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Już 10 lat członkostwa Polski w UE

Pierwsza dekada członkostwa 
we Wspólnocie Europejskiej po-
zwoliła na przyspieszenie zmian 
społecznych i gospodarczych. 
Zdecydowanie zwiększyliśmy 
konkurencyjność na rynkach 
światowych, unowocześniliśmy 
naszą produkcję, zapewniliśmy 
rozwój małym i średnim przed-
siębiorstwom. Dołączyliśmy do 
grupy państw o swobodnym 
przepływie towarów, usług, pracy 
i kapitału, co znacznie zwięk-
szyło możliwości współpracy 
z firmami europejskimi. Kolejną 
korzyścią wynikającą  z  naszego 
członkostwa w UE jest zwiększe-
nie wymiany handlowej dzięki 
zniesieniu ceł, barier taryfowych 
czy chociażby wyeliminowaniu 
lub uproszczeniu formalności 
i procedur administracyjnych. 
Akcesja wpłynęła znacząco na 
bezpieczeństwo obrotu prze-
pływów kapitałowych, co dało 
nowe możliwości rozwojowe 

polskim firmom i wpłynęło na 
wielkość napływających inwe-
stycji zagranicznych.

Sukcesem okazały się nasze 
negocjacje w sprawie Wielolet-
nich Ram Finansowych zabez-
pieczających dopływ funduszy 
wspierających modernizację 
produkcji. Środki te stanowiły 
i nadal stanowią istotny impuls 
rozwoju kraju w ramach polityki 
spójności, a przede wszystkim 
dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Siłą napędową naszej gospo-
darki był eksport, który w latach 
2012-2013 osiągnął historyczną 
wartość powyżej 141 mld EUR. 
Jego dynamika w porównaniu 
do innych państw regionu była 
przez cały ten czas zrównoważo-
na, co świadczy o niezależności 
gospodarki polskiej od zmian 
koniunkturalnych w gospodarce 
światowej. Wbrew ogólnym oba-
wom nasze członkostwo w UE 
nie spowodowało osłabienia 

relacji handlowych ze wschodem, 
wprost przeciwnie. Przez cały 
ten okres udział rynków takich 
jak Rosja, Białoruś czy Ukraina 
powoli, ale sukcesywnie wzrastał 
w odniesieniu do eksportu i ko-
rzystnego salda wymiany towa-
rowej. Strategicznymi partnerami 
handlowymi Polski były w tym 
czasie i są oczywiście nadal kraje 
UE, ale warto zauważyć wzrost 
znaczenia rynków krajów tak 
odległych jak Chiny czy Korea 
Południowa.

Nasze członkostwo we Wspól-
nocie okazało się znakomitą  
szansą dla  rozwoju polskiej 
wsi. Rolnicy otrzymali dopła-
ty bezpośrednie, realizowane 
są programy restrukturyzacyj-
ne i modernizacyjne obszarów 
wiejskich. W ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej około 1,4 mln 
polskich rolników otrzymuje co-
roczne dopłaty bezpośrednie, są 
też widoczne efekty Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Warto podkreślić fakt, że Polska 
jest największym beneficjentem 
środków finansowych spośród 
nowych państw członkowskich.

Niewątpliwy sukces w UE 
odniosła polska żywność, któ-
ra ma silną i stabilną pozycję na 
rynku europejskim, gdzie tra-
fia prawie ¾ naszego eksportu. 
Od momentu wstąpienia do UE 
eksport towarów rolno – spo-
żywczych zwiększył się ponad 
czterokrotnie. Z roku na rok 
Polska eksportuje coraz więcej 
żywności do krajów Wspólnoty 
Niepodległych Państw i stanowi 
ona już ponad 11% wartości ca-
łego eksportu płodów rolnych, 
opuszczających nasz kraj.

Przemysł spożywczy w naszym 
kraju jest jednym z najnowocze-
śniejszych na świecie. Przetwórcy 
skorzystali z około 4 mld zło-
tych przekazanych od 2004 r. 
przez Agencję Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa.
Nie można nie wspomnieć 

o środkach finansowych prze-
kazanych na promocję. UPEMI 
jest jednym z liderów ich wyko-
rzystania w naszym kraju. Prze-
prowadziliśmy szereg kampanii, 
których celem była promocja pol-
skiego mięsa wśród krajowych 
i zagranicznych konsumentów, 
upowszechnianie wiedzy o Syste-
mie Gwarantowanej Jakości Żyw-
ności QAFP (którego jesteśmy 
inicjatorem i administratorem), 
zwiększanie wymiany handlo-
wej między Polską, a krajami 
europejskimi, ale również tak 
odległymi jak Korea, Wietnam, 
Chiny, Japonia czy USA.

Z biednego kraju z blo-
ku wschodniego staliśmy się 
państwem bez kompleksów, 
konkurującym jakością, a nie 
najniższą ceną.

W oparciu o materiały  
prasowe UPEMI 

 Jolanta Malinowska-Kłos

10 lat branży mięsnej w Unii Europejskiej podsumowuje Wiesław Różański, 
prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.



maj 2014 r. | Raport RolnyR A P O R T2

Nasze wyjątkowe sery, wędliny czy miody mogą 
śmiało konkurować z analogicznymi produktami  
pochodzącymi z innych krajów UE. Powinny one 
być jednak dobrze widoczne na sklepowych półkach  
i rozpoznawalne dla rzeszy konsumentów. Temu 
właśnie służy wspólnotowy system ochrony i promocji 
produktów regionalnych i tradycyjnych oraz trzy 
europejskie oznaczenia, które umożliwiają łatwą 
identyfikację oryginalnych i wartościowych wyrobów.

Producenci mogą ubiegać się o jedno z trzech 
europejskich oznaczeń: 

Produkty z oznaczeniami Chroniona Nazwa Pocho-
dzenia oraz Chronione Oznaczenie Geograficzne 
cechuje związek z miejscem, w którym są wytwarzane. 
Nawiązuje do niego ich nazwa: zawsze zawiera 
ona wskazówkę geograficzną. Między tymi dwoma 
oznaczeniami istnieje jednak istotna różnica, 
co do tego, jak ścisły jest ten związek. W przypadku 
Chronionej Nazwy Pochodzenia wszystkie surowce 
potrzebne do wyrobu danego produktu muszą 
pochodzić z określonego obszaru i cały proces 
produkcji musi odbywać się w jego granicach. 
Chronione Oznaczenie Geograficzne wymaga, 
aby przynajmniej jeden z etapów całego procesu pro-
dukcyjnego odbywał się na obszarze geograficznym, 
do którego odnosi się nazwa produktu. Oznaczenie 
ChNP noszą, np.  miód z Sejneńszczyzny/Łoździej-
szczyzny/Seinų/Lazdijų krašto medus oraz bryndza 
podhalańska. Natomiast oznaczenie ChOG widnieje 
na serze korycińskim swojskim i jabłkach łąckich. 
Produkty noszące oznaczenie Gwarantowanej 
Tradycyjnej Specjalności charakteryzują się tradycyj-
nym sposobem wytwarzania. Ich jakość i renoma wy-
nikają z tradycyjnych surowców, wykorzystywanych 
do ich produkcji, tradycyjnego składu oraz trady-

cyjnego sposobu wytwarzania. Nazwa produktów 
z oznaczeniem GTS musi być specyficzna bądź 
też wyrażać specyficzny charakter wyrobu. Tak jak  
to jest w przypadku np. kiełbasy jałowcowej  
lub oleju rydzowego. 

Wytwórcy, którzy zarejestrują swój produkt w Komisji 
Europejskiej i uzyskają prawo do znakowania go jed-
nym z trzech oznaczeń, zostaną otoczeni ochroną 
prawną na terenie Unii Europejskiej. Eliminuje to  
nieuczciwą konkurencję, np. tylko certyfikowani pro-
ducenci mają bowiem prawo, by używać określonej 
nazwy w stosunku do swego produktu (tj. np. dowolnej 
kiełbasy nie można już nazwać lisiecką). Tym samym 
zwiększa się konkurencyjność ich produktu, możli-
wości promowania go w kraju i za granicą, a także 
uzyskania za niego uczciwej ceny. Kupujący otrzymuje 
bowiem gwarancję, że płaci za wysoką jakość 
i specyficzny, doskonały smak. System jest więc 
korzystny dla obu stron. Do tej pory w Polsce 
zarejestrowano 36 produktów. Na rejestrację czekają 
następne wnioski, a cebularz lubelski jest już bliski 
otrzymania znaku ChOG. 

Aby zachęcić producentów do rejestrowania swoich 
produktów, Agencja Rynku Rolnego już ponad rok temu 
zainicjowała kampanię pt. „Trzy znaki smaku”, której ce-
lem jest informowanie o europejskim systemie ochrony 
produktów regionalnych i tradycyjnych oraz promo-
cja opatrzonej nimi żywności wśród konsumentów. 
Na stronie kampanii www.trzyznakismaku.pl znajdą 
Państwo wszystkie niezbędne informacje m.in.  
na temat procedury rejestracyjnej.

Dodatkowo Agencja Rynku Rolnego administruje 
działaniem 133 – Działania informacyjne i promocyjne 
w ramach PROW na lata 2007-2013, które pozwala 
grupom producentów oraz podmiotom działającym 
na podstawie przepisów prawa spółdzielczego pozys-
kać znaczące środki finansowe na promocję produk-
tów rolnych i środków spożywczych, dzięki którym 
mogą oni skuteczniej konkurować na rynku unijnym. 

Bliższe informacje na temat działania 133 w ramach 
PROW na lata 2007-2013 można uzyskać w Sekcjach 
Informacji i Promocji w 16 Oddziałach Terenowych ARR. 

Siła polskiego rolnictwa polega przede wszystkim na wyjątkowym  
charakterze upraw i produktów. Możemy być naprawdę dumni z naszych 
regionalnych i tradycyjnych wyrobów charakteryzujących się niepowta-
rzalnym i doskonałym smakiem oraz jakością.

Jabłka łąckie ChOG

Bryndza podhalańska ChNP

SYSTEM WSPÓLNOTOWY 
SZANSĄ DLA ROLNIKÓW

Chroniona 
Nazwa

Pochodzenia
ChNP 

Chronione
Oznaczenie

Geograficzne
ChOG 

Gwarantowana
Tradycyjna

Specjalność
GTS
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Dopłaty ze środków budżetu Państwa dokonywane są do wyczerpania limitu przyznanego ubezpieczycielowi w danym roku. Świadczenie reklamowanych usług i produktów następuje na warunkach określonych w umowie 
zawartej z Klientem (za pośrednictwem Banku BGŻ S.A.) przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz w Ogólnych warunkach ubezpieczeń dla Klientów Banku BGŻ S.A. 
Informacje szczegółowe dotyczące ubezpieczeń dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą dostępne są na www.bgz.pl i www.concordiaubezpieczenia.pl oraz w oddziałach Banku BGŻ S.A. Niniejszy materiał ma 
charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.

801 123 456
Opłata za połączenie wg cennika operatora

www.bgz.pl www.concordiaubezpieczenia.pl

KLIENCI AGRO

Ochrona upraw
pewna jak w banku

Trwa wiosenny sezon na ubezpieczenia upraw rolnych! 
Podpisz umowę ubezpieczenia szybko i wygodnie 
– przy okazji wizyty w dowolnym oddziale Banku BGŻ. 
Korzyści z ubezpieczenia upraw Concordii, to m.in.: 

   brak udziału własnego
   stała suma ubezpieczenia przez cały 
   okres umowy
   atrakcyjne warunki cenowe
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Rolnictwo 
obywatelskie?

Konwersatorium dotyczące 
alternatywnego rolnictwa i do-
stępu do żywności prowadziła 
dr Dominika Milczarek-Andrze-
jewska z Instytutu Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa Polskiej Akademii 
Nauk. Dr hab. Wojciech Knieć 
z Instytutu UMK w Toruniu 
mówił o alternatywnych sie-
ciach produkcji i dystrybucji 
żywności jako dostarczycielach 
dóbr publicznych, zaś doświad-
czenia amerykańskie w zakre-
sie rolnictwa obywatelskiego 
przedstawiła dr Anna Jastrzę-
biec-Witowska z Urzędu Miej-
skiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Konwersatorium stanowiło 
podsumowanie piątej edycji 
konkursu dotyczącego pol-
skiego rolnictwa i obszarów 
wiejskich, organizowanego 

przez FDPA. Wcześniej, w jed-
nej z pięknych sal Pałacu Sta-
szica odbyło się wręczenie 
nagród laureatom konkursu 
„Polska wieś – dziedzictwo 
i przyszłość”.

– Celem zmagań jest pro-
mocja wartości obszarów 
wiejskich, ich dziedzictwa 
kulturowego oraz wzbogace-
nie publicznej debaty na temat 
możliwości rozwoju polskiej 
wsi – podkreślała Monika Szy-
mańska z FDPA. 

Nagrodą jest m.in. publikacja 
nagrodzonego utworu. W tym 
roku wydano drukiem pracę 
Wojciecha Goszczyńskiego pt. 
„Smak Zmiany. Nowe formy 
społeczej organizacji rolnictwa 
i konsumpcji żywności w Unii 
Europejskiej”.

O rolnictwie obywatelskim 
i alternatywnych drogach dostępu do 
żywności rozmawiano podczas 
spotkania zorganizowanego przez 
Fundację na rzecz Rozwoju 
Polskiego Rolnictwa w Pałacu 
Staszica w Warszawie.

Arysta LifeScience liderem na 
rynku biostymulatorów

Prestiżowa konferencja New 
AG, po raz pierwszy odbywa-
jąca się w Europie Środkowo-
-Wschodniej, była znakomitą 
okazją do poinformowania 
o przejęciu przez Arysta Life-
Science grupy Goëmar group 
z BeCapital oraz Pachel Indu-
stries. Firmy połączyła wspólna 
wizja przewodzenia na rynku 
biostymulatorów. Przejęcie 
firmy Goëmar to krok milowy 
dla kontynuacji rozwoju Arysta 
LifeScience w szybko rozwija-
jącej się sferze biorozwiązań. 
Celem firmy Arysta LifeScience 
jest umocnienie jej wiodącej roli 
w dziedzinie biorozwiazań. – 
powiedział Wayne Hewett, peł-
niący obowiązki CEO w firmie 
Arysta LifeScience. Jean-Pierre 

Princen, Chief Executive Officer 
firmy Goëmar dodał: – Jesteśmy 
podekscytowani wejściem do fir-
my Arysta LifeScience. Uzupeł-
niająca natura naszych dwóch 
przedsiębiorstw da nam dodat-
kowe możliwości do kontynuacji 
wyjątkowego rozwoju, którego 
doświadczyliśmy w ostatnich 
latach. Goëmar wnosi do firmy 
Arysta LifeScience ponad 40 lat 
doświadczeń oraz rozwiązań 
technicznych z zakresu biokon-
troli, z dużym portfolio mocno 
zróżnicowanych produktów.

Paula Pinto, Szef Marketin-
gu Arysta LifeScience Corpora-
tion zaprezentowała min. nową 
stronę internetową poświęconą 
biostymulatorom i aktywatorom. 
Polski serwis dostępny pod ad-
resem http://pl.cropbenefits.com 
przeznaczony dla rolników i sa-
downików w przystępny sposób 
prezentuje biostymulatory i akty-
watory, min.: Asahi SL, Goemar 
BM86, Forthial. Użytkownicy wi-
tryny mogą zapoznać się z ko-
rzyściami ze stosowania tych 
preparatów w poszczególnych 
procesach i fazach wzrostu roślin.

Hisaya Kobayashi – jako Szef 
Business Unit Japonii i Europy 
Środkowej/ Wschodniej (JCEE) 
przedstawił tą stosunkowo nową 
jednostkę organizacyjną Ary-
sta LifeScience działającą na 
rynkach: Japonia, Korea Połu-
dniowa, Polska, Węgry, Cze-
chy, Słowacja, Rumunia, Rosja, 
Ukraina i Kazachstan. Obec-
nie biostymulatory stanowią 
15% sprzedaży Arysty w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej.

O tym, jak istotne dla firmy 
jest rozwijanie oferty i zwięk-
szenie dostępności biosty-
mulatorów, świadczy fakt, że 
z początkiem roku Arysta za-
trudniła sześciu przedstawicieli 
regionalnych, którzy zajmują 
się profesjonalnym doradz-
twem i sprzedażą tych prepa-
ratów. – Naszym celem jest nie 
tylko utrzymanie pozycji lidera 
w tym segmencie rynku mówił 
dr Jerzy Pątek, Prezes Zarządu 
Arysta LifeScience Polska – ale 
także stworzenie doskonale roz-
winiętej sieci dystrybucyjnej. 
Będziemy też umacniać relacje 
z rolnikami poprzez wsparcie 

marketingowe i programy lo-
jalnościowe. Na koniec dr Jerzy 
Pątek opowiedział krótko o no-
wościach w ofercie, min.: o pre-
paracie Vaxiplant - szczepionce 
dla roślin; Delsol - preparacie 
stymulującym wzrost i plonowa-
nie roślin a także aktywującym 
życie mikrobiologiczne gleby; 
FloreduX - do wczesnego prze-
rzedzania drzew owocowych 
głównie jabłoni, FINISH SX 
40 SG - chwastobójczym środku 
do zwalczania chwastów dwu-
liściennych w zbożach ozimych 
i jarych oraz preparacie Arrest – 
sklejającym łuszczyny rzepaku.

W oparciu o materiały prasowe  
Arysta LifeScience Polska

Jolanta Malinowska-Kłos

W marcu na 12-tej międzynarodowej konferencji NewAg w Warszawie 
odbyła się konferencja prasowa firmy Arysta LifeScience, poświęcona m.in. 
przejęciu przez Arystę francuskiej firmy Goemar.

Jerzy Pątek
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Inwestycja na lata

Od wielu lat rodzina używa 
silosów zbożowych firmy BIN. 
W Barniewicach rozmawiali Ta-
deusz Haase i jego syn Łukasz 
z Andrzejem Muszyńskim i Prze-
mysławem Bochatem przedsta-
wicielami firmy BIN sp. z o.o. 
z Aleksandrowa Kujawskiego. 
W rozmowie uczestniczył Ro-
man Barszcz z redakcji Raportu 
Rolnego.

Roman Barszcz: Panowie, 
jak to wszystko się zaczęło?

Tadeusz Haase: Wychowali-
śmy się w małym gospodarstwie 
rolnym, gdzie dwóch z trzech 
braci od początku zakładało, 
że będą rolnikami. W końcu 
lat 50, gdy rodzice dokupili 
2,5 hektara do gospodarstwa, 
i razem dysponowaliśmy już 
13 hektarami, uznaliśmy, że 
nasza przyszłość jest w rolnic-
twie. W latach 70 dokupowa-
liśmy ziemię, a w latach 90 już 
dysponowaliśmy ok. 200 hek-
tarami. Wtedy powstała ustawa 
o Agencji Nieruchomości Rol-
nych, która otworzyła furtkę 
do znacznego powiększania go-
spodarstw. W naszym rejonie 
były dwa interesujące gospo-
darstwa: Tokary, o które prze-
graliśmy przetarg, i Barniewice. 
To drugie zresztą od początku 
bardziej nam odpowiadało ze 
względu na bliskość naszych 
dotychczasowych pól. Wiado-
mo, że przejąć 500-hektarowe 
gospodarstwo, gdy dotąd mie-
liśmy tylko 200, wymaga dużo 
pracy i inwestycji, a spustosze-
nie było tu straszne: maszyny 

w okrutnym stanie, budynki 
zrujnowane… Wtedy, w pierw-
szych latach gospodarowania, 
postawiliśmy na firmę BIN i ich 
silosy do przechowywania zbo-
ża, bo tu nie było w czym go 
magazynować. Był owszem 
spichlerz dwupoziomowy, ale 
mały, maksymalnie na 250-
300 ton, a więc nie przystający 
do tego typu przedsięwzięcia. 
Postawiliśmy więc najpierw 
4 studwudziestotonowe silosy 
i one do dzisiaj służą bez za-
rzutu. W owych latach bardzo 
opłacało się magazynować zbo-
że, bo można było na początku 
następnego roku sprzedać drożej 
o kilkadziesiąt procent. Dzięki 
takiej specyfice tamtych czasów 
zarobiliśmy duże pieniądze, a to 
nam ułatwiło dalsze inwesto-
wanie. W efekcie jako rodzina, 
wszyscy razem wzięci, mamy 
teraz ponad 2 tys. hektarów.

