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R E K L A M A

Sukces ciągników Farmtrac  
na targach Agritechnica 2013

– Farmtrac jest dobrze przygo-
towany do wejścia na rynek euro-
pejski z kompleksową ofertą, która 
zapewni rolnikom możliwość wy-
boru ciągnika dopasowanego do 
ich potrzeb – mówi Andrzej Ku-
blik, dyrektor generalny Farmtrac. 

– W Europie jest już dwudziestu 
producentów traktorów walczą-
cych o swoje miejsce na rynku, 
mamy więc świadomość wyzwa-
nia, które przed nami stoi – mówi 
Kublik. – Jednakże z naszych ba-
dań wynika, że jest na nim wciąż 
apetyt na dobrze wyposażony, 
prosty w obsłudze ciągnik, który 
gwarantuje jednocześnie niskie 
koszty użytkowania.

Wielokrotnie nagradzana euro-
pejska linia traktorów Farmtrac, 
dostępnych z szeroką gamą silni-
ków o mocach od 33 do 110KM, 
zaprojektowanych i wyproduko-
wanych tu, w Europie, powstaje 
w oparciu o komponenty, pocho-
dzące od renomowanych produ-
centów, takie jak: silniki Perkins, 
przekładnie Carraro i ZF, systemy 
sterowania Bosch i innych czoło-
wych dostawców. 

Z kolei nowa linia Heritage, 
o maksymalnej dostępnej mocy 
silnika 75KM, oferuje gamę kla-
sycznych, prostych, lecz wydaj-
nych ciągników pomocniczych.

Na targach pokazano 4 mode-
le: Farmtrac Heritage 6075 DT, 
Heritage 6050, 7100 DT (zgodny 
z normą Euro IIIB) oraz wyposa-
żony w ładowacz czołowy 675 DT.

Farmtrac Heritage 
6075 DT

Napędzany czterocylindrowym 
75-konnym silnikiem Kohler-
-Lombardini ciagnik zapewnia 
wystarczająco wysoką moc by być 
koniem pociągowym idealnym do 
prac pomocniczych. Wyposażony 

w niezależny wał odbioru mocy 
o jednej prędkości, co w połącze-
niu z maksymalnym momentem 
obrotowym 300Nm osiąganym 
przy 1500 obr./min oraz podno-
śnikiem 2 kat. ISO o udźwigu 
1500kg sprawia, że jest niezwy-
kle wszechstronny. Dostępny jest 
ze standardową skrzynią biegów 
8+2 lub w wersji z opcjonalną 
skrzynią 12+12 firmy Carraro 
z udźwigiem 2400kg (w modelu 
Farmtrac Heritage 6075 DT Pro).

Farmtrac Heritage 6050
Ten 50-konny model o mocy 

47,5KM będzie cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Dzięki wy-
sokości jedynie 2,3m i długości 
poniżej 4m Heritage 6050 ofe-
ruje godną pozazdroszczenia 
manewrowość, co stanowi spo-
ry atut przy pracy w ciasnych, 
zamkniętych przestrzeniach.

Farmtrac 7100 DT 
(norma Euro IIIB)

Od niedawna zgodny z nor-
mą Euro IIIB, Farmtrac 7100 DT 
wykorzystuje sprawdzoną czte-
rocylindrową jednostkę napędo-
wą firmy Perkins, która osiąga 
101KM przy 2300 obr./min Trak-
tor wyposażony jest w solidną 
przekładnię typu Power Shift fir-
my ZF oferującą 16+16 przełożeń 
oraz zsynchronizowany rewers 
przód-tył. System hydrauliczny 
Bosch zapewnia udźwig 4900kg. 

Farmtrac 675 DT
Dzięki standardowemu 

wyposażeniu w ładowacz 
czołowy, Farmtrac 675 DT 
znajdzie zastosowanie zarówno 
w gospodarstwach rolnych jak 
i hodowlanych. Siłę napędową 

zapewnia również czterocy-
lindrowy silnik firmy Perkins 
o porządnej mocy 75KM. Skrzy-
nia biegów Carraro dysponuje 
12 przełożeniami w obu kie-
runkach wraz ze zsynchroni-
zowanym rewersem przód-tył 
ułatwiającym załadunek. Układ 
hydrauliczny firmy Mita zapew-
nia 2400kg udźwigu i 34 l/min 

wydatku pompy, jak również 
4 szybkozłącza. Jest doskona-
łym wyborem do prac polowych 
jak i pomocniczych. Natomiast 
mechaniczny załącznik wału 
odbioru mocy i napędu na cztery 
koła zapewniają mu dużą popu-
larność wśród użytkowników.

Aktualnie jesteśmy zaanga-
żowani w prace projektowe nad 

naszym najbardziej zaawanso-
wanym traktorem, opracowywa-
nym we współpracy z Porsche 
i Carraro Agritalia –ujawnia 
Andrzej Kublik – Jednocześnie 
pracujemy nad przygotowaniem 
pierwszego własnego silnika, 
CRDi zgodny z normą Euro IV. 

W oparciu o materiały firmowe 
Jolanta Malinowska-Kłos

Wśród propozycji kilkudziesięciu polskich firm na targach sprzętu rolniczego 
Agritechnica 2013 w Hanowerze, największe zainteresowanie wzbudziła 
premiera trzech nowych ciągników firmy Farmtrac z Mrągowa. 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku
życzy redakcja Raportu Rolnego
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Ziarno pełne zdrowia

Jesteśmy drugim unijnym pro-
ducentem żyta, trzecim rzepaku, 
a czwarte miejsce zajmujemy 
w produkcji pszenicy. W kraju 
rośnie także asortyment produk-
tów zbożowych z całego ziarna.

W dniu 4 grudnia w War-
szawie odbyła się konferencja 
prasowa Polskiego Związku Pro-
ducentów Roślin Zbożowych. 
To już kolejne spotkanie finan-
sowane ze środków Funduszu 
Promocji Ziarna Zbóż i Prze-
tworów Zbożowych.

„Związek prowadzi od 
2010 roku działania w ramach 
Funduszu, których celem jest 
stabilizacja rynku zbożowego. 
Zależy nam na umocnieniu 
bezpieczeństwa żywnościowe-
go kraju przy równoczesnym 
zabezpieczeniu producentów 
rolnych i konsumentów przed 
dokuczliwymi wahaniami cen 
zbóż, mąki i pieczywa. Chcemy 
także kształtować konsumpcję 
pieczywa i produktów z całego 
ziarna, szczególnie wśród naj-
młodszych Polaków. Bardzo 
niepokoił nas trend spadkowy 
spożycia pieczywa, który miał 
miejsce w 2012 roku. Obserwu-
jemy jednak pozytywną sytu-
ację rosnącego asortymentu 
produktów z całego ziarna zbóż 
i zwiększające się zainteresowa-
nie Polaków” – powiedział Stani-
sław Kacperczyk, prezes PZPRZ. 

Polska żywność cieszy się du-
żym uznaniem w kraju i poza 
jego granicami. Jesteśmy obecnie 
szóstym producentem w UE. 
Nasza branża spożywcza to no-
woczesne zakłady przetwórcze, 
tradycyjne receptury i przede 
wszystkich wysoka jakość wyro-
bów. Według wstępnych danych 
Agencji w lipcu i sierpniu br. 
eksport zbóż z Polski wyniósł 
684 tys ton, w tym 235 tys. 
ton pszenicy i 99 tys. ton ku-
kurydzy. To o 23% więcej niż 
w tym samym okresie poprzed-
niego roku. Więcej niż przed 
rokiem wywieźliśmy produk-
tów przetwórstwa pierwotnego 
– o 31% i produktów wysoko 
przetworzonych – o 8%.

Według GUS w 2012 roku 
zanotowano dalszy spadek 
ilościowego spożycia większo-
ści podstawowych artykułów 
żywnościowych. Spadła również 
konsumpcja pieczywa – o 2,4%, 
aż o 5,1% mniej zjedliśmy także 
kaszy, ryżu i płatków. Jak pro-
gnozuje Instytut Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej w roku bieżącym uda-
ło się zahamować ten spadek.

Największe spożycie pieczywa 
odnotowano w gospodarstwach 
domowych o najniższych docho-
dach. W podziale na wojewódz-
twa największa konsumpcja 
miesięczna na 1 osobę w 2012 r. 
miała miejsce w świętokrzyskim 
(8,29 kg), a najmniejsza w po-
morskim (5,57 kg). 

Instytut Ekonomiki Rolnic-
twa i Gospodarki Żywnościowej 
podaje, że od lipca do września 
2013 r. do skupu trafiło 2,67 mln 
ton zbóż – o 19,9% mniej niż 
w analogicznym okresie po-
przedniego sezonu. Skupiono 
1,60 mln ton pszenicy, 457 tys. 
ton żyta, 376 tys. ton jęczmienia 
oraz 185 tys. ton kukurydzy. 
W sierpniu tego roku, w porów-
naniu z poprzednim miesiącem 
zwiększyły się przemiały zbóż 
i produkcja mąk, pieczywa świe-
żego oraz pasz, a produkcja ma-
karonu zmalała. 

W konferencji prasowej 
uczestniczył dyrektor Biura Pro-
mocji Żywności Agencji Rynku 
Rolnego Piotr Kondraciuk, któ-
ry podkreślił, że „Agencja pro-
wadzi szereg działań na rynku 
zbóż, a od 2009 r. obsługujemy 
Fundusze Promocji Żywności. 
Wśród nich znajduje się Fundusz 
Promocji Ziarna Zbóż i Przetwo-
rów Zbożowych. Do września 
2013 r. na jego konto wpłynęło 
3,1 mln złotych. Branża zbo-
żowa chętnie korzysta z tych 
środków, przeprowadzając liczne 
kampanie skierowane do krajo-
wych i zagranicznych konsu-
mentów, np. „Piknik zbożowy”, 
„Kasza na zdrowie, na stół, na co 
dzień” czy „Makarony Europy”.

25 listopada minister rolnic-
twa i rozwoju wsi Stanisław 
Kalemba wręczył nominacje 
przedstawicielom komisji Fundu-
szy na kolejną kadencję. W skład 
Funduszu Promocji Ziarna Zbóż 
i Przetworów Zbożowych po raz 
kolejny wszedł członek zarządu 
PZPRZ Piotr Doligalski. 

Prezes Cechu Piekarzy w Ra-
domiu – Jarosław Gajda podkre-
ślił, że obecnie w Polsce mamy 
ponad 12 tysięcy piekarnio-cu-
kierni. „Są to głównie zakłady 
małe, zatrudniające do 9 osób. 
Stanowi to duży potencjał, który 
należy ratować przed upadkiem. 
Ale do tego potrzebne są wielo-
letnie działania, które musimy 
wspólnie podjąć” 

Wśród prelegentów był także 
Wiesław Różański - prezes Unii 
Producentów i Pracodawców 
Przemysłu Mięsnego, która jest 
administratorem Systemu Gwa-
rantowanej Jakości Żywności 
QAFP. „QAFP to multiprodukto-
wy system jakości żywności, który 
powstał po to, by bronić polską 
tożsamość kulinarną. Jesteśmy 
w trakcie rozszerzania systemu 
także na produkty piekarnicze, 
współpracując ze Stowarzysze-
niem Rzemieślników Piekarstwa 
RP. Już za kilka miesięcy pieczy-
wo wysokiej jakości ze znakiem 
QAFP może pojawić się w skle-
pach. Nie ma lepszego połączenia 
niż prawdziwy chleb z masłem 
i najwyższej jakości wędliną!” 

Na temat walorów odżyw-
czych i smakowych pieczywa 
i produktów z pełnego ziarna 

wypowiadał się Adam Michalski 
- kucharz, miłośnik zdrowego 
żywienia i co ważne, organi-
zator szkoleń kulinarnych dla 
najmłodszych i konkursów dla 
uczniów szkół gastronomicz-
nych. „W swojej codziennej pra-
cy przywiązuję ogromną wagę 
do jakości. Tego też staram się 
nauczyć moich podopiecznych, 
uczestników szkoleń i konkur-
sów. Problemu nie stanowi dziś 
kupienie ciemnego pieczywa. 
Ważna jest umiejętność odróż-
nienia produktu barwionego, 
na przykład karmelem, od tego 
wytworzonego z mąki razowej. 
Niestety wciąż brakuje ścisłych 
norm dotyczących produkcji pie-
czywa i stosowania dodatków”. 

Według ekspertów produkty 
z całych ziaren zbóż powinni-
śmy spożywać regularnie. Przy-
nosi to wiele korzyści – chroni 
organizm przed chorobami ukła-
du krążenia czy cukrzycą. Po-
nadto produkty zbożowe bogate 
są w skrobię, która w sposób 
długotrwały dostarcza energii, 
błonnik poprawiający trawienie 
i inne składniki odżywcze – biał-
ka, tłuszcze, witaminy z grupy B 
składniki mineralne. W konfe-
rencji, jak co roku, uczestniczył 
także przedstawiciel Młynów 
Szczepanki – Wiesław Kuropa-
twa, który przygotował specjal-
ną prezentację różnego rodzaju 
mąk. Pieczywo do degustacji 
zostało dostarczone przez Spół-
dzielnię Piekarsko-Ciastkarską 
w Warszawie. Doskonałym do-
datkiem do tego pieczywa były 
wędliny produkowane w Sys-
temie Gwarantowane Jakości 
Żywności QAFP – multipro-
duktowym systemie jakości 
administrowanym przez Unię 
Producentów i Pracodawców 
Przemysłu Mięsnego, a obejmu-
jącym obecnie mięso drobiowe, 
wieprzowe i wędliny. 

Polska żywność ma uznanie w kraju i na świecie.  
W 2013 roku wyeksportowaliśmy więcej przetworzonych produktów zbożowych.

Współpraca 
międzynarodowa PZPRZ 

W czerwcu i lipcu, w ramach 
Programu Wymiany Młodych 
Rolników, przyjmowaliśmy gru-
pę młodych farmerów z Teksasu. 
Amerykanie poznawali specyfi-
kę polskiego rolnictwa pracując 
w gospodarstwach, uczestnicząc 
w targach, wystawach i dniach 
otwartych Ośrodków Doradztwa 
Rolniczego. Byli także gośćmi 
ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi Stanisław Kalemby, odwie-
dzili Agencję Rynku Rolnego, 
Warszawski Rolno – Spożyw-
czy Rynek Hurtowy w Broni-
szach, firmę Bayer Crop Science, 
Warszawski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego Oddział w Poświęt-
nem, oglądali maszyny firmy 
New Holland. 

Na podsumowaniu Programu 
młodzi rolnicy wyrazili duże 
uznanie dla polskich gospodarzy 
i wysokiego poziomu rolnictwa, 
dużej gościnności i niezwykle 
ciepłego przyjęcia przez rodziny 
goszczące. Stwierdzili, że pobyt 
w naszym kraju bardzo poszerzył 
ich wiedzę nie tylko związaną 
z zawodem, ale także historią, 
kulturą i tradycją Polski. 

W ramach Programu w Tek-
sasie przebywała grupa polskich 
młodych rolników, którzy, 
podobnie jak Amerykanie, 
pracowali na farmach, posze-
rzali swoją wiedzę i zdobywali 
doświadczenie. Mimo różnic 

klimatycznych uznali, że spe-
cyfika pracy w gospodarstwie 
pozostaje taka sama. Inna była 
skala produkcji, ale sama tech-
nologia była podobna. 

Polacy stwierdzili, że warto 
uczestniczyć w Programie, bo 
to znacznie poszerza ich hory-
zonty, wiedzę i pozwala spojrzeć 
znacznie szerzej na problemy 
rolnictwa, nie tylko z polskiej 
czy europejskiej perspektywy, 
ale światowej.

W roku 2014 planowana jest 
kontynuacja Programu. Związek 
chce dać szanse większej liczbie 
młodych rolników na poznanie 
specyfiki rolnictwa USA. 

Polski Związek Producentów 
Roślin Zbożowych zorganizował 
w sierpniu promocję produktów 
zbożowych dla Amerykanów 
z Teksasu (przedstawicieli admi-
nistracji rządowej, uniwersytetu, 
biznesu) i Polonii Amerykań-
skiej, prezentując polskie zboża, 
mąki, kasze, płatki oraz chleby, 
ciasta i inne produkty ze zbóż. 
Promocja odbyła się z udziałem 
zespołu folklorystycznego „Wi-
waty” z Pobiedzisk, który przed-
stawił dawne obrzędy i zwyczaje 
związane z dożynkami. 

W listopadzie zaś odbyła się 
promocja polskich produktów 
zbożowych w Szkolnym Punk-
cie Konsultacyjnym im. A. Mic-
kiewicza przy Ambasadzie RP 

w Paryżu. Uczestniczyło w niej 
ponad sto osób, w tym dzieci ze 
szkoły polskiej. Przygotowano 
prezentację produktów, warsz-
taty dla najmłodszych, a także 
degustację produktów zbożo-
wych, chlebów, ciast i ciasteczek. 
Zainteresowanie było ogromne, 
a członkowie Związku zasko-
czeni byli niezwykle ciepłym 
przyjęciem. 

We Francji trudno dostępnym 
produktem jest kasza. Kasza 
jaglana i gryczana są prawie 
nieznane. Nic też dziwnego, że 
cieszyły się dużym powodze-
niem. Mieszkańcy Paryża rodem 
z Polski z sentymentem wspo-
minali smak krupniku, chleba 
żytniego na zakwasie i polskich 
ciast. Projekt był dofinansowa-
ny z Funduszu Promocji Ziarna 
Zbóż i Przetworów Zbożowych. 
Więcej informacji można znaleźć 
na stronie: www.paryz.orpeg.pl

P Z PR Z uczestnicząc w pro-
gramach międzynarodowych 
chce wesprzeć swoich członków 
w podnoszeniu jakości produkcji 
poprzez zdobywanie nowych 
doświadczeń, w nawiązywaniu 
kontaktów z rolnikami i ich or-
ganizacjami z innych krajów, 
a szczególnie pomóc młodym 
rolnikom w podnoszeniu ich 
wiedzy i kwalifikacji. 

Stanisław Kacperczyk

Prezes Zarządu

W 2013 roku Związek rozwinął współpracę 
z organizacjami branżowymi ze Stanów 
Zjednoczonych i Francji.
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ZŁOTE MEDALE TARGÓW 
POLAGRA PREMIERY 

Zloty Medal Międzynarodowych 
Targów Poznańskich to najbardziej 
prestiżowa nagroda przyznawana 
produktom nowoczesnym, innowa-
cyjnym i wytworzonym w oparciu 
o najnowsze technologie. Tytuł złote-
go medalisty jest gwarancją sukcesu, 
doskonałości produktu i fundamen-
tem promocji marki na rynku.

 Znamy już produkty, które wy-
różniono na Międzynarodowych 
Targach Mechanizacji Rolnictwa 
POLAGRA PREMIERY 2014 Zło-
tym Medalem MTP. Jury kon-
kursu pod przewodnictwem prof. 
dr hab. Grzegorza Skrzypczaka, 
rektora Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu, przyznało  
30 produktom to zaszczytne 
wyróżnienie.

Lista produktów nagrodzo-
nych Złotym Medalem MTP  
na Międzynarodowych Targach 
Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA 
PREMIERY 2014

Maszyny i Urządzenia

Siewnik pneumatyczny AEROSEM
Alois Poettinger Maschinenfabrik 
GmbH, Niemcy

HANKA 25W – zaprawiarka 
„Agralex” inż. Aleksander Lubiń-
ski, Redło

Pielnik wielofunkcyjny 
Agro Techno Centrum ŁUKOMET, 
Całowanie

Agregaty o dużej szerokości 
roboczej - TIGER XL DRILL
Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
– Handlowo - Usługowe AKPIL 
Kazimierz Anioł, Pilzno

Ciągnik rolniczy 7290R
John Deere Watrloo Works, USA
Zgłaszający: John Deere Polska sp. 
z o.o., Tarnowo Podgórne

Sieczkarnie John Deere serii 
7080i z HarvestLab and KernelStar
John Deere Werke Zweibruec-
ken, Niemcy
Zgłaszający: John Deere Polska, 
Tarnowo Podgórne

Rozsiewacz nawozu Amazone 
ZA-TS 4200 Ultra Profis Hydro
AMAZONE-WERKE H. DREYER 
GmbH & Co. KG, Niemcy
Zgłaszający: TECH-KOM Przemy-
sław Laskowski, Żabikowo

Ciągnik Massey Ferguson MF 5612 
AGCO S.A., Francja
Zgłaszający: KORBANEK sp. z o.o., 
Tarnowo Podgórne

Ciągnik rolniczy Fendt 800 Vario
AGCO GmbH, Niemcy
Zgłaszający: KORBANEK sp. z o.o., 
Tarnowo Podgórne

Kombajn zbożowy Fendt 9490 X
AGCO International GmbH, 
Szwajcaria
Zgłaszający: KORBANEK sp. z o.o., 
Tarnowo Podgórne

AGRO – OBSERWATOR system 
określania stanu roślin uprawnych
AGROCOM Polska Jerzy Koron-
czok, Żędowice

Ciągnik CLAAS AXION 850
CLAAS KGaA mbH, Niemcy
Zgłaszający: Claas Polska sp. 
z o.o., Buk

GRAIN QUALITY CAMERA do 
kombajnów LEXION 780 i 770
CLAAS KGaA mbH, Niemcy

Zgłaszający: Claas Polska sp. 
z o.o., Buk

Przetrząsacz CLAAS VOLTO 800
 CLAAS KGaA mbH, Niemcy
Zgłaszający: Claas Polska sp. 
z o.o., Buk

Opryskiwacz rolniczy przyczepiany 
GOLIAT PLUS 6000/28/ALU 
z komputerem DELTA 80
Kujawska Fabryka Maszyn 
Rolniczych sp. z o.o. Brześć 
Kujawski

 Opryskiwacz samojezdny 
URAGANO
MASCHIO – GASPARDO 
S.p.A., Włochy
Zgłaszający: MASCHIO –GASPAR-
DO POLAND sp. z o.o., Toruń

Ciągniki Valtra serii S – 4 generacji 
- model S 354
VALTRA INC, Finlandia
Zgłaszający: AGCO sp. z o.o., 
Paczkowo

RUBIN 12 krótka brona talerzowa
LEMKEN GmbH +Co.KG, Niemcy
Zgłaszający: LEMKEN POLSKA sp. 
z o.o., Zalęcino

Program BIG FARM NET
BIG DUTCHMAN POLSKA sp. 
z o.o., Tarnowo Podgórne

Preparat probiotyczny dla pszczół 
Api Bio Farma
Dolnośląskie Centrum Mikroorga-
nizmów (DCM), Długołęka
Zgłaszający: ProBiotic Polska 
Magdalena Górska, Bratuszyn

Odmiany roślin uprawnych

Pszenica zwyczajna jara IZERA
Małopolska Hodowla Roślin HBP 
sp. z o.o. , Kraków

Jęczmień jary SUWEREN
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. 
Grupa IHAR, Strzelce

Pszenżyto ozime BOROWIK
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. 
Grupa IHAR, Strzelce

Pszenica ozima ARKADIA
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. 
z/s w Choryni

Łubin żółty BARYT
Poznańska Hodowla Roślin sp. 
z o.o., Tulce

Pszenica ozima ASTORIA
Poznańska Hodowla Roślin sp. 
z o.o., Tulce

Pomidor MIESZKO F1
PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo 
Ogrodnicze Zielonki sp. z o.o., 
Stare Babice

Fasola zwykła karłowa ARKANA
SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo 
Ogrodnicze sp. z o.o., Śrem

 Fasola szparagowa karłowa 
żółtostrąkowa ERLA
 Krakowska Hodowla i Nasiennic-
two Ogrodnicze POLAN sp. 
z o.o., Kraków

 Cebula PETRA F1
 Krakowska Hodowla i Nasiennic-
two Ogrodnicze POLAN sp. 
z o.o., Kraków

Wiedza generuje zyski
Już po raz drugi Horsch 

Maschinen GmbH proponuje 
rolnikom udział w konkursie 
internetowym AGROSPEC. Tym 
razem jest on organizowany 
wyłącznie przez firmę Horsch 
Maschinen GmbH i trwa od 
15.11.2013 do15.02.2014 roku. 
Konkurs znajduje się na stronie 
www.agrospec.org. Ceremonia 
wręczenia nagród odbędzie się 
w czasie targów Agrotech w Kiel-
cach w dniu 08.03.2014 r. o go-
dzinie 11.00.

Są trzy powody, dla których 
opłaca się wziąć udział w tym 
konkursie.

Po pierwsze, przyczyni się on 
do wzrostu wiedzy uczestnika 
konkursu poprzez rozwiązywa-
nie zadań konkursowych. W tej 
edycji AGROSPEC’a chodzi 
głównie o przemyślenia dotyczą-
ce siewnika Focus. Ta nowator-
ska idea uprawy pasowej łączy 

w sobie uprawę gleby, nawoże-
nie zlokalizowane oraz wysiew 
materiału siewnego.

Po drugie ważnym argumen-
tem zachęcającym do udziału 
w konkursie jest możliwość wy-
grania pierwszej nagrody, czy-
li indywidualnego doradztwa 
w siedzibie Horsch. Konsultację 
poprowadzi ekspert w dziedzi-
nie agronomii – Josef Stangl. 
Indywidualna konsultacja daje 
zwycięzcy możliwość stawiania 
dowolnych pytań, które mogą 
okazać się istotne dla optyma-
lizacji i zwiększenia dochodów 
z uprawy w jego gospodarstwie 
rolnym.

Poza główną nagrodą dla 
zwycięzcy ufundowano dla 
9 wyróżnionych uczestników 
3 roczne abonamenty czasopism 
rolniczych dotyczących zarów-
no techniki rolnej, jak i samego 
rolnictwa.

Last, but not least! Ten kon-
kurs pozwala jego uczestnikom 
myśleć i decydować w wiel-
kim stylu.

Cieszymy się, licząc na liczne 

odwiedziny na naszej stronie 
www.agrospec.org, na którą 
zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych konkursem.

Gez. Barbara Dudkowski

Startuje horschowski Konkurs AGROSPEC

Mamy Mistrza Wołowiny QMP!

19 września w warszawskim stu-
diu kulinarnym CookUp odbył się 
finał konkursu „Zostań Mistrzem 
Wołowiny QMP”.

W finałowym gotowaniu na 
żywo udział wzięło pięciu uczest-
ników, których przepisy na danie 
z wołowiny QMP uzyskały najwię-
cej głosów internautów w pierw-
szym etapie konkursu. Finaliści 
przygotowywali swoje popisowe 
dania pod bacznym okiem jury, 
któremu przewodniczył Grzegorz 
Łapanowski, ekspert kulinarny pro-
gramu „QMP – wołowina zawsze 
dobra”. Wybierając laureatów kon-
kursu jury oceniało smak dania, 
estetykę wykonania oraz zaserwo-
wania dania, oryginalność prze-
pisu, a także poziom opanowania 
technik kulinarnych.

I miejsce i Tytuł Mistrza Wo-
łowiny QMP zdobył Krzysz-
tof Zieliński z Warszawy, który 
przygotował gulasz po irlandzku 
z wykorzystaniem certyfikowanej 
tuszy wołowej.

