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Rozmowa z Ministrem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem
Priorytety, cele, problemy, życzenia.
Jakie są najważniejsze
obecnie priorytety, które
Pan stawia przed sobą jako
szef resortu rolnictwa?
- Priorytety zawarte są
w programie rolnym PiS.
Przede wszystkim zależy mi
na poprawie warunków życia rodzin rolniczych oraz innych mieszkańców terenów
wiejskich. Polskie rolnictwo
ma swoją specyfikę i powinna być ona uwzględniona.
Innymi słowy musimy mieć
własną wizję tych obszarów
uwzględniającą zarówno naszą
tradycję jak i potencjał produkcyjny. Mamy również do
rozwiązania kwestie dotyczące
ubezpieczeń upraw i zwierząt
gospodarczych. Tegoroczna
susza po raz kolejny pokazała,
że ten system nie działa dobrze.
Osobna sprawą jest ochrona
ziemi rolniczej. Ponadto przed
nami jest przegląd Wspólnej
Polityki Rolnej. W moim
przekonaniu niezbędne jest
dokonanie korekt PROW
2014-2020. Więcej środków
powinno iść na rozwój i innowacje a mniej na szkolenia. Opowiadam się również
za uproszczeniem WPR. Będę
także dążył do wyrównania
poziomu wsparcia polskich
rolników w ramach jednolitego rynku.
Jaki jest cel proponowanych przez Pana Ministra
działań?
- Wszystkie działania, te
bliższe jak i te w dalszej perspektywie powinny w efekcie
doprowadzić do zapewnienia
równych warunków konkurencji oraz do zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich.
Poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych oraz zachowanie jak największej liczby
gospodarstw rodzinnych są
tymi priorytetami. Dlatego
też powinna być prowadzona
aktywna polityka społeczna
na terenach wiejskich. Muszą
być na nich stworzone odpowiednie warunki do rozwoju
edukacji. Edukacja jest drogą do
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wyrównywania szans i większej
świadomości rolników, którzy
są obecnie mało zorganizowani. Samoorganizacja producentów rolnych to nie tylko
mniejsze koszty i łatwiejszy
zbyt, to silniejsza pozycja na
rynku, to eliminacja zbyt dużej liczby pośredników. Powrót
do korzeni spółdzielczości jest
w tym przypadku kluczowy.
Dotyczy to zarówno kwestii
czysto gospodarczych, jak i np.
sfery ubezpieczeń. Mam tutaj
na myśli znane od dawna Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, które nie były nastawione
na zysk, ale na rzetelną działalność samopomocową.
Jednym z najtrudniejszych zadań jest niewątpliwie

sytuacja na poszczególnych
rynkach rolnych. Mamy do
czynienia z brakiem stabilizacji
na tak podstawowych rynkach
jak rynek mleka i wieprzowiny.
Znalezienie właściwych rozwiązań jest niezwykle trudnym
problemem, z którym musimy
sobie poradzić.
Jakim problemami zajmie
się Pan Minister w pierwszej
kolejności?
- Dwie sprawy z wymienionych powyżej wysuwają się na
plan pierwszy. Jedna z nich
dotyczy ubezpieczeń upraw
i zwierząt gospodarskich. Zamierzamy doprowadzić do
tego aby zwiększyła się liczba
ubezpieczających się rolników.
Dlatego też przygotowywany

jest projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich. Przewidujemy w nim
podniesienie dopłat do stawki
ubezpieczeniowej do wysokości 9 procent.
Drugą sprawą jest zmiana
ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego. Do tej pory mieliśmy
największe zagrożenie wynikające z tzw. „słupów”. Aby to
wyeliminować chcemy wprowadzić zapis, że nabywcą ziemi
rolnej w Polsce może być rolnik
indywidualny, który osobiście
prowadzi gospodarstwo. Kolejnym zabezpieczeniem byłby wymóg zakazu sprzedaży
nabytej nieruchomości przez
10 lat bez zgody sądu.

W mojej ocenie te dwa zagadnienia są w tej chwili najpilniejsze do zrealizowania
i sądzę, że tak się stanie w ciągu pierwszych stu dni rządu.
Zbliżają się Święto Bożego
Narodzenia i nowy 2016 rok.
Czego życzy Pan z tej okazji
rolnikom?
- Szanowni Państwo!
W naszej tradycji Święta
Bożego Narodzenia są wyjątkowe. Wigilijna atmosfera pojednania, wolne miejsce przy
stole. Niech te uczucia będą
z nami jak najdłużej A obfitości stołu i wspaniałości polskiej
kuchni Niech nie przesłonią
wartości duchowych, sensu
i istoty tych Świąt.
Dziękuję za rozmowę
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Sprostowanie do artykułu
„70 lat HR w Strzelcach”
Rapot Rolny Nr 11/listopad 2015.
Redakcja Raportu Rolnego przeprasza Pana Jana Rydzewskiego za pominięcie jego nazwiska w prezentacji osób odznaczonych Medalem Zasłużony Dla Rolnictwa, które były przedstawione w artykule „70 lat
HR w Strzelcach” opublikowanym w Raporcie Rolnym Nr 11/listopad 2015r.

Pan mgr Jan Rydzewski - pracował w HR Strzelce
od 1955, najpierw jako Główny Hodowca w SHR
Modzurów, a później od 1971 do 1990 jako Z-ca
Dyr. ds. naukowych w Zakładzie Doświadczalnym
w Strzelcach. Był hodowcą zbóż i buraka pastewnego. Dał się poznać jako pracownik bardzo energiczny

i innowacyjny, a także twórczy w swojej pracy.
Wyszkolił wielu specjalistów z zakresu hodowli
roślin. Zawsze służył dobrą radą i własnym przykładem. Jest autorem i współautorem 33 odmian,
z których kilka zostało wyróżnionych Złotym Medalem Polagry.
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Farmster – narzędzie
nowoczesnego rolnika

Czas przełamać bariery dzisiejszego myślenia.

Analizując najnowsze trendy oraz intensywność zachodzących zjawisk w ostatnim
czasie w branży rolnej, z myślą o rolnikach, którzy chcą
zarządzać pracami w nowoczesny i szybki sposób, Grupa
Azoty przygotowała aplikacje
mobilną Farmster.
Farmster zastępuje tradycyjny sposób kontrolowania prac,
jakie trzeba wykonać w gospodarstwie. Dzięki geolokalizacji
można w czasie rzeczywistym
(online) szczegółowo rejestrować wykonane prace polowe,
dokonywać bieżących analiz,
a także archiwizować dane

o już wykonanych pracach.
Zawarty w aplikacji Agrolicznik pozwala na precyzyjne wyliczenie zapotrzebowania na
poszczególne nawozy, a także
sprawdzić, czy są one zużywane w najbardziej efektywny
sposób.
Farmster to nie tylko planowanie prac – to także aktualna specjalistyczna prognoza
pogody, bieżące notowania
cen produktów rolnych, informacje ze świata rolniczego
oraz platforma, dzięki której
można zasięgnąć fachowe porady eksperta.
Rozszerzona funkcjonalność

aplikacji mobilnej, dostępna
jest przez zintegrowaną z systemem stronę internetową:
farmster.nawozy.eu.
Farmster jest dla wszystkich,
którzy dostrzegą w tym rozwiązaniu pomocne i ciekawe, z ich punktu widzenia,
wsparcie oraz wygodę. Pozostaje tylko przełamać bariery
dzisiejszego myślenia.
Więcej informacji o darmowej aplikacji na stronie
nawozy.eu/farmster
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NIE MUSISZ PRÓBOWAĆ.
PO PROSTU DZIAŁAJ.
Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła
i nadziei Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności,
osiągnięcia sukcesów,
cierpliwości i wytrwałości
w realizacji planów
w nadchodzącym Roku
życzy Valtra

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

Źródło: Grupa Azoty
Opracowała:
Jolanta Malinowska-Kłos
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DuPont najlepszą firmą
w rankingu innowacyjności

