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70 lat HR w Strzelcach
22 października 2015 roku 

świętowano jubileusz 70 – lecia 
Hodowli Roślin w Strzelcach.

Prezes Spółki Wojciech Błasz-
czak serdecznie przywitał go-
ści i po krótce przedstawił rys 
historyczny, podkreślając, że 
dzięki uporowi i determinacji 
całej załogi, na przestrzeni tych 
70 lat, Hodowla Roślin w Strzel-
cach odniosła sukces w branży 
nasiennej.

Wyrazem uznania zaan-
gażowania załogi w rozwój 
hodowli nowych odmian ro-
ślin uprawnych i ich hodowli 
zachowawczej oraz produkcji 
materiału siewnego, było od-
znaczenie Medalem Zasłużo-
ny Dla Rolnictwa, przyznanym 
przez Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Marka Sawickiego. 
Odznaczenia otrzymali: Józef 
Brzeski, Marianna Kaszubska, 
Marian Kłosik, Zenobia Roj-
kowska, Tadeusz Runiewicz, 
Genowefa Zwierzyńska, Danuta 
Biała, Józef Gredecki, Stanisła-
wa Buchajczuk, Stanisława Ci-
chocka, Wojciech Chojnacki, 
Eugeniusz Jagodziński i Romu-
ald Kamiński. 

Firma nie zapomniała też 
o zasługach byłych, dziś już 
emerytowanych, pracownikach, 
którzy zostali zaproszeni na ju-
bileuszową uroczystość.

Utworzony w 1945 roku 
Państwowy Zakład Hodowli 
Roślin, tak jak i cała powojen-
na, polska gospodarka, borykał 
się z wieloma trudnościami. Na 
początku działalności Zakładu, 
w celu zabezpieczenia strate-
gicznych potrzeb polskiego 
rolnictwa, badaniami objęto 
głównie odmiany pszenicy 
ozimej i jęczmienia ozimego. 
Po 19 latach mozolnej pracy 
selekcyjnej powstała pierw-
sza odmiana pszenicy ozimej 
KUTNOWIANKA.

Po wielu transformacjach 
w 2000 roku utworzono firmę 
hodowlano nasienną „ Hodowla 
Roślin Strzelce Sp. z o.o.” z sie-
dzibą w Strzelcach.

W skład Spółki oprócz Zakła-
du w Strzelcach weszły zakłady:  
Borowo, Kończewice i Małyszyn, 
powiększając tym samym ilość 
gatunków roślin uprawnych w za-
kresie prac hodowlanych oraz 
reprodukcji materiału siewnego.

Celem postawionym przez 
Zarząd Spółki było wdrażanie 
postępu w rolnictwie poprzez 
wprowadzanie konkurencyj-
nych odmian wykorzystu-
jąc nowoczesne technologie 
hodowlane.

Ażeby to osiągnąć, z Strzel-
cach i Oddziałach firmy 
zmodernizowano szklarnie 
i wybudowano laboratoria in-
-vitro. W 2008 uruchomiono 
w Strzelcach pierwszą w Polsce, 
w branży nasiennej, w pełni au-
tomatyczną linię zaprawiania, 
workowania i paletyzowania 
nasion z zadrukowywaniem 
i aplikacją etykiet urzędowych. 
Zmodernizowano również li-
nie do zaprawiania nasion we 
wszystkich Oddziałach i po-
większono bazę magazynową.

Przez cały okres historii 
hodowlanej. Zakładu w bada-
niach pojawiły się również inne 
gatunki roślin uprawnych, co 
zaowocowało wprowadzeniem 
na rynek nasienny 26 nowych 
odmian,: - 6 odmian pszenicy 
ozimej, w tym 1 typu orkisz; - 
4 odmiany jęczmienia jarego; 
- 3 odmiany owsa; - 5 odmian 

pszenżyta ozimego; - 1 odmianę 
pszenżyta jarego; - 3 odmiany 
rzepaku ozimego; - 1 odmianę 
rzepaku jarego; - 2 odmiany 
bobiku; - 1 odmianę łubinu 
żółtego.

W okresie swojej działalno-
ści Spółka może poszczycić się 
otrzymaniem wielu prestiżo-
wych nagród. Między innymi 
aż trzynastoma Złotymi Me-
dalami Międzynarodowych 
Targów Rolniczych Polagra 
w Poznaniu, w2004 roku Wiel-
ki Złoty Medal „Najlepszemu 
z Najlepszych”, W 2007 roku 
tytuł „Geparda Biznesu A.D. 
2006”, w 2008 roku nagrodzo-
na prestiżowym godłem „Teraz 
Polska” i jest pierwszą firmą 
z branży hodowlano-nasiennej, 
która ma w swoim dorobku to 
cenne wyróżnienie.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. 
z o.o. Grupa IHAR, jako jedy-
na firma z branży hodowlano-
-nasiennej, trzy razy z rzędu 
otrzymała tytuł „Diament Mie-
sięcznika Forbes” i znalazła się 
w gronie 510 najdynamiczniej 
rosnących firm w Polsce.

Hodowla Roślin Strzelce 

została również wyróżniona Na-
grodami Ministra Rolnictwa za:

wyhodowanie nagoziarni-
stej odmiany owsa - Akt, wy-
hodowanie niskomorfinowej 
odmiany maku z markerami 
morfologicznymi płatków 
okwiatu – Mieszko oraz naj-
ciekawszą promocję podczas 
targów Polagra Farm 2004.

Aktualnie Hodowla Roślin 
Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR 
jest firmą dynamicznie rozwija-
jącą się i skutecznie konkurują-
cą na rynku nasiennym.

Pasja, ciężka praca, wytrwałość i odpowiedzialność całej załogi zaowocowały sukcesem.

Prezes Wojciech Błaszczak
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Podsumowanie  
XVII edycji Agro Show

Tegoroczna edycja zaczęła 
się od nocnej wichury między 
czwartkiem a piątkiem, ale na 
szczęście wszystko udało się 
opanować. Dopisała również 
pogoda – to był bardzo sło-
neczny i ciepły ostatni week-
end lata. 

Na tegorocznym AGRO 
SHOW, na powierzchni po-
nad 150 tys.m², wystawiło się 
ponad 800 firm, w tym blisko 
100 wystawców z zagranicy, 
a cały obszar wystawienniczy 
przekroczył 120 ha. Wysta-
wę odwiedziło nieco ponad 
160 tysięcy osób. 

W piątek 18 września Wy-
stawę odwiedził Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Pan Marek Sawicki. Wręczył 
nagrody w konkursie „Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne 
2015 roku”, organizowanym 
przez KRUS, który co roku 
odbywa się pod patronatem 
Prezydenta RP. Konkurs ten 
ma na celu promowanie zasad 
ochrony zdrowia i życia w go-
spodarstwie rolnym w trakcie 
pracy, a także poprawę BHP. 
Pan Minister spotkał się rów-
nież z zarządem PIGMIUR.

Pokazy maszyn
AGRO SHOW od lat postrze-

gane jest jako doskonałe miej-
sce prezentacji najnowszych 
i najnowocześniejszych ma-
szyn i urządzeń rolniczych. 
Podczas tegorocznej edycji 
wydarzenia zwiedzający mieli 
możliwość podziwiania ma-
szyn nie tylko na stoiskach 
producentów, ale także pod-
czas widowiskowych pokazów.

W tym roku oprócz trady-
cyjnego pokazu ładowarek 
i opryskiwaczy w ringu od-
były się pokazy pługów ob-
racalnych na indywidualnych 
poletkach pokazowych oraz 
pokazy ciągników o mocy 
140 KM – 160 KM na pasie 
głównym, prowadzone przez 
Włodzimierza Zientarskiego.

Wszystkie pokazy maszyn 
zgromadziły tłumy rolników, 
którzy mogli porównać osiągi 
techniczne zaprezentowanych 
maszyn oraz porozmawiać 
bezpośrednio z producenta-
mi i dealerami.

W tym roku podczas AGRO 
SHOW  odbyła się pierwsza 
Agro Debata, zorganizowana 

wspólnie przez PIGMIUR i re-
dakcję rolną TVP1.

Strzałem w dziesiątkę oka-
zała się również Strefa Junio-
ra, w której miło czas spędzali 
rodzice wraz ze swoimi pocie-
chami. Zabawami kierowali 
profesjonalni i doświadcze-
ni animatorzy w bajkowych 
strojach.

Sukcesem okazała się też 
Wioska Bezpieczeństwa, 
czyli projekt robiony przez 
PIGMIUR i firmę SSAB Po-
land Sp. z o.o. Za wspól-
ny cel postawiliśmy sobie 
edukację dorosłych i dzieci 
przez doświadczenie i zaba-
wę (zgodnie z zasadą BĄDŹ 
ODPOWIEDZIALNY – 
DZIAŁAJ BEZPIECZNIE), 
bo właśnie tak najszybciej 
uczymy się i zmieniamy 
nawyki.

Tradycyjnie już, podczas 
AGRO SHOW, odbyły się fi-
nały organizowanych przez 
PIGMIUR ogólnopolskich kon-
kursów „Mechanik na Medal”, 
„Młody Mechanik na Medal” 
i „Serwis na Medal”.

Młody Mechanik na Medal 
– III edycja 

Laureatami III edycji kon-
kursu „Młody Mechanik na 
Medal” zostali:

I miejsce – Przemysław Chu-
dzyński - ZSP 1 w Gnieźnie

II miejsce – Paweł Pszonka 
- ZS CKU w Gronowie

III miejsce – Maciej Płachta 
- ZSR CKU w Wolbórzu

Mechanik na Medal – 
IV edycja

Laureatami IV edycji kon-
kursu „Mechanik na Medal” 
zostali:

I miejsce – Dawid Orzech 
z firmy Perkoz

II miejsce – Mariusz Kacz-
marski z firmy Perkoz

III miejsce – Stanisław Pyt-
ka z firmy Asprim

Serwis na Medal – IV 
edycja 

Laureatami IV edycji kon-
kursu Serwis na Medal zostali:

I miejsce - Agroserwis Sp. 
z o. o. z Pasłęka,

II miejsce - Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe Perkoz 
Sp. z o. o. z Brodnicy,

III miejsce - Primator Hen-
ryk Kraszewski z Czyżewa.

W trakcie AGRO SHOW 
miały miejsce 3 seminaria 
skierowane do rolników:

„PROW 2014-2020 - Moder-
nizacja Gospodarstw Rolnych” 
– prowadzone przez pracowni-
ków Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

„Drony, sensory i czujniki 
jako źródło pozyskiwania wia-
rygodnych informacji o stanie 
roślin dla zastosowań Rolnic-
twa Precyzyjnego”,

„Uprawy wieloletnie na 
gruntach rolnych - sposób 
opłacalnego wykorzystania 
gruntów słabszych rolniczo.”

Każde z nich cieszyło się 
zainteresowaniem rolników. 
Szczególnie gorąca dyskusja 
towarzyszyła seminarium 
prowadzonym przez ARiMR. 

W 2016 roku PIGMIR zorga-
nizuje 3 wystawy o tematyce 
rolniczej.

MAZURSKIE AGRO SHOW 
OSTRÓDA – 13-14 luty 2016 r., 
Ostróda.

ZIELONE AGRO SHOW – 
4-5 czerwca 2016 r., lotnisko 
Ryki-Ułęż. 

AGRO SHOW – 23-26 wrze-
śnia 2016 r., Bednary, gmina 
Pobiedziska.

UWAGA – Wystawa Zielone 
AGRO SHOW – Polskie Zboża 
zmienia nazwę na ZIELONE 
AGRO SHOW. 

Źródło: Polska Izba Gospodarcza 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW, 
organizowana przez Polską Izbę Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych zakończyła się pełnym sukcesem.

Inwestycje  
na miarę XXI wieku

- Dzisiaj polska branża na-
wozowa nie ma sobie rów-
nych w Europie. Oferujemy 
jej zupełnie nowe rozwiązania 
i dlatego powstało Centrum 
Badawcze Nawozów, które 
wyposażyliśmy w instalacje 
i aparatury unikalne na skalę 
światową. – mówił podczas 
otwarcia inwestycji prof. 
Cezary Możeński, dyrektor 
w Instytucie Nowych Syntez 
Chemicznych w Puławach.

W Centrum Badawczym 
Nawozów opracowywane 
będą innowacyjne formuły 
nawozowe do wdrożenia na 
szeroką skalę przemysłową. 
Inwestycja objęła budowę wie-
lofunkcyjnego obiektu prze-
znaczonego do prowadzenia 
badań nad nowymi technolo-
giami wytwarzania nawozów 
mineralnych oraz częściową 
modernizację istniejących 

zasobów badawczych. 
- Za największe osiągnięcie 

XX wieku uznaje się wymy-
ślenie nawozów sztucznych. 
To wg uczonych, najbardziej 
przełomowy wynalazek, dzięki 
któremu mogliśmy wyżywić 
aż tyle ludności na świecie. 
Otwarcie Centrum Badaw-
czego Nawozów oznacza za-
tem, że uczestniczymy tutaj 
w Puławach w czymś napraw-
dę niezwykłym. Gratuluję. – 
powiedział  gość honorowy 
uroczystości prof. Jerzy Buzek, 
były przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego.

Instytut jest w tej części 
Europy jedynym ośrodkiem 
zajmującym się badaniami na-
wozów na skalę przemysłową 
oraz jedynym w Europie Środ-
kowo-Wschodniej, który bada 
i produkuje katalizatory. - Cen-
trum Badawcze pokazuje jak 

konsekwętnie realizujemy za-
kładane sobie plany i jak szyb-
ko się rozwijamy – podkreślił 
dyrektor Możeński.

Oprócz Centrum Badaw-
czego Nawozów w puław-
skim Instytucie uruchomiono 
w ostatnim czasie kilka in-
nych, nowoczesnych i bardzo 
specjalistycznych laboratoriów. 
Wszystkie te jednostki cha-
rakteryzują się unikalnymi na 
skalę światową aparaturami 
laboratoryjnymi.

