w przypadku odpowiednio do-
branej liczby plis szybko prze-
pływające powietrze wprawia 
papier w wibracje, w wyniku 
czego pierwotny rozkład papie-
ru w filtrze może ulec zmianie. 
Aby zapobiec „sklejaniu” się 
papieru stosuje się specjalne 

zagniecenia na zewnętrznych 
i wewnętrznych krawędziach 
plis. Zagniecenia te utrzymu-
ją plisy w jednakowej odległo-
ści od siebie przez cały okres 
użytkowania filtra. Dla zapew-
nienia dodatkowej stabilizacji, 
zewnętrzne powierzchnie bar-
dzo dużych filtrów powietrza 
pokrywa się w kilku miejscach 
wąskimi paskami żywicy.

Terminy wymiany filtrów okre-
śla producent ciągnika. Na pew-
no takie informacje zawarte są 
w warunkach gwarancji lub in-
strukcji obsługi.  Podana jest 
w niej liczba godzin, po prze-
pracowaniu, których należy 
dokonaćprzegladu, jednak nie 
powinno to być rzadziej niż raz 
w roku. Zdarza się też i tak, 
szczególnie podczas pracy 
w warunkach dużego zapyle-
nia, że operację tę należy wy-
konywać kilka razy dziennie.

Nowoczesne ciągniki posia-
dają wskaźnik serwisowy filtra 
powietrza, który w przypadku 
zbytniego zanieczyszczenia 
wkładu informuje o konieczno-
ści dokonania przeglądu i jego 
oczyszczenia. Jeżeli wskaźnik 
serwisowy filtra powietrza świe-
ci się często lub świeci się po 
przeprowadzeniu serwisowania 

filtra, należy sprawdzić, rów-
nież czy działa zawór zwrotny 
powietrza zasysanego, lub czy 
osłona wlotu i rurki zasysane-
go powietrza nie są zanieczysz-
czone. Dodatkowo kontrolować 
należy styki czujnika na filtrze 
powietrznym, gdyż muszą one 
być dobrze osadzone.

Ciągniki z filtrem suchym wy-
posaża sie z reguły w układ 
dwustopniowego filtrowania po-
wietrza składający się z filtra 
pierwszego tzw. zewnętrzne-
go i drugiego, wewnętrznego. 
Pierwszy to filtr o dużej wydaj-
ności, którego zadaniem jest za-
pewnienie optymalnej ochrony 
silnika. Drugi filtr (wewnętrzny) 
stanowi dodatkową ochronę sil-
nika w przypadku uszkodzenia 
filtra pierwszego. 

W czasie obsługi należy zdjąć 
pokrywę filtra powietrza i wy-
ciągnąć wkład filtra. Nie należy 
uruchamiać silnika bez wkładu 
głównego filtra. Wyczyścić wkład 
filtra przez przedmuchanie go 
sprężonym powietrzem od we-
wnątrz na zewnątrz. Przy czym 
ciśnienie nie powinno przekra-
czać 5 barów. W przypadku rys 
lub dziur należy bezwzględnie 
wkład filtra wymienić na nowy. 
Pamiętać należy również o wy-
czyszczeniu wnętrza obudowy 
filtra. Za każdym razem warto 
odnotować datę wyczyszczenia 
na naklejce wkładu, gdyż wów-
czas mamy dokładną informa-
cje o czasie jego eksploatacji.

W celu kontroli poprawnego 
działania wskaźnika wymagalnej 
konserwacji filtra powietrza, po 
jego oczyszczeniu, należy przy 
pracującym silniku przykryć na 
chwilę otwór zasysania powie-
trza płytką pilśniową lub blasza-
ną, a lampka kontrolna powinna 
natychmiast się zaświecić. Pod 
żadnym pozorem do tej próby 
nie stosować miękkiej tektury 
lub tkaniny, gdyż może zostać 
ona zassana.