Nagroda Miltona Gordona
dla polskiego naukowca

Agencja Thomson Reuters
umieściła DuPont na liście
100 najbadziej innowacyjnych
firm 2015 r. w skali całego globu (2015 Top Global Innovators). Oznacza to, że DuPont
piąty rok pod rząd trafia do
tego prestiżowego rankingu.
Wyróżnienie przyznawane
jest firmom i instytucjom na
całym świecie, które w swej
działalności kierują się duchem
innowacyjności – tworzą nowe
technologie i wdrażają je poprzez komercjalizację.
„Innowacyjność DuPont
oparta na wiedzy i nauce
daje możliwość tworzenia
rozwiązań z prawdziwego
zdarzenia, napędza wzrost
spółki, jej wartości i rozwiązuje niektóre z największych
globalnych wyzwań” , powiedział wiceprezes spółki oraz
dyrektor departamentu Science
& Technology, Douglas Muzyka. „Jesteśmy zaszczyceni tym, że umieszczono nas
w rankingu Top 100 Global
Innovators, ponieważ jest to
wyraz uznania dla znaczenia
naszych innowacji w skali rynku globalnego”, dodał.
Wśród innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez
DuPont znajdują się zaawansowane enzymy oraz zrównoważony łańcuch dostaw biomasy
dla jednej z pierwszych na
świecie biorafinerii etanolu
celulozowego w miejscowości Nevada w stanie Iowaa,
DuPont™ Corian® Charging
Surface – bezprzewodowy moduł do ładowania telefonów
komórkowych i tabletów, najnowsze rozciągalne materiały przewodzące do produkcji

Prof. Stanisław Gawroński
został wyróżniony nagrodą
Miltona Gordona podczas
dorocznej konferencji Międzynarodowego Towarzystwa
Fitotechnologii, która odbyła się w Manhattan, Kansas,
USA, w końcu września 2015 r.
Nagroda ta jest najwyższym
międzynarodowym wyróżnieniem w obszarze fitotechnologii, przyznawanym jednej
osobie w roku i w przypadku
prof. Gawrońskiego stanowi
uznanie za wyróżniające się
badania naukowe, prace dydaktyczną ze studentami oraz
rozwój tej nowej dyscypliny.
Prof. Stanisław Gawroński jest absolwentem SGGW
i z Uczelnią związana jest
jego kariera naukowa, w trakcie której odbył szereg staży
naukowych: w tym długoterminowych 3,5 roku w USA
i 2,5 roku w Japonii. Jego zainteresowania naukowe cały
czas dotyczyły i dotyczą roślin.
W pierwszych latach poświęcone były herbologii a konkretnie odporności roślin na
stosowane środki chemiczne
do ich zwalczania. Mechanizm
tego procesu, obecnie badany
już na poziomie molekularnym, jest nadal intrygujący
gdyż rośliny jako organizmy
prowadzące osiadły tryb życia musiały, w trakcie ewolucji, wykształcić mechanizmy
obronne aby przeżyć. Ten
obszar badań nadal jest kontynuowany w Samodzielnym
Zakładzie Przyrodniczych
Podstaw Ogrodnictwa i do
chwili obecnej znalezione
w Polsce chwasty odporne
przysyłane są do tej jednostki do analizy na poziomie

Po raz piąty z rzędu firma DuPont uznana za jedną ze
100 najbardziej innowacyjnych na świecie
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e-tekstyliów, DuPont™ Kevlar®
- zaawansowane osłony przeciwbalistyczne i podobne produkty, Tyvek® HomeWrap®
– folie budowlane i opakowania do wyrobów medycznych,
Nomex® – osłony termiczne,
Optimum® AcreMax® - środki ochrony przeciw owadom,
Sorona® - włókna pozyskiwane
z odnawialnych źródeł, Rynaxypyr ® - środek ochrony
przeciw owadom oraz nagrodzone DuPont™ Solamet®
fotowoltaiczne metalizujące
pasty, które zwiększają ilość
energii produkowanej przez
panele słoneczne i DuPont™
Danisco® HOWARU® Cardio
– wysokiej klasy probiotyk,
który znacznie poprawia poziom cholesterolu całkowitego i “dobrego” cholesterolu
LDL. W 2014 r. DuPont odnotowała zysk na poziome
ok. dziwięciu miliardów dolarów ze sprzedaży nowych
produktów oraz rozwiązań
opracowanych w latach 20112014. W tym samym roku pracujący w DuPont naukowcy
i inżynierowie opublikowali
łącznie ok. 300 artykułów
w czsopismach naukowych,
zaś sama spółka podpisała ponad 3000 umów o współpracy
technologicznej z innymi firmami i uniwersytetami.
Prowadzony od pięciu lat
przez Thomson Reuters program 2015 Top100 Global
Innovators jest sprawdzonym zasobem inwestycyjnym, w rzeczywisty sposób
wpływa na zwiększanie wydatków na badania i rozwój,
wspiera składanie patentów
w skali całego świata i rozwój

nowych rynków, co zwiększa
zyski i napędza działalność
gospodarczą w poszczególnych regionach. Wg informacji
Thomson Reuters, w 2014 r.
wszystkie firmy wpisane do
rankingu Top 100 Global Innovators wypracowały łącznie dochody przekraczające
429 bilionów dolarów i zainwestowały ponad 20 bilionów
dolarów w badania i rozwój
(w walucie lokalnej). Pod
względem dochodów firmy
z listy 2015 Thomson Reuters Top 100 Global Innovators wyprzedziły te z MSCI
World Index o 6,01 p.p., pod
względem zatrudnienia –
o 4,09 pp., a pod względem
wydatków na badania i rozwój ważonych kapitalizacją
rynkową - o 1,86 p.p.
Metodologia tworzenia
rankingu Thomson Reuters
2015 Top 100 Global Innovator opiera się na czterech
głównych kryteriach: ogólnej
liczbie zgłoszonych patentów,
wskaźnikiem liczba zgłoszonych patentów/liczba przyznanych patentów, globalnego
zasięgu portfela oraz siły wpływu patentów mierzonej liczbą
odniesień. Pełną treść raportu
można przeczytać na http://
www.stateofinnovation.com
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Profesor Gawroński z SGGW człowiekiem roku
w dziedzinie naukowej fitotechnologia.
molekularnym których wynik jest rozstrzygający.
Osiągnięty w ostatnich
dziesięcioleciach standard
życia społeczeństwa w wielu
przypadkach uzyskano kosztem środowiska naturalnego.
Podczas analizy wywołanych
przez człowieka zagrożeń
stwierdzono, że jedyną grupą
organizmów wyższych, które są
w stanie przetrwać na bardzo
toksycznych stanowiskach, są
rośliny. Jednym z bardziej interesujących wyników badań
z tamtych lat było odkrycie, że
te same mechanizmy, którymi
rośliny degradują pestycydy,
są wykorzystywane również
do degradacji innych zanieczyszczeń, pojawiających się
w wyniku działalności człowieka np. zanieczyszczenie gleb
ropą naftową czy powietrza
spalinami samochodowymi.
Prawie dwadzieścia lat temu
dysponując odpowiednią wiedzą i posiadanym wyposażeniem w SZPPO podjęto badania
nad wykorzystaniem roślin do
naprawy zdegradowanych stanowisk. W następnych kilku
latach rozwój tych badań na
świecie stworzył w ramach
biotechnologii środowiskowej
nową dyscyplinę naukową zwaną fitoremediacją, której nazwa
wywodzi się od greckiego wyrazu phyto – roślina i wyrazu
remedium- odtrutka, środek
przeciwko złu. Fitoremediacja wykorzystuje rośliny do
oczyszczenia gleby, wody i powietrza. W pierwszych latach
badania prowadzone pod kierunkiem prof. Gawrońskiego
dotyczyły gleb zanieczyszczonych, w tym szczególnie ołowiem i wielopierścieniowymi