Źródło: INS
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Instytut Nowych Syntez Chemicznych uruchomił 
najnowocześniejsze w Europie Centrum Badawcze 
Nawozów

Nowy Kompleks Nawozowy 

Grupa Azoty Puławy, ofi-
cjalnie uruchomiła instalację 
produkcyjną nawozów PUL-
GRAN® / PULGRAN®S. To 
końcowa inwestycja Nowe-
go Kompleksu Nawozowego, 
którego całkowita wartość 
wyniosła ponad 450 mln zł.

- Jest dla nas jasne, że bez 
dalszego rozwoju nie mieli-
byśmy szans na utrzymanie 
pozycji jednego z europejskich 
liderów w produkcji nawozów. 
W ten sposób chcemy budo-
wać nie tylko pozycję Grupy 
Azoty, jako europejskiego 
championa, ale także całej 

polskiej gospodarki – podkre-
ślał Paweł Jarczewski, prezes 
Grupy Azoty.

Nowy Kompleks Nawozo-
wy to największa inwestycja 
Grupy Azoty Puławy w ostat-
nich latach. Pierwsza część 
Kompleksu była gotowa już 
w 2013 roku. Do użytkowania 
oddano wtedy jedyną tej klasy 
w Europie i trzecią na świecie 
instalację odsiarczania spalin 
w technologii mokrej amo-
niakalnej oraz: instalację do 
produkcji nawozów płynnych 
z dodatkiem siarki: PULASKA, 
RSM oraz centrum logistyczne 

dla nawozów granulowanych. 
- Uruchamiana dziś insta-

lacja do produkcji stałych 
nawozów na bazie mocznika 
i siarczanu amonu to domknię-
cie pewnego rozdziału w na-
szej historii i zarazem początek 
całkiem nowego. PULGRAN® 
i PULGRAN®S to produkty 
o najwyższej jakości, produkty 
których oczekują od nas nasi 
klienci – podkreślał Marian 
Rybak, prezes zarządu Gru-
py Azoty Puławy. W ramach 
części produkcyjnej powsta-
ła instalacja pastylkowania 
do wytwarzania PULGRA-
NU / PULGRANU S o wy-
dajności 20 t/h – co daje ok. 
160 000 ton rocznie.

Źródło: Grupa Azoty
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Rusza jedna z najnowocześniejszych w Europie 
instalacji do produkcji nawozów stałych.
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Ubezpieczenie upraw rolnych jest obowiązkowym ubezpieczeniem majątkowym, tzn. każdy, kto prowadzi działalność rolniczą i pobiera dopłaty bezpośrednie, zobowiązany jest każdego roku ubezpieczyć przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw. Dodatkowo do 50% składki może zostać dofinansowane z budżetu państwa. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej następuje na warunkach 
określonych w umowie zawartej z Klientem za pośrednictwem BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej zwanego „Bankiem”), działającego jako agent ubezpieczeniowy, przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu (dalej zwane „Concordią”) oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Informacje szczegółowe dotyczące ubezpieczeń Concordii dla podmiotów prowadzących 
działalność rolniczą dostępne są na stronach www.bgzbnpparibas.pl i www.concordiaubezpieczenia.pl oraz w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany  
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.

Bank zmieniającego się świata

W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE
LICZENIE NA SZCZĘŚCIE to ZA mAło,  
by oChroNIć SwojE pLoNy

UbEZpIECZENIE UprAw roLNyCh 
   stała suma ubezpieczenia
   likwidacja szkody na polu lub jego części
   szeroki zakres ubezpieczenia

DoFINANSowANIE 
SKłADKI Do

50%
Z bUDŻEtU pAŃStwA

BGZ BNPP Kampania AGRO Raport Rolny 248x154.indd   1 15-10-22   12:31
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„Nauka – Biznes – Rolnictwo”

Prezentacja raportu pt. 
„Polska atrakcyjnym produ-
centem i dostawcą żywności”, 
kierunki kształcenia w sekto-
rze rolno-spożywczym oraz 
kwestie związane z Dyrektywą 
Azotanową – to najważniejsze 
punkty V Konferencji „Nauka 
– Biznes – Rolnictwo”, która 
zakończyła się w Puławach.  

Głównym wydarzeniem 
konferencji była oficjalna pu-
blikacja drugiego już raportu 
Centrum Kompetencji Puławy: 
„Polska atrakcyjnym producen-
tem i dostawcą żywności”. - 
Tym raportem chcemy wywołać 
dyskusję nad modelem rozwoju 
polskiego rolnictwa w przyszło-
ści. Właśnie rolnictwo, wraz 
z przemysłem spożywczym, 
tworzą dziś kluczowy sektor 
naszej gospodarki. To biznes, 
który ma ogromny potencjał.  – 
mówił prof. Janusz Igras, dy-
rektor naukowy w Instytucie 
Nowych Syntez Chemicznych 
w Puławach, redaktor nauko-
wy raportu. Czesław Siekier-
ski, Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Par-
lamentu Europejskiego, gość 

specjalny tegorocznej konferen-
cji z kolei dodał: – To bardzo 
ważny temat, który z pewno-
ścią wpisuje się w nasze ocze-
kiwania i w to, co powinniśmy 
robić na szczeblu i krajowym 
i europejskim. Myślę, że to do-
bre podsumowanie celów dla 
współczesnego rolnictwa. 

Autorzy raportu poddali 
analizie dochodowość pol-
skiego rolnictwa, możliwości 
finansowania przedsiębiorców 
rolnych oraz warunki zdy-
namizowania sektora rolno–
spożywczego, w tym działań 
promujących polską markę. Jak 
podkreślił Paweł Jarczewski, 
prezes zarządu Grupy Azoty, 
- Dzięki takim inicjatywom 

jak Centrum Kompetencji Pu-
ławy mamy wpływ na mądre 
kształtowanie polskiego rolnic-
twa. Cieszmy się z tego, bo to 
rolnictwo jest dziś motorem 
rozwoju polskiej gospodarki. 
Mamy nadwyżkę eksportową. 
Skoncentrujmy się też na bez-
pieczeństwie żywnościowym 
i na dyskusji na ten temat.

Uczestnicy konferencji 
debatowali także na temat 
kształcenia w sektorze rolno 
– spożywczym i nowych regu-
lacji dotyczących dyrektywy 
azotanowej.

Źródło: Materiały 
z V Konferencji „Nauka – 

Biznes – Rolnictwo”
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Branża rolno - spożywcza motorem wzrostu polskiego eksportu
Sprzedaż ubezpieczeń upraw 
jesiennych w BGŻ BNP Paribas

Nawet do 50 proc. składki 
ubezpieczeniowej może być 
dofinansowane z budżetu pań-
stwa. Dopłaty do składki do-
konywane są do wyczerpania 
limitu przyznanego ubezpie-
czycielowi w danym roku.

W jesiennym sezonie za-
wierania umów ubezpiecze-
nia, ochroną mogą być objęte 
uprawy zbóż ozimych (psze-
nica ozima, pszenżyto ozime, 
jęczmień ozimy, żyto ozime) 
oraz uprawy rzepaku ozimego. 
Ubezpieczenia uwzględniają 
ryzyka gradu lub w specjal-
nie przygotowanych pakietach 
zawierających grad i ujemne 
skutki przezimowania (Bonus 
Z); przymrozki wiosenne (Baza 
Z) oraz najszerszy pakiet za-
wierający dodatkowo: deszcz 
nawalny i huragan (Plus Z) - 
dostępny dla zbóż. Możliwe 
jest również ubezpieczenie 
tylko od ryzyka gradu.

- Z badań przeprowadzo-
nych przez AgriNet24 na zle-
cenie Banku BGŻ BNP Paribas 
wynika, że połowa rolników 
korzysta z takich ubezpieczeń. 
Przy wyborze kierują się spraw-
nością procesu likwidacji szko-
dy, ważna jest też możliwość 
dopłaty do składki ubezpie-
czenia. Ponadto cenią sobie 
dodatkowe korzyści wynika-
jące z wcześniejszej współpra-
cy z danym ubezpieczycielem 
- mówi Maciej Piskorski, dy-
rektor Departamentu Pro-
duktów Agro w BGŻ BNP 
Paribas. Prawie 30 proc. rol-
ników siejących oziminy chce 
ubezpieczyć swoje uprawy od 
skutków złego przezimowania 
i przymrozków wiosennych. 
40 proc. z nich jest jednak bar-
dziej zainteresowanych ubez-
pieczeniem od gradu - dodaje 
Maciej Piskorski.

BGŻ BNP Paribas wraz 

z Concordią przygotował 
korzystne warunki dla klien-
tów, którzy już współpracu-
ją z Bankiem lub Concordia 
Polska w zakresie innych pro-
duktów ubezpieczeniowych. 
Dla tej grupy koszt zakupu 
ubezpieczenia upraw może 
być znacząco niższy.

Rolnicy, którzy otrzymu-
ją płatności obszarowe mają 
obowiązek ubezpieczyć co 
najmniej połowę posiada-
nych upraw.

Oferta ubezpieczeń upraw 
dostępna jest w blisko 600 od-
działach BGŻ BNP Paribas, 
gdzie klient może podpisać 
umowę ubezpieczenia szyb-
ko i wygodnie - przy okazji 
wizyty w banku. W ten sposób 
rolnik otrzymuje kompleksową 
obsługę związaną z prowadzo-
nym gospodarstwem rolnym 
w jednym miejscu.

Źródło: Bank BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas we współpracy z firmą Concordia 
Polska TUW rozpoczął jesienny sezon sprzedaży 
ubezpieczeń upraw rolnych.
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100 mln euro na promowanie 
europejskiego rolnictwa

W 2016 r. europejscy pro-
ducenci skorzystają z progra-
mów o wartości 111 milionów 
euro mających na celu szuka-
nie nowych rynków poza Unią 
Europejską i promowanie kon-
sumpcji w Unii i poza nią.

 „Smacznego, to z Europy”: 
nowa polityka promocyjna 
przyjęta dziś przez Komisję Eu-
ropejską ma pomóc podmiotom 
z sektora rolno-spożywczego 
w zdobywaniu nowych rynków 
międzynarodowych lub umoc-
nieniu na nich swojej pozycji 
oraz zwiększyć świadomość eu-
ropejskich konsumentów na te-
mat wysiłków podejmowanych 
przez europejskich rolników. 
Aby osiągnąć ten cel, Komisja 
udostępni więcej środków, pod-
niesie poziom współfinansowa-
nia i ograniczy biurokrację przy 
zatwierdzaniu projektów. Jest 
to element starań o stopniowe 
zwiększanie dostępnego budże-
tu UE na promocję, z 61 mln 
euro w 2013 r. (kiedy to zapro-
ponowano nowe przepisy) do 
200 mln euro w 2019 r.

Zgodnie z nowymi przepisa-
mi stawki współfinansowania 

UE będą wynosić od 50 do 
70–80 proc. (do 85 proc. dla 
Grecji i Cypru). Jednocześnie 
przestanie funkcjonować 
współfinansowanie krajowe, 
co stworzy równe warunki dzia-
łania we wszystkich państw 
członkowskich. Biurokracja 
podczas procedury wyboru 
projektów zostanie znacznie 
zmniejszona, co ułatwi stoso-
wanie tej procedury.

Program na 2016 r. skie-
rowany jest do wybranych 
państw trzecich, w których 
istnieje największy potencjał 
wzrostu, zwłaszcza w odniesie-
niu do sektorów o szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku, jak 
sektor produktów mlecznych 
i wieprzowiny.

Phil Hogan, komisarz do 
spraw rolnictwa i rozwoju ob-
szarów wiejskich, powiedział 
dziś: „Europejskie produkty 
rolno-spożywcze są najlepsze 
na świecie. Rynek eksporto-
wy tych produktów, o wartości 
110 miliardów euro, two-
rzy miejsca pracy i powoduje 
wzrost na obszarach wiejskich 
w całej Unii Europejskiej. Aby 

kontynuować te tendencje eks-
portowe, z przyjemnością ogła-
szam nowy system promocji, 
w ramach którego finansowanie 
w wysokości 111 milionów euro 
poprzez efekt dźwigni odkryje 
przed europejskimi produkta-
mi rolno-spożywczymi dalsze 
możliwości na nowych rynkach 
oraz zwiększy ich obecność na 
rynkach dotychczasowych. Ze 
szczególnym zadowoleniem in-
formuję o wyodrębnieniu puli 
30 milionów euro na znajdujące 
się w trudnej sytuacji sektory 
produktów mleczarskich i wie-
przowiny w obrębie niedawno 
ogłoszonego pakietu rynków 
rolnych o wartości 500 mi-
lionów euro. W najbliższych 
miesiącach spodziewam się na-
silenia ofensywy dyplomatycz-
nej i misji handlowych w celu 
otwarcia dla producentów z UE 
dalszych możliwości na całym 
świecie”.

Odpowiednie akty praw-
ne zostały opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym.

Źródło: Komunikat prasowy KE
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Promocja stanowi kluczowy element pakietu środków 
służących wsparciu rolników przedstawionego przez 
Komisję Europejską.

Komunikat Agencji Rynku Rolnego
Szanowni Państwo,
Mając na uwadze interes pol-

skich producentów żywności, 
Agencja Rynku Rolnego uprzej-
mie przypomina, że polscy 
przedsiębiorcy mogą brać udział 
w wypracowywaniu polskiego 
stanowiska w ramach negocja-
cji umowy Transatlantyckiego 
Partnerstwa Handlowego i In-
westycyjnego (TTIP) pomiędzy 
UE i USA, poprzez przesyłanie 
swoich opinii do ARR.

Komisja Europejska cyklicz-
nie organizuje spotkania tech-
niczne w sprawie negocjacji 
TTIP, w których uczestniczy 
również strona polska (zazwy-
czaj przedstawiciel MRiRW). 
Na spotkania te wypracowy-
wane są stanowiska państw 
członkowskich, jak również 
organizowane są przez państwa 
członkowskie wspólne wystą-
pienia w ramach wypracowa-
nego wspólnego stanowiska. 
ARR współpracuje z MRiRW 
w zakresie opracowywania ww. 
stanowisk. 