W ciągnikach starszej kon-
strukcji stosowane są filtry 
wstępnego i dokładnego oczysz-
czania. Zasysane powietrze do-
staje się do filtra wstępnego 
oczyszczania przez kanały wlo-
towe nakryte sitem. Cięższe 
zanieczyszczenia zostają za-
trzymane w zbiorniku pyłu. Po-
wietrze wstępnie oczyszczone 
przechodzi przez kanał środko-
wy w pokrywie górnej i w sekcji 

filtra dokładnego oczyszczania 
do pokrywy dolnej napełnionej 
olejem, gdzie zostają usunięte 
dalsze zanieczyszczenia. Na-
stępnie powietrze przepływa 
z powrotem przez kasetę wy-
mienną i wkład filtrujący sek-
cji dokładnego oczyszczania, 
który zatrzymuje pozostałe za-
nieczyszczenia i cząstki oleju. 
Stąd czyste powietrze przepły-
wa do przestrzeni w pokrywie 
górnej i dalej rurą ssącą do silni-
ka. Aby zdemontować filtr nale-
ży, zluzować obejmę i odłączyć 
filtr dokładnego oczyszczania. 
Następnie odkręcić śrubę mo-
tylkową i odłączyć filtr wstępny. 
Ostatnią czynnością jest od-
pięcie dolnej obejmy na filtrze 
dokładnego oczyszczania, odłą-
czenie i wyjęcie pokrywy dolnej.

Po oczyszczeniu filtra i przy 
wymianie oleju w filtrze należy 
usunąć kurz z filtra wstępnego 
oraz umyć sekcję dokładnego 
oczyszczania i kasetę wymien-
ną w nafcie lub benzynie. Po 
umyciu części należy osuszyć. 
Przy montażu pokrywę dolną 
należy napełnić czystym ole-
jem silnikowym do oznaczo-
nego poziomu. Płaszczyzny 
stykowe pokrywy i gumowe 
pierścienie uszczelniające na-
leży posmarować wazeliną. 
Wszystkie węże należy spraw-
dzić pod kątem uszkodzeń 
i uważać, aby zaciski były do-
brze osadzone. 

Po złożeniu filtra powinno się 
sprawdzić szczelność połą-
czeń kanałów przepływające-
go oczyszczonego powietrza 
do silnika. Można to wykonać 
po uruchomieniu silnika. Jeżeli 
zatyka się wlot powietrza do filtra, 
to przy szczelnych połączeniach 
silnik pracujący na wolnych ob-
rotach powinien się zatrzymać. 
W innym przypadku mamy do 
czynienia z nieszczelnościami, 
które należy usunąć, gdyż do 
komory spalania pobierane jest 
powietrze nie oczyszczone. 

mgr inż. Piotr Rybacki
UP Poznań

Silniki spalinowe stosowane w rolnictwie pracują na ogół w środowisku silnie 
zanieczyszczonym, zawierającym dużo pyłu, kurzu, pary wodnej i wielu innych związków.

Wkłady filtrów powinny być wymienia-
ne zgodnie ze wskazaniami instrukcji 
serwisowej

Znaczna ilość zanieczyszczeń z za-
sysanego powietrza pochłaniana jest 
w filtrach mokrych przez kąpiel olejową

Metalowy wkład filtrów mokrych myje-
my w benzynie ekstrakcyjnej lub oleju 
napędowym
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Przenośniki ślimakowe

Przenośniki ślimakowe 
z napędem elektrycznym T 
206/2, T 206/3, T 206/4, T 
447/1, T 447/2, T 447/3 oraz 
z napędem hydraulicznym T 
206/5 i T 458, T 461 wyróż-
niają się prostotą konstrukcji, 
niezawodnością, brakiem ze-
wnętrznych ruchomych części. 
Transport ziarna odbywa się 
w szczelnej obudowie z moż-
liwością efektywnej pracy pod 
kątem do 60 stopni. Przeno-
śniki ślimakowe przeznaczo-
ne są do przeładunku ziarna 
z przyczep na inne środki trans-
portu, a w szczególności przy 
załadunku silosów zbożowych.