węglowodorami aromatycznymi (WWA). W momencie
kiedy zanieczyszczenie środowiska zaczęło zagrażać
dalszemu rozwojowi gospodarczemu, ludzkość podjęła
działania naprawcze, które
pozwoliły na znaczną poprawę stanu gleb i wód. Znacznie trudniejsze okazało się
oczyszczenie powietrza, którego zanieczyszczenie kosztuje ludzkość około 4 milinów
zgonów osób rocznie. Około
10 lat temu w SZPPO podjęto
badania nad wykorzystaniem
roślin do fitoremediacji powietrza w terenach zurbanizowanych. Usunięcie zanieczyszczeń
z powietrza jest znacznie trudniejsze nie tylko dlatego, że się
one łatwo przemieszczają, ale
tak naprawdę to nie posiadamy
narządzi aby ten proces prowadzić. Jedynym „narzędziem”
jakim dysponujemy są rośliny
stanowiące kluczowy element
technologii fitoremediacji,
w tym przypadku, powietrza
i właśnie pionierskie badania
Zespołu kierowanego przez
prof. Gawrońskiego z zakresu
fitoremediacji powietrza stanowiły podstawę do odznaczenia tak wysoko cenioną wśród
specjalistów nagrodą.
Źródło: Informacja
prasowa SGGW
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłosw
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II Forum Sektora Wołowiny za nami
Sektor wołowiny potrzebuje kompleksowej strategii rozwoju.

Druga edycja Forum Sektora
Wołowiny, sfinansowanego
z Funduszu Promocji Mięsa
Wołowego, odbyła się 26 listopada w Warszawie, a jej
organizatorem było Polskie
Zrzeszenie Producentów Bydła

Mięsnego. W wydarzeniu
uczestniczyli przedstawiciele
wszystkich ogniw łańcucha
produkcji.
„Forum Sektora Wołowiny ma na celu integrację całej
branży i wytworzenie wspólnej

strategii rozwoju. Obecna sytuacja rynkowa jest dość trudna.
Ceny uzyskiwane przez hodowców są o ok. 20% niższe od
średniej unijnej. Brakuje standaryzacji jakościowej mięsa,
a spożycie wołowiny w Polsce
jest niskie. W związku z tym
90% całej produkcji trafia na
eksport – głównie do Niemiec,
Holandii, Włoch czy Hiszpanii.
Z pewnością przyszłościowymi
kierunkami eksportowymi dla
polskiej wołowiny będą kraje
azjatyckie i arabskie. Ale sektor
wciąż czeka dużo pracy w zakresie budowania silnej marki
polskiej wołowiny” – poinformował organizator Forum, prezes PZPBM Jerzy Wierzbicki.
Dużo uwagi podczas tegorocznego Forum poświęcono reformie rynku mleka
i jej następstwom dla produkcji bydła mięsnego. Eksperci
wielokrotnie potwierdzali,
że z rynku będą wypadać
małe nierentowne gospodarstwa mleczne. Wiedza i doświadczenie hodowców bydła
mlecznego może stanowić doskonałą podstawę do zmiany

profilu produkcji na opas bydła
mięsnego.
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wraz
z przedstawicielami handlu,
przemysłu i nauki prowadzi
prace nad przetłumaczeniem
i wdrożeniem do polskich realiów normy UNECE. Uczestnicy Forum podkreślali, że
standaryzacja jest kluczowym
czynnikiem rozwoju branży
i podnoszenia jej konkurencyjności w globalnej konkurencji
handlowej. Podczas spotkania
nie zabrakło tematyki związanej z promocją mięsa wołowego wśród konsumentów
krajowych, jak również na
rynkach eksportowych.
II Forum Sektora Wołowiny
było także okazją do świętowania jubileuszu istnienia Polskiego Zrzeszenia Producentów
Bydła Mięsnego. Ta organizacja aktywnie działa na arenie
krajowej i międzynarodowej
na rzecz sektora, integrując
przy tym wszystkie ogniwa
łańcucha produkcji.
Źródło: Agencja Group Media
Opracowała
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowa Arysta, nowe perspektywy
Arysta LifeScience połączyła się z Agriphar i Chemtura AgroSolutions.

Wśród największych atutów
nowej Arysta LifeScience będzie unikalna, kompleksowa
oferta produktowa, obejmująca obecnie 80 preparatów
ze wszystkich kategorii agrochemicznych, a w kolejnych
latach dołączy do nich ponad
25 nowych produktów.
Podczas konferencji inauguracyjnej, która odbyła się 5 listopada w Warsaw Plaza Hotel,
Arysta LifeScience Polska,

będąca częścią notowanego
na giełdzie w Nowym Jorku
międzynarodowego koncernu
Platform Specialty Products
(PAH), ogłosiła strategiczne
cele na najbliższe 5 lat oraz
kierunki rozwoju w związku
z połączeniem z firmami Agriphar i Chemtura AgroSolutions. Dzięki tym zmianom
Arysta LifeScience staje się jednym z „TOP 10” największych
producentów i dystrybutorów

środków agrochemicznych.
Wśród największych atutów
nowej Arysta LifeScience będzie unikalna, kompleksowa
oferta produktowa, obejmująca obecnie 80 preparatów
ze wszystkich kategorii agrochemicznych, a w kolejnych
latach dołączy do nich ponad
25 nowych produktów.
Dzięki temu Arysta LifeScience będzie jedynym na
rynku dostawcą rozwiązań

dla wszystkich producentów
rolnych.
Oprócz znanych z dotychczasowej oferty preparatów
w portfolio firmy znajdą się
między innymi: fungicydy –
Axidor i Proxanil, Syllit 65 WP,
Proplant 722 SL, Pyrus 400 SC
i Thiram Granuflo 80 WG, insektycydy – Cyperkill Max
500 EC, Dimilin 480 SC
43, Forester 100 EW, Sumi-Alpha 05 EC, Super Cyper
500 EC, Talisma EC, herbicydy
– Alliacine 400 EC, Cliophar
300 SL, Pantera 040 EC i Raptor 263 SC, akarycydy – Floramite 240 SE, Zoom 110 SC,
biostymulator - Aminoplant
jak również niewystępujące
wcześniej w ofercie firmy zaprawy nasienne – marek Vitavax oraz Rancona, regulatory
wzrostu – B-Nine 85 SG, Fazor 80 SG, Himalaya 80 SG,
Neo-Stop 500 HN, Stop Kiełek
01 DP, Topper 10 ST adiuwanty
– takie jak Elastiq Ultra, Silwet
Gold i Silwet Stik oraz produkty biobójcze marek Bombex Dimilin, Exit. Połączenie

Arysta LifeScience, Agriphar
i Chemtura AgroSolutions oferuje kilka kluczowych korzyści
strategicznych – powiedział
Hildo Brilleman, Szef Regionu
Europa Środkowa i Wschodnia
– Są to: pełna oferta dla rolników w całym cyklu upraw,
wzmocniona i zdywersyfikowana obecność na wszystkich
kontynentach, a przede wszystkim – światowej klasy zespół.
Nowa Arysta LifeScience
Polska to 43 osoby, w tym
21-osobowy zespół przedstawicieli handlowych, pracujących w 5 regionach sprzedaży.
Do obszaru działania Arysta
LifeScience Polska zostały
dołączone kraje bałtyckie –
Litwa, Łotwa i Estonia. Polscy menadżerowie objęli też
funkcje w europejskich strukturach firmy.
Od 1 stycznia 2016 r., łącząc siły z firmami Agriphar
i Chemtura AgroSolutions,
Arysta będzie miała jedno
biuro, jeden zespół oraz
jedną spójną ofertę – w ramach projektu europejskiego

„One Face to Customer”.
Uproszczono i ujednolicono
też system sprzedaży i dystrybucji, organizując jeden
magazyn i jeden łańcuch
dostaw. Wśród celów strategicznych na najbliższe 5 lat
jest: przekroczenie 200 mln
zł obrotu, wprowadzenie na
rynek 25 nowych produktów,
zajęcie miejsca wśród pięciu
najważniejszych dostawców
środków agrochemicznych.
Wiąże się z tym również optymalizacja sieci dystrybucji,
kompleksowa, ujednolicona
obsługa klienta, kampanie
informacyjno-promocyjne,
a także zatrudnienie nowych
pracowników. Oprócz poszerzenia oferty produktów ważnym obszarem działalności
nowej Arysta LifeScience będą
badania, rozwój i rejestracje,
w tym wprowadzenie nowych
technologii.
Źródło: Arysta LifeScience
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Wszystkim Klientom,
Współpracownikom oraz Przyjaciołom
życzymy pełnych miłości i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu
tę odrobinę szczęścia, która sprawi,
że wszystkie podjęte działania
zakończą się sukcesem.