Jest to również dla Państwa 

niepowtarzalna okazja, aby – 
poprzez przesłanie informacji 
do ARR - przekazać własne 
opinie odnośnie negocjowa-
nych kwestii w zakresie TTIP. 
Państwa argumenty mogą rów-
nież zostać uwzględnione w wy-
pracowywanych stanowiskach 
negocjacyjnych strony polskiej.  

W związku z powyższym, 
ARR zwraca się do przed-
siębiorstw, które mają już 
doświadczenie w handlu ze 
Stanami Zjednoczonymi, przed-
siębiorstw przymierzających się 
do wejścia na ten rynek, jak 
i przedsiębiorstw zainteresowa-
nych utrzymaniem konkuren-
cyjności europejskiego, w tym 
polskiego sektora rolno-spożyw-
czego, o przesyłanie Państwa 
opinii w odniesieniu do istot-
nych kwestii negocjacyjnych – 
z punktu widzenia perspektyw 
rozwoju współpracy handlowej 
ze stroną amerykańską. 

Z uwagi na fakt, iż przepro-
wadzane obecnie spotkania 
techniczne KE koncentrują 
się na kwestiach utrudnień 

pozataryfowych w handlu ze 
Stanami Zjednoczonymi, zwra-
camy się do Państwa z prośbą 
w szczególności o udzielenie 
odpowiedzi na następujące 
pytanie:

Jakie Państwa zdaniem ba-
riery pozataryfowe najbardziej 
utrudniają dostęp polskim 
producentom żywności do 
rynku USA?

Będziemy wdzięczni za Pań-
stwa odpowiedzi na e-mail 
eksporter@arr.gov.pl do 30 li-
stopada br.

Ponadto, uprzejmie informu-
jemy, że ARR będzie również 
wdzięczna za przesyłanie wszel-
kich innych sugestii w związku 
z prowadzonymi negocjacjami 
ww. umowy.

Z poważaniem,
Monika Świeżawska 

Kierownik Działu 
Współpracy Zagranicznej

Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

Agencja Rynku Rolnego 
ul. Karolkowa 30 
01-207 Warszawa   
tel. (22) 376 79 35 

fax. (22) 376 71 42

Nowa kampania cukrownicza 
z nowym piecem

Od buraka do kryształków 
cukrowych długa droga.

W dniu 5 października 
2015 roku w Oddziale Kra-
jowej Spółki Cukrowej S.A. 
„Cukrownia Kruszwica” od-
dano do eksploatacji najwięk-
szy w polskim cukrownictwie 
nowy piec wapienny.

W uroczystości uczestniczyli 
Wiceminister Skarbu Państwa Pan 
Cezary Gabryjączyk Zarząd Kra-
jowej Spółki Cukrowej S.A. oraz 
Dyrekcja „Cukrowni Kruszwica”.

„Mam wielki zaszczyt 
i przyjemność uczestniczyć 

w Cukrowni Kruszwica 
w uroczystości oddania do 
eksploatacji największego 
w polskim cukrownictwie pie-
ca wapiennego, który rozpo-
czyna swoją pracę w kampanii 
2015/2016, którą też niniej-
szym inauguruję. We wszyst-
kich siedmiu Oddziałach KSC 
S.A. planujemy skupić blisko 
4 mln ton buraków od ponad 
15000 plantatorów. Produk-
cja cukru planowana jest na 
poziomie ok. 580000 ton.  – 
powiedział Marek Spuz vel 
Szpos, Prezes Zarządu Kra-
jowej Spółki Cukrowej S.A.

„Inwestycja w nowy piec 
wapienny rozpoczęła się 
w styczniu tego roku. Kosz-
towała 7 mln zł. Nowy piec 
rozpoczyna swoją pracę 
w kampanii cukrowniczej 
2015/2016, w trakcie której 
Cukrownia Kruszwica pla-
nuje skup surowca na po-
ziomie 650000 ton od około 
3000 plantatorów. Progno-
zowana produkcja cukru 
wynosi u nas ok. 100000 ton 

– poinformował Lech Sobec-
ki, Dyrektor „Cukrowni 
Kruszwica”.

„Jestem dumny, że mogę 
gościć w najnowocześniejszej 
cukrowni w kraju. Inwestycje, 
które tu są prowadzone robią 
imponujące wrażenie – powie-
dział Cezary Gabryjączyk, Wi-
ceminister Skarbu Państwa.

Nowy piec wapienny w Cu-
krowni Kruszwica posiada 
pojemność 300m3 i jest naj-
większym piecem w polskim 
cukrownictwie. Parametry pie-
ca gwarantują wystarczająca 
produkcję wapna nie tylko przy 
przerobie 9000 – 10 000 ton/
dobę, ale także przy wyższych 
dobowych przerobach. Efektem 
tej inwestycji będzie zmniej-
szenie wskaźników zużycia 
kamienia wapiennego i koksu 
używanego do jego wypalania, 
czyli obniżenie kosztów pro-
dukcji cukru, a także poprawa 
procesu technologicznego i ja-
kości produkowanego cukru.

Źródło: KSC S.A.
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Dostawy żywności do 
organizacji charytatywnych

Blisko 4 mln potrzebujących 
skorzysta w tym roku z Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020.

Ruszyły dostawy artykułów 
spożywczych do magazynów 
organizacji partnerskich (cha-
rytatywnych) w ramach unij-
nej pomocy żywnościowej dla 
najuboższych.

- Dostawy realizowane 
będą do 95 magazynów we 
wszystkich województwach 
i potrwają do grudnia 2015 r. 

Do magazynów tych organiza-
cji trafi ok. 60 tys. ton żywno-
ści o łącznej wartości ponad 
171,4 mln zł - powiedział pre-
zes ARR Radosław Szatkowski.

Dostarczane będą takie pro-
dukty jak m.in.: makaron świ-
derki, ryż biały, mleko UHT, 
ser podpuszczkowy dojrze-
wający, płatki kukurydziane, 
mielonka wieprzowa, klopsiki 
w sosie własnym, koncentrat 
pomidorowy i dżem truskaw-
kowy. Paczki żywnościowe 

lub posiłki będą wydawane 
do lutego 2016 r. osobom za-
kwalifikowanym przez ośrodki 
pomocy społecznej do otrzy-
mania pomocy żywnościowej 
oraz osobom bezdomnym. Od 
tego roku program jest zmie-
niony, a pomoc została połą-
czona z aktywizacją ubogich.

Unijny program jest realizo-
wany od 1987 r. Polska uczest-
niczy w nim od 2004 r.

Źródło: ARR

Pieniądze  
już w kieszeni rolnika

Agencja Rynku Rolnego 
informuje, że w bieżącym 
roku wypłacono 116,98 mln 
zł z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siew-
nego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany. Dopłatami 

objęto 1 173 tys. ha łącznej 
powierzchni gruntów rolnych.

W sumie wydano 77 836 de-
cyzji przyznających dopłatę. 
W bieżącym roku do oddzia-
łów terenowych ARR w ca-
łym kraju trafiła rekordowa 

liczba 78,8 tys. wniosków. To 
o 1 procent więcej niż przed 
rokiem. Najwięcej wnio-
sków pochodziło z woje-
wództwa wielkopolskiego 
i kujawsko-pomorskiego.

Źródło: ARR.

ARR wypłaciła 116,97 mln zł z tytułu zużytego 
materiału siewnego.
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Kiła kapusty zagrożeniem dla rzepaku
Ze względu na duży udział 

tej rośliny w strukturze zasie-
wów, a w związku z tym zbyt 
częstą jej uprawę na poszcze-
gólnych stanowiskach, pojawił 
się problem kiły kapusty.

Na plantacjach rzepaku 
pierwsze ogniska choroby 
obserwowano w północnym 
rejonie kraju, jednak obecnie 
występuje ona na terenie prawie 
całej Polski. Jak ją stwierdzić 
i zapobiec jej wystąpieniu?

Rośliny żywicielskie
W 2013 roku, po skiełkowa-

niu rzepaku ozimego wystą-
pił okres suszy − siewki rosły 
wolno i dopiero po opadach 
deszczu zaczęły rozwijać się 
intensywnie. Jeszcze jesienią na 
liściach można było obserwo-
wać fioletowe przebarwienia, 
według wielu rolników świad-
czące o niedoborze fosforu. Był 
to jednak niedobór pozorny 
tego pierwiastka, spowodo-
wany uszkodzeniem systemu 
korzeniowego. Sprawcą takich 
objawów jest pierwotniak Pla-
smodiophora brassicae, a cho-
roba przez niego wywoływana 
to kiła kapusty. Rośliny pora-
żone tym patogenem gorzej 
zimowały od zdrowych, czę-
sto zamierały. Plasmodiopho-
ra brassicae jest organizmem 
polifagicznym, co oznacza, 
że ma zdolność porażania 
i wywoływania chorób wielu 
gatunków roślin uprawnych 
i dziko żyjących (chwastów), 
należących głównie do rodziny 
kapustowatych. W uprawach 
stwierdzany jest na roślinach 
rolniczych (rzepak, rzepik, 
gorczyca biała, gorczyca sarep-
ska) i ogrodniczych (kapusta 
głowiasta, kapusta pekińska, 
kapusta brukselska, kalafior, 

brokuł, kalarepa, rzodkiew-
ka), natomiast wśród dzikich 
gatunków porażane są najczę-
ściej tasznik pospolity, tobołki 
polne, gorczyca polna. Ważną 
cechą, z punktu widzenia za-
grożenia tą chorobą i wystą-
pienia jej na polu rzepaku, jest 
stwierdzenie bytowania P. bras-
sicae np. na: maku, szczawiu, 
niektórych trawach (kupkówka 
pospolita, mietlica pospolita, 
życica trwała). Na gatunkach 
nienależących do rodziny ka-
pustowatych, patogen wystę-
puje bezobjawowo. Jednak jego 
obecność na plantacji stwarza 
zagrożenie zakażeniem rzepa-
ku na polach, na których pato-
gen dotąd nie był stwierdzany 
i zwalczany lub jego nasilenie 
było ograniczone. 

Biologia
P. brassicae występuje w po-

staci kilkunastu patotypów, 
z których kilka ma znaczenie 
w rozwoju kiły kapusty w Pol-
sce.  Jest to patogen bezwzględ-
ny, czyli rozwijający się tylko 
w żywych komórkach rośliny 
żywiciela. Wytwarza zarod-
niki pływkowe (zoospory) 
zaopatrzone w dwie wici. Po 
wniknięciu zoospory do wnę-
trza włośnika powstaje pier-
wotne plazmodium, w którym 
w wyniku podziałów tworzą 
się zarodnie pływkowe (zoospo-
rangia). W zarodniach tych wy-
kształca się 4–16 zarodników 
pływkowych, które dostają się 
do gleby i mogą porażać na-
stępne, jeszcze zdrowe włośniki 
rzepaku lub innych gatunków 
roślin żywicielskich. Cykl ten 
powtarza się kilka razy w okre-
sie wegetacji. 

P. brassicae jest organizmem, 
który może przeżyć w glebie 

do siedmiu lat, a nawet dłu-
żej. Bytuje w niej w formie 
zarodni przetrwalnych, a po 
skiełkowaniu w pobliżu nasion 
roślin żywicielskich uaktywnia 
się patogenicznie. To wydzie-
liny korzeniowe tych właśnie 
roślin powodują pobudzenie 
zarodni przetrwalnikowych 
patogenu, w których wnętrzu 
formuje się do 300 zoospor. 
Zarodniki zaopatrzone w wici 
przedostają się do roztworu gle-
bowego i kierując się „węchem 
chemicznym” przemieszczają 
w kierunku korzeni roślin ży-
wicielskich i do nich wnikają. 

Szkodliwość
Charakterystycznym obja-

wem powodowanym przez P. 
brassicae jest deformacja ko-
rzeni – bocznych i głównych, 
a niekiedy nawet szyjki korze-
niowej. Organy te nadmiernie 
się rozrastają, wybrzuszają, ich 
powierzchnia jest karbowana, 
nierównomierna. Już po upły-
wie 4–6 tygodni od zakaże-
nia na korzeniach pojawiają 
się wyrośle o zróżnicowanym 
kształcie, jasno zabarwione. 
Kilka tygodni po infekcji na-
rośle twardnieją, stopniowo 
brunatnieją i rozpadają się 
uwalniając do gleby liczne 
zarodniki pływkowe. Pora-
żona roślina ma żółknące lub 
przybierające fioletową barwę 
liście. Takie ich przebarwienie 
jest efektem niedoboru składni-
ków pokarmowych, ponieważ 
system korzeniowy ma ogrom-
ne problemy z ich pobieraniem. 
Kiła kapusty niszczy korzenie, 
a zwłaszcza strefę włośnikową, 
odpowiedzialną za odżywia-
nie się roślin. Chore rośliny 
rzepaku w czasie ciepłych 
dni więdną. Jest to wynikiem 

ograniczenia pobierania wody 
z gleby przez uszkodzone korze-
nie. Wieczorem, w warunkach 
zwiększonej wilgotności, stan 
roślin się poprawia. 

Stopień porażenia roślin, 
możliwość rozprzestrzeniania 
się i skutki infekcji zależą od 
wielu czynników środowisko-
wych i uprawowych. Sprawca 
kiły kapusty spotykany jest 
głównie na glebach zwięzłych 
i zlewnych, a jego rozwojowi 
sprzyja kwaśny odczyn i wyso-
ka wilgotność podłoża. Szkodli-
wość sprawcy kiły kapusty jest 
związana również z liczbą jego 
form przetrwalnych w podło-
żu i fazą wzrostu oraz rozwoju 
zainfekowanych roślin. Gdy do 
infekcji dochodzi w początko-
wych fazach wzrostu rzepaku, 
może nastąpić jego zamiera-
nie. Często porażone rośliny 
wydają jednak plon, ale jest 
on zredukowany, a uzyskany 
olej charakteryzuje się gorszą 
jakością niż otrzymany z na-
sion roślin zdrowych. Późna 
infekcja, przy niesprzyjających 
warunkach rozwoju patogenu, 
a jednocześnie przy dużej zdol-
ności rzepaku do regeneracji, 
może nie mieć znaczenia dla 
plonowania.