Łukasz Haase: Mamy 3 go-
spodarstwa, a tutaj w Bar-
niewicach zainstalowane są 
2 baterie silosów. W pozosta-
łych dwóch: pod Słupskiem 
i na Żuławach jeszcze nie 
mamy żadnych. Są tam ma-
gazyny płaskie, więc zastana-
wiamy się czy instalować tam 
silosy, czy montować dobre 
urządzenia do rozsypywania 
w magazynach płaskich. Jest 
to szczególnie ważne w czasie 
żniw, żeby jak najszybciej i naj-
lepiej można było spryzmować 
to zboże. Poważnym argumen-
tem jest w dzisiejszych czasach 
fakt, że brakuje powierzchni 
magazynowej.

TH: Niektórzy oceniają, że 
dzisiejsza sytuacja na rynkach 
rolnych jest wprost idealna, że 
lepiej już nie trzeba. Z drugiej 
strony mamy wciąż niestabilną 
sytuację na wschodzie.

ŁH: Zgadzam się z tobą. Jedy-
ny problem jest w tym, żeby taka 
sytuacja dłużej się utrzymała, 
aby można było cokolwiek za-
planować. Wiedząc mniej wię-
cej jaka cena będzie stabilna, 
wiadomo jakie nakłady można 
ponieść. Na razie jednak jest 
dobrze, nie narzekajmy.

Roman Barszcz: Obecna 
powierzchnia waszych go-
spodarstw to 2 tys. hektarów, 
czy macie panowie górną gra-
nicę wielkości, którą chcecie 
osiągnąć?

ŁH: To pokaże czas. Na pew-
no jeszcze coś byśmy chcieli 
kupić, ale już nie ma takich 
wielkoobszarowych gospo-
darstw, które można by kupić. 
Są niestety mniejsze działki, któ-
re trzeba kawałek po kawałku 
wychwytywać. Również Agencja 
Nieruchomości Rolnych podzie-
liła grunty na działki po maksy-
malnie 20 hektarów. Może uda 
się w przyszłości przejąć jakieś 
gospodarstwo w całości, ale to 
też nie jest łatwe w dzisiejszych 
czasach, szczególnie jeśli nie 
chce się przepłacać.

TH: Barniewice są też częścio-
wo położone w granicach miasta 
Gdańska, więc nie da się w ho-
ryzoncie następnych pokoleń 
utrzymać gospodarstwa rolnego 
tutaj. Ta ziemia jest już objęta 

planami zagospodarowania 
przestrzennego, które przewi-
dują tu budownictwo mieszka-
niowe. A więc młode pokolenie 
ma ten przywilej, że będzie mo-
gło tę ziemię zbyć i w innym 
miejscu kupić znacznie większy 
areał. Jestem też pełen podziwu 
dla syna, który ciężko pracuje 
i ma wielką wiedzę rolniczą, ale 
gdyby mi się udało przekonać 
jeszcze drugiego syna, który te-
raz studiuje zarządzanie, żeby 
wspólnie zarządzali tym mająt-
kiem, to byłoby  optymalnie.

RB: Panowie, jaka obecnie 
jest sytuacja na rynku?

Przemysław Bochat: Często 
jeżdżąc po gospodarstwach lub 
spotykając się z rolnikami na 
targach rolniczych, słyszymy 
głosy osób nie znających tematu, 
którzy mówią, że „tymi BIN-ami 
rynek się już nasycił”. Wcale 
tak nie jest, bo mimo tego, że 
w naszych silosach jest już po-
nad 5 mln ton, a ponadto są 
jeszcze funkcjonujące stare ma-
gazyny i duże elewatory oraz 
nasza konkurencja wciąż działa, 
to w sumie potrzeby magazyno-
we są bardzo duże. Dotyczy to 
zarówno małych gospodarstw 
jak i dużych firm. Jedynym ha-
mulcem są finanse. Liczymy, 
że właściwe rozdysponowanie 
środków PROW na lata 2014-
2020 pozwoli na inwestycje 
w naszej gałęzi sektora rolnicze-
go dzięki czemu baza przecho-
walnicza polskich gospodarstw 
będzie większa i coraz bardziej 
zmechanizowana.

TH: Ja bym sobie życzył, żeby 
pewne środki z PROW-u były 
na gospodarstwa towarowe, 
abyśmy nie przejedli tych pie-
niędzy poprzez wspieranie wy-
łącznie małych gospodarstw. 
Przecież trzeba wziąć odpo-
wiedzialność za wyżywienie 
narodu! Więc nowy minister 
rolnictwa powinien przezna-
czyć znacznie większe sumy na 
inwestycje w gospodarstwach. 
Druga sprawa, to stara prawda, 
że apetyt rośnie w miarę jedze-
nia. I z silosami jest podobnie jak 
z ciągnikiem, który służył nam 
świetnie np. 10 lat, ale wtedy 
trzeba go już wymienić,  cho-
ciażby dlatego, że technologia 
się zmieniła. Zboża to dotyczy 
jeszcze bardziej, bo nie można go 
przechowywać byle gdzie i byle 
jak. Zboże musi mieć warunki 
wręcz sterylne, bo to jest chleb! 
Dlatego wierzę w to, że rynek 
długo się jeszcze nie nasyci. 
Zwłaszcza dlatego, że potrzeb-
ny jest rozwój technologiczny.

RB: A jak wyglądają nowe 
rozwiązania technologiczne 
w produktach BIN-u?

Andrzej Muszyński: Dla go-
spodarstwa tej wielkości najważ-
niejsze jest uzyskanie właściwej 
wydajności w maszynach i urzą-
dzeniach towarzyszących: za-
ładowczych i wyładowczych. 
Przy takich powierzchniach 
upraw i wydajności z hektara 
potrzeba zwiększonych wydaj-
ności jest bardzo ważna. Śred-
nim rolnikom wystarczają te 
produkty, które już są znane, 
ale dla przykładu wprowadzi-
liśmy jako nowość przenośni-
ki ślimakowe pionowe. Są one 
stosunkowo tanie, ale już mają 
wydajność 22 ton na godzinę. 
W większych instalacjach oczy-
wiście stosuje się podnośniki 
czerpakowe, które też produ-
kujemy. Te z kolei mają wydaj-
ność 50 i więcej ton na godzinę. 
Zwiększanie tej wydajności to 
tylko kwestia ilości czerpaków 
na metrze bieżącym taśmy. 
Myślimy również o podnośni-
kach strumieniowych, które 

zdecydowanie poprawiają wy-
dajność i są technicznie bardziej 
zaawansowane. Ich zasada dzia-
łania polega na tym, że kubełki 
„bez dna” wykonane z tworzywa 
sztucznego zabierają napływa-
jące ziarno, przez co tworzy się 
jeden strumień podnoszenia. 
Bardzo istotnym parametrem 
wszystkich tych urządzeń jest 
wydajność oraz nieuszkadzanie 
ziarna, który jest miarą postępu 
technicznego. Pamiętać trzeba, 
że przechowywanie nieuszko-
dzonego ziarna jest lepsze, bo 
patogenom trudniej się do nich 
dostaje i zagnieżdża. Drugą kwe-
stią jest czuwanie nad właści-
wym przechowywaniem. W tym 
jednym z istotnych parametrów 
jest pomiar temperatur w po-
szczególnych warstwach. Dzięki 
temu wiemy czy nie ma punktów 
zapalnych lub zagrzewania zbo-
ża, co rodziłoby podejrzenie że 
mogą tam się pojawiać zarodniki 
grzybów pleśniowych. Bo skoro 
rośnie wilgotność i temperatura, 
to są do tego warunki. Wówczas 
wystarczy włączyć wentylator 
lub też i nagrzewnicę. Trzecia 
sprawa, to nasz najnowszy hit, 
choć dopiero w początkowej 
fazie sprzedaży. Jest to mikro-
procesor sterujący, który m.in. 
z wilgotności powietrza wtłacza-
nego i temperatury powietrza 
opuszczającego silos wylicza wil-
gotność ziarna i sam reaguje – 
włącza wentylatory. Nazywa się 
BIT-em, a twórcą jego jest prof. 
Antoni Ryniecki z Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Poznaniu. 
Ten mikroprocesor konieczny 
jest w dużych silosach, rozmia-
rów tysiąca czy półtora tysiąca 
ton. Takie zaawansowane roz-
wiązania świetnie sprzedają się 
w Danii, bo tam ze względu na 
największą na kontynencie pro-
dukcję trzody chlewnej rolnicy 
bardzo dbają o jakość ziarna pa-
szowego. Duńczycy zdają sobie 
sprawę, co to znaczy „popsuć 
zboże” lub podać zwierzęciu pa-
szę porażoną mykotoksynami, 
dlatego we własnym ekonomicz-
nym interesie dbają o najwyższą 
jakość ziarna.

Od kilkunastu do ponad dwóch tysięcy hektarów - to historia 
rozwoju gospodarstwa rodzinnego Haasów spod Chwaszczyna 
koło Gdańska. 

Od  lewej: Tadeusz Haase, Przemysław Bochat, Łukasz Haase, Andrzej Muszyński i Czesław Haase.
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Członkostwo w UE zmieniło polski rynek mleka

Panie Prezesie, już niedłu-
go minie 10 lat od wstąpienia 
Polski do UE. Jak nasza akcesja  
wpłynęła na rynek mleka?

– Polskie mleczarstwo już od 
początku lat 90. szybko dostoso-
wało się do nowych warunków 
gospodarki rynkowej – być może 
ze względu na wysoki stopień 
jej „uspółdzielczenia” i związa-
ną z tym zbieżność interesów 
rolników–producentów mle-
ka i jego przetwórców. Jeszcze 
przed akcesją podjęto działania 
w zakresie regulacyjnym, m.in. 
zostało już wdrożone tzw. kwo-
towanie produkcji mleka. Myślę, 
że właśnie m.in. dlatego przekro-
czenie limitu kwoty hurtowej 
miało miejsce tylko dwukrotnie: 
o 2,4 proc. w roku kwotowym 
2005/2006 i o 0,14 proc. w roku 
kwotowym 2012/2013. Podkre-
ślić też trzeba wysoką umiejęt-
ność polskich producentów 
i eksporterów do wykorzysty-
wania mechanizmów i środków  
unijnych. Dzięki temu nasz kraj 
dysponuje rozwiniętą bazą prze-
twórczą mleka, która pozwala 
na skuteczne konkurowanie 
zarówno na rynku unijnym, 
jak i światowym. O konkuren-
cyjności polskich produktów 
mlecznych świadczą wysokie 
wyniki handlu zagranicznego. 
Na podkreślenie zasługuje jed-
nak, wierność polskich konsu-
mentów, którzy kupując polskie 
przetwory mleczne dają stabilną 
podstawę producentom i prze-
twórcom  funkcjonowania na 
krajowym rynku. 

Sukces w handlu zagranicz-
nym to zapewne także efekt 
skutecznej promocji polskiego 
mleka i przetworów mlecznych. 
A w tym względzie olbrzymie 
zasługi ma właśnie ARR.

– Rzeczywiście działania pro-
mocyjno-informacyjne stały się 
w ostatnich latach zauważalną 
i docenianą przez uczestników 
rynku rolno-żywnościowego 
aktywnością Agencji. Promo-
cja produktów mleczarskich jest 
realizowana zarówno na rynku 
krajowym, jak i na rynkach za-
granicznych. ARR wspiera re-
alizację branżowych kampanii 
promocyjno-informacyjnych, 
skierowanych do odbiorców 
krajowych („Stawiam na mleko 
i produkty mleczne”, „Mam kota 
na punkcie mleka”), jak i na ryn-
ki pozaunijne (kampania „Trade 
milk”). Od 2012 r. ARR, w ra-
mach branżowego programu pro-
mującego polskie specjalności 
żywnościowe, promuje polskie 
marki  podczas prestiżowych tar-
gów branży rolno-spożywczej 
w Europie i na świecie. W ra-
mach PROW 2007-2013 Agencja 
wspierała także grupy producen-
tów żywności w działalności 
informacyjnej i promocyjnej 
prowadzonej na rzecz produk-
tów wytwarzanych w ramach 
systemów jakości żywności. Po-
nadto ARR wspiera promocję 
polskiego dziedzictwa kulinar-
nego, produktów ekologicznych, 
regionalnych i tradycyjnych oraz 
wytwarzanych w ramach uzna-
nych systemów gwarantowanej 
jakości żywności podczas szere-
gu krajowych i zagranicznych 
targów, wystaw, konferencji, 
misji gospodarczych, szkoleń, 
pokazów, a także dzięki działal-
ności wydawniczej i w ramach 
innych rodzajów aktywności. 
Poza tym – w zakresie działań 
promujących żywność – ARR 
obsługuje 9 funduszy promocji 
produktów rolno-spożywczych, 
w tym Fundusz Promocji Mle-
ka. Warto wspomnieć, że od 

jego utworzenia na wspieranie 
marketingu rolnego i spożycia 
produktów mlecznych wypła-
cono dosyć sporo, bo 120 mln 
zł. Dzięki różnym działaniom 
spożycie mleka w kraju wzrosło 
ze 173 l na 196 l. 

Oczywiście ta promocja ma 
szerszy wymiar, bo nie dotyczy 
tylko mleka.

– Stworzyliśmy  możliwość po-
zyskania wsparcia na działania 
promocyjne w ramach PROW 
dla producentów ekologicznych, 
tradycyjnych, regionalnych, a od 
2009 r. administrujemy dzie-
więcioma branżowymi fundu-
szami promocji. Dzięki temu 
przedsiębiorcy mogą korzystać 
z kompleksowej i usystematyzo-
wanej promocji ich produktów 
za granicą, poprzez udział w naj-
większych imprezach targowo-
-wystawienniczych, szkoleniach 
marketingowo-rynkowych, se-
minariach branżowych, kon-
ferencjach międzynarodowych 
i misjach gospodarczych itd. 
Zaangażowaliśmy się  także 
w promocję polskich specjalno-
ści żywnościowych na świecie 
w ramach branżowego programu 
promocji Ministerstwa Gospo-
darki. Program ten  ma na celu 
wykreowanie nowych, polskich, 
silnych marek, które będą rozpo-
znawalne na świecie i kojarzone 
przez to z krajem pochodzenia. 

W projekt zaangażowani są 
krajowi producenci i przetwór-
cy żywności: mięsa, w tym dro-
biowego, owoców i warzyw, 
mleka, sera, produktów prze-
miału zbóż, pieczywa i świe-
żych wyrobów ciastkarskich, 
makaronów, kakao, czekolady, 
wyrobów cukierniczych, herbaty  
i kawy, wódek, cydru, win owo-
cowych, piwa.

Dzięki działaniom promo-
cyjnym zaplanowanym na 
lata  2012 – 2015, możliwe 
jest zaistnienie polskich spe-
cjalności eksportowych, two-
rzących nową markę „Polska”,  
w świadomości zagranicznych 
odbiorców. Działania organizo-
wane w ramach programu reali-
zowane są przez nas  na terenie: 
Rosji, Niemiec, Chin, Francji, 
Ukrainy oraz Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich i obejmu-
ją m.in.: udział w zagranicznych 
imprezach targowo-wystawien-
niczych (World Food Moscow, 
SIAL Paris, Gulfood, SIAL China, 
World Food Ukraine, Anuga), 
zagraniczne misje gospodarcze 
i seminaria branżowe, wizyty 
studyjne dziennikarzy z zagra-
nicy w Polsce, konferencje i inne 
działania PR dla zagranicznych 
przedstawicieli branży spożyw-
czej podczas największych tar-
gów wyrobów spożywczych 
w kraju. Nasze działania w tej 
sferze są potrzebne i widoczne, 
tylko trzeba chcieć je widzieć 
i oceniać obiektywnie, a tego 
czasem brakuje.

Wracając jednak do rynku 
mleka. Bardzo ważnym progra-
mem realizowanym przez ARR 
jest program „Mleko w szkole”.

– We wrześniu 2013 r. roz-
poczęliśmy dziesiąty rok jego 
realizacji w Polsce. W roku 
szkolnym 2012/2013 korzy-
stało z niego 2,43 mln dzieci. 
O jego skali niech świadczy to, 
że uczestniczy w nim aż 97 proc. 
wszystkich dzieci uczęszczają-
cych do szkól podstawowych. 
Od uruchomienia w 2004 r. 
programu „Mleko w szkole” 
dzieci spożyły już 410 tys. ton 
mleka i jego przetworów, jest to 
ok. 1,6 mld szklanek mleka. Na 

podkreślenie zasługuje fakt, że 
wśród krajów UE uczestniczą-
cych w programie Polska jest 
liderem wykorzystania środ-
ków unijnych przeznaczonych 
na ten cel. O dużym sukcesie 
możemy też mówić w przypadku 
programu „Owoce w szkole”, 
do którego przystąpiło ponad 
930 tys. uczniów, czyli 85 proc. 
dzieci z grupy docelowej. Oba 
będą realizowane w kolejnej 
perspektywie budżetowej UE.

Jak ocenia pan perspektywy 
polskiej branży mleczarskiej 
i możliwości jej ekspansji na 
zagranicznych rynkach?

– Rosnący popyt na artyku-
ły mleczarskie, szczególnie ze 
strony krajów rozwijających 
się, stymuluje eksport, a co za 
tym idzie także wzrost cen. Co 
ważne, zdaniem specjalistów 
m.in. z FAO i OECD koniunk-
tura na rynkach światowych 
w tej branży ma trwałe pod-
stawy. W tych realiach polscy 
producenci doskonale sobie 
radzą. Jeszcze raz zaznaczę, 
że dzięki środkom unijnym 
nasz kraj dysponuje rozwiniętą 
bazą przetwórczą. Dodatko-
wo wypracowane przez krajo-
wych przetwórców technologie 
gwarantują wysoką jakość 
z jednoczesnym zachowa-
niem konkurencyjnych cen. To 
wszystko ma odzwierciedlenie 
w wynikach handlu zagranicz-
nego. W 2013 r. wartość sprze-
daży zagranicznej przetworów 
mlecznych ukształtowała się 
na poziomie 1599 mln euro, 
tj. o prawie 18 proc. wyższym 
niż rok wcześniej. Przychody 
z eksportu wyrażone w złotych 
zwiększyły się o 17 proc. r/r do 
6684,5 mln zł. Musimy jednak 
pamiętać, że polscy producenci 
i przetwórcy mleka muszą się 
liczyć z rosnącą konkurencją 
i nadal pracować nad jakością 
oferty i efektywnością produk-
cji. Aby utrzymać i poprawić 
pozycję, konieczna wydaje się 
jeszcze szybsza konsolidacja 
branży oraz jeszcze większa 
innowacyjność w działaniu.

Za rok UE odejdzie od kwoto-
wania mleka (ma obowiązywać 
do 31 marca 2015 r.). To ozna-
cza także duże zmiany dla ARR.

– Odstąpienie od tego systemu 
nie oznacza, że wspólna polityka 
rolna zostawi w tej dziedzinie 
całkowicie wolny rynek. ARR 
nadal będzie miała co robić. Do 
końca czerwca 2020 r. obowiązy-
wać będą założenia tak zwanego 
„pakietu mlecznego” (m.in. mo-
nitorowanie ilości produkowane-
go mleka, uznawanie organizacji 
i zrzeszeń). Mechanizmy inter-
wencyjne mogą zostać wzmoc-
nione przez dodatkowe działania 
wynikające z przepisów regulują-
cych postępowanie w przypadku 
wystąpienia zakłóceń rynko-
wych. Wtedy istnieje możliwość 
uruchomienia środków z tzw. re-
zerwy przeznaczonej na sytuacje 
kryzysowe w sektorze rolnym. 
Pozostawiono także możliwość 
przekazywania części zapasów 
interwencyjnych do wykorzysta-
nia w nowym programie pomocy 
najbardziej potrzebującym w UE 
(tyle że będzie on finansowany 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego). Przewidziano  także 
możliwość uruchomienia dopłat 
do prywatnego przechowywa-
nia masła, OMP, a także serów 
z europejskimi oznaczeniami 
jakościowymi: Chroniona Na-
zwa Pochodzenia i Chronione 
Oznaczenie Geograficzne. Po-
zostawiono również możliwość 
stosowania przez UE refundacji 
wywozowych, jako środka za-
pobiegającego zakłóceniom na 
rynku. Utrzymano wymóg po-
siadania pozwoleń na przywóz 
i wywóz mleka oraz przetworów 
mlecznych. Ponadto w zakresie 
działań promocyjnych i infor-
macyjnych zaproponowano: 
stopniowe zwiększanie środków 
finansowych na ten cel w UE, 
wprowadzenie europejskiej strate-
gii promocji, rozszerzenie zakresu 
stosowania środków promocyj-
nych, a także uproszczenie pro-
cedur administracyjnych.

Przed Agencją nowe zadania 
i wyzwania. Jesteśmy gotowi do 
ich realizacji. 

