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Valtra z nagrodą 
“Red Dot Design Award”

Konkurs Red Dot Design 
jest największym na świecie 
i najbardziej cenionym kon-
kursem w branży wzornictwa 
przemysłowego. Do tegorocz-
nej edycji zgłoszono ponad 
5200 produktów z 57 krajów, 
nad którymi pochyliło się jury 
złożone z 41 niezależnych eks-
pertów w dziedzinie wzornic-
twa z całego świata.

„W imieniu całej firmy 
Valtra pragnę wyrazić dumę 
z wyróżnienia nas najbardziej 
znaną i cenioną na świecie na-
grodą w dziedzinie wzornic-
twa” – ogłosił Jari Rautjärvi, 
AGCO Vice President odpo-
wiedzialny za markę Valtra 
na świecie. „Nagroda stano-
wi dowód uznania dla wy-
sokiego poziomu fińskiego 
wzornictwa, innowacyjności 
i jakości”.

Valtra serii T4 jest owocem 
siedmiu lat prac badawczo-
-rozwojowych. Jest to także 
pierwszy produkt w całkowi-
cie nowej generacji modeli 
łączącej w sobie najnowsze 
innowacje techniczne i nową 
stylistykę produktu. Oprócz 
stworzenia nowych, czystych 
linii zewnętrznych, prioryte-
tem prac projektowych były 
walory użytkowe, ergonomia, 
bezpieczeństwo, trwałość, ła-
twość serwisowania i wydaj-
ność sprzętu.

„Nasza systematyczna 
koncentracja na wzornic-
twie przemysłowym, która 
rozpoczęła się wiele lat temu, 
teraz przynosi owoce. Dzię-
ki temu nasza nowa gene-
racja traktorów optymalnie 
uwzględnia potrzeby użyt-
kownika jeszcze lepiej niż 
wcześniej i tworzy produkt 
światowej klasy. Zdobycie 
nagrody Red Dot stanowi 
również potwierdzenie nad-
zwyczaj silnego ducha pracy 
zespołowej, jaki przyświecał 
nam przez cały okres realizacji 

projektu rozwojowego i udzie-
lił się wszystkim jego człon-
kom. Bez niego osiągnięcie 
takiego sukcesu nie byłoby 
możliwe” – wypowiada się 
Kimmo Wihinen, Design 
Manager w Valtra i zarazem 
główny projektant Serii T4.

Valtra ma długą tradycję, 
bo sięgającą lat 1960-tych, 
stosowania w swoich pro-
duktach nowoczesnych roz-
wiązań projektowych. Dzięki 
ich zastosowaniu traktory 
nie tylko przyciągały wzrok 
atrakcyjnym wyglądem, lecz 
również zapewniały większy 
komfort pracy obsługującym 
je operatorom i osiągały lepsze 
wyniki. Na przestrzeni dzie-
sięcioleci kluczowe zasady 
skandynawskiego wzornictwa 
przesądziły o rozwoju cenio-
nej marki Valtra utożsamianej 
z wysoką jakością.

Od momentu wejścia na 
rynek, czwarta generacja 
traktorów Valtra odnoto-
wuje sukcesy sprzedażowe 
i może poszczycić się wie-
loma międzynarodowymi 
nagrodami i wyróżnieniami. 
Seria N4 uzyskała tytuł Ma-
szyny Roku 2016 i zdobyła 
nagrodę Golden Tractor for 
the Design 2016 r., natomiast 
Seria T4 - miano Maszyny 
Roku 2015. Valtra ostatnio 
została wyróżniona nagrodą 
Red Dot w 2011 r. za kon-
cepcję przyszłościowego cią-
gnika ANTS.

Valtra to wiodący produ-
cent ciągników. Maszyny 
rolnicze Valtra sprzedawane 
są w ponad 75 krajach. Za-
trudnia 2300 pracowników 
na całym świecie na różnych 
pozycjach od produkcji, przez 
technologię i serwis. Każde-
go roku produkuje 18000 in-
dywidualnie dopasowanych 
ciągników w najnowocześniej-
szych zakładach w Finlandii 
i Brazylii.

Valtra T234 zdobyła prestiżową nagrodę wzornictwa Red Dot w kategorii 
Wzornictwa Przemysłowego (Red Dot Award: Product Design 2016).
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W grudniowym wydaniu Raportu Rolnego 
przedstawiliśmy  produkty pretendujące 
do miana Firmowy HIT ROKU 2016.
Podczas XXII Międzynarodowych Targów 
Techniki Rolniczej AGROTECH 2016 w Kiel-
cach, wyróżnienia FIRMOWT HIT ROKU 
2016 Raportu Rolnego, otrzymały nastę-
pujące produkty:

Projekt – EKSPERT KISZONKOWY 
Limagrain Central Europe S.E.
Oddział w Polsce

Odmiana kukurydzy – CODIGREEN FAO 
240/250
OSEVA Polska Sp. Z o.o.

Jęczmień jary – OBEREK
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR

Wczesna jadalna odmiana ziemniaka 
– IGNACY
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka 
Sp. Z o.o.

Mieszańce kukurydzy odporne na niedo-
bory wody  – Optimum AQUA max
Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales 
Division GmbH, Oddział w Polsce

Rozsiewacz komunalny N 065
Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Au-
gustowie  Sp. z o.o. 

Nawóz DINO SELENIUM
OMYA Sp. z o.o.

Wóz paszowy dwuzadaniowy KRONE ZX
P.U.P. AGROMIX Sp. z o.o.

Silos NBIN20N
BIN Sp. z o.o.

FIRMOWE HITY ROKU 2016

AGROMIX - Grzegorz Kosiński BIN - Małgorzata Kałamarska i Andrzej Muszyński HR Strzelce - Wojciech Błaszczak

LIMAGRAIN - Marek Skwira i Benoit Delord OMYA - dr Bogumiła Nestorowicz PMHZ- Marek Musielak i Radosław Przybylski

Roman Barszcz wręcza nagrodę Czesławowi Ostaszewskiemu 
- POM Auustów

PIONEER - Katarzyna Kołodziejska OSEVA - Wacław Erdmann
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Twoje Polskie Nawozy

Nawozy Grupy Azoty
kupuj w Autoryzowanej
Sieci Dystrybucji.

Zawsze stawiaj na jakość

 Pomorskie
1.  At-Rol | Luzino
2.  Elewator | Jabłowo
3.  Ulenberg | Główczyce
4.  S. Gospodarek | Konarzyny
5.   Agrochem Puławy | Człuchów
6.  GS Gardeja | Gardeja

 Zachodniopomorskie
7.  Agro-Skład | Maszewo
8.  Agro Service | Szczecin
9.  Agrochem Puławy | Szczecin

 Kujawsko-pomorskie
10.  Agro-Sieć | Chełmno
11.  Ampol-Merol | Wąbrzeźno
12.  Intrat | Brzozie
13.  Narolco | Rypin
14.  Lechpol | Szubin
15.  Adamski | Żnin
16.  Adar | Pakość

 Wielkopolskie
17.  S. Szymaszyk | Duszniki
18.  H. Dymny | Buk
19.  W. Kalinowski | Kaźmierz
20.  Dalgety Agra Polska | Poznań
21.  Toral | Gostyń
22.  Blending | Zduny
23.  GS Korzeniew | Korzeniew

 Lubuskie
24.  SPH SKR Strzelce Kr. | Strzelce Kraj.
25.  Agro-Biznes | Gorzów Wlk.

 Łódzkie
26.  Fazot | Kutno
27.  Magrol | Zadzim
28.  Agroskład | Szadek
29.  GS Pabianice | Pabianice
30.  Agroskład Ujazd | Ujazd
31.  Rolmax | Wieluń
32.   Azot Szydłowski G., Caban A., 

 Ubańczyk A. | Ujazd

 Mazowieckie
33.  Plon | Sońsk
34.  Agrochemik | Pułtusk
35.  Skłodowski | Zaręby Kościelne
36.  Rolserwis | Płock
37.  STU Płock | Płock
38.  Agro-Bud | Radzanowo
39.  Agro-Handlowiec | Wyszków
40.  G. Mikulski | Wola Rębkowska
41.  Agrosimex | Błędów
42.  M. Bicz | Zwoleń

 Podlaskie
43.  Stan-Rol | Jaświły
44.  Agra S. Pietruszyński | Zambrów
45.  Trans-Rol | Sokoły
46.  Rolpol | Szepietowo

 Warmińsko-mazurskie
47.  Agro Małdyty | Małdyty
48.  Agrochem | Dobre Miasto
49.  Berliński | Mrągowo

 Dolnośląskie
50.  Zaprol | Miłkowice
51.  Osadkowski-Cebulski | Legnica
52.  Ambroży | Bierutów
53.  Osadkowski | Bierutów
54.  A. Termena | Jelcz-Laskowice
55.  Agro-Efekt | Syców

 Opolskie
56.  Agromund | Namysłów
57.  Agro-As | Grodków
58.  Agra Nowa | Nysa
59.  Koragro | Ścinawa Nyska
60.  Agrocentrum | Strzelce Opolskie
61.  Gach-Agro | Zdzieszowice
62.  Biochem | Kietrz

 Śląskie
63.  Lamch | Niegowa
64.  Chempest | Racibórz
65.  SKR Krzanowice | Krzanowice
66.  Rolbud | Żory

 Małopolskie
67.  Edmar | Wawrzeńczyce
68. Wamex | Wola Rzędzińska

 Podkarpackie
69.  Rol-Mech | Radymno
70.  ZOT Siarkopol | Tarnobrzeg

 Świętokrzyskie
71.  ZOT Dwikozy | Dwikozy
72.  Centrala Nasienna | Kielce

 Lubelskie
73.  Sobianek | Parczew
74.  Radwan | Końskowola
75.  Stampol | Opole Lubelskie
76.  Pro Agro | Bychawa
77.  Agro-Ters | Chełm
78.  Nożyński | Izbica
79.  Teamagro | Zamość
80.  ZGPR | Zamość
81.  Agro-Bit | Biłgoraj
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Rekordowy rok Grupy Azoty 

Zysk netto wyniósł blisko 
692 mln zł i był wyższy od 
ubiegłorocznego aż o 427 mln 
zł (265 mln zł w 2014r.). Przy-
chody ze sprzedaży przekro-
czyły poziom 10  mld zł  wobec 
9,9 mld zł w roku ubiegłym. 
Zysk na akcje wzrósł w ujęciu 
rok do roku o ponad 160 proc. 

- Raportowane dziś wyni-
ki 2015 roku to z pewnością 
dobra wiadomość dla rynku. 
Jestem przekonany, że dal-
sza integracja Grupy Azoty 
i wzrost jej innowacyjności 
zapewnią firmie dalszy sta-
bilny i bezpieczny rozwój” 
– powiedział Mariusz Bober, 
Prezes Zarządu Grupy Azoty.

Z perspektywy kluczowych 
segmentów biznesowych 
głównym motorem napędo-
wym wyników Grupy Azo-
ty w 2015 roku był Segment 
Nawozów generujący wzrost 
przychodów rok do roku o bli-
sko 9 proc. (do poziomu ponad 
6 mld zł) i marży operacyj-
nej EBIT o ponad 15 proc. 
(do poziomu blisko 840 mln 
zł). Intensyfikacja produkcji 
na instalacjach nawozowych 
(głównie w obszarze amo-
niaku, mocznika i przede 
wszystkim nawozów wielo-
składnikowych) pozwoliła 
realizować widoczne efekty 
skali i osiągnąć marżę EBITDA 
na poziomie 16 proc. Wpływ 
na tak znaczącą poprawę 
wyników w segmencie miała 

skutecznie realizowana polity-
ka handlowa oraz relatywnie 
niskie ceny surowców strate-
gicznych (gaz ziemny, węgiel). 