Przenośnik ślimakowy skła-
dany T 461 z napędem hydrau-
licznym przystosowany jest do 
współpracy z przyczepami rol-
niczymi z wywrotną skrzynią ła-
dunkową, wyposażoną w okno 
z zasuwą w tylnej ścianie. Na-
pęd realizowany jest poprzez 
silnik hydrauliczny, co unieza-
leżnia pracę przenośnika od 
dostępu do sieci elektrycz-
nej. Konstrukcja przenośnika 
umożliwia jego użytkowanie 
po zamontowaniu do przy-
czepy w dwóch położeniach: 
gdy przenośnik jest rozłożo-
ny i gotowy do pracy lub gdy 
przenośnik jest złożony i w ta-
kim położeniu zagregowana 
maszyna może poruszać się 
po drogach publicznych. Skła-
danie i rozkładanie następuje 
za pomocą siłownika hydrau-
licznego. Takie ciekawe połą-
czenie uniwersalnej przyczepy 
rolniczej oraz przenośnika T 
461 zastępuje drogie, specja-
listyczne przyczepy do przeła-
dunku ziarna. 

Przenośnik ślimakowy 
o średnicy 200 mm T 447/1, T 
447/2, T 447/3 ze względu na 
dużą wydajność przeznaczony 
jest głównie dla dużych gospo-
darstw rolnych, magazynów 
zbożowych oraz punktów prze-
ładunku zbóż na środki trans-
portu i odwrotnie. Urządzenie 
to charakteryzuje się wysoką 
wydajnością (48 t/h), stosunko-
wo niskim zapotrzebowaniem 
mocy napędowej, możliwością 
pracy pod różnymi kątami po-
chylenia oraz niskim kosztem 
eksploatacji w stosunku do 

innych podobnych urządzeń 
transportowych. Przenośnik 
ten został nagrodzony Złotym 
Medalem na Międzynarodo-
wych Targach Wynalazczo-
ści w Brukseli oraz Brązowym 
Medalem na Międzynarodo-
wym Salonie Wynalazczości 
w Paryżu. 

POM Augustów Sp. z o.o. 
produkuje również nowocze-
sne separatory do ziarna M 
502 oraz nowość M 502/1, któ-
re stanowią doskonałe uzupeł-
nienie linii do transportu ziarna. 
Separatory M 502 i M 502/1 są 
urządzeniami przeznaczonymi 
do oczyszczania ziarna zbóż, 
nasion roślin strączkowych 
z zanieczyszczeń lżejszych od 
materiału czyszczonego (kurz, 
plewy, fragmenty źdźbeł słomy 
i chwastów). Ziarno oczysz-
czone lepiej się przechowu-
je i jest mniej narażone na 
procesy gnilne. Ta k i e 
oczyszczenie jest 
szczególnie za-
lecane przed 
dosusza -
niem i skła-
dowaniem zbóż 
w silosach i ma-
gazynach płaskich. 
Zasada pracy sepa-
ratora oparta jest na 
przejściu ziarna przez 
kanał aspiracyjny, przez 
który przepływa silny stru-
mień powietrza. O ilości 
wychwytywanych zanie-
czyszczeń decyduje wiel-
kość podciśnienia płynnie 
regulowana na wentylatorze. 
Zanieczyszczenia wyrzuca-
ne są przez cyklon a ziarno 
wpada do otworu wylotowe-
go. Wydajność separatora M 
502 wynosi 15 t/h przy bar-
dzo dobrej separacji. Z uwa-
gi na zdolność separatora 
M502/1 do przeczyszcze-
nia nawet 30t ziarna na 
godzinę pracy wymaga 
on współpracy wydaj-
nych maszyn transpor-
towych zarówno do 
zasypu jak i odbioru 
materiału czyszczone-
go. Doskonale nadają się do 
tego przenośniki ślimakowe 
i pneumatyczne wymienione 
w artykule powyżej.

Wysokiej jakości sprzęt rolni-
czy produkowany przez POM 
Augustów Sp. z o.o. to nie tylko 
dobra inwestycja, ale przede 
wszystkim możliwość unowo-
cześnienia gospodarstwa oraz 
doskonała okazja do podnie-
sienia jakości produkcji rolnej. 

Wybierając typ przenośnika ślimakowego warto zwrócić uwagę na 
nowoczesność konstrukcji, bezpieczeństwo obsługi, bezawaryjność oraz 
dostęp do serwisu. Prawidłowo dobrany przenośnik ślimakowy może w pełni 
zabezpieczyć prace załadunkowe i rozładunkowe w gospodarstwie. 

