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Opinia EFRWP w sprawie  
projektu PROW na lata 2014-2020

Zdaniem Fundacji, niektóre 
działania przedstawione w kon-
cepcji nowego PROW mogą 
okazać się mało efektywne dla 
rozwoju obszarów wiejskich.

Według EFRWP, działania za-
proponowane w projekcie no-
wego PROW powinny mieć 
charakter przede wszystkim 
prorozwojowy, skierowany 
na wzrost konkurencyjności 
i możliwości produkcyjnych 
rolnictwa. Tymczasem domi-
nują propozycje o charakterze 

„socjalnym” np. „Restruktu-
ryzacja małych gospodarstw” 
czy działania stanowiące uzu-
pełnienie dla płatności bezpo-
średnich, które nie przynoszą 
większych wartości dodanych 
dla polskiej wsi.

Fundacja zwraca również 
uwagę na niespójne opraco-
wanie analizy SWOT projektu, 
a przede wszystkim na brak 
jednej z najważniejszych części, 
dotyczącej podziału środków 
finansowych na poszczególne 

działania. Dodatkowo za jed-
ną z najsłabszych stron pro-
jektu PROW, przedstawiciele 
EFRWP uznali zamiar utrzy-
mania działań, które angażując 
sporą część budżetu, nie przy-
noszą żadnej lub prawie żadnej 
wartości dodanej polskiej wsi, 
np. ONW.

EFRWP, który wystosował 
swoje uwagi do Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod-
trzymał swoje wcześniejsze sta-
nowisko przyjęte przez Radę 

Programową Fundacji z sierp-
nia br., w którym za szczególnie 
istotne w nowym PROW uznał 
działania związane m.in. z two-
rzeniem pozarolniczych miejsc 
pracy na wsi, wsparciem rozwią-
zań innowacyjnych w sektorze 

rolno-spożywczym, propago-
waniem rozwoju odnawialnych 
źródeł energii, czy wdrożenie 
instrumentów zarządzania ry-
zykiem w rolnictwie.

Więcej informacji na stronie: 
www.efrwp.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przedstawił uwagi do projektu 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przygotowanego 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Łączy nas chleb

W imprezie uczestniczyli 
przedstawiciele 45 szkół rol-
niczych, dla których organem 
prowadzącym jest MRiRW, 
oddziały terenowych agencji 
rolnych, KRUS oraz zaproszeni 
goście i mieszkańcy okolicznych 
miejscowości. Gościem hono-
rowym był Tadeusz Nalewajk, 
podsekretarz stanu w MRiRW

Młodzież ze szkół rolni-
czych wzięła udział konkur-
sie na najpiękniej wypieczony 
bochenek chleba. Konkurs był 
zwieńczeniem corocznie pro-
wadzonej kampanii, która ma 

na celu podniesienie świado-
mości konsumentów na temat 
zdrowotnych właściwości chle-
ba na zakwasie, wypiekanego 
tradycyjnymi metodami. Jury, 
pod przewodnictwem wicemi-
nistra Nalewajka, najbardziej 
spodobał się chleb wypieczony 
przez uczniów Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolnicze-
go w Chrobrzu, województwo 
świętokrzyskie.

 Inspiracją do przygoto-
wania stoiska informacyjno 
– promocyjnego, wraz z pre-
zentacją wypieczonego przez 
uczniów ZSCKR w Chrobrzu 
chleba, zawierającego elementy 
PROW 2007 – 2013 w szkołach 
rolniczych prowadzonych przez 
MRiRW był ,,Bździel’’ – młyn 
wodny pływający po rzekach , 
mielący mąkę dla okolicznych 
mieszkańców.

- Nasz chleb został wypieczo-
ny z mąki zmielonej podczas 
tegorocznego rejsu ,,Bździe-
la’’ z nowego Korczyna do 

Warszawy, przygotowany pod 
kierunkiem Ryszarda Liber-
ka z Piekarni ,,Społem’’ s. c. 
w Pińczowie – informuje Jerzy 
Trzebiatowski, dyrektor ZSCKR 
w Chrobrzy.

Wykład „Zrzeszanie się rolni-
ków jako element podnoszenia 
konkurencyjności gospodarstw 
rolnych” wygłosił Ireneusz 
Drozdowski, naczelnik Wy-
działu Spółdzielczości Rolniczej 
i Grup Producentów Rolnych 
w Departamencie Doradztwa, 
Oświaty Rolniczej i Nauki. Na-
tomiast Przemysław Saltarski, 
radca Ministra w Departamencie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
dokonał podsumowania PROW 
2007-2013 oraz przedstawił za-
łożenia nowego okresu progra-
mowania 2014-2020.

Wydarzenie to stanowiło do-
skonałą okazję do zapoznania się 
z ofertą edukacyjną resortowych 
szkół rolniczych skierowaną 
do młodzieży jak i dorosłych, 
którzy chcą uzupełnić swoje 

wykształcenie i uzyskać kwa-
lifikacje rolnicze.

Z myślą o uczestnikach i go-
ściach imprezy organizatorzy 

przygotowali również warsztaty 
z pieczenia chleba, występy ar-
tystyczne oraz posiłek z kuchni 
polowej.

Na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej 
Dąbrowie w powiecie łowickim, Departament Doradztwa Oświaty Rolniczej 
i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował pod hasłem 
„Spotkanie przy stole - łączy nas chleb” imprezę informacyjno promocyjną na 
temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

W grudniowym 
numerze Raportu 

Rolnego organizujemy 
VI edycję 

FIRMOWEGO 
HITU ROKU

Zapraszamy 
wszystkie Firmy do 
prezentacji swoich 

HITÓW ROKU
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Kampania Trzy Znaki Smaku

Zadaniem tej kampanii jest 
infor mowanie konsumentów 
oraz producentów żywności 
o wspólnotowym systemie 
ochro ny produktów regional-
nych i tradycyjnych, a także pro-
mowanie 36 polskich produktów 
z przyznawanymi w ramach tego 
systemu oznaczeniami: 
• Chroniona Nazwa Pochodze-

nia (ChNP)
• Chronione Oznaczenie Geo-

graficzne (ChOG)
• Gwarantowana Tradycyjna 

Specjalność (GTS)
Cele tago programu realizo-

wane są m. in. poprzez materiały 
promocyjne w prasie i telewi-
zji, seminaria dla producentów, 
wyjazdy dziennikarskie, udział 
w ogólnopolskich targach i fe-
stiwalach kulinarnych, a tak-
że poprzez stronę internetową 
trzyznakismaku.pl.

Serię seminariów dla pro-
ducentów żywności, Urzę-
dów Marszał kowskich oraz 
Ośrodków Doradztwa Rol-
niczego zapoczątkowało 
spotkanie w Małopolskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego 

w Karniowicach w dniu 28 paź-
dziernika 2013. W najbliższym 
czasie zostaną przeprowadzo-
ne seminaria w Warszawie 
i Poznaniu.

Podczas wyjazdu dzienni-
karskiego zorgani zowanego 
przez kampanię „Trzy Znaki 
Smaku” w dniach 10-12 wrze-
śnia, z przedsta wicielami me-
diów spotkali się producenci 
z Małopolski i Podhala, gdyż 
właśnie tam żyje i pracuje szcze-
gólnie wielu certyfikowanych 
wytwórców.

Dziennikarze i blogerzy od-
wiedzili Stanisława Mądrego, 
producenta kiełbasy lisieckiej 
ChOG, Antoniego Madeja, pro-
ducenta chleba prądnickiego 
ChOG, złożyli wizytę w ba-
cówce Wojciecha Komperdy, 
by zapoznać się z ca łym pro-
cesem wytwarzania oscyp-
ków ChNP, bryndzy ChNP 
i redykołek ChNP, następnie 
przenieśli się do Łą cka, gdzie 
na górskim zboczu rosną ja-
błonie, a na nich jabłka łąc-
kie ChOG i zwiedzili tłocznię 
soków Krzysztofa Maurera. 

Wyprawę zakończyła wizyta 
w gospodarstwie Stanisława 
Nowaka, wytwórcy suski se-
chlońskiej ChOG.

Również podczas targów Ho-
reca / Gastrofood w Krakowie 
w dniach od 13 do 15 listopa-
da 2013 Będzie można zgłę-
bić tajniki unijnych oznaczeń 
ChNP, ChOG oraz GTS, a także 
spróbować, i to w doskonałych 
kulinar nych kreacjach: podczas 
pierwszych dwóch dni targów 
dania z produk tów z oznacze-
niami będzie dla nas gotował 
Grzegorz Łapanowski, a także 
Marcin Polus. Wszyscy chętni 
spró bują również samych pro-
duktów, którymi częstować będą 
przy stoisku kampanii hostessy.

Produkty regionalne i trady-
cyjne z ozna czeniami ChNP, 
ChOG i GTS prezentuje również 
Grzegorz Łapanowski w odcin-
kach polskiej edycji programu 
Top Chef.

Więcej informacji na stro-
nie kampanii:  www.trzyzna-
kismaku.pl

Już od 8 miesięcy trwa, zaplanowana na 3 lata, 
kampania „Trzy Znaki Smaku” zainicjowana 
przez Agencję Rynku Rolnego i wspierana 
przez Ministerstwo Rol nictwa i Rozwoju Wsi.

Święto Kukurydzy w Szepietowie

Dzięki możliwości skorzysta-
nia z wiedzy doświadczonych 
doradców PODR i przedstawicie-
li firm nasiennych, wielu atrak-
cjom i sprzyjającej, słonecznej 
aurze, impreza przyciągnęła wie-
lu gości, zarówno plantatorów 
wraz z rodzinami, miłośników 
kukurydzy, jak i osoby, które 
przybyły na pola wystawowe 
ośrodka w ramach niedzielnego 
spaceru.

Goście mogli zapoznać się aż 
ze 110 odmianami Kukurydzy 
z 19 firm nasiennych oraz 13 od-
mianami przeznaczonymi do 
zbioru na kiszonkę badanych 
w porejestrowym doświadczal-
nictwie odmianowym. Osoby 
zainteresowane hodowlą od-
mian mieszańcowych kukury-
dzy mogły wysłuchać wykładu 
dr Romana Warzechy, pracowni-
ka IHAR-PIB Radzików. Podczas 
szkolenia słuchacze dowiedzieli 
się, w jaki sposób powstają mie-
szańce kukurydzy, w jakim kie-
runku zmierza hodowla nowych 
odmian oraz o szkodnikach za-
grażających polskim uprawom.

W ś r ó d  a t r a k c j i 

przewidzianych podczas Pod-
laskiego Dnia Kukurydzy nie 
zabrakło pokazu pracy najnow-
szych maszyn uprawowych, ta-
kich znanych marek jak John 
Deer, CLAAS czy New Holland 
oraz pokazu zbioru i analizy ku-
kurydzy pod patronatem firmy 
DuPont  Pioneer. 

Tradycyjnie odbyły się także 
konkursy: Wojewódzki Konkurs 
Orki, organizowany przez Sekre-
tariat Regionalny KSOW woj. 
podlaskiego we współpracy 

z PODR oraz konkurs dla pro-
ducentów mleka „Bezpieczna 
obsługa zwierząt gospodar-
skich”, organizowany przez 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego i PODR.

W napiętym harmonogramie 
imprezy przewidziano jednak 
chwilę wytchnienia, podczas 
której zwiedzający mogli spróbo-
wać pysznej zupy kukurydzianej.

W oparciu o materiały PODR  
w Szepietowie 

Jolanta Malinowska-Kłos

W Szepietowie, 8 września, już po raz XII odbył się 
Podlaski Dzień Kukurydzy, zorganizowany przez PODR 
w Szepietowie i PZPK w Poznaniu. Pogoda dopisała, 
a organizatorzy zadbali, aby goście nie nudzili się ani 
przez chwilę.

Jaka ziarnówka na słabsze gleby?

Co firma Saaten-Union pre-
zentuje na dniach kukurydzy?

Pokazujemy odmiany kuku-
rydzy o liczbie FAO od 200 do 
280. Bardziej skupiamy się jed-
nak na nowościach, takich jak 
Suleyka (FAO 210), Supreme 
(FAO 230) i Sudor (FAO 250). 
Dwa ostatnie są to typowe 
denty, czyli wymagają trochę 
lepszych gleb, ale mają bardzo 
wysoki stay-green i mocną po-
rostowość liści. Są to odmiany 
kiszonkowo-ziarnowe, Sudor 
byłby może nawet wyłącznie 
kiszonkowy. Supreme to nieco 
wcześniejsza, optymalna odmia-
na ziarnowa, również o ziarnie 
typu dent, dobrej porostowo-
ści i wysokim stay-green. Tego 

ostatniego zjawiska, co praw-
da w tej chwili nie widać, ale 
kto ma wiedzę, ten widzi, że te 
kukurydze jeszcze przed przy-
mrozkami były zielone.

O co pytają najczęściej 
rolnicy?

Najczęściej pytają o FAO, bo 
rolnicy przyjeżdżają tu z różnych 
regionów: z województwa lubel-
skiego, łódzkiego, a także Ma-
zowsza i Wielkopolski. Liczba 
FAO jest więc dla nich bardzo 
istotną informacją ze względu 
na różną długość sezonu wege-
tacyjnego w tych regionach. My 
oferujemy odmiany o zróżnico-
wanej liczbie FAO, od stosun-
kowo niskiej aż po 270-280 jak 
w ziarnowych odmianach Su-
zan i San Marco. Subito (FAO 
250) to dobrze już znana nasza 
odmiana kiszonkowa, dobra na 
słabe gleby. I ostatnia odmiana, 
którą trzeba zauważyć, to no-
wość – Suleyka (FAO 210-220), 
odmiana ziarnowa o ziarnie 
typu flint. Rolnicy najczęściej 

poszukują dobrych ziarnówek 
na słabsze gleby, bo kukurydza 
ziarnowa ze względu na prostotę 
uprawy znajduje coraz większe 
zastosowanie również w wielko-
obszarowych gospodarstwach 
mlecznych, bo zysk z hektara jest 
zadowalający. Istotną informacją 
dla tych, którzy przychodzą na 
nasze stoisko jest odporność na 
omacnicę prosowiankę. Na to rol-
nicy bacznie zwracają uwagę ze 
względu na coraz większe straty 
związane z tym szkodnikiem. 
O tym na ile nasze odmiany 
są na niego odporne najlepiej 
przekonać się można na polet-
kach. Cztery ostatnie odmiany: 
Suleyka, Supreme, Sudor, Sun-
mark charakteryzują się wysokim 
potencjałem plonowania oraz 
wysoką porostowością nawet na 
słabszych glebach.

Odmiana Sudor to chyba 
taka gwiazda w tej kolekcji?