O tym jak zmienił się krajowy rynek mleka po wejściu Polski do Unii Europejskiej rozmawiamy 
z Radosławem Szatkowskim, prezesem Agencji Rynku Rolnego podczas Polskiego Kongresu 
Rolnictwa, który odbył się 28 kwietnia 2014 roku w Gniewinie na Pomorzu 
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W SILOSACH BIN

R E K L A M A

„Fakty i mity o mleku”

Spotkanie w Białymstoku 
poświęcone było oczywiście 
roli mleka i jego przetworów, 
jak również konsekwencjom 
ich braku w codziennej diecie 
dzieci i młodzieży.

Rozmawiano o tym, że pomi-
mo dość wysokiej świadomości 
konsumentów o roli mleka i jego 
przetworów, zapominamy o nim 
w układaniu naszego codzien-
nego jadłospisu, choć stanowi 
jeden z ważniejszych elementów 
piramidy żywieniowej. Mleko jest 
przecież najcenniejszym źródłem 
łatwo przyswajalnego wapnia, 
białka i wielu witamin. W tego-
rocznej debacie ekspertami byli 
lekarze na co dzień pracujący 
w Klinice Pediatrii i Zaburzeń 
Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uni-
wersytetu Medycznego w Białym-
stoku. Prof. dr hab. n. med. Janina 
Danuta Piotrowska – Jastrzębska, 
w trakcie swojego wykładu zwró-
ciła uwagę na to, jak ogromną 
rolę odgrywa prawidłowe żywie-
nie, będące głównym czynnikiem 
środowiskowym wpływającym 
zarówno na stan zdrowia, jak 
również procesy rozwojowe 
dzieci i młodzieży. Skutkiem 
nieprawidłowości w codziennym 
odżywianiu, w którym bardzo 
często brakuje mleka oraz jego 
przetworów, jak również innych 
produktów będących podstawą 
racjonalnego żywienia, są: nie-
dożywienie, nadwaga, jak rów-
nież coraz bardziej niepokojące 
zjawisko, zwłaszcza wśród dzieci 
i młodzieży - otyłość.

Kolejny ekspert Kliniki Pe-
diatrii i Zaburzeń Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży Uniwersy-
tetu Medycznego w Białymsto-
ku, dr n. med. Irena Białokoz 
- Kalinowska poruszyła nato-
miast tematykę wpływu mass 
mediów na aktualne wybory 
konsumenckie w zakresie od-
żywiania i tego, w jaki spo-
sób powinniśmy weryfikować 
skierowane do nas informacje. 
Zwróciła uwagę na wiele aspek-
tów, które mają wpływ na to, 
iż często wybieramy te produk-
ty, które niejednokrotnie nie 
powinny znaleźć się w naszej 
codziennej diecie.

Kontynuację tematu niepra-
widłowości odżywiania pod-
jęła również Dyrektor Biura 
Polskiej Izby Mleka, Agniesz-
ka Maliszewska. Podkreśliła, 
że w Polsce ciągle spożywamy 
zbyt mało mleka i produktów 
mleczarskich. Mimo, iż spożycie 
z roku na rok wzrasta i w ubie-
głym roku osiągnęło poziom 
ok. 197 l/mieszkańca, wciąż 
jesteśmy daleko za pozostały-
mi krajami Unii Europejskiej. 
W celu zwiększenia spożycia 
mleka wśród naszych rodaków, 
Polska Izba Mleka nie ustaje 
w ciągłej promocji i organiza-
cji przedsięwzięć mających na 
celu edukację zarówno dzieci, 
młodzieży, jak również doro-
słych w temacie mleka.

W oparciu o materiały prasowe  
Polskiej Izby Mleka

Jolanta Malinowska-Kłos

Pierwsza z dwóch, zaplanowanych na 
ten rok, cyklu konferencji o roli 
mleka w zdrowym żywieniu odbyła 
się w Białymstoku.

Ekskluzywnie o rolnictwie w Europie Środkowo-Wschodniej

Dwunasta konferencja ma-
gazynu New AG International, 
która po raz pierwszy odby-
ła się w Europie Środkowo-
-Wschodniej, przyciągnęła 
wielu chętnych do prowadze-
nia rozmów biznesowych. Nie 
było typowych pokazów ani 
wystawionych maszyn, jed-
nak międzynarodowe śro-
dowisko integrowało się jak 
nigdy dotąd. Lista wystawców 

obejmowała takie kraje jak 
Kanada, Stany Zjednoczone, 
Indie, Japonia, Hiszpania, Ir-
landia, Włochy, Chiny, Izra-
el, Belgia, Austria, Norwegia, 
Rosja czy nawet Chile.

Przez trzy dni trwały rozmo-
wy, prezentacje, konferencje 
dotyczące nawożenia, środków 
ochrony roślin, nawadniania 
czy specjalistycznych maszyn 
i produktów.

– Spotkanie jest idealną 
platformą do nawiązywa-
nia nowych kontaktów 
i wzmacniania istniejących 
relacji – informują organi-
zatorzy. – Warszawa przy-
ciągnie większość ważnych 
dostawców z całego świata, 
jak i kluczowych odbior-
ców, dystrybutorów i do-
radców z Europy Środkowej 
i Wschodniej.

Program konferencji składał 
się z 5 sesji obejmujących takie 
tematy jak odżywianie roślin, 
mikroelementy, biokontrolę, 
biostymulanty i nowe produk-
ty oraz technologie informacyj-
ne stosowane do zarządzania 
uprawami, rozwój kontroli 
biologicznej w regionie czy 
perspektywy upraw cieplar-
nianych w Europie Wschodniej 
i Środkowej.

– Wraz ze wzrostem zaawan-
sowanej technologii dotyczącej 
upraw na poziomie 8-10 pro-
cent rocznie, światowe rolnic-
two staje się coraz bardziej 
ekskluzywne – podkreślają 
organizatorzy polskiej edycji. 
– Dlatego New AG Internatio-
nal organizuje międzynarodo-
we spotkania w każdej części 
świata. Teraz czas na Polskę, 
kolejne będzie w Chinach.

W nietypowym jak dla tej branży miejscu – bo w samym centrum Warszawy, w hotelu Hilton – 26-28 marca 
odbyło się coroczne spotkanie wiodących światowych specjalistów w dziedzinie technologii rolniczych.
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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_pion1.indd   1 2013-11-18   15:04:29
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Najważniejsze choroby 
łuszczyn rzepaku

W każdej łuszczynie powstaje 
od 20 do 30 nasion, które stop-
niowo dojrzewają, gromadząc 
substancje zapasowe wskutek 
odpowiednich zmian biochemicz-
nych. W korzystnych warunkach,  
przy odpowiednim dostępie wody 
i substancji pokarmowych, a bez 
szkodliwego udziału agrofagów, 
powstają i dojrzewają dorodne, 
spełniające wymogi przemysłu 
przetwórczego, nasiona. Tworzenie 
plonu zaczyna się już praktycz-
nie od siewu i trwa aż do zbioru, 
w tym czasie plantacja wymaga 
stałej kontroli, aby w razie możli-
wości nie pozwolić na zakłócenie 
tego procesu.

Rzepak porażany jest przez 
licznych sprawców chorób powo-
dujących zróżnicowane szkody 
wpływające na poziom i jakość 
plonowania. Zależy to od organu, 
na którym się rozwijają, podat-
ności odmiany oraz  warunków 
infekcji. Przy wczesnym porażeniu 
łuszczyny się nie rozwijają, a na-
siona nie wykształcają się. Później 
obecność patogenów prowadzi 
do przedwczesnego zasychania, 
pękania i osypywania się nasion. 
Powoduje to często bezpośred-
nie straty od 15 do 30 % nasion. 
Chore łuszczyny dojrzewają nie-
równomiernie, nasiona są słabo 
wykształcone, często pomarsz-
czone i zielone. Charakteryzu-
ją się przy tym obniżoną masą 
i zmienioną zawartością tłuszczu 
oraz białka, związanego z przed-
wczesnym zahamowaniem pro-
cesu dojrzewania.

Liczne grzyby patogeniczne i sa-
protroficzne, które wcześniej były 
na łuszczynach mogą również za-
siedlać nasiona. Występują na ich 
powierzchni lub przerastają przez 
okrywę nasienną, niekiedy nawet 
do zarodka. Najczęściej izoluje się 
z nasion rzepaku grzyby rodzaju 
Alternaria, Cladosporium, Fusa-
rium, Stemphylium, Penicillium, 
Aspergillus, Mucor oraz gatunki 
Botrytis cinerea, Phoma lingam 
i inne. Grzyby te zmniejszają ener-
gię i zdolność kiełkowania nasion, 
a niektóre wytwarzają toksyczne 
metabolity. Mikotoksyny te są bar-
dzo niepożądane, istotnie pogar-
szają bowiem jakość surowca dla 
celów żywieniowych. Skażona mi-
kotoksynami śruta rzepaczana lub 
wytłoki nie powinny być używane 
jako dodatek do pasz dla zwierząt 
gospodarskich. Zanieczyszczenie 
nasion przez zarodniki, strzępki 
grzybni, czy sklerocja w przypadku 
przeznaczenia ich na materiał siew-
ny są źródłem infekcji dla roślin 
w kolejnych latach uprawy.

Poza utrzymaniem odpowied-
niej zdrowotności łuszczyn, 
bardzo istotny wpływ na jakość 

plonu, ma również technika 
zbioru, oczyszczenie i szybkie 
dosuszenie nasion oraz warunki 
przechowywania surowca. Nie 
spełnienie tych warunków po-
woduje dalszy, niekontrolowany 
rozwój grzybów na nasionach.

Na łuszczynach obserwujemy 
większość grzybów chorobotwór-
czych, które występują na innych 
częściach roślin, przede wszystkim 
jednak są to  grzyby rodzaju Alter-
naria (czerń krzyżowych), ale rów-
nież m.in. sprawca szarej pleśni, 
zgnilizny twardzikowej, suchej 
zgnilizny kapustnych i mączniaka 
prawdziwego. Do infekcji łuszczyn 
dochodzi częściej, gdy patogeny 
wystąpiły już wcześniej na liściach 
lub (i) łodygach. W sprzyjających 
warunkach zarodniki tych cho-
robotwórczych grzybów głów-
nie przez wiatr, krople deszczu 
przenoszone są wyżej i porażają 
tkanki łuszczyn. Rozprzestrzenia-
niu zarodników i infekcji sprzyja 
specyficzny mikroklimat panujący 
w dojrzewającym, gęstym łanie 
rzepaku. Często drogę zakażeń  
ułatwiają szkodniki łuszczyno-
we (chowacz podobnik, pryszcza-
rek kapustnych, mszyce) lub inne 
uszkodzenia  np. przez grad. Do 
infekcji dochodzi szybciej, jeżeli 
rośliny są osłabione, gdy w nie-
dalekim sąsiedztwie są porażone 
plantacje oraz tam gdzie nie ogra-
niczono dostatecznie skutecznie 
sprawców chorób we wcześniej-
szych okresach rozwoju plantacji.

W przypadku czerni krzyżo-
wych (Alternraia spp.) na łuszczy-
nach, podobnie jak na liściach, 
obserwujemy charakterystyczne 
liczne, drobne, brunatne plamy, 
nieco wgłębione, które stopnio-
wo zlewają się niszcząc coraz 
większą powierzchnię łuszczyn. 
Plamy te najczęściej obserwuje-
my przy szwie, przez co docho-
dzi do kurczenia się, zasychania 
i pękania w tym miejscu łusz-
czyn. Na plamach, szczególnie 
przy dużej wilgotności  tworzą 
się liczne  zarodniki konidialne 
zakażające następnie łuszczyny. 
Wysoka wilgotność, długie okre-
sy deszczowe podczas kwitnie-
nia sprzyjają również porażeniu 
łuszczyn przez sprawcę szarej 
pleśni (Botrytis cinerea).  Na po-
wierzchni łuszczyn obserwuje się 
białoszare plamy, a na nich szary 
nalot grzybni z zarodnikowaniem 
konidialnym, który jest źródłem 
wtórnych infekcji. Na łuszczynach 
zauważyć możemy także objawy 
porażana  przez sprawców suchej 
zgnilizny kapustnych (Leptospha-
eria spp.) oraz zgnilizny twardzi-
kowej (Sclerotinia sclerotiorum). 
Jasne plamy z ciemnymi skupi-
skami zarodników – piknidiami, 

niekiedy z brunatną obwódką to 
charakterystyczne objawy suchej 
zgnilizny kapustnych. Zgnilizna 
twardzikowa objawia się białymi, 
rozległymi plamami, często pokry-
tymi białą grzybnią ze sklerocjami 
na zewnątrz lub częściej wewnątrz 
łuszczyn, pomiędzy nasionami. 
Wysoka temperatura i mniejsza 
ilość opadów będzie sprzyjała na-
tomiast pojawieniu się sprawcy 
mączniaka prawdziwego (Erysi-
phe cruciferarum). Występuje on 
w postaci białych skupisk grzybni, 
stopniowo rozszerzających się na 
całą powierzchnie łuszczyny.

Ochronę fungicydową roślin 
rzepaku w tym okresie prowadzi 
się zazwyczaj od początku kwit-
nienia, najczęściej od opadania 
pierwszych płatków kwiatowych. 
Zabieg ten ma na celu głównie 
ograniczenie sprawcy zgnilizny 
twardzikowej na łodygach, ale 
dzięki dostępności wielu nowocze-
snych, o długim okresie działania 
substancji czynnych, ogranicza 
również choroby łuszczyn. W wa-
runkach wysokiej wilgotności 
i dużego zagrożenia ze strony 
jedynie grzybów rodzaju Alter-
naria zabieg ten niekiedy opóźnia 
się do momentu wykształcenia  
pierwszych łuszczyn. Środki zare-
jestrowane do walki z chorobami 
występującymi w późniejszych 
fazach rozwojowych rzepaku 
zawierają substancje czynne, 
należące do różnych grup chemicz-
nych, takie jak np: strobiluryny 
(azoksystrobina, pikoksystrobina, 
dimoksystrobina), triazole (tebu-
konazlol, protiokonazol, cyproko-
nazol, metkonazol, tetrakonazol), 
imidazole (prochloraz) oraz ben-
zimidazole (tiofanat metylu). Są 
tam też środki zawierające znane 
substancje czynne (iprodion, flu-
triafol, boskalid, chlorotalonil) 
i zarejestrowane niedawno jak: 
fluopyram z grupy chemicznej 
karboksyamidów. Pamiętać na-
leży, że opryskiwanie w okresie 
kwitnienia to często kolejny zabieg 
przy użyciu fungicydów na danej 
plantacji, nie powinno się więc 
wybierać środków o tych samych 
s.cz. Najlepiej, aby należały one 
do innych grup chemicznych, niż 
poprzednio zastosowane, tj. je-
sienią lub w momencie ruszenia 
wegetacji.

Dr Ewa Jajor 
IOR-PIB Poznań

Wysoki, dobrej jakości plon rzepaku to wypadkowa 
kilku czynników, m.in.: potencjału plonowania danej 
odmiany, warunków klimatyczno-glebowych, ale 
także szeregu zabiegów agrotechnicznych, w tym 
racjonalnego nawożenia i ochrony chemicznej.

R E K L A M A
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Gdańsk

R E K L A M A

Zastrzyk nawozów na kłos

W uprawie ozimin bardzo 
ważne jest dostarczenie nie-
zbędnych pierwiastków jesie-
nią a także nawożenie azotowe 
wiosną. Z kolei jeśli chodzi 
o zboża jare to wszystkie skład-
niki pokarmowe dostarczamy 
wiosną. W obu przypadkach 
przedsiewnie stosujemy fosfor 
i potas. Na wielkość i jakość 
uzyskiwanych plonów naj-
większy wpływ ma azot. Aby 
wyprodukować 6 ton ziarna 
pszenica pobiera około 140 kg 
N. Bardzo ważna jest wielkość 
dawki nawozu azotowego ale 
również jej podział w okre-
sie wegetacji. W uprawie form 
jarych, wiosną przed siewem 
doglebowo również stosuje-
my azot, co w uprawie zbóż 
ozimych może również mieć 
zastosowanie ale z reguły 
pierwszą dawkę azotu stosu-
je się wczesną wiosną (kiedy 
rusza wegetacja).  Wczesną 
wiosną na zboża można sto-
sować zarówno saletrę amono-
wą jak i mocznik. Saletra jest 
dużo lepszym rozwiązaniem 
jeśli rośliny nam źle przezimo-
wały i chcemy je wzmocnić 

i pobudzić. Mocznik natomiast 
pobierany jest wolniej i tym 
samym jest dłużej dostępny 
dla roślin. W odpowiednim 
stężeniu może być również 
stosowany dolistnie.

Azot zastosowany w pierw-
szym terminie wpływa na roz-
krzewienie roślin oraz liczbę 
kłosów. Druga dawka nawo-
zu azotowego stosowana jest 
w obu przypadkach w fazie 
strzelania w źdźbło, co ma od-
zwierciedlenie w uzyskaniu 
korzystnej liczby ziaren z kłosa 
oraz długości kłosa. Trzecią 
dawkę nawozu azotowego sto-
sować należy w fazie kłoszenia 
się roślina aż do kwitnienia, co 
wpływa na masę 1000 ziaren 
oraz kształtuje jakość uzyska-
nego plonu ( białko i gluten). 
Dlatego właśnie w uprawie od-
mian jakościowych, głównie 
w celu zwiększenia zawartości 
białka w ziarnie korzystne jest 
zastosowanie dawki nawozu 
azotowego „ na kłos”.

Stosując azot w dużych 
dawkach, wręcz konieczne się 
staje podzielenie dawki aby 
zmniejszyć podatność łanu 

na wyleganie a także wyeli-
minować zagrożenia dla śro-
dowiska. Mogą one wystąpić, 
gdy rośliny w pełni nie wyko-
rzystują azotu (przez zasto-
sowanie zbyt dużych dawek), 
czy też kiedy zastosujemy azot 
w nieodpowiednim terminie. 
Nadmiar pierwiastka jest wy-
mywany i może powodować 
zanieczyszczenia wód, gleb 
a także przyczynia się to do 
marnowania nawozu i nieopła-
calności stosowania wysokich 
dawek tego pierwiastka.

Azot jako ważny skład-
nik białka w istotny sposób 
wpływa na zawartość białka 
w ziarnie jak również na jego 
jakość. W badaniach prowa-
dzonych nad pszenicą jako-
ściową stwierdza się korzystny 
wpływ dawek nawozu azoto-
wego (powyżej 160 kg N/ha) 
na wzrost zawartości glutenu, 
wskaźnika sedymentacji czy 
też liczby opadania. Wraz ze 
wzrostem nawożenia azotem 
rośnie zawartość białka ogól-
nego i glutenu w ziarnie, a tak-
że poprawie ulega jego wartość 
technologiczna. Jednak zbyt 

wysokie dawki mogą powodo-
wać pogorszenie jakości glute-
nu oraz białka. Zmniejsza się 
wówczas udział aminokwasów 
egzogennych w ziarnie tj. li-
zyna i metionina.

Trzecia dawka nawozu azo-
towego powinna być stosowa-
na w ilości 10 kg N na każdą 
1 tonę oczekiwanego plonu 
ziarna (ok. 50-70 kg N/ha).

Podsumowanie
Uprawiając zboża jako-

ściowe wskazany jest podział 
dawek nawozu azotowego ze 
względu na stosowanie go 
w dużych ilościach. Trzecia 
dawka nawozu azotowego 
tzn. „ na kłos” powinna być 

zastosowana w fazie kłosze-
nia (od pęcznienia pochwy 
liściowej do fazy kwitnienia). 
Zastosowana w odpowiednio 
dobranej ilości korzystnie 
wpływa na jakość zaprogra-
mowanego wcześniej plonu, 
poprawia zarówno ilość jak 
i jakość glutenu a także zwięk-
sza zawartość białka w ziarnie 
i masę 1000 ziaren.

Mgr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy  

Roślin Zbożowych 
I U N i G – P I B w Puławach

Przy uprawie roślin zbożowych należy pamiętać o zaspokojeniu ich zapotrzebowania w poszczególne 
składniki pokarmowe.

Tabela 1. Jakość ziarna pszenicy jarej odmiany Nawra w zależności od dawki nawozu azotowego (Sułek i Podolska 2008).