Profilaktyka 
i ochrona

Dużą rolę w ograniczaniu 
choroby przypisuje się prze-
strzeganiu płodozmianu. Ze 
względów fitosanitarnych nie 
powinno się uprawiać rzepaku 
na danym polu częściej niż co 
4 lata, przy zachowaniu izolacji 
przestrzennej od innych roślin 
kapustowatych (żywicielskich). 
Jako profilaktykę można zale-
cać wapnowanie zakwaszonych 
gleb. W doborze są już odmiany 

rzepaku ozimego, które mają 
genetycznie uwarunkowaną 
odporność (zmniejszoną wraż-
liwość) na P. brassicae. Są to: 
Alister, Andromeda i Mendel. 
Odmiany te należy jednak wy-
siewać jedynie na tych polach, 
na których wystąpiła już kiła 
kapusty i zapewnić im opty-
malne warunki wzrostu. Nie 
można mieszać przed siewem 
nasion odmian odpornych z na-
sionami odmian wrażliwych.

Uprawa mechaniczna gle-
by po zbiorze rzepaku sprzy-
ja zmniejszeniu w niej liczby 
zarodników P. brassicae. Wy-
dzieliny korzeni samosiewów 
rzepaku stymulują zarodniki 
do kiełkowania, a zniszczenie 
samosiewów przerywa cykl roz-
wojowy pierwotniaka i powo-
duje jego obumieranie. Gleby 
o dobrej strukturze i uregulo-
wanych stosunkach powietrz-
no-wodnych, nawet w wypadku 
zainfekowania patogenem, 
odznaczają się słabszym na-
sileniem jego występowania. 
W roślinach następczych po 
rzepaku, jak również na oka-
lających je miedzach należy 
niszczyć chwasty. Obecność 
tasznika pospolitego, toboł-
ków polnych, gorczycy polnej, 
rzodkwi świrzepy, samosiewów 
rzepaku i innych kapustowa-
tych, także maku czy szczawiu 
przyczynia się do nasilenia wy-
stępowania patogenu na danym 
stanowisku.

Eksperymenty 
potwierdzają

Obecnie w Polsce nie ma 
fungicydów, które zgodnie 
z prawem można zalecać do 
ochrony rzepaku przed kiłą 
kapusty. Przeprowadziłem 
wiele badań nad efektywnością 

różnych fungicydów stosowa-
nych jesienią w rzepaku ozimym 
w celu zwalczania chorób grzy-
bowych. Moją uwagę przykuła 
i rozbudziła ciekawość bada-
cza reakcja roślin porażonych 
przez P. brassicae po zastoso-
waniu tiofanatu metylu w for-
mie środka Topsin M 500 SC, 
który jesienią stosowany może 
być, zgodnie z zapisem etykiety 
rejestracyjnej, do zwalczania 
czerni krzyżowych, suchej 
zgnilizny kapustnych i szarej 
pleśni. Okazało się, że ubocz-
nym aczkolwiek pozytywnym 
efektem działania tej substan-
cji, jest ograniczanie populacji 
sprawcy kiły kapusty. Zarówno 
w badaniach wazonowych, jak 
i polowych, Topsin M 500 SC 
stosowany był w fazie 2 liści 
(BBCH 12) lub 4–6 liści (BBCH 
14–16). Skuteczność ograni-
czania sprawcy kiły kapusty 
w badaniach wazonowych 
wynosiła 49–62% po zastoso-
waniu w fazie BBCH 12 oraz 
38–44% po aplikacji w fazie 
BBCH 14–16, natomiast w bada-
niach poletkowych 30–38% po 
zastosowaniu w fazie BBCH 
12 i 47–50% po zastosowaniu 
w fazie BBCH 14–16. Taka reak-
cja, eliminująca pierwotniaka, 
rokuje nadzieje redukcji zagro-
żenia na danym polu na przy-
szłość. Prezentowane wstępne 
wyniki doświadczeń są na tyle 
obiecujące, że producent fun-
gicydu podjął decyzję odno-
śnie do kontynuowania badań 
i rozpocznie proces rozszerze-
nia zakresu rejestracji środka 
Topsin M 500 SC tak szybko, 
jak to tylko możliwe. 

Prof. dr hab. Tomasz P. Kurowski
Katedra Fitopatologii 

i Entomologii
Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie

Rzepak ozimy uprawia się obecnie w Polsce na ponad 800 tys. ha.
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WAPNO NAWOZOWE
WSZYSTKICH ODMIAN

w tym WAPNO NAWOZOWE TLENKOWE (PALONE)

Firma Gospodarczo – Handlowa
Agria Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Warsztatowa 5  
tel./fax (14) 621 88 21, tel. (14) 621 88 22, tel. kom. 604 428 783
www.agria.pl  • e-mail: biuro@agria.pl

Pełne dostawy (24-27t):
• luzem
• w big-bagach (ok. 1 tona) i workach 20, 25, 40 i 50 kg (paleta 1 t)

WYJĄTKOWO SKUTECZNE W POPRAWIE STRUKTURY I pH GLEBY
KREDA GRANULOWANA I PYLISTA

Oferowany przez nas towar jest najwyższej jakości potwierdzonej
stosownym świadectwem dostarczanym klientowi przy każdej dostawie.

ZAPRASZAMY  DO  WSPÓŁPRACY

o zawartości CaO powyżej 70%
produkcji

Dostawy kurierskie - (na paletach) - każda ilość

R E K L A M A

Wybór nawozu – co jeszcze jest ważne i dlaczego?
Katalogi firm nawozowych 

są bardzo bogate ale oferty sto-
sunkowo mało zróżnicowane, 
chociaż pewne produkty nadal 
mocno się wyróżniają na tle 
innych, na przykład innowa-
cyjnością formuły, dodatkiem 
aktywnych kompleksów z alg 
czy wielopłaszczyznowym dzia-
łaniem zarówno na rośliny, jak 
i glebę.

Zawartość samych tylko 
składników pokarmowych 
w nawozie jest niewystarcza-
jąca, aby dobrze odżywić rośli-
ny i właściwie zadbać o glebę.

Ze względu na stale rosną-
ce ceny nawozów podstawą 
optymalnego nawożenia po-
winna być analiza gleby. Jej 
wynik jest podstawą do wy-
boru racjonalnej technologii 
nawożenia i wyeliminowania 
sytuacji zastosowania niewy-
starczającej dawki nawozów 
lub też bezzasadnego użycia 
zbyt dużej ilości produktów, 
co niepotrzebnie podniesie 
koszty produkcji, a dodatkowo 
może przyczynić się także do 
zanieczyszczenia środowiska. 
Oprócz aspektu ekonomicz-
nego, wyniki analiz eliminu-
ją także nadmierne, szkodliwe 
kumulowanie się pierwiastków 
w glebie i roślinach oraz ich 
wymywanie i wypłukiwanie do 
wód gruntowych i powierzch-
niowych, co z kolei prowadzić 
może do wysoce niekorzystnego 

zjawiska eutrofizacji. Wyniki 
badań pozwalają więc uzyskać 
rolnikowi dodatkową korzyść 
w postaci utrzymania gleb w do-
brej kulturze o odpowiedniej 
zasobności w składniki po-
karmowe, właściwym pH, ale 
przede wszystkim bezpiecznych 
dla zdrowia i życia konsumen-
tów płodów rolnych.

Najważniejszym pierwiast-
kiem w żywieniu roślin jest 
azot. Nawożenie tym skład-
nikiem jest kluczowym ele-
mentem w produkcji roślinnej. 
Niedobór azotu powoduje nie 
tylko spadek plonu, ale i za-
hamowanie wzrostu i rozwoju 
roślin. Niemniej niebezpieczny 
jest również nadmiar tego ma-
kroskładnika. Przeazotowanie 
roślin wydłuża znacznie okres 
ich wegetacji oraz powoduje 
kumulację szkodliwych azota-
nów w płodach rolnych. Mając 
na uwadze dynamikę przemian 
azotu w glebie oraz roślinie na-
leży odpowiednio dostosować 
nawożenie do potrzeb rośliny, 
warunków siedliska, a także 
oczekiwań w stosunku do plo-
nu. Azot jest bardzo ruchliwym 
składnikiem w glebie i podlega 
różnym procesom, które powo-
dują jego straty. Azot mineralny, 
czyli w formie amonowej i sale-
trzanej, ulega w glebie bardzo 
szybkim przemianom, dlatego 
na przykład w okręgowych sta-
cjach chemiczno-rolniczych nie 

oznacza się praktycznie zasob-
ności gleby w azot przyswajalny, 
czyli mineralny. Analizę taką 
można wykonać do ustalenia 
poziomu nawożenia azotem, ale 
należy w krótkim czasie wyko-
rzystać jej wynik, bo za chwilę 
nie będzie już nieaktualny. Tem-
po przemian wpływa również 
na straty azotu mineralnego 
z gleby. Straty azotu stosowane-
go z nawożeniem mogą wynosić 
od 30 do 50% i więcej, dlatego 
azot jest pierwiastkiem, który 
musi być uzupełniany syste-
matycznie co roku, stosowany 
najlepiej w dawkach dzielonych, 
bezpośrednio w tych fazach roz-
wojowych roślin, w których zo-
stanie szybko pobrany i dobrze 
wykorzystany przez rośliny.

Standardowo azot mineral-
ny w glebie oznacza się  przed 
wysiewem pierwszej wiosennej 
dawki azotu w uprawie roślin 
ozimych oraz przed siewem ro-
ślin jarych. Ważnym elementem 
ustalenia właściwego progra-
mu nawożenia jest pobieranie 
prób gleby w okresie jesiennym, 
przed wejściem roślin ozimych 
w okres spoczynku zimowego. 
Takie podejście daje czas na wy-
konanie analizy laboratoryjnej. 
Oczywiście otrzymany wynik 
(ilość azotu mineralnego) należy 
skorygować o starty wynika-
jące z przebiegu pogody zimą. 
W glebie azot ulega m.in. zbiał-
czaniu (wbudowywaniu w ciała 

mikroorganizmów), amonifi-
kacji (zarówno w warunkach 
tlenowych jak i beztlenowych), 
nitryfikacji (w warunkach do-
brego natlenienia, odpowied-
niej temperatury, wilgotności 
i pH gleby), denitryfikacji 
(w warunkach beztlenowych 
w głębszych warstwach gleby), 
sorpcji. Jeśli chodzi o wymy-
wanie azotu z gleby, to jest 
ono większe w przypadku za-
stosowania większych dawek 
tego składnika, przy dużych 
opadach i na lżejszych glebach, 
a także przy mniejszym stopniu 
pokrycia gleby przez rośliny. 
Zależy ono także od formy 
tego składnika – głównie wy-
mywany jest azot azotanowy, 
amonowy jest zatrzymywany 
przez kompleks sorpcyjny gle-
by. Aby ograniczyć straty azotu 
z nawozów azotowych należy 
zwrócić uwagę na fakt, że forma 
amonowa podlega mniejszym 
stratom w przypadku przykry-
cia jej glebą (przedsiewnie lub 
podczas uprawek międzyrzę-
dowych) oraz w warunkach 
dobrego uwilgotnienia gleby 
i niezbyt wysokiego odczynu. 
W warunkach gleb świeżo wap-
nowanych oraz przesuszonych, 
należy liczyć się z dużymi stra-
tami azotu amonowego. Forma 
saletrzana azotu podlega więk-
szym stratom w przypadku dłu-
giego okresu od jej stosowania 
do pobrania przez roślinę, lub 
gdy stosowana jest wczesną wio-
sną pod rośliny we wczesnych 
stadiach rozwojowych. Duże 
straty azotu saletrzanego mogą 
wystąpić szczególnie wtedy, 
gdy gleba jest cięższa i wilgot-
na wskutek denitryfikacji, lub 
w glebach lżejszych, gdzie azot 
w tej formie łatwo wymywany 
jest w głębsze warstwy przez 
opady atmosferyczne.

Analiza zasobności gleby 

w azot jest podstawowym ba-
daniem, jakie każdy producent 
rolny powinien wykonać. Do-
datkowo warto przeprowadzić 
badanie określające poziom 
pH, zawartość fosforu, potasu 
i magnezu. Szczególnie waż-
ne jest określenie zasobności 
gleby w fosfor, który w glebie 
ulega uwstecznianiu się z in-
nymi pierwiastkami do form 
nierozpuszczalnych w wodzie 
i nie dostępnych dla roślin, jak 
również dosyć intensywnemu 
wypłukiwaniu i wymywaniu go 
z gleby do wód powierzchnio-
wych i gruntowych. Ale oprócz 
określenia dostępności makro-
składników, można też zlecić 
dokładniejszy pomiar i zbadać 
zawartość mikroelementów. 
Pamiętajmy, że skuteczność 
nawożenia roślin może być 
mocno ograniczona przez te 
składniki, które znajdują się 
w niedomiarze.

Tego typu analizy przeprowa-
dzają stacje chemiczno-rolnicze. 
Są one odpłatne, a rolnik zobli-
gowany jest do samodzielnego 
pobrania i dostarczenia próbek. 
Innym rozwiązaniem jest zlece-
nie wyspecjalizowanej jednostce 
wykonanie takiego badania, 
ale to również jest usługa do-
datkowo płatna. Najbardziej 
rozsądne wydaje się nawiąza-
nie kontaktu z profesjonalnymi 
firmami nawozowymi, które 
oferują możliwość przepro-
wadzenia analizy zasobności 
gleby w składniki pokarmowe 
w ramach współpracy z produ-
centem rolnym, albo promo-
cji na swoje produkty. Proste 
analizy są wtedy wykonywane 
nieodpłatnie, a pełniejsze są 
częściowo finansowane przez 
sprzedawcę nawozów. Takie roz-
wiązanie ma jeszcze tę dodat-
kową zaletę, że próbki pobrane 
są przez fachowca, a rolnik jest 

zwolniony z obowiązku dostar-
czenia ich do stacji. Warto też 
sprawdzić czy doradcy z firm na-
wozowych dysponują fluoryme-
trem. Badania przeprowadzane 
tym urządzeniem są całkowicie 
finansowane przez producen-
tów nawozów w ramach serwisu 
posprzedażowego, a ich wyniki 
są niezastąpionym narzędziem 
w doborze odpowiednich na-
wozów dolistnych i ich dawek 
w trakcie sezonu, mających na 
celu szybkie uzupełnienie bra-
kujących składników pokarmo-
wych. Profesjonalne doradztwo, 
to dodatkowy profit wynikający 
ze współpracy z kompetentnym 
kontrahentem.