Nie potrzeba wielkiej wie-
dzy, aby szybko na poletkach 
zauważyć, że jest ona bardzo 

odporna na porażenie omac-
nicą. Ziarno jest zbliżone do 
dentu i roślina ma mocny 
stay-green. Wzbudza ona duże 

zainteresowanie rolników. Pole-
camy ją na Mazowszu, Lubelsz-
czyźnie, Wielkopolsce i Podlasiu. 
Nie polecałbym jej na Warmii 

i Mazurach, bo tam okres 
wegetacji jest trochę krótszy. 
W północnych regionach kra-
ju polecam odmianę Supreme.

XV Dni Kukurydzy w Skrzelewie na Mazowszu zgromadziły wielu rolników, również z odległych 
regionów kraju. Tam wśród odmian kukurydzy różnych firm nasiennych, obejrzeć można było 
poletka z odmianami wyhodowanymi przez Saaten-Union, o czym z Marcinem Mierzejewskim 
rozmawiał Roman Barszcz.
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Targi AGRO-PARK liderem spotkań branży na wschód od Wisły
W ubiegł y weekend 

26-27 października odbyły się 
Targi Rolnicze AGRO-PARK or-
ganizowane przez Targi Lublin 
oraz Międzynarodowe Targi 
Poznańskie. W dwóch halach 
wystawienniczych spotkali 
się przedstawiciele branży – 
producenci rolni, właściciele 
gospodarstw, firmy handlowe, 
dystrybutorzy z wystawcami 
wydarzenia.

Dwa dni intensywnych spo-
tkań to efekt wielomiesięcznych 
przygotowań i kampanii promo-
cyjnej, która dała zaskakujące 
efekty. Zainteresowanie przero-
sło nasze najśmielsze oczekiwa-
nia – mówi Łukasz Rachubinski, 
dyrektor Targów AGRO-PARK. 
Zanotowaliśmy 80proc wzrost 
liczby zwiedzających w porów-
naniu do ubiegłego roku. Takie 
statystyki to powód do dumy, 

a jednocześnie wysoka poprzecz-
ka i oczekiwania w stosunku do 
edycji 2014.

Po raz kolejny powierzch-
nię ekspozycyjną wypełniła 
oferta maszyn i urządzeń dla 
rolnictwa, traktorów, sprzę-
tu inwentarskiego, maszyn 
sadowniczych, uprawnych 
i transportowych. Nie zabra-
kło też nawozów, środków 
ochrony roślin, a także oferty 

przechowalniczej – silosów, 
chłodni czy opakowań do wa-
rzyw i owoców. - Docierają do 
nas niezwykle pozytywne opinie 
zarówno wystawców jak i zwie-
dzających – mówi project ma-
nager Mirosław Maciej Wituch. 
– Dzięki konstruktywnej weryfi-
kacji profesjonalistów wiemy, że 
z roku na rok impreza zwiększa 
swój potencjał wśród wydarzeń 
branżowych – dodaje.

Tegoroczną edycję odwiedzili 
goście z regionów całej wschod-
niej Polski od Ełku i Olsztyna 
po dalekie zakątki Podkarpacia, 
a także przedstawiciele sektora 
z zagranicy. Zainteresowanych 
przyciągnęła przede wszystkim 
szeroka oferta wystawiennicza. 
Głodnych wiedzy skusił bogaty 
program wydarzeń poruszający 
najbardziej aktualne zagadnie-
nia branży. Programowy magnes 

przyciągnął znaczącą liczbę 
zwiedzających, którzy wypełnili 
po brzegi sale na szkoleniach, 
konferencjach i warsztatach.

AGRO-PARK jako lider wyda-
rzeń rolniczych na wschód od 
Wisły kolejny raz pozytywnie 
zaskoczył i zyskał przychylność 
branży. Z niecierpliwością cze-
kamy na edycję 2014.

Więcej informacji: www.agro-
-park.pl.

Za nami Targi Agro-Power Mazury

Wystawa gościła znane firmy 
z branży rolnej, które do Ostró-
dy zjechały nie tylko z Polski, 
ale i z zagranicy. Przez weekend 
położone na Mazurach miasto, 
stało się miejscem prezentacji 
innowacyjnych produktów 
i usług oraz dyskusji na temat 
nowych rozwiązań w rolnictwie. 
Uczestnicy z zaciekawieniem 
oglądali oferty prezentowane 
przez wystawców, ale i unikal-
ne atrakcje przygotowane przez 
organizatorów. Podczas targów 
odbyły się liczne konferencje 
dotyczące odnawialnych źró-
deł energii oraz ochrony zbóż 
i rzepaku. Wśród niespodzianek, 
jakie przygotowaliśmy znalazły 
się: pokaz kuchni molekularnej, 
wystawa zabytkowych maszyn 
rolniczych, występy grupy arty-
stycznej D3ART a także wyjąt-
kowe pokazy mody inspirowane 
darami ziemi, z kreacjami pol-
skiej projektantki Katarzyny 
Kwiecień-Oleksak – relacjonuje 
Patrycja Woycicka, organizator.

Ponadto przez trzy dni trwał 
Power Quizz, czyli konkurs 
wiedzy o nowościach w rol-
nictwie. Najcenniejsze nagrody 
ufundował sponsor główny tar-
gów firma Bayer Crop Science. 

W trakcie wydarzenia prowa-
dzony był również plebiscyt na 
najbardziej innowacyjne stoisko, 
w którym zwyciężyła firma Mir-
trans z Płoskinii. W kategorii 
najlepszy produkt Agro-Power 
Mazury nagrodę otrzymała fir-
ma Agroma Kielce za ciągnik 
Kubota M 135 GX. Sądzimy, 
że dzięki zaangażowaniu firm 
oraz Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej udało nam się 
stworzyć solidny fundament 

pod budowę wyjątkowych Tar-
gów Rolnych, jakich brakowało 
w regionie północno-wschodniej 
Polski. Mamy nadzieję, że wy-
darzenie spełniło oczekiwania 
uczestników, a z Ostródy wy-
jechali oni usatysfakcjonowani 
i bogatsi w wiedzę, korzystne 
transakcje oraz niezapomnia-
ne wrażenia – dodaje Patrycja 
Woycicka.

Targi zrealizowała firma 
Agro-Plon. Przedsięwzięcie 

skierowane było zarówno do 
właścicieli i dzierżawców go-
spodarstw rolnych, jak i firm 
z branży rolniczej.

Patronami medialnymi wy-
darzenia były: TVP Olsztyn 
S.A., Farmer, Giełdarolna.pl, 
Gospodarz.pl, Agromechani-
ka, Bez pługa, Raport Rolny, 
Tygodnik Nasz Głos, Agrodzien-
nik, Wieści Rolnicze, Polskie 
Drobiarstwo, AgroSukces.pl, 
Agronews.com.pl.

Wystawcy z kraju i z zagranicy, nowoczesne technologie i niezwykłe atrakcje – oto co miało 
miejsce podczas pierwszej edycji Targów Agro –Power Mazury. Wydarzenie odbyło się w dniach 
18-20 października w Centrum Targowo-Konferencyjnym Warmii i Mazur Arena Ostróda.
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Za oknem ogólnoświatowy 
kryzys, a mimo to otwieracie 
państwo nowy i piękny budy-
nek. Czy kryzys się nie ima 
branży rolniczej?

Czasy rzeczywiście są trud-
ne, ale ten, kto się dobrze przy-
gotuje, na pewno przetrwa je 
pomyślnie. Rolnictwo w Pol-
sce dobrze się rozwija i widać, 
że skutecznie „gonimy” kraje 

zachodnie. Dzięki wejściu do 
UE i programom unijnym rol-
nicy wymienili sporo sprzętu. 
W tym roku przyszła pewna sta-
gnacja, która przeciągnie się na 
przyszły rok.

Ale już na początku tego 
roku mówiliśmy wszyscy, że 
skończyły się programy unij-
ne, więc będzie stagnacja, a od 

2014 zacznie dziać się lepiej.
Programy unijne zostały 

ogłoszone, ale realnie ich re-
alizacja rozpocznie się od roku 
2015, dlatego teraz musimy sta-
wiać na serwis i sprzedaż części 
zamiennych. 

Wynika z tego, że 
2013 i 2014 to będą lata na 
przeczekanie?

Niezupełnie, bo rolnicy wy-
mieniają sprzęt nie tylko z pro-
gramów unijnych. W dużych 
gospodarstwach maszyny trak-
tuje się jako środki produkcji, 
które muszą być zawsze w do-
skonałym stanie technicznym. 
Rolnicy dostrzegają, że nowe 
maszyny pozwalają zaoszczędzić 
i paliwo i środki do produkcji 
rolnej, a to bardzo ważne przy 
wysokich cenach, więc są skłon-
ni również wymieniać sprzęt 
bez dopłat unijnych.

Różne firmy czy to produk-
cyjne czy handlowe przygoto-
wują wiele udogodnień, aby 
również ci mniej majętni rol-
nicy mogli sobie pozwolić na 
nową maszynę. Jak to wygląda 
u państwa?

Oczywiście, że również my 
mamy tego typu mechanizmy. 
Po pierwsze umożliwiamy zakup 
maszyny przez finansowanie fa-
bryczne – John Deere Finance 
– a dotyczy to zakupów więk-
szych maszyn. Oferujemy także 
zakupy w systemie ratalnym, 
który jest bardzo tanią formą 
finansowania. Jesteśmy przygo-
towani na sfinansowanie wszel-
kich form zakupu, nawet usług 
serwisowych w naszym punkcie.

Budynek, który dzisiaj 
otwieraliśmy jest bardzo duży, 
ładny i świetnie zlokalizowa-
ny – tuż przy drodze krajowej 
62 łączącej Włocławek z Po-
znaniem, na wysokości wsi 
Jądrowice nieopodal Brześcia 
Kujawskiego. A co w środku?

W środku znajdziemy przede 
wszystkim halę sprzedaży, która 
jest przestronna i dzięki szklanej 
ścianie dobrze oświetlona na-
turalnym światłem dziennym. 
Zrobiliśmy tak celowo, ponie-
waż chcieliśmy móc prezentować 
maszyny nie tylko na zewnątrz 
ale również w pomieszczeniu. 
Zależało nam, aby wszystko 
odbywało się w komfortowych 
warunkach, więc można tu spo-
kojnie przyjść, napić się kawy, 
porozmawiać z doradcami, spę-
dzić czas w miłej atmosferze… To 
było naszym celem, aby utworzyć 
taki punkt spotkań. Liczymy, że 
dzięki temu rolnik przyjeżdża-
jąc do nas, będzie mógł kupić 
wszystko, co potrzebuje w swoim 
gospodarstwie rolnym.

A część serwisowa?
Stawiamy na profesjonalnych 

rolników. Bardzo dużo czasu 
i pieniędzy poświęcamy na szko-
lenia, aby nasi klienci byli pro-
fesjonalnie wyszkoleni. Dzięki 
temu rolnik oszczędza swoje pie-
niądze, bo przychodząc do nas 
od razu wykrywamy problem, 
i ją naprawiamy raz a dobrze. 
Jest więc to zgoła odmiennie 
niż w małych, nieautoryzowa-
nych warsztatach, gdzie króluje 
filozofia „może wymieńmy to, 
może wymieńmy tamto, a nuż 
się uda, w końcu trafimy i usu-
niemy przyczynę”.

Rolnicy przyjeżdżają do was 
czy wy jedziecie do rolnika?

Dzieje się to różnie. Duże 
naprawy wykonujemy u nas, 
bo tak jest wygodniej: sprzęt 
jest na miejscu, więc prościej 
i szybciej jest odebrać maszynę 
od rolnika, przywieźć tutaj, na-
prawić i odwieźć. Mamy również 
samochody serwisowe, które 
dojeżdżają i wykonują naprawę 
na miejscu w gospodarstwie.

A w szczycie sezonu w awa-
ryjnej sytuacji? Podczas żniw 
albo czasu intensywnych 
oprysków?

W środku sezonu pełnimy 
dyżury również 24-godzinne, 
bo wiemy, że prace polowe pro-
wadzone są również nocą, więc 
musimy być również w pogoto-
wiu na wypadek, gdy komuś coś 
się zepsuje.

Czego państwu należałoby 
życzyć z okazji otwarcia nowej 
siedziby?

Zrównoważonego rozwoju. 
Chcielibyśmy, aby rolnicy nas 
odwiedzali, żebyśmy coraz bar-
dziej nawiązywali z nimi współ-
pracę i żebyśmy byli dla siebie 
pewnym partnerem. Nie zależy 
nam na szybkim chwilowym 
zysku, lecz myślimy w katego-
riach bardziej długofalowych.

Otwarcie w Jądrowicach
Nie w Atomicach, o których pisał Stanisław Lem, lecz w Jądrowicach 
przy szosie Włocławek - Poznań otwarto nową siedzibę firmy Amrol, 
dealera maszyn marki John Deere. Z prezesem zarządu Robertem 
Kubackim rozmawiała Alicja Szczypta.

R E K L A M A

R E K L A M A

Podsumowanie I Pomorskiego 
Forum Rolniczego

W ocenie Pomorskiej Izby Rol-
niczej założenia przedłożonego 
przez resort rolnictwa do kon-
sultacji społecznych projektu 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

na lata 2014-2020 w obec-
nym kształcie, zdecydowanie 
nie przyniosą oczekiwanych 
rezultatów, do których między 
innymi PIR zalicza zwiększenie 
konkurencyjności rolnictwa, 
zmniejszenie dochodowej dys-
proporcji pomiędzy rolnictwem, 
a innymi działami gospodarki, 
czy też wyrównanie poziomu 
życia między polską wsią a pol-
skim miastem.

Zdaniem PIR dokument ten 
zawiera liczne działania, któ-
re absorbując ogromną część 
środków z UE, nie przynosząc 
żadnych wartości dodanych 
polskiemu rolnictwu, poza 
zwykłą dystrybucją ogromnej 
ilości pieniędzy.

- Uważamy, że lata 2014-
2020, mogą okazać się ostat-
nimi latami Wspólnej Polityki 
Rolnej w obecnym kształcie 
i zdecydowanie postulujemy, 

by był to okres modernizacji 
i rozwoju polskiego sektora rol-
niczego. W naszej ocenie re-
sort rolnictwa, tworząc zasady 
nowego okresu finansowania, 
bazował wyłącznie na doku-
mencie PROW 2007-2013 i nie 
skorzystał z doświadczeń mija-
jącego okresu. Nadal bowiem 
wspiera działania o charak-
terze socjalnym, sprzyjające 
rozdrobnieniu gospodarstw, 
czy też wreszcie nieumiejętnie, 
z naruszeniem podstawowych 
kanonów prowadzenia gospo-
darstwa rolnego, wprowadza 
na przykład ograniczenia 
w programach rolno środo-
wiskowych – mówi Zenon 
Bistram, prezes Pomorskiej 
Izby Rolniczej.
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AGROTECH 
coraz bliżej

Na terenie Targów Kielce 
same nowości. Nowe Centrum 
Kongresowe na 1000 osób, par-
king wielopoziomowy na pół 
tysiąca aut, zachodni terminal 
wejściowy i drogi dojazdowe 
z bezkolizyjnym zjazdem ze 
stron Krakowa, Warszawy i Ło-
dzi. To wszystko zdecydowanie 
przyczyni się do podniesienia 
poziomu najważniejszej i naj-
chętniej odwiedzanej imprezy 
rolniczej w Polsce. 