Nawożenie azotem     
(kg∙ha-1)

Zawartość 
glutenu (%)

Indeks 
glutenu

Liczba 
opadania (s)

Wskaźnik 
sedymenta-
cyjny (cm)

Zawartość 
białka (%)

90 (30+30+30) 27,8 93,9 380,0 77,3 13,5

180 (60+60+60) 29,8 95,5 394,0 78,0 14,2

Kontrola 25,5 92,4 353,0 70,0 12,7

NIR 0,05 1,7 r.n. r.n. 3,1 0,7

Rysunek 1. Podział dawek azotu oraz ich wpływ.
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Zabieg na kłos
Celem wykonania zabiegu 

w terminie T-3 jest ograniczenie 
występowania chorób wystę-
pujących na kłosie. Zabieg ten 
można przedłużyć  w przypadku 
niektórych fungicydów do pełni 
fazy kwitnienia, a czasami nawet  
do fazy dojrzałości wodnej ziar-
na lub dojrzałości mlecznej ziar-
na. Istotne przy wykonywaniu 
zabiegów na kłos jest zwrócenie 
uwagi na karencję fungicydu, 
a informacje dotyczące termi-
nu jego wykonania  zawarte są 
w instrukcji stosowania  środka.

Do najważniejszych chorób 

należą: septorioza plew, fuza-
rioza kłosów oraz rdza żółta. 
Występować może na kłosach 
jęczmienia np. rynchosporioza, 
lecz choroba ta nie powoduje 
tak znacznych strat jak ww. 
choroby. Na wszystkich kło-
sach występować może czerń 
zbóż powodowana przez grzyby 
saprotroficzne. Jej wystąpienie 
jest przede wszystkim wynikiem 
przedłużających się żniw i/lub 
znacznej ilości opadów deszczu, 
gdy zboża czekają na zbiór. Jest 
kilka fungicydów, które w swoim 
spektrum zwalczanych chorób 

mają również czerń zbóż, ale nie 
jest to główna choroba z którą 
walczymy w tym terminie. Ma 
raczej ona walory estetyczne, 
ponieważ złote łany zbóż zmie-
niają barwę na szarą. W przy-
padku wystąpienia tej choroby 
w porównaniu np. z fuzariozą 
kłosów czy septoriozą plew nie 
ma zniżek w plonie, ponieważ 
ziarno już jest wykształcone.

Chorobą, która wpływa na 
obniżkę plonu oraz na jego ja-
kość jest wspomniana fuzarioza 
kłosów. Grzyby powodujące tą 
chorobę mogą porażać zboża 
przez cały sezon wegetacyjny. 
Sprawcy choroby – grzyby ro-
dzaju Fusarium powodują wiele 
chorób w uprawie zbóż. Grzyby 
te są sprawcami: zgorzeli siewek, 
fuzaryjnej zgorzeli podstawy 
źdźbła i korzeni, fuzariozy li-
ści oraz fuzariozy kłosów, którą 
zwalczamy w terminie T-3. Po-
dobnie jest w przypadku sprawcy 
septoriozy plew, której sprawca 
również we wcześniejszych fa-
zach rozwojowych poraża liście, 
może też powodować zamie-
ranie siewek pszenicy i pszen-
żyta. Jednak dopiero choroba 

ma duże znaczenie gdy zboża 
są wykłoszone. Ma wtedy duży 
wpływ na uzyskiwany plon bo 
powoduje obniżenie MTZ(masa 
tysiąca ziaren).

Wystąpienie na plantacji fu-
zariozy kłosów i/lub septoriozy 
wpływa na zmniejszenie plonu 
ziarna. Obecność na plantacji 
septoriozy plew odzwierciedla się 
w jakości i ilości zebranego plonu.

Dodatkową negatywnym 
czynnikiem wpływającyym 
na jakość zebranego plonu są 
mikotoksyny  produkowane 
przez grzyby rodzaju Fusa-
rium. Zawartość mikotoksyn 
w ziarnie zbóż jest szkodliwa 
dla zdrowia ludzi i zwierząt, 
gdy przekracza, dopuszczone 
przez Unię Europejską, limity. 
Dlatego ważna jest odpowied-
nia ochrona kłosa aby uniknąć 
zanieczyszczenia ziarna miko-
toksynami. W celu podjęcia de-
cyzji o odpowiednim terminie 

zabiegu można przeprowadzić 
test kopertowy prof. Marka Kor-
basa. W tym celu zbiera się kłosy 
zbóż i umieszcza  w kopercie 
w uprzednio zwilżonej gaze-
cie w worku foliowym i po ok. 
2-3 dniach kontroluje czy pa-
pier jest wilgotny. Po 3-4 dniach 
sprawdzamy czy na kłosach nie 
pojawiła się: biała watowata 
grzybnia, grzybnia z różowym 
odcieniem, buraczkowe zabar-
wienie na plewach lub poma-
rańczowe „grudki” (sporodochia 
grzyba). Jeśli nie, to test możemy 
powtórzyć, a jeśli zmiany wy-
stąpiły, to  zalecany jest zabieg 
przeciwko fuzariozie kłosów.

Plantatorzy rolni mają szeroki 
wybór środków, do zastosowa-
nia w terminie T-3. Przykładowe 
substancje czynne to: tebukona-
zol, protiokonazol i inne s.cz. 
z grupy trizoli, prochloraz 
z grupy chemicznej imidazoli 
oraz np. azoksystrobina z gru-
py chemicznej strobiluryn, 

czy proquinazid z grupy qu-
inozoliny, a także izopirazam 
lub fluksapyroksad, biksafen, 
pentiopirad z grypy karbok-
syamidy. Mogą one wchodzić 
w skład różnych fungicydów 
z innymi triazolami lub ftala-
nami lub strobilurynami. Zare-
jestrowanych jest do stosowania 
w omawianym terminie wiele 
fungicydów zawierających kilka 
s.cz. z różnych grup chemicz-
nych. Z reguły są to mieszaniny 
s.cz z grupy triazole i ftalany 
i strobiluryny; triazole i stro-
biluryny; triazole i morfoliny 
i strobiluryny. Gdy są to zare-
jestrowane mieszaniny na pod-
stawie przeprowadzonych badań 
można je bez ryzyka zastosować, 
w innym przypadku trzeba być 
ostrożnym bo zabieg wykonuje 
się na własną odpowiedzialność.

Zabieg na kłos jest dopełnie-
niem wcześniej wykonanych za-
biegów. Warto wykonać go, gdy 
warunki pogodowe będą sprzyja-
ły rozwojowi chorób kłosa, czyli 
obfite opady, podwyższona wil-
gotność i wysoka temperatura. 
Rejony, gdzie ryzyko wystąpienia 
fuzariozy kłosów jest duże, to 
Pomorze, Żuławy Wiślane czy 
tereny Dolnego Śląska.

Dr Joanna Horoszkiewicz-Janka 
IOR-PIB w Poznaniu

Zabiegiem, „wieńczącym dzieło” ochrony zbóż przed 
chorobami jest zabieg w terminie T-3, czyli w fazie 
rozwiniętego kłosa.

Czerń kłosów (fot. M. Korbas)

Septorioza kłosów  
(fot. M. Korbas)

Wczesne i silne porażenie 
pszenicy przez Fusarium spp.
(fot. M. Korbas)
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Łatwa aplikacja nawozu razem z nasionami

MEZOCALC: źródło wapnia dla gleby i roślin

PHYSIO+: stymulacja rozwoju systemu korzeniowego 

Szybkie i równomierne wschody roślin

Właściwe przygotowanie roślin do spoczynku zimowego

Sierosław, ul. Gipsowa 32 • 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: (61) 899 40 20 • Fax: (61) 899 44 23 • www.timacagro.pl

Mikrogranulowany nawóz startowy zawierający 
P2O5, K2O, SO3, MEZOCALC, PHYSIO+  
do zastosowania w rzepaku ozimym:

Startowe nawożenie kukurydzy

Kukurydza nie jest rośliną 
wymagającą co do przedplonu – 
dobrze znosi uprawę w monokul-
turze. Najkorzystniej jest jednak, 
aby ewentualna uprawa w mo-
nokulturze nie trwała dłużej niż 
3 lata, głównie ze względu na kom-
pensację szkodników oraz duże 
potrzeby pokarmowe tej rośliny 
(szczególnie przy przeznaczeniu 
na kiszonkę). W praktyce jednak 
roślina ta miejscami uprawiana 
jest nawet po 10 lat na jednym 
stanowisku i często nie powoduje 
to drastycznego obniżenia plonu. 
Kukurydza na ziarno, szczególnie 
ta uprawiana na oborniku, jest 
świetnym składnikiem płodozmia-
nów o dużym wysyceniu zboża-
mi. Wartość nawozowa resztek 
pożniwnych z udanej kukurydzy 
zebranej na ziarno jest porówny-
walna z połową dawki obornika, 
więc jest bardzo dobrym przed-
plonem dla zbóż, szczególnie jed-
nak jarych, ze względu na późny 
okres schodzenia z pola kukurydzy 
ziarnowej.

Kukurydza jest rośliną śred-
nio wymagającą w stosunku do 
kwasowości gleby, ale bardzo 
mocno reagująca na okresowy 
niedobór wody (szczególnie przed 
kwitnieniem).

Udaje się na g lebach 
o pH ≥5,5. Jeżeli wartość ta jest 

niższa, zaleca się wapnowanie gle-
by wapnem magnezowym, najle-
piej jesienią. Wiąże się to między 
innymi z dość dużymi potrzebami 
pokarmowymi tej rośliny jeśli cho-
dzi o magnez. Kukurydza bardzo 
źle reaguje na niedobór magnezu, 
podobnie zresztą fosforu, którego 
pobieranie i przyswajanie drastycz-
nie spada wraz z obniżaniem się 
pH gleby.

Krytycznym momentem w roz-
woju kukurydzy jest okres prze-
stawiania odżywiania się rośliny 
z ziarniaka na odżywianie jej przez 
młody system korzeniowy. Bardzo 
często można w tym czasie obser-
wować, szczególnie w fazie od 4 do 
8 liścia, problemy z pobieraniem 
fosforu objawiające się sino-fioleto-
wymi przebarwieniami postępują-
cymi od brzegów liści. Najczęściej 
dzieje się tak przy chłodnej pogo-
dzie, co wpływa na utrudnione 
pobieranie między innymi fosforu. 
Rozwiązaniem tego problemu jest 
dbałość o prawidłowe pH gleby 
oraz odpowiednio zbilansowane 
nawożenie dostosowane do po-
trzeb pokarmowych kukurydzy.

W początkowych stadiach 
rozwojowych najważniejszymi 
składnikami pokarmowymi są 
azot (ale jedynie dawka starto-
wa: około 30-40 kg N, najlepiej 
w formie amonowo-amidowej), 

łatwo dostępny fosfor oraz cynk. 
Pozostałe elementy (potas, azot, 
magnez, siarka, wapń i bor) są 
pobierane w kolejnych fazach 
wegetacji.

W uprawie kukurydzy najważ-
niejszym mikroelementem jest 
cynk, który podobnie jak fosfor, 
wpływa w początkowej fazie roz-
woju na szybki rozwój systemu 
korzeniowego, a później na procesy 
enzymatyczne i syntezę białek, 
przez co wyraźnie zwiększa się 
efektywność nawożenia NPK. Róż-
nica w pobieraniu i przetwarzaniu, 
szczególnie azotu, przy dostatecz-
nym 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 ko-
rzeniowego młodej siewki, azot 
zaś wspomaga rozwój części nad-
ziemnej i pobieranie pozostałych 
pierwiastków.

Optymalnym sposobem poda-
nia  wymienionych składników po-
karmowych w pobliże wysianego 
ziarniaka jest zastosowanie pod-
siewacza do nawozu granulowa-
nego, który umieści odpowiednie 
składniki pokarmowe kilka centy-
metrów od kiełkującego nasionka. 

Na rynku jest dostępnych wiele 
nawozów uniwersalnych oraz kilka 
zalecanych specjalnie w uprawie 
kukurydzy. Jeden z producentów 
zdecydował się jednak na opraco-
wanie formuły i wyprodukowanie  
nawozu dedykowanego właśnie 
zlokalizowanemu nawożeniu ku-
kurydzy. Kilka lat temu stworzono 
innowacyjny nawóz, dedykowa-
ny kukurydzy, przeznaczony do 
aplikacji rzędowej. Eurofertil Plus 
NP35 jest nawozem zawierającym 
startową dawkę azotu, szybko 
działający fosfor, wapń, siarkę, 
magnez oraz dużą dawkę cynku. 
Ewenementem na rynku nawo-
zów granulowanych jest dodatek 
Physio+ czyli aminopuryny jako 
substancji stymulującej rozwój 
systemu korzeniowego.

Technologia nawożenia wyma-
ga oczywiście wcześniejszego za-
stosowania nawozu potasowego, 

jeśli nie występuje nawożenie or-
ganiczne na odpowiednim pozio-
mie oraz uzupełnienia azotu do 
wymaganej dawki. Azot możemy 
podać zarówno przedsiewnie, jak 
i pogłównie, pamiętając że opóź-
nienie jego dawki może skutko-
wać większą zawartością wody 
w zbieranym plonie.

Od kilku lat wprowadza się 
w Polsce ideę nawożenia ultrazlo-
kalizowanego. Polega ono na tym, 
że podczas siewu kukurydzy, ze 
specjalnego dozownika podawany 
jest bezpośrednio w redlicę wysie-
wającą nasiona nawóz startowy. 
Jest on w postaci mikrogranulatu, 
który zawiera wszystkie niezbędne 
dla młodej rośliny składniki po-
karmowe. Podane w ten sposób 
azot, fosfor, siarka, wapń oraz 
cynk pomagają w początkowym 
odżywieniu roślin przez tworzący 
się dopiero system korzeniowy. 
Dodatek substancji biostymulu-
jącej Physio+ dodatkowo wpływa 
na szybki i równomierny wzrost 
systemu korzeniowego i prawi-
dłowy rozwój roślin. Zastoso-
wanie nawożenia Physiostartem, 
którego zalecana dawka wynosi 
jedynie 20-25 kg/ha nie zwalnia 
z obowiązku pełnego nawożenia 

wieloskładnikowego. Ultralokali-
zacja jest jednak środkiem do przy-
spieszenia początkowego rozwoju 
kukurydzy, aby jak najszybciej 
i bez zbędnych stresów osiągnęła 
poziom rozwoju, który pozwoli jej 
korzystać z nawożenia tradycyj-
nego. Po zakryciu rzędów, kiedy 
konkurencja chwastów nie jest już 
istotnym problemem, kukurydza 
z odpowiednio rozwiniętym syste-
mem korzeniowym może rozwijać 
się będąc znacznie bardziej odpor-
na na okresowe niedobory wody, 
które w okresie kwitnienia mogą 
powodować straty plonu w skraj-
nych przypadkach nawet do 70%.

Rośliny, które są odpowied-
nio odżywione, mają zapew-
niony optymalny start, który 
procentuje odpowiednim roz-
wojem roślin w dalszej części 
okresu wegetacyjnego. Skutkuje 
to wytworzeniem większej masy 
wegetatywnej oraz brakiem za-
kłócania tworzenia kolb, czyli 
organów generatywnych. Taka 
kukurydza da maksymalny dla 
danych warunków plon, nieza-
leżnie od kierunku użytkowa-
nia – czy to na ziarno czy na 
kiszonkę.

Wojciech Prokop

Uprawa kukurydzy staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Mało 
kto jednak zdaje sobie sprawę, że w Polsce uprawia się ją już od ponad stu lat.
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Ochrona kukurydzy
Agrofagi są szczególnie groźne jeśli 

wystąpią na początku wegetacji, gdy ku-
kurydza jest mała i szczególnie podatna na 
uszkodzenie. Wiele gatunków szkodliwych 
pojawia się jednak w późniejszym okresie, 
a wśród nich kilka towarzyszy roślinom 
aż do momentu zbioru plonu.

Choroby

Fuzarioza kolb – z pierwszymi oznaka-
mi obecności tej choroby można spotkać 
się w okresie mlecznej i woskowej doj-
rzałości ziarna. Typowe objawy to biała, 
różowa lub czerwona grzybnia na liściach 
okrywowych kolb i na ziarniakach. Efek-
tem silnego porażenia roślin jest słabsze 
wypełnienie ziarniaków, ich matowienie 
i pękanie, co obniża wysokość plonu. 
Dodatkowo wzrasta ryzyko obecności 
w plonie mikotoksyn.

Zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy 
łodygi – pierwsze objawy chorobowe wi-
doczne są od lipca w postaci więdnących 
i zasychających od dołu ku górze blaszek 
liściowych. W późniejszym czasie nastę-
puje gnicie tkanek wewnątrz łodyg, co 
skutkuje łamaniem się roślin. Pokładające 
się na glebie rośliny bardzo trudno jest 
zebrać kombajnem, co obniża plon, a do-
datkowo również wzrasta ryzyko skażenia 
ziarna mikotoksynami.

Głownia kukurydzy – może atakować 
w trzech terminach. Pierwsza w okresie 
letnio-jesiennym, druga w czasie kwit-
nienia oraz trzecia w czasie wypełnia-
nia i dojrzałości mlecznej ziarniaków. 
W miejscach opanowanych przez głownię 
pojawiają się narośla pełne zarodników. 
Są one widoczne zarówno na liściach, 
łodygach, wiechach i kolbach. Rośliny 
porażone w czasie wiechowania i pylenia 
kukurydzy mogą w ogóle nie wytwarzać 
kolb. Jeśli narośla opanują kolby w silnym 
stopniu, wówczas mogą w ogóle nie zawie-
rać ziarniaków. Późniejsze infekcje, wpły-
wają głównie na spadek jakości plonu.

Głownia pyląca kukurydzy – opa-
nowuje rośliny tuż po siewach, jednak 
uwidacznia się dopiero w lipcu. Objawy 
chorobowe widoczne są na kolbach oraz na 
wiechach w postaci czarnej masy grzybni 
z zarodnikami. Silnie porażone rośliny 
zwykle nie wytwarzają kolb. Szacuje się, że 
procent roślin porażonych przez głownię 
pylącą odpowiada takiej samej stracie 
w wysokości plonu ziarna czyli, porażenie 
10% roślin skutkuje 10% stratą w plonie 
ziarna. Niezmiernie ważne jest również 
to, że sprawca głowni pylącej zachowuje 
żywotność w glebie do 10 lat.

Drobna plamistość liści kukurydzy 
– pierwsze objawy chorobowe pojawiają 
się na liściach w czerwcu i lipcu. Mają 
postać drobnych, chlorotycznych pla-
mek, które w późniejszym czasie otoczone 
są czerwonobrunatną obwódką, Plamy 
stopniowo łączą się ze sobą pokrywając 
znaczną część liści, powodując obniżenie 
jakości kiszonki.

Żółta plamistość liści – pierwsze zmia-
ny chorobowe w postaci szarobrunatnych 
plam otoczonych czerwonobrunatną ob-
wódką widoczne są od czerwca lub lipca 
na dolnych liściach, a później stopniowo 
przesuwają się ku górze rośliny. Silnie 
opanowane liście zasychają, rośliny są 
słabiej odżywione oraz przedwcześnie 
dojrzewają. 

Rdza kukurydzy – pierwsze objawy 
chorobowe obserwuje się od czerwca lub 
lipca w postaci rdzawych poduszeczkowa-
tych zarodni na liściach, a w późniejszym 
czasie także na liściach okrywowych kolb 
i łodygach. Przy silnej infekcji następuje 
częściowe lub całkowite zasychanie liści, 
co w konsekwencji prowadzi do wcześniej-
szego dojrzewania roślin oraz słabszego 
zaziarnienia kolb. 

Szkodniki

Omacnica prosowianka – pojawia się 
na plantacjach kukurydzy od pierwszej 
połowy czerwca i występuje do końca 
okresu wegetacji. Lot motyli może trwać 
do końca sierpnia, a składanie jaj zaczy-
na się od drugiej połowy czerwca i trwa 
nawet do końca sierpnia.Wylęgi gąsienic 
rozpoczynają się od końca czerwca, ze 
szczytem liczebności w drugiej lub na 
początku trzeciej dekady lipca.

Omacnica prosowianka to jedyny szkod-
nik kukurydzy, który uszkadza wszystkie 
nadziemne części roślin. Z gospodarczego 
punktu widzenia najgroźniejsze jest jednak 
bezpośrednie wyjadanie ziarniaków z kolb, 
podgryzanie kolb u nasady oraz żerowanie 
w łodygach skutkujące ich złomami poniżej 
miejsca osadzenia kolby.

Mszyce choć mogą występować na 
kukurydzy niemal od wschodów to naj-
liczniej występują w pierwszej połowie 
lipca. W późniejszym czasie może wystąpić 
także drugie pokolenie (w połowie sierp-
nia) oraz trzecie (pod koniec września 
lub w październiku), ale zazwyczaj nie 
wymagające działań interwencyjnych. 
Szkodliwość mszyc związana jest z wy-
sysaniem przez nie soków z nadziemnych 
oraz podziemnych (bawełnica wiązowo-
-zbożowa) organów, co osłabia rośliny, 
zwłaszcza w organów, co osłabia rośliny 
i zwiększa ich podatność na patogeny.