W Segmencie Tworzywa 
w raportowanym okresie po-
ziom marży EBITDA w dal-
szym ciągu był ujemny, ale 
w stosunku do 2014 roku 
wartość ta wzrosła z -2% do 
-0,8%. Niestety niekorzystne 
tendencje głównie w obsza-
rze kaprolaktamu wynikające 
m.in. ze spadku popytu w Chi-
nach (jako efekt spowolnienia 
gospodarki) znacząco ograni-
czyły sprzedaż wolumenów 
konsumując tym samym nad-
wyżkę wynikową wypracowa-
ną w segmencie produktów 
wyżej przetworzonych. Na 
powyższe wyniki miał wpływ 
odpis aktualizujący wartość 
majątku instalacji do produk-
cji cykloheksanu z benzenu, 
co skutkowało obniżeniem 
wyniku segmentu o kwotę 
blisko 12 mln. Ostatecznie 
segment zakończył rok z wy-
nikiem EBITDA (-) 10,4 mln 
przy przychodach na poziomie 
1,2 mld zł.

W Segmencie Chemia wy-
nik EBITDA osiągnął po-
ziom 134,7 mln zł w sposób 
znaczący poprawiając mar-
że  (r/r) do poziomu 6 proc. 
(z 2 proc. w 2014 r.). Wi-
doczny wzrost rentowności 
sprzedaży to głównie efekt 
spadku cen gazu ziemnego 

będącego kluczowym surow-
cem do produkcji melaminy 
i mocznika dla celów tech-
nicznych, a także korzystnej 
sytuacji cenowej na rynku siar-
ki dodatkowo wzmocnionej 
korzystnymi relacjami kurso-
wymi. Odnotowany spadek 
skonsolidowanego przychodu 
segmentu o kwotę 203 mln zł 
do rocznego poziomu 2,3 mld 
zł to efekt głównie spadków 
cenowych w segmencie OXO 
podążających za spadkiem 
surowców ropopochodnych. 
Łączne nakłady inwestycyjne 
Grupy Azoty w 2015 roku wy-
niosły blisko 907 mln zł i zo-
stały sfinansowane ze środków 
własnych oraz pakietu umów 
kredytowych, a ponadto poży-
czek z NFOŚiGW i WFOŚiGW. 
Planowane nakłady inwesty-
cyjne na 0becny 2016 rok wy-
noszą około 2 mld zł.

Struktura wydatków in-
westycyjnych Grupy Azoty 
w 2015 roku:
• I nwes t yc je  z w ią z a -

ne z rozwojem biznesu: 
487 mln zł,

• Inwestycje związane 
z utrzymaniem biznesu: 
271 mln zł,

• Inwestycje mandatowe: 
88 mln zł,

• Zakupy gotowych dóbr: 
60 mln zł,

Źródło: Grupa Azoty
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos 
 

Grupa Azoty zakończyła 2015 rok historycznie 
rekordowymi wynikami finansowymi.

Komunikat MRiRW
Otwarcie rynku egipskiego 

dla polskiego mięsa.
W wyniku długotrwałych 

i intensywnych negocjacji pro-
wadzonych przez Główny In-
spektorat Weterynarii rynek 
egipski został otwarty dla 
polskiego mięsa drobiowego 
i wołowego.

1 marca 2016 r. egipska 

służba weterynaryjna poin-
formowała polską placówkę 
dyplomatyczną w Kairze o ak-
ceptacji wzorów świadectw 
zdrowia dla mięsa drobiowego 
i dla mięsa wołowego ekspor-
towanych z Polski do Egiptu, 
umożliwiając tym samym 
eksport z dwóch zatwierdzo-
nych zakładów drobiowych 

i jednego wołowego.
Egipscy inspektorzy pla-

nują przyjazd do Polski na 
początku II kwartału 2016 r. 
w celu kontroli kolejnych za-
interesowanych zakładów 
drobiarskich i wołowych oraz 
rozszerzenia listy zatwierdzo-
nych podmiotów.

Z ofertą bliżej rolnika

Luty i marzec 2016 roku to mie-
siące, w których firma PROCAM 
Polska Sp. z o.o. otworzyła pięć 
nowych placówek handlowych 
w tym Oddziały w: Jędrzejowie 
w województwie świętokrzyskim, 
Wietlinie w województwie pod-
karpackim, Ratyczowie w woje-
wództwie lubelskim, Sokołowie 
Podlaskim w województwie ma-
zowieckim oraz Sklep Ogrodniczy 
w Białej Rawskiej w wojewódz-
twie łódzkim.

Oficjalnym otwarciom no-
wych jednostek handlowych 
towarzyszyło zwiedzanie bu-
dynków biurowych i maga-
zynowych oraz konferencje 
przybliżające funkcjonowanie 
oraz ofertę doradczą i han-
dlową PROCAM Polska Sp. 
z o.o. Obecnie firma posiada 
24 oddziały oraz sieć skle-
pów ogrodniczych w rejonie 

działania Oddziału Łowicz 
oraz Oddziału Sandomierz.

Firma funkcjonuje w Pol-
sce od 2004 roku. Aktywność 
PROCAM obejmuje doradztwo 
z zakresu uprawy i ochrony ro-
ślin rolniczych i ogrodniczych 
oraz sprzedaż/dystrybucję: 

środków ochrony roślin, na-
wozów i biostymulatorów, 
materiału siewnego roślin 
uprawnych oraz wymianę bar-
terową i skup płodów rolnych 
(zboża, rzepak, kukurydza).

Źródło: PROCAM Polska
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Wyróżnienie dla 
INTERMAGU

W skład nagrodzonej linii 
produktowej wchodzą prepa-
raty: Kokcidin, Ketoweg, Pi-
dolac, Metiovec, Musculaton, 
Respival oraz seria preparatów 
Suplexan. Produkowane przez 
INTERMAG preparaty po-
wstają we współpracy z ośrod-
kami naukowymi (Instytut 
Zootechniki w Balicach, 
Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu). Nagrodzona 
linia produktów charaktery-
zuje się rozwiązaniami, które 
opracowano w celu zapobie-
gania rozwojowi uciążliwych 

i najczęściej występujących 
chorób w myśl zasady „lepiej 
zapobiegać niż leczyć”. Dzięki 
płynnej postaci oraz wyso-
kiej biodostępności użytych 
składników, preparaty szybko 
i skutecznie uzupełniają nie-
dobory pokarmowe, wpły-
wając na poprawę efektów 
produkcyjnych i dobrostan 
zwierząt. Dzięki zastosowa-
nym składnikom, produkty 
mają dobrą rozpuszczalność 
na całej długości linii pojenia 
i można je stosować w niskich 
dawkach.

Źródło: INTERMAG
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Firma INTERMAG została nagrodzona prestiżowym 
Certyfikatem JAKOŚĆ ROKU® ZŁOTO za produkty 
prozdrowotne dla zwierząt.

Wiosenny sezon ubezpieczeń

Bank BGŻ BNP Paribas we 
współpracy z firmą Concor-
dia Polska TUW rozpoczął 
wiosenny sezon sprzedaży 
ubezpieczeń upraw rolnych.

Nawet 65 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.

– Obserwujemy rosną-
cą świadomość posiadania 
ochrony ubezpieczeniowej 
upraw wśród naszych klien-
tów. Doświadczenia ostatnich 
lat pokazują, jak zmienne są 
warunki klimatyczne, a co za 
tym idzie ryzyko wystąpienia 
szkód. Dzięki ubezpieczeniu 
rolnik, którego uprawy zostały 

dotknięte szkodą, ma gwa-
rancję, że za środki otrzyma-
ne z odszkodowania będzie 
mógł pokryć poniesione stra-
ty lub koszty założenia upra-
wy zastępczej – powiedziała 
Agnieszka Szczerbiak, dyrektor 
Departamentu Ekspertów Agro 
w Banku BGŻ BNP Paribas. 
Liczymy, że tegoroczne pod-
wyższone dopłaty z budżetu 
państwa będą dodatkową 
zachętą dla klientów do sko-
rzystania z oferty – dodała A. 
Szczerbiak.

Rolnicy mogą ubezpieczyć 
swoje uprawy przed szkodami 
spowodowanymi przez grad-
obicie, przymrozki wiosenne, 
deszcz nawalny, huragan lub 
ogień. Specjalnie przygoto-
wane pakiety ubezpieczeń 

oraz indywidualne ubezpie-
czenie od gradu, zapewniają 
realną ochronę produkcji. 
W tym sezonie Bank propo-
nuje ubezpieczenie wybranych 
upraw specjalnych, tj. warzyw 
i owoców od ryzyka gradu 
oraz szkód jakościowych. 
Rolnicy, którzy otrzymują płat-
ności obszarowe mają obowią-
zek ubezpieczyć, co najmniej 
połowę posiadanych upraw.

Oferta ubezpieczeń upraw 
dostępna jest w ponad 500 od-
działach Banku BGŻ BNP Pari-
bas, gdzie klient może podpisać 
umowę ubezpieczenia szybko 
i wygodnie. 

Źródło: Bank BGŻ BNP Paribas
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Do 65 proc. dofinansuje budżet państwa.

PROCAM Polska Sp. z o.o. otworzyła pięć nowych 
placówek handlowych.
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Ursus na Bliskim Wschodzie

Ursus S.A. zawarł ze spół-
ką MOTORSAZAN of Iran 
Tractor MFG Co. z siedzibą 
w Tabriz w Iranie, wchodzą-
cą w skład grupy Iran Trac-
tor Manufacturing Company 
ITMCO, umowę na zakup ele-
mentów do montażu ciągni-
ków Ursus-a. 

Ursus, w ramach umowy, 
zakupi podzespoły do produk-
cji szerokiej gamy ciągników, 
dedykowanych na rynki eks-
portowe. Przewidziane umową 
dostawy towarów rozpoczę-
ły się w marcu 2016 r. i będą 
trwały 6 miesięcy.

Zarząd od dawna analizował 

potencjał rozwoju na Bliskim 
Wschodzie, a udział w ostat-
niej misji rządowej do Iranu 
potwierdził możliwości biz-
nesowe w regionie. 
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Irańskie podzespoły montowane w Ursusie
SGB współpracują 
z Ursusem

SGB-Bank S.A. oraz Ursus 
S.A. podpisały list intency-
jny dotyczący współpracy 
w zakresie promocyjnego 
finansowania zakupu fabry-
cznego ciągników i maszyn rol-
niczych produkowanych przez 
Ursus S.A. Oferta dostępna 
będzie w zrzeszonych Bankach 

Spółdzielczych i zostanie dopa-
sowana do potrzeb klientów.

W ramach współpracy, 
SGB-Bank i Ursus, będą 
prowadzić działania promo-
cyjne, takie jak akcje wizerun-
kowe budujące świadomość 
finansowania zakupu fab-
rycznego wśród klientów 

Banków Spółdzielczych SGB, 
korzystanie z materiałów 
promocyjnych czy udział 
w konferencjach oraz innych 
wydarzeniach o charakterze 
lokalnym.
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Na targach w Kielcach 
o targach w Paryżu

W Polsce z roku na rok 
produkujemy i eksportujemy 
coraz więcej maszyn rolni-
czych. Z tego też powodu na 
targach SIMA w Paryżu można 
już zauważyć wielu polskich 
wystawców. Jakie są dla nich 
perspektywy? O tym z An-
drzejem Beredą, dyrektorem 
Międzynarodowych Targów 
Francuskich w Polsce rozma-
wiał Roman Barszcz. 