II miejsce wywalczył Jan Zabel-
ski z Łodzi przygotowując stek z so-
sem śliwkowym własnego pomysłu.

III miejsce przypadło natomiast 
Izabeli Mateńka ze Stanina, która 
przygotowała pikantną zupę gula-
szową z ziołowymi kluseczkami.

Wszyscy laureaci otrzymali wy-
sokiej klasy akcesoria kuchenne, 
które pomogą im rozwijać talent 
kulinarny. Konkurs „Zostań Mi-
strzem Wołowiny QMP” odbył się 
w ramach trzyletniego programu 
informacyjnego „QMP – wołowina 
zawsze dobra”. Konkurs skierowa-
ny był do wszystkich pasjonatów 
gotowania, którzy kulinarne szli-
fy zdobywali dotąd w domowej 
kuchni. Pierwszy etap konkursu 

przebiegał na stronie www.kocham-
wolowine.pl, gdzie uczestnicy mogli 
zgłaszać swoje propozycje przepisów 
na dania z wołowiny. Następnie 
internauci oddając głosy na najlep-
sze propozycje dań wybrali pięciu 
uczestników finału, którzy zmierzyli 
się ze sobą podczas cooking show.

Wołowina QMP 
– mistrzowska 
jakość i smak

QMP (Quality Meat Program) to 
nic innego jak system certyfikacji 
mięsa wołowego, który powstał 
z myślą o wspieraniu produkcji 
bezpiecznej i dobrej wołowiny 
kulinarnej. Opracowany przez 
Polskie Zrzeszenie Producentów 
Bydła Mięsnego w 2008 r. został 
uznany przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi za oficjalny 
krajowy system jakości żywności. 
Jest to jednocześnie pierwszy pol-
ski system wspierający produkcję 
jakościowego mięsa wołowego.

Wołowina z certyfikatem QMP 
pozyskiwana jest z bydła, produ-
kowanego przy wykorzystaniu ras 
mięsnych z myślą o mięsie kuli-
narnym, które idealnie sprawdza 
się w kuchni. Tym, co czyni ją wy-
jątkową, jest naturalna kruchość, 
miękkość i soczystość oraz łatwość 
obróbki. W połączeniu z wysoką 
powtarzalną jakością wołowina 
QMP stanowi doskonałą bazę 
dla wielu tradycyjnych mięsnych 
dań, a także inspirację dla całkiem 
nowych kulinarnych pomysłów.

System QMP umożliwia precy-
zyjną identyfikację mięsa woło-
wego na wszystkich etapach jego 
pozyskiwania, przetwarzania 
i dystrybucji.

Konkurs kulinarny na najlepsze danie z wołowiny rozstrzygnięty

Krzysztof Zieliński

Jan Zabelski

Izabela Mateńka
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„Dobry produkt - wybór ekspertów” 
2013 dla wołowiny QMP

Logo konkursu jest drogo-
wskazem dla konsumentów 
i widnieje jedynie na wyjąt-
kowych produktach – wyróż-
niających się m.in. jakością, 
innowacyjnością i zastosowa-
niem nowoczesnych technologii 
w procesie wytwarzania.

W trakcie konkursu, firmy 
i produkty z branży żywno-
ściowej są oceniane przez grono 
uznanych ekspertów, naukow-
ców i dziennikarzy zajmujących 
się tematyką handlową i spożyw-
czą. Jury i organizatorzy - Grupa 
PTWP SA, wydawca magazy-
nu „Rynek Spożywczy” oraz 
branżowych serwisów inter-
netowych: portalspozywczy.pl 
i dlahandlu.pl, wspólnie z Polską 
Organizacją Handlu i Dystrybu-
cji przyznają certyfikaty „Dobry 
Produkt - wybór ekspertów” dla 
firm cechujących się kreatyw-
nością i odwagą rynkową oraz 
najciekawszych produktów 
spożywczych, wyróżniających 

się jakością, innowacyjnością 
i sposobem opakowania.

Przyznawane nagrody mają 
postać certyfikatów, które pro-
ducenci i dystrybutorzy mogą 
eksponować na opakowaniach 
nagrodzonych artykułów. Celem 
nagród, przyznawanych w sze-
ściu kategoriach, jest popula-
ryzacja i promocja najlepszych 
produktów spożywczych.

W konkursie dla internau-
tów, w którym rywalizowało 
20 artykułów żywnościowych 
nagrodzonych już certyfikatem 
„Dobry Produkt - wybór eks-
pertów”, wołowina QMP upla-
sowała się na trzeciej pozycji. 
Internauci docenili w niej wy-
jątkowe walory smakowe i od-
żywcze oraz wysokie standardy 
produkcji.

Certyfikaty „Dobry Produkt - 
wybór ekspertów” jest nie tylko 
prestiżową nagrodą dla produ-
centów, ale również bardzo cen-
ną wskazówką dla konsumentów 

podczas dokonywania wyboru. 
Logo z widocznym certyfikatem 
przyciąga uwagę klientów i daje 
szansę na wyróżnienie spośród 
innych produktów.

Cieszymy się z wyróżnienia 
ekspertów, którzy zaufali na-
szemu produktowi, docenili 
wysoką jakość wołowiny QMP 
i zdecydowali się polecić ją in-
nym - tym bardziej, że wśród 
ekspertów byli przedstawiciele 
handlu i dystrybucji – podkreśla 
Jerzy Wierzbicki, Prezes Polskie-
go Związku Producentów Bydła 
Mięsnego.

Więcej informacji:  
www.kochamwolowine.
pl i www.Facebook.com/
DobraWolowina

W oparciu o materiały prasowe 
Jolanta Malinowska-Kłos

5 listopada, już po raz czwarty, przyznano prestiżowe 
wyróżnienia - „Dobry Produkt - wybór ekspertów”. 
W tym roku w plebiscycie wyróżniono wołowinę QMP. 
To wyjątkowe mięso, zostało także docenione podczas 
głosowania internautów.

Już wkrótce pieczywo ze 
znakiem QAFP w sklepach

„Prawie rok czasu trwały 
wspólne prace ze Stowarzy-
szeniem Rzemieślników Pie-
karstwa RP nad opracowaniem 
zeszytu branżowego dotyczą-
cego pieczywa. Dokument, 
który właśnie otrzymał osta-
teczny kształt i został zaakcep-
towany przez branżę, zawiera 
szczegółowe normy dotyczą-
ce wytwarzania produktów 
zbożowych. Po rozmowach 
z licznymi przedstawicielami 
branży doszliśmy do wniosku, 
że produkty piekarskie warto 
objąć gwarancją jakości QAFP” 
– powiedział Wiesław Różański, 
prezes UPEMI.

 Celem tych działań jest zaha-
mowanie spadkowej tendencji 
spożycia chleba w gospodar-
stwach domowych w Polsce. Jak 
bowiem wskazują badania, Po-
lacy niechętnie kupują pieczywo 
ze względu na jego wysoką cenę, 
niewspółmierną do stale pogar-
szającej się jakości. Znak QAFP 
na wyrobach piekarniczych ma 
być gwarancją dla konsumenta, 
że produkt został wytworzony 
przy zachowaniu restrykcyjnych 
norm, a jego smak i jakość za-
wsze będzie powtarzalna. 

Szczegółowe normy jakościo-
we mają także stanowić szansę 
dla piekarni i cukierni, które 
w chwili obecnej dotknęła fala 
masowej likwidacji. Jak pod-
kreślił prezes Różański podczas 
konferencji: „obserwujemy duże 
zainteresowanie Systemem ze 
strony branży piekarniczej. Uzy-
skanie certyfikatu QAFP przez 
piekarnie pozwoli utrzymać się 
na rynku i zdobyć zaufanie kon-
sumentów pieczywa”. 

Prezes UPEMI Wiesław Ró-
żański był jednym z prelegen-
tów podczas konferencji „Ziarno 
pełne zdrowia”, którą zorgani-
zował Polski Związek Produ-
centów Roślin Zbożowych. 
W spotkaniu, sfinansowanym 
ze środków Funduszu Promo-
cji Ziarna Zbóż i Przetworów 
Zbożowych, uczestniczył pre-
zes PZPRZ Stanisław Kacper-
czyk, członek zarządu Związku 
Piotr Doligalski, dyrektor Biura 
Promocji Żywności ARR Piotr 
Kondraciuk, Jarosław Gajda 
z Cechu Piekarzy w Radomiu, 
a także ekspert kulinarny Adam 
Michalski. W dyskusji na temat 
jakości pieczywa i walorów od-
żywczych produktów z pełnego 

ziarna uczestniczyli także 
przedstawiciele mediów, or-

ganizacji branżowych (m.in. 
Stowarzyszenia Rzemieślni-
ków Piekarstwa RP) i instytucji 
rządowych.

Multiproduktowy System 
Gwarantowanej Jakości Żyw-
ności QAFP powstał w 2008 r. 
z inicjatywy Unii Producen-
tów i Pracodawców Przemysłu 
Mięsnego. Obecnie dotyczy 
kulinarnego mięsa wieprzo-
wego, drobiowego i wędlin. 
UPEMI oczekuje właśnie na 
zatwierdzenie przez Minister-
stwo Rolnictwa zeszytu bran-
żowego dotyczącego pieczywa. 
W listopadzie powstały tak-
że dwa koła branżowe przy 
Unii: Koło Garmażeria i Koło 
Zielarskie. 

„System QAFP od począt-
ku kierował się filozofią, aby 
objąć swoim zakresem wiele 
produktów spożywczych, nie 
tylko mięso i jego przetwory. 
Jak tylko otrzymamy zatwier-
dzenie zeszytu branżowego do-
tyczącego pieczywa natychmiast 
ruszymy z procesem certyfikacji 
tych produktów ” – dodał prezes 
Różański.

System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP 
zostanie niedługo rozszerzony o produkty piekarnicze. 

DuPont jedną ze 100 najbardziej 
innowacyjnych organizacji

Ranking, przygotowywany 
przez Thomson Reuters, koncen-
truje się na tym, jak aktywność 
patentowa, ochrona własności 
intelektualnej, nowe technologie 
i zwiększone inwestycje w bada-
nia i rozwój (R&D) wpływają 
na rozwój biznesu i rentowność.

– W ciągu 211 lat istnienia 
firmy DuPont nasz dział ba-
dań i rozwoju opracował wiele 
nowych produktów będących 
odpowiedzią na potrzeby ryn-
ku – powiedział Thomas M. 
Connelly, wiceprezes i dyrek-
tor ds. innowacji DuPont. – Je-
steśmy dumni, że w tym roku 
po raz kolejny znaleźliśmy się 
w rankingu Thomson Reuters. 
Tym samym doceniono wysił-
ki naszych naukowców i in-
żynierów, którzy korzystając 
z naszych unikalnych zinte-
growanych zasobów nauko-
wych opracowują innowacje, 

aby służyć klientom na całym 
świecie – dodaje.

W swoich dwunastu nowych 
centrach innowacji na całym 
świecie firma DuPont pracuje 
nad rozwiązaniem najważniej-
szych wyzwań współczesnego 
świata – zwiększeniem produkcji 
pełnowartościowej żywności, 
energią odnawialną, ochroną 
i bezpieczeństwem ludzi. Centra 
innowacji DuPont integrując 
klientów, przedstawicieli rządów 
i organizacji pozarządowych, 
uczelni wyższych oraz innych 
strategicznych partnerów, po-
zwalają wspólnie pracować nad 
rozwiązywaniem regionalnych 
i globalnych problemów.

– Współpraca pomiędzy 10 ty-
siącami naukowców, inżynierów 
oraz specjalistów z branży po-
zwala nam na identyfikowanie 
lokalnych potrzeb, przewidywa-
nie trendów rynkowych, a także 

rozwijanie innowacyjnych roz-
wiązań – komentuje Connelly.

Inwestycje DuPont w bada-
nia i rozwój wzrosły w ubie-
głym roku o 8 procent, sięgając 
2,1 mld dolarów. Firma ogłosiła 
powstanie nowych ośrodków 
badawczych, których prace 
skoncentrowane są nad roz-
wojem upraw rolniczych. Roz-
poczęła także budowę nowej 
fabryki etanolu celulozowego 
w Nevadzie w Stanach Zjed-
noczonych, a także kontynuuje 
rozbudowę oferty w obszarze 
fotowoltaiki oraz technologii 
organicznych diod emitujących 
światło (OLED). Ponadto Du-
Pont wprowadził w zeszłym 
roku na rynek aż 2047 no-
wych produktów, a wartość 
sprzedaży produktów i aplikacji 
uruchomionych w latach 2009-
2012 wyniosła 10 miliardów 
dolarów.

Już trzeci rok z rzędu firma DuPont znalazła się na liście 
Thomson Reuters 2013 World’s Top 100 Most 
Innovative Organizations, która skupia 100 najbardziej 
innowacyjnych organizacji na świecie.

MLEKOVITA najefektywniejszą firmą
Podczas uroczystej Gali, 

w gmachu Opery i Filharmo-
nii Podlaskiej w Białymstoku, 
ogłoszono wyniki X edycji ran-
kingu „Podlaska Złota Setka 
Przedsiębiorstw”.

W konkursie organizowa-
nym przez Media Regionalne 
Sp. z o.o., wydawcę „Gazety 
Współczesnej” i „Kuriera Po-
rannego”, Prezes Zarządu Grupy 
MLEKOVITA Dariusz Sapiński 

odebrał aż trzy statuetki: jed-
ną jako Menedżer Roku oraz 
dwie dla firmy – za największą 
efektywność oraz zatrudnienie.

Corocznie na Gali spotyka-
ją się najlepsze firmy i najsku-
teczniejsi przedsiębiorcy. Celem 
tego wydarzenia jest wyróżnienie 
najważniejszych i największych 
przedsiębiorstw w województwie 
podlaskim. MLEKOVITA jako 
obecnie najcenniejsza marka 

w produkcyjnym sektorze pol-
skiej gospodarki, systematycznie 
zajmuje miejsce w czołówce tej 
klasyfikacji. W 2013 roku została 
wyróżniona w dwóch istotnych 
dziedzinach: jako firma najbar-
dziej efektywna pod względem 
zysków oraz z  największym 
zatrudnieniem. Ponadto Pre-
zes Zarządu Dariusz Sapiński 
został wyróżniony jako Mene-
dżer Roku.

Aż 60 proc. rolników otrzyma 
dopłaty do końca grudnia

Rolnicy czekają na przelewy 
z tytułu dotacji unijnych. Jest to 
rzesza 1 mln 359 tys. firm, osób 
i ich rodzin. Na zrealizowanie 
płatności ARiMR ma czas do 
końca czerwca 2014 r. Ale za-
interesowani liczą na pieniądze 
wcześniej. Na dopłaty bezpo-
średnie przeznaczone jest w tym 
roku 14 mld 900 mln zł. Jednak 
niektóre wartości dopłat będą 
mniejsze.

W tym roku wypłata unijnych 
dotacji rozpocznie się 2 grudnia. 
Do końca grudnia 60% rolników 
otrzyma na swoje konta dopłaty 
bezpośrednie – zapowiedziała 
w „Studiu TVR” Jolanta Do-
biesz z Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. 
– Tak jak w roku ubiegłym 
stosujemy modulację płatno-
ści. Dla tych rolników, których 

płatności finansowane z budże-
tu wspólnotowego przekraczają 
300 tys. euro, stosujemy zmniej-
szenie płatności od nadwyżki 
o 4,0 proc. - powiedziała Jolanta 
Dobiesz wicedyrektor Departa-
mentu Płatności Bezpośrednich 
w „Studiu TVR”. Podobnie jest 
przypadku płatności uzupeł-
niających. Jednak tutaj przy-
jęto zasadę, że rolnik, którego 
suma płatności bezpośrednich 
finansowanych z budżetu wspól-
notowego i płatności krajowych 
uzupełniających przekracza 5 tys. 
euro, to zmniejszona jest tylko 
płatność uzupełniająca o 10 proc.

Niestety to nie wszystkie nie-
korzystne dla rolników zmiany. 
Ponieważ w tym roku wszedł 
nowy przepis - tzw. dyscy-
plina finansowa, rolnik, któ-
rego płatności bezpośrednie 

finansowane z budżetu wspólno-
towego przekraczają 2 tys. euro 
będzie miał zmniejszoną nad-
wyżkę o 2,5 proc. W pierwszej 
kolejności dopłaty otrzymają 
gospodarstwa, poszkodowa-
ne przez żywioł. Oczywiście 
ta zasada nie będzie dotyczyć 
wszystkich. Jeżeli u takiego rol-
nika była robiona kontrola na 
miejscu, a jej wyniki nie zostały 
jeszcze zatwierdzone w biurze 
powiatowym lub nie ma jesz-
cze raportu kontroli na miej-
scu wówczas taki rolnik będzie 
musiał poczekać z płatnościami 
– powiedziała Jolanta Dobiesz 
z ARiMR w Studiu TVR. Naj-
dłużej na unijne dotacje będzie 
musiało poczekać 9 tys. planta-
torów tytoniu. Zgodnie z przepi-
sami przelewy wyjdą z ARiMR 
dopiero po 15 kwietnia

Niestety nie wszystko będzie jak dotychczas
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Od 2004 r. 2,4 mln dzieci z 14 tys. 
placówek oświatowych spożyło 1,5 mld 
szklanek mleka. 

W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają 
mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości 
tłuszczu, twarożki, sery i jogurty.

Agencja Rynku Rolnego
00-400 Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

Telefoniczny Punkt Informacyjny: 22 661-72-72

Od pięciu lat Polska jest liderem 
wśród krajów UE w realizacji 
programu „Szklanka mleka”.

Od 2009 r. dzieci otrzymały 145 mln 
porcji owoców i warzyw.

Badania potwierdzają, że program przyczynił 
się do istotnego wzrostu spożycia owoców
i warzyw przez dzieci oraz zwiększenia wiedzy 
na temat zasad zdrowego odżywiania.

W ramach programu udostępniane są:
• świeże owoce: jabłka, gruszki, truskawki, 
• świeże warzywa: marchew, rzodkiewki, papryka słodka, 
• soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne. 

www.owocewszkole.org

Program
„Szklanka mleka”

W programie „ Owoce w szkole” uczestniczy 
już 950 tys. dzieci ze szkół podstawowych.

Agencja Rynku Rolnego realizuje dwa 
programy skierowane do dzieci:

www.arr.gov.pl

a4_pion260x350.indd   1 2013-11-20   11:24:18
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Produkty sygnowane 
znakiem jakości

Dziś bez problemu możemy 
w każdym sklepie kupić żyw-
ność z najdalszych zakątków 
świata, wytwarzaną w różnych, 
często odmiennych reżimach 
produkcyjnych. Niestety coraz 
częściej też zdarzają się przy-
padki epidemii, czy chorób 
zwierząt, a także fałszowanie 
żywności przez nieuczciwych 
producentów. By bronić się 
przed taką żywnością konsu-
menci coraz częściej zwracają 
uwagę nie tylko na cenę pro-
duktu, ale też na jego jakość, 
wymuszając tym samym na 
producentach dbałość o wyższe 
standardy. Powstają więc sys-
temy gwarantujące wysoką ja-
kości produktów spożywczych. 
Coraz więcej państw Wspólnoty 
Europejskiej wdraża swoje naro-
dowe systemy jakości niezależne 
od funkcjonujących obecnie na 
terenie Wspólnoty. 

Niemcy
Nasi zachodni sąsiedzi od 

2001 roku mają swój system 
QS Qalität und Sicherheit, 
który początkowo obejmował 
jedynie mięso i przetwory mię-
sne, a od 2004 roku obejmuje 
także warzywa i owoce oraz 
ziemniaki. Uczestnikami tego 
systemu w branży mięsnej jest 
aż 100 tys. podmiotów, w tym 
7,2 tys. zagranicznych oraz 
16,8 tys. podmiotów w branży 
roślinnej, w tym 771 podmiotów 
zagranicznych. Wśród zagranicz-
nych uczestników niemieckiego 
systemu QS są podmioty ho-
lenderskie, austriackie, włoskie 
i polskie. System ten obejmuje 
zasięgiem swojego działania 
wszystkie ogniwa łańcucha pro-
dukcyjnego w danych branżach.

Austria  
Austriacy z kolei posiadają 

system AMA - Gütesiegel. Znak 
ten przyznawany jest jedynie 
produktom, które spełnia-
ją określone kryteria jakości 
dotyczące metod produkcji, 
właściwości produktu oraz 
wymogi dotyczące pochodze-
nia geograficznego produktu. 

Charakterystyczny dla tego 
systemu jest fakt, że znak sys-
temu może zostać przyznany 
na produkt każdemu wniosko-
dawcy z każdego państwa lub 
regionu UE. O sile tego syste-
mu świadczy chociażby fakt, ze 
Program Jakości Mięsa AMA 
ma 40% udział w rynku i zrze-
sza 11 tys. rolników, 50 rzeźni 
i 20 producentów.

Francja 
Także Francuzi mają swój 

program wysokiej jakości to-
warów rolno-spożywczych pod 
marką Label Rouge. Godło sys-
temu nadawane jest tylko i wy-
łącznie produktom francuskim, 
a jedyny wyjątek stanowi ło-
soś szkocki, który akredytację 
systemu dostał w 1992 roku. 
Francuski program jakości ma 
zdecydowanie najdłuższą trady-
cję w Europie, powstał bowiem 
w 1960 roku i niezmiennie sta-
nowi dowód, że produkt rolny 
lub artykuł żywnościowy po-
siada zespół określonych cech, 
które składają się na najwyższą 
jakość dla danego typu produk-
tu. System Label Rouge zakłada, 
że sygnowany produkt powinien 
wyróżniać się na tle innych, 
a różnica w jakości powinna 
być bezpośrednio widoczna dla 
odbiorcy, zarówno w smaku, jak 
i wyglądzie. Godło tego syste-
mu posiada we Francji ponad 
400 produktów m.in. pieczywo, 
jaja, drób

Polska
Również Polska nie pozostaje 

w tyle za innymi krajami Wspól-
noty. Jednym z systemów jakości 
żywności jest multiproduktowy 
System Gwarantowanej Jakości 
Żywności QAFP, administro-
wany przez Unię Producen-
tów i Pracodawców Przemysły 
Mięsnego. Został on stworzony 
przez naukowców z wiodących 
ośrodków akademickich w Pol-
sce - Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, 
Instytutu Zootechniki w Kra-
kowie, Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie. 
System QAFP zyskał uznanie 
najlepszych ekspertów i naukow-
ców oraz wsparcie organizacji 
konsumenckich. Oficjalnie 
zaistniał na rynku polskim 
11 grudnia 2009 r. Decyzją 
Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi System Gwarantowanej 
Jakości Żywności QAFP, wraz 
z zeszytem branżowym „Kuli-
narne mięso wieprzowe”, został 
uznany za krajowy system ja-
kości żywności.

Ogólne założenia systemu 
przewidują, że obejmuje on 
swoim zasięgiem wszystkie 
ogniwa łańcucha produkcyj-
nego w wybranych branżach, 
buduje wiarygodności uczestni-
ków łańcucha żywnościowego 
w oczach konsumenta, jest sys-
temem otwartym – każdy, kto 
spełni normy określone w ze-
szytach branżowych może do 
niego przystąpić, zaś produk-
ty opatrzone znakiem QAFP są 
identyfikowalne na wszystkich 
etapach produkcji, a hodowcy 
w Systemie QAFP dbają o dobro-
stan zwierząt i ochronę środowi-
ska. Wymagania systemowe są 
zawsze weryfikowane przez nie-
zależną jednostkę certyfikującą. 

W chwili obecnej system 
QAFP działa w zakresie kuli-
narnego mięsa wieprzowego, 
drobiowego i wędlin. W zamie-
rzeniach jest to system multi-
produktowy i Administrator 
przewiduje rozszerzenie pro-
gramu o inne sektory branży 
spożywczej. 

Jakość wyższa 
niż cena… 

Ostatnio zaobserwowane 
wśród konsumentów trendy 
pokazują, że coraz częściej zwra-
camy uwagę na jakość produk-
tu i cena przestaje być jedynym 
kryterium wyboru zakupowego. 
Tanie produkty oszczędzają na 
jakości, przez co traci klient - 
otrzymuje produkt niesmaczny, 
nie spełniający oczekiwań i czę-
sto lądujący w koszu na śmieci. 
Warto więc bacznie przyglądać 
się etykietom produktów, czy-
tać uważnie skład i unikać tych 
artykułów, które zawierają zbyt 
wiele polepszaczy i dodatków 
smakowych. 

W przypadku zakupu mię-
sa i wędlin warto wybrać te 
ze znakiem QAFP, ponieważ 
spełniają restrykcyjne wytyczne 
kontrolowane na każdym eta-
pie produkcji, a mięso wytwa-
rzane w systemie QAFP  daje 
gwarancję sukcesu kulinarnego. 
Oczywiście artykuły objęte sys-
temami jakości zawsze są nie-
co droższe od pozostałych, ale 
w ogólnym rachunku kupując 
takie wyroby jednak oszczę-
dzamy, bo nie marnujemy, nie 
wyrzucamy żywności. A co naj-
ważniejsze kupując produkty 
mięsne QAFP popieramy tym 
samym rodzimą produkcję. 

Budowanie narodowych sys-
temów jakości to prócz oczywi-
stych korzyści dla konsumentów 
także świadoma ochrona wła-
snego rynku i działających na 
nim producentów.

Wzrost gospodarczy i postępująca globalizacja 
powodują, że światowy handel żywnością 
z roku na rok zwiększa swoje obroty.

Niepewny los 
organizacji rolniczych

Dalsza obecność polskich 
organizacji rolniczych w Copa 
Cogeca stoi pod dużym znakiem 
zapytania. Do dzisiaj nie wia-
domo, czy w przyszłorocznym 
budżecie znajdzie się 4 mln. 
zł na sfinansowanie działal-
ności związków i organizacji 
w Brukseli.

Z końcem tego roku kończy 
się dotacja związana z aktyw-
nością polskich organizacji 
w Copa Cogeca. Część posłów 
jest przeciwna ich dalszemu 
finansowaniu z budżetu pań-
stwa wskazując, że to właśnie 
na jej członkach powinien 
spoczywać obowiązek płace-
nia składek umożliwiających 
dalsze funkcjonowanie w Bruk-
seli. Innego zdania jest Wiktor 
Szmulewicz, prezes Krajowych 
Rad Izb Rolniczych. Twierdzi, że 
mimo płacenia odrębnych skła-
dek, organizacje bez wsparcia 

finansowego nie będą w stanie 
same się utrzymać.

W ubiegłym tygodniu związ-
kowcy interweniowali u posłów 
przedstawiając im propozycje 
nowych zasad finansowania 
– nie spotkało się to jednak 
z przychylnością tych drugich. 
Komisja finansów nie poparła 
nowych rozwiązań jednoznacz-
nie dając do zrozumienia, że 
szuka oszczędności dosłownie 
wszędzie. Na próżno było rów-
nież szukać wsparcia w komisji 
rolnictwa. W niej dla odmia-
ny zabrakło jednomyślności. 
W przeciwieństwie do posłów 
swoje poparcie zadeklarował 
minister rolnictwa, Stanisław 
Kalemba – Jako minister będę 
wspierał wszystkie działania 
żeby zabezpieczyć środki na 
kolejne lata.