METAL-FACH Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
tel.: 85 711 07 88 fax: 85 711 07 89
handel@metalfach.com.pl
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Rozsiewacz
komunalny
N
065
Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o. jest jednym z wiodących
6
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producentów na krajowym rynku maszyn rolniczych.
Firma stale rozszerza i wzbogaca swoją ofertę produkcyjną.
Ważną grupę produktową
stanowią maszyny komunalne
typu: rozsiewacze do piasku,
zamiatarki, czy urządzenia
pompujące do cieczy.
Rozsiewacz komunalny
N 065 przeznaczony jest do
zimowego utrzymania dróg
i chodników. Przystosowany
jest do posypywania piaskiem
solą i żwirem.
Kosz, nadstawka zwiększająca pojemność rozsiewacza,
układ dozujący, tarcza rozsiewająca, mieszadło oraz przystawka graniczna wykonane
są ze stali nierdzewnej.
Rozsiewacz N 065 występuje
w dwóch wersjach:
1. Z pełnym sterowaniem elektrycznym gdzie za pomocą silników liniowych regulowana jest
dawka wysiewu oraz szerokość
robocza przystawki granicznej.
Sterowanie odbywa się za pomocą sterownika montowanego
wewnątrz kabiny ciągnika za
pomocą magnesu.

Parametry rozsiewacza
Dane techniczne N 065

2. Z regulacją dawka wysiewu za pomocą siłownika
hydraulicznego, natomiast
sterowanie szerokością wysiewu odbywa się ręcznie za
pomocą dźwigni.
Zaletami rozsiewacza są:
Odporność na korozję.
Możliwość powiększenia pojemności poprzez nadstawkę.
Możliwość zamontowania.
• Szybka i wygodna regulacja
dawki wysiewu oraz możliwość wysiewu na jedną
stronę.
• Mieszadło zabezpieczające przed zawieszaniem się
i zbrylaniem wysiewanego
materiału.
• Równomierny i precyzyjny
wysiew.

• Wyposażenie rozsiewacza
w oświetlenie drogowe.
• Solidna konstrukcja gwarantująca bezproblemową
i długą eksploatację.
Aby zapewnić wysoką jakość wyrobów, rozsiewacze
produkowane przez POM Augustów Sp. z o.o. są stale unowocześniane i dostosowywane
do potrzeb klientów.
POM Augustów Sp. z o.o. specjalizuje się również w produkcji
urządzeń do transportu zbóż.
Jest wiodącym producentem na
rynku krajowym przenośników
ślimakowych i pneumatycznych.
W swojej ofercie posiada też
zamiatarki, brony, urządzenia
pompujące do cieczy oraz liczną
gamę rozsiewaczy do nawozów.

System wysiewu

tarczowo-odśrodkowy

Pojemność kosza (l)

600

Pojemność kosza z nadstawką (l)

1000

Szerokość wysiewu (mb)

1,5 - 8

Maksymalny załadunek (kg)

1200

Rodzaj zaczepu

3-punktowy TUZ kat II

Prędkość obrotowa WOM (obr/min)

540

Wymiary gabarytowe (mm):
Długość
Szerokość
wysokość (z nadstawką i plandeką)

1050
1260
1290 -1 750

Prędkość jazdy (km/h):
Transportowa
Robocza

Do 25
Do 9

Masa rozsiewacza (kg)

240

Masa nadstawki (kg)

30

Panel sterujący

Układ regulacji szerokości wysiewu
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OBEREK

To jedna z najwyżej plonujących odmian jęczmienia
jarego w Polsce.
Wyhodowany w czołowej polskiej firmie hodowlano-nasiennej
– HODOWLA ROŚLIN STRZELCE SP. Z O.O. GRUPA IHAR i zarejestrowany w 2013 roku.
DOSKONALE PLONUJĄCY
OBEREK od początku wyróżnia się bardzo wysokim
i stabilnym plonowaniem we
wszystkich rejonach kraju. Ma
zdolność do wytarzania nasion
o bardzo wysokiej MTZ. Jest to
cecha szczególnie poszukiwana
przez rolników i przemysł przetwórczy. Ponadto dzięki genetycznej zdolności tworzenia dużych
nasion, OBEREK ma możliwość
wygenerowania wysokiego plonu nawet przy niedostatecznym
zagęszczeniu łanu.
Jest to jedna z najpopularniejszych odmian jęczmienia jarego
w Polsce. Od momentu rejestracji
OBEREK bardzo szybko uzyskał
wysoki poziom reprodukcji, zajmując w 2015 roku III miejsce
w Polsce pod względem udziałów
w repartycji nasiennej.
ODPORNY NA CHOROBY
Również pod względem odporności na choroby grzybowe

OBEREK wyróżnia się pozytywnie na tle wielu odmian jęczmienia jarego.
Odmiana bardzo dobrze
sprawdza się w uprawie ekologicznej. W doświadczeniach
z uprawą ekologiczną w każdym
roku plonował powyżej wzorca,
będąc we wszystkich latach badań jedną z najwyżej plonujących
odmian.
ODPORNY NA WYLEGANIE
Jedną z ważniejszych cech
poszukiwanych wśród odmian
wszystkich gatunków zbożowych
jest odporność na wyleganie.
W procesie selekcyjnym cecha
ta odgrywa tak samo istotne znaczenie jak potencjał plonowania.
Odmiana OBEREK jest obecnie
jedną z najbardziej odpornych na
wyleganie odmian jęczmienia
jarego w Polsce. Dzięki temu pozwala na sprawny zbiór podczas
żniw, także na zasobnych stanowiskach, na których wyleganie
często stanowi problem.
POPULARNY I DOCENIANY.
Dzięki wysokiemu i stabilnemu plonowaniu oraz połączeniu innych, korzystnych cech

uprawowych OBEREK stał się
jedną z częściej zalecanych
do uprawy odmian jęczmienia jarego w Polsce (wg LZO
COBORU 2015). OBEREK
bardzo dobrze plonuje na terenie całego kraju, a szczególną
rekomendację posiada w następujących województwach:
lubuskim, lubelskim, łódzkim,
małopolskim, świętokrzyskim
i warmińsko-mazurskim.
M I Ę D Z Y N A R O D O WA
GWIAZDA.
OBEREK ma szansę na to aby
zostać pierwszą polską odmianą zarejestrowaną w Turcji. Na
podstawie doskonałych wyników z doświadczeń wstępnych
HR STRZELCE wraz z tureckim partnerem podjęła decyzję
o zgłoszeniu odmiany OBEREK
do tureckich doświadczeń rejestrowych. Jeżeli OBEREK potwierdzi swoje bardzo wysokie
plonowanie w przeciągu dwóch
najbliższych lat stanie się pierwszą, polską odmianą jęczmienia
jarego uprawianą na terenie Turcji, co byłoby wielkim sukcesem
całej polskiej hodowli roślin.