Jakie ma pan koncep-
cje i propozycje związane 
z targami SIMA w Paryżu 
dla polskich producentów 
i wystawców?

Istota mojej wizyty w Kielcach 
polega na spotkaniach i rozmo-
wach z naszymi dawnymi wy-
stawcami, którzy pokazywali się 
na poprzednich edycjach SIMY. 
Jak wiadomo targi te odbywają 
się co drugi rok, w lata nieparzy-
ste na przełomie lutego i marca. 
Targi w 2015 były dla nas wyjąt-
kowe, bo zauważyliśmy bardzo 
duży postęp jeśli chodzi o pol-
skich wystawców. Wcześniej 
polskich firm było 4-7, a ubie-
głoroczna edycja zgromadziła 
ich aż 19! Zrobiliśmy też postęp 
w sumarycznej powierzchni wy-
stawienniczej polskich firm – 
od około 500 m.kw. do prawie 
1300 m.kw. Wśród wystawców 
pokutowały wcześniej stereoty-
py, np. że Francja jest daleko, 
że to drogie targi, więc widać, 
że chyba je przezwyciężyliśmy. 
Dlatego myślimy o zorganizo-
waniu polskiego pawilonu na 
przyszłorocznych targach SIMA. 
Dotąd tego nie było! A równo-
cześnie byłaby to świetna oka-
zja dla mniejszych firm, takich, 
których nie stać na samodzielne 
stoisko. Zbyt wcześnie jeszcze 

mówić o szczegółach, ale pro-
wadzimy zaawansowane roz-
mowy, więc mam nadzieję, że 
już wkrótce będę mógł zdradzić 
więcej szczegółów. Moja wizy-
ta tu, na AGROTECHU w Kiel-
cach, to seria spotkań ze starymi 
wystawcami, którym oferuje-
my również wystawianie się na 
SIMIE w Bangkoku i Algierze. 
Impreza w Bangkoku zaistniała 
pierwszy raz w ubiegłym roku, 
a w Algierze swoją premierę bę-
dzie miała tej jesieni. Warto też 
podkreślić, że do końca kwietnia 
obowiązuje rabat dla wystaw-
ców, chcących się pokazać na 
paryskiej SIMIE.

W jaki sposób polskie firmy 
mogą się z państwem kontak-
tować w sprawie ewentual-
nego uczestnictwa?

Staramy się od grudnia do 
tych firm docierać sami. Pierw-
szy raz organizatorzy SIMY 
wprowadzili system elektro-
nicznej rejestracji, dzięki któ-
rej można niezobowiązująco 
zasymulować kształt, wygląd 
i wyposażenie swojego stano-
wiska targowego. Wedle gu-
stu i własnej koncepcji można 
wiele elementów dopasować 
do swojego budżetu.

Polscy wystawcy powinni 
więc szukać kontaktu z or-
ganizatorami w Paryżu, czy 
w Warszawie?

Naszą rolą jest, żeby prze-
łamać barierę językową oraz 
odległości i np. ułatwić reje-
strację. Jednak samego aktu 
zgłoszenia każdy wystawca 
musi dokonać sam. 

Polscy producenci maszyn 
produkują coraz lepsze ma-
szyny, a coraz więcej pol-
skich firm ma francuskich 

partnerów. Jakie maszyny 
polskiej produkcji i jacy pro-
ducenci są najmilej widziani 
we Francji?

Jak mówili Rzymianie „nomi-
na odiosa sunt”, więc nie chcę 
wymieniać konkretnych marek. 
Mogę z całym przekonaniem 
powiedzieć jednak, bo takie są 
fakty, że gama polskich produk-
tów jest bardzo szeroka. Chodzi 
mi przede wszystkim o maszy-
ny do uprawy gleby, zwłaszcza 
ciężkie. Dobrze radzą sobie na 
francuskim rynku również cią-
gniki, kosiarki oraz elektronika 
rolnicza. Jest to na tyle szeroka 
gama i coraz większa liczba pol-
skich firm poszukujących part-
nerów i dealerów we Francji, że 
trudno określić twarde ramy.

Kiedy będą szczegółowe 
informacje na temat udzia-
łu polskich firm i polskiego 
pawilonu?

Trwają zaawansowane roz-
mowy i spodziewam się że do 
czerwca będzie wiadomo czy 
polski pawilon będzie i jaką 
będzie miał powierzchnię. 
Rozmawialiśmy o tym również 
w Wydziale Promocji Handlu 
i Inwestycji polskiej ambasa-
dy w Paryżu, i wiemy, że ta 
koncepcja cieszy się poparciem 
naszych władz. 

SIMA to targi znane na wszystkich kontynentach.

Białka w ochronie roślin

Arysta LifeScience podpisała 
umowę licencyjną z chińskim 
Instytutem Ochrony Roślin 
(IPP) dzięki której stała się wy-
łącznym globalnym (z wyjąt-
kiem Chin)  dystrybutorem 
technologii wykorzystujących 
białka w ochronie roślin przed 
patogenami.

Od ponad 10 lat Instytut 
Ochrony Roślin- część Chiń-
skiej Akademii Nauk Rol-
niczych (CAAS), prowadzi 
badania nad selekcją, iden-
tyfikacją i opatentowaniem 
induktorów odporności roślin 
uzyskanych z patogenów grzy-
bowych. Jedna z tych technolo-
gii opiera się na wykorzystaniu 
białka uzyskanego z grzyba 

Alternaria tenuissima określo-
nego nazwą PeaT1. W czerw-
cu 2014 roku zarejestrowano 
pierwszy biologiczny środek 
ochrony zawierający białko 
PeaT1, który w pierwszym 
roku sprzedaży (nazwa han-
dlowa Atailing) przyniósł do-
chód przekraczający 10 mln. 
dolarów.

Rejestracja preparatu Ata-
iling obejmuje zwalczanie 
chorób wirusowych w upra-
wach warzywniczych i tyto-
niu. Aktualnie trwają badania 
nad skutecznością preparatu 
przeciw chorobom wirusowym 
i bakteryjnym w szerokiej 
gamie upraw jednorocznych 
i wieloletnich.

Innym białkiem do którego 
Arysta LifeScience wynego-
cjowała prawa licencyjne jest  
białko Hrip1. które podobnie 
jak  PeaT1 uzyskano z tego 
samego patogenu (Alternaria 
tenuissima) i  które również 
wykazuje potencjał w ochro-
nie roślin przed patogenami.  
Umowa  licencyjna pozwala 
Arysta LifeScience  na wy-
korzystanie wspomnianych 
białek do produkcji prepara-
tów o różnych formulacjach, 
zmodyfikowanym składzie, 
także jako mieszaniny.
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Arysta LifeScience z chińską licencją.

Współpraca w biznesie 
paszowym

Cargill posiada długoletnią 
historię działalności w zakresie 
żywienia zwierząt, którą pro-
wadzi w 37 krajach na całym 
świecie, oferując zarówno stan-
dardowe jak i indywidualnie 
dopasowane do potrzeb klienta 
pasze oraz usługi, a połącze-
nie z firmą Dossche doskonale 
wpisuje się w strategię rozwoju 
firmy Cargill. 

Transakcja obejmuje cztery 
zakłady produkcyjne (w Ka-
liszu, Sandomierzu, Rychli-
kach i Makowie), a zespół 

firmy Cargill powiększy się 
o ponad 200 nowych, utalen-
towanych, doświadczonych 
pracowników, zaangażowa-
nych w zapewnianie klientom 
najwyższej jakości produktów 
żywienia zwierząt. 

„Poprzez zwiększenie na-
szych możliwości świadczenia 
usług, będziemy w stanie lepiej 
spełniać oczekiwania klientów 
oraz zapewniać większą war-
tość dla polskich hodowców” 
– mówi Phil Graham, Dyrek-
tor Grupy w firmie Cargill. 

„Polska jest dla nas bardzo 
ważnym rynkiem. Mamy 
ogromne zaufanie do naszego 
polskiego zespołu i jesteśmy 
przekonani, że wiedza i do-
świadczenie, które zyskujemy 
dzięki połączeniu z firmą Do-
ssche, zostaną w pełni wyko-
rzystane w celu wzmocnienia 
naszej organizacji”.
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Cargill otrzymał zgodę UOKiK na nabycie biznesu 
paszowego firmy Dossche w Polsce 

Banki Spółdzielcze SGB przygotują dla rolników 
promocyjną ofertę finansowania zakupu fabrycznego 
ciągników i maszyn Ursusa.
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Czym nawozić organicznie?

W przypadku produktów 
EkoDarPolu mamy do czynie-
nia nie tylko z substancjami 
w formie cieczy, ale również 
w formie stałej – przeznaczo-
nych do rozsiewania. O tym 
rozmawiamy z Damianem 
Gawrońskim, koordynato-
rem rynku rolnego w firmie 
EkoDarPol.

Otwieramy się na klientów, 
którzy chcą aplikować nawozy 
organiczno-mineralne na bazie 
kwasów humusowych z ma-
kroelementami jak P, K, Mg, 
Ca, szczególnie tych, których 
gleby są słabe lub wyjałowione 
i widoczny jest spadek próchni-
cy. Dlatego wprowadziliśmy na 
rynek nowy nawóz organicz-
no-mineralny Plonar Active, 
który spełnia podwójną rolę: 
użyźnia glebę oraz dostarcza 
makro i mikroelementów ko-
niecznych roślinom do wzro-
stu. Co ważne – produkt ten 
jest zakwalifikowany do upra-
wy ekologicznej.

Patrzę właśnie na jego 

skład i nie widzę w nim azotu.
Jest to nawóz bezazotowy. 

Zalecamy oczywiście dodatko-
we nawożenie azotowe w po-
staci wybranej przez rolnika. 
W przypadku stosowania tego 
nawozu możemy mocno ogra-
niczyć mineralne nawożenie 
fosforowe i potasowe a także 
mikroelementowe.

Mikroorganizmów w nim 
jednak raczej nie ma, skoro 
to forma sucha?

Nie. Mikroflora jest w Hu-
musie Activ, czyli nawozie 
płynnym.

Jeśli chodzi o nawozy płyn-
ne, widzę ich w waszej ofercie 
moc. Moją uwagę zwróciła 
uniwersalna papka – czy 
można ją opryskiwaczem 
aplikować? Rozpylacze nie 
będą się zapychały?

Możemy Humus Active 
Papka stosować za pomo-
cą opryskiwacza, problemu 
nie będzie. Najlepiej użyć 
dyszy nie zamgławiających 
czy drobnokroplistych, ale 

grubokroplistych – minimum 
niebieskie 2 lub o większej 
przepustowości jak do RSM. 
Przed wlaniem do opryskiwa-
cza produkt należy wstrząsnąć, 
ze względu na występują-
cy w nim naturalny osad. 
Stosujemy 20l preparatu na 
400l wody. Ważne, aby go 
absolutnie nie mieszać z pro-
duktami syntezy chemicznej. 
W papce jest pozytywna mi-
kroflora bakteryjna z przewodu 
pokarmowego dżdżownicy, dla 
której wszelka chemia może 
być zabójcza. Dlatego również 
dbając o jej dobro, należy so-
lidnie opryskiwacz płukać 
po syntetycznych środkach 
ochrony roślin.