Rolnice zagrażają roślinom głównie 
w lata suche i upalne, przy czym ich poja-
wy mają charakter gradacyjny. Gąsienice 
żerując w glebie od czerwca uszkadzają 
system korzeniowy, co skutkuje więdnię-
ciem, żółknięciem i zamieraniem roślin. 
Ponadto mogą wgryzać się w podstawę ło-
dygi, powodując łamanie się całych roślin. 
W okresie mlecznej oraz woskowej dojrza-
łości ziarniaków rolnice mogą żerować na 
kolbach, gdzie wyjadają miękkie ziarniaki.

Piętnówki pojawiają się zwykle od lip-
ca lub sierpnia, a ich gąsienice zagrażają 
głównie kolbom kukurydzy, na których 
wyjadają miękkie ziarniaki. 

Stonka kukurydziana od 2014 roku 
nie jest już szkodnikiem kwarantanno-
wym, stąd też nie wymaga obligatoryjne-
go zwalczania. Chrząszcze tego gatunku 
pojawiają się na plantacjach kukurydzy 
od pierwszej dekady lipca i występują do 
końca października. Okres ich licznego 
występowania przypada zwykle od końca 
lipca do trzeciej dekady sierpnia, natomiast 
szczyt liczebności zazwyczaj ma miejsce 
w połowie sierpnia. Od sierpnia samice 
składają jaja do gleby, w pobliżu roślin 
kukurydzy a proces ten trwa do końca okre-
su wegetacji roślin. Chrząszcze stanowią 
zagrożenie dla roślin tylko wówczas, gdy 
masowo żerują na kolbach, czego w wa-
runkach Polski jeszcze się nie obserwuje. 

Chcąc w jak największym stopniu 
ograniczyć straty w plonach kukurydzy 
powodowane przez najważniejsze cho-
roby i szkodniki, konieczne jest łączne 
zastosowanie co najmniej kilku metod za-
pobiegania ich licznemu pojawowi. W in-
tegrowanej ochronie kukurydzy zaleca się 
wpierw użycie metod niechemicznych, 
a dopiero w ostateczności skorzystanie 
z ochrony chemicznej.

W tabelach 1 i 2 podano najważniejsze 
sposoby agrotechnicznego ograniczania 
najważniejszych sprawców chorób i szkod-
ników kukurydzy w całym okresie jej wege-
tacji. Zaznaczyć należy jednak, że pomiędzy 
czerwcem a październikiem niewiele jest 
metod możliwych do zastosowania. Do-
piero po zbiorze plonu liczebność zabiegów 
agrotechnicznych wzrasta, niemniej służą 
one do ograniczania zagrożenia powo-
dowanego przez agrofagi już w kolejnym 
sezonie wegetacyjnym.

Do metod niechemicznych zalicza się 

także walkę biologiczną. Na plantacjach 
kukurydzy ma ona zastosowanie do ogra-
niczania omacnicy prosowianki, a pośred-
nio także rolnic, piętnówek i słonecznicy 
orężówki, których jaja składane są na nad-
ziemnych częściach roślin. Wykorzystu-
je się do tego celu niewielką błonkówkę 
zwaną kruszynkiem, która jest pasożytem 
jaj różnych owadów. Na polskim rynku 
dostępnych jest kilka biopreparatów, które 

są przeznaczone do stosowania zarówno na 
małych, jak na wielkoobszarowych plan-
tacjach. Na mniejszych areałach można 
zastosować m.in. biopreparaty w formie 
zawieszek mocowanych na blaszkach li-
ściowych kukurydzy tj. Trichoplus, Tri-
chocap oraz Trichosafe zawieszki. Z kolei 
na wielkoobszarowych plantacjach można 
zastosować agrolotniczo biopreparat Tri-
cholet lub skorzystać z rozsiewacza i wy-
łożyć Trichosafe kulki.

Pierwszą introdukcję kruszynka (a nie-
kiedy jedyną) przeprowadza się zwykle 
5–7 dni po zaobserwowaniu pierwszego 
motyla w pułapce świetlnej czy feromo-
nowej lub natychmiast po stwierdzeniu 
pierwszych złóż jaj, co najczęściej przy-
pada pod koniec drugiej oraz w trzeciej 
dekadzie czerwca lub na początku lipca. 
Drugą introdukcję wykonuje się zazwyczaj 

7–10 dni po pierwszej.
Gdy metody proekologiczne okażą 

się niewystarczające można zastosować 
ochronę chemiczną. W odniesieniu do 
sprawców chorób od 2014 roku możliwe 
jest zastosowanie preparatu do nalistnej 
aplikacji przeciwko sprawcy fuzariozy 
kukurydzy, rdzy kukurydzy oraz żółtej 
plamistości liści kukurydzy. W odniesieniu 
do szkodników istnieje możliwość inter-
wencyjnego zwalczania mszyc, omacnicy 
prosowianki, piętnówek i stonki kukury-
dzianej. W tabelach 3 i 4 podano wykaz 
aktualnie zarejestrowanych preparatów 
do ochrony kukurydzy w późniejszym 
okresie wegetacji.

Stosując ochronę chemiczną, decyzje 
o potrzebie i terminach zwalczania poszcze-
gólnych agrofagów należy podejmować na 
podstawie szczegółowego monitoringu 

plantacji na obecność gatunków zwal-
czanych lub uszkodzeń jakie powodują. 
Pomocą w podejmowaniu decyzji o użyciu 
ochrony chemicznej mogą być progi ekono-
micznej określają taką liczebność danego 
agrofaga, po przekroczeniu której wartość 
spodziewanej straty w plonie przewyższa 
koszty ponoszone na jego zwalczanie. 

Dr inż. Paweł K. Bereś 
IOR – PIB, TSD 

w Rzeszowie

Od czerwca do października.

Tabela 1. Agrotechniczne sposoby ograniczania wybranych sprawców chorób kukurydzy.
Choroba Metoda agrotechniczna

Drobna plamistość liści kukurydzy płodozmian, zakup kwalifikowanego materiału siewnego, wczesny siew, zbilansowane nawożenie, zwalczanie chwastów i 
szkodników,  rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka zimowa,

Fuzarioza kolb kukurydzy płodozmian, izolacja przestrzenna (m.in. od ubiegłorocznych pól pokukurydzianych), zakup kwalifikowanego materiału siewnego, 
wczesny siew, zbilansowane nawożenie (zwłaszcza azotem), zwalczanie chwastów i szkodników, terminowy zbiór plonu, 

rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka zimowa,Zgnilizna korzeni i zgorzel podsta-
wy łodygi

Głownia kukurydzy płodozmian, izolacja przestrzenna (m.in. od ubiegłorocznych pól pokukurydzianych), zakup kwalifikowanego materiału siewnego, 
wczesny siew, zbilansowane nawożenie (zwłaszcza azotem), zwalczanie chwastów i szkodników, usuwanie porażonych roślin, 

rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka zimowa,Głownia pyląca kukurydzy

Żółta plamistość liści kukurydzy płodozmian, izolacja przestrzenna (m.in. od ubiegłorocznych pól pokukurydzianych), zakup kwalifikowanego materiału siewnego, 
wczesny siew, zbilansowane nawożenie, zwalczanie chwastów i szkodników, rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka zimowa.

Rdza kukurydzy
płodozmian, izolacja przestrzenna (m.in. od ubiegłorocznych pól pokukurydzianych, szczawiku żółtego), zakup kwalifikowanego 

materiału siewnego, wczesny siew, zbilansowane nawożenie, zwalczanie chwastów i szkodników, rozdrabnianie resztek pożniw-
nych, orka zimowa.

Źródło: Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów (P. Bereś, M. Mrówczyński, red.). Instytut Ochrony Roślin, 2014, Poznań, 67 ss.

Tabela 2. Agrotechniczne sposoby ograniczania wybranych szkodników kukurydzy.
Szkodnik Metoda agrotechniczna 

Mszyce poprawna agrotechnika, zbilansowane nawożenie azotem, izolacja przestrzenna (m.in. od kukurydzy, zbóż, czeremchy, 
dzikich i ogrodowych róż, wiązu, łąk, pastwisk, nieużytków), wczesny siew, zwalczanie chwastów,

Omacnica prosowianka
poprawna agrotechnika, płodozmian, podorywki, talerzowanie, zbilansowane nawożenie, izolacja przestrzenna (m.in. od 

kukurydzy, resztek pożniwnych kukurydzy, chmielu, prosa), opóźniony siew, zbiór plonu, rozdrabnianie i głębokie 
przyoranie resztek pożniwnych, głęboka orka jesienna,

Piętnówki i rolnice
poprawna agrotechnika, płodozmian, podorywki, talerzowanie, izolacja przestrzenna (m.in. od warzyw kapustowatych, 

rzepaku, nieużytków, zbóż, terenów podmokłych), zbilansowane nawożenie, wczesny siew, zwiększenie normy wysiewu, 
zwalczanie chwastów, rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka jesienna,

Stonka kukurydziana  poprawna agrotechnika, płodozmian, izolacja przestrzenna (m.in. od pól kukurydzy prowadzonych w monokulturze), 
opóźniony siew, zwalczanie chwastów, rozdrabnianie resztek pożniwnych, głęboka orka jesienna,

Źródło: Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów (P. Bereś, M. Mrówczyński, red.). Instytut Ochrony Roślin, 2014, Poznań, 67 ss.

Tabela 3. Preparaty nalistne do ochrony kukurydzy przed chorobami.

Preparat Substancja czynna Dawka
na ha Choroba Termin stosowania

Retengo Plus 183 SE epoksykonazol + 
piraklostrobina 1,0–1,5 l

fuzarioza kukurydzy, rdza 
kukurydzy, żółta plamistość liści 

kukurydzy

stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpie-
nia pierwszych objawów chorób – od fazy 7 liści do 

pełni kwitnienia

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4. Zoocydy do ochrony kukurydzy przed szkodnikami

Szkodnik Preparat Substancja czynna Dawka Termin stosowania

Mszyce
Karate Zeon 050 CS
LambdaCe Z 050 CS

Wojownik 050 CS
lambda-cyhalotryna 0,1 l/ha Zabieg wykonać w pierwszym szczycie liczebności mszyc(przy-

pada w okresie wiechowania, to jest połowa lipca)

Omacnica 
prosowianka

Karate Zeon 050 CS
LambdaCe Z 050 CS

Wojownik 050 CS
lambda-cyhalotryna 0,2 l/ha

Pierwszy (dodatkowy) zabieg przeprowadzić na początku licznych 
wylęgów gąsienic (koniec pierwszej lub początek drugiej dekady 
lipca). Podstawowy termin zwalczania masowo wylęgających się 

gąsienic przypada pod koniec drugiej lub na początku trzeciej 
dekady lipca.

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotryna 0,20 – 0,40 kg/ha

Proteus 110 OD tiachlopryd + 
deltametryna 0,5 l/ha

Steward 30 WG
Rumo 30 WG indoksakarb 0,125 – 0,15 kg/ha

Piętnówki Karate Zeon 050 CS lambda-cyhalotryna 0,15 – 0,2 l/ha
Zabieg przeprowadza się wieczorem według sygnalizacji pojawu 

gąsienic na roślinach w okresie wiosennym bądź w fazie dojrzewa-
nia kolb (od maja  do sierpnia)

Stonka kukurydziana
Proteus 110 OD tiachlopryd + 

deltametryna 0,75 l/ha Pierwsze opryskiwanie roślin należy wykonać w okresie od drugiej 
połowy lipca do połowy sierpnia, natomiast drugie (jeżeli będzie 

konieczne) 7–14 dni po pierwszym.Steward 30 WG
Rumo 30 WG indoksakarb 0,125 – 0,15 kg/ha

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 5. Progi ekonomicznej szkodliwości dla szkodników kukurydzy.
Szkodnik Termin obserwacji Próg szkodliwości

Mszyce od wiechowania 300 mszyc na 1 roślinie

Omacnica 
prosowianka faza wiechowania 6–8 złóż jaj na 100 roślinach lub gdy w poprzednim roku było uszkodzone 15% roślin kukurydzy uprawianej na 

ziarno lub 30–40% uprawianych na kiszonkę i CCM

Źródło: Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów (P. Bereś, M. Mrówczyński, red.). Instytut Ochrony Roślin, 2014, Poznań, 67 ss.
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Odżywianie startowe buraków cukrowych
Spadek zarówno powierzchni 

uprawy, jak i liczby plantatorów 
był efektem koncentracji uprawy, 
tj. wzrostem powierzchni plantacji 
i poprawą poziomu agrotechniki. 
Do spadku powierzchni uprawy 
buraków przyczyniła się także 
wprowadzona w 2006 roku re-
forma systemu regulacji na rynku 
cukru. Cena za wyprodukowane 
buraki co prawda zależy od kur-
su euro, ale jest ustalana podczas 
kontraktacji – jest pewna, co w po-
równaniu z mocno wahającymi się 
cenami za inne produkty rolne, 
gwarantuje producentowi poczucie 
względnego bezpieczeństwa. Po-
nadto cukrownie są zobowiązane 
do odbioru zakontraktowanych 
buraków, co zadowala rolników. 
Także postęp, jaki dokonał się 
w ciągu ostatnich lat w hodowli 
buraków – nowoczesne, wydajne, 
tolerancyjne na choroby i szkod-
niki odmiany dają wyższe plony, 
a to przekłada się na większe i sta-
bilniejsze dochody plantatorów. 
Dużą zaletą uprawy buraka jest 
fakt, że jest on cennym elementem 
płodozmianu, pozwalającym na 
zachowanie żyzności gleby.

Burak cukrowy jest jedną z waż-
niejszych upraw rolniczych o du-
żym znaczeniu gospodarczym, 
gdyż w Europie stanowi jedyny 
rodzimy surowiec do pozyskiwania 
cukru. Rola buraka cukrowego 
rośnie również dlatego, że jest on 
cenny w produkcji energii – bio-
etanolu i biogazu. Dodatkowo, 
odpady z produkcji cukrowniczej 
– wysłodki, są cenną paszą w ży-
wieniu bydła. Burak jest znakomitą 
rośliną w płodozmianie i dobrym 
przedplonem, zwłaszcza dla roślin 
zbożowych. Liście buraka nale-
ży traktować jako swoisty nawóz 
organiczny, dostarczający wielu 
składników pokarmowych popra-
wiających parametry gleby. Biorąc 
pod uwagę poniesione nakłady 
na produkcję energii zawartej 
w plonie osiąganym z jednostki 
powierzchni, możemy stwierdzić, 
że burak cukrowy jest najbardziej 
produktywną rośliną wśród po-
wszechnie uprawianych roślin 
rolniczych. Świadczy o tym m.in. 
wysoka efektywność fotosyntezy 
powierzchni liściowej.

Burak należy do roślin o dużych 
wymaganiach stanowiskowych: 
stanowisko pod buraka powinno 
być utrzymane w wysokiej kul-
turze rolnej. Producent, który 
podejmuje się uprawy tej rośliny 
powinien być przygotowany na 
poniesienie nakładów, by móc 
uzyskać satysfakcjonujący efekt 
ekonomiczny. Koszty produkcji 
związane są głównie z wysokim 
zapotrzebowaniem na składniki 
mineralne, a więc z nawożeniem, 
koniecznością posiadania specja-
listycznego sprzętu uprawowego 
oraz strukturalnych i zasobnych 
gleb. Dodatkowo, by uprawa była 
opłacalna, rolnik musi wykazać 
się dużą wiedzą agrotechniczną.

Średnie plony uzyskiwane od 
plantatorów buraka cukrowego 

w Polsce w ciągu ostatnich dwóch 
dekad wahały się średnio w grani-
cach od 45 do 55 t z ha, podczas 
gdy potencjał plonowania tej upra-
wy kształtował się na poziomie 
70-75 t z ha /tak wynika z oceny 
odmian COBORU/. Dziś najlep-
szym producentom udaje się osią-
gać plony przekraczające 80 ton 
z hektara. Ta sytuacja pokazuje, 
że uzyskiwane plony wskazują 
na zakłócenia procesów wzrostu 
roślin, które bezpośrednio były 
związane z podstawowymi czyn-
nikami plonotwórczymi – głównie 
żywieniowymi.

Wśród istotnych czynników de-
cydujących o opłacalności pro-
dukcji buraka cukrowego można 
wyróżnić: wybór stanowiska, do-
bór materiału siewnego, właściwą 
agrotechnikę, siew w odpowied-
nim terminie, właściwą ochronę 
przed szkodnikami i chorobami, 
ale najważniejsze jest nawożenie. 
Odpowiednie nawożenie stanowi 
większość, bo ok. 41 % z zespołu 
wymienionych czynników wpły-
wających na uzyskanie dobrego 
jakościowo plonu.

Oczywiście najważniejsze jest 
nawożenie azotem. Azot jest skład-
nikiem plonotwórczym, warunku-
jącym wytworzenie powierzchni 
liściowej, której zadaniem jest fo-
tosynteza i produkcja węglowo-
danów gromadzonych później 
w korzeniach. Pierwiastek ten jest 
najszybciej pobierany przez rośliny 
i ma bardzo duży wpływ na plon 
korzeni buraków. Jego niedobór 
powoduje spadek plonu korzeni, 
a nadmiar pogorszenie jakości plo-
nu i spadek zawartości cukru. Przy 
ustalaniu dawek N zakłada się, że 
plon 50 t korzeni z 1ha zabiera 
z gleby około 200 kg azotu. Przy 
ustalaniu wysokości dawki należy 
wziąć pod uwagę zasobność gleby 
oraz nawożenie organiczne. Daw-
kę należy ustalić tak, aby buraki 
korzystały i z azotu glebowego 
i nawożenia organicznego.

Potas jest niezbędnym skład-
nikiem decydującym o plonie 
cukru. Największe pobieranie 
tego składnika przypada na dru-
gą dekadę lipca, w tym okresie 
następuje największy przyrost 
masy organicznej, dzienne po-
bieranie sięga ponad 10 kg K2O/ 
ha. Z plonem 50 t buraki cukrowe 
pobierają 240 kg K2O/ha. Potas 
jest niezbędny w procesie pobie-
rania azotu, reguluje gospodarkę 
węglowodanami, dzięki czemu 
wpływa na poziom cukru w ko-
rzeniach, podnosi odporność na 
okresowe susze, jest katalizatorem 
wielu procesów enzymatycznych. 
Ponadto zwiększa odporność na 
mszyce i mątwika burakowego. 
Planowanie nawożenia buraków 
powinno być rozpoczynane od 
ustalenia dawek potasu.

Fosfor ma mniejsze znacze-
nie dla wzrostu i rozwoju bu-
raka, niż w przypadku innych 
roślin, chociaż pełni ważną rolę 
w początkowej fazie rozwojowej 
– jest niezbędny do szybkiego 

wytworzenia odpowiedniego 
systemu korzeniowego.

Wapń jest bardzo ważnym 
składnikiem decydującym o wy-
sokości plonu i jakości techno-
logicznej korzeni. Zapewnia 
dobre ukorzenienie się, stwarza 
optymalne warunki dla pobiera-
nia składników pokarmowych, 
co w przypadku buraka cukro-
wego, rośliny o bardzo dużych 
wymaganiach pokarmowych, 
jest czynnikiem decydującym 
o sukcesie uprawy.

Wśród makroelmentów na 
szczególną uwagę zasługuje ma-
gnez – główny składnik chlorofilu 
decydujący o efektywności produk-
cji węglowodanów, siarka decydu-
jąca o efektywności wykorzystania 
pobranego azotu oraz sód, który 
w przypadku buraka ma znacze-
nie plonotwórcze, oddziałuje na 
gospodarkę wodną, podobne jak 
potas podnosi tolerancję na suszę.

Bardzo ważne jest też zapew-
nienie dostępności z gleby mikro-
składników takich jak bor, mangan 

cynk i molibden. Należy również 
pamiętać o wartości wskaźnika 
pH, od którego jest uzależniona 
dostępność składników pokarmo-
wych. Aby zapewnić optymalną 
dostępność makroelementów z gle-
by stabilizujemy odczyn w prze-
dziale 6-7 pH, jednakże w takim 
przedziale spada dostępność mi-
kroelementów z gleby. Rozwiąza-
niem tego problemu jest aplikacja 
dolistna, która zapewnia dostęp-
ność mikroskładników na odpo-
wiednim poziomie.

Najważniejszym elementem ca-
łej uprawy jest start. Aby właściwe 
i szybko zapoczątkować kiełkowa-
nie i rozwój systemu korzeniowego 
doskonalono techniki aplikacji 
nawozów. Biostymulujące dodatki 
w nawozach granulowanych oraz 
nawozach płynnych wykorzystu-
jące naturalne aktywne związki są 
gwarancją uzyskania optymalnego 
plonu i wysokiej zawartości cukru 
w korzeniach buraka cukrowego.