Separator m502

Przenośnik ślimakowy T447

Przenośnik ślimakowy T206

Przenośnik ślimakowy 
o napędzie hydraulicznym T461
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AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5,  62-021 Paczkowo 
tel. 61 662 90 50, fax  61 662 90 58        

Valtra jest marką o światowym 
zasięgu, należącą do AGCO.

Najmocniejszy 
ciągnik z silnikiem 
4-cylindrowym.
Valtra serii N to nowy rekord świata – moc sześciu 
cylindrów w czterech połączona z najwyższą 
zwinnością. Nowy silnik z układem SCR to jeszcze 
mniejsze zużycie paliwa i dalsze oszczędności. 
Powszechnie znana wszechstronność serii N 
jest teraz jeszcze większa. 

www.valtra.pl 
Odwiedź najbliższego dealera Valtra 
i umów się na jazdę próbną. 

„Nowa konstrukcja sprawia, że Valtra N jest najbardziej 
zwinnym ciągnikiem jakim kiedykolwiek jeździłem”.

Ciągniki VALTRA z atrakcyjnym 

fi nansowaniem fabrycznym 

AGCO Finance

VALTRA to ciągniki o mocy 
74 KM - 370 KM

Powszechn
jest teraz je

www.valt
Odwiedź na
i umów się

„Nowa kon
zwinnym ci

V
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UPRAWA 
nA 3 sPosoby

	 zęby	o	zmniejszonych	oporach	pracy	
z	szerokimi	podcinaczami	440	mm

	 rozbudowana	talerzowa	sekcja	wyrównująca
	 zwiększony	rozstaw	narzędzi	roboczych	
i	prześwit	pod	ramą

Kos T 
agregaty podorywkowe

	 ciężkie	zęby	umożliwiające	pracę	do	30	cm
	 wał	oponowo-transportowy	ø670	mm
	 hydrauliczna	regulacja	głębokości	pracy

CRoss L drive 
agregaty zębowe

	 kroje	talerzowe	ø560	mm
	 łożyska	bezobsługowe
	 szeroki	wybór	wałów	doprawiających

AREs T XL 
agregaty talerzowe

www.uniagroup.com

1882–2012
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Producent
ŁADOWACZY CZOŁOWYCH

www.hydrometal.pl

tel.: 608 043 889

Era PILMETu z E-EDS

E-EDS w połączeniu z UNIA 
Terminal System (z funkcją 
SECTION – Control TOP) 
w praktyce oznacza pojedyn-
cze, elektryczne sterowanie 
rozpylaczem przez sygnał GPS. 
Umożliwia on wybiórcze włą-
czanie/wyłączanie rozpylacza 
znajdującego się w dowolnym 
miejscu układu cieczowego.

Nowe opryskiwacze ECO
Nowa seria opryskiwaczy 

ECO zastała zaprojektowana 
jako podstawowy opryskiwacz 
dla mniejszych gospodarstw 
dostępny jako wersja zawie-
szana ECO 600/ 800 l lub jako 
opryskiwacze zaczepiane ECO 
1200/ 1600 l.

Opryskiwacze standardowo 
wyposażone zostały w bel-
kę polową rozkładaną ręcznie 
12 lub 15 m z pojedynczym kor-
pusem i rozpylaczem, zamon-
towanym na wężach PCV. Dla 
zapewnienia jeszcze większej 
wygody podczas eksploata-
cji, możliwe jest wyposażenie 
maszyny w głowice z kom-
pletem rozpylaczy szczelino-
wych i kpl. rozpylaczy 0,3 IDK 
(eżektorowych).

Najwyższej jakości pompy 
ZETA firmy UDOR PILMET 
o wydajności od 100 do 170 l/
min i maksymalnym ciśnieniu 

pracy 20 bar, charakteryzują się 
wyjątkowo cichą pracą, dużą 
niezawodnością podczas eks-
ploatacji i minimalną pulsacją 
ciśnienia, dzięki wykorzysta-
niu komory z powietrznikiem.

Seria ECO została doposa-
żona w nastawne ramię, na 
którym zamontowany jest za-
wór. Wysięgnik umożliwia indy-
widualne dostosowanie przez 
operatora ustawienia zaworu 
tuż przy kabinie ciągnika uła-
twiając codzienną obsługę oraz 
załączanie sekcji bezpośrednio 
z kabiny ciągnika. Dla opryski-
waczy ECO podstawowym za-
worem jest niezawodny ZSF.