AGROTECH, bo o nim mowa, 
odbędzie się wiosną 2014. Od 
7 do 9 marca kilkuset wystaw-
ców z całego świata zaprezen-
tuje najnowocześniejszy sprzęt 
niezbędny w gospodarstwach 
rolnych. Z ich ofertą zapozna 
się ponad 55 tysięcy zwiedzają-
cych, którzy będą także mogli 
skorzystać z fachowych porad 
konsultantów najważniejszych 
branżowych instytucji. To zde-
cydowanie największe targi rol-
nicze w Polsce.

Wystawie AGROTECH 

towarzyszy wiele ważnych ogól-
nopolskich wydarzeń. Wśród 
nich między innymi wręczenie 
Pucharu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, prestiżowej sta-
tuetki Maszyna Rolnicza Roku 
czy Krajowy Finał Olimpiady 
Młodych Producentów Rolnych. 

Równolegle do jubileuszowych 
XX Międzynarodowych Targów 
Techniki Rolniczej AGROTECH 
w Targach Kielce odbędą się 
XIV Targi Przemysłu Drzew-
nego i Gospodarki Zasobami 
leśnymi LAS-EXPO. Na wysta-
wie prezentowane są nie tylko 
narzędzia i maszyny wykorzy-
stywane w transporcie i obróbce 
drewna, ale i środki ochrony lasu 
przed szkodnikami oraz zaawan-
sowane systemy informatyczne. 
W programie nie brakuje także 
wielu pokazów sprzętu czy ory-
ginalnych prezentacji rzeźbienia 
w drewnie.

Po więcej szczegółów zapra-
szamy na www.targikielce.pl. 

Wystawa, która odbędzie się od 7 do 
9 marca 2014 roku, cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. Firmy 
zarezerwowały już 75% całej 
powierzchni przeznaczonej pod targi.

R E K L A M A
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wyłączny dystrybutor marki TYM w Polsce

Jak poprawić opłacalność uprawy 
kukurydzy na ziarno w Polsce?

Opłacalność uprawy kukury-
dzy, wynika z różnicy między 
iloczynem plonu i ceny (przy-
chodu), a poniesionymi kosz-
tami produkcji. Aby ten wynik 
był korzystny trzeba maksyma-
lizować plony i jednocześnie 
obniżać koszty produkcji. We-
dług ekspertów zajmujących się 
ekonomiką uprawy kukurydzy 
na maksymalny plon ziarna ku-
kurydzy wpływ mają następując 
czynniki:
1. Wybór odmiany, w 30%, (za-

leżny od rolnika w 100%).
2. Z a b i e g i  u p r a w o w e , 

w 40%, (zależne od rolnika 
w 100%).

3. Warunki klimatyczne, 
w 30%. (zależne od rolnika 
w 20%, niezależne od rolnika 
w 80%).

Przy wyborze odmiany mie-
szańcowej uwzględnia się jej po-
tencjał plonowania, wczesność 
(liczbę FAO), typ hodowlany, typ 
ziarna, odporność na wyleganie, 
odporność na stresy biotyczne 
i abiotyczne, wczesny wigor.

Wśród zabiegów uprawowych 
wymienia się: wybór stanowi-
ska, przedplon, uprawę gleby, 
uprawę przedsiewną, nawoże-
nie, siew (prędkość, głębokość, 

gęstośc), zwalczanie chwastów, 
chorób i szkodników.

W odniesieniu do warunków 
klimatycznych, rolnik nie ma 
wpływu na przebieg pogody, 
jednak ma wpływ na termin 
siewu i zbioru.

Optymalne cechy odmiany do 
uprawy na ziarno warunkują:
• duży plon ziarna w warun-

kach umożliwiających tę 
produkcję,

• odpowiednia wczesność (zdol-
ność do rozwoju w niższych 
temperaturach, możliwość ak-
tywnego dosychania ziarna 
w polu),

• generatywny typ roślin (nie-
zbyt wysoka łodyga, brak 
skłonności do krzewienia),

• odporność na choroby fuza-
ryjne oraz wyleganie, nawet 
w przypadku opóźnionego 
zbioru.
Głównym źródłem doboru 

odmian kukurydzy do uprawy 
jest Krajowy Rejestr, w którym 
aktualnie jest około 166 odmian 
mieszańcowych (F1). W tej licz-
bie zarejestrowanych do upra-
wy na ziarno jest 101 odmian, 
oraz 11 odmian ogólnoużyt-
kowych, z przeznaczeniem na 
ziarno lub na kiszonkę. Od-
miany te reprezentują 3 typy 

wczesności: wczesne (FAO do 
220), średniowczesne (FAO 230-
250) i średniopóźne (FAO 260-
290). Odmiany wczesne mogą 
być uprawiane w całym kraju, 
jednak konieczny jest ich do-
bór do mniej korzystnych wa-
runków termicznych czyli do 
rejonów Polski Północnej. Od-
miany średniowczesne mogą być 
uprawiane na dużym obszarze 
kraju w rejonach Polski Cen-
tralnej i Południowej. Odmiany 
średniopóźne są przeznaczone 
do uprawy w najcieplejszych 
rejonach kraju, czyli w Polsce 
Południowo-Zachodniej i Po-
łudniowo-Wschodniej. Często 
popełnianym błędem jest wy-
siew odmian zbyt późnych dla 
danego rejonu, szczególnie gdy 
warunki danego roku są nie-
zbyt korzystne. Bardzo ważnym 
czynnikiem przy wyborze od-
miany jest rok jej rejestracji. 
Nowsze odmiany wnoszą na 
ogól większy postęp genetyczny 
– plenność, odporność na czyn-
niki stresowe i inne ważne ce-
chy agrotechniczne i użytkowe. 
Typ ziarna może mieć znacze-
nie przy wysychaniu w okresie 
dojrzewania. W okresie ciepłej, 
pogodnej jesieni lepiej dosychają 
formy zębokształtne (dent), któ-
re również w takich warunkach 
lepiej plonują. Jednak warunki 
dojrzewania są nieprzewidywal-
ne, dlatego w Europie Północnej 
dominują odmiany pochodzące 
z krzyżowania linii zębokształt-
nych i szklistych, czyli pośrednie 
między dent i flint, które lepiej 
dosychają w warunkach mniej 
korzystnych. Szczególnie uwi-
dacznia się to w roku bieżącym, 
gdy odmiany późniejsze są zbie-
rane przy wilgotności 35%, a na-
wet wyższej. Koszty suszenia są 

bardzo wysokie i wynoszą nawet 
30-40% całkowitych kosztów 
produkcji, dlatego uwidacznia 
się znaczenie odmian wcześniej-
szych, o niższej wilgotności przy 
zbiorze. Oszczędności w tym 
przypadku są duże. Poszukuje się 
również innych niż tradycyjny 
olej opałowy nośników energii 
do suszenia ziarna (gaz ziemny, 
słoma zbożowa lub kukurydzia-
na, ekogroszek). Wczesny wigor 
odmian umożliwia ich szybszy 
rozwój początkowy. W doborze 
odmian szczególnie pomocne są 
wyniki porejestrowego doświad-
czalnictwa odmianowego i rol-
niczego (PDOiR). W przypadku 
kukurydzy nie tworzy się list 
odmian zalecanych do uprawy 
w poszczególnych wojewódz-
twach. Dodatkowym źródłem 
doboru odmian do uprawy, są 
odmiany zarejestrowane w in-
nych krajach Unii Europejskiej, 
z tzw. katalogu wspólnotowe-
go (CCA).

Wśród zabiegów uprawowych 
zwraca się uwagę na ich ogra-
niczenie poprzez stosowanie 
uproszczonej uprawy lub też 
siewu bezpośredniego. Należy 
chronić zapasy wody w gle-
bie. Należy eliminować błędy 
w agrotechnice, a w szczególno-
ści, uprawę głębszą niż na głę-
bokość siewu (5-6cm). Wówczas 
nasiona nie są umieszczane na 
twardym, podsiąkającym podło-
żu i wschody są nierównomier-
ne. Bardzo ważna jest gęstość 
siewu, w przypadku uprawy na 
ziarno, przy zborze powinno być 
około 80 tysięcy roślin ma hek-
tarze. Szybkość siewu większa 
niż 6km na godzinę powoduje 
nierównomierny rozkład nasion 
w rzędach, co przyczynia się do 
spadku plonów.

Nawożenie mineralne stanowi 
20-30% ogólnych kosztów upra-
wy kukurydzy na ziarno. Bardzo 
ważnym czynnikiem jest zrów-
noważone nawożenie upraw, 
prowadzone w oparciu o wy-
niki analiz glebowych. Część 
gleb w Polsce posiada wysoką 
lub bardzo wysoką zasobność 
fosforu lub potasu, wówczas 
dawki tych nawozów można 
ograniczyć. Także zlokalizowa-
ne nawożenie nawozami wielo-
składnikowym, z aplikatorów 
zamieszczonych na siewnikach 
umożliwia redukcję dawek na-
wozów fosforowo-potasowych, 
nawet o 1/3. Przy stosowaniu 
obornika bydlęcego redukuje 
się dawkę potasu, a przy stoso-
waniu nawozu kurzego dawkę 
fosforu. Należy również mieć na 
uwadze odczyn gleby. Efektyw-
ność nawożenia mineralnego 
i pobieranie składników wzrasta 
w warunkach odczynu gleby 
zbliżonego do obojętnego.

Plony ziarna kukurydzy wzra-
stają w wyniku zastosowania 
nawozów dolistnych zawiera-
jących mikroelementy jak rów-
nież w wyniku zastosowania 
aktywatorów i biostymulatorów 
wzrostu rozwoju roślin.

W uprawie kukurydzy pod-
stawowe znaczenie ma zwalcza-
nie chwastów. Kukurydza jest 
rośliną wolno rosnącą w po-
czątkowych stadiach rozwoju, 
a przy tym wysiewana w rzędach 
oddalonych od siebie o 75 cm, 
dlatego chwasty mają domi-
nujący wpływ na wzrost, roz-
wój i plonowanie kukurydzy. 
W zwalczaniu chwastów można 
stosować ochronę doglebową 
(przedwschodową) lub powscho-
dową (nalistną). Właściwy 
dobór herbicydów, terminowe 
stosowanie zabiegów ochrony, 
oraz ceny herbicydów stanowią 
ważny czynnik w kształtowa-
niu plonów i kosztów uprawy 
kukurydzy. Producenci kukury-
dzy w Polsce ponoszą olbrzymie 
straty z powodu nasilenia szkod-
ników (omacnica prosowianka, 
zachodnia kukurydziana stonka 
korzeniowa, ploniarka zbożów-
ka, mszyce, rolnice, drutowce, 
pędraki, śmietka kiełkówka) 
oraz chorób (fuzariozy kolb i ło-
dyg, głownia guzowata, drob-
na plamistość liści kukurydzy). 
Około 20% utraty plonów kuku-
rydzy jest wynikiem żerowania 
omacnicy prosowianki, co jest 
szczególne widoczne w roku bie-
żącym. Są to nie tylko straty 
ilościowe, ale również w jakości 
ziarna związane z występowa-
niem mikotoksyn w miejscach 

uszkodzeń powodowanych przez 
omacnicę. Zwalczanie omacni-
cy i innych szkodników oraz 
chorób jest zadaniem trudnym, 
jednak koniecznym do podję-
cia, ponieważ przyczyni się do 
wzrostu opłacalności uprawy tej 
ważnej rośliny. Ochrona przed 
omacnicą pozwala na zwiększe-
nie plonów z ha nawet o 2 tony, 
które często decydują o opłacal-
ności uprawy.

Wśród czynników związa-
nych z klimatem decydujący 
wpływ na plonowanie ku-
kurydzy mają siewy i zbiory 
w terminie agrotechnicznym. 
Siewy powinny być wykona-
ne, tam gdzie to jest możliwe, 
w kwietniu.(II i III dekada) No-
woczesne odmiany mają zdol-
ność kiełkowania w niższych 
temperaturach. Wczesne siewy 
umożliwiają lepsze wykorzy-
stanie zapasów wody w glebie. 
Opóźnione siewy zawsze są 
związane z redukcja plonów. 
Jest to szczególnie widoczne 
w biezącym roku, gdy prze-
dłużająca się zima i nadmierne 
opady, na przełomie kwietnia 
i maja, uniemożliwiły wykona-
nie zasiewów w odpowiednim 
terminie. Skutkuje to obniże-
niem plonów i opóźnieniem 
zbiorów. Plony kształtują się 
na poziomie 6-10 ton mokrej 
kukurydzy z hektara, przy wil-
gotności 35% i większej. Dopie-
ro plony na poziomie 7-8 ton 
wysuszonej kukurydzy równo-
ważą obecnie koszty produkcji, 
a nadwyżka stanowi dochód 
rolniczy. Przechowywanie ku-
kurydzy umożliwia jej sprze-
daż w terminach, kiedy ceny 
są optymalne.

Na opłacalność uprawy ku-
kurydzy w Polsce mają wpływ 
prognozy zbiorów światowych 
i europejskich, kształtowanie się 
kursów euro i dolara, a także 
bezcłowy import ziarna z kra-
jów, gdzie koszty produkcji są 
niższe (np. z Ukrainy). W tym 
roku te czynniki negatywnie 
wpływają na opłacalność upra-
wy kukurydzy ziarnowej w Pol-
sce. Pomimo dużej powierzchni 
zasiewów, zbliżonej do ubie-
głorocznej, zbierzemy około 
3 mln ton ziarna kukurydzy, 
to jest o 1-1,5 mln ton mniej niż 
w dobrym roku 2012. Ponadto 
niższe ceny ziarna niż w roku 
ubiegłym nie mają odniesienia 
do poniesionych kosztów pro-
dukcji. Pomimo tego niezbędne 
jest w kolejnych latach podejmo-
wanie działań, które poprawią 
opłacalność uprawy kukurydzy 
na ziarno.

dr inż. Roman Warzecha 
IHiAR-PIB w Radzikowie

Na opłacalność uprawy kukurydzy wpływa szereg czynników. Są to zarówno 
czynniki wewnętrzne, w tym zależne bezpośrednio od producenta, jak 
i zewnętrzne, na które producent nie ma wpływu.