Decydując się więc na wy-
bór konkretnej marki nawo-
zu, warto dowiedzieć się czy 
i z jakich usług producenta czy 
dystrybutora będzie można sko-
rzystać w ramach serwisu po-
sprzedażowego. Często wartość 
tych dodatkowych bezpłatnych 
usług, które i tak trzeba zlecić, 
powoduje znaczne obniżenie 
nakładów na produkcję roślin-
ną. Jeszcze trwa duża akcja ba-
dania gleby na zawartość azotu 
mineralnego w glebie – „Skorzy-
staj z promocyjnej oferty Timac 
Agro Polska i zbadaj zasobność 
swoich gleb w azot mineralny!”, 
związana z zakupem oferowa-
nych przez nią nawozów płyn-
nych na określonych zasadach. 
Po ich zakupie klient tej firmy 
otrzymuje voucher na badania 
glebowe w stacjach chemicz-
no-rolniczych do realizacji na 
terenie całej Polski. Próbki gleby 
mają być pobierane w okresie od 
1 września 2015 r. do 30 kwiet-
nia 2016 r., a dodatkowo istnieje 
możliwość zamiany badania 
azotu mineralnego na dowol-
ną analizę w ramach wartości 
danego vouchera.

Anna Rogowska

Mineralny stymulator wzrostu

OPTYSIL® jest płynnym sty-
mulatorem wzrostu zawierają-
cym przyswajalny przez rośliny 
krzem – 16,5% w przeliczeniu 
na SiO2 w 1 litrze produktu. 
Krzem zawarty w stymulatorze 
korzystnie wpływa na rozwój 
i plonowanie roślin. Skutecz-
ność preparatu w uprawach 
rolniczych i ogrodniczych 
została potwierdzona bada-
niami i opisana w licznych 
publikacjach. OPTYSIL® ogra-
nicza działanie stresów wpły-
wających na wzrost i rozwój 
roślin, reguluje pobieranie ma-
kro- i mikroelementów, łagodzi 
negatywne skutki okresowego 
niedoboru wody, wysokiego 
zasolenia oraz aktywuje 

naturalne mechanizmy odpor-
nościowe roślin. To już drugi 
biostymulator w portfolio fir-
my, po stymulatorze wzrostu 
TYTANIT®, produkowanym 
i oferowanym w Polsce i wie-
lu innych krajach. OPTYSIL® 
został zarejestrowany także 
w Brazylii.

Stymulator wzrostu stosuje 
się dolistnie w uprawach rol-
niczych (zboża, rzepak, kuku-
rydza, ziemniak, soja i inne 
strączkowe) i ogrodniczych 
(drzewa ziarnkowe i pestkowe, 
krzewy owocowe, truskawka, 
winorośl oraz wybrane gatun-
ki warzyw) w dawce 0,5 l/
ha, w okresach krytycznych 
dla rozwoju i wzrostu roślin. 

Możliwe jest stosowanie przez 
instalację nawodnieniową (fer-
tygacja z użyciem roztworu 
zawierającego 35-55 mg SiO2/l 
pożywki) i podlewanie.

OPTYSIL® będąc produktem 
o działaniu antystresowym 
stanowi kluczowy element 
strategii wspierania natural-
nej odporności roślin STRESS 
CONTROL SYSTEM. Ponadto 
biostymulator idealnie wpisuje 
się w koncepcję integrowanej 
ochrony roślin. Preparat moż-
na także stosować w rolnictwie 
ekologicznym (Świadectwo nr 
NE 251/2014).

Źródło: Intermag
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Przedsiębiorstwo INTERMAG uzyskało pozwolenie 
na wprowadzenie do obrotu mineralnego stymulatora 
wzrostu OPTYSIL®.

Dziś sprzedaż samych nawozów to za mało, by pozyskać klienta.
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Jesień decyduje o plonie ozimin

Rzepak jesienią przygotowu-
je się do wydania określone-
go plonu nasion. Jako rolnicy 
mamy wówczas realny wpływ 
na sukces bądź niepowodzenie 
w tej uprawie. Dobrze rozwi-
nięty rzepak to taki, w którym 
szyjka korzeniowa jest gruba 
(min.1,5-2 cm średnicy), a co 

za tym idzie zgromadzona jest 
w niej odpowiednia ilość cu-
krów potrzebnych do wio-
sennego ruszenia wegetacji. 
Po wykształceniu się rozety 
w stożku wzrostu następuje 
przejście z fazy wegetatyw-
nej w generatywną. Pojawia-
ją się zawiązki liści, pędów 

bocznych, a następnie kwia-
tów. Wielkość rozety powią-
zana jest z liczbą rozgałęzień, 
na których wiosną pojawią się 
łuszczyny. I tak: 8 liści 4-6 roz-
gałęzień, 10 liści 6-7 rozgałę-
zień, 12 liści 9-10 rozgałęzień. 
Rzepak przy plonie 4 t/ha 
(a to w dzisiejszych realiach 

cenowych gwarantuje dopie-
ro zysk z tej uprawy) pobie-
ra średnio 240 kg N, 120 kg 
P2O5, 320 kg K2O, 100 kg CaO, 
32 kg Mg oraz 60 kg S. W przy-
padku kiedy rzepak jest słabo 
odżywiony jesienią, wytwarza 
słabszy system korzeniowy, 
a w konsekwencji także słabszą 

rozetę, przez co gorzej zimuje, 
ale nie tylko. Tych zaległości 
związanych z ilością rozgałę-
zień i ilością łuszczyn progra-
mowaną jesienią, wiosną nie 
da się już odrobić. Większość 
azotu 150-180 kg/ha i pota-
su ok. 200 kg/ha, rzepak gro-
madzi wiosną, do momentu 
początku kwitnienia. W sy-
tuacji, kiedy rzepak ma słaby 
system korzeniowy, nie został 
dobrze odżywiony jesienią, 
rośliny nie są już w stanie 
odrobić tych zaległości i nie 
ma możliwości pobrania tak 
dużej ilości składników, w tak 
krótkim czasie. Prawidłowe 
nawożenie powinno więc 
uwzględniać zasobność gleby 
w składniki pokarmowe oraz 
ilość pozostawionych resztek 
pożniwnych z przedplonów. 
W całym bilansie składników 
należy zwrócić uwagę na fakt, 
że fosfor „wyjeżdża z pola” 
w postaci materii zapasowej 
w nasionach, natomiast potas 
wraca w postaci organów we-
getatywnych, na przykład sło-
my. Należy też zwrócić uwagę 
na odczyn gleby, który decy-
duje o pobieraniu składników 
pokarmowych – optymalne 
pH wynosi ok. 6-7. Odczyn 
decyduje o intensywności ży-
cia mikrobiologicznego gleby, 
a aktywność mikrobiologiczna 
decyduje o tempie minerali-
zacji. Fosfor powinien trafić 
w całości na pole przed upra-
wą pod rzepak. Powinien być 
dobrze wymieszany z glebą. 
Potas szczególnie na glebach 
lekkich może być podzielo-
ny na dawkę jesienną i wcze-
snowiosenną w proporcjach 
50/50. Należy też pamiętać, że 
już jesienią rzepak potrzebuje 
znacznej ilości siarki, wapnia 
oraz magnezu.

Rola fosforu jest nie do prze-
cenienia – wpływa on przede 
wszystkim w początkowych 
fazach rozwoju na rozwój sys-
temu korzeniowego, a potem 
w okresie kwitnienia, na ja-
kość plonu. Problem polega 
jednak na tym, że fosfor ulega 
w glebie przemianom, które 
uniemożliwiają pobieranie 
go przez rośliny w niektórych 
przypadkach. Po pierwsze to 
pH gleby. Jest tylko wąski prze-
dział, w którym fosfor w gle-
bie nie ulega uwstecznieniu 
– to pH między 6,5 a 7,2 pH. 
W innym przypadku przy ni-
skim pH rozpuszczony fosfor 

w roztworze glebowym łączy 
się z jonami glinu i żelaza, 
a w pH zasadowym z jona-
mi wapnia i tworzy nieroz-
puszczalne związki fosforu. 
W jednym i drugim przypadku 
jest on wtedy bardzo słabo do-
stępny dla roślin. Szczególnie 
dotyczy to zbóż, które mają 
jednak mniejszy system ko-
rzeniowy niż rzepak. Można 
jednak temu niekorzystne-
mu zjawisku przeciwdziałać 
– dzięki zastosowaniu nawo-
zów zawierających unikalną 
cząstkę fosforu Top Phos. Fos-
for w takiej formie nie ulega 
uwstecznieniu i jest pobiera-
ny zarówno w warunkach 
kwaśnych, jak i zasadowych. 
W glebach kwaśnych różnica 
pomiędzy dostępnością fosfo-
ru z nawozów tradycyjnych, 
a tych innowacyjnych wyno-
si nawet 33 %. Korzystnym 
rozwiązaniem jest stosowa-
nie jesienią nawozu Eurofertil 
TOP 49 NPS. Jest to jedyny 
produkt na rynku łączący 
składniki pokarmowe, szyb-
ko działający wapń mezocalc, 
opatentowany ekstrakt z alg 
morskich Physio+ oraz fosfor 
nowej generacji. Skład nawo-
zu: 3 N, 22 P2O5, 29 C aO, 
24 SO3, 0,15 B. Zastosowanie 
pod rzepak i zboża w zależ-
ności od zasobności gleby 
wynosi od 200 do 300 kg/
ha. Uwzględniając potrzeby 
pokarmowe pod względem po-
tasu nawożenie uzupełniamy 
solą potasową w dawce 100-
200 kg/ha. Z racji tego, że 
w tej technologii nawożenia 
stosujemy osobno fosfor i po-
tas można po uwzględnieniu 
składników pozostawionych 
przez przedplon precyzyjniej 
dopasować nawożenie.

Trzeba pamiętać, iż plon 
kształtuje się nie z tego, cze-
go w glebie jest w nadmiarze, 
ale z tego, co brakuje.

Waldemar Maś

Jesienne nawożenie rzepaku decyduje o przygotowaniu do zimy i rozwoju generatywnym 
roślin. Ale nie tylko.
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Unikalna zaprawa

Zaprawianie nasion jest 
istotnym elementem prawi-
dłowej ochrony roślin i sku-
tecznym sposobem zwalczania 
patogenów przenoszonych 
przez nasiona oraz zagrażają-
cych roślinom w najwcześniej-
szych stadiach ich rozwoju. 
Według aktualnych danych, 
w Polsce zarejestrowane są aż 
74 zaprawy nasienne do ochro-
ny zbóż. Z analizy ich skła-
du wynika, że w większości 
zapraw znajdują się te same, 
popularne substancje czyn-
ne: tebukonazol, fludioksonil, 
tritikonazol, w różnych kom-
binacjach. Specjaliści firmy 
Sumi Agro Poland proponują 
innowacyjne i skuteczne roz-
wiązanie, w postaci zaprawy 
nasiennej Biosild Top 370 FS. 
To unikalna zaprawa chroniąca 
pszenicę ozimą przed komplek-
sem chorób. Zawiera nowe, 
nie występujące w innych 
tego typu środkach substan-
cje czynne!

Biosild Top 370 FS zawie-
ra dwie substancje czynne, 
tiofanat metylowy (350 g/l) 
oraz tetrakonazol (20 g/l), 
których działanie wzajemnie 
się uzupełnia. Środek chroni 
pszenicę ozimą w jej wcze-
snych fazach rozwoju przed 
kompleksem najczęściej wy-
stępujących i najgroźniejszych 
w tym okresie chorób, takich 
jak zgorzel siewek, pleśń śnie-
gowa zbóż i traw, śnieć cuch-
nąca czy śnieć gładka. Preparat 
ten już od momentu wschodów 
roślin zapobiega rozwojowi 
grzybów z rodzaju Fusarium, 

co znacznie ułatwia ochronę 
roślin w dalszej części sezo-
nu. Zarówno maksymalna, jak 
i zalecana dawka dla jednora-
zowego zastosowania wynosi 
100 ml środka na 100 kg ziar-
na z dodatkiem 500 ml wody.

Jak wykazały badania sto-
sowanie Biosild Top 370 FS 
pozytywnie wpływa na po-
czątkowy rozwój systemu ko-
rzeniowego i części nadziemnej 
roślin, zapewniając ich szybszy 
rozwój wiosną oraz minima-
lizując ryzyko przemarzania. 
Zaprawa ta zapewnia dłuższą 
i pewniejszą ochronę niż inne 
środki tego typu, ponieważ 
jej parametry fizyczne spra-
wiają, że doskonale przylega 
do ziarna i nie osypuje się po 
zaprawieniu. Zawartość inten-
sywnego barwnika nowej ge-
neracji czyni kontrolę jakości 
zaprawiania wyjątkowo łatwą.

Tę zaprawę nasienną można 
stosować łącznie z nawozem 
donasiennym Teprosyn Mn, 
dzięki czemu jeden zabieg 
zapewnia zarówno skutecz-
ną ochronę fungicydową, jak 
i optymalne nawożenie psze-
nicy ozimej.

Źródło: Sumi Agro Poland
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Na rynku zapraw nasiennych dla 
zbóż jest wiele preparatów.