ECO 600/800 posiadają 
nowe zbiorniki dwubryłowe 
(zbiornik główny + zbiornik do 
mycia rąk) wykonane z poliety-
lenu odpornego na działanie 
promieni UV i mocną konstruk-
cją minimalizującą „pęcznienie” 
zbiornika.

ECO 1200/1600 zbudowane 
zostały na dotychczasowych 
niezawodnych konstrukcjach 
zbiorników 1200 – poliester 
i 1600 l – polietylen i dostępne 
są z dwoma wersjami zaczepu:

- skrętny z odciągami – uła-
twiający kopiowanie śladów 
ciągnika, będący na wyposa-
żeniu standardowym

- sztywny – na dolny zaczep 

ciągnika, oferowany jako opcja 
dla obu pojemności

Firma PILMET wprowadza 
do swojej oferty NAVI – GPS 
umożliwiające sterowanie dar-
mowym sygnałem DGPS sek-
cji opryskiwacza w nowych 
i starszych maszynach. Wa-

runkiem prawidłowego działa-
nia systemu NAVI – GPS jest 
wyposażenie opryskiwacza 
w komputer UNIA Spray oraz 
zestawu NIAVI – GPS, w skład 
którego wchodzi terminal, ante-
na do odbioru sygnału EGNOS 
oraz SC-Control BOX.

System E-EDS z recyrkulacją cieczy i sterowaniem pojedynczym rozpylaczem zostanie 
zaprezentowany przez Pilmet jako nowość na tegorocznej wystawie w Bednarach 
i będzie wzbogacał w najnowszą technologię opryskiwacze ERA spod znaku jabłuszka.
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Nowe prasy New Holland 

Wydajność większa nawet 
o 20% w połączeniu ze zwięk-
szeniem gęstości bel rzędu 
5% oznacza większą wydaj-
ność i opłacalność. Innowa-
cyjne rozwiązania, takie jak 
całkowicie nowy mechanizm 
podbierający MaxiSweep™ 

oraz zoptymalizowany sys-
tem monitorujący przepływ 
plonu w komorze kompresji 
wstępnej, zostały połączone 
z renomowanymi, pierwszy-
mi w branży rozwiązaniami, 
takimi jak między innymi za-
awansowane systemy Crop 

ID™ oraz sprawdzoną tech-
nologię podwójnego węzła, co 
zapewnia niezrównane rezulta-
ty w formowaniu bel podczas 
zbiorów siana, pasz czy słomy 
na dużą skalę. Różnorodność 
opcji przetwarzania zbiorów 
umożliwia zarządzanie pracą 

prasy dostosowane do indy-
widualnych potrzeb użytkow-
nika. Najlepszy w swojej klasie 
system czujników podawania 
SmartFill™ zapewnia jednorod-
ną gęstość i doskonały kształt 
bel. Sprawdzona technologia 
komór kompresji wstępnej za-

stosowana w dużych prasach 
do belowania została dodat-
kowo udoskonalona poprzez 
wprowadzenie czujników prze-
pływu SmartFill™. System ten 
wykorzystuje sieć czujników, 
zamontowanych na wejściu 
do komory kompresji wstęp-
nej, które monitorują przepływ 
plonu do komory, gwarantując 
bele o równych krawędziach 
i jednorodnej gęstości. Infor-
macje te wyświetlane są na 
monitorze IntelliView™ w ka-
binie, dzięki czemu operator 
natychmiast widzi, czy plon 
jest równomiernie podawa-
ny i czy nie dochodzi do jego 
gromadzenia po jednej stronie, 

ponadto jest błyskawicznie in-
formowany przez duże strzał-
ki na ekranie o konieczności 
przemieszczenia się w lewo lub 
w prawo na obszarze pokosu.

Ważnym elementem jest 
charakterystyczna stylizacja, 
która, stanowi kwintesencję 
wzornictwa New Holland ty-
powego dla wszystkich naj-
większych maszyn tej marki. 
Udoskonalona osłona supła-
czy oraz skuteczność czysz-
czenia aparatów wiążących 
zwiększają wydajność prasy 
i komfort pracy. Rozdrabniacz 
przedni TwinCutter™ zapew-
nia jednorodne, precyzyjne 
rozdrabnianie zbioru. 