Artur Kozera

Powierzchnia uprawy buraków w ostatnich latach znacznie zmalała. Czy warto uprawiać buraki?
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Francuska troska 
o bezpieczeństwo

– Wszyscy wiedzą, że przy-
stępując do pracy trzeba zadbać 
o prawidłowy ubiór. Taki, któ-
ry przylega do ciała, nie jest 
za luźny, nie ma zwisających 
części, pasków czy ściągaczy 
i który powinien być pozapi-
nany. A najlepiej gdyby jeszcze 
był wygodny – mówił dr Je-
rzy Próchnicki, dyrektor dzia-
łu rozwoju i rejestracji firmy 
Bayer CropScience podczas 
konferencji „Bezpieczna praca 
w rolnictwie – środki ochrony 
indywidualnej”, która odby-
ła się w Warszawie. – Równie 
restrykcyjne zasady powinny 
dotyczyć obuwia roboczego, 
które musi mieć antypoślizgową 
powierzchnię i być dostosowane 
do pogody i miejsca pracy. Gdy 
jest sucho najwygodniejsze będą 
buty wiązane, sięgające powyżej 
kostki, natomiast, gdy mokro 
- przede wszystkim gumowce.

To wszystko dotyczy jednak 
pracy w trakcie wykonywania 
normalnych gospodarskich 
zadań. Gdy dochodzi do uży-
cia środków chemicznych, 
to warto również pamiętać 
o takich rzeczach jak maski, 
rękawice czy kombinezony 

przeciwchemiczne. Używać 
ich trzeba nie tylko w trakcie 
oprysków, ale też i podczas na-
wożenia, zaprawiania nasion, 
w czasie walki z gryzoniami 
i w okresie wapnowania, ale 
przede wszystkim - w trakcie 
mycia i dezynfekcji sprzętu oraz 
pomieszczeń, gdzie chemikalia 
były używane.

Nie przestrzeganie tych zasad 
może zagrażać zdrowiu a na-
wet życiu!

– Podczas stosowania trucizn 
należy pracować z drugą osobą, 
aby w razie wypadku mogła nam 
pomóc, oraz używać odpowied-
nich środków ochrony osobistej 
– instruował dr Próchnicki. – 
I pamiętać, aby odzież ochronną 
przechowywać oddzielnie, a nie 
z własnym ubraniem!

Ogromnie ważne jest prze-
chowywanie preparatów 
w oryginalnych opakowaniach. 
Niejeden raz można było usły-
szeć o tym, że ktoś przypadkowo 
użył nie tego środka co trzeba, 
albo i nawet napił się cieczy 
skażonej chemicznie. Znaczenie 
prawidłowego obchodzenia się 
z chemikaliami podkreślała rów-
nież Dorota Kasza, menadżer 

ds. komunikacji firmy Bayer, 
która przygotowała prezentację 
filmową.

Podczas spotkania zainaugu-
rowana została działalność pol-
skiej edycji sklepu internetowego 
firmy Axe-environnement, która 
zajmuje się kompleksowym wy-
posażeniem rolników w środki 
ochrony indywidualnej. Dzięki 
temu będzie można w jednym 
miejscu kupić zarówno rękawice 
do pracy w ogrodzie, jak i sta-
nowisko do napełniania i mycia 
opryskiwacza.

Ten innowacyjny pomysł, aby 
w jednym miejscu zgromadzić 
produkty ponad 300 producen-
tów działa we Francji już ponad 
10 lat. Na polski grunt postano-
wił go przenieść Emeric Oudin, 
który w 2008 roku kupił firmę 
Axe-environnement.

– Do wczoraj oferta dotyczy-
ła Francji, od dziś dostępna jest 
w Polsce – podkreślał Emeric 
Oudin, właściciel firmy. – Dostar-
czamy wysokiej jakości rozwiąza-
nia w wielu dziedzinach rolnictwa. 
Oferujemy środki ochrony indywi-
dualnej, oraz produkty pozwalają-
ce na bezpieczne przechowywanie 
środków ochrony roślin. Polskim 
oddziałem opiekować się będzie 
Anna Masłowska, specjalistka ds. 
rozwoju międzynarodowego. Ona 
również podkreśla fachowość ob-
sługi i wysoką jakość oferowanych 
produktów.

– Dzięki współpracy z wielo-
ma czołowymi producentami 
krajowymi i światowymi Axe-
-environnement udostępnia 
swoim klientom szeroką gamę 
produktów. We Francji firma 
zajmuje się również szkoleniami. 
W Polsce jednak zaczniemy od 
wyposażenia naszych rolników 
w bezpieczeństwo.

Czy francuska oferta spodo-
ba się polskiemu rolnikowi? 
Z pewnością będzie zadowo-
lony z dogodnej formy zakupów 
- wszystko w jednym miejscu 
i dostępne bez wychodzenia 
z domu, w „zasięgu kliknięcia”.

Amerykańska technologia siewu na polskich polach

W spotkaniu uczestniczyło 
ponad sto osób zainteresowa-
nych tą technologią siewu ale 
większość stanowili rolnicy, któ-
rzy chcieli naocznie przekonać 
się na czym ta metoda polega.

Najważniejsze zalety metody 
strip-till przedstawił jej entu-
zjasta, dr Tomasz Piechota z UP 
w Poznaniu, który od 7 lat prowa-
dzi doświadczenia w tym temacie 
z pozytywnym wynikiem.

- „Uprawa bez pługa nie tylko 
oszczędza czas i pieniądze ale 
też, i to w mojej ocenie najważ-
niejsze, oszczędza glebę, gdyż 
każda ingerencja w glebie po-
woduje jej „stan chorobowy”, 
po którym musi przejść czas re-
konwalescencji. Po pługu gleba 
musi „wydobrzeć” przez 2-3 ty-
godnie i właśnie technologia 
strip-till polega na jak najmniej-
szej ilości zabiegów ingerujących 
w strukturę gleby. Gleba taka 
ma większą nośność a przeni-
kanie wody w głąb jest o wiele 

szybsze niż na takim samym 
polu tylko oranym. Era pługa 
już trochę się przeżyła i jest już 
wielu rolników, którzy z niego 
rezygnują” – powiedział dr To-
masz Piechota.

O zaletach technologii uprosz-
czonych uczestnicy mogli prze-
konać się naocznie podczas 
pokazu pasowego siewu kuku-
rydzy technologią strip till, na 
polu państwa Szczepaniaków, 
na którym od 4 lat nie używa-
no do uprawy pługa a pomimo 
padającego dzień wcześniej desz-
czu, bez problemu można było 
chodzić i przeprowadzić pokaz.

Do prezentacji pasowego siewu 
kukurydzy wykorzystano kulty-
wator STRIGER firmy Kuhn, któ-
rym pasowo został uprawiony pas 
gleby na głębokości 30 cm tylko 
w rzędzie siewu, a zawieszony 
z przodu siewnik do nawozu, 
aplikował nawóz bezpośrednio 
pod rząd. Następnie, w drugim 
przejeździe, w uprawione rzędy 
siewnikiem do kukurydzy wpro-
wadzono nasiona.

Efekty tej metody będą wi-
doczne dopiero jesienią i już 
teraz pan Daniel Niwiński z Li-
magrain zaprasza na planowane 
w tym miejscu Dni Kukurydzy.

O ocenę tego spotkania 
zapytaliśmy pana Daniela 

Niwińskiego z firmy Limagrain.

Panie Danielu, co Pana zda-
niem było ciekawego, interesu-
jącego w tych pokazach?

Chcieliśmy pokazać uprawę 
pasową w systemie strip-till 
i myślę, że to było magnesem 
spotkania a frekwencja potwier-
dziła, że ten temat jest ciekawy 
i pokazaliśmy technologię, która 
będzie się rozwijać 

Po polu chodziły dwie róż-
ne maszyny jedna związana 
z metodą strip-till, druga to 
siewnik do kukurydzy….

Schemat dwuprzejazdowy jest 
powszechnie stosowany. Jedno-
etapowy system jest natomiast 
stosowany na wielkich obsza-
rach, bo chodzi tu o gabaryty 
maszyn i możliwości  manew-
rowania nimi a dwuetapowy 
jest sposobem na mniejsze pola 
z użyciem obecnie dostępnych 
narzędzi tak jak u nas.

Czy można stosować to 
w monokulturze? 

Z tego co pan dr Piechota mó-
wił wynika, że jak najbardziej. 
A metoda jest od lat stosowana 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
jest wiele monokultur. Oczy-
wiście pojawia się problem ze 

szkodnikami, bo nie uprawia-
my odmian GMO, ale można 
go zniwelować stosując pa żni-
wach agregat niszczący resztki 
pożniwne, które są schroniskiem 
dla szkodników i chorób.

Zadowoleni z pokazów byli też 
gospodarze spotkania państwo 
Wiesława i Augustyn Szczepa-
niak bo to na ich polu odbywał 
się pokaz pracy maszyn.

Proszę powiedzieć jak Pań-
stwo oceniacie to przedsięwzię-
cie, jeśli chodzi frekwencję i to 
co się działo na polu.

Wykład i pokazy były cieka-
we. Dopisała pogoda to i fre-
kwencja była duża. Jest to nowa 
technologia i ludzie chcą zoba-
czyć nowości, myślę, że dużo 
skorzystali z tego spotkania. 
Ja sam pierwszy raz widziałem 
uprawę w tym systemie.

Stosujecie Państwo ten spo-
sób siewu pierwszy raz na swo-
im polu? 

Różne innowacje wprowadza-
my, ale tej metody jeszcze nie 
stosowaliśmy. 

Jak to oceniacie dzisiaj, bo 
wynik dzisiejszych działań bę-
dzie widoczny dopiero jesienią?

Na pewno oszczędność pa-
liwa przez to, że jest mniej 

przejazdów, mniej przerzucania 
gleby, co pozytywnie wpływa na 
jej strukturę. A jesienią będziemy 
widzieć efekty, chociaż nie za-
wsze po jednym sezonie można 
dokonać oceny. Czasami trzeba 
kilku lat, żeby stwierdzić, że dana 
technologia jest opłacalna. Ale 
już dzisiaj zapraszamy na jesienne 
spotkanie, żeby ocenić efekt dzi-
siejszego siewu metodą strip-till.

Firma Limagrain oraz Grupa Rolnik przy współpracy firm: Bayer, ADOB, K+S oraz Kuhn w Ogieniowie 
w gospodarstwie państwa Szczepaniaków zaprezentowała nową technologię siewu kukurydzy metodą strip-till.
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Mikrobiogazownie dla gospodarstw rolnych

Zgodnie z nowymi zapisami 
ustawy prawo energetyczne, 
energię wytworzoną w mikroin-
stalacjach (do 40kW), Operator 
Systemu Dystrybucyjnego ma 
obowiązek odkupić  po cenie 
-80% ceny rynkowej energii.

Są to m.in. biogazownie 
o mocy elektrycznej, która nie 
przekracza 40kW.

Na duże wsparcie mogą li-
czyć także tzw. prosumenci czyli 
producenci energii, którzy na 
zaspokojenie własnego zapo-
trzebowania energetycznego wy-
korzystują co najmniej 70 proc. 
wolumenu produkcji.

Osoba sprzedająca energię nie 
musi  prowadzić działalności 
gospodarczej.

 - Propozycja ta sprawia, że co-
raz atrakcyjniejsze dla polskich 
gospodarstw rolnych staje się 
montowanie własnych mikro-
biogazowni modułowych. Pro-
ponowane przez nas warianty 
mają moc wytwórcza 10 i 20 kW 
– mówi Tomasz Kuszak, ekspert 
z Energii Dla Firm, która nie-
dawno weszła w rynek OZE.

To instalacje, które  wytwa-
rzają i następnie wykorzystują 
biogazy do produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej i są w sta-
nie zabezpieczyć gospodarstwa 
o areale kilkunastu hektarów, 
lub średnie hodowle bydła, do 
kilkudziesięciu sztuk, czy kil-
kuset sztuk trzody chlewnej 
– dodaje.

Oprócz funkcji źródła energii 
biogazownia ma bardzo ważną 
zaletę poboczną. Mianowicie 
umożliwia utylizację odchodów 
zwierzęcych oraz pozostałości 
z produkcji rolnej i przetwórczej. 
Pozostałość z procesu otrzymy-
wania biogazu rolniczego może 
być wykorzystywana jako środek 
użyźniający glebę.

Jak działa taka 
instalacja

Mikrobiogazownia składa się 
z dwóch kontenerów, w których 
przeprowadzana jest fermentacja 
substratu (mokrego) i układu 
kogeneracyjnego. Biogazownia 
kontenerowa może w ciągu roku 
zużywać około tysiąca ton bio-
masy typu agro. Zakładając, że 
pracować będzie około 8 tys. 
godzin w roku, będzie produ-
kować ok. 20 kW energii elek-
trycznej na godzinę. Moc cieplna 

biogazowni jest około dwa razy 
wyższa a ciepło uzyskiwane przy 
produkcji energii elektrycznej 
w  części  przeznaczane jest na 
potrzeby procesu fermentacji 
a w większej części na zaspoko-
jenie potrzeb własnych gospo-
darstwa (np. ogrzewanie domu 
czy budynków gospodarczych). 
– Oczywiście wyprodukowa-
ne nadwyżki energii można 
odsprzedawać – zaznacza Ku-
szak z Energii Dla Firm.

Jej wydajność jest uzależ-
niona przede wszystkim od 
substratu wsadowego. Bioga-
zownia zaplanowana na użytek 
gospodarstwa rolno-hodowla-
nego będzie korzystała przede 
wszystkim z substratów odpa-
dowych. Czyli na przykład od-
chodów zwierzęcych, kiszonek, 
wytłoków owocowych, wzbo-
gaconych tak, by osiągnąć po-
zytywny efekt energetyczny. 
Na zaspokojenie potrzeb takiej 
instalacji wystarczy uprawa 
np. kukurydzy na obszarze 
6 Ha. - Pozyskany substrat 
wystarczy by zapewnić funk-
cjonowanie mikrobiogazowni 
o mocy 10 kW przez cały rok 
– instruuje Kuszak.

Szacowany okres eksploatacji 
konstrukcji wynosi ok. 15 lat.

Analiza danych z rynków 
wybranych krajów Unii Euro-
pejskiej wykazuje bardzo silną 
zależność wysokości jednost-
kowych nakładów inwestycyj-
nych od wielkości biogazowni. 
Jednostkowe nakłady inwesty-
cyjne dla biogazowni o mocy 
do 500 kW maleją logarytmicz-
nie wraz ze wzrostem mocy 
zainstalowanej.

Według analiz instytu-
tu Energetyki Odnawialnej 
budowa biogazowni o mocy 
100 kW wymaga w krajach UE 
nakładów sięgających 2,8 mln 
PLN. Dane z rynku krajowego 
świadczą o tym, że w polskich 
warunkach, przy wykorzysta-
niu krajowych komponentów 
oraz dostawców technologii 
inwestycję taką można zre-
alizować ponosząc wydatki 
rzędu 1,5 mln zł. Mniejsze 
instalacje są odpowiednio 
tańsze. Ok. 20-30% nakła-
dów inwestycyjnych stanowią 
koszty zakupu samego agre-
gatu kogeneracyjnego.

Źródło: Media Forum Sp. z o.o. 
Jolanta Malinowska-Kłos

Proponowana przez Ministerstwo Gospodarki Ustawa o Odnawialnych Źródłach 
Energii zakłada zwiększenie poziomu wsparcia dla mikroenergetyki rozproszonej.
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Inwestycja 
w bezpieczeństwo upraw

Zgodnie z ustawą z 7 lipca 
2005 r. o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich 
rolnik, który otrzymał dopłaty 
bezpośrednie do gruntów rol-
nych, ma obowiązek ubezpiecze-
nia co najmniej 50% powierzchni 
upraw. Dotyczy to zbóż, kukury-
dzy, rzepaku, rzepaku, chmielu, 
tytoniu, warzyw gruntowych, 
drzew i krzewów owocowych, 
truskawek, ziemniaków, buraków 
cukrowych oraz roślin strącz-
kowych. Ubezpieczenie takie 
obejmuje ryzyko szkód, których 
przyczyną są m.in. powódź, grad, 
susza, huragan, ujemne skutki 
przezimowania, przymrozki wio-
senne – przy czym rolnik może 
wybrać wszystkie lub najczęściej 
występujące w jego okolicy ryzy-
ka. Dopłaty z budżetu państwa 
wynoszą 50% składki za każdy 
hektar upraw rolnych.

Znamy te liczby i fakty doty-
czące obowiązku ubezpieczeń 
upraw – mówi ekspert, Edward 
Kędziora, multiagent ubezpie-
czeniowy działający rejonie 
sandomierskim – a z faktami 
i twardymi danymi, szczególnie 
finansowymi, nie ma co dysku-
tować. Warto jednak spojrzeć na 
ten obowiązek z innej perspek-
tywy. Producenci rolni w trosce 
o swoje uprawy stosują liczne 
i często kosztowne zabiegi agro-
techniczne. Dzięki temu osiąga-
ją lepsze plony i większy zysk. 
Tak naprawdę z ubezpieczeniem 
jest podobnie. Jest ono sposobem 
na zapewnienie bezpieczeństwa 
uprawom, a w razie wystąpienia 
ryzyka – gwarancją, że rolnik nie 
poniesie dotkliwej straty.

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zawarło umo-
wy na 2014 r. w sprawie dopłat 

z budżetu państwa do składek 
z trzema towarzystwami ubezpie-
czeniowymi. Są to: Powszechny 
Zakład Ubezpieczeń S.A. z sie-
dzibą w Warszawie, Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” z siedzibą w Warszawie 
oraz Concordia Polska Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
z siedzibą w Poznaniu. Jakie 
czynniki należy wziąć pod uwa-
gę, dokonując wyboru? Zdaniem 
eksperta: Każdy z tych trzech 
ubezpieczycieli ma nieco inne 
zakresy odpowiedzialności. 
Dlatego ważne jest precyzyjne 
dopasowanie ubezpieczenia do 
potrzeb danego producenta rol-
nego, z uwzględnieniem typów 
upraw, uwarunkowań geogra-
ficznych i środowiskowych, 
jak też najczęściej występują-
cych w danej okolicy ryzyk. Na 
pewno pomocne jest spotkanie 
z doświadczonym agentem, który 
pomoże rolnikowi wybrać opty-
malną ofertę ubezpieczeniową, 
gwarantującą warunki najlepiej 
dopasowane do indywidualnej 
sytuacji.

Warto pamiętać, że niespeł-
nienie obowiązku ubezpiecze-
niowego skutkuje koniecznością 
wniesienia opłaty w równowar-
tości 2 euro od 1 ha na rzecz 
gminy. Ponadto brak ubez-
pieczenia w dniu wystąpienia 
szkód powoduje zmniejszenie 
o 50% wszelkiej pomocy udzie-
lanej producentom rolnym ze 
środków publicznych. Co prawda 
nieubezpieczenie upraw nie wy-
klucza możliwości ubiegania się 
o kolejne dopłaty bezpośrednie, 
jednak skutkuje obniżeniem ich 
kwot o połowę.

W oparciu o materiały RedM 
Jolanta Malinowska-Kłos

Czy inwestycja 
w ubezpieczenie jest tak samo 
ważna jak zabiegi 
agrotechniczne, zapewniające 
bezpieczeństwo upraw?

Komunikat ANR oraz ARiMR, 
w sprawie bezumownego 
użytkowania gruntów 

Agencja Nieruchomości Rol-
nych oraz Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
zacieśniły współpracę, w celu 
ostatecznego wyeliminowania 
zjawiska samowolnego zajmowa-
nia nieruchomości Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa.

Każdy przypadek zajęcia nie-
ruchomości Zasobu bez zgody 
ANR, będzie szczegółowo spraw-
dzany przez obie Agencje. Pod-
czas tego postępowania Agencje 

wzajemnie będą sobie przeka-
zywać dane dotyczące zajętych 
gruntów oraz podmiotów, które 
ubiegają się o przyznanie na nie 
płatności lub już je uzyskały.

ANR podejmie wszelkie moż-
liwe działania mające na celu 
zabezpieczenie nieruchomości 
Zasobu przed ich samowolnym 
zajęciem, w tym stosować bę-
dzie obronę konieczną, o któ-
rej mowa w art. 343 Kodeksu 
Cywilnego.

Każdy przypadek samowol-
nego zajęcia nieruchomości Za-
sobu zgłoszony będzie organom 
ścigania i innym właściwym 
instytucjom.