Zazwyczaj mówiąc o substancjach humusowych, 
mikroorganizmach i temu podobnych mamy na myśli 
płynną formę ich przechowywania i stosowania.

Jak nawozić słomą?

Jak efektywnie nawozić sło-
mą? O szczegóły Alicja Szczypta 
pytała wykładowcę na konfe-
rencji zorganizowanej przez 
Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Starym Polu na 
Żuławach - prof. Karola Kotwicę 
z Uniwersytetu Techniczno-Przy-
rodniczego w Bydgoszczy.

Słoma – czyli zawarte w niej 
składniki pokarmowe – trafia-
ją z powrotem do gleby. Niby 
prosta sprawa, czy nie?

Należy przede wszystkim 
nieco inaczej postrzegać pro-
blem słomy. Słoma to nie tyl-
ko składniki mineralne czy 
mikroskładniki. Ja traktuję 
słomę jako biologiczny redys-
trybutor składników, bo słoma 
przecież nowych składników 
pokarmowych nie dostarcza. 
Roślina, z której pochodzi sło-
ma, w swojej biomasie skumu-
lowała składniki pokarmowe 
pobrane z gleby. Po zbiorze plonu 
głównego zbóż – ziarna – słoma 
zawiera wszystkie te składniki, 
które zostały z gleby pobrane, 
a które nie zostały wyniesione 
z pola w ziarnie. A więc pula 
składników po przyoraniu wcale 
nie ulega zwiększeniu. Dlatego 

jest ona tylko redystrybutorem. 
Większą rolę słomy widzę w jej 
wartości utrzymywania dodat-
niego bilansu materii organicz-
nej w glebie, co przekłada się 
na dużą zawartość próchnicy.

Jak by pan widział kom-
ponowanie nawożenia słomą 
z różnego rodzaju pożyteczny-
mi mikroorganizmami wspo-
magającymi jej rozkład? Mamy 
ich na rynku wiele, w tym rów-
nież bakterie azotowe, jak by 
pan radził podejść do tematu?

Na pewno prowadzenie ta-
kich działań ma duży sens. My 
w ramach projektów badawczych 
finansowanych przez Narodowe 
Centrum Nauki i Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
badaliśmy współdziałanie słomy 
i jednego z takich preparatów, 
konkretnie Użyźniacza Glebo-
wego. Jak przedstawiłem to na 
slajdach podczas wykładu, dał 
on w połączeniu ze słomą bar-
dzo dobre efekty. Moim zdaniem 
tego rodzaju preparaty są w sta-
nie uszlachetnić słomę: ukie-
runkować i poprowadzić proces 
przemian, który dla jakości ma 
ogromne znaczenie. Bo to, że 
wprowadzimy słomę do gleby, to 

nie jest nawet połowa sukcesu. 
Liczą się również: odpowiednia 
głębokość i sposób jej wprowa-
dzenia, rozdrobnienie, warunki 
wilgotnościowe, zastosowanie 
azotu, który ogranicza proces 
immobilizacji, a także preparaty 
mikrobiologiczne. Właściwie 
dobrane te wszystkie parame-
try prowadzą do dobrego efektu 
rozkładu słomy, czyli po czę-
ści mineralizacji, a po części 
humifikacji.

Nawiązując do tej symbolicz-
nej dawki azotu, którą należy 
dać na ściernisko – czy aplika-
cja bakterii azotowych może 
ją zastąpić?

Staram się nie wypowiadać 
stanowczo na tematy, których 
sam nie badałem, natomiast 
przypuszczam, że efekt byłby 
pozytywny. 

Dolistnie dokarmianie rzepaku na poprawienie plonu

Niejednokrotnie, nawet 
ścisłe przestrzeganie prawi-
dłowych zasad agrotechniki 
nie zawsze jest działaniem wy-
starczającym, do zapewnienia 
sukcesu w produkcji. Powodze-
nie upraw w dużym stopniu 
zależy także od przebiegu po-
gody. Niekorzystne warunki 
stają się przyczyną do ograni-
czenia biologicznej możliwości 
produkcyjnej roślin rzepaku. 
Dla rzepaku największym za-
grożeniem jest okres zimowy, 
gdzie bardzo często, część lub 
nawet cała plantacja wymarza. 
Zatem każdego roku wiosną 
należy ocenić stan przezimo-
wania roślin i podjąć decyzję 
o kontynuowaniu uprawy lub 
też jej zaoraniu.

Rzepak ozimy charaktery-
zuje się bardzo dużymi wy-
maganiami pokarmowymi 
i potrzebami nawozowymi. 
Roślina ta przy plonie nasion 
na poziomie 4,5 t/ha, pobiera 
średnio 250–270 kg N, 110–
135 kg P2O5, 315–360 kg K2O, 
180–225 kg Ca, 27–36 kg Mg 
i 68–80 kg S.

Bardzo wysoką efektyw-
ność u tych roślin wykazuje 
dokarmianie dolistne ponie-
waż nawożenie doglebowe jest 
często działaniem, które nie 
jest wystarczające. Pierwiastki 
w glebie mogą się uwsteczniać 
do form niedostępnych a ich 
rozpuszczalne formy są czę-
sto wymywane w głąb gleby. 
Należy również zauważyć, że 
nawożenie doglebowe często 
nie gwarantuje równomiernego 
rozmieszczenia substancji od-
żywczych na polu. Tradycyjne 
nawożenie mikroelementami 
ma ograniczone możliwości 
i nie jest najefektywniejszym 
sposobem zaopatrzenia roślin 
w te pierwiastki. Zatem najsku-
teczniejszą metodą dostarcze-
nia plantacji mikroelementów 
jest nawożenie dolistne. W klu-
czowych momentach rozwo-
ju roślin szybko i skutecznie 
zaopatruje je w duże dawki 
potrzebnych pierwiastków. 
Spośród mikroelementów szcze-
gólną uwagę trzeba zwrócić na 
bor i jego zawartość w nawozie. 
Należy pamiętać, że znacząca 

powierzchnia gleb w naszym 
kraju cechuje się niską zasob-
nością w bor. Jego niedobór 
wpływa jesienią na słabszy 
rozwój systemu korzeniowego, 
a przez to na gorsze zimowanie 
i obniżenie przyszłego plonu. 
Bor zagęszcza soki komórkowe 
w okresie jesieni, wspomagając 
przez to zimowanie rzepaku, 
zaś wiosną wspomaga wzrost 
komórek korzeniowych oraz 
pobieranie potasu (K) i fosforu 
(P). Wiosną bor poprawia też 
proces zawiązywania kwiatów 
i gospodarkę wodną rzepaku.

Spośród nawozów azotowych 
do dolistnego dokarmiania ro-
ślin wykorzystywany jest mocz-
nik. Rzepak nie jest wrażliwy 
na oparzenia mocznikiem, nie-
zależnie od fazy rozwojowej 
(poza okresem kwitnienia). Do-
listne dokarmianie mocznikiem 
w okresie wiosennej wegetacji 
rzepaku najczęściej wykonuje 
się gdy rzepak przynajmniej 
częściowo zregenerował się po 
zimie, od fazy rozety do kwit-
nienia. Wiosną, po zagojeniu 
się uszkodzeń pozimowych, 

zaleca się wykonać co najmniej 
2-3 opryski, już od początku 
wegetacji do fazy zielonego 
zwartego pąka, przy okazji 
wykonywania zabiegów ochro-
ny plantacji. Stosując dolistne 
dokarmianie roślin azotem czę-
sto łączy się je z nawożeniem 
magnezem, siarką i mikroele-
mentami. Przy dolistnym stoso-
waniu nawozów można pokryć 
tylko część zapotrzebowania 
roślin na makroskładniki ale 
za to całość na mikroskładniki.

Poprzez odpowiednie nawo-
żenie roślin rzepaku nie tylko 
zadbamy o to aby były w dobrej 

kondycji ale również uzyskamy 
odpowiednio wysokie plony. 
Dokarmiane dolistne staje się 
powszechne nie tylko ze wzglę-
du na natychmiastowe dostar-
czenie roślinom niezbędnych 

pierwiastków ale jest także 
wygodne dla rolników ponie-
waż można je łączyć z zabie-
giem ochrony roślin. Dobrze 
odżywione i zdrowe rośliny są 
gwarancją wysokich ponów.

Celem wszystkich plantatorów jest uzyskanie wysokich plonów bardzo dobrej jakości.

Nawożenie słomą jest tylko z pozoru sprawą oczywistą.

mgr inż. Marta Wyzińska 
IUNG-PIB w Puławach
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Nie wszystko kreda, co kredą zwą

Na rynku spotykamy wiele nawozów 
wapniowych o różnym składzie i wła-
ściwościach. Sprzedający prześcigają się 
w ofertach, a rolnikom coraz trudniej 
przebrnąć przez gąszcz informacji.

Najbardziej poszukiwane, ze względu 
na nieinwazyjne działanie, są produkty 
węglanowe. W obrębie tej grupy spotyka-
my twarde skały, jak też formy miękkie 
dające szybki efekt na polu. Do najbardziej 

miękkich bo najmłodszych form węglanu 
wapnia zdecydowanie należy kreda. Na-
zwa ta określa zarówno okres w którym 
powstało złoże jak również informuje 
o strukturze budowy cząsteczek wapnia. 
Budowa amorficzna określana często po-
rowatą jest wyróżnikiem świadczącym 
o jakości nawozu, szybkości działania 
a tym samym i efektów ekonomicznych 
odkwaszania gleb. Określenie „kreda” 
stało się synonimem jakości nawozu ze 
względu na jej wręcz lecznicze działania 
na glebę. Przypisanie tak wielu pozytyw-
nych cech zaowocowało tym, iż na rynku 
znalazło się wiele produktów „Kredą” 
nazywanych nie mających wspólnego 
pochodzenia naturalnego, a na pewno 
nie charakteryzujących się amorficzną 
budową cząsteczek. Informacja ta jest 
o tyle istotna, że budowa porowata daje 

nieporównywalnie większą powierzchnię 
styku wapnia z roztworem glebowym, 
a tym samym przyspieszone działanie 
w stosunku do silnie zmineralizowanej 
skały wapiennej. Rolnik widząc kredy: 
pastewne, techniczne, rolnicze, jurajskie 
i inne wymyślone nazwy, nie potrafi oce-
nić przydatności nawozu do szybkiego, 
a zarazem bezpiecznego regulowania 
odczynu gleby.

Z pomocą w tej sytuacji przychodzi 
ustawodawca, Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarski z dnia 8 września 2010r. 
jednoznacznie pokazuje, które odmia-
ny nawozów wapniowych pochodzą 
z przerobu skał wapiennych, a które są 
pochodzenia naturalnego – kopaliny.

Producent ma obowiązek podać typ 
wapna nawozowego i jego odmianę, a tym 
samym odkryć tajemnicę z jakiego źródła 

pochodzi nawóz. Informacja ta musi być 
umieszczona w sposób czytelny na opa-
kowaniu i w dokumentach.