Kontakt
Hodowla Roślin
Strzelce Sp. z o.o.
Grupa IHAR
Zakład Główny
Strzelce
99-307 Strzelce ul.
Główna 20
tel. 24 356-69-00
fax. 24 356-69-02
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CODIGREEN FAO 240/250
Urośnie i na pustyni.
Wykorzystanie uniwersalne:
K/Z oraz BIOGAZ.
Odmiana z listy unijnej.
Rok rejestracji: 2013
Typ mieszańca: S.C.
Typ ziarna: SD/D
Obsada:
- stanowisko suche: 75-80 tys.
- optymalne: 80-85 tys.
+10% w uprawie na kiszonkę.
Wyróżnia się:
bardzo dobrym wigorem początkowego wzrostu, bardzo

EKSPERT KISZONKOWY
Projekt EKSPERT KISZONKOWY powstał w odpowiedzi
na zapotrzebowanie dotyczące poprawy jakości kiszonek
z kukurydzy produkowanych
w Polsce. Wyniki analiz jakości
kiszonek wykonanych w kilkuset gospodarstwach mlecznych
i biogazowych dają jasny sygnał: jakość pasz objętościowych w wielu gospodarstwach
nie jest wzorowa. Wiedząc,

jakie parametry kiszonki odbiegają od normy można tę
jakość poprawić, a do tego bardzo często nie są potrzebne
inwestycje, tylko poprawienie
praktyk stosowanych podczas
zakładania silosu.
Projekt EKSPERT KISZONKOWY jest skierowany do
wszystkich gospodarstw
produkujących kiszonkę i ma
służyć poprawie jakości pasz

objętościowych, zwiększeniu
zdolności gospodarstw do produkcji wysokojakościowych
kiszonek, a co za tym idzie
zmniejszeniu kosztów żywienia i poprawie zdrowotności
stad żywionych lepszymi
paszami.
Partnerzy projektu:
Limagrain, John Deere,
BASF, ADOB, K+S, VB Beton,
GEO Polska, Holaras, LNB.

dobrą tolerancją na suszę i na
słabe stanowiska uprawy, dobra
odporność na wyleganie, wysoką odpornością na choroby
liści, wysokim, w stosunku do
wczesności, potencjałem plonowania ziarna i suchej masy,
wysoką strawnością kiszonki,
solidnym masywnym pokrojem
rośliny, stay green.
W tegorocznych badaniach
i makrodoświadczeniach plonował na poziomie wzorca
lub wyżej:

• COBORU i PZPK – plon ziarna
81,6 q/ha (101% wzorca)
• LODR Końskowola – plon ziarna 92,6 q/ha (110% wzorca)
Codigreen jest naszym najdroższym, wg. cennika, mieszańcem ale dzięki swoim
właściwościom (bardzo rozbudowany system korzeniowy daje
odporność na niedobory wilgoci
oraz tolerancję na gorsze gleby )
wydane na zakup CODIGREENA
pieniądze z pewnością nie będą
tymi wyrzuconymi w błoto.

® TM SM

ZIARNIAKI
to wydajność nawet późno w sezonie

LEPSZY STAYGREEN
dłuższy czas i możliwość
wzrostu
stworzona dzięki
INNOWACYJNEJ AGRONOMII
z pakietami najnowszej
technologii

Korzystne rabaty za zamówienie do 15.03.2016
Specjalnie dla członków PIONEER BUSINESS CLUB
Każdy klient, który zamówi min. 7 jednostek nasion kukurydzy ( 80.000 nasion) i
przystąpi do Pioneer Business Club otrzyma plecak turystyczny. Można otrzymać
tylko 1 sztukę niezależnie od ilości zamówionych opakowań powyżej 7
jednostek.
PIONEER BUSINESS CLUB jest otwarty dla wszystkich, którzy dokonują zakupów
firmy Pioneer ( nasiona kukurydzy, rzepaku i inokulanty) i przystąpią do klubu.
Członkowie klubu, którzy zakupią w 2016 produkty Pioneer’a za ogólną wartość
ponad 10.000 PLN skorzystają z systemu rabatowego.

www.pioneer.com

Pioneer Hi-bred Northern Europe
Sales Division GmbH Oddział w Polasce
ul. Wybieg 6, 61-315 Poznań
tel. 61 816 20 68, fax. 61 657 19 51

Silos NBIN20N bez
pozwolenia na budowę
BIN, to uznana w Polsce marka. Specjalizuje się
w produkcji urządzeń do przechowywania ziarna i przygotowania pasz. Ciągle doskonali
swoje produkty, korzystając
z doświadczeń klientów oraz
własnych, poddając je ocenie
przemysłowych instytutów
naukowych.
Firma wprowadziła na
rynek nowy produkt – silos
NBIN20N – o pojemności 20 t.
Jest to obniżona tradycyjna
już od lat 20-stka. W związku
z obniżeniem wysokości urządzenia, na postawienie silosu
nie jest wymagane uzyskanie
czasochłonnego i kosztownego
pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenie.
Nowy model – silos
NBIN20N – ma wysokość
4,3m, a pozwolenie wymagane jest na obiekty budowlane
o wysokości powyżej 4,5m.
Taka oferta to rzeczywiste
dążenie do ułatwienia rolnikom możliwości wyposażenia
swoich gospodarstw w obiekty do przechowywania płodów rolnych, z ominięciem
skomplikowanych procedur
budowlanych i ponoszenia

WYDAJNY SYSTEM KORZENIOWY
czerpie wodę głęboko spod ziemi

MNIEJ WODY
na tonę
ODPORNA
od wiechy po korzeń

Wykorzystaj szansę:

Produkt dostarczony do
Państwa może różnić sie
od tego na zdjęciu.

INTENSYWNE KWITNIENIE
to lepszy rozwój ziarniaków

dodatkowych kosztów.
O jakości i silnej pozycji BIN na rynku świadczy

58.000 silosów zbożowych
sprzedanych w ciągu 25 lat
funkcjonowania firmy.

Wyniki produktów Optimum® AQUAmax™
W optymalnych warunkach wzrostu zapewniają najwyższe potencjalne
zbiory i poprawiają stabilność upraw
w warunkach stresu suszy.
Dostarczają rolnikom dodatkowych możliwości,
by zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować wydajność każdego
hektara ziemi.
Opracowane z użyciem naszego autorskiego systemu
Accelerated Yield Technology (AYT™).

www.pioneer.com
Rys.
System załadunku i rozładunku dwóch silosów NBIN20N. Widok przestrzenny.
załadunek i rozładunek za pomocą systemu przenośników ślimakowych i rur spadowych
wydajność 30m3/h (22,5t/h dla pszenicy o gęstości 750kg/m3)
nie jest wymagane pozwolenie na budowę (na podstawie ustawy Prawo Budowlane – art.
29 ust. 1 pkt 1 lit. D)

Znaki handlowe i usługowe Firmy Du Pont, Pioneer oraz ich odpowiednich właścicieli .© 2015 PHII

Warunków pogodowych

Odmiany odporne
na niedobory wody

TM

odd

ZAAWANSOWANA
KONTROLA APARATÓW SZPARKOWYCH
to wydajniejsze wykorzystanie wody

® TM SM

niezależnie

Znaki handlowe i usługowe Firmy Du Pont, Pioneer oraz ich odpowiednich właścicieli .© 2015 PHII

wysokie plony

GRATIS
plecak
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Nowa seria wozów KRONE
ZX – najmocniejszy na
świecie wóz dwuzadaniowy
Trzy typy pojemności – ZX
430, ZX 470 i ZX 560 (pojemność wg DIN 11741)
Ekonomiczna praca oznacza: podwyższenie mocy, redukcja kosztów i optymalizacja
wykorzystania rocznego. Te
założenia spełnia nowa seria
wóz KRONE ZX. Wóz KRONE typu ZX może pracować
w kukurydzy jak i przy zbiorze zielonek, zarówno jako
wóz zbierający lub jako wóz
transportowy.
Główne cechy maszyny:
• Najmocniejszy wóz na
świecie – nowe rewolucyjne przekazanie napędu dla
ciągników aż do 400 KM!
• Hydraulicznie napędzany
podbieracz bezkrzywkowy
o szerokości 2125 mm!
• Uchylna-regulowana ściana
przednia zapewniająca większą pojemność załadunku,
większy stopień zgniotu
i pomoc przy rozładunku!
• Kaseta z 48 nożami, otwierana do boku!
• Dostępna w opcji automatyczna ostrzałka do noży