Wobec osób, które samowol-
nie wejdą w posiadanie nierucho-
mości Zasobu, podjęte zostaną 
wszelkie prawem dopuszczone 
działania mające na celi zwrot 
nieruchomości.

Ponadto pobierane będzie 
od nich wynagrodzenie za 

korzystanie z nieruchomości 
w wysokości 5-krotności wywo-
ławczej wysokości czynszu dzier-
żawnego, który byłby należny od 
tej nieruchomości, gdyby była ona 
przedmiotem umowy dzierżawy.

AR i MR nie będzie wypłacać 
dopłat samowolnym użytkowni-
kom nieruchomości Zasobu, któ-
rzy stwarzają pozory prowadzenia 
działalności rolniczej w celu uzy-
skania korzyści sprzecznych z ce-
lami danego wsparcia.

R E K L A M A
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Maszyny rolnicze też 
mogą mieć DNA

Technologia ta wykorzysty-
wana jest m.in. przez służby 
specjalne USA i polega na na-
niesieniu na przedmiot tysięcy 
mikrokropek, które są podsta-
wą do jego identyfikacji w ra-
zie kradzieży. Rozwiązanie to 
skutecznie zniechęca złodziei 
i zabezpiecza przed procederem 
podmiany części.

– Poszerzenie wachlarza 
produktów o DNA Program 
wpisuje się w długofalową 
strategię VB Leasing. Jednym 
z jej kluczowych elementów jest 
zapewnienie maksymalnego 
bezpieczeństwa zawieranych 
transakcji i ochrona klientów 
od zdarzeń losowych. Dzięki 
współpracy z renomowanymi 
towarzystwami ubezpiecze-
niowymi i partnerami bizne-
sowymi, gospodarstwa rolne jak 
i przedsiębiorcy mogą skorzystać 
z szerokiej oferty nowoczesnych 
produktów ubezpieczeniowych 
– wyjaśnia Grzegorz Fryziel, Pro-
duct Manager w VB Leasing.

O działaniu prewencyjnym 
systemu świadczą dane nie tylko 
z Polski, ale też z Australii, Wiel-
kiej Brytanii czy RPA. Zyskał 
on również uznanie w oczach 
polskich ekspertów zajmując 
pierwsze miejsce podczas Mię-
dzynarodowych Targów Zabez-
pieczeń SECUREX.

– Zabezpieczone w ten sposób 
przedmioty, na przykład traktor 
czy kombajn, a także ich części, 
nie mają żadnej rynkowej war-
tości dla złodzieja czy pasera. 
Cząsteczki z kodem identyfika-
cyjnym znajdują się na wielu 
elementach i w trudnodostęp-
nych miejscach, dlatego nawet 
próby mechanicznego usuwania 
czy zamalowania nie gwaran-
tują „oczyszczenia”. Wystarczy 
jedna, by policja mogła zidenty-
fikować właściciela przedmio-
tu czy jego części – tłumaczy 
Agata Ratajczak z firmy DNA 
Program Polska.

Pojazdy oznaczone tech-
nologią DNA wyróżniają się 

specjalnymi, dobrze widocznymi 
nalepkami. Technologia pozwa-
la zabezpieczyć przedmiot nie 
tylko przed kradzieżą, ale rów-
nież przed procederem podmia-
ny części. Miejsca naniesienia 
mikrokropek można dostrzec 
oświetlając przedmiot lampką 
emitującą światło UV, a kod 
identyfikacyjny umieszczony 
na cząsteczce jest widoczny przy 
pomocy szkła powiększającego. 
Każdy może łatwo go zwery-
fikować w internetowej bazie. 
Technologią tą można zabez-
pieczać wszelkiego rodzaju ma-
szyny, urządzenia, pojazdy oraz 
inne mienie. Testy potwierdzają 
trwałość oznaczenia na 20 lat.
Szczegóły na:  
www.dnaprogram.pl oraz 
www.vbleasing.pl.

W oparciu o materiały  
VB Leasing Polska SA 

 Jolanta malinowska-Kłos 

VB Leasing jako pierwsza w Polsce firma 
leasingowa wprowadziła do swojej oferty DNA 
Program.

Michelin inwestuje w Olsztynie

Inwestycja ta pozwoli zwięk-
szyć produkcję Zakładu Opon 
Rolniczych olsztyńskiej fabry-
ki Michelin poprzez budowę 
nowych hal produkcyjnych, 
montaż nowoczesnych maszyn 
służących między innymi auto-
matyzacji i modernizacji procesu 
wulkanizacji i kontroli jakości.

Inwestycja nie tylko przyczyni 
się do rozwoju fabryki i wzrostu 
zatrudnienia lecz także wpłynie 
na rozwój gospodarczy Warmii 
i Mazur m.in. poprzez zatrud-
nienie kolejnych firm podwy-
konawczych  z regionu.

Olsztyńska fabryka opon Mi-
chelin zatrudnia ponad 4 tys. 
osób i jest największym praco-
dawcą na Warmii i Mazurach. 
Z fabryką współpracuje też oko-
ło 400 firm podwykonawczych. 
Od 1995 roku, czyli od początku 
swojej obecności w Polsce, do 
roku 2013 firma zainwestowała 
w Olsztynie około 500 milionów 
euro. Dzięki tym inwestycjom 
olsztyńska fabryka stała się 
jedną z najnowocześniejszych 
fabryk opon na świecie. W Olsz-
tynie produkowane są opony 
do samochodów osobowych 
i dostawczych, ciężarowych, 

pojazdów rolniczych, a także 
tkaniny kordowe i formy.  

W inauguracji inwestycji, 
która odbyła się w Olsztynie 
14 kwietnia 2014 roku, udział 
wzięli m.in.: Wicepremier, 
Minister Gospodarki Janusz 
Piechociński, Wojewoda War-
mińsko-Mazurski Marian Po-
dziewski, Ambasador Republiki 
Francuskiej w Polsce Pierre Buh-
ler, Prezes Michelin Polska John 

Young, Dyrektor Linii Produk-
towej Opon Rolniczych Grupy 
Michelin Emmanuel Ladent, 
Dyrektor Fabryki Michelin 
w Olsztynie Jarosław Michalak, 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych, Polskiej Agencji Infor-
macji i Inwestycji Zagranicznych 
oraz Warmińsko-Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W oparciu o firmowe materiały prasowe 
Jolanta Malinowska-Kłos

W latach 2014-2018 Grupa Michelin zainwestuje ok. 
100 milionów euro (ponad 413 milionów złotych) 
w rozwój i modernizację Zakładu Opon Rolniczych 
fabryki opon w Olsztynie.
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NOWOŚĆ!!! Przystawka do 
siewu punktowego

Przystosowanie rozsiewacza na-
wozów Motyl N031M do siewu 
rzędowego polega na zamontowa-
niu przystawki w miejscu tarczy 
rozrzucającej. Nawóz poruszając 
się po taśmociągu umiejscowio-
nym na dnie kosza zasypowego 
trafia do rozdzielacza skąd ela-
stycznymi rurami jest wysiewany 
w sześciu rzędach.
Zaletami siewu rzędowego są 
oszczędność nawozów, oraz 
precyzyjne dawkowanie.
Charakterystyka techniczna:
Ilość rzędów - 6
Szerokość robocza – 2360mm
Szerokość między rzędami – 
max. 472mm
Prędkość jazdy: – transportowa 
– 25 km/h; robocza – 9 km/h
Prędkość obrotowa WOM/WPM 
– 540 obr/min

Rozsiewacze z Augustowa

Augustowska Spółka jest 
producentem trzech modeli 
dwutarczowych rozsiewaczy 
do nawozów typu MOTYL 
COMPACT, MOTYL FRUIT, 
APOLLO oraz dwóch mode-
li jednotarczowych MOTYL, 
popularnie od lat nazywanych 
„motylami”.

Rozsiewacze dwutarczowe, za-
wieszane są na trzypunktowym 
układzie zawieszenia ciągnika 
rolniczego klasy 2. Składają 
się z ramy z układem zawie-
szenia, układu wysiewające-
go z systemem Vibro, kosza 
zasypowego i hydraulicznego 
sterowania otwarciem zasuw. 
Zamykanie i otwieranie zasuw 
realizowane jest sterownikiem 

hydraulicznym, zasilanym z ze-
wnętrznej hydrauliki ciągnika 
montowanym w jego kabinie 
(rys.1).

Zbiornik załadowczy posiada 
siatkę filtrująco - odciążającą 
i możliwość zamontowania osło-
ny przeciwdeszczowej.

Osiągnięcie nierównomier-
ności wysiewu poniżej 5% jest 
możliwe dzięki zastosowaniu 
opatentowanego w Europie 
systemu wibrującego dna oraz 
systemu automatycznej regulacji 
optymalizującej punkt wejścia 
nawozu na tarczę rozsiewającą 
w zależności od wielkości wy-
siewanej dawki.

Vibro System, który składa 
się z wibrującej podstawy kosza, 

zapewnia równomierne i jed-
nostajne dozowanie nawozu 
i podawanie na tarcze (rys.2).

Z Vibro System rozwiązane 
zostały wszystkie problemy z:

- niszczeniem nasion i gra-
nulatu nawozów,

- występowaniem procesu 
„mielenia” nawozu (w przy-
padku typowych rozsiewaczy) 
i związanych z tym nagrzewania 
się i formowania brył,

- wysiewem każdego rodzaju 
nawozu w skrajnych warunkach 
atmosferycznych,

- nierównością wysiewa-
nych dawek.

Nowością konstrukcyjną jest 
elastycznie zamocowana skrzynia 
przekładniowa. Specjalne gumo-
we amortyzatory zabezpieczają 
przekładnie przed jej mechanicz-
nym uszkodzeniem i gwarantują 
współosiową pracę wałków przy 
niewielkich dynamicznych de-
formacjach ramy (rys.3).

Wszystkie elementy mające 
kontakt z nawozem są wykonane 
z blachy kwasoodpornej, rama 
natomiast posiada proszkową 
powłokę malarską o grubości 
150-190 µm, co gwarantuje 

długotrwałe zabezpieczenie 
antykorozyjne.

Motyl 2 Fruit przeznaczony 
specjalnie do wysiewu równo-
ległego w uprawach sadowni-
czych, jak również do upraw 
polowych na małych i średnich 
powierzchniach. Charaktery-
zuje się dużą wytrzymałością 
konstrukcji, prostotą obsługi, 
oraz niewielkimi wymiarami 
gabarytowymi, umożliwiający-
mi wysiewy w sadach i na plan-
tacjach nawozów mineralnych, 
granulowanych. Przezbrojenie 
rozsiewacza z pracy na polu 
z szerokości roboczej 12 m, do 
pracy w sadzie na szerokości 
roboczej 2 - 5 m i odwrotnie 
zajmuje mniej niż 1 minutę.

Od lat wielką popularnością 
cieszą się tradycyjne „motyle”, 
które wykorzystywane są w śred-
nich i małych gospodarstwach 
oraz dużych, jako rozsiewacz 
uzupełniający. Służą do rozsie-
wania nawozów granulowanych, 
pylistych i mogą być  - z uwagi 
na brak mieszadła - doskonale 
wykorzystywane do wysiewu 
nasion, w szczególności traw. 
W sprzedaży znajdują się roz-
siewacze o wielkości kosza 
400 i 600 kg. Można je również 
dostosować do pracy w sadach 
oraz po zamontowaniu specjal-
nej przystawki, jako rozsiewa-
cze komunalne do posypywania 
dróg piaskiem lub solą, np. zimą.

Aby zapewnić wysoką jakość 
wyrobów, rozsiewacze produkowa-
ne przez POM Augustów Sp. z o.o. 

są stale unowocześniane i dosto-
sowywane do potrzeb klientów.

Najważniejsze - kupując roz-
siewacze POM Augustów Sp. 
z o.o. nie mają Państwo żad-
nych ukrytych kosztów! Cena 
rozsiewacza obejmuje kompletny 
rozsiewacz z blachy nierdzewnej, 
sterowanie hydrauliczne i wałek 
odbioru mocy.

POM  Augustów Sp. z o.o. jest jednym z wiodących na rynku krajowym 
producentów rozsiewaczy do nawozów. Firma stale rozszerza i wzbogaca 
swoją ofertę produkcyjną, wychodząc naprzeciw potrzebom rolnictwa 
zarówno krajowego, jak i zagranicznego.
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Bądź 
Panem 
swojego 
pola!

Gotów na nowe inwestycje? 
Zetor Finance pomoże Ci w realizacji najśmielszych przedsięwzięć. 
Oferujemy finansowanie zakupu traktora na bardzo atrakcyjnych 
warunkach – bez udziału własnego, bez prowizji, na okres nawet 
10 lat. Jesteś Panem swojego pola. 

www.zetor.pl

Traktor Zetor 136KM 
z ładowaczem już za 

185 499zł*
*Podana cena nie zawiera VAT

Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku.
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Pichon ułatwił sterowanie 
swoimi wozami asenizacyjnymi 

Nowy system sterowania 
pozwala na automatyzację 
wszystklich cykli ssania przy na-
wożeniu. Ponadto zastępuje dwa 
obecne urządzenia: standardową 
skrzynkę sterowniczą i system 
proporcjonalnego dawkowania 
według prędkości DPAE. 

Nawigacja odbywa się za po-
mocą ekranu dotykowego lub 
joysticka, co ułatwia obsługę 
i zmniejsza wielkość kokpi-
tu. 7 calowy ekran o formacie 
16:9 umożliwia wizualne śledze-
nie poszczególnych etapów na-
wożenia systemem DPAE (system 
proporcjonalnego dawkowania).

Na ekranie sterowania doty-
kowego zaproponowano 4 tryby 
pracy maszyny w formie rozwi-
janych menu :
• tryb ssania
• tryb przewozu
• tryb składania urządzeń ( ram-

pa, kultywator lub dysze),
• tryb rozlewania z systemem 

proporcjonalnego dawkowania 
wg prędkości DPEA
Każdy rodzaj pracy może   

być sterowany automatycznie 
poprzez proste przyciśnięcie joy-
sticka bądź też sterowany ręcznie, 

kolejno tryb po trybie.
Po wybraniu urzędzienia 

rozlewu (rampy, kultywatora 
lub dysz), wbudowany kontro-
ler ekranu uruchamia program 
w połączeniu z wybranymi para-
metrami, umożliwiając automa-
tyczne uruchomienie urządzeń 
i sekwencjonowaną aplikację.

Ten kompaktowy i scentrali-
zowany system sterowania ma-
szyn pozwala kierowcy na lepszą 
koncetrację przy prowadzeniu 
pojazdu dzięki zmniejszonej 
liczbie manewrów, które mu-
siał wcześniej wykonywać przy 
standardowej skrzynce sterującej.

Ostatecznie, połączenie USB 
pozwala kierowcy potwier-
dzić wykonaną pracę poprzez 
nagranie cyfrowe (prędkość, 
objętość, powierzchnia, czas 
wykonania...).

Ten system jest przystosowany 
do całej gamy wozów asenizacyj-
nych Pichon, niezależnie czy ma-
szyna jest wyposażona w system 
proporcionalnego dawkowania 
DPAE. Jest on również kompa-
tybilny z maszynami będącymi 
już w eksploatacji (w zależności 
od komunikacji CAN).

W oparciu o materiały firmowe 
Jolanta Malinowska-Kłos

W celu uproszczenia i optymalizacji sprzętu, Pichon 
stworzył dla swoich wozów asenizacyjnych nowy typ 
sterowania dotykowego Tact Master.

Trzy pytania o akumulatory 
do maszyn rolniczych

Nieprzewidywalność pogody 
zawsze była zmorą rolników. Co 
prawda lata, w których niewyko-
rzystanie kilku słonecznych godzin 
powoduje kilkudniowe opóźnie-
nia w żniwach zdarzają się rzadko, 
to jednak utrzymywanie maszyn 
rolniczych w ciągłej gotowości do 
pracy oszczędza wiele nerwów. Aby 
to osiągnąć, warto zapoznać się 
z odpowiedziami na 3 najczęściej 
padające pytania o jeden z naj-
ważniejszych elementów pojazdu. 

Czy w traktorze można zainsta-
lować akumulator z „osobówki”?

Jest to dość często spotykana 
praktyka. O ile niektóre z tych kon-
strukcji (zwłaszcza wyróżniające się 
dużą mocą rozruchową, np. seria 
Centra Futura) mogą sprawdzić się 
także w tym zastosowaniu, o tyle 
nie należy zapominać, że maszyny 
rolnicze charakteryzuje zupełnie 
inny tryb pracy. Dlatego też inne 
wymagania stawiane są akumu-
latorom do ciągników.

Samochód osobowy przemiesz-
cza się z reguły po płaskich dro-
gach przez cały rok, a jego silnik 
jest odpalany kilka lub kilkanaście 
razy dziennie przez rozrusznik wy-
magający średniej mocy. Z kolei 
maszyna rolnicza pracuje sezono-
wo i na nierównej powierzchni. 

Jej silnik może być odpalany na-
wet kilkadziesiąt razy dziennie, 
a rozrusznik jest dużo większy 
niż w samochodzie osobowym. 
Akumulator samochodowy może 
podołać temu zadaniu, ale nie bę-
dzie to rozwiązanie optymalne.

Jaki akumulator jest najlepiej 
dostosowany do specyfiki maszyn 
rolniczych?

Jeszcze do niedawna większość 
przeznaczonych dla rolnictwa 
akumulatorów była wykonana 
w technologii hybrydowej, co 
uodporniało je na wibracje, ale 
powodowało także szybsze samo-
rozładowanie. W praktyce było to 
uciążliwe. „Co 6 miesięcy powinno 
się taki akumulator doładować, 
a podczas eksploatacji sprawdzać 
i uzupełniać elektrolit wodą desty-
lowaną” – mówi Krzysztof Najder 
z Exide Technologies S.A.

Dziś, dzięki technologii HVR 
(High Vibration Resistant, ang. 
wysoka odporność na wibracje), 
eksploatacja akumulatorów no-
wej generacji jest dużo łatwiejsza. 
Akumulatory typu HVR charak-
teryzują się nie tylko ponadprze-
ciętną odpornością na wstrząsy, 
ale także wysoką wytrzymałością 
na pracę cykliczną (aż czterokrot-
nie większą niż w standardowych 

akumulatorach) i odpornością na 
głębokie rozładowanie. Dodatkowo 
akumulatorów HVR dzięki stopowi 
płyt Ca/Ca w znacznie mniejszym 
stopniu dotyczy problem samoroz-
ładowania, co czyni je jednymi 
z najlepiej dostosowanych kon-
strukcji do maszyn rolniczych.

Jak wyrównać obciążenie mię-
dzy dwoma akumulatorami?

Najczęściej w maszynach rolni-
czych występuje jeden akumulator. 
Czasami jednak można spotkać 
układ dwóch akumulatorów połą-
czonych szeregowo dla uzyskania 
napięcia 24 V. Jeżeli zainstalujemy 
dwa akumulatory o różnym stopniu 
naładowania (czyli różnym oporze 
wewnętrznym), nigdy nie uzyska-
ją one równego obciążenia. Przy 
połączeniu szeregowym ten sam 
prąd płynie przez oba akumulatory. 
W efekcie, przez różne opory we-
wnętrzne, każdy akumulator jest 
doładowywany w innym stopniu.

„Aby temu zapobiec połącze-
nie akumulatorów (plusa z plusem 
i minusa z minusem), należy wy-
konać na minimum godzinę przed 
rozpoczęciem pracy maszyny” – 
podpowiada Krzysztof Najder.

Więcej informacji o akumulato-
rach: www.akumulator.pl

Akumulator to jeden z najbardziej newralgicznych 
elementów pojazdu.
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Nowoczesne opryskiwacze rolnicze
Nowoczesne opryskiwacze po-

lowe są wyposażone w coraz więk-
szą liczbę rozwiązań technicznych 
zapewniających ich bezpieczne 
i wydajne użytkowanie.

Ramy i podwozie
Ramy nowoczesnych opry-

skiwaczy zaczepianych konstru-
owane są tak, aby opryskiwacz 
prowadzony był po torze jazdy 
ciągnika i nie trasował dodat-
kowych niepotrzebnych śladów. 
Jednym z rozwiązań zapewniają-
cych takie prowadzenie jest dyszel 
przegubowy. W opryskiwaczach 
polowych z dużymi zbiornikami 
stosowane są też podwozia prze-
gubowe, które ułatwiają opera-
torowi pracę podczas nawrotów. 
Opryskiwacze te mogą być też 
wyposażone w automatycznie 
kierowane skrętne osie. Dzięki 
temu rozwiązaniu, opryskiwacz 
podąża na zakrętach po śladach 
ciągnika i nie powoduje dodat-
kowego wygniatania roślin na 
zakrętach. W nowoczesnych opry-
skiwaczach stosowane są też osie 
o zmiennym rozstawie kół oraz 
wymienne koła. Niektóre mają 
możliwość dostosowania się do 
różnej wysokości opryskiwanych 
roślin poprzez zmianę prześwitu. 