Jeśli posłowie w głosowa-
niu ostatecznie sprzeciwią się 

dalszemu finansowaniu orga-
nizacji z budżetu państwa, to 
związkowcom pozostanie ostat-
nia deska ratunku – fundusze 
promocji. Te jednak, zdaniem 
Jerzego Chróścikowskiego, prze-
wodniczącego NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”, 
nie są w chwili obecnej brane 
pod uwagę. O tym, jaka będzie 
przyszłość polskich organizacji 
w Unii Europejskiej przekonamy 
się w najbliższym czasie. Fak-
tem jest jednak to, że na decyzję 
w sprawie finansowania pozo-
stało niewiele czasu.

Źródło: TVR

AGROTECH 
w nowej odsłonie

Na terenie Targów Kielce same 
nowości. Nowe Centrum Kon-
gresowe na 1000 osób, parking 
wielopoziomowy na pół tysiąca 
aut, zachodni terminal wejściowy 
i drogi dojazdowe z bezkolizyj-
nym zjazdem ze stron Krakowa, 
Warszawy i Łodzi. To wszystko 
zdecydowanie przyczyni się do 
podniesienia poziomu najważ-
niejszej i najchętniej 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 zwiedza-
jących, którzy będą mogli sko-
rzystać też z fachowych porad 
konsultantów najważniejszych 
branżowych instytucji. To zde-
cydowanie największe targi rol-
nicze w halach w Polsce.

Aby wyjść naprzeciw kom-
fortowi wystawców na tere-
nie Targów Kielce staną nowe 
specjalne hale wystawiennicze. 
Jedna z nich będzie od strony 
zachodniej, a zatem tam, gdzie 
uruchomiono nowe wejście 
i drogi dojazdowe. W tym miej-
scu ponad 80% gości rozpocznie 
zwiedzanie AGROTECHU.

Wystawie AGROTECH będzie 
towarzyszyć 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 jubileuszo-
wych XX Międzynarodowych 
Targów Techniki Rolniczej 
AGROTECH w Targach Kielce 
odbędą się XIV Targi Przemysłu 
Drzewnego i Gospodarki Zaso-
bami Leśnymi LAS-EXPO. Na 

wystawie prezentowane będą 
nie tylko narzędzia i maszyny 
wykorzystywane w transporcie 
i obróbce drewna, ale i środki 
ochrony lasu przed szkodnika-
mi oraz zaawansowane systemy 
informatyczne. W programie nie 
zabraknie także wielu pokazów 
sprzętu czy oryginalnych pre-
zentacji 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. Nowości wśród 
produktów a także na terenie Targów Kielce.
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R E K L A M A

Bo najważniejszy jest start!
Kukurydza nie jest rośliną 

wymagającą co do przedplonu 
– dobrze również znosi uprawę 
w monokulturze. Najkorzyst-
niej jest jednak, aby ewentual-
na uprawa w monokulturze nie 
trwała dłużej niż 3 lata, głów-
nie ze względu na kompensację 
szkodników oraz duże potrzeby 
pokarmowe tej rośliny /szcze-
gólnie przy przeznaczeniu na 
kiszonkę/. W praktyce roślina 
ta miejscami uprawiana jest na-
wet po 10 lat na jednym stano-
wisku i często nie powoduje to 
drastycznego obniżenia plonu. 
Kukurydza na ziarno, szczegól-
nie ta uprawiana na oborniku, 
jest świetnym składnikiem pło-
dozmianów o dużym wysyceniu 
zbożami. Wartość nawozowa 
resztek pożniwnych z udanej 
kukurydzy zebranej na ziarno 
jest porównywalna z połową 
dawki obornika, więc jest bar-
dzo dobrym przedplonem dla 
zbóż, szczególnie jednak jarych, 
ze względu na późny okres 
schodzenia z pola kukurydzy 
ziarnowej.

Kukurydza jest rośliną średnio 
wymagającą w stosunku do kwa-
sowości gleby, ale bardzo mocno 
reagująca na okresowy niedobór 
wody /szczególnie przed kwitnie-
niem/. Udaje się na glebach o pH 

≥5,5. Jeżeli wartość ta jest niż-
sza, zaleca się wapnowanie gleby 
wapnem magnezowym, najlepiej 
jesienią. Bardzo źle też reaguje 
na niedobór magnezu, podobnie 
zresztą fosforu, którego pobieranie 
i przyswajanie drastycznie spada 
wraz z obniżaniem się pH gleby.

Krytycznym momentem 
w rozwoju kukurydzy jest okres 
przestawiania odżywiania się ro-
śliny z ziarniaka na odżywianie 
jej przez młody system korzenio-
wy. Bardzo często można w tym 
czasie obserwować, szczególnie 
w fazie od 4 do 8 liścia, problemy 
z pobieraniem fosforu objawia-
jące się sinofioletowymi prze-
barwieniami postępującymi od 
brzegów liści. Najczęściej dzieje 
się tak przy chłodnej pogodzie, 
która w warunkach klimatycz-
nych Polski często zdarza się 
w okolicach kwietnia i przeło-
mu maja, utrudniając pobieranie 
między innymi fosforu. Roz-
wiązaniem tego problemu jest 
dbałość o prawidłowe pH gleby 
oraz odpowiednio zbilansowane 
nawożenie dostosowane do po-
trzeb pokarmowych kukurydzy.

W początkowych stadiach 
rozwojowych najważniejszy-
mi składnikami pokarmowy-
mi są azot, ale jedynie dawka 
startowa: około 30-40 kg N, 

najlepiej w formie amonowo-
-amidowej oraz łatwo dostępny 
fosfor i cynk. Pozostałe elemen-
ty: potas, azot, magnez, siarka, 
wapń i bor są pobierane w ko-
lejnych fazach wegetacji.

W uprawie kukurydzy naj-
ważniejszym mikroelementem 
jest cynk, który podobnie jak 
fosfor, wpływa w początkowej 
fazie wzrostu na szybki rozwój 
systemu korzeniowego, a póź-
niej na procesy enzymatyczne 
i syntezę białek. Różnica w po-
bieraniu i przetwarzaniu, szcze-
gólnie azotu, przy dostatecznym 
zaopatrzeniu w cynk, jest tak 
duża, że możliwe jest uzyskiwa-
nie porównywalnych czy nawet 
wyższych plonów, przy niższym 
nawożeniu azotem. Fosfor wraz 
z cynkiem, przy odpowiedniej 
dostępności wapnia, odpowiada 
za szybką rozbudowę systemu 
korzeniowego młodej siewki, 
azot zaś wspomaga rozwój części 
nadziemnej i pobieranie pozo-
stałych pierwiastków.

Optymalnym sposobem po-
dania wymienionych wyżej 
składników pokarmowych w po-
bliże wysianego ziarniaka jest 
zastosowanie podsiewacza do 
nawozu granulowanego, który 
umieści odpowiednie składniki 
pokarmowe kilka centymetrów 

od kiełkującego nasionka. Na 
rynku jest dostępnych wiele na-
wozów uniwersalnych oraz kilka 
zalecanych specjalnie w uprawie 
kukurydzy. Jeden z producentów 
zdecydował się jednak na opra-
cowanie formuły i wyproduko-
wanie nawozu dedykowanego 
właśnie zlokalizowanemu nawo-
żeniu kukurydzy. Jest to inno-
wacyjny nawóz, pod kukurydze, 
przeznaczony do aplikacji rzędo-
wej. Eurofertil PLUS NP35 jest 
nawozem zawierającym startową 
dawkę azotu, szybko działający 
fosfor, wapń, siarkę, magnez oraz 
dużą dawkę cynku. Ewenemen-
tem na rynku nawozów granu-
lowanych jest dodatek Pysio + 
czyli amiopuryny – substancji 
przyspieszającej pobieranie wap-
nia, co prowadzi do stymulacji 
rozwoju systemu korzeniowego. 
Technologia nawożenia wymaga 
oczywiście wcześniejszego zasto-
sowania nawozu potasowego, 
jeśli nie występuje nawożenie 
organiczne na odpowiednim po-
ziomie oraz uzupełnienia azotu 
do wymaganej dawki. Azot mo-
żemy podać zarówno przedsiew-
nie jak i pogłównie, pamiętając, 
że opóźnienie jego dawki może 
skutkować większą zawartością 
wody w zbieranym plonie. 

Wojciech Prokop

Uprawa kukurydzy w Polsce staje się coraz powszechniejsza

Maister® Power – 
najnowszy herbicyd 
w ochronie kukurydzy! 

Maister Power, to nowy her-
bicyd firmy Bayer do powscho-
dowego zwalczania chwastów 
w kukurydzy. 

Mimo znanej marki, jest to zu-
pełnie nowa, przełomowa tech-
nologia w zwalczaniu chwastów 
w tej uprawie.

Innowacyjna technologia for-
mulacyjna, w której połączono aż 
trzy substancje aktywne oznacza 
większą skuteczność już jedne-
go zabiegu, wygodę stosowania 
i większy zysk dla plantatorów. 

Maister Power to bardzo wyso-
ka skuteczność zwalczania chwa-
stów i unikalna długość działania 
(wraz z działaniem odglebowym 
na ewentualne zachwaszczenie 
wtórne).

Herbicyd ten zawiera trzy 
substancje aktywne i najnow-
szej generacji sejfner foramsul-
furon herbicyd do zwalczania 
chwastów jednoliściennych 
jodosulfuron nalistny herbi-
cyd do zwalczania chwastów 
dwuliściennych thienkarbazon 
metylowy - nalistny i odgle-
bowy herbicyd do zwalczania 
chwastów jednoliściennych 
i dwuliściennychsejfner wspo-
magający rozkład substancji 
aktywnej w roślinie uprawnej, 
zabezpieczający zarówno czę-
ści nadziemne, jak i podziemne 
kukurydzy

Takiego herbicydu jeszcze na 
rynku do tej pory nie było. 
• zwalcza wszystkie najistotniejsze 

chwasty w kukurydzy w tym perz 
i ostrożeń, oraz całą gamę chwa-
stów dwuliściennych 

• zwalczanie chwastów z grupy rde-
stów jest jedną z najważniejszych 
zalet tego produktu odróżniającą 
go od np. Maistra WG i a także od 
innych produktów na rynku,

• daje możliwość większej ela-
styczności w stosowaniu 
powschodowym

• wystarczy jeden zabieg, bez ko-
nieczności mieszania (nawet z ad-
iuwantami), co zapewnia łatwość 
w użyciu i wygodę stosowania 

• działanie odglebowe w technologii 
powschodowej jest niewątpliwie 
unikalną cechą produktu i zmniej-
sza znacznie ryzyko wystąpienia 
zachwaszczenia wtórnego

• technologia  formulacyjna  z wbu-
dowanym systemem adjuwantów 
zapewnia też wyższą odporność 
na zmywanie przez deszcze 
(2 godz.)

• stosowanie Maistra Powera daje 
wzrost plonu i lepszą jego jakość 
poprzez maksymalne ograniczenie 
występowania chwastów i czy-
ste pole przez cały okres wege-
tacji kukurydzy – już po jednym 
zabiegu.

Maister Power 42,5 OD w sprze-
daży już w roku 2014.
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Jaką  kukurydzę zasiać, by uniknąć 
spiętrzenia prac przy zbiorze

Zimowe długie wieczory to 
dobry czas na zastanowienie 
się i podjęcie decyzji o wybo-
rze takich odmian kukurydzy 
do wysiewu, żeby jesienią zebrać 
dobry plon

W ostatnich kilku latach po-
wierzchnia uprawy kukurydzy 
ustabilizowała się na średnim 
poziomie około 700 tysięcy 
hektarów. Około 400 tysięcy 
hektarów było przeznaczone 
do uprawy na kiszonkę z ca-
łych roślin, a około 300 tysięcy 
hektarów do uprawy na ziarno. 
W ostatnich dwóch sezonach, 
2012 i 2013, nastąpił wzrost po-
wierzchni uprawy kukurydzy, 
głównie na ziarno. W sezonie 
zimowym 2011/2012 wymarzło 
około 30% zasiewów zbóż ozi-
mych i rzepaku. Przy deficycie 
nasion zbóż jarych, kukurydza 
okazała się bardzo dobrą rośliną 
do przesiania wymarzniętych 
ozimin. W 2012 roku, według 
danych GUS, powierzchnia 
uprawy kukurydzy wyniosła 
1,05 mln ha, w tym 543,8 tys 
ha uprawy na ziarno (wzrost 
o 63,1%). Średni plon ziarna wy-
niósł 73,5 q/ha (wzrost o 2,4%), 
a zbiory ziarna wyniosły 4,0 mln 
ton (wzrost o 67%). Około 1 mln 
ton ziarna kukurydzy zostało 
wyeksportowane. Ceny ziarna 
kukurydzy były na wysokim 
poziomie, 900-1000 zł za tonę. 
Warunki wegetacji i zbioru były 
bardzo korzystne. Kukurydza 
na ziarno okazała się uprawą 
opłacalną. 

Początek sezonu 2013 był bar-
dzo niekorzystny dla rolnictwa. 
Długo zalegająca pokrywa śnież-
na, mokry i chłodny kwiecień 
uniemożliwiał wysiew zbóż ja-
rych. Biorąc pod uwagę dobre 
wyniki produkcji kukurydzy 
w 2012 roku, wielu rolników 
zdecydowało się na wysiew ku-
kurydzy. Areał uprawy kukury-
dzy ponownie przekroczył 1 mln 
ha. Jednak w wielu rejonach kra-
ju siewy kukurydzy były opóź-
nione, trawały od początku do 
końca maja, a nawet do końca 
pierwszej dekady czerwca. Po-
nadto w maju i czerwcu wystąpił 
nadmiar opadów. Wrzesień był 
chłodny i również z większym 
niż w wieloleciu natężeniem 
opadów. Taki przebieg pogody 
spowodował, że wiele odmian 
kukurydzy, zwłaszcza tych póź-
niejszych, było zbieranych przy 
wysokiej, a niekiedy bardzo wy-
sokiej wilgotności ziarna, nawet 
przekraczającej 35%. Spowo-
dowało to spadek plonów, co 
najmniej o 10-20%, a niekiedy 
znacznie więcej. Zbiory ziarna 
były wydłużone. Przy końcu li-
stopada widoczne były jeszcze 
pola z niezebraną kukurydzą. 
Ceny kukurydzy suchej kształto-
wały się na poziomie 650 - 750 zł 
za tonę, a kukurydzy mokrej, 
w zależności od wilgotności od 
400 do 500 zł za tonę. Konku-
rencję dla polskiej kukurydzy 
stanowiła znacznie tańsza kuku-
rydza importowana z Ukrainy. 
Warunki ekonomiczne uprawy 

kukurydzy w 2013 roku, ze 
względu na poziom cen, niższe 
plony i znacząco większe koszty 
dosuszania, okazały się niezbyt 
korzystne. Pomimo tego już te-
raz na przełomie roku obserwuje 
się duże zainteresowanie uprawą 
kukurydzy w sezonie 2014.

Jakie zatem wybierać od-
miany do siewu, aby unik-
nąć spiętrzenia prac zarówno 
w uprawie na ziarno jak i na 
kiszonkę z całych roślin? Aktual-
nie w Krajowym Rejestrze (stan 
na lipiec 2013) jest 166 odmian 
mieszańcowych kukurydzy, 
w tym 101 przeznaczonych do 
uprawy na ziarno, 54 przezna-
czonych do uprawy na kiszonkę 
z całych roślin i 11 odmian ogól-
noużytkowych, przeznaczonych 
zarówno do uprawy na ziarno 
jak i na kiszonkę. Firmy hodow-
lano-nasienne rekomendują od-
miany ziarnowe do uprawy na 
wysokoenergetyczną kiszonkę. 
Jest to rozwiązanie dobre, gdyż 
ziarno jest najbardziej strawnym 
i bogatym w substancje odżyw-
cze składnikiem kiszonki. 

W planowaniu produkcji 
kukurydzy w gospodarstwie, 
trzeba wziąć pod uwagę wcze-
sność odmian mieszańcowych 
kukurydzy. W Krajowym Re-
jestrze znajdują się odmiany 
o różnym stopniu wczesności, 
o liczbie FAO do 290. Odmia-
ny wczesne, których w KR jest 
28 (16,9%) mają liczbę FAO do 
220. Odmiany średniowczesne, 
których w KR jest 94 (56,6%), 
mają liczbę FAO 230-250. Od-
miany średniopóźne, których 
w KR jest 43 (25,9%) mają liczbę 
FAO 260-290. Liczba FAO jest 
głównym wskaźnikiem doboru 
odmian do produkcji. W rejo-
nach północnych powinno się 
uprawiać na ziarno odmiany 
o liczbie FAO do 230, a na ki-
szonkę nie późniejsze niż o licz-
bie FAO do 250. Te odmiany 
można uprawiać na terenie 
całego kraju. Do uprawy na 
ziarno w rejonie środkowym 
wybiera się odmiany średniow-
czesne, o liczbie FAO na ziarno 
do 250, a na kiszonkę również 
odmiany średniopóźne o liczbie 
FAO do 260-270. Te odmiany 
można również uprawiać w re-
jonach najcieplejszych, w Polsce 
Południowo-Zachodniej i Polsce 
Południowo-Wschodniej. Od-
miany średniopóźne na ziarno 
i na kiszonkę są przeznaczone 
do najcieplejszych rejonów 
południowych.

Zatem najmniej możliwości 
wyboru odmian pod kątem or-
ganizacji zbiorów jest w rejonie 
północnym, a najwięcej w re-
jonach południowych, gdzie 
można w zasadzie uprawiać 
wszystkie odmiany znajdują-
ce się w Krajowym Rejestrze. 
Przy wyborze odmian najbar-
dziej odpowiednich dla da-
nego rejonu bardzo pomocne 
są wyniki porejestrowego do-
świadczalnictwa odmianowego 
i rolniczego (PDOiR), dostęp-
ne na stronach internetowych 

Polskiego Związku Producentów 
Kukurydzy (PZPK) i Centralne-
go Ośrodka Badania Odmian 
Roślin Uprawnych (COBORU). 
W ramach tych doświadczeń jest 
prowadzona specjalna seria z od-
mianami rekomendowanymi dla 
rejonu północnego, zarejestro-
wanymi w innych krajach UE. 
Wymienione organizacje pro-
wadzą także serię doświadczeń 
rozpoznawczych z odmianami 
tzw. katalogu wspólnotowego, 
zarejestrowanymi w krajach UE. 
Dają one wiedzę o przydatności 
poszczególnych odmian do upra-
wy w Polsce i w poszczególnych 
rejonach.

Aby uniknąć spiętrzenia prac 
przy zbiorze kukurydzy na ziar-
no w gospodarstwach o więk-
szym areale uprawy należy 
uprawiać po kilka, a nawet po 
kilkanaście odmian kukurydzy, 
rekomendowanych do danego 
rejonu, najlepiej z różnych firm. 

Głównym problemem przy 
zbiorze jest możliwość dosusze-
nia ziarna do wilgotności umoż-
liwiającej jego przechowywanie, 
czyli do 12%. Należy też roz-
ważyć możliwość innych metod 
konserwacji ziarna niż suszenie 
np. w rękawach foliowych dla 
celów paszowych lub do pro-
dukcji etanolu, co przyczyni się 
do uniknięcia spiętrzenia prac. 
Obecnie sprzedaje się dużo ziar-
na mokrego, bezpośrednio od 
kombajnu. Uprawa kilku czy 
kilkunastu odmian zapewnia 
nie tylko możliwość wydłużo-
nego zbioru, ale także stabilizuje 
poziom produkcji, w przypadku 
słabszego plonowania niektó-
rych odmian w danym roku.

W przypadku uprawy odmian 
na kiszonkę z całych roślin, na-
leży postępować podobnie jak 
w przypadku uprawy odmian 
na ziarno. Dodatkowym, poza 
wczesnością, kryterium wyboru 
odmian, jest cecha „stay gre-
en”. Jest to cecha występująca 
w nowszych odmianach pole-
gająca na utrzymywaniu zie-
loności łodyg i liści w okresie 
dojrzewania roślin. Cecha ta 
uwarunkowana genetycznie, po-
zwala na wydłużoną asymilację 
roślin, i również na wydłużo-
ny zbiór. Umożliwia to lepszą 
organizację pracy. Zmniejsza 
także ryzyko, że dana odmia-
na będzie się słabiej zakiszała 
wskutek nadmiernej kumulacji 
suchej masy, uniemożliwiającej 
prawidłowe rozdrobnienie masy 
kiszonkowej oraz prawidłowe 
ubicie pryzmy w celu stworze-
nia beztlenowych warunków 
fermentacji.

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

Edubox – edukacyjny program Monsanto

Firma Monsanto Polska przygo-
towała nowy program edukacyjno-
-konkursowy w formie platformy 
e-learningowej o nazwie Edubox. 
Jest to pierwszy tego typu projekt 
firmy na polskim rynku. 

Celem Edubox jest propagowa-
nie wiedzy na temat dwóch pro-
duktów firmy Monsanto: Roundup 
MAX 2 i Latitude 125FS. Oprócz 
poszerzenia wiedzy firma proponuje 
także udział w konkursie spraw-
dzającym wiedzę na temat wspo-
mnianych produktów. Każdy, kto 
chce wziąć udział w konkursie po-
winien zarejestrować się do 15 stycz-
nia 2014 roku na stronie Edubox: 
www.premiumbox.monsanto.pl/
edubox i odpowiedzieć na 30 pytań 

testowych. Pytania zostaną wybrane 
z puli 100 możliwych. Test ma formę 
wielokrotnego wyboru. Za każde 
prawidłowo rozwiązane zadanie 
uczestnik otrzymuje 1 punkt. Liczy 
się nie tylko liczba prawidłowych 
odpowiedzi, ale i czas potrzebny 
na rozwiązanie wszystkich zadań. 
Każdy uczestnik może podejść do 
konkursu dwukrotnie. Do udziału 
w konkursie Edubox może zapisać się 
każda pełnoletnia osoba, Monsanto 
nie stawia dodatkowych warunków, 
które należy spełnić. Uczestnicy ry-
walizują o pięć nagród głównych 
w postaci iPada Mini 7,9” 16GB i sto 
nagród dodatkowych – pendrive od 
firmy Monsanto.

Roundup MAX 2 i Latitude 125FS 
to produkty wprowadzone do oferty 
Monsanto w połowie 2013 roku. Ro-
undup MAX 2 to najbardziej skon-
centrowany herbicyd nieselektywny 

w portfolio firmy. To także, jak do-
tychczas jedyny herbicyd w formie 
granul rozpuszczalnych w wodzie, 
Cechuje się wysoką koncentracją 
unikalnej soli glifosatu (680 g sub-
stancji czynnej w 1 kilogramie) 
i szybkim działaniem w roślinie. 
Latitude 125FS to pierwszy w Polsce 
wyspecjalizowany preparat przeciw-
ko zgorzeli podstawy źdźbła. Jest 
to fungicyd do zaprawiania ziarna 
pszenicy ozimej łącznie z innymi 
zaprawami nasiennymi. Zgorzel 
podstawy źdźbła jest chorobą po-
chodzenia glebowego, występującą 
w warunkach wysokiego udziału 
zbóż w płodozmianie. Zaprawia-
nie ziarna ogranicza występowanie 
czernienia korzeni oraz pojawiania 
się przedwczesnego bielenia kłosów.

Konkurs potrwa do 20 stycznia 
2014 roku, kiedy to nastąpi ogło-
szenie zwycięzców.

Edubox, a wraz z nim pierwszy konkurs dla rolników 
i specjalistów branży agrarnej ruszył 11 listopada 
2013 roku.

Produkty z czerwonym listkiem

Firma chce dostarczać naszym 
rolnikom środki generyczne, czyli 
takie, które zawierają dobrze znane 
środki czynne pod własną marką. 

Różnicą ma być dostępność 
i jakość oferowanych produk-
tów. Podczas konferencji prasowej 
w Warszawie została zaprezento-
wana działalność firmy w Europie 
i na świecie.

– Jesteśmy obecni w Chinach, 
na Tajwanie, w Azji i regionie Pa-
cyfiku oraz w Ameryce Łacińskiej, 
Brazylii i Argentynie. Ostatnią z na-
szych inwestycji jest region EMEA, 
czyli Europa, Środkowy Wschód 
i Afryka. Kolejne otwarcie to Indie 
– mówił Marc Lore, szef Regionu 
EMEA zapoznając zgromadzonych 
ze strategią firmy i produktami. 

Rotam powstał w 1950 roku 
w Chinach, w latach 60-tych 
rozpoczęło się zainteresowanie 
biznesem nasiennym. Począ-
tek obecności w Europie to rok 
2008, choć sprzedaż datuje się 
dopiero od roku 2010. Przyszłość 
firmy to dalsza ekspansja. Plano-
wane są inwestycje w laboratoria 
i produkcję, tak aby móc szybko 
reagować na dynamiczną sytu-
ację i potrzeby rolników. Atutem 
ma być sprawna sieć logistyczna 
i zaopatrzeniowa.

– Skupiamy się na dobrze zna-
nych substancjach, jednak w na-
szych laboratoriach staramy się 
odkrywać ich nowe zastosowania, 
poprawiać efektywność oraz bez-
pieczeństwo dla użytkownika i śro-
dowiska – podkreśla Marc Lore. 
– Chcemy, by logo Rotam stało 

się synonimem jakości. Naszym 
celem jest rozwój i doskonalenie 
segmentu środków ochrony roślin 
poprzez innowacyjność, która idzie 
w parze z wiedzą, inwestycjami 
oraz ekspertyzami w dziedzinie 
badań i rozwoju rejestracji produk-
tów, produkcji oraz dystrybucji.

O długofalowych planach sprze-
dażowych mówił Marcin Sobczak, 
Commercial and Marketing Ma-
nager, odpowiedzialny za marke-
ting produktów na terenie Polski, 
Czech, Słowacji i Węgier.

–  Inwestycją są rejestracje 
w poszczególnych krajach oraz 
ludzie. W Europie zatrudnionych 
jest 35 osób, a co miesiąc dołą-
cza kolejny pracownik – zazna-
czył menager, mówiąc o wzroście 
sprzedaży. Przewiduje on, że może 
być nawet 25-procentowy w pierw-
szych latach.

Rotam, w zależności od regionu, 
koncentruje się na kilku najważ-
niejszych segmentach rolnictwa. 
W Europie Centralnej będą to 
przede wszystkim fungicydy dla 
zbóż, rzepaku i kukurydzy.

Produkty z czerwonym listkiem, 
które już są zarejestrowane w Polsce 

przedstawiła Bożena Szestowicka, 
Product Development and Custo-
mer Support Manager na Europę 
Środkowo-Wschodnią.

– Analiza rynku wykonywana 
jest globalnie, ale musi być dostoso-
wana do rynku lokalnego – mówi. 
– Potrzeby rolników powinny być 
zaspokojone w jak najpełniejszy 
sposób, a jednocześnie staramy się, 
aby każdy kolejny produkt pasował 
do naszego portfolio.