Na podstawie odmiany dowiemy 
się czy jest to nawóz z przerobu skał 
wapiennych (odmiana 04, 05) – twar-
dych, mielonych, nie porowatych, czy 
tak poszukiwana przez rolników kreda 
suszona (06a, 07a), określona w ustawie 
jako „wapno kredowe” - amorficzna, po-
rowata, miękka i najłatwiej rozpuszczalna 
struktura (kopalina pochodzenia natu-
ralnego). Jak widać wystarczy przeczytać 
typ i numer odmiany by otrzymać istotne 
z rolniczego punktu widzenia informacje.

Przy okazji warto zwrócić uwagę cze-
go należy wymagać od dystrybutora lub 
producenta nawozu, aby być pewnym, że 
decydujemy sie na zakup dokładnie tego 
nawozu na którym nam zależy:

• wszelkie możliwe badania i atesty 
z akredytowanych laboratoriów (np. 
SChR, IUNG)

• badania powinny zawierać zawartość 
CaO lub CaO+Mgo (dolomity) w ma-
sie nawozu,

• zwrócić uwagę, czy w ulotkach i na 
opakowaniach zawartości w/w skład-
ników są podawane w masie nawozu 
czy w suchej masie (w przypadku po-
dania wyników w suchej masie należy 
wziąć pod uwagę zawartość wody lub 
wilgotność)

• reaktywność. I tu uwaga: kreda 
ma reaktywność bliską 100% nie 
tylko w HCL ale również w kwasie 
cytrynowym

• w y ż e j  w s p om n i a ne :  t y p 
i odmianę nawozu na dokumentach 
i opakowaniach.

Nie od dziś wiadomo, że różnice między nawozami wapniowymi mogą być znaczące, 
a efekty widoczne często dopiero za kilka lub kilkanaście lat, o ile w ogóle się pokażą.

Informacje techniczne i handlowe:
dr Bogumiła Nestorowicz, tel. 600 837 695, e-mail: Bogumila.Nestorowicz@omya.com

Marek Tyrajski, tel. 668 835 209,e-mail: Marek.Tyrajski@omya.com

Biuro Handlowe : ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, tel. +48 22 525 89 00
Oddział Mielnik: ul. Przemysłowa 1, 17-307 Mielnik, tel. +48 85 656 50 80

Odział Wólka Nosowska: Wólka Nosowska 108, 08-205 Kornica, tel. +48 83 358 79 81
Oddział Romanowo: ul. Bystrzycka 21, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, tel. +48 74 865 17 01

Oddział Jasice: Jasice , 27-532 Wojciechowice, tel. +48 15 861 80 50

Tabela 1. Typy wapna nawozowego nie zawierającego magnezu

Typ Odmiana
Składniki podsta-
wowe i sposoby 
otrzymywania

Minimalna zawar-
tość składników 

nawozo-
wych CaO%

Inne wymagania

Z przerobu skał 
wapiennych

04

Tlenek wapnia 
i węglan wapnia 

lub węglan 
wapniowy;

Przerób skał 
wapiennych

40
Odsiew na sicie 

o wymiarze boku 
oczek kwadrato-
wych 2mm, % 
najwyżej 10.

Przesiew przez sito 
o wymiarze boku 
oczek kwadrato-
wych 0,5mm, %, 
co najmniej 50.05

Węglan wapnia;
Przerób skał 
wapiennych

50

Pochodzenia 
naturalnego 
- kopalina

06a
Węglan wapnia; 
wapno kredo-

we suche
35 Zawartość wody, 

%, najwyżej 10

07a
Węglan wapnia; 
wapno kredowe 

podsuszane
30 Zawartość wody, 

%, najwyżej 30

Źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 8 września 2010 r

Tabela 2. Oferta nawozów na bazie kredy odmiany 06a i 07a

Lp. Nazwa Skład Dodatkowe informacje

Nawozy Kredowe

1 Agrocarb M-MP
Agrocarb 90 M-KR

CaCO3 – 84%;
H20 - 16-18%

Reaktywność – 98%

Kreda nawozowa niegranulowana 
Odmiana 07a; Opakowanie: luz 

2 Agrocarb MP
CaCo3 - 94%

H20 < 1%
Reaktywność – 99,9%

Kreda nawozowa niegranulowana 
Odmiana 06a; Opakowanie: worek 30 kg, 

big bag 1200 kg

3 Granucal 1-6 NW
CaCo3 - 92%

H20 < 1%
Reaktywność – 98%

Kreda nawozowa granulowana Odmiana 06a;
Opakowanie: big bag 500 kg,

worek 30 kg

Nawozy kredowe z magnezem

4 Baltic Grade I Extra

CaCo3 - 88%
MgCO3 -5%
H20 < 2%

Reaktywność – 80%

Kreda nawozowa granulowana Odmiana 06a;
Opakowanie: big bag 600 kg

5 Baltic Granukal 2-5

CaCo3 - 83%
MgCO3 - 5%
H20 < 9%

Reaktywność – 80%

Kreda nawozowa granulowana Odmiana 06a;
Opakowanie: big bag 600 kg

6 Granukal

CaCo3 - 80%
MgCO3 - 5%
H20 < 9%

Reaktywność – 80%

Kreda nawozowa granulowana Odmiana 06a;
Opakowanie: big bag 600 kg

7 Nordweiss Perle

CaCo3 - 83%
MgCO3 - 5%
H20 < 8%

Reaktywność – 80%

Kreda nawozowa granulowana Odmiana 06a;
Opakowanie: worek 25 kg

Nawóz kredowy z selenem

8 Dino Selenium 250

CaCo3 - 88%
MgCO3 - 5%

Selen - 0,004%
H20 < 2%

Reaktywność – 80%

Kreda nawozowa granulowana Odmiana 06a;
Opakowanie: big bag 500 kg

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y N Y

 

Foto	1.	Budowa	amorficzna,	porowata	cząsteczki	kredy	odmiany	06a,	07a.	

 

Foto	1.	Budowa	amorficzna,	porowata	cząsteczki	kredy	odmiany	06a,	07a.	
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Choroby rzepaku w okresie 
kwitnienia

Obserwuje się ich objawy 
niemal od początku wzrostu 
rośliny przez cały okres we-
getacji, aż do zbioru. Ograni-
czać ich występowanie można 
jeszcze przed siewem, poprzez 
poprawną agrotechnikę lub 
wybór odmiany o zwiększo-
nej odporności, a podczas 
rozwoju rośliny wykonu-
jąc zabiegi ochrony roślin. 
W okresie kwitnienia nierzad-
ko pojawia się konieczność 
zwalczania trzech, ważnych 
gospodarczo w tym okresie 
chorób, a mianowicie zgni-
lizny twardzikowej, czerni 
krzyżowych i szarej pleśni. 
Sprawcą pierwszej z nich jest 
grzyb Sclerotinia sclerotiorum 
i jest to ciekawy mikroorga-
nizm, bowiem, jak wynika 
z jego biologii, zaczyna swój 
zasadniczy rozwój dopiero, 
gdy rzepak kwitnie. Warun-
kiem tego jest podwyższona 
wilgotność gleby i powietrza. 
Na przetrwalnikach (sklero-
cjach), pozostających w po-
wierzchniowej warstwie gleby, 
powstają owocniki z zarodni-
kami. Nawet niewielki wiatr 
umożliwia im rozprzestrze-
nianie się na rośliny. Do in-
fekcji może dojść praktycznie 
w każdym miejscu, po czym, 
gdy jest wilgotno, pojawiają 
się objawy porażenia. Już 
jedna taka roślina w obrębie 
wzroku powoduje, że zostaje 
przekroczony próg szkodliwo-
ści. Oznacza to, że choroba, 
jeśli nie będzie w tym cza-
sie ograniczana przy użyciu 
fungicydów, spowoduje straty 
o znaczeniu ekonomicznym. 
W wyniku porażenia bowiem 
tkanki roślin budujące np. ło-
dygę, nie mogą prawidłowo 
funkcjonować, rośliny zasy-
chają, a plon ulega istotnej 
redukcji. Tak więc w tym 
przypadku, niedługi czas po-
trzebny do rozwoju patogena, 
wystarczy, aby stanowił on 
poważne zagrożenie.

W tym samym czasie zwal-
cza się też inne choroby, a mia-
nowicie czerń krzyżowych 
i szarą pleśń. Ich sprawcy po-
wodują objawy na liściach, 
potem łodygach przez cały 
czas wzrostu roślin, a na ko-
niec również na łuszczynach. 
W miejscach porażenia two-
rzą się liczne zarodniki, które 
dokonują kolejnych infekcji. 

Po wystąpieniu na łuszczy-
nach powodują największe, 
w sensie gospodarczym, star-
ty. Dzieje się tak, ponieważ 
porażone łuszczyny zasy-
chają, a nasiona osypują się. 
W konsekwencji plon zostaje 
poważnie uszczuplony. Z po-
rażonych przez wymienione 
i inne choroby występujące 
w tym czasie, otrzymuje się 
nie tylko obniżony plon na-
sion. Mankamentem jest też 
fakt, że jakość uzyskanych na-
sion nie jest zadawalająca i to 
z kilku względów. Nasiona są 
drobne, niedojrzałe, nie mają 
też wymaganej ilości białka 
i tłuszczu, do tego często za-
siedlone są lub zanieczyszczone 
przez struktury grzybów, które 
występowały na porażonych 

organach (zarodniki lub sklero-
cja). Dlatego ważne jest wyko-
nanie zabiegu ograniczającego 
wystąpienie chorób, aby tych 
strat nie było, albo były one 
zredukowane do minimum. 
Należy też pamiętać, że oprócz 
chorób w tym czasie zagrożenie 
dla plonowania roślin stanowią 
również liczne szkodniki oraz 
rożne niekorzystne zjawiska 
pogodowe, np. grad, susza 
itp., które dodatkowo mogą 
obniżać plon.

Przykłady fungicydów do 
zwalczania sprawców chorób 
w okresie kwitnienia są podane 
w tabeli na str. 12

Dr Ewa Jajor
IOR –PIB w Poznaniu

W okresie kwitnienia zdrowotności roślin rzepaku 
zagraża większość chorób występujących w tym 
często uprawianym gatunku.