R E K L A M A
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Nowe rozwiązania agrotechniczne poprawiające zimotrwałość ozimin

Warunki klimatyczne wy-
stępujące w kolejnych latach 
bardzo często różnią się od 
siebie. Już podczas jesieni na-
leży zastanowić się co zrobić, 
aby w odpowiedni sposób za-
bezpieczyć uprawy, zwiększyć 
ich mrozoodporność, czyli 
zagwarantować roślinie: wy-
kształcenie izolacji termicznej 
(korka, liści okrywających sto-
żek wzrostu), nagromadzenie 

substancji obniżających tempe-
raturę krystalizacji, zwiększe-
nie stężenia soku komórkowego 
poprzez pozbycie się wody 
z komórek, ochronę komórki 
przed odwodnieniem, poprzez 
zwiększenie ilości związków 
osmotycznie czynnych, a tak-
że przez ochronę komórki przed 
kryształami lodu powstający-
mi w przestrzeniach międzyko-
mórkowych, przez zwiększenie 

twardości i sztywności ścian 
komórkowych.

Zimą na rośliny wpływa wie-
le czynników stresowych obni-
żających plon lub całkowicie 
niszczących uprawy. Najczęściej 
występujące niekorzystne zjawi-
ska, które negatywnie oddzia-
łują na oziminy to:
• Wysmalanie, czyli zimowa 

transpiracja wody, której 
nie można uzupełnić z racji 

zamarznięcia ziemi, spowodo-
wana brakiem okrywy śnież-
nej, dużym nasłonecznieniem 
w połączeniu z silnymi wia-
trami. Wysmalanie powoduje 
usychanie roślin.

• Wyprzenie, czyli sytuacja, 
w której obfite opady śnie-
gu spadają na nie do końca 
zamarzniętą glebę, w skutek 
czego oddychające rośliny tra-
cą węglowodany, a później 

białka. Bardzo często „wy-
parte” rośliny porażane są 
pleśnią śniegową.

• Wymakanie roślin, czyli 
podtopienia. Z wymakaniem 
roślin mamy do czynienia 
w sytuacjach, gdy zaległy na 
polach śnieg topi się w szyb-
kim tempie, a nadmiar wody 
powoduje niedotlenienie ro-
ślin, skutkiem czego może być 
ich obumarcie.

• Z rozhartowaniem roślin 
mamy do czynienia, gdy 
podczas zimy przez kilka ko-
lejnych dni następuje wzrost 
temperatury powietrza, ro-
śliny rozpoczynają wegeta-
cję, a następnie temperatura 
gwałtownie spada.

• Ataki patogenów. Zarówno 
choroby grzybowe, jak i atak 
szkodników jesienią lub wcze-
sną wiosną, na osłabionym 
niekorzystnymi czynnikami 
pogodowymi łanie mogą wyrzą-
dzić spore straty w plantacji.

Efektem wystąpienia takich 
sytuacji może być całkowite 
wypadnięcie roślin lub uszko-
dzenie systemu korzeniowego. 
Wyjątkowo niekorzystny prze-
bieg pogody może spowodować 
ogromne straty w plonie i nara-
zić rolnika na wysokie koszty 
zabiegów poprawiających kon-
dycję roślin na wiosnę: ochronę 
fungicydową, stymulację roślin 
czy przesiewanie roślinami ja-
rymi. Czasami plantację należy 
zlikwidować z uwagi na zbyt 
duże uszkodzenia roślin.

Oczywiście najgorszym z moż-
liwych scenariuszy, byłoby na-
łożenie się na siebie wszystkich 
tych sytuacji, co oczywiście bar-
dzo rzadko ma miejsce. Jednak 
przebieg pogody w ostatnich 
latach uczy nas, że wszystkiego 
możemy się spodziewać. Dlate-
go powinniśmy pomóc roślinom 
w początkowych fazach jej życia 
przygotować się do nadejścia wa-
runków, z którymi będzie mogła 
się zmierzyć tylko, gdy będzie do 
nich odpowiednio przystosowana.

Standardowa uprawa stoso-
wana w rolnictwie często nie 
przynosi oczekiwanych efek-
tów. Należy pamiętać, że aby za-
pewnić oziminom komfortowe 
warunki do zimowania, należy 
dokładnie zaplanować wszystkie 
zabiegi, zaczynając od wyboru 
techniki siewu. Coraz więcej 
gospodarstw wykorzystuje 
techniki bezorkowe, wynikiem 
czego jest niewysuszenie gleby 
i lepszy start roślin. Ważny też 
jest dobór odmiany, odpowied-
niej do danego regionu kraju, 
zaprawianie materiału siewnego 
lub zakup kwalifikowanego ma-
teriału siewnego już zaprawio-
nego, zbilansowane nawożenie 
oraz jesienna ochrona fungicy-
dowa, insektycydwa, o ile jest 
konieczna oraz herbicydowa 
oraz zbilansowane nawożenie 
zaspokajające zapotrzebowanie 

roślin i nie powodujące zbytniej 
wybujałości roślin jesienią.

Coraz więcej gospodarstw 
zamiast czekać na to, co przy-
niesie zima, jesienią zabezpiecza 
swoje uprawy przed niekorzyst-
nymi warunkami pogodowy-
mi, stosując dolistne nawożenie 
aminokwasowe oraz mikroele-
mentowe. Dostarczanie roślinom 
aminokwasów niweluje straty 
energetyczne, jakie rośliny mu-
siałyby ponieść na wytworzenie 
tych związków w celu samo-
istnej poprawy zimotrwałości. 
Aminokwasy w roślinach peł-
nią wiele funkcji. Glicyna jest 
prekursorem chlorofilu, prolina 
miedzy innymi reguluje rów-
nowagę wodną roślin, a także 
poprawia rozwój genetyczny, 
kwas glutaminowy stymuluje 
wzrost roślin oraz jest rezerwu-
arem azotu do syntezy innych 
niezbędnych aminokwasów, ala-
nina odpowiada za odporność na 
chłód oraz pobudza mechanizmy 
obronne przed wirusami, a argi-
nina odpowiada za odporność na 
niskie temperatury. Wymienione 
aminokwasy to aminokwasy bio-
genne. Wszystkich aminokwa-
sów biogennych występujących 
w roślinach jest dwadzieścia, 
odpowiadają one za cały roz-
wój rośliny. Na polskim rynku 
występuje kilka dolistych nawo-
zów aminokwasowych. Jeden 
z nich o nazwie NaturalCrop 
SL zawiera 16 z 20 aminokwa-
sów biogennych, występujących 
w proporcjach dobranych do 
zapotrzebowania roślin. Waż-
ną cechą tego typu preparatów 
poza ogólną zawartością ami-
nokwasów jest zawartość tzw. 
lewoskrętnych form tych związ-
ków, stanowiących podstawowy 
budulec organizmów żywych. 
Ten rodzaj aminokwasów jest 
w 100% przyswajalny i wbudo-
wywany w organizm rośliny.

Drugim bardzo ważnym czyn-
nikiem w uprawie roślin ozimych 
jest dolistnie dokarmianie makro 
i mikroelementami. Stosuje się je 
w celu zagęszczenia soku komór-
kowego roślin przed zimą. Ma za 
zadanie dostarczyć roślinom wy-
soce przyswajalny krzem w celu 
wysycenia ściany komórkowej ro-
ślin, co podnosi dodatkowo zimo-
trwałość zbóż ozimych czy rzepaku 
ozimego. Jesienne odżywianie ro-
ślin wysoce przyswajalnym węgla-
nem wapnia, który w przestrzeni 
międzykomórkowej ulega rozkła-
dowi na CaO i CO2 dostarcza ka-
talizatora w procesie fotosyntezy 
(dwutlenek węgla) oraz stabilizuje 
pH soku komórkowego. Dolistnie 
jesienne dokarmianie CaCO2Si, 
a także innymi pierwiastkami ma 
na celu uzyskanie odpowiedniego 
pokroju roślin w odpowiedniej dla 
nich fazie i zdrowotności przed 
zimą, tak aby rolnik mógł spać 
spokojnie nie martwiąc się o to, co 
zastanie wiosną na polach.

Krzysztof Dudzińsk

Z wieloletnich doświadczeń wynika, że od jesiennej kondycji ozimin, uzależniony jest ich start na 
wiosnę i przyszłoroczny plon.
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Lepsza agrotechnika przeciwdziała odporności chwastów

- Początkowo zdawało nam 
się, że problemy z odpornością 
roślin są różne w poszczególnych 
częściach kraju. Jak się okaza-
ło, problem jest taki sam we 
wszystkich regionach – mówi 
dr Marek Tański (Syngenta Pol-
ska). – Odporność nie dotyczy 
tylko środków ochrony roślin 
i chwastów, ale także innych 
ogniw agrotechnicznych. Bar-
dzo ważna jest chociażby jakość 
uprawy gleby, czy stan urządzeń 
opryskowych.

– Wydawałoby się, że cały 
świat ma problem z chwasta-
mi podobny do naszego. Otóż 
nie do końca, bo np. miotła 
zbożowa jest charakterystycz-
nym gatunkiem chwastów Eu-
ropy środkowej i wschodniej 
– Niemiec i Polski. Zachodnie 
kraje mają za to problem z ży-
cicą, a południowoeuropejskie 
– z miotłą zbożową – mówił Ma-
rek Tański. – Bez względu na to, 
z którym konkretnie chwastem 
mamy do czynienia, to po kilku 
latach stosowania herbicydów 
i nieumiejętnej gospodarki her-
bicydowej, powstaje problem 
odporności. A ta występuje 
u każdego gatunku – podkreślił. 

O odporności dużo się mówi 
w ostatnich latach, choć pierw-
sze przypadki odporności w na-
szym kraju notowano w latach 
80 ubiegłego wieku. W początku 
dekady sprowadzono herbicydy 
sulfonylomocznikowe i od tego 
momentu zaczyna się odporność 
chwastów. Aż do roku 2004 spa-
dającą skuteczność herbicydów 
– powodowaną nabywaniem 
odporności przez chwasty – 
spisywano na pogarszającą się 
jakość produktów chemicznych. 
Pierwszym krajem w naszym 
regionie, który wówczas zaczął 
badać ten problem, były Czechy. 
U nas problem z odpornością 
zauważono w tym samym roku.

O mechanizmach odporno-
ściowych mówił dr inż. Łukasz 
Sobiech (UP Poznań). – Proble-
mem są nie tylko gatunki, ale 
także biotypy. Problem doty-
czy 129 gatunków chwastów 
dwuliściennych i 89 – jednoli-
ściennych, lecz ta liczba wciąż 
rośnie – mówi Sobiech. Wymie-
nić możemy kilka typów odpor-
ności. Na niektóre z nich mamy 
wpływ, a na inne – nie. Pierwszą 
jest odporność mutacyjna, czyli 
odporność w miejscu działania. 

Polega ona na zmianie enzymu 
w roślinie, do którego przyłącza 
się cząsteczka herbicydu. Dopóki 
enzym pozostaje niezmieniony, 
herbicyd działa: przyłącza się 
i unicestwia chwast. Gdy zajdzie 
mutacja, miejsce przyłączania 
się cząsteczki herbicydu jest 
zablokowane. Ten typ odpor-
ności możemy łatwo i szybko 
wytworzyć na naszych polach. 
Coraz częściej występuje jed-
nak odporność krzyżowa, czyli 
nie na jedną, ale kilka substan-
cji z danej grupy chemicznej. 
Bardzo dużym problemem jest 
odporność wielokrotna, czyli 
odporność na herbicydy z róż-
nych grup. Drugą grupą typów 
odporności jest odporność nie-
mutacyjna, czyli umiejętność 
rośliny, aby substancję herbicy-
du zneutralizować: czy to przez 
włoski lub barierę wosku na li-
ściach, czy to przez wchłonięcie 
i przetworzenie do substancji 
nieaktywnych. Ciekawostką 
jest, że od 1995 roku wzrasta 
odporność nawet na glifosat – 
herbicyd totalny.

O metodach wypracowanych 
przez Syngentę mówił Marek 
Tański. – Wiemy, że uproszczona 

uprawa, siew bezpośredni, coraz 
modniejszy wczesny siew, mono-
kultura i ograniczone zmiano-
wanie to zjawiska powodujące 
i przyspieszające powstawanie 
odporności. Prócz tego herbi-
cydy o pojedynczym zamiast 
podwójnego mechanizmu dzia-
łania oraz stosowanie ich w nie-
właściwych dawkach również 
powodują odporność chwastów 
na ich działanie – podsumował. 
Powstawaniu odporności może-
my przeciwdziałać jeszcze przed 
siewem poprzez przygotowanie 
ścierniska i wybór właściwej od-
miany, a także poprzez zwiększe-
nie normy i opóźnienie terminu 
wysiewu. Ważne jest też, aby 
zaskakiwać chwasty. Warto po-
dzielić sobie uprawę na kilka 
ogniw agrotechnicznych i jeśli 
utrzymujemy jedno z nich stale, 
to zmieniajmy pozostałe. – Na 
przykład, jeżeli utrzymujemy tę 
samą odmianę, zmieniajmy cho-
ciaż termin wysiewu i uprawę. 
Stosujmy również odchwaszcza-
nie mechaniczne i głęboką orkę 
zamiast uprawy uproszczonej. 
Dobrze by było też wejść w pło-
dozmian więcej niż czteropolo-
wy, na przykład sześciopolowy. 

Zmianujmy również herbicydy 
– apelował Tański.

O przemianach związanych 
z tymi zjawiskami na rynku 
maszynowym mówił Adam 
Wiśniewski (Kverneland). – Jesz-
cze kilka lat temu na zachodzie 
Europy bardzo popularna była 

uprawa uproszczona, stosowa-
no tylko kultywator i siewniki, 
a w ubiegłych latach sprzedaż 
pługów rośnie po kilkanaście 
procent. Po prostu problem z za-
chwaszczeniem był tak duży, 
że nastąpił powrót do uprawy 
płużnej – zakończył.

Kampania na rzecz lepszej agrotechniki prowadzona jest przez doradców związanych z firmą 
Syngenta. Chodzi o to, aby zabiegi agrotechniczne przeciwdziałały nabywaniu odporności 
chwastów na herbicydy.

Dr Marek Tański

Adam Wiśniewski Dr Łukasz Sobiech
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Z Ameryki do Polski – słonecznik wierzbolistny

Tak naprawdę biomasę stanowią 
wszystkie istniejące na Ziemi ma-
teriały organiczne, pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego podle-
gające biodegradacji. Przyjmuje 
się, że biomasa to neutralne dla 
środowiska, a zarazem odnawialne 
źródło energii.