Nawożenie donasienne w budowaniu plonu
Zaprawianie ziaren (np. 

przy użyciu zaprawy nasien-
nej Biosild Top 370 FS) war-
to połączyć z nawożeniem 
donasiennym. W ten sposób 
nie tylko chronimy planta-
cję przed patogenami, ale 
też przygotowujemy rośliny 
do zimy i gwarantujemy im 
prawidłowe odżywienie już 
od najwcześniejszych stadiów 
rozwojowych. W początko-
wych etapach rozwoju roślin 
koniecznie należy zadbać o za-
pewnienie im nie tylko makro-
składników, jak azot i fosfor, 
ale też mikroelementów takich 

jak mangan, cynk i magnez. 
Wymienione składniki można 
dostarczyć roślinom stosując 
Teprosyn Cereale. Azot i fos-
for to pierwiastki potrzebne 
do budowy skomplikowanych 
związków, biorących udział 
w wielu procesach m. in oddy-
chaniu, fotosyntezie, przemia-
nach azotowych. Z kolei miedź 
przyczynia się do zwiększenia 
odporności roślin na porażenie 
przez patogeny chorobotwór-
cze, a obecność cynku wpły-
wa na usprawnienie procesów 
związanych z przemianami 
kwasu rybonukleinowego 

i tworzenia się białek. Nato-
miast mangan bierze udział 
w procesach utleniania i re-
dukcji oraz w wielu reakcjach 
enzymatycznych. Uczestniczy 
też jako przenośnik elektronów 
w procesie fotosyntezy. Jego 
niedobór zaburza prawidłowy 
wzrost i rozwój roślin powodu-
jąc ich ogólne osłabienie oraz 
prowadząc do występowania 
wielu chorób.

Nawożenie donasienne ma 
szczególne znaczenie w przy-
padku niskiej zawartości 
składników pokarmowych 
w podłożu. W przypadku 
manganu, który w glebie wy-
stępuje w związkach mineral-
nych i organicznych, w formie 
trudno przyswajalnej dla roślin 
uzasadnione jest zapobiega-
nie skutkom jego niedobo-
ru. Idealnym rozwiązaniem 

zapewniającym roślinom ten 
bardzo ważny składnik jest 
stosowanie skoncentrowane-
go manganowego nawozu do-
nasiennego − Teprosynu Mn, 
w którym zawartość tego pier-
wiastka wynosi aż 500 g/l.

Teprosyn Cereale stosuje się 
w dawce 2,5 l/tonę ziarna zbóż, 
z kolei Teprosyn Mn w dawce 
3 l/tonę ziarna zbóż. Tepro-
syn Mn można także stosować 

w dawce 4 l/tonę ziarna kuku-
rydzy, 10 l/tonę nasion rzepaku 
oraz 3 l/tonę nasion grochu 
i fasoli. Oba produkty można 
łączyć z zaprawą nasienną (Bio-
sild Top 370 FS), jednak należy 
pamiętać o zmniejszeniu ilo-
ści wody w zabiegu o dawkę 
nawozu.

Źródło: Sumi Agro
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Wielkość i jakość plonu zależy w dużej mierze od prawidłowo prowadzonej agrotechniki.
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Separacja gnojowicy 

Separacja gnojowicy ma na 
celu oddzielenie frakcji stałej 
od ciekłej, co pozwala stworzyć 
nowe wartościowe produkty 
z tego typu nawozu, jakim 
może być, między innymi, 
ściółka do ścielenia boksów 
legowiskowych dla zwierząt in-
wentarskich. W wyniku separa-
cji gnojowicy można otrzymać 
cenny nawóz z utworzonych 
frakcji, różniących się zawarto-
ścią suchej masy, a także skła-
dem i stężeniem składników 
odżywczych.

Separator składa się z sita 
szczelinowego w kształcie wal-
ca, wewnątrz którego pracuje 
ślimak powodujący przesuwa-
nie separowanej masy. Przez 
drobne szczeliny sita wypływa 
frakcja ciekła, natomiast frak-
cja stała zostaje przesuwana 
ślimakiem w stronę wylotu, 
gdzie znajdują się klapy z ob-
ciążnikami prasując frakcję 
stałą poprzez regulację siły ich 
zwarcia, co pozwala uzyskać 
frakcję stałą o odpowiedniej 
wilgotności. Napęd ślimaka 

realizowany jest za pomocą 
silnika elektrycznego wyposa-
żonego w przekładnię wolnych 
obrotów (około 35 obr./min.). 
Wydajność separatora zależy 
od zastosowanych w sitach 
szczelin. Czym szczeliny w si-
cie są mniejsze tym wydajność 
separatora spada powodując 
zmniejszenie części płynnej 
we frakcji stałej. Szczeliny sita 
mogą wynosić od 0,2 – 1 mm. 
Wydajność separatora w zależ-
ności od rodzaju gnojowicy 
oraz zastosowania sit może 
wynosić od 4 – 100 m3/h.

Z separacji 100 kg gnojowi-
cy zazwyczaj można otrzymać 
95 kg frakcji płynnej, zawiera-
jącej 1% suchej masy, 80% azo-
tu i 20% fosforu, a także 5 kg 
frakcji stałej.

Separacja gnojowicy w go-
spodarstwach specjalizujących 
się w produkcji zwierzęcej 
posiada szereg zalet. Koncen-
tracja fosforu znajdującego się 
we frakcji stałej dorównuje tej 
znajdującej się w nawozach 
sztucznych.

Frakcja stała o wysokiej za-
wartości fosforu może być uży-
ta jako nawóz, a odseparowana 
część płynna może być wyko-
rzystana do nawodnienia pól.

Kompostowanie frakcji sta-
łej niszczy wszelkie bakterie, 
dzięki czemu doskonale na-
daje się na ściółkę do ściele-
nia legowisk lub suplement 
gleby. Dzięki odseparowaniu 
frakcji stałej od ciekłej popra-
wia się rozkład beztlenowy 
i efektywność biologicznego 
procesu, co powoduje reduk-
cję odoru z gnojowicy oraz 
umożliwia zastosowanie mniej-
szego zbiornika na gnojowicę 
w gospodarstwie.

Źródło: literatura u autora

Aby gnojowicę efektywnie wprowadzić do gleby 
należy poddać ją procesowi separacji.

Polska pieczarkowym liderem

Jak podają najnowsze dane 
Polska jest największym pro-
ducentem pieczarek w Euro-
pie i największym eksporterem 
tych grzybów na świecie. Aż 
jedna czwarta pieczarek w Unii 
Europejskiej to produkty znad 
Wisły, a 35 procent importo-
wanych pieczarek na świecie 
pochodzi właśnie z naszego 
kraju. 60 procent wszystkich 
wpływów z wywozu warzyw 
i ich przetworów stanowią do-
chody z eksportu pieczarek. 
Dziś do naszych największych 
odbiorców należą m.in.: Niem-
cy, Holandia, Francja i Wielka 
Brytania.

Oprócz olbrzymiego eks-
portu, również nasz rodzimy 
rynek generuje duże zapotrze-
bowanie na pieczarki. Wciąż 
wzrasta ich konsumpcja 
w Polsce, chociaż i tak jemy 
ich mniej niż w innych euro-
pejskich krajach.

Jeszcze do niedawna liderem 
wśród krajowych producentów 

była Wielkopolska. Dziś palmę 
pierwszeństwa dzierży Podla-
sie. Rejon Łosic, leżących pod 
Siedlcami, staje się potentatem 
na rynku. To właśnie w tym re-
gionie zlokalizowana jest Col-
legium Mazovia Innowacyjna 
Szkoła Wyższa, jedyna taka 
uczelnia w kraju, oferująca po-
dyplomowe studia z ekonomiki 
i organizacji produkcji grzybów 
jadalnych. – Studia stwarzają 
możliwość nabycia w krótkim 
czasie specjalistycznej wiedzy 
dotyczącej zarówno uprawy 
grzybów jadalnych, jak i profe-
sjonalnego zarządzania przed-
siębiorstwem produkcyjnym. 
Zajęcia terenowe odbywają 
się w różnych obiektach pie-
czarkarskich w okolicy Siedlec 
i Łosic oraz w wytwórniach 
podłoża w okolicy Siedlec 
i Parczewa oraz w centrach 
logistycznych – tłumaczy dr 
inż. Grzegorz Koc z Collegium 
Mazovia Innowacyjna Szkoła 
Wyższa.

Mimo wielu zawirowań 
na rynku, segment piecza-
rek utrzymuje stabilne tem-
po wzrostu. Warto dodać, że 
według zapowiedzi Krystiana 
Szudygi, prezesa Stowarzysze-
nia Branży Grzybów Upraw-
nych, na działania promocyjne 
w tym roku zostanie wydane 
około 3 mln zł. Powinno to 
pomóc w jeszcze większym 
umocnieniu się na pozycji li-
dera w Europie. To wszystko 
sprawia, że coraz więcej osób 
interesuje się możliwościami 
uprawy tych bogatych w wi-
taminę D, a także fosfor, po-
tas, żelazo i selenu grzybów. 
Do niedawna Polska była 
kojarzona głównie z uprawy 
ziemniaków i truskawek. Dziś 
stawia się na pieczarki i nic nie 
wskazuje na to, żeby w naj-
bliższym czasie ten stan miał 
się zmienić.

Źródło: Projekt Komunikacja
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Powoli stajemy się światowym potentatem w uprawie 
pieczarek.

Marcin Majchrzak 
Instytut Technologiczno-

-Przyrodniczy 
Oddział w Warszawie
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Probiotechnologia we współczesnym rolnictwie
Żadna dziedzina gospodarki 

nie ma tak wielkiego wpływu 
na nasze życie jak rolnictwo, 
które oprócz produkcji podsta-
wowych produktów rolnych jest 
również (bezpośrednio lub po-
średnio) związane z produkcja, 
np. leków czy przyjaznej śro-
dowisku, tzw. zielonej energii.

Obecnie nasz kraj znajduje 
się w pierwszej trójce państw na 
świecie, które zapoczątkowały 
na skalę przemysłową wdra-
żanie technologii probiotycz-
nych, wykorzystujących walory 
prozdrowotne różnorodnych 
mikroorganizmów oraz pro-
dukowanych przez nie różnych 
metabolitów wtórnych. Nasz 
kraj jest obecnie nie tylko jed-
nym z największych producen-
tów ale i konsumentów tego 
typu biopreparatów w Europie. 
Dowodem potwierdzającym 
ten fakt, jest pojawienie się 
na rynku, ponad dwudziestu 
biopreparatów, wykorzystywa-
nych nie tylko w rolnictwie (np. 
ProBioEmy) czy pszczelarstwie 
(ApiBio Farma) ale również 
w gospodarstwie domowym, 
jako biodetergenty (np. Pro-
Bio Cleaner) do dezynfekcji, 
odświeżania i higienizacji 
pomieszczeń oraz różnych 
artykułów gospodarstwa do-
mowego (np. BioKlean Soft), 
do utylizacji odpadów kuchen-
nych (np. Bokashi ProBiotics) 
oraz w kosmetyce (np. Mydło 
Mikroorganiczne). 

Co to właściwie jest 
probiotechnologia?

Probiotechnologia to spo-
sób wytwarzania i korzysta-
nia z kompozycji pożytecznych 
mikroorganizmów, ich meta-
bolitów wtórnych i innych 
naturalnych komponentów 
tj. minerałów, wyciągów ro-
ślinnych czy fermentów, które 

są wykorzystywane w rolnic-
twie, ochronie środowiska czy 
kosmetologii. 

W rolnictwie probiotech-
nologia znajduje głównie za-
stosowanie w: ochronie roślin 
– zwłaszcza przed choroba-
mi, w uprawie gleby – przede 
wszystkim do jej użyźniania 
i przyśpieszania rozkładu resz-
tek pożniwnych (szczególnie 
słomy), w chowie zwierząt – do 
poprawy jakości ściółki i reduk-
cji odorów w pomieszczeniach 
gospodarskich, w gospodarce 
komunalnej – do utylizacji ście-
ków i odpadów, rewitalizacji 
środowiska – do oczyszczania 
wód powierzchniowych, a po-
nadto do fitoremediacji gleby. 

W technologii tej wytwarza-
ne są, np. preparaty o nazwie 
ProBio Emy (np. Em Farma, Em 
Farma Plus czy Em5 z wroty-
czem), które są produktem natu-
ralnej fermentacji odpowiednio 
skomponowanych kultur bak-
teryjnych i drożdży, stosownie 
wzbogaconych różnymi kompo-
zycjami minerałów i wyciągów 
ziołowych, a wszystko to jest 
stabilizowane na podłożu struk-
turyzowanej wody i naturalnej 
pożywki z melasy.

Biopreparaty te wykazują 
działanie probiotyczne, anty-
septyczne, antyutleniające oraz 
wykazują działanie konkuren-
cyjne w stosunku do innych 
(najczęściej chorobotwórczych) 
mikroorganizmów (tzw. efekt 
pustego krzesła). Podczas ich 
stosowania nie jest wymagana 
żadna karencja ani prewencja, 
ponadto są w pełni bezpiecz-
ne dla entomofauny, edafonu 
glebowego oraz organizmów 
wodnych, zarówno roślinnych 
jak i zwierzęcych.

Czy biopreparaty to przy-
szłość nowoczesnego rolnictwa?

Wydaje się, że tak, gdyż prak-
tyczne wykorzystanie alterna-
tywnych metod wspomagających 
przywracanie równowagi biolo-
gicznej środowisku rolniczemu, 
wskazuje na fakt, że tego typu 
preparaty są już nie tylko rzeczy-
wistością ale w niedalekiej przy-
szłości będą stanowiły podstawę 
nowoczesnego rolnictwa, przy-
jaznego nie tylko człowiekowi 

ale również całemu środowisku. 
Przytoczone przykłady prak-

tycznego wykorzystania bio-
preparatów w rolnictwie (ale 
nie tylko), sugerują pozytyw-
ną odpowiedz na postawione 
powyżej pytanie: Czy biopre-
paraty to przyszłość nowo-
czesnego rolnictwa? Zdaniem 
wielu rolników-praktyków 
w ciągu najbliższych kilku lat 

biopreparaty te staną się coraz 
to istotniejszym elementem pro-
ekologicznych środków, wyko-
rzystywanych przez nich w ich 
gospodarstwach rolnych. 