Zbiorniki 
w opryskiwaczu

Najnowsze opryskiwacze są wy-
posażane w dodatkowe zbiorniki 
o różnych pojemnościach. Pierw-
szy - do mycia rąk obsługującego 
opryskiwacz, drugi z dodatko-
wych zbiorników - do mycia 
wnętrza zbiornika głównego ma 
pojemność kilkudziesięciu litrów 

(50 –100 l) i będzie też wykorzy-
stywany do  mycia zewnętrznych 
elementów opryskiwacza. Kolejny 
zbiornik, również o pojemności 
kilkudziesięciu litrów, może być 
przeznaczony na środek piano-
twórczy, służący do znaczenia 
śladów pracy opryskiwaczy, szcze-
gólnie przy ich dużych szeroko-
ściach roboczych. Tego typu układ 
jest przydatny podczas opryskiwa-
nia pól przed wschodami roślin, 
gdy nie są jeszcze widoczne ścież-
ki technologiczne i nie zostały 
wytrasowane znacznikami ślady 
podczas siewu.

Opryskiwacze, mogą być rów-
nież wyposażone w zbiornik słu-
żący do przygotowania cieczy 
roboczej (rozwadniacz). Jest on 
umieszczony w dobrze dostęp-
nym miejscu, nisko nad ziemią 
w celu łatwego wsypywania lub 
wlewania pestycydów.

Zbiorniki główne opryskiwa-
czy charakteryzuje największa 
pojemność. 

W nowoczesnych opryskiwa-
czach można spotkać dodatkowy 
zbiornik przeznaczony tylko na 
pestycyd. Wówczas maszyna jest 
wyposażona w iniekcyjny układ 
dozowania pestycydów. W tak 
skonstruowanych opryskiwaczach 
do zbiornika głównego nalewa 
się tylko czystą wodę. W trakcie 
wykonywania zabiegu opryskiwa-
nia system pobiera ze zbiornika 
głównego czystą wodę, a ze zbior-
nika na środek ochrony roślin 
odpowiednią jego ilość. W dalszej 
kolejności, woda i pestycyd wpro-
wadzane są do komory mieszania 
gdzie następuje bardzo dobre ich 
wymieszanie. Rolnik wykonujący 
zabiegi ochrony roślin przy użyciu 
tego systemu nie musi dokładnie 

odmierzać ilości środka ochrony. 
Jeżeli po wykonaniu zabiegu po-
zostanie pewna ilość pestycydu,  
to może go wlać ponownie do ory-
ginalnego opakowania, gdyż nie 
jest on wymieszany z wodą i jeżeli 
wystąpią jakieś utrudnienia (np. 
niekorzystne warunki pogodowe), 
to zabieg można odłożyć w czasie.

Wykonanie zbiornika 
głównego

Nie bez znaczenia pozosta-
je również sposób wykonania 
zbiorników. Powierzchnie ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych 
powinny być gładkie, aby umoż-
liwić łatwe mycie i spłukiwanie 
ewentualnych osadów. Ponadto 
każdy zbiornik główny opryski-
wacza powinien być wyposażony 
w zawór spustowy umieszczo-
ny w  łatwo dostępnym miejscu 
pod jego dnem w celu spuszczenia 
pozostałości cieczy roboczej po 
zabiegu lub w przypadku awarii 
sprzętu. Kształt zbiornika powi-
nien być tak zaprojektowany, by 
nie dochodziło do powstawania 
jakichkolwiek zastojów, a spływ 
cieczy był swobodny. Zbiornik 
musi być zawsze wyposażony 
w dobrze widoczny z kabiny cią-
gnika wskaźnik poziomu cieczy. 
Podziałka wskaźnika powinna 
zapewniać czytelne odczytywanie 
aktualnego poziomu w zbiorniku 
przy napełnianiu go czystą wodą.

Wydajne pompy, 
podesty i zasobniki

Opryskiwacz z pompą o więk-
szym wydatku warto kupić wtedy, 
gdy stosowane są wysokie daw-
ki cieczy oraz gdy zabiegi wyko-
nywane są z większą prędkością 

jazdy. Pozwala to na utrzymanie 
zadanej dawki cieczy na hektar 
oraz gwarantuje prawidłowe funk-
cjonowanie mieszadła.

Zasobnik na 
opakowania 
z pestycydami

Dobrym i praktycznym roz-
wiązaniem jest wyposażanie 
niektórych typów opryskiwaczy 
(opryskiwacze przyczepiane) w za-
sobnik lub podest do przechowy-
wania i transportowania środków 
ochrony roślin. Można również 
spotkać konstrukcje opryskiwaczy 
gdzie dodatkowo występują róż-
nego rodzaju pojemniki i schowki 
na wygodne i bezpieczne przecho-
wywanie odzieży ochronnej, rę-
kawic, okularów, obuwia, masek 
i fartuchów ochronnych. 

Belki polowe o dużych 
szerokościach

W nowoczesnych opryski-
waczach mogą być montowane 
belki polowe o szerokościach ro-
boczych od 18 do 52 m. Rozwią-
zanie takie sprzyja zwiększaniu 
wydajności sprzętu, ale pewnym 
ograniczeniem wykorzystywania 
opryskiwaczy z belkami o dużych 
szerokościach będzie wielkość pól, 
nierówna ich powierzchnia oraz 
pagórkowaty teren. Belki podczas 
pracy ulegają wahaniom w płasz-
czyźnie pionowej oraz w pozio-
mej, co powoduje, że rozpylacze 
poruszają się nierównomiernie 
nad opryskiwaną powierzchnią. 
Wpływa to niekorzystnie na rów-
nomierność oprysku. Koniecznym 
wówczas staje się stosowanie ukła-
dów zapewniających prawidłowe 

prowadzenie belki, niezależnie od 
nierówności powierzchni pola.

W sytuacji, gdy w gospodar-
stwie występują  pola pofałdowa-
ne, to przydatnym rozwiązaniem 
będzie aktywna belka polowa 
z niezależną kompensacją poło-
żenia ramion. Pozwoli to pod-
czas opryskiwania korygować 
odległość ramion belki polowej 
na skłonach w celu zachowania 
jednakowej odległości rozpylaczy 
od opryskiwanej powierzchni. 

W najnowszych rozwiązaniach 
konstrukcyjnych opryskiwaczy 
występują stabilizatory sterowane 
elektronicznie o zmieniającej się 
charakterystyce tłumienia. Wa-
hania belek ograniczane są też 
poprzez wyposażenie opryski-
wacza w resorowane podwozie.

Belki z rękawem 
powietrznym

Tradycyjne belki polowe opry-
skiwaczy mogą być wyposażone 
dodatkowo w brezentowe rękawy 
z otworami umieszczonymi w ich 
dolnej części. Podczas opryski-
wania wentylator tłoczy pod ci-
śnieniem powietrze do rękawa, 
które następnie uchodzi poprzez 
otwory. Rozpylona ciecz robo-
cza jest wówczas porywana przez 
strumień powietrza i wtłaczana 
pomiędzy rośliny. Co zapewnia 
bardzo dobre pokrycie nie tyl-
ko górnych, ale również dolnych 
części roślin. Taki opryskiwacz 
może również skutecznie pra-
cować przy wietrznej pogodzie 
bez ryzyka znoszenia cieczy poza 
opryskiwany pas. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu istnieje możliwość 
zmniejszenia ilości wody na 1 hek-
tar oraz w wielu przypadkach 

obniżenie dawki stosowanych 
pestycydów.

 

Sterowanie 
opryskiwaczem

Obecnie produkowane opry-
skiwacze mogą być wyposażone, 
na życzenie klienta, w kompu-
ter sterujący ich pracą. Jednym 
z najważniejszych zadań dla 
komputera pokładowego jest 
utrzymanie stałej dawki cieczy 
roboczej na hektar, niezależnie od 
zmieniającej się prędkości jazdy. 
Na ciągniku lub opryskiwaczu 
musi być zamontowany pręd-
kościomierz, a w opryskiwaczu 
przepływomierz, który mierzy 
ilość dostarczanej cieczy do belki 
polowej. Te informacje przetwa-
rzane na bieżąco w komputerze 
pokładowym pozwalają określić 
aktualną dawkę cieczy na hek-
tar. W przypadku zmieniających 
się parametrów roboczych np. 
przy zmieniającej się prędkości, 
komputer poprzez sterowanie za-
worami automatycznie koryguje 
ilość dostarczanej cieczy do bel-
ki w celu utrzymania założonej 
dawki na jednostkę powierzch-
ni. Opryskiwacze mogą być też 
wyposażane w różnego rodzaju 
panele sterujące pracą poszczegól-
nych zespołów. Urządzenia tego 
typu ułatwiają kontrolę i regula-
cje opryskiwacza np. sterowanie 
zaworami rozdzielacza.

Firmy produkujące opryskiwacze polowe cały czas unowocześniają konstrukcje tych maszyn.

R E K L A M A

Dr Ireneusz Kowalik 
UP Poznań
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Największe 
wydarzenie branży 
mleczarskiej 
w Polsce

We wrześniu Augustów stanie 
się mleczarskim centrum Eu-
ropy - przedstawiciele Komisji 
Europejskiej, rządów Polski, 
Niemiec, Francji, Holandii, sze-
fowie branżowych organizacji 
mleczarskich i producenckich, 
zakładów i spółdzielni mleczar-
skich oraz firm współpracują-
cych z branżą dyskutować będą 
o przyszłości sektora rynku mle-
ka w Polsce, Unii Europejskiej 
i na świecie.

To ważny rok dla Polski i Unii 
Europejskiej. Mija 10 lat od naj-
większego w historii rozszerze-
nia UE o dziesięć państw w tym 
Polskę. Pod znakiem zapytania 
stoi dalszy rozwój i możliwości 
eksportu do Rosji poza tym trud-
no też przewidzieć zachowania 
rynku i cen mleka po 2015 roku 
– powiedziała organizatorka 
Agnieszka Maliszewska.

Podczas pierwszego Forum, 
w 2002 roku, nasza uwaga sku-
piała się na przyszłości branży 
mleczarskiej po akcesji z Unią 
Europejską. Zastanawialiśmy się 
nad tym, jak będzie wyglądała 
przyszłość Polski w strukturach 
UE. Dziś jesteśmy świadkami 
tego jak Forum Spółdzielczo-
ści Mleczarskiej przekształca się 
w miejsce europejskiej debaty, 
gdzie pokazujemy, jak może się 
rozwijać sektor mleka przewi-
dując jego przyszłość w UE i na 
świecie po zakończeniu systemu 
kwotowania.

Program tegorocznego Forum 
koncentrował się będzie wokół 
znalezienia odpowiedzi na stra-
tegiczne dla sektora pytania:

Jak Polska zmieniła unijny 
rynek producentów i przetwór-
ców mleka po prawie dekadzie 

funkcjonowania na rynku 
wspólnotowym?

Czy zniesienie systemu kwoto-
wania zmieni obraz światowego 
mleczarstwa?

Które kraje przygotowane są 
na potencjalne zagrożenia po 
zniesieniu kwotowania i jak 
Komisja Europejska chce mo-
nitorować rynek mleka?

Jakie rynki zbytu staną się 
motorem napędowym w mlecz-
nej gospodarce?

Czy Rosja i Chiny wchłoną 
europejską produkcję mleka?

Jak skutecznie wykorzystać 
światowe trendy i innowacje, 
aby osiągnąć spektakularny 
sukces na rynku?

XII Forum Spółdzielczości 
Mleczarskiej organizowane 
jest we współpracy z najwięk-
szą polską organizacją bran-
ży mleczarskiej – Polską Izbą 
Mleka. Patronat honorowy nad 
konferencją objął min. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek 
Sawicki oraz Główny Inspektor 
Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych Stanisław 
Kowalczyk.

Partnerami merytorycznymi 
oraz organizacyjnymi są min. 
Ambasada Republiki Federalnej 
Niemiec, Ambasada Królestwa 
Niderlandów, Ambasada Francji.

Konferencja powstaje przy 
wsparciu i zaangażowaniu Stra-
tegicznych i Złotych Partnerów 
Firm: Tetra Pak; HYPRED; Ti-
mac Agro; APPE; Auto Idea; 
BPSC S.A.; GEA Process En-
gineering; GEA Refrigeration 
Poland.

W oparciu o materiały prasowe 
First Communications 

Sp. z o. o. Sp. K. 
Jolanta Malinowska-Kłos

XII Forum Spółdzielczości 
Mleczarskiej w Augustowie 
11-13 września 2014

KOTŁY I NAGRZEWNICE OPALANE SŁOMĄ I INNĄ BIOMASĄ 

TANIE EKOGRZANIE 
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ul. Portowa 1A, 55-200 Oława
tel.: 71 72 15 200

www.metalerg.pl
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Tworzymy urodzaj
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Jak zrobić dobrą sianokiszonkę z traw

Wśród pasz o kluczowym 
znaczeniu w żywieniu bydła 
wymienia się sianokiszonkę. Wa-
runkiem przygotowania dobrej 
jakości sianokiszonki jest dobór 
odpowiedniej technologii zbioru 
w połączeniu ze specjalistycznym 
sprzętem technicznym.

Technologiczne rozwiązania 
zbioru zielonki na sianokiszonkę 
przewidują dwie opcje: produk-
cję paszy objętościowej w formie 
bel (balotów) oraz w naziemnym 
silosie (ewentualnie pryzmie). 
Wybór każdej z opcji wiąże się 
z wykorzystaniem odpowiednie-
go zestawu maszyn do realizacji 
końcowego etapu, jakim jest sfor-
mowanie masy zielonej na czas 
przechowywania. Początkowe 
etapy technologii bazują na tej sa-
mej grupie maszyn, tj. kosiarkach 
i przetrząsaczo-zgrabiarkach.

Kosiarki 
i ich opcjonalne 
wyposażenie

Gdy ruń łąkowa znajduje się 
już w fazie pozwalającej na pod-
jęcie zbioru, to czas rozpocząć 
koszenie. Do tego celu można 
wykorzystać jeden z licznych 
modeli kosiarek, różniących się 
konstrukcją, wyposażeniem i wy-
dajnością pracy.

Cechą wyróżniającą kosiarki na 
użytki zielone jest budowa zespołu 
tnącego, obejmująca konstrukcje 
listwowe i rotacyjne. Kosiarki li-
stwowe z zespołami nożycowo-pal-
cowymi i bezpalcowymi zaliczają 
się do rozwiązań o coraz mniej-
szym znaczeniu w gospodarstwach 
z użytkami zielonymi.

Kosiarki rotacyjne wyposa-
ża się w bębnowe lub tarczowe 

(dyskowe) zespoły tnące z kom-
pletem noży roboczych na 
obwodzie bębnów lub tarcz. 
Użytkowane maszyny różnią 
się sposobem przeniesienia na-
pędu na elementy robocze. Ko-
siarki bębnowe zaliczają się do 
tzw. maszyn górnonapędowych, 
a dyskowe – dolnonapędowych.

Kosiarki bębnowe wyróżnia 
wysoka odporność na zapycha-
nie. Natomiast kosiarki dyskowe 
cechuje mniejsza masa własna, 
a także niższe zapotrzebowanie 
na moc do napędu. Pracy kosia-
rek dyskowych towarzyszy dobre 
przenoszenie materiału roślinne-
go do spulchniacza bądź zgnia-
tacza pokosu. Kosiarki dyskowe 
mogą pracować z dużą prędko-
ścią roboczą. Pokos pozostawia-
ny przez kosiarkę dyskową jest 
szerszy i jednocześnie cieńszy, 
co ułatwia późniejsze roztrzą-
sanie masy. Wzrost wydajności 
pracy kosiarek dyskowych osiąga 
się w wyniku zwiększania ich 
szerokości roboczej. Nadmierne 
wydłużanie pojedynczych sekcji 
tnących maszyn jest ograniczone 
zdolnością dokładnego kopiowa-
nia nierówności terenu. Dlatego 
zwiększenie szerokości roboczej 
w celu podniesienia wydajności 
pracy osiąga się dzięki połączeniu 
z ciągnikiem dwóch lub trzech 
kosiarek niezależnie kopiujących 
powierzchnię użytku zielonego.

Wiele współczesnych kosia-
rek opcjonalnie wyposaża się 
w spulchniacz pokosu. Dzięki 
spulchniaczowi uzyskuje się efekt 
rozłożenia ściętej masy na całej 
szerokości koszenia, co ułatwia 
konwekcyjne suszenie i eliminu-
je konieczność bezpośredniego 
przetrząsania masy roślinnej po 
skoszeniu. Ograniczenie liczby 
zabiegów przetrząsania zielonki 
sprzyja ograniczeniu nakładów 
pracy, czasu i kosztów, a także 
ograniczeniu strat suchej masy.

Pracę typowej kosiarki dyskowej 
można także wspomagać działa-
niem zgniatacza pokosu. Zespół ten 
składa się zestawu walców zgniata-
jących, które mogą różnić się pod 
względem budowy i materiału wy-
konania (walce pokryte gumą, war-
stwą poliuretanową lub stalowe). 
Regulowanym parametrem pracy 
walców jest siła ich wzajemnego 
docisku, dostosowywana do gatun-
ku koszonych i kondycjonowanych 
roślin. Zgniatacze pokosu zaleca się 
do kondycjonowania zielonek gru-
bołodygowych, w tym koniczyny 
i lucerny. Dzięki ścieraniu wosku 
z powierzchni łodyg i wyciskaniu 
wody przyspiesza się proces wy-
sychania masy roślinnej.

Przetrząsanie, 
zgrabianie i zbiór masy 
roślinnej

Sprzęt do przetrząsania i zgra-
biania masy na użytkach zielonych 
obejmuje rozwiązania aktywne 

(napędzane) i bierne, różniące się 
szerokością, liczbą wirników prze-
trząsających i ich średnicą, opcją 
zmiany położenia z roboczego 
w transportowe (i odwrotnie), spo-
sobem połączenia z ciągnikiem 
i budową elementów roboczych 
mających bezpośredni kontakt 
z masą roślinną. Zarówno zespoły 
przetrząsające jak i zgrabiające 
powinny łagodnie oddziaływać 
na rośliny (ograniczając ich straty) 
i osiągać wysoką wydajność pracy. 
Cechą pracy zgrabiarek powinno 
być formowanie wyrównanych 
wałów, co ułatwia pracę kolejnych 
maszyn w technologii zbioru pasz 
objętościowych.

Przyczepy 
samozbierające 
lub prasy wraz 
z owijarkami

Przyczepy samozbierające 
znajdują powszechne zastoso-
wanie w technologiach pro-
dukcji sianokiszonki w silosach 
i pryzmach. Rozpowszechnie-
nie przyczep samozbierających 
w gospodarstwach mlecznych 
wynika z szeregu korzyści to-
warzyszących ich użytkowaniu. 
Najistotniejszą z nich jest to, że 
etap zbioru i transportu masy 
roślinnej na paszę objętościową 
przeprowadza się praktycznie 
jedną maszyną, co decyduje 
o wysokości ponoszonych na-
kładów inwestycyjnych.

Przygotowanie sianokiszonki 
w balotach wymaga wyposaże-
nia w prasy zwijające (o stałej lub 
zmiennej komorze prasowania) 
lub wielkogabarytowe prasy 
kostkujące, a także owijarki. 
Nowoczesne prasy wyposaża się 
w zespoły do cięcia podbieranej 
masy zielonki, a także opcjonalnie 
w aplikatory środków    przezna-
czonych do inicjowania procesów 
fermentacji w zakiszanej masie.

Obok maszyn, w obydwu 
technologiach produkcji siano-
kiszonki istotny nacisk kładzie 
się również na dobór wysokiej 
jakości folii. Różne wersje folii 
znajdują się w ofercie wielu firm, 
w tym Center Plast, Chemirol, 
HaGe Polska, RKW i inne. Jedną 
z ważnych zasad wykorzysta-
nia folii jest czas przeznaczo-
ny na formowanie masy i jej 
przygotowanie do zakiszania. 
Silosy z sianokiszonką powin-
no się sporządzać w czasie nie 
dłuższym niż 2 dni, zaś baloty 
owijać w ciągu 2 godzin po ich 
sprasowaniu.

Prof. Marek Gaworski 
SGGW w Warszawie

Cechą nowoczesnej produkcji mleczarskiej jest dostęp do wysokiej jakości 
pasz decydujących o osiąganej efektywności produkcji mleka 
w gospodarstwie.
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