Większość asortymentu opar-
ta jest głównie na abamektynie, 
deltametrynie, dikambie, glifosa-
cie, metsulfuronie, tifensulfuronie, 
nikosulfuronie i tebukonazolu. 
W Polsce dotychczas zarejestro-
wano Acaramik 018 EC (substancja 
czynna: abamektyna), fungicydy: 
Toledo 250 EW, Erasmus 250 EW, 
Starpro 430 SC i Spekfree (sub-
stancja czynna: tebukonazol) oraz 
herbicyd Narval 040 SC i Samaz 
040 SC (nikosulfuron).

Miejmy nadzieję, że faktycznie 
Rotam udowodni, iż chińskie pro-
dukty opatrzone logo z czerwonym 
listkem mogą stać się synononi-
mem jakości. Trzymamy kciuki, 
by nie był to listek figowy…

Nowa firma, nowe produkty i dobrze znane substancje 
– taka jest oferta wchodzącej na polski rynek 
ogólnoświatowej firmy Rotam.
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R E K L A M A

Nowa generacja nawozów dolistnych 
Obecnie ciężko sobie wy-

obrazić wysoki plon bazując 
tylko na konwencjonalnych 
nawozach doglebowych. 
Przekonało się o tym wielu 
rolników, którzy wprowadzili 
nawożenie dolistne do stan-
dardowej praktyki w technolo-
gii uprawy roślin. Nawożenie 
dolistne stanowi uzupełnie-
nie nawożenia doglebowego 
i powinno być stosowane, gdy 
warunki glebowe ograniczają 

dostępność dostarczonych 
do gleby składników od-
żywczych. Bardzo ważnym 
aspektem jest wybór odpo-
wiedniego nawozu. Nawozy 
dolistne można podzielić na 
kilka grup. 

Formulacja 
preparatów:

Nawozy w formie płynnej, na 
ogół charakteryzują się mniejszą 

koncentracją składników. Do 
tej grupy zaliczamy nawozy 
w formie roztworu – po roz-
cieńczeniu wodą nie zawiera-
ją części stałych oraz nawozy 
zawiesinowe – nawóz dwufa-
zowy, w którym stałe cząstki 
są zawieszone w fazie wodnej. 
Z kolei do preparatów w formie 
stałej zaliczamy takie, które po 
zmieszaniu z wodą tworzą roz-
twór oraz te, które po zmiesza-
niu z wodą tworzą zawiesinę.

Skład nawozów i forma 
chemiczna składników:

Do tej grupy zaliczamy sole /
siarczany, azotany, chlorki i tlen-
ki/ nawozy borowe, molibdenowe. 
Produkty te mogą występować 
w formie jedno i wieloskładni-
kowych preparatów. Podobnie, 
w formie jedno bądź wieloskład-
nikowych nawozów produkowane 
są chelaty i nawozy skomplek-
sowane na przykład EDTA lub 

preparaty aminokwasowe.
Nawozy dolistne można rów-

nież podzielić ze względu na do-
datki, które są stosowane w celu 
poprawy przyswajania lub zwięk-
szenia efektywności. Zawierają 
one dodatki adiuwantów czy 
fitohormonów.

W ostatnich latach pojawiła 
się nowa generacja nawozów do-
listnych, zupełnie odmiennych 
od tych powszechnie stosowa-
nych i dobrze już znanych. Są 
to nanonawozy powstające przy 
wykorzystaniu technik aktywa-
cji minerałów, które umożliwiają 
uzyskanie reaktywnych nanomo-
lekuł. Surowcem do ich produkcji 
są naturalne minerały. Przy ich 
wytwarzaniu nie są wykorzysty-
wane żadne procesy chemiczne, 
dzięki czemu produkty są w pełni 
bezpieczne w stosowaniu. 

Do aktywacji cząsteczek uży-
wany jest specjalny aktywator. 
Cząsteczki zostają naładowane 
ujemnie /ok. -20mV/ a po zmie-
szaniu z wodą nie rozpuszczają 
się tylko tworzą koloidalną zawie-
sinę. Dzięki aktywacji cząsteczki 
w wodzie nie zlepiają się ze sobą, 
a ulegają rozproszeniu. 

Po aplikacji nalistnej cząsteczki 
nawozu o wielkości 5µm dostają 
się do rośliny za pośrednictwem 
aparatów szparkowych, które są 
większe od pojedynczej cząsteczki 
nawozu. W przeciwieństwie do 
nawozów zawiesinowych rozpusz-
czalne w wodzie nawozy zanim 
ulegną asymilacji, muszą najpierw 
zostać wchłonięte przez tkankę li-
ścia lub owocu. Proces ten można 
podzielić na kilka etapów:
• Przenikanie przez kutykulę 

– warstwę ochronną roślin, 
która kontroluje utratę wody, 
substancji rozpuszczonych 
i gazów do środowiska. Jest 
to pierwsza największa bariera 
do pokonania.

• Przenikanie przez ściany i bło-
ny komórkowe w epidermie.

• Pobieranie składnika pokar-
mowego do komórek.

• Rozprowadzenie składnika 
w roślinie, uzależnione od 
jego mobilności, dla przy-
kładu pobieranie żelaza może 
trwać nawet do kilku dni.
W przypadku nawozów mikro-

nizowanych, tworzących w wo-
dzie zawiesinę, droga wnikania 
zostaje skrócona do przenikania 
przez szparkę aparatu szparkowe-
go, a następnie pobrania skład-
nika pokarmowego do komórek 
i rozprowadzenia w roślinie. Mo-
ment podania nawozu musi być 
dostosowany do ruchów aparatów 
szparkowych. Aplikacja musi być 
wykonana, gdy aparaty szparkowe 
są otwarte, czyli wczesnym ran-
kiem lub wieczorem, ewentual-
nie podczas zachmurzenia, gdy 
wilgotność powietrza wzrasta. 
Na otwieranie się szparek ma 
wpływ wiele czynników: natęże-
nie i jakość światła, temperatura, 
wilgotność, stężenie dwutlenku 
węgla i kwasu abscysynowego 

w komórkach. Zazwyczaj szparki 
otwierają się na świetle, przy ni-
skim stężeniu CO2 w komórkach 
oraz przy optymalnej wilgotności 
i temperaturze powietrza. Przy 
temperaturze 5°C i wilgotno-
ści względnej 10% otwiera się 
20 % szparek, podczas gdy przy 
temperaturze 20°C i wilgotności 
90% otwiera się 90% aparatów 
szparkowych. 

Metoda aplikacji musi być 
dostosowana do rozmieszcze-
nia aparatów szparkowych na 
roślinie. U większości roślin apa-
raty szparkowe znajdują się na 
spodniej stronie liścia /do 1000 na 
1 mm²/. U roślin, których liście 
wznoszą się pionowo na przy-
kład u kukurydzy czy pszenicy, 
rozmieszczone są równomiernie 
po obydwu stronach blaszki li-
ściowej. Z tego względu oprysk 
powinien być wykonany w taki 
sposób, aby cały liść, a nie tylko 
jego wierzchnia strona zostały 
pokryte cieczą. Nie tylko liście 
mogą pobierać składniki z mi-
kronawozów. Również łodygi, 
kłącza, listki okwiatu, zawiąz-
ki i owoce zawierają struktury 
umożliwiające pobieranie skład-
ników. Na powierzchni skórki 
owoców brzoskwiń, nektarynek 
i wiśni występują aparaty szpar-
kowe, natomiast na powierzchni 
owoców jabłoni, grusz i mango 
przetchlinki. 

Najliczniej aparaty szparkowe 
występują na młodych roślinach, 
wtedy absorpcja składników jest 
najwyższa. Dlatego tak ważny jest 
pierwszy oprysk mikronawozami, 
który powinien być wykonany 
we wczesnych fazach rozwojo-
wych roślin.

Zawiesinowe mikronawozy ce-
chują się wysoką efektywnością 
pokarmową, ponieważ do zawie-
siny mogą być włączone większe 
ilości składników pokarmowych 
niż do roztworów. Mimo wyższej 
koncentracji składników nie da się 
tych produktów przedawkować, 
ponieważ nawet przy zastosowa-
niu bardzo wysokich dawek nie 
wykazują działania fitotoksycz-
nego. Nadmiar zostaje usunięty 
z powierzchni liści z wodą. 

Na polskim rynku jest już 
obecnych kilka nawozów za-
wiesinowych i z roku na rok 
ich przybywa. Związane jest to 
z intensywnie prowadzonymi na 
świecie badaniami nad tymi roz-
wiązaniami. Przykładem takich 
nawozów są produkty Herba-
green i Phosphocal. W krajach 
Europy Zachodniej, przede 
wszystkim we Włoszech, zabiegi 
z użyciem mikronawozów są od 
kilku lat włączane do tradycyjnej 
agrotechniki. Tam ten segment 
nawożenia dolistnego intensyw-
nie się rozwinął. Z pewnością 
w niedługim czasie także polscy 
rolnicy i ogrodnicy uznają zalety 
preparatów tego typu i będą je 
powszechnie stosować, z korzy-
ścią dla siebie i konsumentów. 

Ewa Tkacz

Nawożenie dolistne stanowi cenne narzędzie do zwiększania produktywności roślin.
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R E K L A M A

Ogólnopolskie badanie 
zawartości azotu mineralnego

Niedobór azotu powoduje nie 
tylko spadek plonu, ale i zaha-
mowanie wzrostu i rozwoju 
rośliny Wizualnym objawem 
niedostatku azotu jest jasno-
zielony kolor liści i łodyg oraz 
wątły pokrój roślin. W skrajnych 
przypadkach niedostatku tego 
pierwiastka liście roślin żółkną, 
a ich słabo wykształcone owo-
ce przedwcześnie dojrzewają. 
Niemniej niebezpieczny jest 
również nadmiar tego makro-
składnika. Rośliny przenawożo-
ne azotem mają ciemnozielony 
kolor i wytwarzają bardzo dużą 
masę /wielkie liście, w zbyt dużej 
ilości i grube łodygi/, jednak ich 
owoce są nieliczne i słabo wy-
kształcone. Przeazotowanie ro-
ślin wydłuża znacznie okres ich 
wegetacji oraz powoduje kumu-
lację azotanów, co jest niebez-
pieczne dla zdrowia człowieka, 
a także niekorzystne z punktu 
żywienia zwierząt.

Azot występuje w glebie w po-
staci różnych związków zarówno 
organicznych, jak i nieorganicz-
nych. Do najważniejszego źródła 
azotu glebowego należy materia 
organiczna, z której w procesie 
mineralizacji przy zachowaniu 
odpowiednich warunków nastę-
puje przetworzenie azotu orga-
nicznego do formy mineralnej, 
którą jest jon NH4+. Kolejnym 
etapem przemian azotu w glebie 
jest nitryfikacja przeprowadzana 
prze bakterie Azotobacter i Ni-
trosomonas, proces ten prowadzi 
do powstania formy azotanowej 
NO3-. Niezbędnymi warunka-
mi do przebiegu mineralizacji 
i nitryfikacji jest temperatura, 
wilgotność, odczyn oraz wy-
soka aktywności mikrobiolo-
giczna gleby.

 Azot ponadto do gleby wpro-
wadzany jest w formie nawo-
zów organicznych np. obornika 
czy gnojowicy oraz przede 

wszystkim w formie nawozów 
mineralnych zawierających trzy 
formy azotu: amidową, amono-
wą oraz azotanową. Ważnym 
elementem odżywiania azotem 
jest zapewnienie w glebie od-
powiednich warunków do jego 
pobierania. Musimy zapewnić 
optymalne warunki odczynu 
w przedziale pH 6-7, a także 
zwrócić uwagę na zakwaszają-
ce działanie nawozów azoto-
wych, powinniśmy stosować 
takie produkty, które buforują 
ten efekt. Pamiętajmy, ze każdy 
1kg azotu amonowego wymaga 
zastosowania 2 kg CaO celem 
wyeliminowania zakwaszają-
cego działania.

Azot pobierany jest przez ro-
śliny tylko w dwóch formach: 
amonowej NH4+ oraz azota-
nowej NO3-. Pobieranie zależy 
od fazy rozwojowej rośliny oraz 
temperatury. We wczesnych fa-
zach rozwojowych i niższych 
temperaturach rośliny pobierają 
przed wszystkim azot amono-
wy, a w późniejszych okresach 
przeważa w pobieraniu forma 
azotanowa, która stanowi więk-
szość pobranego N. Po pobraniu 
azot w roślinie transportowany 
jest do części nadziemnej, gdzie 
ulega przetworzeniu na amino-
kwasy, a później białka. Należy 
pamiętać, że azot transportowa-
ny jest do liści w formie azota-
nowej, co oznacza, że pobrany 
azot amonowy w korzeniu musi 
ulec procesowi utlenienia, co 
oczywiście wiąże się z nakła-
dami energetycznymi. Na tym 
jednak nie kończą się procesy 
przemian azotu. W liściu azot 
wykorzystywany jest do syntezy 
aminokwasów, których szkielet 
stanowi połączenie N i H. Formą 
azotu dostarczoną do liścia jest 
forma NO3-, co zatem wiąże 
się z kolejnym procesem, tym 
razem redukcji, w wyniku któ-
rego powstaje form amonowa, 
z której już bez przeszkód mogą 
powstawać aminokwasy. Oczy-
wiście, aby optymalnie zarzą-
dzać azotem należy dostarczyć 
także pierwiastków drugorzę-
dowych, czyli siarki, magnezu, 
wapnia, potasu i fosforu, a tak-
że mikroelementów. Jak widać 
proces budowy potencjału plo-
nowania stale wiąże się z kon-
trolowaniem przemian azotu.

Mając na uwadze dynamikę 
przemian azotu w glebie oraz 
roślinie należy odpowiednio do-
stosować nawożenie do potrzeb 
rośliny, warunków siedliska, 
a także oczekiwań w stosun-
ku do plonu. Punktem wyjścia 
przed przystąpieniem do ustale-
nia dawki azotu jest poznanie 
jego zwartości w glebie.

Jak powszechnie wiadomo 
standardowo azot mineralny 
w glebie oznacza się w dwóch 
terminach: przed wysiewem 
pierwszej wiosennej dawki 
azotu w uprawie roślin ozi-
mych /rzepak, zboża/, jednak 
ze względu na ograniczony czas 
i spiętrzenie prac polowych 
w momencie ruszania wege-
tacji wiosną niestety niewielu 
rolników decyduje się na takie 
badanie, a tym samy o opar-
cie dawki azotu o otrzymany 
wynik oraz przed siewem ro-
ślin jarych /zboża, kukurydza, 
buraki, ziemniaki/.

W praktyce rolniczej spoty-
ka się również, że w niektórych 
gospodarstwach wykonuje się 
analizę zawartości azotu mi-
neralnego przed siewem roślin 
ozimych /przede wszystkim 
rzepaku, rzadziej zbóż/ celem 
określenia ilości tzw. azotu 
resztkowego. Wiedza o ilości 
azotu resztkowego pozwala na 
w miarę dokładne zaplanowanie 
jesiennego /przedsiewnego, jak 
również pogłównego/ nawożenia 
w/w roślin.

Nowatorskim podejściem do 
problematyki związanej z azo-
tem mineralnym jest pobieranie 
prób gleby w okresie jesiennym, 
przed wejściem roślin w okres 
spoczynku zimowego. Daje to 
czas na analizę laboratoryjną. 
Otrzymaną ilość N mineralne-
go należy skorygować o starty 
wynikające z przebiegu pogo-
dy w okresie zimy. Wynik po 
korekcie da nam pogląd na 
zawartość azotu mineralnego 
w glebie w momencie ruszania 
wegetacji. Będzie to pomocne 
przy ustaleniu optymalnej daw-
ki azotu.

Profesjonalne nawożenie 
azotem to jedno z najważniej-
szych wyzwań współczesnego 
rolnictwa. 

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom rolników prowadzo-
na jest przez firmę Timac Agro 
ogólnopolska akcja badania 
zawartości azotu mineralnego 
w glebie. W ramach akcji przy 
zakupie innowacyjnych na-
wozów Sulfammo N Pro po-
bierane są przez pracowników 
Stacji Chemiczno-Rolniczych 
próby glebowe. Pobiera się je za 
pomocą specjalnych świdrów 
z dwóch poziomów 0-30 cm 
oraz 31-60 cm. Uzyskane wyniki 
wraz z fachowym doradztwem 
oferowanym przez firmę pomo-
gą w racjonalnym zarządzaniu 
najważniejszym składnikiem 
pokarmowym. Tym samym mo-
żemy kontrolować i ograniczać 
jego straty.

Artur Kozera

Nie od dziś wiadomo, że najważniejszym składnikiem 
pokarmowym w żywieniu roślin jest azot. Wynika to 
z funkcji azotu, który jest niezbędnym elementem 
syntezy cząsteczek białka – podstawowego budulca 
wszystkich żywych organizmów. 
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Integrowana ochrona roślin

Masowe stosowan-
ie w ubiegłym wieku 
chemicznych środków 
ochrony roślin i nawozów 
mineralnych stało się główną 
przyczyną degradacji śro-
dowiska. Niebezpieczeństwo 
wyniszczenia organizmów 
pożytecznych, pojawiania 
się szkodników wtórnych 
i rozwoju ras odpornych pa-
togenów na stosowane pesty-
cydy, zmusiło naukowców 
do poszukiwania sposobów 
ograniczenia negatywnych 
skutków nadmiernej i nier-
acjonalnej chemizacji rol-
nictwa. Ponieważ problem 
jest bardzo poważny i za-
graża nie tylko środowisku, 
ale także i zdrowiu ludzi, 
należało wprowadzić ureg-
ulowania prawne, które 
pomogą zniwelować to 
negatywne oddziaływanie 
nawożenia i ochrony roślin. 
Opierając się na udokumen-
towanych wynikach wielo-
letnich badań naukowych 
Unia Europejska zdecy-
dowała o wprowadzeniu 
zasad integrowanej ochrony 
roślin. Obligatoryjnie zasa-
dy integrowanej ochrony 
roślin będą obowiązywać 
wszystkich rolników kra-
jów członkowskich od sty-
cznia 2014 roku. Wchodzi 
wtedy w życie dyrektywa 
2009/128/WE ustanawia-
jąca ramy wspólnotowego 
działania na rzecz zrówn-
oważonego stosowania 
pestycydów i rozporządze-
nie 1107/2009 dotyczące 
wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin.

Integrowana ochrona 
roślin jest to postępowanie, 
w którym stosuje się wszyst-
kie metody uprawowe, eko-
logiczne i toksykologiczne, 
dla utrzymania liczebności 
szkodliwych organizmów 
poniżej progu szkodli-
wości, przy świadomym 

wykorzystaniu w pierwszym 
rzędzie naturalnych czyn-
ników ograniczających. 

Na pierwszym miejscu st-
awia się naturalne czynni-
ki sprzyjające człowiekowi 
w walce z patogenami. Uży-
wanie chemicznych środków 
ochrony roślin nie jest więc 
zabronione, jak w przypad-
ku produkcji ekologicznej, 
ale ograniczone do niezbęd-
nego minimum i dozwolone 
tylko w przypadku, gdy 
wszystkie inne metody 
okażą się niewystarczające. 
Przyszły rok będzie jednak 
rokiem przejściowym, trak-
towanym bardziej jako edu-
kacyjny niż sankcyjny.

Pani profesor Ewa Maty-
jaszczyk z Instytutu Ochrony 
Roślin w Poznaniu zwracała 
uwagę na monitoring pól 
przy zastosowaniu odpow-
iednich technik i narzędzi, 
gdyż właśnie na jego pod-
stawie rolnik decyduje, czy 
i kiedy stosować ochronę 
chemiczną. Podstawowymi 
czynnikami wpływającymi 
na podejmowanie decyzji 
powinny być solidnie opra-
cowane progi szkodliwości 
występowania organizmów 
szkodliwych. Jeśli jest to 
wykonalne, przed zabieg-
iem ochrony roślin należy 
wziąć pod uwagę wartości 
progów szkodliwości dla 
danego regionu, konk-
retnego obszaru, uprawy 
i konkretnych warunków 
pogodowych. Rolnik powin-
ien ograniczać stosowanie 
chemii do niezbędnego min-
imum poprzez zredukowanie 
dawek, ograniczenie ilości 
wykonywanych zabiegów 
czy stosowanie dawek dziel-
onych, uwzględniając przy 
tym możliwość akceptacji 
danego poziomu zagroże-
nia oraz oceniając, czy in-
terwencje te nie zwiększają 
ryzyka rozwoju odporności 

organizmów szkodliwych. 
Jeśli istnieje ryzyko powsta-
nia odporności, a nasilenie 
organizmów szkodliwych 
wymaga wielokrotnego sto-
sowania środków ochrony 
roślin, należy zastosować 
dostępne strategie przeciwd-
ziałające rozwojowi odpor-
ności. Może to obejmować 
stosowanie wielu środków 
o różnych mechanizmach 
działania.

Z kolei Pani profesor Lidia 
Sas-Paszt z Instytutu Ogrod-
nictwa mówiła o perspekty-
wach dla nowych typów 
nawozów i biostymulatorów. 
Z powodu korzystnego dz-
iałania bionawozów wz-
bogaconych o pożyteczne 
mikroorganizmy, rynek 
bionawozów i produktów 
mikrobiologicznych stopnio-
wo rośnie, bowiem znajdują 
one zastosowanie w stymu-
lacji wzrostu i plonowania 
roślin, ochronie roślin przed 
niekorzystnym wpływem 
czynników biotycznych 
i abiotycznych, poprawie 
jakości gleb, fitoremediac-
ji. Zgodnie z kierunkami, 
wytyczonymi przez Komis-
ję Europejską produkcja 
nowych bionawozów jest 
przyszłością dla rozwoju 
zrównoważonych metod 
produkcji rolniczej. Pani 
doktor przedstawiła rolę 
bioproduktów organic-
znych i mineralnych. Są 
to preparaty wysoce sku-
teczne w zrównoważonym 
nawożeniu roślin, zwiększa-
ją odporność roślin na stresy 
mineralne i środowiskowe 
oraz stymulują wzrost, 
rozwój i plonowanie roślin 
uprawnych, zapewniają zao-
patrzenie roślin w dostępne 
formy składników pokar-
mowych oraz są przyjazne 
dla roślin, środowiska gle-
bowego i zdrowia człowie-
ka. Bioprodukty mogą być 

stosowane we wszystkich 
systemach produkcji roślin 
uprawnych, zarówno kon-
wencjonalnym, integrow-
anym jak i ekologicznym.

Następnie dr Adriano Al-
tissimo przedstawił prezen-
tację na temat hydrolizatów 
termicznych o wielofunk-
cyjnym działaniu do wyko-
rzystywania w rolnictwie 
i ogrodnictwie. Skupił się na 
prezentacji nowej matrycy 
nawozowej – Agrogelu, który 
stanowi bazę do produkcji 
organicznych lub organ-
iczno-mineralnych nawozów 
azotowych. Pozyskuje się go 
z kolagenu, który rozkłada-
ny jest w procesie hydrolizy 
termicznej na polipeptydy, 
peptydy i wolne aminok-
wasy, w ilości uzależnionej 
od intensywności przebiegu 
procesu. Substraty te zawi-
erają azot organiczny, który 
jest udostępniany dla roślin 
w procesie mineralizacji.

Agrogel jest pierwszym 
organicznym komponen-
tem zawierającym organ-
iczne formy rozpuszczalnego 
azotu i wyekstrahowane-
go węgla, które wywołują 
natychmiastową reakcję sys-
temu glebowego. Dużą za-
letą tego produktu jest jego 
wielofunkcyjne działanie: 
zaopatruje rośliny w azot, 
pełni funkcję użyźniacza 
glebowego i ukorzeniacza 
roślin oraz zwiększa wzrost, 
plonowanie i odporność 
roślin na stresy mineralne 
i środowiskowe. Zawarte 
w nawozie organiczne formy 
azotu i węgla są stopniowo 
i całkowicie uwalniane do 
gleby, a następnie w ciągu 
sezonu wegetacji efektywnie 
pobierane przez rośliny 
i mikroorganizmy glebowe. 
Stosowanie organicznego 
nawozu o kontrolowanym 
uwalnianiu azotu zwiększa 
o gó l n ą  d o s t ę p no ś ć 

składników mineralnych 
dla roślin, zapewnia lepsze 
wykorzystanie azotu i węg-
la z nawozu przez rośliny 
i mikroorganizmy glebowe, 
poprawia żyzność i życie 
biologiczne gleby, a także 
przeciwdziała przenawoże-
niu roślin i zanieczyszcze-
niu środowiska glebowego 
nadmiarem azotu.

Wszystkie prezentow-
ane technologie wpisują 
się w koncepcję, opartą na 
procesie efektywnego odży-
wiania roślin wielofunk-
cyjnymi bio-produktami 
w połączeniu z konwenc-
jonalnymi środkami do 
produkcji roślinnej. Są to 
technologie zrównoważo-
nego odżywiania, uodparni-
ania i stymulowania roślin 
z jednoczesnym podnosze-
niem rodności gleb.

Zaprezentowana została 
także sprawdzona koncepc-
ja nawożenia, która polega 
na efektywnym odżywian-
iu roślin wielofunkcyjnymi 
produktami organicznymi 
oraz mikro-mineralnymi. 
Proponowane rozwiąza-
nia dostarczają składniki 
pokarmowe i stymulujące 
w formach przyjaznych dla 
roślin i środowiska glebowe-
go. Łączą konwencjonalne 
nawożenie mineralne z odży-
wianiem najnowocześniejszą 
obecnie organiczną formą 
azotu, stanowiącą pochodne 
peptydowe i aminokwasowe 
surowców pochodzenia nat-
uralnego. Jednym z typów 
produktów szeroko omawi-
anym podczas spotkania był 
organiczny nawóz azotowy 
o spowolnionym uwalnian-
iu azotu w formie peletu, 
wyprodukowanego w wys-
oce zaawansowanym pro-
cesie hydrolizy termicznej. 
Jest to nowy typ nawozu, 
który wpisuje się w światowe 
trendy ograniczania nawoże-
nia mineralnego i odpowia-
da wymogom integrowanej 
ochrony roślin.

Na koniec warto wspom-
nieć kilka słów o firmie Nat-
uralCrop, organizatorze 
konferencji, której głównym 
celem działania jest wyjś-
cie naprzeciw i sprostanie 
potrzebom nowych zasad 
uprawy i ochrony roślin. 