Firma New Holland wypuściła na rynek nową generację 
wielkogabarytowych pras do belowania, które ustanowiły nowy punkt 
odniesienia w segmencie profesjonalnego formowania bel. 
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 40 utworzą rozwiązanie - przysłowie ludowe.

Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które prosimy wpisać do diagramu i wysłać 
na adres redakcji: Ul. Mickiewicza 1, 83-000 Pruszcz Gdański.

Dla 10 pierwszych osób, które nadeślą prawidłowe hasło otrzymają roczną prenumeratę Raportu Rolnego.

www.agromix.agro.pl

- jesteś w dobrych rękach
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To się nazywa mieć szczęście.
Tym razem los uśmiechnął 

się do pani Katarzyny Lindstadt 
z Potęgowa. Jej list z rozwią-
zaniem krzyżówki z Raportu 
Rolnego Nr 7/8 (lipiec/sier-
pień) 2012 dotarł do redakcji 
jako pierwszy i tym sposobem 
stała się właścicielką pięknego 
roweru ufundowanego przez 
firmę AGROMIX z Rojęczyna.

Pani Katarzyna jest pracują-
cą studentką, i jak mówi – „Nie 
stać mnie było na zakup rowe-
ru, dlatego jak zobaczyłam, że 
w krzyżówce nagrodą jest ro-
wer, natychmiast rozwiązałam 
i hasło wysłałam na wskaza-
ny adres. Kiedy dostałam list 
z Redakcji, że wygrałam rower, 
nie mogłam w to uwierzyć. Je-

stem szczęściara i bardzo się 
cieszę z wygranej. Dziękuję 
firmie AGROMIX za ufundo-
wanie tak wspaniałej nagrody”.

Nagroda jest tym bardziej trafio-
na, gdyż pani Katarzyna z domu 
do pracy ma 5 km i teraz będzie 
mogła dojeżdżać rowerem.

GRENE Polska
Od początku istnienia 

GRENE jest skoncentrowane 
na byciu numerem jeden w Pol-
sce poprzez ciągły rozwój we 
wszystkich aspektach swojej 
działalności. Na przestrzeni 
16 lat działalności w Polsce fir-
ma wciąż wdraża innowacyjne 
i nowoczesne standardy w lo-
gistyce, kontakcie z klientem, 
narzędziach marketingowych, 
a także w formułach współpra-
cy biznesowej.

Z początkiem 2012 r. firma do-
konała rozdziału dwóch głównych 
kanałów dystrybucji (detal i hurt). 
Pierwsza z powstałych spółek- 
GRENE Sp. z o.o. zajmuje się 
teraz wyłącznie sprzedażą de-
taliczną, druga -GRENE Dystry-
bucja, przejęła kanał sprzedaży 
hurtowej.

Nowoczesna 
i sprawna logistyka 

Firma posiada największy 
w Polsce magazynem części 
do maszyn rolniczych i arty-
kułów wyposażenia rolnictwa 
o powierzchni 15 tys. m2.

GRENE to również najwięk-
sza sieć 93 specjalistycznych 
sklepów rolniczo-technicznych, 
która nieustannie otwiera nowe 
placówki w całej Polsce. Dzięki 
uruchomionemu pierwszemu 
na rynku rolniczym systemowi 
franczyzowemu, prywatni przed-
siębiorcy mogą przyłączyć się 
do sieci poprzez otwarcie wła-
snego sklepu wg nowoczesnych 
standardów wizualizacji z logo 
GRENE. Więcej szczegółów 
o systemie można znaleźć na 
specjalnej stronie internetowej - 
www.franczyza-grene.pl.

Od wielu lat rozwijane są 
w GRENE narzędzia do 
e-handlu i promocji marki przy 
wsparciu Internetu. W najbliż-
szych miesiącach nastąpią 
kolejne odsłony nowych wersji 
sklepów rolniczych w różnych 
kanałach dystrybucji – zapew-
nia Jarosław Łuczak, Szef 
Działu Rozwoju Sieci - które 
zdecydowanie poprawią kom-
fort wyszukiwania i zamawia-
nia produktów znajdujących 
się w naszej ofercie.
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