Czerń krzyżowych

Łodygi porażone przez 
zgniliznę twrdzikową (z lewej) 
i szarą pleśń

Szara pleśń objawy na 
łodygach
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Tabela. Przykłady fungicydów do zwalczania sprawców chorób w okresie kwitnienia (dawka w l/ha)

Nazwa handlowa Substancja czynna Zgniliz-na twardzi-
kowa

Czerń 
krzyżo-wych

Sza-
ra pleśń

Ka-
Ren-cja

Acanto 250 SC; Galileo 250 SC; 
Oranis 250 SC; Pixel 250 SC pikoksystrobina; 0,8–1,0 0,8–1,0 – 60

Agria Azoksystrobina; Amistar 
250 SC; Arastar 250 SC; 

Ascom 250 SC; Astar 250 SC; 
Atol 250SC; Atos 250 SC; 
Dobromir Super 250 SC; 
Dobromir Top 250 SC;

Mirador 250 SC; Sammisto 
250 SC;

Song 250 SC; 
Starami 250 SC;
Strobi 250 SC

azoksystrobina 1,0 0,8–1,0 0,8–1,0 35

Demeter 250 SC;
Tazer 250 SC; azoksystrobina 1,0 1,0 1,0 21

Mirador Forte 160 EC azoksystrobina, 
tebukonazol 2,0 2,0 2,0 56

Lerak 200 EC azoksystrobina, 
tebukonazol 1,5–2,0 – – –

Clayton Tabloid EW;
Darcos 250 EW;
Trion 250 EW;

Toledo 250 EW;

tebukonazol 1,25 1,25 1,25 56

Brasifun 250 EC; Furtado 
250 EW; Helicur 250 EW; 

Mystic 250 EC; Riza 250 EW; 
Sokolov 250 EW; Tebu 250 EW; 

Trion 250 EW; 

tebukonazol 1,25 1,25 1,25 35

Sparta 250 EW;
Troja 250 EW; tebukonazol 1,0 1,0 1,0 35

Orius Extra 250 EW; Syrius 
250 EW;

Tyberius 250 EW;
tebukonazo 1,0 1,0 1,0 56

Bounty 430 SC; Spekfree 
430 SC; Starpro 430 SC tebukonazol 0,75 0,75 0,75 56

Amistar Xtra 280 SC azoksystrobina, 
cyprokonazol 0,8–1,0 0,8–1,0 0,8–1,0 30

Difcor 250 EC;
Difo 250 EC difenokonazol 0,5 0,5 – 56

Atak 450 EC;
Medallon 450 EC;
Mondatak 450 EC

prochloraz 1,0 1,0 1,0 45

Golden Prochloraz 450 EC prochloraz 1,5 1,5 1,5 45

Tenore 400 EW; 
Zafir 400 EW; 
Zamir 400 EW;

prochloraz, 
tebukonazol 1,0 1,0 1,0 35

Efilor 193 SC ;
 Emot ; Primasol metkonazol, boskalid 0,67–1,0 0,67–1,0 0,67–1,0 42

Matador 303 SE; 
Moderator 303 SE; 

Yamato 303 SE; 

tiofanat metylowy, 
tetrakonazol 1,75 1,75 1,75 49

Topsin M 500 SC tiofanatmetylowy 1,4 1,4 1,4 14

Traper 250 EC protiokonazol, 
tebukonazol 1,0 1,0 1,0 56 

Eminent Star 312 SE chlorotalonil, 
tetrakonazol 1,8–2,0 1,8–2,0 1,8–2,0 –

Grizu 500 SC iprodion 1,5 1,0 1,5 56
Impact 125 SC flutriafol 1,0 1,0 1,0 –

Paroli 334 SC iprodion, tiofanat 
metylowy 2,0–3,0 2,0–3,0 2,0–3,0 49

Pictor 400 SC dimoksystrobina, 
boskalid 0,5 0,5 0,5 –

Propulse 250 SE fluopyram, 
protiokonazol 1,0 1,0 1,0 56

Symetra 325 SC izopirazam, 
azoksystrobina 1,0 – – –

Nufarm Polska Sp. z o. o.  
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa 
tel. +48 22 620-32-52
www.nufarm.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem 
bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych 
w etykiecie.

Tazer 250 SC to preparat grzybobójczy 
o pełnym działaniu systemicznym i wgłębnym do 
zapobiegawczego zwalczania chorób grzybowych 
w zbożach, rzepaku, ziemniakach, warzywach 
i KUKURYDZY.

Zapewnia długotrwały efekt „zielonych liści” 
poprzez wpływ na procesy fi zjologiczne:
–  wzrost intensywności fotosyntezy w roślinach,
–  lepsze wykorzystanie azotu mineralnego,
–  opóźnianie procesu starzenia się rośliny.
Posiada najszersze spektrum zwalczanych 
patogenów wśród fungicydów strobilurynowych 
oraz bardzo długi okres działania grzybobójczego 
(aż do 8 tygodni).

Moc zielonych liści 
i złocistych kłosów

Tazer rolniczy 122x310 Nufarm JW 2016.indd   1 31.03.2016   10:25
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Uodparnianie się chwastów – 
inhibitory i regulatory cz. II.

W pierwszym odcinku 
omówione inhibitory syntezy 
aminokwasów z pewnością re-
prezentują mechanizm działa-
nia, na który część chwastów 
bardzo szybko się uodparnia. 
Nie oznacza to jednak, że inne 
mechanizmy działania moż-
na traktować jako bezpieczne. 
W botanice inhibitorem nazy-
wamy związek chemiczny po-
wodujący spowolnienie, a nawet 
całkowite zahamowanie reak-
cji biochemicznej. Najczęściej 
polega to obniżeniu aktywno-
ści katalizatora (enzymu) lub 
zmianie przebiegu procesów 
metabolicznych.

Grupą, która również dała się 
we znaki producentom rolnym 
są inhibitory fotosyntezy. Do 

najbardziej popularnych nale-
żą wycofane z użycia atrazyna 
i symazyna. Substancje te wy-
cofano z powodu bardzo wol-
nego rozkładu oraz zalegania 
w glebie i wodach gruntowych. 
Równocześnie należały do do-
minujących związków, na które 
uodparniały się niektóre chwasty 
dwuliścienne. Na plantacjach 
kukurydzy znane były liczne 
przypadki, braku skuteczności 
tych związków na uprzednio 
bardzo dobrze zwalczaną ko-
mosę białą.

Inhibitory fotosyntezy  pocho-
dzą z różnych grup chemicznych. 
Według organizacji zajmującej 
się odpornością (HRAC) ozna-
czono je symbolami C1, C2 
i C3. W praktyce symbole te 

zaczęto zamieszczać w ety-
kietach. Oznacza to, że jeżeli 
zauważono brak skuteczności 
substancji czynnej oznaczonej 
symbolem C1, w stosunku do 
tej pory wrażliwego na nią ga-
tunku chwastu, to nie ma sensu 
zwalczać go (na tym stanowisku) 
substancjami oznaczonymi C2 
lub C3 i na odwrót. 

W tej grupie najwięcej sub-
stancji zakłóca procesy w foto-
systemie II (PS II). Mechanizm 
działania tych związków polega 
na blokowaniu przepływu elek-
tronów, podstawowego czynnika 
procesu fotosyntezy. Do grupy 
inhibitorów fotosyntezy należą 
związki działające doglebowo 
oraz nalistnie. Mogą zaistnieć 
pewne wątpliwości, że związki 

doglebowe wpływają na foto-
syntezę, która zawsze kojarzy 
się z obecnością światła. W tym 
przypadku preparaty są pobie-
rane przez kiełkujące nasiona, 
a aktywują się w momencie 
wschodów, czyli praktycznie 
w momencie pierwszego kon-
taktu ze światłem.

Objawy działania poszcze-
gólnych triazyn są różne. Sto-
sowane doglebowo, eliminują 
wschody chwastów. Jeżeli do 
nich dochodzi, są zdeformowane 
i giną na skutek szybko poja-
wiających się nekroz. Objawy 
powstałe na skutek nalistnego 
stosowania przejawiają się za-
mieraniem od brzegów liści (np.  
terbutyloazyna), żółknieciem li-
ści (metrybuzyna). Tzw.  triazyny 
asymetryczne czyli pochodne 
mocznika (chlorotoluron,  izo-
proturon) lub uracyli (lenacyl) 
powodują chlorozy najpierw ner-
wów liści, a następnie obejmują 
całą blaszkę liściową chwastów 
dwuliściennych. Uszkodzenia 
chwastów jednoliściennych 
(chlorotoluron i izoproturon) 
objawiają się w formie chloroz 
(żółknięcie) rozpoczynających 
się na szczytach i brzegach bla-
szek liściowych. W przypadku 
piradyzonów (chloridazon) 
następuje zasychanie liści od 
ich szczytu i dopiero później 
całych liść. Środki typowo 
nalistne powodują żółknięcia 
blaszki liściowej, później ne-
krozy i zamieranie (desmedi-
fam i fenmedifam) W niektórych 
przypadkach mogą wystąpić do-
datkowo delikatne poparzenia 
(bentazon) lub wręcz silne po-
parzenia (bromoksynil). Okre-
ślenie substancji czynnych po 
objawach działania inhibitorów 
fotosyntezy jest trudne.

Inhibitory wzrostu merys-
temów to substancje czynne 
o działaniu doglebowym, któ-
re zakłócają wzrost już w mo-
mencie kiełkowania nasion. 
Dotyczy to zarówno główne-
go pędu wierzchołkowego jak 
i korzenia. Często powodują 
brak wschodów lub prowadzą 
do zdeformowanych wschodów 
chwastów wrażliwych. W przy-
padku młodych chwastów (sie-
wek), zwłaszcza o jeszcze słabo 
wykształconym systemie korze-
niowym mogą doprowadzić do 
całkowitego zniszczenia. Liście 
roślin dwuliściennych nabierają 

barwy ciemnozielonej, a korzeń 
ulega zniekształceniu (znacz-
ne skrócenie). U roślin jedno-
liściennych liście nie mogą się 
„wydostać” z koleoptyla lub 
są z nim zrośnięte. Inhibitory 
wzrostu merystemów pochodzą 
z różnych grup chemicznych. 
Większość posiada końców-
kę „achlor”: np. dimetachlor, 
metazachlor, S-metolachlor lub 
“amid”: dimetenamid-P, napro-
pamid, propyzamid. Inne trudne 
do sklasyfikowania to etofume-
sat, flufenacet, pendimetalina 
i prosufokarb. 

Doniesień o uodparnianiu się 
chwastów na inhibitory wzrostu 
merystemów jest mniej niż na 
inhibitory fotosyntezy. A jeszcze 
mniej na regulatory wzrostu, 
które można uznać z najbardziej 
bezpieczne pod tym względem. 
Nazywane są także jako inhibi-
tory wzrostu i rozwoju lub jako 
syntetyczne auksyny.

To najstarsze środki chwasto-
bójczych, zsyntetyzowane już 
w 1945 roku. Były to pochodne 
fenoksykwsów, konkretnie kwasu 
fenoksyoctowego znane pod na-
zwami 2,4-D i MCPA. Kolejne to 
pochodne kwasu fenoksymasło-
wego: MCPB, mekoprop i izomer 
mekoprop-P (MCPP; MCPP-P) 
oraz dichloroprop i izomer di-
chloroprop-P (2,4-DP; 2,4-DP-P). 
Ta popularna grupa substancji 
czynnych jest uzupełniona związ-
kiem dikamba, pochodną kwasu 
benzoesowego. Dikamba na kra-
jowym rynku przede wszystkim 
jest komponentem wielu prepara-
tów kilkuskładnikowych. Wraz 
z rozwojem herbologii do grupy 
syntetycznych auksyn dołączyły 
pochodne kwasu pirydynokar-
boksylowego jak: aminopyralid, 
chlopyralid, fluroksypyr, piklo-
ram i trichlopyr oraz pochodna 
kwasu chinolinokarboksylowego: 
chinomerak. 

Podstawową cechą syntetycz-
nych auksyn jest pełna selek-
tywność w stosunku do traw, 
stąd największą popularnością 
cieszą się jako herbicydy służące 
do odchwaszczania zbóż, kuku-
rydzy i użytków zielonych, część 
z nich może być także stosowana 
w rzepaku, burakach i niektó-
rych bobowatych. Wszystkie 
nieomalże w stu procentach wni-
kają do chwastów przez liście-
nie, liście i niezdrewniałe części 
łodyg. Przez system korzeniowy 

dostają się w marginalnych ilo-
ściach (w największych trichlo-
pyr). Charakterystyczne objawy 
działania to skręcanie się blaszek 
liściowych ich ogonków oraz 
łodyg. Spowodowane to jest za-
kłóceniem wzrostu komórek na 
długość, Intensywne objawy to 
staśmienie łodyg lub pionowe 
(wzdłuż łodyg) pęknięcia. Po-
dobnie może być zniekształcony 
korzeń. Innym objawem może 
być wytwarzanie tkanki kalu-
sowej i wypuszczanie nowych 
pędów z szyjki korzeniowej 
i dolnych części łodygi.