Pocieszający jest również 
fakt, że środki te będą stano-
wiły istotne źródło nie tylko 
w rolnictwie ekologicznym 
ale również, a może przede 
wszystkim, w rolnictwie 

integrowanym oraz w integro-
wanej ochronie roślin, a my 
jako konsumenci zyskamy pew-
ność, że produkty te są rzeczy-
wiście najwyższej jakości.

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG – PIB w Puławach

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

mgr inż. Marcelina Morelowska
Dolnośląskie Centrum 

Mikroorganizmów w Długołęce

Rolnictwo od zawsze było strategicznym obszarem gospodarczym każdego państwa.
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Technologie przechowywania 
ziarna kukurydzy

Ziarno kukurydzy ze względu 
na wysoką wartość energetyczną, 
wynikającą z wysokiej zawarto-
ści tłuszczu (około 4% w suchej 
masie), wysoką stawność i niską 
zawartość włókna surowego oraz 
brak substancji antyżywienio-
wych jest niemal idealnym skład-
nikiem mieszanek pokarmowych 
dla zwierząt monogastrycznych 
(drobiu, trzody chlewnej i ryb).

Od kilku lat wzrasta obrót 
ziarnem „mokrym”, bezpo-
średnio z pola producenta od 
kombajnu. Podmioty skupowe 
dosuszają ziarno we własnym 
zakresie. Umożliwia to produkcję 
kukurydzy na ziarno w gospo-
darstwach, które nie posiadają 
własnych środków transporto-
wych, bazy suszarniczej i ma-
gazynowej. Skupem kukurydzy 
mokrej zajmują się również pod-
mioty produkujące bioetanol. 
Kukurydza jest bardzo wydajnym 
surowcem do produkcji alkoholu. 
Z 1ha udanej uprawy kukurydzy 
na ziarno można wyprodukować 
około 4 tysiące litrów bioetanolu.

Ziarno kukurydzy jest też 
bardzo wydajnym surowcem do 
produkcji skrobi. Skrobia kukury-
dziana jest używana w przemyśle 
spożywczym oraz chemicznym 
do wytwarzania biodegradowal-
nych wyrobów (folie, torebki 
i inne produkty). Do produkcji 
skrobi, w przemiale „na mokro” 
służy ziano kukurydzy o typie 
dent (zębokształtne). W procesie 
produkcji skrobi uzyskuje się też 
bardzo wartościowy, składają-
cy się z nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, olej kukurydziany. 
Tłuszcz jest zlokalizowany głównie 
w zarodkach ziarna kukurydzy.

W przemiale na sucho jest uży-
wane ziarno typu flint (szkliste). 
Zapewnia ono wysoką wydaj-
ność produktów przemiału, gry-
su i mąki kukurydzianej. Grys 
kukurydziany może być substy-
tutem jęczmienia w produkcji pi-
wowarskiej. Ma też szereg innych 
zastosowań w przemyśle spo-
żywczym. Produkty przemiału 
ziarna kukurydzy nie zawierają 
glutenu, co ma duże znaczenie 
w diecie osób, które są uczulone 
na ten składnik.

Podstawową metodą kon-
serwacji ziarna kukurydzy jest 
jego dosuszanie do poziomu 
13-14% wilgotności umożli-
wiającego jego przechowywa-
nie. Proces dosuszania ziarna 

jest bardzo kosztowny, stanowi 
około 1/3 całkowitych kosztów 
produkcji. Koszty te są zróżni-
cowane w zależności od począt-
kowej wilgotności ziarna, która 
zależy od wczesności odmiany, 
a nawet od typu ziarna i od rejo-
nizacji uprawy oraz końcowych 
warunków wegetacji. Odmiany 
wczesne mają najniższą, a od-
miany średniopóźne najwyższą 
wilgotność ziarna przy zbiorze. 
Jednak odmiany wczesne na ogół 
maja niższe plony. Kompromi-
sowym rozwiązaniem jest upra-
wa odmian średniowczesnych, 
które łączą relatywnie wysokie 
plony z niższą wilgotnością 
ziarna przy zbiorze. Niektóre 
odmiany mają genetycznie uwa-
runkowana cechę „dry down”, 
szybkiego obniżania wilgotności 
ziarna w warunkach polowych, 
„na pniu”. W warunkach ład-
nej, słonecznej pogody jesienią, 
w warunkach polowych, dobrze 
oddają wodę z ziarna odmiany 
o typie ziarna dent (zęboształt-
ne). Przy mniej korzystnych wa-
runkach pogodowych jesienią, 
lepiej oddają wodę odmiany 
o ziarnie typu flint (szkliste).

Suszenie ziarna w warunkach 
o dużej wilgotności powietrza 
wymaga większych kosztów. 
Najczęściej ma to miejsce, 
gdy kukurydza jest zbierana 
w październiku, a czasami nawet 
w listopadzie. Przetrzymywanie 
kukurydzy w polu, w listopadzie, 
sprzyja infekcji ziarna przez cho-
roby fuzaryjne, które są przyczyną 
gromadzenia w ziarnie mikotok-
syn, metabolitów o bardzo dużej 
szkodliwości dla ludzi i zwierząt. 
Przyczyną powstawania miko-
toksyn jest nie tylko opóźniony 
zbiór, ale również nieodpowiednie 
dosuszenie ziarna. W tej sytuacji 
mikotoksyny powstają podczas 
przechowywania. Obniżeniu ku-
mulacji mikotoksyn sprzyja zwal-
czanie omacnicy prosowianki. 
Miejsca żerowania omacnicy są 
kolonizowane przez grzyby fuza-
ryjne, które wytwarzają miko-
toksyny. W zwalczaniu chorób 
fuzaryjnych duże znaczenie ma 
stosowanie fungicydów. Obec-
nie do zwalczania chorób w ku-
kurydzy są zarejestrowane trzy 
fungicydy: Retengo Plus-BASF, 
QuiltXcel -Syngenta i Tazer 
250 S.C. _F&N Agro. Mają one 
zróżnicowane spektrum działania 
na choroby kukurydzy.

Przedmiotem przechowywa-
nia i handlu powinno być ziarno 
kukurydzy, które spełnia nastę-
pujące kryteria:
• Posiada maksymalną wilgot-

ność 13-14%,
• Nie jest zanieczyszczone na-

sionami chwastów.
• Ma odpowiednie właściwo-

ści organoleptyczne, swoisty 
zapach,

• Nie zawiera mikotoksyn 
w ilości przekraczającej do-
puszczalne normy – dotyczy 
to głównie DON i fumoni-
zyn, a niektórych przypad-
kach również zearelonu.

• Nie jest przypalone w proce-
sie suszenia, ma błyszczący, 
a nie matowy połysk,

• Nie jest pokruszone 
i połamane, gdyż w takim 
przypadku w procesie prze-
chowywania następuje „jęł-
czenie” tłuszczów i psucie 
się ziarna.
Suche ziarno może być prze-

chowywane w silosach, najlepiej 
z aktywną wentylacją, a także 
w magazynach płaskich. Inną 
metodą przechowywania ziarna 
kukurydzy jest konserwacja na 
mokro. Obecnie najczęściej sto-
sowana metodą jest ugniatanie 
przez specjalne maszyny rozdrob-
nionego ziarna w rękawach fo-
liowych. W tym przypadku do 
ziarna dodaje się konserwanty, 
które ułatwiają zakiszanie. Przed-
miotem konserwacji w rękawach 
foliowych może też być całe 
ziarno. W procesie oddychania 
ziarna uwalnia się dwutlenek 
węgla, który jest konserwantem. 
Proces ten nosi nazwę inercji. 
Ziarno konserwowane na mokro 
może być wykorzystywane do 
żywienia zwierząt we własnym 
gospodarstwie. Może również 
być wykorzystywane do produk-
cji bioetanolu, co pozwala na 
wydłużenie procesu produkcji. 
Konserwacja ziarna na mokro 
daje znaczące obniżenie kosztów 
przechowywania, w porównaniu 
z tradycyjnym suszeniem.

Dr inż. Roman Warzecha 
IHAR - PIB 
Radzików

Przy korzystnych warunkach pogodowych, 
zbiory ziarna mogą osiągnąć poziom  
4 - 4,5 mln ton.
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Rewolucyjna nowość Valtry

O tym, że nowe ciągniki Val-
try serii N są rewolucją, prze-
konany jest Bogdan Rachwał, 
dyrektor Valtry w Polsce.

Ciągniki serii N to dalszy 
postęp, a pod pewnymi wzglę-
dami zmiany rewolucyjne. 
W tych traktorach zastoso-
waliśmy szereg supernowocze-
snych rozwiązań. Innowacji 
w stosunku do poprzednich 
serii jest 56, a rewolucja jest 
w układzie przeniesienia na-
pędu. We wcześniejszej serii 
Valtry z silnikami sześciocylin-
drowymi, czyli serii T czwartej 
generacji, została wprowadzona 
przekładnia PowerShift, z której 
można korzystać jak z przekład-
ni bezstopniowej. Możemy to 
wykorzystać w różnych zastoso-
waniach polowych i transporto-
wych, bo tak miękkie i łagodne, 
a zarazem silne przekazywanie 
mocy jest możliwe tylko w na-
szych ciągnikach. Tego właśnie 
każdy potrzebuje.

W ciągnikach marki Valtra 
fascynuje mnie TwinTrack, 
czyli możliwość obrócenia fo-
tela o 180 stopni i kierowanie 
za pomocą drugiej kierowni-
cy. Czy ta opcja jest w nowej 
serii N?

Serie T, S oraz N mają taką 
opcję. Drugi układ kierowniczy 
nie jest dostępny tylko w se-
rii A, czyli w najmniejszych 
traktorach. Większe ciągniki 
wykorzystywane są w pracach 
leśnych i na użytkach zielo-
nych. Na przykład zestaw ko-
siarek czołowych będzie miał 
znacznie większą wydajność, 
gdy zamontowany będzie 
z tyłu, bo umożliwi to płyn-
ne, szybkie i czyste koszenie 
na łukach. Kosiarki nacierają 
bowiem na łan trawy podobnie 
jak heder kombajnu. Zwrot-
ność takiego układu jest też 
większa niż wtedy, gdy jedna 
jest z przodu, a dwie z tyłu. 
Inne zastosowanie to wyka-
szanie poboczy, zastosowania 
komunalne, praca w miastach 
z zamiatarką i pługiem od-
śnieżającym. Możemy bardzo 
precyzyjnie poruszać się przy 
krawężniku zewnętrznym i we-
wnętrznym, nie najeżdżając 
na niego. Przydaje się to przy 
pracy ze stabilizatorem grun-
tu, przy rozdrabnianiu resztek 
pozrębowych lub pod linia-
mi energetycznymi. To tylko 
niektóre z wielu zastosowań. 
Najważniejszą zaletą jest tro-
ska o zdrowie kierowcy, który 

siedzi w fotelu w sposób ergo-
nomiczny, przodem do kierun-
ku jazdy, a nie ze skręconymi 
plecami.

Ciągniki, które oglądamy, 
mają silniki po 180 KM. Kie-
dyś powiedzielibyśmy, że to 
duże maszyny, dzisiaj chyba 
już takie duże nie są?

W pewnym sensie tak, choć 
z drugiej strony w gospodar-
stwach są różne zastosowania 
i potrzebne są różne moce. 
Zwiększenie zapotrzebowania 
mocy rzeczywiście występuje, 
ale nie po to by ją marnować 
tylko wykorzystać: skrócić 
czas procesu technologiczne-
go, zwiększyć efektywność 
i obniżyć koszty eksploatacji, 
czyli całkowite koszty posiada-
nia sprzętu. Mamy w naszych 
ciągnikach cały szereg rozwią-
zań technologicznych, które 
powodują, że ciągniki Valtry 
są oszczędne. Przykładem jest 
samoczynny układ zatrzymy-
wania na pochyłościach. Jest 
to istotne przy pracy z łado-
waczem czołowym, podczas 
przeładunku i w transporcie. 
Inną sprawą jest automatycz-
ny asystent hydrauliki, bardzo 
ważny przy pracy ładowaczem 
czołowym. Zwiększa on lub 
zmniejsza obroty silnika, a co 
za tym idzie wydatek układu 
hydraulicznego w zależności 
od potrzeb aktualnie wykony-
wanej czynności. Układ ASR 
to automatyczna kontrola 
poślizgu kół. Nikt dotąd nie 
zaistosował takiego rozwiąza-
nia. EHR czyli aktywna praca 
podnośnika owszem występuje 
w niektórych ciągnikach, ale 
ASR to coś zupełnie innego. 
ASR umożliwia redukcję po-
ślizgu o kilkanaście procent. 
Bez tego typu układu poślizg 
wynosi od kilkunastu do po-
nad 20% w zależności od wa-
runków terenowych. Czasami 
poślizg potrafi wynosić nawet 
50%, a przecież nie po to je-
dziemy w pole, aby się ślizgać! 
Dlatego musimy zmaksymali-
zować przyczepność.

Jest to przeciwdziałanie 
wpadaniu w poślizg analogicz-
ne jak ABS w samochodzie?

Nie dosłownie, ale częścio-
wo. Gdy pojazd z ABS-em 
wpada w poślizg, to układ 
elektroniczny koryguje i po-
zwala wyprowadzić go z po-
ślizgu. Tutaj chodzi o stricte 
przyczepność i przekazywanie 
napędu w jednym kierunku, bo 

ciągnik nie wpada w poślizg 
w taki sposób jak samochody.

A co z filtrami spalin?
Unikatowe w Valtrach jest 

montowanie w układzie wy-
dechowym wyłącznie SCR-u, 
czyli selektywnej redukcji ka-
talitycznej, która połączona 
jest z pierwszym katalizatorem 

oksydującym. W efekcie nie ma 
żadnej cząstkowej recyrkulacji 
spalin ani filtra cząstek stałych.

A w związku z tym nie trze-
ba go wymieniać...