Aktualnie biomasę w postaci 
stałej, można pozyskiwać z co naj-
mniej kilku źródeł. Najczęściej 
otrzymywana jest z odpadów le-
śnych, rolniczych, z przemysłu 
rolno-spożywczego, drzewnego, 
z zieleni miejskiej, organicznych 
odpadów gospodarki komunal-
nej oraz z celowo zakładanych 
plantacji roślin tzw. energetycz-
nych, dotychczas nie wykorzy-
stywanych rolniczo, a coraz 

częściej przeznaczanych właśnie 
na fitomasę.

Priorytetem celowej uprawa 
roślin nierolniczych, a wykorzy-
stywanych na cele energetyczne 
powinno być takie podejście, które 
zakłada wykorzystanie jak naj-
większej liczby gatunków, najlepiej 
dostosowanych do zróżnicowa-
nych warunków klimatyczno-
-glebowych danego regionu czy 
też kraju. Ponadto poprzez zwięk-
szenie różnorodności biologicznej 
możemy przyczynić się do ogra-
niczenia rozprzestrzeniania się 
niektórych chorób i szkodników, 
które z łatwością zasiedlają takie 
monokultury.

Zestaw roślin realnie możliwych 
do uprawy na cele energetyczne 
z przeznaczeniem na paliwo stałe 
w warunkach naszego kraju, obej-
muje około kilkunastu gatunków 
rodzimych oraz kilka gatunków 
introdukowanych. Wśród tych 
ostatnich, coraz częściej pod uwagę 
bierze się możliwość uprawy i wy-
korzystania na szerszą skalę, przy-
bysza z Ameryki Płn. o wdzięcznej 
nazwie - słonecznik wierzbolistny.

Słonecznik wierzbolistny (He-
lianthus salicifolius A. Dietr.) 

– należy do rodziny astrowatych 
(Asteraceae), w obrębie której 
znajduje się blisko 70 taksonów, 
z których większość pochodzi 
z Północnej Ameryki. Natural-
nym siedliskiem występowania 
tego gatunku jest obszar Wielkich 
Równin, gdzie swoim zasięgiem 
obejmuje kilka stanów: Nebraskę, 
Kolorado, Missouri, Arkansas, 
Oklahomę, Teksas, a ponad-
to w wyniku nieświadomej lub 
świadomej działalności człowieka 
rozprzestrzenił się w środkowych 
i pół-wsch. stanach, tj. Illinois 
i Ohaio. Dzięki wytrzymałości na 
niskie temperatury (znosi spadek 
temperatury do -390C) oraz du-
żym zdolnościom regeneracyjnym, 
słonecznik wierzbolistny bardzo 
dobrze radzi sobie w suchej i gorą-
cej leatemc, a mroźnej i wietrznej 
zimą amerykańskiej prerii.

Słonecznik wierzbolistny jest 
byliną (geofitem ryzomowym), 
osiągającym wysokość od 2 do 
nawet 3,5 m. Wytwarza od 3 do 
7 wyprostowanych, sztywnych 
pędów, które przy podstawie mają 
średnicę 15-17 mm, a w okolicach 
wierzchołka około 4-7 mm. Li-
ście są pojedyncze, bezogonkowe, 

długości 15-40 cm i szerokości 
1-3 mm, barwy jasnozielonej, 
kształtu lancetowatego, zwisa-
jące sierpowato, podobne do li-
ści wierzby konopianki, stąd też 
prawdopodobnie wywodzi się na-
zwa gatunkowa tej rośliny (fot. 
1). Kwiaty drobne, płatki koro-
ny kształtu eliptycznego w liczbie 
około 12, długości 2,5 cm, szero-
kości 7-10 mm, barwy żółtej, ze-
brane w koszyczki o średnicy około 
3,5 cm. Kwitnienie w warunkach 
naturalnych przypada na okresie 
początku sierpnia i utrzymuje się 
do końca października (a właści-
wie trwa aż do wystąpienia pierw-
szych przymrozków). Owocem jest 
niełupka z nasieniem w środku, 
które w warunkach naszego kraju 
jest płonne. Stąd też rozmnaża-
nie tego gatunku w naszej strefie 
klimatycznej odbywa się jedynie 
wegetatywnie, poprzez podział 
kłączy, z których możemy uzyskać 
od 2 do 5 sadzonek.

Jeszcze do niedawna słonecznik 
wierzbolistny znany i wykorzysty-
wany był głównie w przydomowych 
ogródkach jako składnik natural-
nych „zielonych ekranów” oraz 
jako roślina ozdobna (odmiany 

First Light, Table Mountain, Gol-
den Pyramid, Autumn Queen), 
szczególnie cenione były kwiaty, 
które często stanowiły dekoracyjny 
element domowych bukietów. Po-
nadto jako pięknie (płatki korony 
koloru żółtego do ceglastego) i dłu-
go kwitnący (od sierpnia do paź-
dziernika), komponent naturalnych 
ogrodów jest niejako przy okazji 
wykorzystywany przez owady (py-
łek kwiatowy) oraz ptaki (nasiona) 
jako źródło pokarmu.

W Polsce, szersze zaintereso-
wanie tym gatunkiem, nastąpiło 
na początku lat 90. XX wieku, 
jako rośliną ozdobną, którą bar-
dzo chętnie obsadzano rabaty 
kwiatowe. Obecnie słonecznik 
wierzbolistny można spotkać co-
raz częściej w różnych regionach 
naszego kraju. Nie jest gatunkiem 
szczególnie wymagającym, gdyż 
może być uprawiany na glebach 
słabych z niskim poziomem wód 
gruntowych jak i na glebach za-
sobnych, dobrze uwilgotnionych. 
Natomiast ważnym kryterium do-
boru stanowiska jest odpowiednie 
nasłonecznienie, gdyż gatunek ten 
źle znosi zacienienie, czego czę-
stym objawem jest silne wyleganie.

Ze wstępnych obserwacji wyni-
ka, że gatunek ten bardzo dobrze 
radzi sobie w warunkach klima-
tycznych naszego kraju, jest mało 
wrażliwy na niskie temperatury 
i bardzo dobrze znosi okresowe 
susze. Wilgotność zebranej bio-
masy zależy w dużej mierze od 
terminu koszenia, gdyż w okresie 
listopada/grudnia może wahać się 
pomiędzy 48 a 51%, natomiast 
w miesiącach luty/marzec może 
być zdecydowanie niższa i wy-
nosić około 40-45%. Natomiast 
wartość opałowa może wahać się 
w granicach 12-14,5 MJ/kg, a plon 
suchej masy może zawierać się 
w granicach 10-16,5 t/ha. W po-
równaniu do najpopularniejszych 
roślin wykorzystywanych na cele 
energetyczne, parametry biomasy 
słonecznika wierzbolistnego tj. 
plon ogólny oraz wartość opałowa 
pozwalają sądzić, że gatunek ten 
w niedalekiej przyszłości może 
znaleźć zastosowanie do produk-
cji biopaliw stałych, które mogą 
być wykorzystane w krajowej 
ekoenergetyce.

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
INNG-PIB Puławy, ZHiTUR 
Wrocław

Jeszcze 100 lat temu biomasa pochodzenia leśnego (tzw. drewno) była 
podstawowym surowcem wykorzystywanym w energetyce. Biomasa jest to 
najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane źródło energii.
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Konstrukcje stalowe budynków dla rolnic-
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Wiaty, obory, stodoły, kurniki, hale magazy-
nowe i inne
Mocne konstrukcje stalowe w rozsądnej 
cenie
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szybko i solidnie
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 Konstrukcje stalowe budynków 
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 Konkurencyjne ceny na polskim rynku
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 Szybko i solidnie

R E K L A M A

Przechowywać ziemniaki pod kontrolą
W czasie przechowywania 

w bulwach zachodzą procesy 
życiowe: oddychania, transpi-
racji i kiełkowania oraz zmiany 
chorobowe, które doprowa-
dzają do zmian ilościowych 
i jakościowych w bulwach 
ziemniaka. Przechowalnie 
wyposażone są w system 
wentylacji, który utrzymuje 
warunki termiczno-wilgot-
nościowe na odpowiednim 
poziomie. W mniejszych prze-
chowalniach system wentylacji 
jest prosty i zwykle załączenie 
wentylacji odbywa się ręcznie. 
Nowoczesne przechowalnie 
wyposażone są już w syste-
my wentylacji z automatycz-
ną regulacją temperatury 
i wilgotności, wykorzystujące 
wszystkie obiegi powietrza. 
Klapy wentylacyjne otwierane 
są przez siłowniki elektrycz-
ne. W komorach, w których 
ziemniaki wymagają najdłuż-
szego czasu przechowywania 
stosowane jest nawilżanie 
i chłodzenie.

Utrzymanie odpowied-
niej temperatury, wilgotności 
i czasu wentylacji podczas prze-
chowywania ogranicza straty 
ziemniaków.

Zalecane warunki 
termiczno-
wilgotnościowe 
ograniczające straty 
ilościowe i jakościowe

W całym sezonie przecho-
walniczym można wydzielić 
5 okresów charakteryzujących 
się zmiennymi warunki termicz-
no-wilgotnościowymi: osusza-
nie, dojrzewanie, schładzanie, 
długotrwałe przechowywanie 
i przygotowanie do zbytu (tab.1).

Osuszanie – Ziemniaki do-
starczane do przechowalni 
posiadają określoną wilgoć na 
skórce a dodatkowo intensyw-
nie transpirują w tym okresie. 
Ziemniaki wilgotne, uszkodzo-
ne z jeszcze niedojrzałą skórką 
mogą być infekowane chorobami 

grzybowymi i bakteryjnymi.
Wentylacja osuszająca bulwy 

w przechowalni powinna być 
załączona natychmiast po zło-
żeniu ziemniaków do przecho-
walni i być prowadzone przez 
kilka dni (3-5). Korzystne jest 
jak najszybsze osuszenie bulw 
w celu  nie dopuszczenia do 
rozwoju chorób. Do osuszania 
ziemniaków najkorzystniej 
jest wykorzystywać powietrze 
o temperaturze niższej o 2-3°C 
niż mają ziemniaki. Osuszanie 
bulw nie może przejść w fazę 
„wysuszania”, które prowadzi 
do zwiększenia ubytków natu-
ralnych bulw.

Dojrzewanie – Dojrzewanie 
ziemniaków w przechowalni 
nazywane również okresem 
gojenia, ma za zadanie za-
bliźnić uszkodzenia powstałe 
podczas zbioru i załadunku 
oraz przyśpieszyć korkowa-
cenie skórki.Szybkie korko-
wacenie skórki i zabliźnianie 
tkanki uszkodzonej zapobiega 
nadmiernemu parowaniu wody 
i wniknięciu mikroorganizmów 
chorobotwórczych.

Szybkość gojenia zależy 
przede wszystkim od rodzaju 
uszkodzeń, temperatury i wil-
gotności powietrza w przecho-
walni. Gojenie zranień powinno 
zachodzić w temperaturze około 
15°C, w niskiej temperaturze 
(5°C) gojenie praktycznie nie 
zachodzi.

Schładzanie – Schładzanie 
ziemniaków w przechowalni ma 
na celu doprowadzenie tempe-
ratury do poziomu zalecanego 
dla danej odmiany i kierunku 
użytkowania głównie przez od-
prowadzenie ciepła z przecho-
walni przez system wentylacji. 
Tempo schładzania zależy od 
przebiegu warunków pogodo-
wych w okresie jesiennym ponie-
waż do wentylacji schładzającej 
wykorzystywane jest powietrze 
zewnętrzne w porze nocnej i nad 
ranem. Schładzanie pryzmy 
powinno być w tempie około 
0,3°C na dobę i musi uwzględnić 

przebieg spadku temperatury 
zewnętrznej.

Po okresie przygotowaw-
czym (osuszanie, dojrzewanie, 
schładzanie) następuje okres 
długotrwałego przechowywa-
nia. Temperatura utrzymywana 
w przechowalni w tym czasie 
zależy od kierunku użytkowania 
ziemniaków.

Przetwórstwo – Ziemnia-
ki przetwarzane są na wiele 
produktów np.: czipsy, frytki, 
susze ziemniaczane. Najistot-
niejszym parametrem, który jest 
wymagany podczas przecho-
wywania ziemniaków to niski 
poziom cukrów redukujących 
w bulwach. Dla ziemniaków 
przeznaczonych na czipsy po-
ziom cukrów nie powinien prze-
kraczać 0,15% w świeżej masie, 
a dla frytek 0,25%. Zalecana 
temperatura przechowywania 
dla ziemniaków przeznaczonych 
na frytki wynosi 5-7°C, a na 
chipsy – 7-10°C.

Ziemniaki jadalne – Opty-
malna temperatura dla ziem-
niaków jadalnych wynosi 5°C, 
gdyż w tych warunkach inten-
sywność oddychania ziemnia-
ków jest ograniczona, przez 
co straty są najniższe, kieł-
kowanie nie jest nadmierne 
a inne parametry jakościowe 
są ustabilizowane.

Sadzeniaki – Celem przecho-
wywania sadzeniaków w niskiej 
temperaturze 2–5°C jest ograni-
czenie kiełkowania, obniżenie 
ubytków naturalnych i rozwoju 
chorób. Ponadto większość od-
mian przechowywana w niskiej 
temperaturze daje wzrost plonu, 
w porównaniu z sadzeniakami 
przechowywanymi w wyższych 
temperaturach.

Przygotowanie 
ziemniaków przed ich 
użytkowaniem

Przed rozładunkiem przecho-
walni ziemniaki jadalne oraz 
przeznaczone do przetwór-
stwa wymagają podniesienia 

temperatury powyżej 10°C przez 
2 tygodnie. W wyższej tempe-
raturze maleje podatność bulw 
na uszkodzenia mechaniczne 
na maszynach obróbczych, 
zmniejsza się poziom cukrów, 
oraz zwiększa się odporność 
bulw na ciemną plamistość 
miąższu. Podgrzanie pryzmy 
następuje w sposób naturalny 

w wyniku ograniczenia wenty-
lacji przechowalni. 

Sadzeniaki przed rozładun-
kiem wymagają pobudzania lub 
podkiełkowania w wydzielonym 
pomieszczeniu.. W obu zabiegach 
główną czynnością jest podnie-
sienie temperatury do 12–15°C 
i doświetlenia pomieszczenia (po-
wyżej 60 Lx) na kilka tygodni.

Dr hab. Zbigniew Czerko 
prof. nadzw. IHAR

Tabela1.Warunki termiczno-wilgotnościowe w poszczególnych etapach przechowywania.

Etap
przechowywania

Rodzaj
użytkowania

Temperatura
(°C)

Wilgotność
powietrza (%)

1. Osuszanie wszystkie kierunki 12-18 75-95

2. Dojrzewanie wszystkie kierunki 12-18 90-95

3. Schładzanie wszystkie kierunki obniżanie o 0,2-0,5°C 
na dzień 90-95

4. Długotrwałe
    przechowywanie

    (do 8 m-cy)

sadzeniaki
jadalne

przetwórstwo spoż.
pasza przemysł.