Związki chemiczne stanowiące 
podstawowe składniki chwasto-
bójcze regulatorów wzrostu mają 
zbliżoną budowę. Ich działanie 
jest zbliżone do auksyn (stąd 
nazwa syntetyczne auksyny), 
naturalnych związków wystę-
pujących w roślinach (np. kwas 
indolilooctowy – IAA). Analiza 
mechanizmów działania wyka-
zuje, że regulatory wzrostu w naj-
mniejszym stopniu wpływają na 
uodparnianie się wrażliwych 
chwastów. Jest to uzasadnione 
faktem, że zwalczane rośliny nie 
uruchamiają procesu obronnego 
nie „rozpoznając” związku, jako 
fitotoksycznego. Ostatecznie wie-
lokrotnie zwiększone stężenie od 
naturalnego okazuje się zabójcze. 
Mimo, że na krajowym rynku 
znajduje się ponad 150 herbicy-
dów zawierających regulatory 
wzrostu (ponad 20% wszyst-
kich zarejestrowanych herbicy-
dów) zjawisko uodparniania się 
chwastów na ten mechanizm jest 
minimalne. Stąd krajowe prepa-
raty typu Aminopielik (2,4-D) 
czy Chwastox (MCPA) oraz wiele 
zagranicznych środków z udzia-
łem innych regulatorów wzrostu 
można uważać pod względem 
uodparniania się jako bezpieczne. 
Nie oznacza to, ze ogólne zale-
cenie stosowania herbicydów 
przemiennie i w mieszaninach 
o róznych mechanizmach dzia-
łania jest ciągle aktualne.

U R O D Z A J

Postaw chwastom granicę

Hasłem przewodnim kam-
panii jest „Postaw chwastom 
granicę”. Chwastox, to naj-
popularniejsza w Polsce 
rodzina środków chwasto-
bójczych, od lat ciesząca się 
uznaniem wśród profesjo-
nalnych rolników i amato-
rów. Nowoczesna formuła 
preparatu doskonale spraw-
dza się w ochronie zarówno 
zbóż, jak i pielęgnacji trawy. 

- Głównym celem naszych 
działań jest przypomnienie 

polskim rolnikom i działkow-
com, że nie muszą szukać sku-
tecznego sposobu do walki 
z chwastami u zagranicznych 
producentów. Najlepszy moż-
liwy preparat, dopasowany 
do ich potrzeb i oczekiwań, 
powstał w Polsce. To stąd po-
chodzi Chwastox – przypo-
mina Prezes Zarządu CIECH 
Sarzyna Mariusz Grelewicz. 

Warto przypomnieć, że 
od nowego roku istotnie 
zmieniły się etykiety na 

opakowaniach Chwastox. 
W nowych etykietach Chwa-
stox położono nacisk na 
dużą czytelność i przedsta-
wienie kluczowych infor-
macji o produkcie, takich 
jak jego sposób zastosowa-
nia, dawki oraz korzyści, 
za pomocą intuicyjnych 
ikon i przejrzystego ukła-
du graficznego.

Źródło: CIECH Sarzyna
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

CIECH Sarzyna promuje Chwastox.

Inż. Adam Paradowski 
IOR – PIB w Poznaniu

Inhibitory fotosyntezy, inhibitory wzrostu merystemów i regulatory wzrostu

Inhibitory

Fotosyntezy Wzrostu merystemów

bentazon (Basagran 480 SL) dimetachlor (Teridox 500 SC)

bromoksynil (Bromoxynil) dimetenamid-P (składnik mieszanin fabrycznych)

chlorotoluron (Tolurex 500 SC) etofumesat (Kemifam Super Koncentrat 500 SC)

chlorydazon (Pyrami Turbo 520 SC) flufenacet (składnik mieszanin fabrycznych)

desmedifam (Destor 160 EC) metazachlor (Butisan 400 SC)

fenmedifam (Betasana 160 SC) napropamid (Devrinol 450 SC)

izoproturon (pendigan 500 SC) pendimetalina (Stomp 330 EC)

lenacyl (Venzar 500 SC) propyzamid (Kerb 50 WP)

linuron (Arelon Dyspersyjny 500 SC) prosulfokarb (Boxer 800 EC)

metamitron (Goltix 500 SC) S-metolachlor (Dual Gold 960 EC)

metrybuzyna (Sencor Liquid 600 SC)

pirydat (Lentagran 500 SC)

terbutyloazyna (Click 500 SC)
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Potrzeby 
nawozowe kukurydzy

Kukurydza w uprawie na 
ziarno i na kiszonkę wytwa-
rza bardzo wysokie plony 
i należy do roślin o wyjątko-
wo wysokich wymaganiach 
pokarmowych.

Do określenia dawek na-
wozów konieczna jest znajo-
mość zasobności gleb. Bardzo 
ważnym czynnikiem jest okre-
ślenie oczekiwanych plonów 
ziarna, lub suchej masy ki-
szonki. Zgodnie z prawem 
Liebiga, sformułowanym już 
w 1855 roku, składnik po-
karmowy występujący w mi-
nimum ogranicza wysokość 
plonowania. Uzyskanie wy-
sokich plonów wymaga więc 
zbilansowanego nawożenia. 
Do wytworzenia 1 tony ziar-
na kukurydzy z odpowied-
nią ilością słomy lub 2 ton 
suchej masy kiszonki po-
trzebne jest około: 23 kg N, 
11 kg P2O5, 28 kg K2O, 6 kg 
MgO, 4 kg SO3. Zapewnienie 
potrzeb pokarmowych kuku-
rydzy, przy plonie ziarna 8 ton 
z hektara, lub plonie kiszonki 
16 ton suchej masy z hekta-
ra, wymaga dostarczenia do 
gleby na 1 hektar pierwiast-
ków w ilości: 185kg N, 85kg 
P2O5, 225kg K2O i 55kg MgO. 
W zależności od zasobności 
gleby w wymienione składniki 
pokarmowe (średnia lub wyso-
ka), dokonuje się odpowiedniej 

korekty nawożenia. Dalsza 
korekta jest możliwa w przy-
padku stosowania nawozów 
organicznych, co jest zwykle 
praktykowane przy produk-
cji kukurydzy na kiszonkę, 
powiązanej z chowem bydła 
mlecznego lub mięsnego, a nie-
kiedy również przy produkcji 
kukurydzy na ziarno. Wówczas 
nawożenie mineralne ma cha-
rakter uzupełniający i może 
być zredukowane. 

Istnieje kilka systemów 
zaopatrywania kukurydzy 
w składniki pokarmowe:

Nawożenie przedsiewne 
organiczne. 

Jest stosowane w postaci 
obornika lub płynnych nawo-
zów, jak gnojowica. Obornik 
powinien być stosowany jesie-
nią pod orkę zimową w ilości 
20-30 t/ha. Stosowany wiosną 
wymaga wody do minerali-
zacji, a tym samym stanowi 
konkurencję w dostępie do 
wody dla roślin kukurydzy. 
W bilansie składników mine-
ralnych należy uwzględnić, że 
obornik bydlęcy jest zasobny 
w potas, a kurzy i od trzody 
chlewnej w fosfor. Obornik 
zawiera dużo azotu. W pierw-
szym roku po zastosowania 
obornika fosfor jest wyko-
rzystywany w 40%, a potas 
w 70%. Gnojowicę należy 
stosować w dni pochmurne, 

aby uniknąć strat amoniaku. 
Powinna być ona wymieszana 
z glebą. Maksymalne dawki 
gnojowicy bydlęcej to 40m3/
ha, a od trzody chlewnej 25m3/
ha. Bogatym źródłem skład-
ników pokarmowych są też 
resztki pożniwne i poplony. 
W przypadku przyorywania 
słomy kukurydzianej pozo-
stałej w uprawie na ziarno, 
w przeliczeniu na każdą tonę 
ziarna, w glebie pozostaje 
15kg azotu (N), 5kg fosforu 
(P2O5) i aż 30kg potasu (K2O). 
W tym przypadku można daw-
ki nawozów wieloskładniko-
wych zmniejszyć o 20-30%.

Nawożenie mineralne 
przedsiewne i pogłówne.

W przypadku stosowania 
nawożenia organicznego ma 
ono charakter uzupełniający. 
Wówczas stosuje się łatwo 
przyswajalne formy azotu, 
saletrzana i amonową. W przy-
padku nawożenia wyłącznie 
mineralnego stosuje się nawo-
zy azotowe o spowolnionym 
uwalnianiu azotu dla roślin, 
w formie amidowej, najczę-
ściej w postaci mocznika, na 
7-14 dni przed siewem Azot 
zawarty w moczniku stoso-
wany w formie przedsiewnej 
może stanowić do 80% całko-
witej dawki azotu. Pozostała 
część stanowi forma saletrza-
na stosowana przedsiewnie 

i pogłównie, ale nie później niż 
do 5-6 liścia, do czasu tworze-
nia przez roślinę tzw. „lejków”. 
Źródłem dostępnego azotu są 
też nawozy wieloskładnikowe, 
które zabezpieczają w pełni po-
trzeby roślin w początkowych 
stadiach rozwoju. Pogłównie 
można też stosować RSM (roz-
twór saletrzano-mocznikowy), 
lub płynne nawozy organiczne, 
jeśli dysponuje się odpowied-
nią technologią do rozlewania 
nawozów w międzyrzędzia 
kukurydzy. Fosfor i potas 
w formie superfosfatu i soli 
potasowej można stosować 
jesienią przed orką zimową.

Zlokalizowane nawożenie 
startowe.

Umożliwia ono dostarcze-
nie składników pokarmowych 

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli i Aklimatyza-

cji Roślin 
Państwowy Instytut 

Badawczy 
w Radzikowie

Koszty nawożenia stanowią od 25-30% całkowitych kosztów 
produkcji kukurydzy.