Firma z szacunku dla 
natury i ludzkiego zdro-
wia, zajmuje się nowocze-
snymi, wysokoefektywnymi 
rozwiązaniami, umoż-
liwiającymi osiągnię-
c ie  zb i l a nsowa nych 
procesów odżywiania roślin. 
W zgodzie z naturą pomaga 
produkować zdrową i bez-
pieczną żywność. Zajmuje 
się propagowaniem nowocze-
snych rozwiązań dla produk-
cji roślinnej, wykorzystując 
najnowsze osiągnięcia nauk 
przyrodniczych. Transferu-
je unikalną wiedzę agro-
nomiczną oraz dystrybuuje 
unikatowe produkty i usługi, 
które podnoszą opłacalność 
roślinnej produkcji polowej 
i pod osłonami. Działa 
w oparciu o doświadczony 
zespół fachowców, zarów-
no praktyków, jak i nau-
kowców, specjalizujących 
się w nawożeniu, ochronie 
roślin oraz gleboznawst-
wie. Opracowywane tech-
nologie produkcji przed ich 
rozpowszechnieniem pod-
dawane są wszechstronnym 
badaniom, w tym także pod 
kątem możliwości łączenia 
ich z tradycyjnymi metoda-
mi agrotechnicznymi w celu 
zminimalizowania szkodli-
wego działania tych ostat-
nich na ludzi i środowisko, 
bez uszczerbku dla ilości i ja-
kości uzyskiwanych plonów. 
Dzięki intensywnie prow-
adzonym doświadczeniom 
ścisłym i wdrożeniowym 
formułowane są zalecenia 
stosowania produktów, 
odpowiadające wymogom 
zrównoważonego rolnic-
twa. To stosunkowo nowy 
partner na polskim ryn-
ku branżowym, jednak 
z całą pewnością ma szansę 
w ciągu najbliższych lat stać 
się poważnym graczem, 
bowiem oferta firmy jest 
zbieżna ze współczesnymi 
tendencjami w zakresie 
ochrony i nawożenia roślin. 
Co więcej, należy założyć, 
że wraz z wejściem w życie 
Dyrektywy KE w sprawie 
integrowanej ochrony roślin 
znacząco wzrośnie popyt na 
technologie, produkty i usłu-
gi oferowane przez tę firmę.

Małgorzata Biały

30 października br. w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja 
„Produkcja roślinna bez pozostałości środków ochrony roślin szansą na 
zwiększenie dochodowości w rolnictwie”.
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Wszyscy dbajmy o pszczoły!

Akcja ta uświadamia produ-
centom rolnym, w jaki sposób 
stosować środki ochrony roślin, 
by były one bezpieczne nie tyl-
ko dla człowieka, ale także dla 
zapylaczy. Jest to o tyle istotne, 
że blisko 80% naszej flory to ro-
śliny owadopylne, a więc takie, 
których plon jest uzależniony 
od obecności i aktywności tych 
owadów na plantacjach.

Akcja dotyczy nie tylko 
pszczół, ale wszystkich owa-
dów zapylających. Jednym 
z jej działań była też budowa 
populacji murarki ogrodowej 
– łatwego w hodowli gatunku 
dzikiej pszczoły, świetnie spraw-
dzającej się w procesie zapyla-
nia. Chętni do podjęcia takiej 
hodowli otrzymywali specjalnie 
skonstruowane gniazda gotowe 
na przyjęcie tych owadów. Tyl-
ko w 2013 roku organizatorzy 
przekazali tysiąc takich gniazd.

Jednakże problem ochrony 
zapylaczy, przede wszystkim 
pszczół, nie ogranicza się wy-
łącznie do obszarów wiejskich. 
Obecne w dużych miastach tere-
ny zieleni: parki, ogrody, działki 

i przydomowe ogródki też wy-
magają obecności owadów zapy-
lających. Niestety świadomość 
mieszkańców miast ogranicza się 
głównie do strachu przed uką-
szeniem pszczoły i nie wiąże 
tego owada z pożytkami płyną-
cymi z jego obecności w mieście.

Tym bardziej cieszy więc fakt, 
że kolejne instytucje i organiza-
cje postanowiły przeprowadzić, 
analogiczne do wcześniej opi-
sanej, akcje edukacyjne. Kam-
panie te są skierowane przede 
wszystkim do mieszkańców 
polskich miast. Szerokie do-
tarcie do wszystkich Polaków 
z informacjami na temat zna-
czenia owadów zapylających 
i dramatycznych skutków 
ograniczenia ich populacji jest 
działaniem nie do przecenienia. 
Dlatego organizatorzy kampa-
nii „Budujemy populację owa-
dów zapylających” odczuwają 
ogromną satysfakcję, że ich 
początkowo lokalne działania 
zostały dostrzeżone i stały się 
inspiracją do podjęcia podob-
nych inicjatyw skierowanych 
do kolejnego grona odbiorców.

Koordynatorzy akcji obiecu-
ją, że w przyszłym roku dzia-
łania edukacyjne poświęcone 
zapylaczom będą nadal konty-
nuowane. W ramach ich reali-
zacji przeprowadzone zostaną 
kolejne wdrożenia poprawy 
systemu zapylania, zostanie 
opracowany specjalny cykl 
szkoleń dla rolników i ogrod-
ników oraz zostaną przekazane 
gniazda i skrzynie z gniazdami 
murarki ogrodowej. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy 
do współpracy. Wszyscy zacznij-
my dbać o pszczoły!

Anna Rogowska

O tym, jak ważną rolę odgrywają pszczoły w produkcji 
żywności wiedzą już chyba wszyscy polscy rolnicy 
i ogrodnicy. Jest to niewątpliwie sukces prowadzonej od 
wielu lat kampanii edukacyjnej „Budujemy populację 
owadów zapylających”.

Legalne „cwaniactwo”?

Ministerstwo Rolnictwa opu-
blikowało 8 sierpnia br. pro-
jekt zmian do Rozporządzenia 
w sprawie podziału środków 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 20072013.

Wprowadzenie ich będzie nie-
korzystne dla wnioskodawców 
starających się o wsparcie w ra-
mach działania Modernizacja 
gospodarstw rolnych.

Agraves, zajmujące się do-
radztwem rolniczym, po kon-
sultacjach z gospodarstwami 
rolnymi, zgłosiło uwagi Mi-
nistrowi Rolnictwa. Po zmia-
nach, które mają wejść w życie 
w lutym 2014 r., rolnicy, któ-
rych wnioski nie mieszczą się 
w limicie dostępnych środków 
otrzymają pisemną odmowę 
przyznania pomocy. Wg danych 
udostępnianych przez Minister-
stwo Rolnictwa przynajmniej 
20% wniosków jest odrzucanych 
i/lub wycofywanych. Ponadto na 
etapie rozliczania projektów po-
wstają oszczędności, które wyni-
kają z faktu, że wnioskodawcy 
negocjują ceny i często kupują 
sprzęt po niższej niż pierwotnie 

zadeklarowanej cenie lub rezy-
gnują z części inwestycji. Zatem 
propozycja Ministerstwa oznaczać 
będzie, że jeśli po wysłaniu rolni-
kom odmów przyznania dotacji 
pojawią się oszczędności w we-
ryfikowanych wnioskach, to te 
środki nie będą mogły być już 
wykorzystane i wrócą do Brukseli.

Jak nieoficjalnie mówią pra-
cownicy ARiMR wśród wnio-
skodawców są także osoby, 
które w formularzu wylicza-
nia standardowej nadwyżki 
bezpośredniej ESU wpisywały 
nieprawdziwe dane zapewniają-
ce wysoką ilość punktów tylko 
po to, aby znaleźć się na czele 
listy rankingowej.

Proponowany przez Minister-
stwo zapis premiowałby taką 
postawę kosztem tych rolników, 
którzy rzetelnie opracowali 
swoje wnioski. Wg propozycji 
zanim ARiMR zdąży zweryfi-
kować wnioski, w których nie-
prawdziwe dane w formularzach 
ESU wpłynęły na początkowo 
wysoką pozycję na liście, so-
lidni wnioskodawcy otrzymają 
odmowę przyznania pomocy, 

bez uprzedniej merytorycz-
nej weryfikacji ich wniosku. 
Oznaczałoby to przecież pre-
miowanie „cwaniactwa” przez 
Ministerstwo.

Ministerstwo twierdzi, że 
„projekty niezakwalifikowane 
w ramach jednego naboru są 
umieszczane na liście projek-
tów oczekujących do kolejnych 
naborów organizowanych po 
udostępnieniu nowych środków 
dla danego działania”. Taka za-
sada w działaniu „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” PROW 
20072013 przecież nie istnieje 
i nigdy nie obowiązywała. Co 
więcej, wnioskodawcy z Wielko-
polski, Lubuskiego i Zachodnio-
pomorskiego, którzy w naborze 
przeprowadzonym w 2009 r. nie 
zmieścili się w limicie środków 
otrzymali odmowę przyznania 
pomocy i nie zostali umieszcze-
ni na jakiejkolwiek „liście pro-
jektów oczekujących”, o której 
mowa w Uzasadnieniu do zmia-
ny Rozporządzenia.

W oparciu o materiały prasowe 
Agraves sp. z o.o. MB 

Jolanta Malinowska-Kłos

Proponowane przez Ministerstwo Rolnictwa zmiany 
w Rozporządzeniu dotyczącym podziału dotacji UE 
sprawią, że rolnicy, chcący zmodernizować swoje 
gospodarstwa mogą sporo stracić. 

Polskie prawo osłania 
„gruntowych” oszustów 

Agencja Nieruchomości Rol-
nych nie może sobie poradzić 
z bezumownymi użytkownika-
mi, którzy zajmują państwowe 
grunty. Regulacja w polskim pra-
wie jest prosta – kto sieje, ten 
zbiera bez względu na to, do 
kogo należy ziemia. A kto zbiera 
ten może starać się też o unijne 
pieniądze i o to głównie chodzi 
w tym procederze.

Kij ma też drugi koniec – 
ANR nie może zbyć gruntów, 
na których oszust zasiał zboże. 
Trzeba czekać aż je w świetle pra-
wa zbierze. Pan Antoni z Osady 
Zdrój koło Gryfic kilka tygo-
dni temu wybrał się na przetarg 
zorganizowany przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych. Chciał 
powiększyć swoje gospodarstwo. 
Konkurs unieważniono, bo 
wszystkich ubiegł bezumowny 
użytkownik. Nie pytając o zgodę 
zwyczajnie wjechał na agencyj-
ne tereny i zasiał na nich zbo-
że. Prawo jest takie, że agencja 
musi teraz cierpliwie czekać aż 
ten zbierze swoje plony. – Taki 
rolnik wie, które ziemie należą 

do państwa. Ma maszyny więc 
wjeżdża na taki ugór i dziennie 
zaorze z 60 hektarów –  skarży 
się pan Antoni.

Najwięcej tego typu przypad-
ków ma miejsce w Wojewódz-
twie Zachodniopomorskim. 
Nieuczciwi rolnicy zajmują zie-
mię, bo za ich uprawę otrzymu-
ją unijne dopłaty. Ten sam los 
spotkał pana Tomasza, który 
również wybrał się na przetarg. 
Przetargi w Miechowie i Błąd-
kowie odwołano, a samozwań-
czym dzierżawcą okazała się ta 
sama osoba. Pan Tomasz dziwi 
się, że sądy nie traktują pseudo 
rolników jak zwykłych przestęp-
ców. – To zwykli oszuści, proszę 
sobie wyobrazić, że ktoś wchodzi 
panu do domu i mówi, że od dziś 
mieszka u pana w domu, a pan 
nic nie może zrobić – dodaje 
Pan Tomasz.

Co grozi złapanemu na gorą-
cym uczynku bezumownemu 
użytkownikowi? Nawet jeśli 
w sądzie zostanie mu udowod-
niona wina, to w najgorszym 
wypadku zapłaci pięciokrotną 

stawkę czynszu dzierżawnego… 
ale nie za cały rok. – Oskarżo-
ny zgłasza, że na ziemie wje-
chał w kwietniu a w sierpniu 
już zebrał zboże. Dlatego płaci 
pięciokrotny czynsz ale tylko 
za 3 ewentualnie 4 miesiące. 
W sumie płaci mniej niż my za 
uczciwą dzierżawę- żali się jeden 
z pokrzywdzonych rolników.

Z tym, że przepisy dla oszu-
stów są wciąż zbyt łagodne zga-
dza się także Robert Zborowski 
– nowy dyrektor Oddziału Te-
renowego ANR w Szczecinie 
– Wyszukujemy dalszych moż-
liwości prawnych, na przykład 
odszkodowań za brak możli-
wości sprzedaży ziemi. Skarb 
Państwa ponosi przez to straty 
– kończy dyrektor. Póki jednak 
prawo nie zostanie zmienione. 
Oznacza to, że nieuczciwi użyt-
kownicy państwowych gruntów, 
chętni do pobierania unijnych 
dopłat, prawdopodobnie nadal 
będą uprawiać swój proceder.

Jolanta Malinowska-Kłos 
Źródło: Informacja prasowa TVR

Wystarczy wieczorem rozpocząć orkę, a rano obsiać 
kilkadziesiąt hektarów i czekać na zbiór, choć nie z własnego 
gruntu. Można jeszcze złożyć wniosek o unijną dotacje do 
tego areału i otrzymać pieniądze. 
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Promocja produktów rolnych 
w Unii i w państwach trzecich

Całkowity budżet tych progra-
mów, których przeważająca więk-
szość realizowana będzie w okresie 
trzech lat, wynosi 70 mln euro. 
Wkład finansowy ze strony UE 
to 35 mln euro. Programy, któ-
rym przyznano wsparcie, doty-
czą produktów wysokiej jakości 
zarejestrowanych w systemach 
chronionej nazwy pochodze-
nia (CHNP), chronionego ozna-
czenia geograficznego (CHOG) 
i gwarantowanych tradycyjnych 
specjalności (GTS), wina, mięsa 
pochodzącego z produkcji objętej 
krajowymi systemami zapewniania 
jakości, produktów ekologicznych, 
mleka i przetworów mlecznych, 
świeżych owoców i warzyw, pro-
duktów ogrodnictwa ozdobnego, 
miodu i produktów pszczelarskich, 
wołowiny, cielęciny i wieprzowiny, 
jak również wysokiej jakości mięsa 
drobiowego.

W drugiej turze składania wnio-
sków o dofinansowanie programów 
w 2013 roku Komisja otrzymała 
34 zgłoszenia i po dokonaniu ich 
oceny zatwierdziła 22 programy, 
w tym 15 ukierunkowane na rynek 
wewnętrzny a 7 na państwa trze-
cie. Programy te ukierunkowane są 
na następujące regiony i państwa 

trzecie: Ameryka Północna, Ro-
sja, Ameryka Łacińska, Norwegia, 
Szwajcaria, Bliski Wschód, Serbia, 
Czarnogóra, była jugosłowiańska 
republika Macedonii, Bośnia i Her-
cegowina oraz Kosowo.

Zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 3/2008 Unia może 
wspierać finansowo działania pro-
mocyjne i informacyjne dotyczą-
ce produktów rolnych, zarówno 
na rynku wewnętrznym UE, jak 
i w państwach trzecich.

Środki te mogą zostać przezna-
czone na finansowanie działalno-
ści z zakresu public relations oraz 
kampanii promocyjnych lub rekla-
mowych, których celem ma być 
uświadamianie konsumentom, że 
europejskie produkty są szczególnie 
atrakcyjne pod względem jako-
ści, bezpieczeństwa dla zdrowia 
i wartości odżywczych, a także od-
powiednio oznakowane i wyprodu-
kowane zgodnie z zasadami higieny 
oraz z poszanowaniem środowiska 
i praw zwierząt. Odnośne działa-
nia mogą też obejmować udział 
w targach i innych wydarzeniach, 
kampanie informacyjne dotyczące 
unijnych systemów chronionych 
nazw pochodzenia (CHNP), chro-
nionych oznaczeń geograficznych 

(CHOG) i gwarantowanych trady-
cyjnych specjalności (GTS), rozpo-
wszechnianie informacji o unijnych 
systemach jakości i etykietowania 
oraz o rolnictwie ekologicznym, 
jak również kampanie informa-
cyjne na temat unijnego systemu 
win gatunkowych produkowanych 
w określonych regionach. UE po-
krywa do 50 proc. kosztów tych 
działań (do 60 proc. w przypadku 
programów zachęcających dzieci 
do jedzenia owoców i warzyw lub 
zalecających umiar w piciu alkoho-
lu i informujących o zagrożeniach 
związanych z jego nadużywaniem). 
Organizacje zawodowe zaintereso-
wane promowaniem swoich pro-
duktów w Unii i poza jej granicami 
mogą dwa razy w roku zgłaszać 
swoje projekty działań państwom 
członkowskim. Następnie państwa 
członkowskie przesyłają Komisji 
wykaz wybranych przez nie projek-
tów, dołączając egzemplarz każde-
go z programów. Komisja ocenia te 
programy i decyduje, które z nich 
najbardziej nadają się do realizacji.

Więcej na:  
www.ec.europa.eu/polska

W oparciu o materiały Komisji Eu-
ropejskie Przedstawicielstwo w Polsce 

Jolanta Malinowska-Kłos

Komisja Europejska zatwierdziła 22 programy, których 
celem jest promowanie produktów rolnych w Unii 
Europejskiej i w państwach trzecich.

Gęsina - arystokratka 
polskiej kuchni

Gęś domowa powstała z udo-
mowienia dzikiej gęsi gęgawy 
prawdopodobnie ok. 1000 r. 
p.n.e. na terenie krajów śród-
ziemnomorskich, gdzie gatu-
nek zimował. Obecne rasy gęsi 
domowej uzyskano w wyniku 
wieloletnich prac handlowych 
i wzajemnego krzyżowania udo-
mowionych i dzikich gatunków. 
W Polsce obecnie aż 98% po-
głowia gęsi jest rasy białej ko-
łudzkiej, która w ubiegłym roku 
we wrześniu została uznana za 
odrębną rasę hodowlaną. Ży-
wiona wyłącznie paszą zielo-
ną, a następnie owsem, stąd jej 
potoczna nazwa gęś owsiana, 
gwarantuje uzyskanie bardzo 
wysokiej jakości mięsa.

Polska jest obecnie najwięk-
szym producentem gęsi w Euro-
pie, a produkty z polskich gęsi 
cenione są za najwyższą jakość. 
Tradycja chowu gęsi w Polsce 
sięga XVII wieku, natomiast 
potrawy z gęsiny znane były 
już w XVI wieku, a wielkim 
ich miłośnikiem był Jan III 
Sobieski. Gęsi doskonale czują 

się w naturalnych warunkach 
środowiska, jakie zapewnia im 
polskie ekstensywne rolnictwo 
ekologiczne (bez stosowania 
sztucznych nawozów i pesty-
cydów).Niestety pomimo sukce-
sów gęsiny za granicą, krajowe 
spożycie mięsa tych ptaków jest 
niewielkie. A szkoda, bo mię-
so z gęsi ma wyjątkowe walory 
smakowe i zdrowotne. Gęsina 
ma przede wszystkim bardzo 
korzystny skład kwasów tłusz-
czowych, jest bogata w kwasy 
jedno- i wielonasycone, w tym 
przede wszystkim kwasy ome-
ga-3 i omega 6, które mają bar-
dzo korzystny wpływ na pracę 
serca, ponadto jest doskonałym 
źródłem pełnowartościowego 
białka oraz witamin z grupy B.

Gęsina sygnowana znakiem 
QAFP cechuje się barwą od 
czerwonej do ciemno-czerwo-
nej, skórą jasną, charaktery-
styczną dla tuczu owsianego 
(tuczenie ptaków przez ostat-
nie 3 tygodnie jedynie ziarnem 
owsa). Tuszki, elementy i mięso 
gęsie by mogło być sygnowane 

znakiem jakości musi być pozba-
wione zewnętrznych wybroczyn 
krwistych oraz zabiegów pole-
gających na wprowadzaniu do 
niego wody lub jakichkolwiek 
substancji dodatkowych.

Przygotowane z takiego mię-
sa potrawy są soczyste, kruche 
i zachowują charakterystyczny, 
niepowtarzalny bukiet smako-
wo – zapachowy, przy jedno-
czesnym osiągnięciu efektu 
złocistego koloru i „chrupiącej 
skórki”. Trzeba także wspomnieć 
o gęsim smalcu, który ma bardzo 
delikatny smak i uważany jest za 
najzdrowszy spośród wszystkich 
tłuszczów drobiowych, a jest 
również naturalnym konserwan-
tem. W czasach sprzed lodówek 
przechowywano w nim mięso. 
Z daniami z gęsiny bardzo do-
brze komponują się dodatki pie-
czonych lub surowych owoców 
słodko-kwaśnych, sosów owoco-
wych, żurawiny lub czerwonego 
półwytrawnego wina. Dobrą 
„oprawą” są także ciemne sosy.

W oparciu o materiały prasowe 
Jolanta Malinowska-Kłos

W 2009 roku po raz pierwszy ogłoszono w Polsce 11 Listopada 
Ogólnopolskim Dniem Polskiej Gęsi Owsianej i rozpoczęto akcję 
promocyjną gęsiny. Polską specjalnością na nasze Święto Niepodległości 
ma zostać najzdrowsze i najbardziej ekologiczne mięso - gęsina.

Szansa na dopłaty do hodowli bydła mięsnego w Polsce

Wprowadzenie mechani-
zmów wsparcia dla hodowców 
bydła mięsnego jest kluczowym 
narzędziem, potrzebnym do 
rozwoju hodowli i zwiększe-
nia dostępności mięsa wy-
sokiej jakości dla polskich 
konsumentów. W latach 

1995 - 2012 pogłowie bydła 
mlecznego w Polsce zmniejszy-
ło się o około 1,3 mln sztuk. 
Brak mechanizmów wsparcia 
spowodował, że ilość ta nie zo-
stała zastąpiona bydłem mię-
snym. W wyniku niskiej podaży 
mięsa wysokiej jakości, spadło 

również spożycie wołowiny. Jest 
ono na najniższym poziomie 
w Europie. Analizy wskazują, 
że rynku kulinarnego mięsa 
wołowego nie można rozwi-
jać w oparciu o bydło mleczne, 
czy jego krzyżówki.| Popula-
cja bydła mlecznego w Polsce 
jest z roku na rok mniejsza, co 
powoduje spadek podaży żyw-
ca wołowego. Planowane na 
2014 rok uwolnienie tzw. ,,kwot 
mlecznych,, może spowodować 
dalsze jej zmniejszenie. Może 
to być dobra okazja zwiększe-
nia zainteresowania hodowlą 
bydła mięsnego, zwłaszcza dla 
rolników posiadającym małe 
gospodarstwa.

Dopiero od ok. 20 lat roz-
wija się w Polsce hodowla by-
dła mięsnego wysokiej jakości, 
prowadzona pod nadzorem 
i według zaleceń Polskiego 
Związku Hodowców i Pro-
ducentów Bydła Mięsnego. 
W krajach europejskich o dłuż-
szych tradycjach hodowla-
nych, producenci otrzymują 
znaczące wsparcie finanso-
we z budżetu danego kraju, 

powiększone środkami Unii 
Europejskiej przeznaczonymi 
na wspólną politykę rolną. Np. 
we Francji dopłaty do bydła 
mięsnego wprowadzono już 
w 1966 roku. Dzięki temu, 
mimo wprowadzenia tam 
w połowie lat osiemdziesiątych 
limitów mlecznych, większość 
hodowców obroniła opłacal-
ność swoich gospodarstw, al-
bowiem rozpoczęła produkcję 
wołowiny kulinarnej. Zamiast 
mleka produkowano wysokiej 
jakości mięso. W konsekwen-
cji po upływie lat liczba krów 
hodowanych we Francji wynosi 
obecnie tyle samo ile wynosiła 
przed wprowadzeniem limitów 
mlecznych. Znacznie wzrósł 
jednak odsetek bydła mięsne-
go. Przed rokiem 1984 roku 
wynosił 30%, a obecnie stano-
wi połowę krów hodowanych 
w tym kraju. Wprowadzenie 
w Polsce dopłat stosowanych 
w innych krajach wpłynie na 
zwiększenie produkcji i ekspor-
tu, a w konsekwencji rozwój 
całej branży przetwórczej. Unia 
Europejska importuje rocznie 

około 300 tysięcy ton woło-
winy. Jest to dla nas szansa na 
podwojenie naszego eksportu 
tylko na ten rynek, a przecież 
w zasięgu polski eksportowe są 
także rynki wschodnie i połu-
dniowe. Decyzja o dopłatach 
ma więc ważne konsekwen-
cje dla struktury i wielkości 
polskiego eksportu żywności.

Trzeba jednak pamiętać, że 
cykl produkcyjny bydła mięsne-
go wymaga znacznej stabilizacji 
warunków ekonomicznych pro-
dukcji. Dla nowo powstających 
hodowli, pierwsze dochody ze 
sprzedaży powstają po 3-4 la-
tach, a następne pojawiają się 
dopiero po kolejnym roku. 
Dlatego też Polski Związek Ho-
dowców i Producentów Bydła 
Mięsnego złożył wniosek do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o wprowadzenie w latach 
2014 - 2020 dopłat do mamek 
dla hodowców rasowego bydła 
mięsnego i ich krzyżówek.

Polski Związek Hodowców 
i Producentów Bydła Mięsnego 
został utworzony w 1994 roku 
i jest jedynym pełnoprawnym 

reprezentantem środowiska 
hodowców i producentów była 
mięsnego. Związek jest orga-
nizacją niezależną, dobrowol-
ną i samorządną, zrzeszającą 
ponad 1000 członków. Wśród 
nich są hodowcy indywidualni, 
gospodarstwa państwowe, spół-
ki Skarbu Państwa i prywatne 
oraz gospodarstwa spółdzielcze 
i dzierżawione. Jednym z głów-
nych celów organizacji jest wspie-
ranie hodowli bydła i produkcji 
wołowiny w Polsce oraz dbanie 
o dobre imię polskiego hodow-
cy bydła. Związek bezpośrednio 
współpracuje z organizacjami 
powiązanymi z hodowlą bydła 
w kraju i zagranicą. Od 1 lip-
ca 2002 roku PZHiPBM jest 
jedynym w Polsce podmiotem 
upoważnionym przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 
prowadzenia ksiąg i oceny by-
dła następujących ras mięsnych: 
Angus Red, Angus Black, Blond 
d’Aquitaine, Charolaise, Gallo-
way, Highland Cattle, Hereford, 
Limousine, Marchigiana, Pie-
montese, Salers, Siemental i We-
lsh Black.

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego walczy o zwiększenie opłacalności 
produkcji mięsa wołowego.



Transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie

Innowacyjne rozwiązanie 
dla polskiego rolnictwa

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej  w regionie

Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
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„Model kształcenia - zarząd-
ca w rolnictwie. Przygotowanie 
do pełnienia funkcji zastępcy rol-
nika” powstał w trakcie realiza-
cji innowacyjnego projektu pn. 
„PI-PWP Zarządca w rolnictwie- 
transfer i adaptacja niemieckiego 
sposobu szkolenia w rolnictwie”, 
którego koordynatorem jest Pani  
Aneta Adamczyk.

Model to przystępne narzędzie, 
które opisuje wytyczne, założenia 
i wymagania niezbędne do właściwe-
go wdrożenia innowacyjnego rozwią-
zania, umożliwiające przygotowanie 
do pełnienia funkcji zarządcy w rol-
nictwie – zastępcy rolnika.

Celem działania zarządcy w rol-
nictwie – zastępcy rolnika jest utrzy-
manie ciągłości funkcjonowania 
gospodarstwa rolnego podczas nie-
obecności jego właściciela lub osoby, 
która pomaga mu w gospodarstwie. 

Jest to osoba pełniąca rolę kierow-
niczą w gospodarstwie, zastępują-
ca właściciela gospodarstwa (bądź 
członka jego rodziny pracującego 
w gospodarstwie rolnym) w przypad-
ku urlopu lub wypadków losowych. 
Osoba ta wykonuje wszystkie obo-
wiązki i zadania przypisane osobie, 
którą zastępuje.