2-5 
4-5
6-10

4

90-95

5. Przygotowanie do 
użytkowania (ok. 10 dni)

jadalne, przetwórstwo,
sadzeniaki

>10 podkiełkowywanie
10-15

85-95
75-80

Okres przechowywania ziemniaków w polskich warunkach trwa zwykle 6-7 miesięcy dla sadzeniaków, 
do 9 miesięcy dla ziemniaków jadalnych i do 9-10 miesięcy dla przetwórstwa spożywczego.
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Ambitny plan grupy Jatro Polska
Projekt ten oparty jest na za-

łożeniu, iż Polska może objąć 
pozycję lidera i stać się środko-
woeuropejskim centrum produk-
cji oraz przetwórstwa biomasy 
w celu uzyskania biopaliwa 
drugiej generacji dla celów lot-
niczych, wychodząc tym samym 
na przeciw ciągle rosnącemu za-
potrzebowaniu na alternatywne 
paliwa lotnicze.

Choć ekologiczne paliwo 
lotnicze oraz biodiesel można 
uzyskać z bardzo różnych źró-
deł roślinnych, wiele z nich jest 
wykorzystywanych do produk-
cji żywności, co niesie ze sobą 
poważne implikacje natury 

ekonomicznej, społecznej i etycz-
nej. W związku z tym istnieje 
zapotrzebowanie na biopaliwo 
drugiej generacji, uzyskiwane 
zgodnie z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju, którego surowiec 
nie wpisuje się w pulę roślin spo-
żywczych i może być uprawiany 
na glebach mało wydajnych.

Naukowcy z JATRO przeana-
lizowali liczne rośliny mogące 
stanowić odnawialne źródło 
paliwa do silników lotniczych. 
Badania wykazały, że surowcem 
najbardziej odpowiadającym pol-
skim wymaganiom jest lnianka 
siewna (Camelina sativa). Wyka-
zano, że lnianka, uprawiana na 

mało wydajnych glebach na te-
renach zdegradowanych, należy 
do najbardziej opłacalnych roślin 
energetycznych spełniających 
kryteria zrównoważonego roz-
woju. Podczas wielu rejsowych 
lotów pasażerskich dowiedziono, 
że paliwo do silników odrzuto-
wych uzyskane z nasion tej ro-
śliny oleistej doskonale spełnia 
swoją funkcję.

Biopaliwo uzyskane z lnianki 
miesza się w stosunku 50/50 z ro-
popochodnym paliwem lotniczym. 
Wysokie ceny ropy naftowej, 
ograniczone zasoby oraz kwestie 
związane z ochroną środowiska 
sprawiają, że linie lotnicze coraz 

bardziej przychylnym okiem patrzą 
na odnawialne źródła energii, któ-
re są w stanie zaspokoić zapotrze-
bowanie na energię, ograniczając 
zarazem do minimum negatywny 
wpływ na środowisko.

Na Międzynarodowych Tar-
gach Poznańskich, 9 oraz 10 paź-
dziernika, odbyła się konferencja 
pt. Future of Biofuels – Policy, 
Environment and Technology, 
której tematem przewodnim były 
perspektywy rozwoju polskiego 
rynku biopaliw. Po prezentacji Dr 
Christopha Webera, założyciela 
Jatro AG oraz wielu rozmowach,  
które wywiązały się zarówno 
podczas paneli dyskusyjnych jak 

i w kuluarach konferencji – pre-
legenci wraz z delegatami przy-
byłymi z całej Europy zgodnie 
stwierdzili, iż przedstawiony plan 
budowy oraz rozwoju sektora 
biopaliw dla lotnictwa w Polsce 
ma duże szanse powodzenia.

Także w trakcie targów 
Agro Show (19-22 września), 
które odbyły się na lotnisku 
w Bednarach, Jatro Polska 
wraz z Uniwersytetem Przy-
rodniczym w Poznaniu pre-
zentowało możliwości uprawy 
lnianki. Reakcja ze strony rol-
ników była bardzo pozytywna, 
projekt cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem.

Podsumowując – głównym 
celem jest wdrożenie alterna-
tywnych paliw lotniczych do 
lotnictwa komercyjnego a tak-
że realizacja planu stworzenia 
centrum produkcji wspomnia-
nych biopaliw w Polsce. Jatro 
Polska planuje stałą współpracę 
z polskimi rolnikami na zasa-
dzie kontraktacji. Jest również 
w trakcie negocjacji z partnerami 
technologicznymi, którzy zajmą 
się przetwarzaniem oleju na peł-
nowartościowe paliwo lotnicze.

Zachęcam także do odwiedze-
nia naszych stron internetowych, 
tj. www.jatro.pl oraz www.jatro-
fuels.com.

Jatro Polska – spółka należąca do grupy JATRO AG wdraża w życie ambitny plan, zakładający rozwój upraw 
bioenergetycznych w Polsce na szeroką skalę.

Koncepcja historycznej wioski tematycznej w Stężycy

Turyści zawsze byli i zapewne będą 
doskonałym sposobem na podniesie-
nie opłacalności pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej. Jest to szansa 
dla rejonów rolniczych posiadają-
cych zaplecze hotelarskie w swojej 
okolicy. Wówczas najbardziej racjo-
nalnym działaniem jest organizacja 
zaplecza tematycznego i prezentacja 
możliwości zagospodarowania czasu 
przyjezdnym gościom. W tym celu 
istotnym wydaje się pomysł, którego 
założenia w wielu miejscach naszego 
kraju przyniosły pozytywny efekt 
w postaci przyciągnięcia turystów. 
Taka szansa stoi przed Stężycą koło 
Dęblina.  Niegdyś miasto Stężyca, 
pozbawione praw miejskich za dzia-
łalność opozycyjną wobec zabor-
ców, a teraz miejscowość gminna, 
z ogromnym kapitałem w postaci 
bogatej i ciekawej historii, stawia na 
turystykę wiejską o profilu historycz-
nym. Dlatego koncepcja organizacji 
wioski tematycznej przedstawiającej 
czasy świetności dawnego miasta 
wydaje się najbardziej słusznym kie-
runkiem dla rozwoju Gminy Stężyca. 
Prezentacja historii dzisiejszej osa-
dy gminnej w czasie świetności na 
poziomie ówczesnego Radomia, czy 
Lublina przyczyni się do zwiększe-
nia natężenia ruchu turystycznego. 
Oddany w sierpniu br. obiekt przyle-
gły do Starorzecza Wisły pod nazwą 
„Wyspa Wisła”, z zapleczem rekre-
acyjnym i gastronomicznym (fot.) dał 

pozytywny efekt w postaci szerszego 
zainteresowania Stężycką Ziemią. 
Pojawiły się interesujące perspekty-
wy rozwoju dla gminy i regionu, do 
którego istnieje znakomity dojazd np. 
własnym pojazdem czy autokarem, 
albo pociągiem do Dęblina i dalej 
rowerem – ścieżką nadwiślańską. 

Utworzenie wioski tematycznej 
opartej na historycznej, miejscowej 
architekturze uczyni tę rolniczą gmi-
nę atrakcyjną i ciekawszą. W opar-
ciu o istniejącą już infrastrukturę 
można z powodzeniem realizować 
koncepcję odtworzenia ważniejszych 
obiektów gospodarczych, a nawet 
przedstawienia dawnej myśli woj-
skowej, poprzez inscenizację walk 
zbrojnych, np. z czasów wyzwalania 
spod okupacji niemieckiej. Wdroże-
nie koncepcji wioski tematycznej do 
realizacji przyniesie zapewne miesz-
kańcom wymierne korzyści z ruchu 
turystycznego. Dlatego też odtwo-
rzenie historii, działalności rolniczej 
i kulturalnej na przestrzeni dziejów 
oraz historycznych budowli tej Ziemi, 
będzie stanowiło dopełnienie dla 
współcześnie zachowanych zabu-
dowań i zwyczajów.

W  kronikach parafialnych są 
wzmianki o istnieniu po drugiej 
stronie Wisły grodu Sieciecha (dzi-
siejszy Sieciechów), który przed 
zmianą koryta Wisły od 1097 r. za 
panowania Bolesława Krzywouste-
go znajdował się z prawej strony, co 

sugeruje, że obecna Stężyca może 
być nieco oddalona od pierwotnej. 
Początek stężyckiej historii, to nie-
wielka osada położona w dorzeczu 
Wisły i Wieprza, która od początku 
musiała bronić się, z jednej strony 
przed żywiołem powodzi, a z drugiej 
stawić czoła najeżdżającym tatarom. 
Nieco później dopiero pojawiły się 
struktury administracyjne z nieist-
niejącym już kościołem parafialnym, 
wybudowanym równocześnie z za-
łożeniem parafii. Kronikarze pisali, 
że w XIII wieku znajdował się gród 
książęcy pod nazwą Stężyca, z osadą 
targową i portem w miejscu dogodnej 
przeprawy przez Wisłę. Port rzecz-
ny został przystosowany dopiero 
w XV wieku do spławu zboża. Dal-
szy rozwój gospodarki w regionie 
umożliwiały kolejne przedsięwzięcia, 
a w szczególności obudowanie brze-
gów, wykonanie dróg dojazdowych 
z miasta oraz organizowanie miejsc 
do cumowania statków. W niedalekiej 
odległości od przystani zbudowano 
spichlerze do przechowania towarów 
w czasie, gdy transport był niemoż-
liwy z powodu zamarzniętej Wisły.

Okres XIII i XIV wieku to czas 
rozwoju, przy równoczesnym stop-
niowym upadku Sieciechowa, którego 
funkcje, handel i znaczenie przeję-
ła Stężyca. Pod koniec XIII wieku 
pojawił się nowy czynnik admini-
stracyjny-kasztelania. Istniały już 
wtedy w Stężycy grodzkie i ziemskie 
jurysdykcje (sądy), a potem zostały 
przeniesione do Radomia, co miało 
miejsce za panowania Władysława 
Jagiełły. W XIV wieku rozwinęła 
się Stężyca tak dalece, że nazywano 
ją miastem ze względu na wytwo-
rzone stosunki społeczno-gospodar-
cze oraz elementy miastotwórcze, 
przede wszystkim, znaczną liczbę 
mieszkańców, gród książęcy, ośro-
dek administracyjny, osadę targową, 
parafię, ważny węzeł handlowo-
-komunikacyjny i most na Wiśle. 
W 1397 r. z prawobrzeżnych terenów 
kasztelanii sieciechowskiej powstaje 

Powiat Stężycki. Na mocy przywile-
jów w Stężycy powstały sądy zwane 
ławami. Z powodu wielkiego spu-
stoszenia przez Tatarów i Litwinów 
w 1442 roku Władysław Warneńczyk 
ulokował miasto na nowym miejscu 
na prawie magdeburskim. Dodat-
kowo Stężycy nadano przywilej, na 
mocy którego ustanowiono doroczne 
jarmarki oraz cotygodniowe targi.

W XV wieku nad Wisłą, a więc 
przez Stężycę, biegł trakt handlo-
wy z Torunia do Kazimierza, dzię-
ki czemu stała się ona w XV wieku 
ważnym węzłem handlowo-komu-
nikacyjnym. Rozbudowano stację 
dla statków, która przekształciła się 
stopniowo w port rzeczny.W pobliżu 
przystani budowano kolejne spichle-
rze, aby ułatwić załadunek i rozła-
dunek towarów przenoszonych na 
statki. W XVI stuleciu port stężycki 
zajmował drugie co do znaczenia 
miejsce na południe od Warszawy, 
po Kazimierzu i przed Sandomierzem. 
W XVI w. w Stężycy znajdował się 
królewski spichlerz wielki, z trzema 
komorami pod spichlerzem do prze-
chowywania wyposażenia statków. 
W owym czasie spichlerze stężyckie 
były jednymi z największych i naj-
piękniejszych w państwie. Obok 
spichlerzy znajdowały się na brzegu 
Wisły liczne warsztaty szkutnicze do 
budowy oraz naprawy statków i ło-
dzi oraz szopy do przechowywania 
wyposażenia statków. Powstały dwa 
młyny na Wiśle i Wieprzu, karczmy 
miejskie, plebańskie i starościńskie 
oraz komora celna na Wieprzu. Wiek 
XVI i pierwsza połowa XVII wieku, 
to szczytowy okres rozwoju żeglu-
gi wiślanej, a także portu i miasta 
Stężycy. Poza zbożem i drewnem 
spławiano z portu do Gdańska po-
piół, tkaniny, smołę, miód i wino, 
a z Gdańska i Prus płynęły do Stężycy 
śledzie i w mniejszych ilościach także 
piwo, wino reńskie i inne towary. 

Po ucieczce z Polski króla Henryka 
Walezego zjazd wyborczy zwołano 
na 12 maja 1575 r. właśnie w Stężycy. 

Wybór ten, nie był przypadkowy. 
Stężyca nie była duża, bo liczyła zale-
dwie 137 domów i około 1000 stałych 
mieszkańców, ale była miastem kró-
lewskim, położonym u zbiegu Wisły 
i Wieprza, co ułatwiło komunikację 
z ogromnymi terenami ówczesnego 
Państwa. W tym czasie Stężyca była 
zasobna, miała przywilej propinacji 
piwa i wódki oraz targów, dających 
miastu znaczne dochody. W mieście 
odbywały się również obrady sejmi-
ków. W maju 1575 r. doszło do wiel-
kiego zjazdu panów i szlachty Polski 
i Litwy w celu zażegnania długo-
trwałego kryzysu w państwie. Dzięki 
temu wydarzeniu wzrosło znaczenie 
Stężycy w kraju oraz poza granicami 
Rzeczypospolitej.