REKLAMA

typu SpeedSharp!
• Duży rotor tnąco-podający
z szerokimi nakładkami!
• Układ jezdny z hydraulicznym poziomowaniem!
• Automatyka załadunku
PowerLoad!
Wykorzystanie siły:
W celu całkowitego wykorzystania wysokiej mocy
dzisiejszych ciągników, napęd rotora tnącego i podającego odbywa się poprzez
6-rzędowy pas i przekładnię
planetarną. Znajdująca się
pośrodku bębna przekładnia
planetarna zmniejsza liczbę
obrotów napędu paska. Wyjątkowa konstrukcja napędu
zapewnia elastyczność i umożliwia wbudowanie większego
bębna celem uzyskania jeszcze
wyższej przepustowości.
Podbieracz , który ma
“to coś”
Bezkrzywkowy podbieracz
z napędem hydraulicznym
i podwójnymi zębami o obrotowym kształcie umieszczonymi na okrągłym wale spełnia
nawet najwyższe wymagania.

Nie tylko nie wymaga konserwacji, lecz także ustala nowe
trendy jeśli chodzi o moc.
Umieszczony w podbieraczu
napęd daje większą szerokość
roboczą i bezproblemowe podbieranie materiału przy optymalnej prędkości pracy.
Tylko w KRONE:
Wyjątkowa koncepcja napędu rotora tnąco-podającego.
Z napędem Krone PowerBelt
(poprzez pas) możemy pracować z ciągnikami o mocy aż
do 400 KM.
Więcej móc:
Ekonomię pracy zapewnia
nie tylko prędkość transportowa czy pojemność załadowcza, lecz również wydajność
podczas za- i rozładunku.
Uchylna ściana przednia
w zależności od ustawienia
pozwala na zwiększenie pojemności załadunku nawet do
4,5 m3, zwiększa trakcję kół
tylnych ciągnika , zapewnia
odpowiedni stopień zgniotu
zbieranego materiału oraz zapewnia pomoc przy szybkim
rozładunku.

DINO SELENIUM

®

Selen jest jednym z podstawowych składników odżywczych dla ludzi i zwierząt,
co oznacza, że jest niezbędnym elementem do prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Nawóz wyprodukowany został na bazie granulowanej kredy Baltic
Grade I Extra.

DLACZEGO NAWOZIĆ SELENEM
• Niedobór selenu w glebach naszego kraju jest powszechny.
• Rośliny pełnią kluczową rolę w łańcuchu pokarmowym, ponieważ
są głównym odbiorcą tego mikroelementu z gleby, a jednocześnie
podstawowym jego źródłem dla ludzi i zwierząt.
• Wzbogacanie roślin w selen może być jednym ze sposobów
pozwalających na zwiększenie zawartości selenu w łańcuchu
pokarmowym u ludzi i zwierząt.
• Trawa i inne rośliny pastewne produkują białka,
w które wbudowują Se. Takie produkty są naturalnym i pierwszym
wyborem przeżuwaczy.

KONIECZNY DLA ZDROWIA

SELEN

Dzięki DINO SELENIUM® można bezpiecznie zwiększyć w roślinach trwałych
użytków zielonych poziom selenu.
Użycie nawozu DINO SELENIUM® pozwala dotrzeć do każdego zwierzęcia
w stadzie i dostarcza wysoko przyswajalnej formy selenu, bo organicznej.

• Niedobór selenu u bydła stanowi czynnik zaburzający rozwój, wzrost
i płodność, a w końcowym efekcie obniża efektywność produkcyjną.
• Niedobór Se może prowadzić m.in. do: przedwczesnych porodów,
ronień, zapalenia wymienia, zapalenia błony śluzowej macicy,
a także zatrzymania łożyska oraz wad mięśnia sercowego i mięśni
szkieletowych, zapalenia stawów, zniekształcenia kości i nowotworów.
• Selen odgrywa ważną rolę między innymi w utrzymaniu prawidłowych
funkcji rozrodczych organizmu.
• Witamina E oraz selen są czynnikiem wpływającym na wzrost
odporność krów na mastitis.
• Niski poziom selenu jest przyczyną nadmiernej ilości komórek
somatycznych w mleku.

ReklamaOMYA_248x154+3mm_DINO_SELENIUM.indd 1
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Kierunki hodowli pszenicy
12 U R O D Z A J

grudzień 2015 r. | Raport Rolny

Powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w Polsce wynosi około 2 mln ha, co stanowi
1/4 ogólnej powierzchni zbóż.
Z uwagi na ogromne znaczenie
gospodarcze, najwyższy ze wszystkich zbóż potencjał plonowania
oraz wszechstronność wykorzystania ziarna, pszenica jest uprawą
o kolosalnym znaczeniu. Wartość
gospodarcza tego gatunku determinowana jest przez bardzo wiele
cech, jednak najistotniejszymi są
REKLAMA

wielkość i jakość plonu. Jej wysokie
plonowanie, dobra jakość handlowa, a także odporność na stresy
biotyczne i abiotyczne to podstawowe kierunki hodowli wybierane
przez większość firm nasiennych.
Limitowanie powierzchni
uprawy zbóż sprawia, iż producenci poszukują odmian dobrze

plonujących o wysokiej tolerancji
na różne czynniki, przede wszystkim zaś takich, które sprawdzają
się na gorszych stanowiskach, bez
uszczerbku dla jakości handlowej.
Główne kierunki hodowli pszenicy
ozimej są niezmienne od wielu lat.
Zmianom jednak ulegają brane pod
uwagę priorytety. Obecnie hodowcy

koncentrują się na podwyższaniu
jakości plonu oraz zwiększaniu
odporności na stresy i patogeny
przy równoczesnym zachowaniu
wysokiej plenności. Kierunki prac
są bowiem definiowane potrzebami
rynku oraz przemysłu przetwórczego. Niewątpliwym sukcesem
w hodowli pszenicy ozimej było

stworzenie mieszańców i prace
nad ich udoskonalaniem. Wieloletnie badania odmianowe mieszańców wykazują, że w ostatnim
czasie nastąpił ogromny postęp
w tym kierunku hodowli. I choć
wciąż jeszcze tego typu odmiany
stanowią jedynie niewielki procent
wybieranych przez rolników, to jest
pewne, że w perspektywie kilku czy
kilkunastu lat wyprą one odmiany
populacyjne.
Mieszańce charakteryzują się
wyższą plennością i większą odpornością na choroby, a ich jakość
nie odbiega od jakości odmian
konwencjonalnych. Zmienność
plonowania, w zależności od warunków, u obu typów odmian jest
dość podobna, jednak hybrydy są
zdecydowanie stabilniejsze. Liczne badania potwierdziły przewagę
mieszańców uprawianych na słabszych stanowiskach. Ich plon na
glebach lekkich jest o kilka, a nawet kilkanaście procent wyższy niż
odmian populacyjnych. Mieszańce
są bardziej tolerancyjne na trudne
warunki siedliskowe. Generalnie
są bardziej odporne na różnego
typu stresy, nie tylko związane
z niesprzyjającymi warunkami
glebowymi, wynikającymi chociażby z mozaikowatości gleb czy
korzystania z płodozmianu zbożowego, ale także tymi związanymi
i z suszą i chłodami.
Efekt heterozji skutkuje przede
wszystkim wyższą produktywnością ziarna w porównaniu do linii
rodzicielskich (i innych odmian
konwencjonalnych), a co się z tym
bezpośrednio wiąże – większym
zaziarnieniem kłosa i wyższą MTZ.
Poza tym mieszańce lepiej się krzewią i posiadają bardziej rozwinięty
system korzeniowy, dzięki czemu
lepiej penetrują glebę. Rośliny mogą
więc w maksymalny sposób wykorzystywać składniki pokarmowe
zawarte w glebie, nawet te trudniej
dostępne. Jeżeli roślina nie otrzyma
wystarczającej ilości azotu przed
fazą „1 cm kłosa”, system korzeniowy odmian mieszańcowych reaguje
znacznie wzmożonym rozrostem
– mieszańce reagują na ten czynnik stresowy odwrotnie niż odmiany konwencjonalne. Mocniejszy
REKLAMA