Model, zgodnie z założeniami jego 
twórców, może być wykorzystywa-
ny przez szkoły rolnicze, instytucje 
szkoleniowe, powiatowe urzędy pracy, 
ośrodki doradztwa rolniczego, izby 
rolnicze, lokalne grupy działania. 
Istnieje również możliwość tworze-
nia konsorcjów ww. instytucji, które 
korzystałyby z Modelu.

Prezentowane rozwiązanie zosta-
ło przygotowane z myślą o osobach 
bezrobotnych w wieku 50+, które 
posiadają doświadczenie w pra-
cy w rolnictwie. Osoby te niejed-
nokrotnie zamieszkujące obszary 
wiejskie i znające specyfikę pracy 
w rolnictwie, po przejściu szkole-
nia opisanego w Modelu, mogłyby 
wydłużyć okres swojej aktywności 
zawodowej wykorzystując posiadaną 
wiedzę i umiejętności.

Elastyczność Modelu umożli-
wia łatwe zaadaptowanie do osób 
w różnych grupach wiekowych, 
z różnym poziomem doświadcze-
nia i umiejętności. Czyni to Model 
narzędziem nowatorskim i uniwersal-
nym, z możliwością multiplikowania 
jakościowego i ilościowego. Istnieje 
możliwość jego wykorzystania w róż-
nych sytuacjach szkoleniowych i or-
ganizacyjnych. Prostota i możliwość 
ewolucji Modelu daje nieograniczo-
ne możliwości jego wykorzystania, 
zarówno na poziomie lokalnym, jak 
i ogólnopolskim. 

Model zakłada szkolenie w ramach 
modułu rolnictwo, szkolenie w ra-
mach modułu zarządzanie (praca 
i postawy), praktykę w gospodar-
stwie rolnym oraz wsparcie trenera 
osobistego.

Model ma otwarty charakter, co 
w praktyce oznacza, iż jest on po-
wszechnie i nieodpłatnie dostępny 
dla wszystkich zainteresowanych 
instytucji.

Mocną stroną Modelu jest fakt, iż 
jest to produkt nieskomplikowany. 
Zrozumienie jego założeń nie stanowi 
problemu. Potencjalni Użytkownicy 
nie powinni mieć żadnych problemów, 
aby nauczyć się stosowania Modelu.

Powstanie nowego zawodu w Polsce, 
jakim jest zarządca w rolnictwie, wy-
daje się być kwestią czasu, gdyż istnie-
je silne zapotrzebowanie na tego typu 
usługi. Projekt „PI-PWP Zarządca 
w rolnictwie - transfer i adaptacja 

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Przeciwdziałanie bezrobociu 

na obszarach wiejskich

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW  UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA



3I n n o w a c y j n e  r o z w i ą z a n i e  d l a  p o l s k i e g o  r o l n i c t w a

niemieckiego sposobu szkolenia w rol-
nictwie” to pierwszy krok w tym 
kierunku, podniesienie problemu, 
spopularyzowanie go i zapropono-
wanie nowych rozwiązań. 

Wykorzystywanie Modelu w prak-
tyce może być opłacalne z szerszej 
perspektywy społecznej, może wpły-
nąć na zmniejszenie bezrobocia na 
obszarach wiejskich oraz polepszenie 
jakości życia właścicieli gospodarstw 
rolnych, którzy bez obaw będą mogli 
wziąć zwolnienie lekarskie czy urlop 
wypoczynkowy.

Opinia Dr inż. Daniela Roszaka 
z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku nt. opra-
cowania pn. „Model kształcenia 
– zarządca w rolnictwie.  Przy-
gotowanie do pełnienia funkcji 
zastępcy rolnika” zrealizowane-
go w ramach projektu „PI-PWP 
Zarządca w rolnictwie – transfer 
i adaptacja niemieckiego sposobu 
szkolenia w rolnictwie”

– Temat projektu zasługuje na uwa-
gę przynajmniej z dwóch powodów:

1. zwraca uwagę na potrzebę wdro-
żenia do praktyki polskiego rolnictwa 
zastępstw dla rolników (gospodarstw 
rolnych) znajdujących się przejściowo 
w trudnych sytuacjach życiowych (cho-
roba, śmierć członka rodziny), przy 
konieczności zachowania ciągłości pro-
cesów produkcyjnych i funkcjonowania 
gospodarstwa. Wydaje się, że realiza-
cja takich zastępstw finansowanych 
w ramach ubezpieczeń społecznych 
rolników, stanowi osiągnięcie pewnego 
poziomu cywilizacyjnego, który jest już 
ugruntowany np. u naszych zachodnich 
sąsiadów, natomiast w Polsce jest to 
temat zupełnie pomijany. 

2. wskazuje na możliwość powsta-
nia w Polsce nowego zawodu – zarząd-
cy-zastępcy rolnika oraz daje przykład 
wykorzystania do tej funkcji osób 
bezrobotnych z grupy 50+.  

Połączenie w jednym projekcie 
obydwu wymienionych elementów 
świadczy o innowacyjności zagad-
nienia oraz odwadze  i nieschema-
tycznym podejściu jego autorów 
i wykonawców. 

    Opracowanie „Model kształce-
nia – zarządca w rolnictwie. Przy-
gotowanie do pełnienie funkcji 

zastępcy rolnika” jest przykładem 
całościowego, metodycznie spójne-
go, a jednocześnie elastycznego po-
dejścia do tematu. W opracowaniu 
ujęto wszystkie elementy procesu 
kształcenia zarządców – zastępców 
rolników, poczynając od omówienia 
założeń teoretycznych Modelu, po-
przez opis procesu i organizacji szko-
leń, określenia kompetencji i metod 
pracy trenerów, opis kryteriów jakie 
powinni spełniać uczestnicy szkoleń, 
dające gwarancję jego powodzenia 
oraz wytyczne w zakresie prowa-
dzenia rekrutacji. W tym punkcie 
bardzo ważne są uwagi dotyczące 
formalnych uprawnień uczestników 
szkoleń do obsługi maszyn rolniczych 
np. posiadanie prawa jazdy kat. T. 
Dla potencjalnych użytkowników 
Modelu cenne będą także konkret-
ne programy szkoleń w obydwu sto-
sowanych modułach: Zarządzania 
i Rolnictwa. Wydaje się, że Moduł 
Zarządzanie mógłby być uzupełnio-
ny o wybrane zagadnienia BHP oraz 
przynajmniej podstawowe informacje 
z zasad wzajemnej zgodności (cross 
compliance). Znajomość tych zasad 
może być niezbędna potencjalnemu 
zarządcy-zastępcy podczas wizyta-
cji  organów kontrolujących stoso-
wanie tych zasad w gospodarstwie. 
Powyższej uwagi nie akcentujemy 
szczególnie mocno, bowiem program 
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Parametr	  opisujący	  
minimum	  wiedzy	  i	  
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56	  godzin	  
warsztaty	  i	  wykłady	  

(trener	  prowadzi	  zajęcia	  w	  
sali	  wykładowej)	  

	  

	  

8	  godzin	  
warsztaty	  i	  wykłady	  

(trener	  prowadzi	  
zajęcia	  w	  sali	  
wykładowej)	  

	  

	  

200	  godzin	  
wykłady	  i	  warsztaty	  

(trener	  prowadzi	  zajęcia	  w	  
sali	  wykładowej/	  

warsztatowej)	  
	  

	   	   	   	   	   	  

10	  godzin	  
konsultacje	  z	  trenerem	  

osobistym	  
	  

16	  godzin	  
warsztaty	  i	  wykłady	  

(trener	  prowadzi	  
zajęcia	  w	  sali	  
wykładowej)	  

zajęcia	  
nieobligatoryjne	  

	  

	  

	  
320	  godzin	  

praktyki	  
w	  gospodarstwach	  rolnych	  

	   	   	   	   Wyszkolony	  zarządca	  w	  
rolnictwie	  –	  zastępca	  rolnika	  

wiedza,	  umiejętności	  
doświadczenie,	  postawy	  
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w Module Rolnictwo obejmuje część 
zasad wzajemnej zgodności i mogą 
być  one odpowiednio zaakcento-
wane przez doświadczonego trene-
ra.  Dużą wartość dla potencjalnych 
Użytkowników stanowić będą rów-
nież umieszczone w Opracowaniu 
załączniki. W znakomity sposób 
ułatwią one stosowanie Modelu.    

 Autorzy Modelu zwracają też uwa-
gę na konieczność zapewnienia przez  
organizatora szkoleń odpowiedniej 
bazy szkoleniowej, która umożliwiła-
by praktyczną naukę obsługi nowo-
czesnego sprzętu rolniczego. Niestety 
w Polsce brak jest obecnie dobrze 
wyposażonych ośrodków szkolenio-
wych, a właściwie nie działa dobrze 
cały system praktyk zawodowych. 
Dlatego też, jak podkreślają autorzy 
Modelu, potencjalni jego Użytkow-
nicy musieliby bazować na, przede 
wszystkim, chętnych do współpra-
cy właścicielach dobrze wyposażo-
nych i funkcjonujących gospodarstw 
rolnych.  

Warto podkreślić zmiany jakie 
autorzy wprowadzili do Mode-
lu po etapie jego testowania na 
grupie 9 uczestników, uwagach 
audytora oraz dyskusji z eksperta-
mi. Pierwszą zauważalną zmianą 
jest uzupełnienie tytułu opraco-
wania o zdanie doprecyzowujące 
cel Modelu. Pierwotne określenie 
„Zarządca w rolnictwie” mogło 
być w polskich warunkach mało 
precyzyjne, a nawet wprowadzają-
ce w błąd potencjalnego odbiorcę. 
Uzupełniony tytuł w precyzyjny 
już sposób oddaje  istotę zagad-
nienia. Kolejna korzystna zmiana 
treści Modelu dotyczy modyfikacji 
w treści modułu Zarządzanie. Re-
zygnacja z obligatoryjności bloku 
dotyczącego zakładania i prowa-
dzenia własnej działalności, pozwo-
liła na zwrócenie większej uwagi 
na zajęcia warsztatowe szczególnie 
ważne z punktu widzenia docelo-
wej grupy uczestników szkolenia 
– bezrobotnych w wieku 50+. Dla 
tej grupy uczestników szkoleń bar-
dzo pomocne okazują się zajęcia 
warsztatowe pozwalające na men-
talne odblokowanie, a więc przede 
wszystkim pozwalające rozbudzić 
motywację, pomóc w zwalczeniu 
stresu, wzmocnić poczucie własnej 

wartości i możliwości osiągnięcia 
sukcesu zawodowego. Jak słusznie 
zwracają uwagę autorzy opracowa-
nia, przedstawiony Model jest na-
rzędziem elastycznym. Może on być 
wykorzystywany w nauczaniu zawo-
du zarządcy – zastępcy rolnika, nie 
tylko grup bezrobotnych 50+, ale 
także, po niewielkich modyfikacjach 
w module Zarządzanie, zupełnie 
odmiennych grup docelowych np. 
uczniów szkół rolniczych, czy też 
rolników, którzy prowadząc lub po-
magając prowadzić  własne (rodzin-
ne) gospodarstwa rolne dysponować 
mogą czasem na dodatkową pracę 
w charakterze zarządców – zastęp-
ców w innych gospodarstwach. War-
to, może w tym przypadku zwrócić 
uwagę, że tego typu sytuacje, by-
łyby bardzo korzystne dla rozwoju 
zawodowego młodych rolników, 
którzy pomagając prowadzić gospo-
darstwa rodziców, mogliby poprzez 
system zastępstw w innych gospo-
darstwach rozwinąć swoje kompe-
tencje zawodowe o doświadczenia 
zdobyte w trakcie tej pracy.       

Istotnym elementem Modelu jest 
film ukazujący sposób funkcjonowa-
nia zawodu zarządcy w rolnictwie 
w Niemczech. Jest to doskonały ma-
teriał promocyjny, który w sposób 
zwięzły, treściwy i atrakcyjny pre-
zentuje istotę tego zawodu, sposób 
kształcenia kadr, oraz motywacje 
obydwu stron procesu zastępstw tj. 
rolnika i osoby go zastępującej.

Jak słusznie wskazują autorzy Mo-
delu, jego praktyczne wykorzystanie 
może być w pierwszym etapie realne 
przede wszystkim w wyniku realiza-
cji konkretnych, dofinansowanych 
ze środków unijnych,  programów 
szkoleniowych. Wdrożenie Modelu 
do praktyki szkoleniowej  i przeszko-
lenie określonej liczby zarządców – 
zastępców rolników,  nie wydaje się 
szczególnie trudne.  Trudne może 
być natomiast, ze względu na brak 
uregulowań prawnych i źródeł fi-
nansowania (finansowanie zastępstw 
w ramach ubezpieczeń społecznych 
lub programów wsparcia dotacyjne-
go),  szerokie wykorzystanie przeszko-
lonych kadr w praktyce produkcyjnej. 
Ta jednak uwaga nie może obciążać 
walorów opiniowanego Modelu, któ-
ry zasługuje na wysoką ocenę. 

W artykule wykorzystano wnioski z „Raportu ewaluacji zewnętrz-
nej wstępnej wersji Produktu Finalnego” (PrePost Consulting Alicja 

Zajączkowska).
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Polityka promowania produktów rolnych 
i rolno-spożywczych

Nowa polityka promocyjna, 
ze zwiększonym budżetem i – 
w przyszłości – wsparciem euro-
pejskiej agencji wykonawczej, ma 
stać się prawdziwym narzędziem 
podboju rynków.

Działania prowadzone pod ha-
słem „Enjoy, it’s from Europe” 
w ramach prawdziwie europejskiej 
strategii mają spowodować, że 
osoby pracujące w tym sektorze 
otworzą się na rynki międzynaro-
dowe, a konsumenci będą bardziej 
świadomi wysiłków podejmowa-
nych na rzecz jakości produktów.

„W czasach, gdy konsumenci 
są bardziej wyczuleni na kwestie 
bezpieczeństwa, jakości i zrów-
noważonego charakteru produk-
cji żywności, rolnicy oraz małe 
i średnie przedsiębiorstwa mogą 
odegrać ważną rolę. Europejski 

sektor rolny i rolno-spożywczy 
jest znany z jakości swoich pro-
duktów i przestrzegania norm 
nie mających sobie równych 
w świecie. Przy wartości wywo-
zu ponad 110 mld euro sektory 
te to ważny element pobudzania 
wzrostu gospodarczego i zwięk-
szania zatrudnienia w Unii Eu-
ropejskiej” - oświadczył Dacian 
Ciolos, europejski komisarz ds. 
rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich.

Przedstawiony wniosek jest 
następstwem prowadzonej od 
2011 r. szerokiej debaty dotyczącej 
zielonej księgi (IP/11/885) oraz 
komunikatu (IP/12/332).

Najważniejsze elementy pro-
ponowanej reformy to:
• znaczne zwiększenie pomo-

cy na działania informacyjne 

i promocyjne w celu zwiększenia 
konkurencyjności rolnictwa eu-
ropejskiego. Wsparcie europejskie 
powinno stopniowo wzrosnąć 
z 61 mln euro w budżecie na 2013 r. 
do 200 mln euro w 2020 r.

• wprowadzenie europejskiej stra-
tegii promocji, która pozwoli 
na lepsze ukierunkowanie akcji 
promocyjnych i rozszerzenia pro-
gramów skierowanych do państw 
trzecich i programów wieloskład-
nikowych dzięki wyższej stopie 
współfinansowania dla tych dwóch 
kategorii: 60 proc. współfinanso-
wania z UE zamiast 50 proc, a na 
rynku wewnętrznym – podnieść 
słaby obecnie poziom wiedzy kon-
sumentów o zaletach europejskich 
produktów rolnych;

• rozszerzenie zakresu stosowa-
nia środków, a mianowicie: 

uregulowanie możliwości stoso-
wania oświadczeń o pochodzeniu 
i marek produktów, włączenie do 
grupy beneficjentów organizacji 
producentów, włączenie do gru-
py produktów kwalifikowanych, 
zwłaszcza przetworzonych pro-
duktów rolno-spożywczych; 

• uproszczenie procedur administra-
cyjnych poprzez wprowadzenie 
jednoetapowej selekcji przepro-
wadzanej przez Komisję w miejsce 
aktualnej dwuetapowej;

• ułatwione zarządzanie progra-
mami przygotowanymi wspólnie 
przez podmioty z kilku państw 
członkowskich przy wykorzysta-
niu punktu kompleksowej usługi 
w Komisji.
 Informacje dodatkowe: www.ec.eu-

ropa.eu/polska 
Źródło: Komisja Europejska Przedsta-

wicielstwo w Polsce

Komisja Europejska przedstawiła projekt reformy polityki informowania o europejskich 
produktach rolnych i rolno-spożywczych oraz promowania tych produktów.

III Konferencja Nauka – Biznes – Rolnictwo

Konferencja organizowana 
przez Centrum Kompetencji PU-
ŁAWY została objęta honoro-
wym patronatem Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
organizacji Fertilizers Europe 
(Europejska Organizacja Pro-
ducentów Nawozów zrzeszają-
ca największe przedsiębiorstwa 
Starego Kontynentu).

“Dzięki budowaniu relacji po-
między przedstawicielami nauki, 

biznesu oraz rolnictwa, polski 
rolnik korzysta z najnowszych 
wyników badań naukowych, 
dotyczących nawożenia oraz pla-
nuje swoje działania w oparciu 
o plany biznesowe. Rolnictwo 
jest czwartym najważniejszym 
sektorem gospodarki w Polsce. 
Tereny wiejskie zajmują 93% te-
rytorium kraju, gdzie żyje pra-
wie 40% ludności. Eksport 
produktów rolno- spożywczych 

stanowi blisko 12% całkowi-
tej wartości polskiego ekspor-
tu, a Polska ma szansę stać się 
jednym z głównych dostawców 
żywności na rynek Europy” - 
powiedział Zenon Pokorski Wi-
ceprezes Zarządu Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, 
Koordynator Konsorcjum Cen-
trum Kompetencji PUŁAWY.

Do udziału w konfernecji za-
proszeni zostali przedstawiciele 

świata nauki z dziedziny rolnic-
twa, przedstawiciele Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
agencji rządowych, przedsiębior-
ców rolnych i ich kooperantów, 
a także liderzy chemii rolnej ze 
wszystkich ośrodków akademic-
kich w Polsce, tworzący Komitet 
Naukowy Centrum Kompetencji 
PUŁAWY. W programie konfe-
rencji znalazły się trzy panele 
dyskusyjne poruszające kwestie 

nawożenia w różnych aspektach: 
system zaleceń nawozowych, 
a praktyka rolnicza, zastosowa-
nie rolnictwa precyzyjnego oraz 
tendencje rozwoju w technikach 
nawożenia.

Centrum Kompetencji PUŁA-
WY stanowi platformę współpracy 
i wymiany informacji dla przed-
siębiorców rolnych, doradców rol-
nych, instytucji nauki, a także 
szeroko rozumianego biznesu.

W skład konsorcjum Centrum 
Kompetencji PUŁAWY wchodzą 
m.in. Grupa Azoty Zakłady Azo-
towe „Puławy” S.A., Instytut Na-
wozów Sztucznych w Puławach, 
Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – Państwowy 
Instytut Badawczy w Puławach 
oraz Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie.

W oparciu o materiały prasowe 
Jolanta Malinowska-Kłos

W Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym, 21 listopada br. odbyła się trzecia edycja konferencji 
“Nauka – Biznes – Rolnictwo”.

System bezpieczeństwa żywności musi być wzmocniony

Seminarium odbyło się 
w Centrum Konferencyjno-
-Szkoleniowym w Warszawie 
przy ul. Bobrowieckiej i zgroma-
dziło przedstawicieli urzędowej 
kontroli żywności, firm spożyw-
czych, paszowych, jednostek 
certyfikujących, polityków, 
naukowców oraz dziennikarzy.

Prof. Stanisław Kowalczyk, 
Główny Inspektor JHARS, 
w „Stanowisku Inspekcji w za-
kresie fałszowania żywności 
pochodzenia zwierzęcego” po-
dał przykłady niedozwolonych 
praktyk. Adam Jarecki, audy-
tor Jeronimo Martins Polska, 
przedstawił zagadnienie Food 
Defense według standardów 
IFS i BRC. Omówił system 
środków zapobiegawczych 
przed świadomym użyciem 

niebezpiecznych substancji 
w zakładzie spożywczym.

Były Główny Lekarz Wetery-
narii dr Piotr Kołodziej zapre-
zentował temat patologii przy 
produkcji żywności i działań 
służb nadzoru. Powołał się na 
opinie lekarzy weterynarii „z te-
renu”, którzy skarżą się na efekt 
skutków ubocznych tzw. pro-
gramu „Zero tolerancji”: zbyt 
małą ilość inspektorów w od-
niesieniu do nałożonych zadań, 
brak czasu na przygotowanie się 
do kontroli oraz czasochłonną 
biurokrację. Bogumiła Mikołaj-
czak, b. Kujawsko-Pomorski Wo-
jewódzki Lekarz Weterynarii, 
przedstawiła zasady „Nadzoru 
właścicielskiego i weterynaryj-
nego nad bezpieczeństwem mle-
ka”, a Aleksander Mackiewicz, 

prezes Pomona Company, omó-
wił najnowsze wyniki badań 
podkładek absorpcyjnych 
MEGA CO2 w opakowaniach 
mięsa i ryb.

Konieczna koordynacja 
działań

W panelu dyskusyjnym pod-
czas seminarium udział wzięli: 
Jan Krzysztof Ardanowski, wi-
ceprzewodniczący sejmowej Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 
Adam Jarecki, audytor Jeronimo 
Martins Polska; dr Piotr Koło-
dziej, b. Główny Lekarz Wetery-
narii, prof. Stanisław Kowalczyk, 
Główny Inspektor JHARS; Jacek 
Łukaszewicz, prezes Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryj-
nej; Bogumiła Mikołajczak, b. 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii; prof. Mie-
czysław Obiedziński z SGGW; 
prof. Stanisław Zięba, Honorowy 
Przewodniczący Rady Gospodar-
ki Żywnościowej. Dyskusję mo-
derował Tadeusz Wojciechowski 
– prezes BPJ i redaktor naczel-
ny „Bezpieczeństwa i Higieny 
Żywności”.

Paneliści zgodzili się, że wobec 
niedawnych afer i nieprawidło-
wości nowe podejście do bez-
pieczeństwa żywności w całym 
łańcuchu jest niezbędne. Wska-
zywano na potrzebę wzmocnie-
nia krajowych służb kontrolnych 
oraz jasne określenie ich kompe-
tencji, zwłaszcza w kontekście 
kolejnych chybionych projek-
tów ustaw dotyczących reformy 
UKŻ. Eksperci zwrócili uwagę 

również na konieczność efektyw-
niejszej i szybszej współpracy 
pomiędzy samymi inspekcjami 
oraz koordynacji działań z or-
ganami ścigania.

Drugi dzień seminarium rozpo-
czął wykład dra Piotra Kołodzieja 
nt. bezpieczeństwa mikrobiolo-
gicznego pasz. Z kolei Czesław 
Łukowski, przedstawiciel prze-
mysłu paszowego, omówił temat 
pt. „Techniczne i technologiczne 
aspekty produkcji pasz”. „Nowy 
standard Pest Control dla bizne-
su żywnościowego” przedstawił 
Tadeusz Wojciechowski.

Dr Jacek Postupolski, Kie-
rownik Zakładu Bezpieczeń-
stwa Żywności w Państwowym 
Zakładzie Higieny, omówił 
najważniejsze zmiany ogło-
szone w maju br. przez Komisję 

Europejską w systemie bezpie-
czeństwa żywności. – Przyjęto 
nowocześniejsze i uproszczone 
podejście do ochrony zdrowia, 
w większym stopniu oparte 
na ocenie ryzyka. Celem jest 
uproszczenie przepisów i wpro-
wadzanie inteligentniejszych 
regulacji oraz zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych 
ciążących na zainteresowanych 
podmiotach. Wszystko to ma 
służyć skuteczniejszemu i bar-
dziej przejrzystemu systemowi 
kontroli w całym łańcuchu – 
podsumował dr Postupolski.

Pomimo wystosowanych 
zaproszeń na seminarium nie 
pojawili się przedstawiciele Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi ani Głównego Lekarza 
Weterynarii.

Przedstawienie zmian w systemie bezpieczeństwa żywności, które niedawno ogłosiła Komisja Europejska, było 
jednym z celów seminarium pt. „Nowe wyzwania w produkcji żywności i pasz w UE”, które Biuro Promocji Jakości 
zorganizowało 20-21 listopada.
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Wartość nawozowa substancji pofermentacyjnej

W przypadku wykorzysta-
nia organicznych surowców 

odpadowych do produkcji biogazu 
rolnik może osiągnąć dodatkowy 

przychód z produkcji energii elek-
trycznej i cieplnej, a wytworzona 

jako produkt uboczny substan-
cja pofermentacyjna wciąż może 
być wykorzystana do nawoże-
nia gleby. To m.in. dlatego tak 
wielu niemieckich rolników 
zdecydowało się na inwestycję 
w biogazownie rolnicze – dywer-
syfikując w ten sposób przychody 
w gospodarstwie.

Jak wcześniej wspomniano 
poferment zawiera znaczne ilości 
składników mineralnych – azotu, 
fosforu i potasu. Pod względem 

szybkości działania (pobierania 
składników odżywczych przez rośli-
ny) podobny jest do nawozów mi-
neralnych, ponieważ składniki N, 
P i K są łatwo dostępne dla roślin. 
Z drugiej strony pulpa pofermen-
tacyjna zawiera też część materii 
organicznej, która ma pozytywny 
wpływ na właściwości fizykoche-
miczne nawożonych gleb (podob-
nie jak nawozy naturalne). Jak już 
wspomniano poferment charakte-
ryzuje się wysoką zawartością mi-
neralnych związków azotu, fosforu 
i potasu, co decyduje o jego wyso-
kiej wartości nawozowej. W tabeli 
poniżej przedstawiono zawartość 
poszczególnych składników w sub-
stancji pofermentacyjnej z trzech 
biogazowni. Jak widać występują 
dość duże różnice w składzie po-
fermentu w zależności od składu 
substratów. W przypadku najpo-
pularniejszego miksu substratów, 
czyli gnojowicy i kiszonki z kuku-
rydzy zawartość azotu wyniosła 
5,4 kg w tonie pofermentu, fos-
foru 2,1 kg/t, a potasu 6,7 kg/t. 
Zawartość NPK w pofermencie 
ma oczywiście konkretną wartość 
w ekwiwalencie nawozów mineral-
nych. Można ją obliczyć sprawdza-
jąc wartość „czystych składników” 
w oferowanych na rynku nawozach 
mineralnych. Przyjmując, że war-
tość NPK kształtuje się następująco: 
azot: 2,50 zł/kg, fosfor: 3,25 zł/kg, 
potas: 2,17 zł/kg, można obliczyć 
teoretyczną wartość nawozową. 
Przykładowo dla projektu B z tabeli 
uzyskujemy około 35 zł wartości 
nawozowej 1 tony pofermentu. Do-
datkowo należałoby uwzględnić 
wartość innych składników mi-
neralnych występujących w osa-
dzie w mniejszej ilości: wapnia, 
magnezu, siarki, żelaza, manganu, 
cynku, miedzi, itp. Należy jednak 
podkreślić, że w porównaniu sto-
sowania pofermentu i nawozów 
mineralnych, poferment wyma-
ga znacznie większych nakładów 
na transport i aplikację na pola. 
W praktyce substancja pofermen-
tacyjna jest udostępniana za nie-
wielkie opłaty lub za darmo.