W XVI wieku Ziemia Steżycka 
liczyła 36 folwarków. Powstały nowe 
spichlerze do przechowywania zimą 
towarów przygotowanych do wywozu 
Wisłą do Gdańska. Były to spichlerze 
wielkie, piętrowe z trzema komorami. 
Szesnastowieczna ludność Stężycy 
była zawodowo zróżnicowana. Część 
jej z dawna zajmowała się nadal rol-
nictwem i hodowlą, a część handlem. 
Uzupełnieniem areału mieszczan były 
ogrody stężyckie, które rozciągały się 
przy trakcie do Brześc, gdzie stały 
również spichlerze. Obok mieszczan 
i rolników drugą liczną grupę miesz-
kańców miasta stanowili rzemieśl-
nicy. W owym czasie Stężyca liczyła 
239 domów, 1912 mieszkańców i była 
piątym co do wielkości miastem wo-
jewództwa sandomierskiego (przed 
Radomiem), a port stężycki jednym 
z największych portów rzecznych 
w kraju. Poza zamkiem i dworem 
miasto posiadało również ratusz, za-
chowany do dziś gotyki kościół farny 
i klasztor franciszkanów. Ponadto 
powstały karczmy miejskie, staro-
ścińskie i plebańskie oraz komora 
celna. Od XVI wieku istniał w Stę-
życy skład soli sprowadzanej głów-
nie z Wieliczki. Mieszkańcy Stężycy 
mieli sporo warsztatów szkutniczych, 
a więc jak na owe czasy posiadali 

niezłe gospodarstwa domowe, ale 
niestety stanowiły one obiekty za-
interesowania przez najeżdżających 
grabieżców. Podczas dwukrotnego 
najazdu Szwedów na Stężycę w paź-
dzierniku i grudniu 1655 r. oraz 
najazdu wojsk węgierskich księcia 
Rakoczego, Szwedów, Kozaków, Tata-
rów i Litwinów w 1657 roku, kościół 
parafialny doznał wielu uszkodzeń, 
a rozliczne klęski, jakie nawiedzi-
ły miasto w latach 1580-1737 nie 
sprzyjały remontom i utrzymywaniu 
budowli. Przypuszcza się, że port 
stężycki istniał do XVIII wieku.

Na kartach historii stężyckiej 
zapisane są również m.in. powsta-
nia: listopadowe i styczniowe (utrata 
praw miejskich). Do dzisiaj zacho-
wały się okopy, w których organi-
zowano obronę przed hitlerowskim 
ostrzałem artyleryjskim zza Wisły. 
Ślady walk artyleryjskich widoczne 
są również na murach kościelnych. 

Historia osady, a później miasta 
była ściśle związana i zależna od nur-
tu Wisły, która w tym miejscu miała 
liczne i bardzo szerokie rozlewiska 
i pozostawiła starorzecze. Wisła de-
cydowała o położeniu miejscowości, 
a przede wszystkim o przetrwaniu 
jej budowli. 

Historia Stężycy jest atrakcyjnym, 
niespotykanym skarbem dla miejsco-
wych rolników zainteresowanych 
rozwojem turystyki i prowadze-
niem pokoi gościnnych. Odtworze-
nie niektórych budowli np. dworu 
starościńskiego ukazującego życie 
mieszkańców w odległych czasach, 
wzbogaci już istniejącą infrastruk-
turę i podniesie atrakcyjność Ziemi 
Stężyckiej dla wczasowiczów. Z kolei 
rozwój gastronomii opartej na pro-
duktach uzyskiwanych we własnych 
gospodarstwach indywidualnych 
i kwater agroturystycznych, stano-
wić będzie istotną bazę noclegową 
dla przyjezdnych.

inż. Małgorzata Teresa Goliasz

W wielu rejonach kraju obserwuje się wzrost zainteresowania turystyką wiejską.
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R E K L A M A

Sprzęt do wywozu i aplikacji gnojowicy

W gospodarstwach rolnych 
do wywozu gnojowicy używa 
się głównie wozów asenizacyj-
nych. Są to maszyny, które nie 
posiadają własnego napędu, 
dlatego też do ich przemiesz-
czania służy ciągnik rolniczy. 
Wozy asenizacyjne samoczynnie 
pobierają, transportują i rozle-
wają gnojowicę na pola uprawne 
w celu ich nawożenia. Używa 
się ich również do podlewania 
upraw polowych, warzywnych, 
a także do dogaszania pożarów 
w lasach i na polach, oraz do 
pojenia bydła na pastwiskach. 
Na rynku istnieje wielu produ-
centów, którzy prześcigają się 
w oferowaniu przeróżnych kon-
strukcji wozów asenizacyjnych 
oraz akcesoriów służących do 
aplikowania gnojowicy w głąb 
gleby. Wśród nich można wy-
mieć: Joskin, Pomot, Meprozet, 
Pichon, Sipma.

Każdy wóz asenizacyjny wy-
posażony jest w zbiornik cylin-
dryczny o pojemności od 2300 l 
do nawet 30000 l, wykonany 
z tworzywa sztucznego lub 
blachy o grubości około 5 mm 
zabezpieczonej środkami anty-
korozyjnymi, najczęściej trwa-
le przymocowany do struktury 
nośnej, dzięki czemu naprężenia 
powstające podczas transportu 
płynnego nawozu są równomier-
nie rozłożone na ramę. Zbiornik 
wyposażony jest w górny właz 
oraz otwór rozlewający, dzięki 
czemu dodatkowo może służyć 
do wietrzenia wnętrza zbiornika 
oraz środkowe przegrody, które 
są jednocześnie wzmocnieniem 
i zapobiegają falowaniu gnojo-
wicy podczas transportu, czy-
li niepotrzebnego obciążenia 
zaczepu ciągnika. Poza tym 

w skład całego zestawu wcho-
dzi pompa, napędzana poprzez 
wałek odbioru mocy ciągnika, 
oraz układ zaworów umożliwia-
jących napełnianie i opróżnianie 
zbiornika pod ciśnieniem (fot.1).

Cała konstrukcja opiera się na 
szerokich kołach o dużej średni-
cy, dzięki czemu wóz asenizacyj-
ny jest stabilny na nierównym 
terenie, a nacisk na podłoże jest 
zmniejszony do minimum.

W zależności od pojemności 
zbiornika, wozy asenizacyjne 
mogą być wyposażone w jed-
ną, dwie lub trzy osie. Są docze-
piane do ciągnika rolniczego za 
pomocą dyszla. Firma Joskin 
dodatkowo oferuje system za-
wieszenia hydraulicznego, dzię-
ki czemu można odpowiednio 
dopasować wysokość dyszla do 
zaczepu ciągnika.

Proces napełniania zbiornika 
asenizacyjnego może odbywać 
się w dwojaki sposób. Firma Pi-
chon proponuje system napeł-
niania zbiornika od góry, który 
polega na umieszczeniu rury wy-
sięgnika w otworze włazowym 
zbiornika zasilanego niezależną 
od wozu pompą (fot.2). Dzię-
ki temu można kontrolować 
stopień napełnienia zbiornika 
oraz zapobiegać znacznemu roz-
drobnieniu cząstek gnojowicy. 
Drugim sposobem napełniania 
zbiornika wozu asenizacyjnego 
jest ssanie. Polega on na urucho-
mieniu pompy próżniowej za 
pomocą wałka odbioru mocy 
ciągnika rolniczego i zapocząt-
kowaniu procesu ssania gnojo-
wicy. Pompa wyciąga powietrze 
ze zbiornika oraz całego układu, 
dzięki czemu powstaje podci-
śnienie. Na skutek tego gnojowi-
ca zostaje zassana do zbiornika, 

którego napełnienie trwa kilka 
minut Dodatkowe wyposaże-
nie wozów asenizacyjnych jest 
bardzo bogate. Obejmuje m.in. 
wskaźnik napełnienia zbiornika, 
niezależny układ hamulcowy, 
a także tłumik wyciszający pracę 
kompresora. Niektóre typy wo-
zów asenizacyjnych posiadają 
skrętną oś, co w znaczny spo-
sób ułatwia manewrowanie na 
polu, a przy ostrym skręcie nie 
występuje spychanie podłoża 
i zbyt duże bruzdowanie. Do-
datkowo Firma Pomot oferuje 
również umieszczenie króćca 
ssawnego w pokrywie tylnego 
włazu wyposażonego w zasuwę 
hydrauliczna sterowaną z kabiny 
ciągnika. Jeszcze innym dodat-
kowym wyposażeniem może 
pochwalić się firma Meprozet. 
Producent ten, na zamówienie 
klienta może wyposażyć wóz 
asenizacyjny w mieszadło śli-
makowe napędzane hydrau-
licznie, co pozwala w sposób 
ciągły na mieszanie gnojowicy 
w zbiorniku.

Opróżnianie zbiornika wozu 
asenizacyjnego polega na prze-
stawieniu zaworu na tłoczenie 
i uruchomieniu pompy próżnio-
wej, przez którą zostaje wtło-
czone pod ciśnieniem powietrze 
do zbiornika powodujące wy-
pchnięcie cieczy na zewnątrz lub 
grawitacyjnie. Zawór wylewowy 
jest sterowany pneumatycznie 
z kabiny operatora ciągnika. 
Do rozlewania gnojowicy po 
polu służy dysza z łyżką, któ-
ra w zależności od wydajności 
pompy może zraszać powierzch-
nie o szerokości do 12 m. Zale-
tą tego rozwiązania jest niska 
cena, a największą wadą pozo-
staje nierównomierność aplikacji 
dawki na powierzchnię pola. 
Najlepszym rozwiązaniem są 
różnego rodzaju aplikatory: 
talerzowe, redlicowe lub węże 
wleczone. Aplikatory są moco-
wane na wozie asenizacyjnym 
za pomocą trzypunktowego 
układu zawieszenia. Regulacja 
ich opuszczania i podnoszenia 
odbywa się poprzez siłowniki 
hydrauliczne. Aplikatory talerzo-
we składają się z talerzy o dużej 
średnicy, za pomocą których, 
powierzchnia gleby zostaje 
nacięta pozostawiając bruzdę, 
w którą wężami wprowadza się 
gnojowicę. Do przykrycia nawo-
żonej bruzdy stosuje specjalne 
rolki, które po aplikacji nawozu 
ugniatają glebę, a hydrauliczne 
bloki zapewniają stały nacisk 
i głębokość roboczą aplikacji 
gnojowicy. Aplikatory te mogą 
służyć do nawożenia łąk. Ich 
szerokość robocza wynosi od 
3 – 7 m, a głębokość apliko-
wania nawozu w głąb gleby od 
1 – 20 cm. Innym rozwiązaniem 
jest aplikator redlicowy. Pozwala 
dozować gnojowicę na głębo-
kość około 20 cm, co ma na 
celu zmniejszenie strat związków 

azotowych, wypłukiwania jej 
z gleby oraz pozbawienie nie-
przyjemnego zapachu podczas 
dozowania. Aplikatory z wężami 
wleczonymi charakteryzują się 
tym, iż rozlewany jest nawóz na 
powierzchni gleby (fot.3). Ich 
szerokość robocza może sięgać 
nawet 28 m. Szerokość między 
wężami wynosi od 20 – 30 cm. 
Mogą być stosowane na planta-
cjach, gdyż dozowanie jest do-
kładne i nie zanieczyszcza roślin. 
Do wszystkich typów aplikato-
rów konieczne jest zastosowanie 
rozdzielacza, którego zadaniem 
jest dostarczenie gnojowicy do 
poszczególnych przewodów oraz 
rozdrobnienie części stałych 
znajdujących się w gnojowicy. 
Zapobiega to zatykaniu się węży 
aplikujących. Przy nawożeniu 
gleb wozami asenizacyjnymi 
z zestawami aplikatorów należy 
zwrócić uwagę na moc ciągni-
ka. W przypadku stosowania 
najmniejszych wozów aseniza-
cyjnych jednoosiowych zapo-
trzebowanie na moc w ciągniku 
może wynosić już od 30 KM, 
podczas gdy używanie dużych 
wozów trzyosiowych z aplikato-
rami zapotrzebowanie na moc 
w ciągniku może wzrosnąć do 
niemalże 300 KM.

Wywóz gnojowicy jest czyn-
nością czasochłonną z uwagi 
na stosowane dawki (15-30 m3 
/ha) i konieczną do wywiezienia 
na pole znacznej ilość ciekłego 
nawozu. Dlatego też decydując 
się na zakup sprzętu do wywo-
zu i aplikacji gnojowicy należy 
odpowiednio dobrać pojemność 
zbiornika do odległości, na jaką 
ma być gnojowica transportowa-
na. Przy doborze odpowiedniego 
wozu asenizacyjnego do gospo-
darstwa należy także wziąć 
pod uwagę warunki terenowe 
(ukształtowanie terenu) oraz siłę 
uciągu i moc przeznaczonego do 
współpracy ciągnika. Transport 

ciężkiego, wypełnionego wozu 
na nierównym terenie i apliko-
wanie gnojowicy na pochyłych 
polach, wymaga zastosowania 
odpowiednio dużego ciągnika.

Źródło: Literatura u Autora

Gnojowica jest mieszaniną odchodów zwierzęcych, resztek pasz oraz wód technologicznych z budynków 
inwentarskich i jest bogata w składniki pochodzenia organicznego i nieorganicznego.

Marcin Majchrzak 
Instytut Technologiczno-Przy-
rodniczy 
Oddział w Warszawie

Fot. 1. Wóz asenizacyjny wyposażony w zbiornik z tworzywa 
sztucznego oraz pompę napędzaną przez WOM ciągnika

Fot. 2. Sposób napełniania wozu asenizacyjnego przez górny właz 
zbiornika

Fot. 3. Wóz asenizacyjny wyposażony w aplikator z wężami 
wleczonymi
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Mobilne schody 
Praca na wysokościach wy-

maga specjalnych rozwiązań, 
które pozwolą zapewnić pra-
cownikom maksymalny komfort 
i bezpieczeństwo.

Firma KRAUSE, lider na ryn-
ku drabin, aluminiowych rusz-
towań jezdnych, oraz szerokiej 
gamy narzędzi i konstrukcji do 
pracy na wysokościach, oferu-
je rozwiązania pozwalające na 
swobodne przemieszczanie się 
między regałami oraz bezpiecz-
ne transportowanie towarów. 
Na szczególną uwagę w asorty-
mencie firmy zasługują schody 
jezdne z platformą – pomo-
sty jezdne, które gwarantują 

mobilną logistykę różnorod-
nych wyrobów, bezpieczną pracę 
i dużą wytrzymałość podczas 
użytkowania.

Wyposażenie ułatwiające pra-
cę na wysokościach powinno 
przede wszystkim gwarantować 
bezpieczne i wygodne dojście 
do miejsc trudnodostępnych.