system korzeniowy mieszańców
pszenicy nie tylko przyczynia się
do uzyskiwania lepszego plonu, ale
również dużo lepiej wykorzystuje
azot zawarty w glebie, który został
wprowadzony poprzez nawożenie
mineralne lub przez mineralizację
materii organicznej Połączenie genów rodzicielskich skutkuje także
zwiększeniem biomasy (większa
ilość słomy) i wpływa na większą
tolerancję na choroby, w szczególności na Fusarium. Mieszańce
pszenicy z zasady wykazują zdrowszy pokrój i niewielkie różnice pomiędzy sposobem przechodzenia
choroby w okresie ochrony lub poza
nim. Mieszańce pszenicy ułatwiają
zintegrowane stosowanie fungicydów w dawkach możliwie jak
najmniejszych, a jednocześnie pozwalających na utrzymanie kontroli inwestycji i na ograniczenie
przenikania substancji czynnych
do środowiska.
Z roku na rok zwiększa się udział
mieszańców pszenicy w uprawie.
Hodowcy wciąż udoskonalają odmiany, które trafiają na rynek. Kierunki ich prac są dyktowane przez
przemysł przetwórczy, dla którego
rolnicy dostarczają surowce. Stale
zmieniające się i unowocześniane
technologie produkcji zmuszają
hodowców do tworzenia nowych,
bądź też korekty istniejących programów hodowlanych. W ciągu
najbliższych lat ich zadaniem będzie zwiększenie odporności na
choroby i szkodniki, zwłaszcza
w momencie, gdy Europa ogranicza stosowanie skutecznych, a przez
to i szkodliwych dla środowiska
preparatów. Także w kontekście
dbałości o środowisko należy wyhodować odmiany efektywnie wykorzystujące azot, aby ograniczać
nawożenie mineralne. Kolejnym
ważnym kierunkiem hodowli
jest nieustanne poprawienie plonotwórczości odmian w relacji do
oczekiwanej przez przemysł przetwórczy jakości, czyli hodowanie
odmian jakościowych w klasie
E i A. Dla odmian uprawianych
w środkowej i wschodniej Europie
istotne jest również poprawienie
zimotrwałości pszenic.
Anna Rogowska

TRAKTOR
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Przekonanie
do uprawy bezorkowej

Rolników dzielimy na zwolenników nowości
i tradycjonalistów.

Kierownik gospodarstwa
Konrad Ziółkowski

Właściciel gospodarstwa Paweł Grajewski

Rolnicy dzielą się na tych,
którzy są zwolennikami nowości – uprawy bezorkowej oraz
tradycjonalistów – uznających
konieczność i wyższość orki.
Konrad Ziółkowski, kierownik
gospodarstwa rolnego w Lichtajnach koło Ostródy, dotychczas był gorącym zwolennikiem
orki. Zarządza jednak gospodarstwem, które od niedawna
stosuje technologię bezorkową
i w tym systemie osiąga duże
sukcesy.
Co spowodowało zmian ę s y s t e m u u p r aw y
w gospodarstwie?
Wiele jest czynników, które
przekonały i mnie i właścicieli
gospodarstwa do poszukiwania
nowocześniejszych technologii,
które poprawią efektywność
upraw. Głównym czynnikiem
decydującym o wyborze technologii bezorkowej było zużycie
paliwa, ukształtowanie terenu
i mozaikowatość gleb - od III do
VI klasy. W technologii orkowej
różnie się trafiało, nie zawsze
były dobre warunki wilgotnościowe do wykonania samej
orki. Różnie też bywało z ilością
wody w glebie w czasie siewu.
Do tego teren jest pagórkowaty, więc łatwo się domyśleć,
że robiły się łysiny?
Robiły się łysiny – to po
pierwsze. Po drugie mamy
tu taką anomalię, że na górkach są gliny, a nie przewiewne piaski. Jeśli w tej glinie nie
było odpowiedniej wilgotności w okresie 10 dni od zasiewu, to tworzyły się łysiny.
Owszem, można było temu
zaradzić, pamiętając miejsca,
gdzie tworzyły się łysiny i złagodzić skutki. Wiązało się to
ze znacznymi kosztami, bo po
wykonaniu orki, gdy na całej
powierzchni wykonywany był
zabieg agregatem Carrier jeden
raz, to na tych newralgicznych
górkach, aby dopieścić glebę

trzeba było wykonać tę pracę
cztery razy.
Czyli czterokrotnie więcej
paliwa...
Tak, a powodowało to jedynie złagodzenie skutków. Po
wyborze technologii bezorkowej właściciele gospodarstwa
kupili maszynę TopDown marki Vaderstad. Po ujrzeniu jak
ta maszyna pracowała w polu
i jak wyglądał efekt – pole po
jej przejeździe, ja jako tradycjonalista, dotąd lansujący metodę
orkową, zmieniłem zdanie. Ale
zaznaczam: do tej technologii
musi być odpowiednia maszyna. Wcześniej próbowaliśmy
na pewnych powierzchniach
eksperymentalnie robić siewy
bezorkowe z zastosowaniem
agregatów Carrier i Cultus, ale
takiego efektu nigdy nie było.
Z wielu źródeł słychać, że
uprawa bezorkowa jest lekarstwem na susze. Potwierdza pan?
Tak, potwierdzam, uprawa
bezorkowa jest lekarstwem
na susze, bo nie doprowadza
do przesuszenia wierzchniej
warstwy gleby, a równocześnie
bardzo dobrze miesza resztki pożniwne do głębokości
20-30 cm.
Działamy na tę samą głębokość, na jaką oralibyśmy,
ale robimy to innym narzędziem. Jakie więc są różnice
pomiędzy tymi agregatami,
z pozoru podobnymi, które
używaliście wcześniej i nie
spełniły oczekiwań a nowym
agregatem TopDown? Jakie cechy tego narzędzia są istotne?
Wyższość agregatu TopDown
400 polega na tym, że to
w pewnym sensie połączenie
Carriera i Cultusa, maszyn również produkowanych przez fabrykę Vaderstad. Lata produkcji
i używania tych agregatów dały
konstruktorom nową wiedzę
dotyczącą np. odpowiedniego

ustawienia części roboczych
powodujących lepsze wymieszanie gleby i nie wystawianie
jej na wysuszające działanie
słońca. Bardzo łatwo efekty
porównać naocznie: sąsiedzi
przygotowują glebę do siewu
tradycyjnie i wyraźnie widać
różnicę już we wschodach.
Jakie konkretnie cechy
konstrukcyjne zwróciły pana
uwagę w tej maszynie, porównując ją z innymi?
Przede wszystkim układ
części roboczych. Po drugie:
kąt ustawienia poszczególnych
elementów do gleby. Bo ten kąt
odpowiada za wymieszanie,
odwrócenie, ale nie wyrzucenie gleby na zewnątrz. Prócz
tego sprężystość, zabezpieczenia itp. Porównując z innymi
maszynami, głębokość pracy
tego agregatu zawsze jest stała,
dokładnie taka jaką ustawimy,
bez względu na to, czy wjeżdżamy na twardszy kawałek pola
czy nie. Najczęściej mieliśmy
ją ustawioną na 23 cm i tyle
rzeczywiście było.
Przeciwnicy technologii
bezorkowej często twierdzą, że
to co zaoszczędzimy w paliwie
i czasie, to oddamy w cenie
środków ochrony roślin. Co
pan na to?
Biorąc pod uwagę technologie bezorkowe, które zarówno my jak i inni, stosowali do
ubiegłego roku, to owszem, tak
można uznać. Jednak biorąc tę
technologię z wykorzystaniem
agregatu TopDown 400, to
już tak nie jest. Nie ma jednej
uprawy bezorkowej, są tylko
jej różne stopnie jakościowe.
Dysponując narzędziem o klasę
lepszym, nie ma tu co porównywać. Osobiście, jako ten który lansował wyłącznie uprawy
orkowe, mając tę maszynę, po
zastosowaniu technologii bezorkowej - diametralnie zmieniłem zdanie.