Nie trzeba ani wymieniać, 
ani przepalać, czyli zużywać 
dodatkowej ilości paliwa, 
nie ma też przytkań. Jest po 

prostu bezobsługowy. Jedyną 
czynnością, którą trzeba wy-
konać, to uzupełnić roztwór 
mocznika, czyli AdBlue. Ro-
bimy to co ok. 3 tankowania, 
bo przeciętnie na 100l pali-
wa zużywamy 5-9 l AdBlue. 
Łączny koszt zużycia paliwa 
i AdBlue jest niższy niż koszt 

eksploatacji silników posia-
dających np. częściową re-
cyrkulację spalin i do tego 
jeszcze filtr cząstek stałych. 
Recyrkulacja spalin byłaby 
złym rozwiązaniem, bo spa-
liny w komorze spalanie nie 
są potrzebne. Tam potrzebne 
jest czyste powietrze.

Z reguły rolnicy fascynują się każdą nowością maszynową, ale 
niektórzy mówią „wprawdzie to nowość, ale nie rewolucja”.

Skontaktuj się z najbliższym dealerem. 
Wejdź na www.valtra.pl - lokalizator dealerów
lub zadzwoń 61 662 90 50

Valtra jest marką o światowym zasięgu, należącą do AGCO.

YOUR
WORKING
MACHINE

YOUR
WORKING
MACHINE

ROZSĄDNY 
WIELKOŚCIĄ. 
PERFEKCYJNY 
W OSIĄGACH

NIE MUSISZ PRÓBOWAĆ.
PO PROSTU DZIAŁAJ.

R E K L A M A
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Tworzymy urodzaj

Szklanka zdrowia

Przeprowadzone wśród pol-
skim mam badanie wykaza-
ło, że śniadanie jada się w aż 
96% domów, w których są dzie-
ci w wieku 3-12 lat. To bardzo 
zdrowy zwyczaj. Niestety dalsza 
część badania pokazała, że aż 
w 81% domów do śniadania 
pije się herbatę, w 26% mleko, 
a w 23% kakao lub czekoladę. 
Zaledwie 13% mam wskaza-
ło, że domownikom podaje 
do śniadania szklankę soku, 
która stanowi jedną z pięciu 
dziennych porcji warzyw lub 
owoców. Zwyczaje te skomen-
towali eksperci – dr Katarzy-
na Stoś, prof. nadzw. Instytutu 
Żywności i Żywienia oraz dr 
Aneta Górska-Kot, Ordynator 
Oddziału Pediatrii w Szpitalu 
Dziecięcym.

Na pierwsze i drugie śniada-
nie dzieci najczęściej dostają 
kanapki, jogurty, serki lub zupę 
mleczną z płatkami. I chociaż 
produkty te również dostarczają 
organizmowi dziecka ważnych 
substancji odżywczych, to jed-
nak bez uzupełnienia ich o owo-
ce i warzywa nie można uznać, 
że tego rodzaju śniadanie jest 
pełnowartościowym posiłkiem. 

 „Każdy posiłek powinien 
zawierać warzywa i owoce, po-
nieważ są one niezastąpionym 
źródłem witamin oraz mikro-
składników” – powiedziała dr 

Katarzyna Stoś, i dodała – „nie 
powinniśmy o tym zapominać 
szczególnie przy pierwszym, 
najważniejszym posiłku dnia 
– śniadaniu. Czasami porcję 
owoców lub warzyw może tutaj 
pełnić szklanka soku owoco-
wego, warzywnego lub owo-
cowo-warzywnego. Dodanie 
jej do kanapki bądź płatków 
na mleku zajmie zaledwie chwi-
lę, a w zależności od rodzaju 
owoców i warzyw, z którego 
dany sok jest wykonany, do-
starczy nam cennych substan-
cji. Nieuzasadnione są obawy 
rodziców, że podając dziecku 
sok z kartonu lub butelki nie 
dostarcza mu wartościowych 
substancji odżywczych”.

Dr Aneta Górska-Kot, pod-
sumowała – „Złym nawykiem 
jest rezygnacja z warzyw i owo-
ców do śniadania. Szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym, 
kiedy nasza odporność musi 
pracować bez zastrzeżeń, nie 
powinniśmy zapominać o regu-
larnym dostarczaniu witamin 
do organizmu. Jest to ważne 
również z tego względu, że ludz-
ki organizm nie magazynuje 
np. witaminy C, podnoszącej 
odporność. Na sok należy pa-
trzeć jak na owoc lub warzywo 
w płynie”.

Źródło: Rebel Media
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Tylko 13% polskich mam deklaruje, 
że w ich domu pije się sok do 
śniadania.
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* roczny koszt �nansowania dla pożyczki na okres: 2 lata, udział własny: 10%, 
dla WIBOR 3M : 1,73%

Sieć dealerska MANITOU Polska: 

Uniwersalność
Moc
Wydajność

MANITOU Polska Sp. z o.o.
Sękocin Stary, ul. Mszczonowska 86, 
05-090 Raszyn | tel. 22 739 48 20, 
fax 22 739 48 32,

e-mail: info.mpo@manitou.com | www.manitou.com

GRAVIT SP. Z O.O. SP.K.
20-315 LUBLIN,tel. 81 744 59 71
info@gravit.pl

HITMASZ H.KOŁTONOWSKI SP. J.
87-100 TORUŃ, tel./fax. 56 651 36 76
h.koltonowski@hitmasz.pl

PHU ZAWADZKA
66-213 SKĄPE, tel. 68 341 95 34
zawadzka@zawadzka.com.pl

FRICKE MASZYNY ROLNICZE SP. Z O.O.
11-700 MRĄGOWO, tel. 89 741 29 74
poczta@fricke.pl

P.W.AGRO-EKO
48-130 KIETRZ, tel. 77 485 50 89
biuro@agro-eko.com.pl

AGRO Posądza
32-104 KONIUSZA MAŁOPOLSKA
tel. 12 264 71 52, posadza@pilartech.pl

AGROSERWIS SP. Z O.O.
14-400 PASŁĘK,tel. 55 248 10 64
biuro@agroserwis-paslek.pl

PUP AGROMIX SP. Z O.O.
64-130 RYDZYNA, tel. 65 538 81 81

AGRO-EFEKT
56-500 SYCÓW, tel. 62 786 84 00
maszyny@agroefekt.pl

POLBOTO-AGRI SP. Z O.O.
55-340 UDANIN,tel. 76 870 93 25
marketing@polboto.com

AMATECH JAROSŁAW POZNAŃSKI
83-110 CZARLIN, tel./fax 58 536 65 15
jarek.poznanski@amatech.com.pl

F.H.U PIOMAR AGRO-TECH
05-600 GRÓJEC, tel. 48 670 37 21
piomar7@poczta.onet.pl

BAZA MASZYNOWA DANEX 
D.KRAJEWSKI, J.SIWIK
SP. JAWNA
Rogienice Wielkie, 18-516 MAŁY PŁOCK
Tel. 86 279 15 65, biuro@bmdanex.pl

PW DANZAP
99-311 BEDLNO (koło Kutna) 
Tel. 24 285 52 97
biuro@danzap.pl

TECHPOM SP. Z O.O.
06-516 SZYDŁOWO
Tel. 23 655 64 00
techpom@techpom.pl

INVEST-ROL
97-318 CZARNOCIN, tel. 44 616 53 30
investrol@op.pl

OSZCZĘDNOŚĆ ZUŻYCIA  
PALIWA DO 16%

Finansowanie 

fabryczne 

od 1,29%*

Nowy dealer MANITOU Polska

Gizo to polska firma rodzin-
na z siedzibą w Białymstoku. 
Sprzedaż oraz wynajem ma-
szyn obsługiwany jest przez 
9 oddziałów, których zasięg 
działania pokrywa cały kraj.

Współpraca została rozpo-
częta na początku październi-
ka. Firma Gizo będzie teraz 
odpowiedzialna za sprzedaż 
i serwis podnośników ofero-
wanych przez Manitou. 

Właściciel firmy Gizo, Grze-
gorz Niewiński, powiedział: 

„Nasze 25-letnie doświadcze-
nie w branży w połączeniu 
z jakością podnośników Ma-
nitou jest kolejnym krokiem 
w rozwoju naszego rodzinnego 
biznesu. Jesteśmy zadowole-
ni, że zostaliśmy zauważe-
ni i docenieni, jako solidny 
i perspektywiczny partner na 
szybko rozwijającym się pol-
skim rynku.”

Źródło: Manitou Polska
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Firma Gizo została powołana jako nowy dealer firmy Manitou w zakresie 
sprzedaży podnośników koszowych na terenie Polski.

Komfort w traktorze

Nowoczesne ciągniki rol-
nicze coraz częściej naszpi-
kowane są różnego rodzaju 
systemami elektronicznymi 
i informatycznymi. To maszy-
ny wielozadaniowe, przysto-
sowane do pracy w trudnych 
warunkach polowych, dlate-
go też często wyposaża się je 
w systemy ułatwiające pracę 
operatora.

W wielu gospodarstwach 
rolnych, ciągnik jest podstawo-
wą i wielozadaniową maszyną 
stosowaną do różnego rodzaju 
prac. Może również służyć jako 
źródło napędu innych maszyn, 
a w połączeniu z przyczepą 
stanowi podstawowy środek 
transportu płodów rolnych.

Współczesne ciągniki rolni-
cze posiadają różnego rodzaju 
elektroniczne systemy sterowa-
nia poprawiając jednocześnie 
wydajność pracy oraz komfort 
operatora.

W nowoczesnych ciągni-
kach rolniczych, większość 
systemów umieszczona jest 
w amortyzowanej i wyciszonej 
kabinie, gdzie poziom hałasu 
często wynosi poniżej 70 dB. 

Fotel kierowcy czę-
sto wyposażony jest 
w regulację ustawień 
oraz system Activ 
Seat (John Deere 
8360R) zapobiega-
jący przenoszeniu 
drgań, co zapewnia 
komfort operatoro-
wi w trudnych wa-
runkach polowych. 

W ciągnikach John Deere 
wszystkie funkcje używane 
m.in. dla TUZ, przekładni czy 
hydrauliki zestawiono na ko-
lorowym wyświetlaczu, gdzie 
po naciśnięciu przycisku menu 
i pokrętła można je wywołać. 
Ponadto w niektórych mode-
lach ciągników można spotkać 
automatyczny system regulacji 
amortyzatorów, co przekłada 
się na lepszą trakcję w terenie.

W nowoczesnych ciągni-
kach niemalże standardem 
są podgrzewane i elektrycznie 
sterowane zewnętrzne lusterka, 
czy klimatyzacja, która zapew-
nia odpowiednią temperaturę 
wewnątrz kabiny, a specjal-
ne filtry nawet w warunkach 
dużego zapylenia skutecznie 
ograniczą wnikanie zanie-
czyszczeń do jej wnętrza. Dla 
umilenia czasu, wielu produ-
centów oferuje również zestaw 
audio z wejściem USB, a także 
Bluetooth i zestaw głośnomó-
wiący, dzięki czemu możliwe 
jest bezpieczne prowadzenie 
rozmów telefonicznych pod-
czas jazdy ciągnikiem. W skład 
wyposażenia może wchodzić 

również kamera cofania (cią-
gnik Valtra), która ułatwia 
manewrowanie ciągnikiem 
zarówno w terenie jak i obej-
ściu inwentarskim.

Ciągniki firmy Case wy-
posażono w dźwignię zmia-
ny biegów Multicontroller, 
dzięki czemu można obsłu-
giwać wszystkie najważniej-
sze funkcje w tym przełączać 
kierunek jazdy, czy regulować 
zaczep tylny w ciągniku.

Firma Zetor oferuje w swo-
ich ciągnikach system elek-
trohydrauliki wyposażony 
w funkcję Hitch-Tronic, po-
legający na automatycznym 
regulowaniu tylnego zawie-
szenia trzypunktowego. Na-
leży tylko ustawić głębokość 
roboczą narzędzia, a system 
regulacji zmierzy opór gleby 
i automatycznie wyreguluje 
układ TUZ. System ten jest 
przydatny zwłaszcza pod-
czas orki.

Coraz popularniejsze w rol-
nictwie są systemy pozycjono-
wania GPS (Global Positioning 
System) oraz system LPS (Local 
Positioning System) montowa-
ne w ciągnikach i innych ma-
szynach rolniczych. Systemy te 
wykorzystywane są do precy-
zyjnego prowadzenia maszyny 
po powierzchni pola. System 
GPS stosowany jest również 
do wyznaczania odległości, 
a także miejsc, w których wy-
stępują przeszkody terenowe 
mogące utrudnić przejazd 
ciągnikiem. Ponadto system 

może być wykorzystywany do 
sterowania dawką nawozu lub 
oprysku do roślin. Wystarczy 
tylko stworzyć mapę zasobno-
ści oraz rozsiewu, by urządze-
nie samo mogło dostosować 
odpowiednią dawkę nawozu.

Z kolei system LPS w połą-
czeniu z kamerą rozpoznaje 
obraz przestrzenny w kolorze, 
dzięki czemu możliwe jest do-
kładne prowadzenie ciągnika 
pomiędzy rzędami roślin czy 
pokosu. Oba systemy doskona-
le sprawdzają się podczas prac 
polowych nocnych lub przy 
niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych. Pozwalają 
zaprogramować dowolny tor 
jazdy i precyzyjnie prowadzić 
ciągnik po ścieżce, wykonując 
pracę bez udziału człowieka.

Zastosowanie nowoczesnych 
systemów w ciągnikach rolni-
czych wpływa nie tylko na po-
prawę komfortu operatora, ale 
również na efektywność jego 
pracy, a także na oszczędności 
związane z eksploatacją ciągni-
ka oraz aplikacją nawozów i in-
nych środków ochrony roślin.

Źródło: literatura u autora

Marcin Majchrzak 
Instytut Technologiczno-

-Przyrodniczy 
Oddział w Warszawie

Kabina operatora niejednokrotnie przypomina wnętrze 
samochodu osobowego wysokiej klasy.
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