Jezdne schody z platformą 
z jednostronnym lub dwustron-
nym wejściem, a także pomost 
jezdny Vario typu kompakt to 
nieodzowne wyposażenie no-
woczesnej hali magazynowej, 
gospodarstwa czy zakładu 
produkcyjnego.
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PÓŁMASKA  AIR-ACEPÓŁMASKA  AIR-ACE

Do pyłów i oprysków
tel. 602 610 618

www.diplomat.com.pl

Do pyłów i oprysków
tel. 602 610 618

www.diplomat.com.pl
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Sprzedam kombajny zbożowe
Claas Lexion 570 2007r • Claas Lexion 580 2004r • Claas Lexion 

480 2002r • Claas Lexion 450 2002r • Claas Mega 208 1995, 1997, 
2001 • Claas Medion 310 2006r • Claas Dominator 108 1996r • 

Case 2388 1998r, 2002r, 2008r • Massey Ferguson MF 40 1996r • 
New Holland TX 68 Plus 2001r • New Holland TC 56 2007r

Siewniki do kukurydzy
Kverneland Optima 6 rzędów • Gaspardo 8 rzędów

Pługi obrotowe
Kverneland 10 skib, Rabe 5,6,7 skib, Gregoire-Besson 6 skib

Ciągniki
Case MX 310 2008r • Case Puma 210 2006r • Case MXM 190 2004r 

• Case CVX 1170 2006r • Fendt 930 2006r • John Deere 7600

Ładowarki teleskopowe
Faresin 7.45 2008r

Kombajny do buraków
Holmer Terra Dos 2003r • Holmer Terra Dos 2000r

Sieczkarnie do kukurydzy
Claas Jaguar 850 Pro�star 4x4 2008r • Claas Jaguar 695 1990r

Sprowadzamy Kombajny zbożowe, ciągniki rolnicze i 
inne maszyny na zamówienie. Przyjmujemy używany 

sprzęt w rozliczeniu.
KUPIĘ KOMBAJNY ZBOŻOWE I CIĄGNIKI 

ROLNICZE [WIEK DO 20 LAT]

e mail: agrobaca@wp.pl
Tel 603 481 309

Przystawki do kukurydzy
Geringho�, Oros, Claas, Cressoni, New Holland, Olimac

Kompaktor 
Strom 8m 2010r

R E K L A M A
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Przedstawiciele handlowi HORSCH:
Pn-zach. Wojciech Ratuszny – tel. 609 811 206
Pn-wsch. Michał Kołakowski – tel. 600 990 322
Pd-zach. Krzysztof Maciuk – tel. 609 720 434
Pd.-wsch. Paweł Przybylik – tel. 605 205 780

www.horsch.com

Doskonałe mieszanie i głębokie spulchnianie w jednym przejściu roboczym

Tiger MT
Kompleksowa i intensywna 

uprawa gleby

Doskonałe mieszanie i głębokie spulchnianie w jednym przejściu roboczym

TigerMT_RR_260x174.indd   1 16.10.2013   15:10:13
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To nie dołek, lecz normalne wahania

Czy tylko 2013 jest słabszym 
rokiem dla sektora maszyn rolni-
czych, czy też osłabienie przecią-
gnie się na kolejny? Z Tomaszem 
Szczęsnym, dyrektorem handlo-
wym John Deere rozmawiała 
Alicja Szczypta.

Na początku tego roku 
mówiliśmy, że będzie to rok 
stagnacji w sektorze ma-
szyn rolniczych, teraz, gdy 
2013 zmierza ku końcowi, 
mówi się, że i przyszły rok 
będzie słaby?

Porównując do roku 2012, kie-
dy mieliśmy szczyt, jeżeli cho-
dzi o potencjał rynku, sprzedaż 
osiągnęliśmy powyżej 19,4 tys. 

sztuk ciągników, w tym roku 
nastąpiła korekta do 15,1 tys.
szt. Trudno oczekiwać, że rynek 
cały czas będzie na wysokim 
szczycie. Zwłaszcza, że głów-
nym motorem napędowym są 
środki unijne. Było jasne, że mali 
rolnicy, posiadający 6-10 hek-
tarowe gospodarstwa, nie będą 
inwestować wielokrotnie, lecz 
kupią maszynę na lata. 

Ale przecież to jeszcze nie 
jest katastrofa!

Pewnie nie, ale dla wielu firm, 
oznacza to duże problemy fi-
nansowe. Chodzi chociażby 
o duże magazyny, które teraz 
są dla nich dużym obciąże-
niem, a klienta końcowego nie 
ma, bo coraz mniej jest dostęp-
nych środków unijnych. Część 
z nich będzie realizowana na 
przełomie roku, a część zosta-
nie przez rząd przekierowana 
na początek roku 2014.

Każdy rynek zachowuje się 
jak sinusoida. Jesteśmy w gór-
nej czy dolnej jej części? 

Wahania były, są i będą, bo 
na tym polega koniunktura. 
Natomiast na przestrzeni naj-
bliższych 5-10 lat rynek będzie 
się rozwijał, a nie szedł w dół. 
Pytanie zasadnicze, to co ro-
zumiemy poprzez rozwój: czy 
tylko ilość sprzedanych maszyn 
czy ogół modernizacji w rolnic-
twie. Ja mówię o całokształcie, 
i patrząc w ten sposób widać, że 

w tej chwili jesteśmy w średniej, 
a w perspektywie minionych 
10 lat średnia jest cały czas 
wzrostowa. 

Bywają takie głosy, że rynek 
traktorów w Polsce się nasycił. 

Jeżeli spojrzymy, że mamy 
w Polsce 1,7 mln gospodarstw, 
z czego tylko 27 tys. ma wię-
cej niż 50 ha, a powyżej 500ha 
jest już tylko 1200 gospodarstw, 
i widzimy, że osiemdziesiąt kilka 
procent gospodarstw jest poniżej 
10ha, to mamy gotową odpo-
wiedź. Małe gospodarstwa nie 
mogą wiecznie inwestować, ale 
też i nie ma w nich potrzeby 
częstego wymieniania sprzętu. 
Tam gdzie, maszyna pracuje po 
100-150 godzin rocznie, zużyje 
się dopiero po wielu latach. Na-
tomiast widać na polskim rynku 
konsolidację: mali rolnicy sprze-
dają ziemię, inni powiększają 
areały, więc zaczynają potrze-
bować innego sprzętu niż dotąd.

Bywają jednak i tacy, którzy 
nie wyzbywają się ziemi, ale 
łączą w grupy, choćby sąsiedz-
kie i wspólnie kupują maszynę.

Na pewno jest to dobry spo-
sób, ale ze względu na mental-
ność i kulturę w Polsce, jesteśmy 
na samym początku takich form. 
Mamy świetne przykłady takich 
działań w przypadku grup pro-
ducenckich, które wspólnie 
zakupują środki do produkcji 
i wykorzystują siłę grupy.

Precyzyjne sterowanie belką opryskiwacza
Wprowadzając na rynek 

BoomControl, HORSCH zre-
wolucjonizował pracę belki 
w opryskiwaczu oraz umoż-
liwił precyzyjne i pewne jej 
prowadzenie nad powierzchnią 
opryskiwaną.

Dzięki uniezależnieniu pra-
cy belki od pojazdu możliwe 
stało się dopasowanie jej pracy 
do geometrii terenu. Na skutek 
odłączenia belki od konstrukcji 
pojazdu wszystkie ruchy chwiej-
ne pojazdu nośnego nie są już 
na nią przekazywane, a pręd-
kość, z jaką dostosowuje się do 
geometrii terenu, odbywa się 
bardzo szybko, nawet w trud-
nych warunkach. Pozwala to na 
aplikację środków z niewielkim 
ryzykiem ich znoszenia, mini-
malizując negatywny wpływ 
czynników zewnętrznych.

Belka jest bezprzeszkodowo 
zawieszona w swoim punkcie 
ciężkości, w wyniku czego siły 
odśrodkowe działające na pojazd, 
np. przy jeździe na zakrętach, nie 
mają praktycznie żadnego wpły-
wu na jej położenie. Pomimo 
dużych sił – doprowadzonych 
przez dwa siłowniki hydrauliczne 
– pracujących w belce możliwa 
jest swobodna praca belki dzięki 
elementowi dopasowującemu po-
łożenie belki do geometrii terenu.

W trakcie dopasowywania 
się belki do powierzchni ciągle 
mierzona jest pozycja siłownika 
dopasowującego, co pozwala na 
eliminację ruchów wynikających 

z ruchów chwiejnych pojazdu. 
System wolnego zawieszenia 

polegający na zawieszeniu blisko 
środka ciężkości belki w połą-
czeniu z nowoczesną elektroniką 
umożliwia precyzyjną, drobno-
kroplistą aplikację przy niewiel-
kim ryzyku znoszenia czynnika. 

Dzięki temu systemowi możliwe 
jest również pewne prowadzenie 
belki przy dużych prędkościach 
roboczych z zachowaniem od-
stępu mniejszego niż 40 cm od 
opryskiwanej powierzchni.

W oparciu o materiały firmowe 
Jolanta Malinowska-Kłos



listopad 2013 r. | Nowy Raport Rolny16 T R A K T O R

Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku. 

www.zetor.com

new forterra hsx 2013
Oszczędza paliwo i chroni środowisko.

W forterra hsx w 2013 r. wprowadzono wiele udoskonaleń konstrukcyjnych i funk-
cjonalnych odzwierciedlających życzenia i wymagania klientów. Do najważniejszych 
należą: zwiększenie rozstawu kół, nowa przednia oś napędzana, podwyższona moc 
i bardziej zrównoważone funkcjonowanie układu hydraulicznego, zmiany w stero-
waniu i zakresie WOM, okno dachowe, izolacja akustyczna i amortyzacja kabiny.
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Zetor zawsze w czołówce

W chwili obecnej Zetor ofe-
ruje 3 gamy ciągników w 6 se-
riach. Są to:

Zetor Major o mocy 72 KM 
zaprojektowany głównie dla 
mniejszych i rodzinnych go-
spodarstw i firm.

Drugą gamą są ciągniki 
PROXIMA, PROXIMA PLUS 
i PROXIMA POWER o mocy od 
65 aż do 117 KM, które świet-
nie sprawdzają się jako pod-
stawowe ciągniki w średnich 
gospodarstwach.

Najmocniejsza gama Forterra 
i Forterra HSX o mocy od 96 do 
136 KM to już ciągniki większe, 
cięższe i o bardzo szerokich moż-
liwościach zastosowania w każ-
dym gospodarstwie rolnym lub 
firmie transportowej, usługowej 
czy o profilu leśnym.

Zetor FORTERRA HSX to 
flagowy model czeskiej marki. 
Jednym z głównych elementów 
innowacyjnych w tym modelu 
z czterocylindrowym doładowa-
nym silnikiem nowej generacji 
jest zupełnie nowa przekładnia 
z rewersem elektrohydraulicz-
nym. Nowa, 5-cio stopniowa 
synchronizowana skrzynia bie-
gów umożliwia wykorzystanie 
w sumie aż 30 biegów do przo-
du i 30 biegów do tyłu. Aby to 
osiągnąć, producent zastosował 
2-stopniowy wzmacniacz mo-
mentu o ciśnieniu zwiększonym 
do 19 barów, który w każdym 
momencie może być urucha-
miany za pomocą przycisków 
umieszczonych na dżwigni zmia-
ny biegów bez użycia sprzęgła. 
Zastosowano też bezsprzęgłowy 
sterowany elektrohydraulicznie 
rewers Ciągnik ten jest wypo-
sażony w preselekcję - automa-
tyczne załączanie półbiegów. 
Silnik charakteryzuje się wy-
sokim stopniem wzmocnienia 
momentu obrotowego (36 %), 
świetnym startem nawet w nie-
korzystnych warunkach tempe-
raturowych, długą żywotnością 

i niskim zużyciem paliwa, co 
potwierdziły testy Niemieckiego 
Towarzystwa Rolniczego DLG. 
Wysoką moc gwarantuje nie tyl-
ko nowa 16 zaworowa głowica 
cylindrów, ale także zmodyfi-
kowane kanały ssące i nowy 
system wtrysku paliwa. Silnik 
wyposażony został także w filtr 
cząstek stałych w celu obniżenia 
poziomu emisji spalin i dosto-
sowaniu go do obowiązujących 
w Polsce norm emisji spalin.

Nowy elektrohydrauliczny re-
wers włączany jest bez użycia 
sprzęgła (tzw. Power Shuttle), co 
daje większy komfort i wartość 
użytkową. Elektrohydrauliczne 
jest także sterowanie obrotami 
wałka odbioru mocy. Udźwig 
tylnego TUZ zwiększony do 
8500 kg i równomierne obcią-
żenie ciągnika zapewniają dwa 
nowe zewnętrzne siłowniki hy-
drauliczne. Filtr średniociśnie-
niowy zapewnia niezawodność 
hydrauliki. Dzięki zwiększone-
mu rozstawowi osi do 2490 mm 
Forterra HSX stała się stabilniej-
sza i bezpieczniejsza.

Wszystkie modele ciągników 
Zetor FORTERRA I FORTERRA 
HSX są standardowo wyposa-
żone w rewolucyjną funkcję 
automatycznego sterowania 
tylnym trzypunktowym ukła-
dem zawieszenia HitchTronic, 
dzięki której podnośnik podczas 
pracy dostosowuje się sam do 
każdego terenu. Po załączeniu 
funkcji HitchTronic na jakość 
orki przestają mieć wpływ takie 
czynniki jak twardość gleby czy 
umiejętności operatora. Na do-
datek uruchomienie HitchTronic 
oszczędza paliwo, przyczyniając 
się do ochrony środowiska natu-
ralnego i zwiększenia oszczęd-
ności podczas prac polowych. 
ZETOR jako jedyny producent 
na świecie oferuje ten rewolucyj-
ny system opracowany wspólnie 
z firmą BOSCH w standardzie 
w swoich traktorach.

Deska rozdzielcza Forterry 
jest wyposażona w wyświetlacz 
LCD podający w komfortowy 
sposób informacje dla obsługi 
i serwisu, a w siedzeniu kierowcy 
znajduje się wyłącznik bezpie-
czeństwa, który uniemożliwia 
rozruch silnika lub ruszenie 
traktorem, jeśli kierowca na 
nim nie siedzi. Ponadto zmia-
ny konstrukcyjne w mocowaniu 

kabiny, wprowadzenie jej amor-
tyzacji i zastosowanie nowych 
materiałów wygłuszających 
spowodowało znaczne zmniej-
szenie hałasu oraz zwiększenie 
komfortu w kabinie.

Ciągniki Zetor od lat znane 
i cenione były przede wszyst-
kim za wytrzymałą konstrukcję, 
możliwość ograniczenia obsługi 
do niezbędnego minimum oraz 

niskie koszty eksploatacji.
Główne atuty ciągników Ze-

tor to przede wszystkim ich eu-
ropejska jakość, uniwersalność, 
nieskomplikowana konstrukcja, 
łatwość obsługi, szeroka dostęp-
ność serwisu i części zamien-
nych oraz niskie zużycie paliwa, 
szczególnie najnowszych silni-
ków 16V, co zostało potwier-
dzone przez niemieckie DLG.

Na nadchodzący 2014 rok Ze-
tor przygotowuje kilka nowych 
modeli ciągników między inny-
mi zmodernizowane Proximy 
Plus i Power, które teraz będą 
wyposażone w EHR Bosch i re-
wolucyjny system HitchTronic 
ułatwiający orkę.

W oparciu o materiały firmowe 
Jolanta Malinowska-Kłos

Czeska firma Zetor produkuje ciągniki już od 1946 roku. W Polsce marka obecna jest od samego 
początku swojego istnienia i zajmuje bardzo wysoką pozycję w sprzedaży.