NOWOŚĆ SeedEye - Super precyzja

Nowatorski system kontroli przepływu nasion precyzyjnie
określa ilość dozowanego materiału siewnego na metr
kwadratowy. System dostępny będzie do maszyn Spirit R
300-400S, Rapid A 400-800S, Rapid A 600-800C.

Nowość - agregat uprawowo-siewny
Spirit R 300-400

Oczekiwany przez rolników model agregatu Spirit o szerokości 3 i 4 m roboczych debiutuje na rynku! Wał w systemie
OffSet, agresywnie działający System Disc oraz wiele innych
rozwiązań sprawdzonych w większych modelach zapewniają precyzję siewu i wydajność.

O szczegóły
promocji i warunki
finansowania
pytaj dealerów!

Promocja
do końca
stycznia
2016 r.

* Promocja nie obejmuje wałów Rollex

Väderstad Sp. z o.o.

www.vaderstad.com
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Celebrujmy święta
i codzienność
W pogoni za sukcesem zapominamy o tym co jest naprawdę ważne - nasi najbliżsi,
przyjaciele i rodzina.
Sekret prawdziwego szczęścia to rozkoszowanie się chwilą, tak pozornie zwyczajną.
Misją firmy Dan Cake jest
pielęgnacja receptur i rodzinnych tradycji. Bo czasem do
szczęścia wystarczy spotkanie z bliską nam osobą. Dlaczego nie uczynić tej chwili
wyjątkową?
Nie trać czasu na pieczenie,
skup się na wnętrzu
Bazy tortowe Dan Cake pozwolą zaoszczędzić tak cenny
czas. Dzięki nim wyczarujemy
wyjątkowe upominki – torty
pełne owoców i puszystego
kremu np. z serka mascarpone i białej czekolady. Nie zapominajmy o sobie! Drobne
przyjemności takie jak kawa
w ulubionym kubku, czy
właśnie wymarzony deser
mogą przełamać rutynę dnia
codziennego, dodając nam
uśmiechu i pewności siebie.
Podarunek od serca
Mnogość kształtów, smaków
i barw zamienią każdą kuchnię w prawdziwą cukiernię.
Spody tortowe ciemne o kakaowym smaku, można nasączyć
i udekorować wiśniami, przekładając je kremem śmietanowym. Mocna strona jasnych
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ka listy
prze
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biszkoptów to ich subtelny
smak, urozmaici go marcepan i nuta pomarańczy.
Małe święto, wielka chwila
Doceniania małych gestów
i dostrzegania piękna w monotonii, można uczyć się całe
życie. Ważne by tworzyć okazje
sprzyjające rozmowie, budujące bliskość i relacje. Wspólny
rodzinny posiłek, lunch w pracy, kolacja ze znajomymi, to
momenty dodające barw zwykłym dniom. Ich piękno tkwi
w prostocie, kremowy deser
na spodzie Dan Cake obsypany owocami borówki, polne
kwiaty i wino to połączenie
dodające charakteru, nawet
poniedziałkom. Każdy kolejny
dzień to wielkie święto, pozwólmy, by uroki codzienności, nie pozwalały o tym
zapomnieć.
Źródło: Sfera Group Sp.J.
Opracowała:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 20 utworzą rozwiązanie  przysłowie ludowe.
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Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz

Szczęśliwego
Nowego Roku 2016
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Dystrybucja:
Oddziały wojewódzkie i powiatowe Izb Rolniczych na terenie całego kraju oraz 16 oddziałów
terenowych ARR, Oddziały AMPOL-MEROL, Oddziały PROCAM oraz Punkty Kolczykowania Zwierząt
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URSUS na targach w Hanowerze

Po raz pierwszy URSUS wziął udział w największej na
świecie imprezie targowej odbywającej się w dniach
8-14 listopada br. w Hanowerze.
Zaprezentowane ciągniki
i maszyny rolnicze cieszyły się
ogromnym uznaniem zwiedzających. Największe zainteresowanie wzbudziły ciągniki
nowej serii „Ursus C”, która
została bardzo ciepło przyjęta
przez światową publiczność,
a szczególnie najnowsze dziecko URSUS-a, ciągnik o mocy
250 KM.
Obecność URSUS-a na
targach Agritechnica jest elementem budowania pozycji
kluczowego producenta oraz
dystrybutora ciągników
i maszyn rolniczych w Polsce
i za granicą. Spółka posiada
w ofercie ponad 80 rodzajów
maszyn, w tym 19 modeli
ciągników, 16 rodzajów przyczep, 8 rodzajów rozrzutników
obornika. Dysponuje pełną
ofertą ciągników o różnych
mocach, którą stale rozbudowuje o nowe modele.
URSUS z sukcesem wprowadził do oferty 10 nowych
produktów, w tym 6 modeli

przyczep i 4 modele ciągników: C-360, C-380, C-380M,
C-385, które sprzedaje na
rynek polski oraz do takich
krajów jak: Czechy, Słowacja,
Węgry, Belgia, Holandia, Słowenia, Chorwacja oraz na rynki skandynawskie i wschodnie.
Prowadzi także ekspansję na
rynki afrykańskie, gdzie od
2013 r. podpisał już trzy znaczące kontrakty na dostawy
ciągników i maszyn rolniczych
do Etiopii i Tanzanii o łącznej wartości 175 mln USD.
W II półroczu 2015 r. spółka
planuje wprowadzić do oferty ciągnik o mocy 150 KM
a także ciągniki z zakresu
mocy 50-75 KM w wersji bez
kabiny – typu ROPS.
- Liczymy na nawiązanie
nowych kontaktów, które
w najbliższym czasie przełożą
się na konkretne zamówienia.
Obserwujemy duże zainteresowanie naszą ofertą, szczególnie w segmencie ciągników
i przyczep rolniczych ze strony

ROLTOP Sp. z o.o.

zagranicznych kontrahentów,
co utwierdza nas w przekonaniu, że kierunek rozwoju
naszej oferty jest słuszny –
powiedział Karol Zarajczyk,
prezes Zarządu URSUS S.A.
Agritechnica w Hanowerze,
to wiodąca na świecie impreza
zrzeszająca największych producentów techniki rolniczej.
W tym roku targi zgromadziły blisko 2,9 tys. wystawców
z 47 krajów.
Źródło: URSUS S.A.
Opracowała:
Jolawnta Malinowska-Kłos
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Wszystkim naszym Klientom
i Sympatykom życzymy zdrowia, rodzinnego ciepła oraz wszelkiej pomyślności i nadziei.
Niech Nowy 2016 Rok przyniesie Państwu dobre plony,
wysokie efekty ekonomiczne oraz sukcesy prywatne i zawodowe.
Zarząd i pracownicy BIN

RABAT 10%

NA SILOSY PŁASKODENNE OD 10 DO 2200 TON

ROLNIKU ZAMÓW JUŻ DZIŚ I SKORZYSTAJ
AKCJA RABATOWA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW NAJPÓŹNIEJ DO 31.03.2016r.

„BIN” Sp. z o.o. 87-700 Aleksandrów Kujawski., ul. Narutowicza 12
Dział Handlowy: tel. 54 282 88 00-03, fax 54 282 88 63
Dział Projektowo-Handlowy: tel. 54 282 88 25-26