W Polsce do tej pory wykorzy-
stywano substancję pofermenta-
cyjną tylko w niewielkim zakresie 
(mała ilość biogazowni, pierwsza 
powstała dopiero w 2005 r.), nie 
ma więc długoletnich badań war-
tości nawozowej, prowadzi się 
już jednak pierwsze doświadcze-
nia. Jedne z pierwszych badań 
dotyczących wartości nawozo-
wej substancji pofermentacyjnej 
przeprowadzono na Uniwersyte-
cie Przyrodniczym w Poznaniu. 
Szereg doświadczeń z wykorzy-
staniem pulpy pofermentacyjnej 
przeprowadziła też dr Magdalena 
Szymańska ze Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego (patrz 
ramka). Wg dr Szymańskiej po-
ferment jest bardzo dobrym 
nawozem. W doświadczeniach 
oceniano m.in. wpływ pofermen-
tu na plony i skład chemiczny 
roślin (kukurydzy, gorczycy, rze-
paku, traw). Dla każdej z roślin 

uzyskano znacznie wyższy plon 
po zastosowaniu masy pofermen-
tacyjnej. Pozytywny wpływpo-
fermentu był uzależniony m.in. 
od rodzaju gleby. To znaczy efekt 
plonotwórczy pofermentu był lep-
szy na słabszych, zakwaszonych 
glebach. W takich przypadkach 
odnotowano nawet 75 % wyższe 
plony w stosunku do prób kon-
trolnych (gleb nienawożonych). 
W przypadku gleb wapnowanych, 
o wyższym pH wzrost plonów był 
niższy, ale wciąż znaczny. W ba-
daniach wykazano też wyższą 
wartość nawozową pofermentu 
w porównaniu z surową gnojo-
wicą – ponad 20 % wyższy plon.

W kontekście porównania 
stosowania gnojowicy surowej 
i gnojowicy po fermentacji warto 
wskazać jeszcze na aspekt śro-
dowiskowy. Nawozy naturalne 
(także obornik, pomiot kurzy, itp.) 
podczas składowania i w mniej-
szym stopniu, gdy są rozrzucone 
na polu emitują duże ilości me-
tanu (CH4), który jest jednym 
z gazów cieplarnianych, mogą-
cym mieć wpływ na globalne 
zmiany klimatu. Rolnictwo jest 
jednym z sektorów gospodarki 
o najwyższej emisji metanu. Aktu-
alnie Unia Europejska ogranicza 
emisję dwutlenku węgla - w przy-
szłości mogą się pojawić ograni-
czenia dotyczące emisji metanu, 
także z rolnictwa. Abstrahując od 
wpływu metanu na zmiany kli-
matyczne można go wykorzystać 
także energetycznie.

Nie bez znaczenia jest też 
fakt, że w procesie fermentacji 
metanowej niszczone są nasiona 
chwastów i patogeny. Tymczasem 
w nawozach naturalnych te skład-
niki łatwo mogą się zachować 
i wpływać na nakłady finanso-
we produkcji rolnej (zwiększenie 
zużycia pestycydów). Jak wcze-
śniej wspomniano w pofermencie 
występuje większy udział azotu 
amonowego w azocie ogólnym, 
niż w gnojowicy, czy oborniku. 
Ma to wpływ na lepszą przyswa-
jalność przez rośliny, ale także 
zmniejsza migrację azotanów 
do wód gruntowych, czy pod-
ziemnych – stosowanie substancji 
pofermentacyjnej ogranicza więc 
eutrofizację zasobów wodnych.

Wszystkie wyżej przedstawione 
korzyści związane ze stosowa-
niem substancji pofermenta-
cyjnej jednoznacznie wskazują 
na wysoką wartość nawozową. 
Dotychczasowe doświadczenia, 
a także przeprowadzane badania 
wskazują, że poferment równie 
dobrym środkiem, jak nawo-
zy naturalne, a może stanowić 
też alternatywę (lub uzupełnie-
nie) w stosunku do nawozów 
sztucznych. Niestety na chwilę 
obecną rolnicze wykorzystanie 
substancji pofermentacyjnej jest 
problematyczne m.in. z powodu 
uwarunkowań prawnych.

Z materiałów prasowych Bio Alians 
Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. 
Jolanta Malinowska-Kłos

Stosowanie nawozów naturalnych (np. gnojowica, obornik) jest bardzo popularne w rolnictwie, a umiejętnie 
stosowane zmniejszają zapotrzebowanie na nawozy sztuczne. 

Tabela 1 Zawartość składników NPK dla trzech biogazowni

Projekt Główne substraty azot
(N)

fosfor
(P2O5)

Potas
K2O

           -kg/t-

A Wywar pszeniczny, gnojowica bydlęca 3,8 1,1 2,1

B Gnojowica bydlęca, kiszonki z trawy i kukurydzy 5,4 2,1 6,7

C Pomiot kurzy, kiszonka z kukurydzy 6,5 2,7 3,5

Średnia 5,2 2,0 4,1
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Pszenżyto ozime TOMKO – 
Hitem Roku 2014 Hodowli 
Roślin Strzelce

Pszenżyto ozime TOMKO jest 
nową odmianą zarejestrowaną 
w 2012 roku. Charakteryzuje się 
bardzo dobrym poziomem plo-
nowania we wszystkich rejonach 
Polski (według doświadczeń CO-
BORU). Bardzo istotną cechą tej 
odmiany jest jej ponadprzeciętna 
mrozoodporność (6,5o w skali 9o), 
która jest najwyższa wśród wszyst-
kich zarejestrowanych w Polsce 
odmian pszenżyta ozimego. 
TOMKO podczas bardzo mroźnej 
i bezśnieżnej zimy w 2012 prze-
zimowało najlepiej ze wszystkich 
tradycyjnych odmian pszenżyta 
ozimego badanych w doświadcze-
niach COBORU. Rośliny odmiany 
TOMKO są średniej wysokości 
(ok. 100 cm) a słoma charaktery-
zuje się bardzo dobrą odporno-
ścią na wyleganie. Również pod 
względem odporności TOMKO 
wypada bardzo dobrze wykazu-
jąc bardzo wysoką odporność na 
choroby podstawy źdźbła, mącz-
niaka prawdziwego, rdze oraz co 
bardzo ważne na fuzariozy kłosa. 

TOMKO jest doskonałym wy-
borem dla wszystkich, którzy 
szukają niezawodnej odmiany 
pszenżyta ozimego, którą można 
z powodzeniem uprawiać także 
na słabszych, lekkich glebach. 

Konsolidacja wiedzy 
z doświadczeniem rodzi sukces

Głównym przedmiotem dzia-
łalności Spółki jest hodowla i na-
siennictwo ziemniaka.

Połączono dorobek kilku ośrod-
ków hodowlanych: Strzekęcina, 
Płochocina, Krokowej, Mielna, 
Dybowa i Szyldaka, gdzie wy-
hodowano łącznie 89 odmian, 
z czego 33 jest obecnie w polskim 
rejestrze odmian.

W skład spółki wchodzą 
cztery oddziały: Strzekęcino 
(woj. zachodniopomorskie), 
Jezierzyce i Celbowo (woj. po-
morskie) oraz Szyldak (woj. 
warmińsko-mazurskie).

W wyniku prac hodowlanych 
wciąż są rejestrowane nowe od-
miany ziemniaka, aby zaspokoić 
oczekiwania klientów. Odmia-
ny wywodzące się z PMHZ 
wyróżniają się dobrym sma-
kiem, bardzo wysokim plonem 
handlowym, różnorodnością 
wykorzystania przetwórczego 
i konfekcyjnego oraz przede 
wszystkim wysoką zdrowotno-
ścią sadzeniaka.

Na szczególną uwagę zasługują 
odmiany:

z grupy wczesnych:
• OWACJA ( wysoki plon, bar-

dzo dobry smak, wysoka 

zdrowotność – polecana do 
uprawy ekologicznej),

• CYPRIAN ( wysoki plon, 
dobry smak, przydatność do 
konfekcjonowania),

• ALTESSE ( wysoki plon, od-
miana sałatkowa)

z grupy średnio wczesnych:
• TAJFUN (bardzo wysoki plon, 

tolerancyjny na suszę, bardzo 
dobry smak, różnorodność 
wykorzystania),

• CEKIN ( bardzo do-
bry smak, różnorodność 
wykorzystania),

• GAWIN (wysoki plon i zdro-
wotność, przeznaczenie na 
frytki i przetwórstwo),

• LEGENDA ( bardzo wy-
soki plon, przydatność do 
przetwórstwa),

• PROMYK ( bardzo dobry smak, 
wysoki plon),

• AMETYST ( bardzo wyso-
ki plon, bardzo dobry do 
konfekcjonowania). 
W ostatnich latach Spółka zare-

jestrowała sześć nowych odmian:
• 2011 rok: Jubilat – odmiana 

skrobiowa, średnio wczesna
• 2012 rok: Ignacy – odmiana 

jadalna, wczesna

• Igor – odmiana jadalna, śred-
nio wczesna

• Boryna – odmiana skro-
biowa, średnio wczesna – 
20,0% skrobi

• Kaszub – odmiana skro-
biowa, średnio wczesna – 
21,4% skrobi

• 2013 rok: Laskara – odmiana 
jadalna, średnio wczesna.

Atutami Spółki są niewątpliwie:
• zdrowy, wysokiej jakości, 

sadzeniak ziemniaka po-
chodzący z pierwszej strefy 
zdrowotności

• przystępna cena
• profesjona lna obsługa 

klientów
Nowe odmiany spełniają ocze-

kiwania najbardziej wymagają-
cych odbiorców. PMHZ jest firmą 
na najwyższym europejskim po-
ziomie, co potwierdzają klienci 
z kraju i zagranicy. Firma współ-
pracuje z hodowcami z Francji, 
Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Moł-
dawii i USA. Obecnie pozysku-
je nowe rynki zbytu, inwestuje 
w nowoczesne technologie w celu 
zwiększenia wydajności i jakości 
plonu, aby w pełni usatysfak-
cjonować klientów.

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą 
w Strzekęcinie jest firmą hodowlaną kontynuującą ponad 
60 letnie tradycje polskiej hodowli i nasiennictwa ziemniaka.

WESOŁYCH ŚWIĄT I POMYŚLNOŚCI 
W NOWYM ROKU
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CODIMON FAO 240 – mistrz plonów
Codimon to przedstawiciel 

„nowej fali” w ofercie Osevy 
Polska.

Oprócz specyficznego pokroju 
– erektywne liście - i „stay green” 
jest mieszańcem o rekordowym 
potencjale genetycznym.

Jego szczególną zaletą jest 
możliwość uprawy na tzw. „zim-
nych” i wilgotnych stanowiskach 
oraz możliwość wczesnego siewu.

Chociaż był badany i został 

zarejestrowany w 2009 roku jako
trój liniowy mieszaniec, w ty-

pie „stay green” o kombinowa-
nym kierunku wykorzystania 
– kiszonka, biogaz, ziarno – to 
polskie doświadczenia

– PZPK i COBORU – oraz 
makrodoświadczenia, świadczą 
o tym, że można go uprawiać, 
zgodnie z początkowymi suge-
stiami hodowcy – w PDO dał 
najwyższy plon świeżej masy 

(114% wzorca spośród wszyst-
kich mieszańców – niezależnie 
od kategorii wczesności, a plon 
902 q /ha w Kobierzycach to 
naprawdę rekord wśród 61 mie-
szańców. Plon świeżej masy wy-
noszący 870 q/ha we Wrocikowie 
świadczy, że można uprawiać go 
na kiszonkę i biogaz w Północ-
nej Polsce.

Makrodoświadczenia w kie-
runku plonu ziarna wskazują 

również na możliwość ziarno-
wego wykorzystania CODIMO-
NA. Widoczny jest bardzo duży 
potencjał w produkcji ziarna – 
np. 130,5 q/ha suchego ziarna 
w okolicach Łańcuta. Docierały 
do nas informacje od plantato-
rów, którzy z powodu nadpro-
dukcji kiszonki zbierają go na 
ziarno, o rekordowych zbiorach 
znacznie przekraczających 10 ton 
suchego ziarna.

Właściwości CODIMONA:
• wysokiej jakości stay-green
• wyjątkowa strawność
• odporność na helmintospo-

rium (plamistość liści) 
• wysoka roślina z szerokimi 

erektywnymi liśćmi
• 14 rzędów nasion w kolbie
• odporność na wylegania

Mieszaniec w typie Tc i typie ziarna SD polecany na kiszonkę, ziarno, bioetanol i biogaz

Tabela 1. Wyniki doświadczeń w 2012 roku – plon ziarna 14% wilg.

Doświadczenie Plon mokry
dt/ha

Wilgotność
%

Plon 
„suchy”

dt/ha

Biestrzykowice woj. 
opolskie 133,34 27,0 114,54

Janów woj. opolskie 141,25 27,7 118,70

Głuchów woj. 
podkarpackie 150,00 25,2 130,50

Tabela 2. Wyniki doświadczeń COBORU i PZPK w 2011 r.

Cecha Wzorzec CODIMON %wzorca

Plon ogólny świeżej masy, dt z ha 680 776 114

Plon świeżej masy kolb, dt z ha 228 229 101

Plon ogólny suchej masy, dt z ha 216,9 228,6 105

Plon jednostek pokarmowych, 
tys. z ha 24,28 25,06 103

Tabela 3. Wartość „biogazowa” odmian kukurydzy kiszonkowej 
z doświadczeń PDO w 2011 r. 
[Z. Podkówka, W. Podkówka – „kukurydza” 2 (41)12]

Cecha Wzorzec Codimon % Wzorca

Plon świeżej masy [dt/ha] 680,00 776,00 114,00

Plon kiszonki [dt/ha] 598,00 683,00 114,21

Plon biogazu [m3/ha 107,04 11201 104,64

Plon metanu [m3/ha] 5581 5806 104,03

Produkcje energii elektrycznej 
[kWh/ha] 21599 22601 104,64
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Jako HIT ROKU 
2014 POM 
Augustów 
prezentuje 
rozdrabniacz 
bijakowy H 115

Idealne rozwiązania z POM Augustów

Brona zawieszana 
7-polowa hydrauliczna z wałem strunowym U 224/1 przeznaczona jest do wyrównywania po-

wierzchni po orce, przykrywania nasion, rozbijania i kruszenia brył, niszczenia wschodzących 
chwastów, rozłogów perzu i innych prac polowych. Brona ta składa się z 7 pól, każde z 20 zębami. 
Szerokość robocza takiej brony wynosi 7 metrów. Zagregowana jest ona z 3 wałami strunowymi 
i do wykonania pracy potrzebuje sprzęgu z ciągnikiem o mocy 100 kW. Warto podkreślić, że zęby 
pól utwardzone są obróbką cieplną, a pola i belka wykonane są z jakościowej stali węglowej.

Przenośnik pneumatyczny 
ssąco – tłoczący z wentylatorem pięciostopniowym T 480 przeznaczony jest do przemieszczania 

materiałów ziarnistych i granulowanych w kierunku poziomym i pionowym. Osiągana przez prze-
nośnik wydajność 45 t/h oraz możliwość przenoszenia materiałów na odległość do 80 m decyduje 
o zastosowaniu przenośnika w dużych gospodarstwach rolnych i hodowlanych. Jest idealny do 
prac rozładowczo – załadowczych, takich, jak przeładunek ziarna zbóż, wysysania ziarna z pryzm, 
zbiorników zbożowych lub silosów z jednoczesnym załadunkiem na środki transportu i odwrotnie. 
Ogromną zaletą tego przenośnika jest możliwość załadunku wysokich przyczep, łatwość budowy 
rurociągu, transport ziarna na odległość i wysokość oraz szybka zmiana miejsca wysypu ziarna 
poprzez obrót wysypu. Zastosowanie przepustnicy automatycznej optymalizującej parametry pra-
cy przenośnika pozwala ograniczyć zużycie paliwa oraz zabezpiecza ziarno przed przekroczeniem 
granicznej prędkości transportu, powyżej której następuje wzrost uszkodzeń ziarna.

Zamiatarki ciągnikowe 
z przeznaczeniem do zamiatania z jednoczesnym zbieraniem śmieci z powierzchni utwardzonych, 

takich jak: drogi, place i chodniki pokryte asfaltem, betonem lub kostką brukową. Zamiatarki mogą 
pracować w dwóch trybach: z zamontowanym koszem, wówczas zanieczyszczenia są zamiatane do 
kosza, który po zapełnieniu można opróżnić ręcznie lub hydraulicznie (w zależności od opcji) lub 
z koszem zdemontowanym i zamiatarką ustawioną skośni, co pozwala na zamiatanie śmieci na lewą 
lub prawą stronę. Doskonale nadają się też do zimowego utrzymania dróg, placów i chodników. 
Uwzględniając potrzeby klientów rozszerzono ofertę o wyposażenie dodatkowe tych zamiatarek 
w postaci układu zraszania, szczotki bocznej i hydraulicznego opróżniania zbiornika na śmieci.

Separator M 502/1 
przeznaczony jest do oczyszczania ziarna zbóż, nasion strączkowych z zanieczyszczeń lżejszych 

od materiału czyszczonego. Takie oczyszczanie zalecane jest przed magazynowaniem w silosach. 
Oczyszczanie ziarna szczególnie zalecane jest w przypadku załadunku do silosu przenośnikiem 
pneumatycznym, gdy lżejsze frakcje koncentrują się w jednej części silosu, co powoduje szereg 
niekorzystnych zjawisk (gorsza przepuszczalność, procesy gnilne). Urządzenie to charakteryzuje się 
stosunkowo niskim zapotrzebowaniem mocy, łatwością przestawienia z jednego miejsca n drugie 
oraz możliwością współpracy z innymi urządzeniami produkcji POM Augustów, np. przenośnikami 
ślimakowymi i pneumatycznymi.

Rozdrabniacz bijakowy H 
115 jest urządzeniem przezna-
czonym do rozdrabniania ziaren 
popularnych zbóż i nasion na 
paszę dla zwierząt hodowlanych. 
Wykorzystywany jest na potrze-
by małych gospodarstw rolnych. 
Zaletami rozdrabniacza bijako-
wego H 115 jest trwała i prosta 
konstrukcja, małe zapotrzebo-
wanie mocy, imponująca wy-
dajność do 1200 kg/h, łatwość 
obsługi i niezawodność podczas 
użytkowania, elastyczna praca 
dzięki zastosowaniu przekładni 
pasowej oraz możliwość wygod-
nego przemieszczania na terenie 
gospodarstwa.

Ziarno z kosza zasypowego 
przedostaje się przez otwór 
(o wielkości regulowanej za 
pomocą zasuwy) do komory 

bijakowej. W komorze osadzony 
jest wirnik z bijakami. Bijaki 
z ostrymi krawędziami rozbijają 
ziarno rzucając je na sito. Na ob-
wodzie komory rozdrabniającej 
zamocowane są płytki z ostrymi 
krawędziami, które ułatwiają 
rozdrobnienie ziarna. O stopniu 
rozdrobnienia ziarna decyduje 
średnica otworów w sicie, przez 
które jest wyrzucana śruta. Do 
worka śruta opada otworem wy-
lotowym workownika, który 
pozwala na łatwe odbieranie 
paszy i przechowywanie w ty-
powych workach płóciennych. 
Napęd z silnika elektrycznego, 
o mocy 7,5 kW, przekazywany 
jest na wirnik za pomocą prze-
kładni pasowej. Zastosowanie 
kół jezdnych i lekka konstruk-
cja umożliwia użytkownikowi 

przemieszczanie maszyny w ob-
rębie gospodarstwa bez dodat-
kowych urządzeń.

Do przygotowywania pasz 
w gospodarstwie niezbędne są 
też urządzenia do transportowa-
nia surowców, jak i samych pasz. 
POM Augustów oferuje również 
szeroki wachlarz przenośników 
ślimakowych i pneumatycznych. 
Jest wiodącym w kraju producen-
tem tego typu urządzeń. Produku-
je również popularne rozsiewacze 
do nawozów, zamiatarki, brony 
zębowe, separatory i wiele innych 
maszyn usprawniających pracę 
w gospodarstwach rolniczych 
i nie tylko. Firma stale rozsze-
rza i wzbogaca swoją ofertę pro-
dukcyjną, wychodząc naprzeciw 
potrzebom rolnictwa zarówno 
krajowego, jak i zagranicznego.

POM Augustów na nadchodzący rok poleca również 
wprowadzone na rynek nowości:

Brona zawieszana

Przenośnik 
pneumatyczny

Separator M 502/1

Zamiatarka ciągnikowa
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Samojezdny wóz paszowy 

PLATINUM 17 
Najszybszy, najbar-

dziej niezawodny oraz 
najbardziej precyzyjny 
samojezdny wóz paszo-
wy przeznaczony do  
pracy zarówno w du-
żych gospodarstwach 
przemysłowych (do 
obsługi kilku farm 
w ramach jednej or-
ganizacji), jak i indy-
widualnych farmach. 

Duże zaawansowanie 
technologiczne i moż-
liwości  techniczne 
umożliwiają idealne 
dopasowanie  wozu 
do wymagań klienta. 
Bardzo dobra jakość 
TMR –homogeniczność  
i łatwość cięcia długich  
komponentów.  Szyb-
ki, sprawny i bardzo 
dokładny załadunek 

wszystkich używanych 
komponentów, nie nisz-
czący struktury TMR-
-u. Najwyższa jakość 
zastosowanych podze-
społów, kompaktowa, 
trwała konstrukcja 
i niskie zapotrzebowa-
nie mocy gwarantują 
długowieczność wozu 
paszowego pracującego 
w trudnych warunkach. 

Napęd / Silnik Deutz  208 HP

Manewrowość 4 koła skrętne/przednie koła skrętne/tryb kraba

Pojemność 17 m3

Hydraulika Sauer Danfoss

Wymiary 9,54 x 2,25 x 2,90 m

Szerokość taśmy załadunkowej 650 mm

Szerokość frezu t2000 mm

Wyposażenie: Klimatyzacja, podgrzewane lusterka, dwie kamery, ściany 
kosza do wysokości 1m wykonane ze stali nierdzewnej 3CR12, krawędź 
ślimaka na całej długości wzmocniona stalą nierdzewną 3CR12, wysuwana 
taśma rozładunkowa, hydrauliczne przeciw noże, magnes.
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Dramiński Twist Grain

Co go wyróżnia:
• Dokładny i szybki  

pomiar  
Zastosowane w urzą-
dzeniu najnowocze-
śniejsze rozwiązania 
technologiczne  po-
zwalają na bardzo 
precyzyjny pomiar 
wilgotności ziarna  
już w kilka sekund. 
Średnia dokładność 
pomiaru dla ziarna 
znormalizowanego 
wynosi  ±0,5%. 

• Sygnalizująca 
nakrętka 
Innowacja – sygna-
lizacja dźwiękowa 
prawidłowego do-
ciśnięcia ziarna

• Czytelny wy-
świetlacz 
Podświetlany ekran 

z możliwością regu-
lacji jasności oraz 
czasu podświetlenia 
Wyraźny wynik 
pomiaru (duże cy-
fry) widoczny nawet 
w pełnym słońcu

• Dodawanie nowych 
gatunków 
Możliwość dodawa-
nia nowych gatun-
ków ziarna do listy

• Modyfikacja 
wskazań  
Łatwy sposób wpro-
wadzania korek-
ty wyników

• Intuicyjne menu 
w wielu wersjach 
językowych 
Gatunki i zakre-

sy pomiarowe:
• rzepak 4.5% – 25%
• żyto 9.0% – 30%

• pszenica szklista 
9.0% – 30%

• pszenica zwyczaj-
na 9.0% – 30%

• jęczmień jary 
9.0% – 30%

• pszenżyto 
9.0% – 30%

• owies 9.0% – 30%
• kukurydza 

9.0% – 40%
Istnieje  również 

możliwość samodziel-
nego wprowadzenia 
dodatkowo kilkudzie-
sięciu pozycji, pod 
którymi można za-
programować wła-
sne kalibracje dla 
nowych gatunków.

Z wilgotnościomie-
rzem Dramiński Twist 
Grain możesz liczyć 
na udane żniwa!

Wilgotnościomierz do ziarna ze ściskaniem 
próbki w ergonomicznej obudowie doskonale 
spisujący się w warunkach polowych. Zalecany 
do badania wilgotności kukurydzy do 40%.
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Wesołych Świąt 

i szczęśliwego 

Nowego Roku
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Sto koni – w sam raz na nasze gospodarstwa

Przy każdym zakupie traktora 
do gospodarstwa rolnik powinien 
dobrze określić sobie nie tylko 
parametry cenowe, ale przede 
wszystkim, jakie zastosowania 
i czynności mają być realizowane 
z jego użyciem.

Firmy maszynowe bardzo pre-
cyzyjnie dzielą ciągniki na po-
szczególne klasy i serie, z czym 
wiąże się przede wszystkim ich 
moc. Równocześnie coraz czę-
ściej innowacyjne rozwiązania 
dostępne dotąd tylko w seriach 
największych i najdroższych, tra-
fiają do modeli przeznaczonych 
dla przeciętnego rolnika.

Jeśli chodzi o nowości w maszy-
nach tej wielkości, pojawiają się 
dwa kolejne ciągniki serii 6: MC 
i RC. Seria 6 RC jest to wersja bar-
dziej premium, bo to poszerzenie 
ciągników 6R o ciągniki mniejsze, 
kompaktowe. Takie rozmiary po-
zwalają np. na wjazd do ciasnych 
budynków inwentarskich i prace 

na małych podwórkach.
Dopiero co na naszych łamach 

mówiliśmy o innej nowości – trak-
torze dużej mocy. Wówczas padło 
stwierdzenie, że jak na przecięt-
ne polskie gospodarstwo jest on 
„dużo za duży”, bo nie byłoby 
możliwości wykorzystania jego 
potencjału. Te ciągniki tutaj ideal-
nie się chyba wpasowują w nasze 
gospodarstwa…

Jeśli chodzi o serie MC 
i RC, to są to traktory o mocy 
90, 100, 110 KM. Takie moce 
najlepiej trafiają do gospodarstw 
mniejszych, rodzinnych. Wiado-
mo, że u nas są mniejsze gospo-
darstwa niż na Zachodzie, więc 
spodziewamy się, że dobrze się 
przyjmą w naszym kraju.

A jakie ciekawe rozwiązania 
techniczne w nich zastosowano?

Ciągniki tej serii są oparte na 
ramie, podobnie jak pozostałe 
ciągniki John Deera. Rama dosko-
nale współpracuje z ładowaczem 
czołowym, co przy tej wielkości 
ciągnika czyni zeń świetne narzę-
dzie do prac w obejściu i budyn-
kach inwentarskich. Ciągniki te 
możemy wyposażyć w amortyzo-
waną przednią oś, co daje nam nie 
tylko większy komfort pracy, ale 
też większą siłę uciągu. Oznacza 
to, że możemy obrobić np. wię-
cej hektarów w godzinę przy tym 
samym zużyciu paliwa. Możemy 

wybrać przekładnię albo standar-
dową, sprawdzoną przez ostatnie 
lata w ciągnikach tej klasy, albo 
nowatorską AutoQuad z EcoShi-
ftem. EcoShift powoduje obni-
żenie obrotów ciągnika podczas 
szybkiej jazdy, czyli w trakcie jaz-
dy transportowej zużywamy mniej 
paliwa i mamy ciszej w kabinie.

Czyli dokładnie to, czym jest 
ekojazda samochodem… A jest 
to skrzynia automatyczna?

I tak i nie. Przekładnia Auto-
Quad umożliwia zmianę 4 biegów 
pod obciążeniem zarówno ręcznie 
jak i automatyczne. Przekładnie 
manualne stosuje się w ciągni-
kach, ale w jeszcze mniejszych 
modelach, 60-70 konnych, kon-
strukcyjnie znacznie prostszych. 
Tam jest to po prostu tradycyjny 
drążek zmiany biegów.

A System Isobus? Montowany 
jest standardowo w ciągnikach 
John Deere powyżej 200 KM, 
teraz wkracza również do cią-
gników mniejszych, stukonnych.

Isobus to nie urządzenia, ale 
tak właściwie sposób komunika-
cji ciągnika z narzędziem, które 
znajduje się z tyłu. Odbywa się 
to za pomocą specjalnej uniwer-
salnej wtyczki w maszynie i dru-
giej zlokalizowanej w tylnej części 
ciągnika. W ciągniku wówczas 
mamy monitor, na którym prócz 

parametrów pracy samego cią-
gnika takich jak prędkość jazdy, 
obrotów silnika i wałka odbioru 
mocy, możemy śledzić i sterować 
narzędziem, które mamy zacze-
pione. Na przykład jeśli jedzie-
my z prasą, to możemy ustawiać 
różne parametry pracy tej prasy, 
jak chociażby średnicę beli i sto-
pień zgniotu. W przypadku pracy 
z opryskiwaczem, również nim 
możemy sterować z tego same-
go miejsca. System Isobus to tak 
naprawdę standard komunikacji, 
który umożliwia sterowanie z jed-
nego miejsca z wszystkimi narzę-
dziami, które są z nim zgodne.

A czy to jest połączone 
z GPSem?

Oczywiście może współpraco-
wać z systemem GPS, o ile ciągnik 
jest wyposażony w odbiornik sy-
gnału nawigacji satelitarnej i bę-
dzie to maszyna umożliwiająca 
automatyczną jazdę. Wówczas 
jak najbardziej z tego samego 
monitora możemy obserwować 
dane z GPS. W przypadku pra-
cy z opryskiwaczem możemy 
za jego pomocą sterować włą-
czaniem i wyłączaniem sekcji 
w opryskiwaczu.

Tak na dobrą sprawę jest to już 
nie tylko rolnictwo precyzyjne, 
ale także bezobsługowe…

O tyle bezobsługowe, że 

możemy wszystko sobie zapro-
gramować, a operator musi się 
tylko skupić na tym, aby prowa-
dzić maszynę odpowiednio, kon-
trolować czy nie dzieje się z nią coś 
złego, czy nie mamy awarii albo 
dodatkowych przeszkód na polu. 
To oczywiście daje nam oszczęd-
ności na paliwie, środkach ochro-
ny roślin i materiale siewnym.

Ile kroków dzieli nas od tego, 
aby ciągnik z maszyną był do 
tego stopnia zautomatyzowa-
ny, że sterowałby nim rolnik 
siedząc w domu, przy biurku, 
przed komputerem?

Teoretycznie jest to możliwe 
już w tej chwili. Taka maszyna 
mogłaby wyjechać i pracować na 
polu sama. Jednak ze względu na 
bezpieczeństwo, konkretnie to, 
żeby człowiek był w stanie ją awa-
ryjnie w każdej chwili zatrzymać, 
nie stosuje się takiego rozwiąza-
nia. Poza tym, cała praca może 
odbywać się automatycznie.

Ten rok jest raczej ciężki dla 
sektora maszyn rolniczych, na 
przyszły również wielu patrzy 
pesymistycznie. Jak pan pro-
gnozuje, ta maszyna będzie do-
brze się sprzedawała u polskich 
rolników?

Traktory MC i RC są dedyko-
wane do gospodarstw mniejszych 
oraz jako maszyny dodatkowe 

w dużych. Jeśli chodzi o polski 
rynek, to maszyny do 100 KM 
stanowią 2/3 rynku, więc jest tu 
duże pole do popisu. Przyszły rok 
stoi jednak pod ogromnym zna-
kiem zapytania, więc do końca nie 
wiadomo jak to będzie wyglądało. 
Ta niepewność to dla kupujących 
prawdziwy hamulec ręczny, bo 
rolnicy wstrzymują się z podję-
ciem decyzji czekając na rozwój 
wypadków.

Często jest tak, że rozwiązania 
z wyższych serii, które dostępne 
dotąd były w niższych wyłącznie 
za dopłatą lub w ogóle niedo-
stępne, przenoszone są do tych 
niższych i trafiają tam już jako 
standard. Czy w traktorach MC 
i RC mamy taką sytuację?

Szczególnie muszę wspomnieć 
6RC, bo trafiły tam przynajmniej 
3 takie elementy. Pierwszym jest 
amortyzacja przedniej osi, dotąd 
w ciągnikach tej wielkości niedo-
stępna. Drugim jest przekładnia 
AutoQuad z EcoShiftem. Trze-
cim jest możliwość przygotowa-
nia ciągnika do systemu Isobus, 
czyli podstawowego rozwiązania 
w rolnictwie precyzyjnym. Dzię-
ki niemu w łatwy sposób można 
podłączyć maszynę, którą ciągnie 
traktor do monitora znajdującego 
się w kabinie operatora i z fotela 
kierowcy można sterować narzę-
dziem, które znajduje się z tyłu.

O nowości tegorocznej jesieni, stukonnych traktorach serii 6 produkowanych przez firmę John 
Deere, z Karolem Zgierskim, specjalistą ds. ciągników, rozmawiała Alicja Szczypta.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Wszystkim naszym Klientom 

i Przyjaciołom życzymy zdrowia, domowego ciepła oraz wszelkiej pomyślności i nadziei.

Życzymy aby Nowy 2014 Rok przyniósł Państwu dobre plony,

wysokie efekty ekonomiczne oraz sukcesy prywatne i zawodowe.

Zarząd i pracownicy BIN
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Modele serii T8

Flagowa seria ciągników T8 
została dodatkowo poszerzona 
o modele Auto Command™, 
wyposażone w bezstopniową 
przekładnię napędową.

Nowy model T8.420 osią-
ga imponującą maksymalną 
moc nawet 419 KM, co czyni 
go najpotężniejszym na świe-
cie ciągnikiem z bezstopniową 
skrzynią biegów. Sześć modeli 
serii T8, o mocy od 273 KM 
do 419 KM, zostało wyposa-
żonych w silniki ECOBlue™ 
SCR Cursor 9, opracowanych 
wspólnie z FPT Industrial zgod-
nie z wymogami norm emisji 
spalin Tier 4A.

„Gama T8 Auto Command™ 
stanie się domyślnym wyborem 
i ostatecznym narzędziem pracy 
dla gospodarstw wielkoobsza-
rowych oraz profesjonalnych 
usługodawców”, powiedział 
Luca Mainardi, dyrektor ds. 
zarządzania produktami, odpo-
wiedzialny za ciągniki. „Większy 
rozstaw osi oraz duża moc za-
pewnia wszechstronne działa-
nie. Ponadto seria ta doskonale 
uzupełnia istniejącą pełną gamę 
modeli wyposażonych w prze-
kładnię typu Powershift”.

Przekładnia napędowa 
Auto Command™ 
zapewniająca jeszcze 
większą efektywność

Przekładnia napędowa 
Auto Command™ zwiększa 
możliwość wyboru rolników 
w segmencie T8 i idealnie do-
stosowuje się do ich potrzeb. 
Bezstopniowa przekładnia 
Auto Command™ w połącze-
niu z wielofunkcyjną dźwi-
gnią Command Grip™ oferuje 
sprawne i płynne przełączanie 
mocy, łatwe do sterowania(ro-
związanie to jest identyczne jak 
w przypadku modeli T7 Auto 

Command™). Cztery tryby pra-
cy, znane z serii T7 Auto - Auto, 
Cruise, PTO i Manual - zapew-
niają taką samą elastyczność dla 
zagwarantowania optymalnej 
oszczędności paliwa. Wszystkie 
funkcje przekładni są zgrupowa-
ne w jednym miejscu dla spraw-
nego sterowania: w przypadku 
pracy w trybie Auto - Opera-
tor po prostu wybiera żądaną 
prędkość roboczą, a przekładnia 
Auto Command™ dostosowuje 
prędkość silnika i ustawienie 
przekładni napędowej w taki 
sposób, aby uzyskać najefek-
tywniejsze osiągi.

T8 Auto Command™ posiada 
cztery punkty przełożeń pełnej 
pracy mechanicznej, które za-
pewniają maksymalną wydaj-
ność i zostały zaprojektowane 
tak, aby odpowiadać najczę-
ściej używanym prędkościom 
roboczym.

Dostępny w wariantach 
40 km/h ECO oraz 50 km/h 
ECO, umożliwia klientom osią-
gnięcie maksymalnych prędkości 
przy niższych prędkościach ob-
rotowych silnika (odpowiednio  
1400 obr./min. oraz 1725 obr./
min.), co czyni go idealnym roz-
wiązaniem w przypadku dzia-
łalności wiążącej się z dużym 
udziałem prac transportowych. 

Jeszcze bardziej stabilny. 
Jeszcze więcej mocy.

Wszystkie modele T8 Auto 
Command™ mają zwiększony 
rozstaw osi, co poprawia ich sta-
bilność oraz przyczepność: roz-
staw osi tylnej został zwiększony 
o 500 mm w porównaniu do 
obecnych modeli, a w ciągniku 
T8.420 aż o 100 mm, co daje 
rozstaw 3550 mm w sumie. Wy-
nik ten jest o 14% większy niż 
w porównywalnych modelach 
konkurencji i jednocześnie za-
pewnia niezrównaną zwrotność. 

Cechy dużego ciągnika 
dla zwiększenia 
wydajności w praktyce

Szeroki rozstaw osi i duży wy-
bór obciążników oznacza, że seria 
ciągników   T8 Auto Command™ 
oferuje najwyższą w swojej kla-
sie wydajność podczas uprawy 

wymagających dużych prędkości. 
System TerraLock™ zarządzają-
cy mechanizmem różnicowym, 
gwarantuje, że 100 % podczas 
prac uprawowych. Przednia oś 
z zawieszeniem Terraglide™ 
w sprawdzony sposób chroni 
ciągnik, zamontowane narzę-
dzia i operatora przed dużymi 
obciążeniami udarowymi pod-
czas transportu i prac polowych. 

New Holland wprowadza na rynek serię 
ciągników T8 Auto Command™: jeszcze 
większa efektywność i wydajność.

Model Moc znamio-
nowa (KM)

Moc maksymalna 
EPM (KM)

Maksymalny 
moment obroto-

wy (Nm)  
przy 

1550 obr/min.

T8.275 235 273 1157

T8.300 257 298 1267

T8.330 284 327 1397

T8.360 311 357 1531

T8.390 340 389 1671

T8.420 367 419 1806
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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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Premiera opony MICHELIN 
AxioBib IF 900/65 R46

Podczas trwających w Ha-
nowerze Światowych Targów 
Techniki Rolniczej AGRITECH-
NICA 2013 firma Michelin po 
raz pierwszy zaprezentowała 
największą na rynku oponę 
do ciągników.

Opona MICHELIN AxioBib 
IF 900/65 R46 pokazana premie-
rowo podczas targów w Hano-
werze powstała w odpowiedzi 
na potrzeby rolników, którzy 

wykorzystują w pracach polo-
wych maszyny o coraz więk-
szych mocach, mierzy 2,32 m 
wysokości oraz 900 mm szero-
kości przekroju. Zastosowano tu 
technologię Michelin Ultraflex, 
która umożliwia pracę na oponie 
z niskim ciśnieniem (o warto-
ści nawet 0,8 bara), zwiększa-
jąc kontakt kół z podłożem bez 
jednoczesnego ugniatania gleby. 
Nowa opona charakteryzuje się:

lepszą trakcją – odpowied-
nio zaprojektowane bieżnik 
oraz obszar stopki zapobie-
gający ślizganiu się opony na 
obręczy efektywnie przekazują 
moc ciągnika bez uszkadzania 
gleby większą elastycznością 
boku opony, co zapewnia 
większą powierzchnię kontak-
tu z podłożem, chroniąc w ten 
sposób glebę przed nadmiernym 
ugniataniem.

Podczas opracowywania no-
wej opony Michelin wykorzystał 
doświadczenia płynące z bliskiej 
współpracy z największymi pro-
ducentami sprzętu rolniczego. 
W opony MICHELIN AxioBib IF 
900/65 R46 wyposażono m.in. 
prezentowane na targach AGRI-
TECHNICA ciągniki New Hol-
land T9 oraz Deutz Fahr z nowej 
Series 11, a także nową generację 
maszyn Krone.

Regres na 
rynku maszyn

Większość firm odczuło 
spadek w sprzedaży średnio 
o 30 procent. Są jednak wyjątki.

– Ten rok okazał się cał-
kiem niezłym rokiem, spadek 
w sprzedaży maszyn odczuli-
śmy na poziomie 5%. Także 
jest dosyć w porządku – mówi 
Radosław Michalak z firmy Dan-
zap, odpowiedzialnej za handel 
między innymi maszyn John 
Deera. Zgodnie z informacjami 
TVR w Załusinie koło Kutna 
sprzedano w tym roku blisko 
180 maszyn amerykańskiej mar-
ki. O takim wyniku większość 
firm może tylko pomarzyć. 

Powołując się na dane agencji 
Martin&Jacob: John Deere, po 
New Hollandzie, jest w tym roku 
najczęściej kupowaną maszy-
ną. Zainteresowanie maszynami 
jest, o czym sami się przekonali-
śmy spotykając jednego z rolni-
ków, gotowych wydać na nową 
maszynę kilkadziesiąt tysięcy 
złotych: Postawię na John Deera, 
innego ciągnika nie preferuje, 
wcześniej kupiliśmy inny ale po 
nim była amerykańska maszyna 
i na niej się zatrzymałem- wy-
jaśnia Arkadiusz Gołaszewski. 

Jak podaje TVR w okresie od 
stycznia do września 2013 r. 
w Polsce sprzedano 11 696 sztuk 
ciągników rolniczych. Nato-
miast tylko we wrześniu za-
rejestrowano 1007 nowych 
maszyn, czyli o 268 mniej niż 

przed rokiem. Kilka tygodni 
temu na targach w Bednarach 
o mniejszą sprzedaż spytaliśmy 
także producenta Case – Rok 
2013 okazał się już nie tak dobry 
jak zeszły. W tym roku obser-
wujemy około 25 procentowy 
spadek sprzedaży - powiedział 
Zbigniew Antczak. Z informacji 
TVR wynika, iż na taką sytuację 
największy wpływ miało wy-
czerpanie się w większości wo-
jewództw funduszy z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Rolnicy bardzo 
przyzwyczaili się do finanso-
wania inwestycji przy unijnym 
wsparciu, dlatego jego brak jest 
teraz widoczny na rynku. Co 
ciekawe taka sytuacja spowo-
dowała z drugiej strony znaczne 
obniżenie się cen produktów. 
Regres na rynku powoduje tak-
że to, że firmy coraz odważniej 
decydują się na produkcje ma-
szyn specjalistycznych np. dla 
sadowników. Szybkiego wzrostu 
sprzedaży w najbliższym czasie 
na pewno nie będzie, a wiele 
wskazuje na to, że regres pro-
ducenci odczują także i w przy-
szłym roku. 

Wydłużające się rozmowy 
w Brukseli na temat przyszłego 
budżetu sprawiają, że pienią-
dze na zakup maszyn prawdo-
podobnie pojawią się dopiero 
w połowie 2015 roku.

Źródło: TVR, Tomasz Parzybut 

O tym, że będzie to trudny rok dla 
producentów maszyn rolniczych, było 
wiadomo od dawna. Problem w tym, że 
wielu przedsiębiorców nie spodziewało 
się, że będzie on aż tak ciężki.
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•  łatwe w użyciu 

• niezawodne 

• funkcjonalne

•  intuicyjna obsługa

•  pełna moc

Tradycyjne
i ponadczasowe

3 i 5-cio stopniowe 
przekładnie HiTech

AGCO Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 5,  62-021 Paczkowo, tel. 61 662 90 50  

Umów się na jazdę testową u najbliższego dealera.
www.valtra.pl

Valtra jest marką o światowym zasięgu, należącą do AGCO.
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Życzenia pogodnych i radosnych  
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku, 
wszystkim naszym Klientom, 
sympatykom i partnerom  
handlowym

składa  
zespół AGCO

R E K L A M A

Nowe modele zawieszanych pługów KUHN 

Modyfikacje, które zostały za-
stosowane w pługach MASTER 
serii 3 można podzielić na 3 typy:

Zwiększenie 
wytrzymałości, 
umożliwiające 
pracę z ciągnikami 
o większej mocy

Wraz z rozwojem ciągników, 
udoskonalane są również pługi 
KUHN. Wzrost mocy ciągników 
to wyzwanie dla każdego sprzę-
tu, dlatego firma KUHN będąca 
specjalistą w produkcji pługów 
wprowadziała zmiany konstruk-
cyjne w modelach MASTER:
• Nowa konstrukcja głowicy
• Nowy, kuty łącznik główny 
• Maksymalna dopuszczalna 

moc ciągnika w zależności od 
modelu pługa została zwięk-
szona o 10 do 20%.

Zwiększony nacisk 
na dłuto lemiesza 
w zabezpieczeniu 
przeciwkamieniowym 

Kolejną zmianą w płu-
gach KUHN jest zwiększenie 
o 20 % siły zabezpieczenia 

śrubowego T w modelach MA-
STER 153 i 183, które obec-
nie wytrzymuje obciążenie 
do 4  ton (wcześniej było to 
3,2  tony). W modelach VARI 
MASTER 183 zwiększono rów-
nież o 20% siłę zabezpieczenia 
hydraulicznego non-stop.

Uproszczona regulacja 
dla większego 
komfortu pracy

Wysoka jakość pracy oraz ogra-
niczenie zużycia paliwa wymagają 
precyzyjnie wyregulowanego płu-
ga. Zmiana ustawień roboczych 
pługów MASTER 3 może być wy-
konywana dzisiaj w wyjątkowo 
wygodny sposób dzięki:
• Możliwości wyposażenia pługa 

w 2-, 3-, 4- lub 5-funkcyjny 
selektor hydrauliczny

• Opcji hydraulicznej regulacji 
pionowej

• Nowe hydraulicznie sterowane 
koło podporowe HD-Tronic 
współpracujące z ekranem 
w kabinie ciągnika, na którym 
widoczna jest zmiana głębo-
kości pracy
Podobnie jak wcześniejsze gene-

racje tych maszyn, seria MASTER 

serii 3 została wyposażona we 
wszystkie najważniejsze rozwiąza-
nia,  dzięki którym pługi KUHN 
zyskały ogromne uznanie u rol-
ników na całym świecie:
• Jednoczęściową głowicę o wy-

jątkowej wytrzymałości
• Funkcję jednoczesnej regula-

cji szerokości pierwszej skiby 
i punktu ciągu, zapewniającą 
błyskawiczne dostosowanie 
pługa KUHN do każdego typu 
ciągnika.

• Wbudowane w ramę cięgna 
regulacji szerokości roboczej, 
w pełni zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem w trak-
cie pracy.

• Szeroki wybór korpusów wy-
posażonych w kute lemiesze 
i dłuta, zapewniające maszynie 
długą żywotność.

• Trójwarstwowe odkładnice 
TRIPLEX o  zróżnicowanej 
grubości warstwach stali, wy-
dłużających okres eksploatacji 
nawet o 40%.
Nowa generacja zaczepianych 

pługów MASTER 3 obejmuje mo-
dele od 2 do 7 korpusów, dosto-
sowane do wszystkich ciągników 
o mocy od 40 do 385 KM.

W oparciu o materiały firmy KUHN 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowa generacja pługów KUHN to połączenie tradycji 
i innowacji, które zapewniają wydajność, trwałość oraz 
bezpieczeństwo i komfort pracy.
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Jesienna ofensywa 
sklepów Grene

W chwili obecnej w kraju 
działa 105 sklepów tej marki, 
ale jak zapowiadają przedsta-
wiciele sieci tempo jej rozwoju 
do końca roku powinno jesz-
cze wzrosnąć, powiększając sieć 
o kolejne 5-6 sklepów.

- „Proces rozwoju franczy-
zowej sieci detalicznej naszych 
sklepów zdecydowanie przy-
spieszył, dzięki czemu po uru-
chomieniu we wrześniu dwóch 
sklepów w Szprotawie i Miliczu, 
w październiku uruchomimy 
kolejne dwa, we Wschowie 
oraz Radzyniu Podlaskim” – 
informuje Leszek Niewiedzia-
ła, Kierownik Działu Rozwoju 
Sieci w Grene Sp. z o.o.. „To nie 
koniec naszej ekspansji w tym 
roku. Równolegle bowiem pro-
wadzimy szereg zaawansowa-
nych rozmów, z których jeszcze 
w tym roku kilka zakończy się 
podpisaniem umów na otwarcia 
sklepów franczyzowych w Zło-
towie, Chęcinach, Dobryszycach 
i Ostrowie Wielkopolskim. Do 
końca roku stan sieci detalicz-
nej powinien wyglądać nastę-
pująco: 22 sklepy franczyzowe 
i 88 własnych, co łącznie wynosi 
110 działających sklepów oraz 
kilka umów na realizację otwarć 
na początku 2014 roku” – dodaje 
Niewiedziała.

Oferta franczyzowa skle-
pów rolniczo – technicznych 
Grene, pozostając jedyną na 
rynku, skierowana jest przede 
wszystkim do tych osób, które 
chcą założyć własną działalność 
gospodarczą, a także tych przed-
siębiorców, którzy prowadzą 
działalność na terenach, gdzie 
dominuje rolnictwo.

Do korzyści stanowiących 
trzon oferty franczyzowej Grene 
zalicza się przede wszystkim: 
sprawdzoną, nowoczesną 

formułę konceptu sklepu de-
talicznego, kompletny zestaw 
procedur zarządzania i organi-
zacji funkcjonowania sklepu, 
a także, – politykę handlową 
i marketingową, która oparta 
na ekonomii skali – dużej, silnej 
grupy kapitałowej oferuje niedo-
stępne zazwyczaj dla pojedyn-
czych przedsiębiorców warunki 
cenowe, czy narzędzia kreowa-
nia i wspomagania sprzedaży 
dla rolników indywidualnych. 
W świetle ogłoszonej w ostat-
nich dniach wielkiej fuzji Grene 
z Kramp, wiodącym w Euro-
pie dystrybutorem asortymentu 
części zamiennych do maszyn 
i ciągników rolniczych oraz po-
zostałego technicznego zaopa-
trzenia rolnictwa w sieci sklepów 
detalicznych Grene poprawi się 
znacząco dostępność wszystkich 
kategorii produktów. 

„Z punktu widzenia nasze-
go kandydata na franczyzo-
biorcę, fuzja Grene / Kramp to 
przede wszystkim pewność w za-
kresie obsługi indywidualnych 
zamówień klientów sklepów rol-
niczo – technicznych, których 
stopień zróżnicowania wymagał-
by zaangażowania znacznego ka-
pitału, aby zachować atrakcyjne 
warunki handlowe. Teraz, mając 
dostęp do największego maga-
zynu zaopatrzenia rolnictwa 
w Europie, nie tylko skróci się 
czas oczekiwania na realizację 
zamówień niestandardowych, 
ale zwiększy się też ich skutecz-
ność, co jest nie bez znaczenia 
dla każdego z przedsiębiorców, 
którzy na co dzień pracują w na-
szej branży. To bardzo ważne 
wzmocnienie przewag i korzyści 
naszego systemu” – podkreśla 
Leszek Niewiedziała.

W oparciu o materiały  
prasowe Grene 

Jolanta Malinowska-Kłos

Otwarciem w Szprotawie i Miliczu, 
franczyzowych sklepów rolniczo – 
technicznych, Grene zapoczątkowało 
jesienną ofensywę rozwoju sieci 
detalicznej.
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(*cena dotyczy jednej wybranej hali z 
wyłączeniem IV i V strefy obciążenia śniegiem

Frisomat Sp. z o.o.
Al. Krakowska 80a Stefanowo
05-552 Wólka Kosowska
biuro@frisomat.pl 
www.frisomat.pl 
tel. 022 736 29 00

CENA ZAWIERA:

fundament
projekt branży konstrukcyjnej 
konstrukcję ocynkowaną
pokrycie blachą falistą
bramę 6mx4,5m
świetliki dachowe
obróbki blacharskie
3 standardowe kolory 
dostawę na plac budowy
montaż
gwarancję 36m-cy

OMEGA PLUS
20x49x7 (980m²)

CENA ZAWIERA:

fundament
projekt branży konstrukcyjnej  
konstrukcję ocynkowaną
pokrycie blachą trapezową
bramę 6mx4,5m 
świetliki dachowe
rynny, obróbki blacharskie
3 standardowe kolory 
dostawę na plac budowy
montaż
gwarancję 36m-cy

SIGMA
16x41x4,5 (656m²)

 PROMOCJA NOWOROCZNA
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Wielka ofensywa kukurydzy w Polsce

Przełom w hodowli kukurydzy!

P9027 (Z 260/K 260)

Nowa generacja
Najwyższa jakość kiszonki
Możliwość wykorzystania
na ziarno

P8589 (Z 250/K 250)
Nowa generacja
Wysoki plon ziarna
Ziarno płaskie, dobrze się 
suszy

Nowość: P8523 (K 250/Z 250)

Rewolucyjna technologia
Optimum® AQUAmax®

Podwyższona tolerancja 
na niedobory wody

DuPont Pioneer kieruje swoje działania w przyszłość, ponieważ postęp zna tylko jedną drogę: naprzód!

● Rewolucyjna technologia Optimum® AQUAmax® – mieszańce tolerujące niedobory wody.
● Podstawowy asortyment obejmujący PR39F58, P8400 i P8000 sprawdził się w praktyce.
● Specjalizującym się w kukurydzy na ziarno polecamy P9400, PR38N86 i PR38A79.
● Dobór odmian do danej lokalizacji na ziarno lub kiszonkę – nasi eksperci służą pomocą.

GRATIS: 2 pasy transportowe Pioneer’a z certifikatem TÜV iGS.

Nasz prezent dla Państwa
Wyƚącznie dla czƚonków Pioneer Business Club 
przy zakupie co najmniej 7 jednostek:

Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH
Oddział  w Polsce • Ul. Wybieg 6 • 61-315 Poznań

Tel.: +48 61 816 20 68 • Fax: +48 61 657 19 51
www.pioneer.com
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