Pobieranie składników pokarmowych i potrzeby nawozowe kukurydzy

Składniki pokarmowe
N             P2O5         K2O       MgO

Potrzeby pokarmowe ( w kg) 1 t ziarna lub 2 t suchej masy kuszonki 23 11 28 6

Pobranie z gleby w kg przy plonie 8 t ziarna lub 2 t suchej masy 
kiszonki 185 85 225 55

Poprawka na zawartość składników w glebie
średnia -50 -20 -40 -10

wysoka -70 -40 -120 -30

Podstawowa dawka kg/ha przy plonie ziarna 8 t/ha lub 2 t suchej masy 
kiszonki (zawartość średnia) 135 65 185 45

Poprawka przy nawożeniu obornikiem  30 t/ha -40 -15 -100 -30

Dawka nawozu kg/ha (na oborniku 95 50 85 15

Źródło: Prof. dr hab. T. Michalski UP Poznań (wykorzystano za zgodą autora)

Ciąg dalszy artykułu na str. 18.
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w bezpośrednie sąsiedztwo 
rozwijającego się systemu 
korzeniowego przez aplikacje 
nawozu razem z wysiewem na-
sion. Siewniki punktowe do 
kukurydzy są standardowo 
wyposażone w osprzęt do 
stosowania nawożenia zlo-
kalizowanego. Poprzez apli-
katory stosuje się najczęściej 
nawożenie fosforowo-azotowe 
w postaci fosforanu amonu, 
lub nawozy wieloskładnikowe 
zawierające azot, fosfor i po-
tas, a często również magnez 
i siarkę oraz mikroskładniki. 
W nowoczesnej technologii 
uprawy kukurydzy, fosfor wy-
siewa się „pod korzeń”, równo-
cześnie z siewem nasion, jeśli 

siewnik do nasion jest wypo-
sażony w aplikator do nawo-
zów. Można wówczas dawkę 
fosforu obniżyć o 1/3 w sto-
sunku do tradycyjnej formy 
wysiewu. Stosuje się najczęściej 
fosforan amonu. Bardzo dobre 
proporcje składników mają na-
wozy dedykowane pod uprawę 
kukurydzy między innymi: 
YaraMila corn - NPK - 7-20-
28, ABS Corn - NPK 4-14-27 + 
2Mg + 5 S + 0,1 B + 0,1 Zn 
(nawóz posiadający system 
blokujący uwstecznianie fos-
foru w glebie), Lubofos corn 
NPK(S) 5-10-21 (18,5) z borem 
i cynkiem. Korzystne proporcje 
składników dla kukurydzy ma 
również polifoska „6” - NPK 

6-20-30. Warto zapoznać się 
z ofertami różnych firm na-
wozowych, gdyż dysponują 
one nawozami wieloskład-
nikowymi, o nowoczesnych 
formulacjach, lub nawozami 
startowymi dla kukurydzy 
i oferują kompleksowe pro-
gramy nawożenia kukurydzy. 
Nawozy wieloskładnikowe są 
przeznaczone do przedsiewne-
go (1-2 tygodni przed siewem), 
lub startowego (rzędowego) 
nawożenia kukurydzy. W tym 
przypadku ich dawkę można 
zmniejszyć o 20-30%. Poza 
fosforem i potasem zapewniają 
one dostępność azotu, w po-
czątkowym okresie wegetacji, 
w ilościach niezbędnych do 

budowy części nadziemnej ro-
śliny i systemu korzeniowego.

Funkcje makro 
i mikroskładników

Azot (N) – jest najbardziej 
plonotwórczym składnikiem 
pokarmowym. Decyduje 
o szybkości wzrostu i wiel-
kości masy, a w konsekwen-
cji o plonie. Ograniczenie 
pobierania azotu następuje 
w temperaturze poniżej 5C. 
Rośliny kukurydzy wykazu-
jące objawy niedoboru azotu 
mają bladozielony kolor liści. 
Liście zasychają początko-
wo od szczytu, a następnie 
wzdłuż nerwu głównego. 

Rośliny rosną wolno, dojrze-
wają późno, wytwarzają małe 
i słabo wypełnione ziarnem 
kolby. Brak azotu wpływa na 
ograniczenie pobierania fos-
foru i potasu. Nadmiar azotu 
sprzyja gromadzeniu szkodli-
wych dla zwierząt azotanów 
w masie kiszonkowej. Objawy 
przenawożenia azotem to zie-
lone znamiona kolb w czasie 
ich dojrzewania.

Fosfor (P2O5) – jakkolwiek 
pobierany w mniejszych ilo-
ściach niż azot i potas jest 
ważnym czynnikiem plo-
notwórczym. W początkowym 
okresie wegetacji przyśpiesza 
wzrost i rozwój systemu ko-
rzeniowego i całych roślin. 
Ograniczenie pobierania 
fosforu następuje w tempe-
raturach niższych niż 12°C. 
Blaszki liściowe mają charak-
terystyczne ciemnopurpurowe 
lub fioletowe przebarwienia na 
obrzeżach. „Głód fosforowy” 
roślin likwiduje się poprzez sto-
sowanie nawozów dolistnych, 
które zawierają fosfor, oraz inne 
makroskładniki i mikroskład-
niki. Brak fosforu powoduje 
przyhamowanie rozwoju ro-
ślin, słabe wykształcenie sys-
temu korzeniowego. Kolby są 
małe, bardzo często skręcone 
z niedorozwiniętymi ziarnia-
kami na wierzchołku. 35% gleb 
w Polsce wykazuje wysoką lub 
bardzo wysoką, a 27% średnią 
zawartość fosforu, podczas gdy 
37% niską lub bardzo niską za-
wartość tego składnika.

Potas (K2O) – odgrywa waż-
na rolę w procesie fotosynte-
zy i transporcie asymilatów, 
gospodarce wodnej roślin 
i pobieraniu azotu. Zapotrze-
bowanie kukurydzy na potas, 
podobnie jak na azot jest bar-
dzo wysokie. Niedobór potasu 
silnie ogranicza plony ziarna 
i zielonej masy oraz zmniejsza 
odporność kukurydzy na cho-
roby i na stresy środowiskowe. 
Objawy niedoboru na roślinach 
to nienaturalne, ciemnozielone 
zabarwienia liści i powstawanie 
nekrotycznych plam na brze-
gach blaszek liściowych. Kol-
by nie wykształcają ziarna na 
wierzchołku, a pozostałe ziarno 
jest słabo wykształcone. Mniej 
niż 25% gleb ma wysoką lub 
bardzo wysoką, 28% średnią, 
57% niską i bardzo niską za-
wartość potasu.

Magnez (MgO) – pier-
wiastek, podobnie jak azot, 
fosfor i potas, zaliczany do 
grupy makroskładników. 
Powoduje szybki przyrost 
biomasy w krytycznych fa-
zach wzrostu, zwiększa ilość 
i jakość białka. Objawy braku 
magnezu w roślinach to żół-
tobiałe przebarwienia wzdłuż 
nerwów blaszek liściowych, za-
burzenia w przebiegu kwitnie-
nia i zapylania, co ogranicza 

zawiązywanie kolb i ich wy-
pełnienie ziarnem.. Niedobór 
magnezu występujący w około 
1/3 gleb w Polsce, szczególnie 
na glebach lekkich, może bar-
dzo niekorzystnie wpłynąć na 
plon kukurydzy. 

Wapń (Ca) – jest pierwiast-
kiem, który reguluje odczyn gle-
by. Najwłaściwszy dla uprawy 
kukurydzy jest obojętny odczyn 
gleby. Kukurydza jest jednak 
tolerancyjna w stosunku do 
odczynu gleby, w zakresie pH 
5-7,5. Na glebach kwaśnych 
o pH poniżej 5 następuje spa-
dek plonów. Wyniki badań gleb 
na zawartość makroelementów 
na terenie całego kraju wyka-
zały, że wapnowania wyma-
ga 45% gleb, dodatkowo na 
16% gleb jest ono wskazane. 
Na 13% gleb potrzeba wapno-
wania była ograniczona, a na 
26% zbędna. Prawie połowa 
gleb w Polsce wykuje odczyn od 
lekko kwaśnego do zasadowego. 
Aż 31% gleb ma odczyn kwaśny, 
a 21% bardzo kwaśny. Potrzeba 
wapnowania wielu gleb w na-
szym kraju jest więc ewidentna. 
Wapń jest nie tylko składnikiem 
budulcowym każdej komórki 
roślinnej, ale jest niezbędny 
do prawidłowego pobierania 
innych makro i mikroskład-
ników. Przy wapnowaniu gleb 
ubogich w magnez zaleca się 
stosowanie wapna węglanowo-
-magnezowego w ilości 2-4 t/ha, 
w zależności od odczynu gleby.

Mikroskładniki. Spośród 
mikroskładników najwięk-
sze znaczenie mają cynk i bor, 
a na glebach zasadowych man-
gan. Brak cynku objawia się 
zmniejszeniem wzrostu roślin 
i występowaniem białych lub 
biało-żółtych pasków po obu 
stronach żyłki liścia, tzw. chlo-
rozy cynkowej. Kukurydza jest 
bardzo wrażliwa na brak cyn-
ku. Cynk jest bardzo często 
deficytowym pierwiastkiem. 
Gleby w Polsce są również 
mało zasobne w bor. Brak 
boru negatywnie wpływa na 
proces wytwarzania organów 
generatywnych. Kwitnienie 
kukurydzy jest zaburzone, 
co odbija się na zawiązywa-
niu ziarniaków w kolbach. Na 
niektórych typach gleb może 
występować niedobór miedzi 
(Cu) – gleby torfowe, żelaza 
(Fe) lub siarki (SO3).

Dostępna jest bogata ofer-
ta specjalistycznych nawozów 
dolistnych do kukurydzy, 
o zróżnicowanym składzie. 
Likwidują one niedobory 
konkretnych makro i mikro-
składników. Uzupełniające 
nawożenie nawozami dolist-
nymi powinno być stałym ele-
mentem technologii uprawy 
kukurydzy, gdyż wpływają one 
nie tylko na kondycję roślin, 
ale także istotnie zwiększają 
plony ziarna i kiszonki. 



19kwiecień 2016 r. | Raport Rolny U R O D Z A J

  Maksymalnie jeden zabieg

  Maksymalnie szerokie spektrum

  Maksymalnie trudne chwasty

  Maksymalne możliwości powschodowe

  Maksymalnie niezależnie od pogody

ochrona przed chwastami

MAXYMALNA 
SATYSFAKCJA!

www.dupont.pl

Ty produkujesz – my chronimy

DuPontTM

Hector Max® 66,5 WG

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz 
przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. 
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. 
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy,  u którego środek został zakupiony.  
Hector Max® 66,5 WG, DuPontTM, � e miracles of scienceTM – znaki handlowe zarejestrowane przez  E.I. Du Pont de 
Nemours & Co. (Inc.). 

Jednoliścienne 
problemy kukurydzy

Na terenie naszego kraju 
najpowszechniej występują-
cymi chwastami jednoliścien-
nymi w uprawie kukurydzy 
są chwastnica jednostronna, 
włośnice oraz perz właściwy.

Chwastnica jednostronna 
to najczęstszy „jednoliścien-
ny problem” w kukurydzy. Ze 
względu na wysokie wymaga-
nia cieplne jej siewki na ogół 
pojawiają się dopiero późną 
wiosną, gdy temperatury osią-
gają około 10-15ºC. Jest to 
chwast o sporych potrzebach 
pokarmowych, wyjaławiają-
cy glebę zwłaszcza z potasu. 
W badaniach mikropoletko-
wych (IUNG-PIB) chwastni-
ca konkurując z kukurydzą 
przez cały okres wegetacji 
w obsadzie 50 szt./1m2 wy-
tworzyła 10 ton/ha biomasy 
i obniżyła plon zielonej masy 
kukurydzy o 46%. Pobranie 
potasu przez chwasty w tym 
nasileniu było zbliżone do po-
brania przez roślinę uprawną 

w obsadzie 9 szt./1m2. W in-
nym doświadczeniu chwast-
nica występująca w łanie 
kukurydzy w stopniu maso-
wym (800-1600 szt./1m2) przez 
okres 3 tygodni, spowodowała 
stratę plonu średnio o 15%, 
a pozostawiona do końca se-
zonu wegetacyjnego o 67%.

Włośnica sina oraz włośnica 
zielona, które we wczesnych 
stadiach rozwoju łatwo pomy-
lić z chwastnicą jednostronną, 
to gatunki o bardzo wysokich 
wymaganiach termicznych. 
Ich wschody rozpoczynają 
się dopiero gdy temperatury 
osiągną 15-20ºC. Włośnice ce-
chuje duża siła konkurencyjna, 
zdaniem niektórych badaczy 
zbliżona do siły konkurencyj-
nej chwastnicy jednostronnej.

Perz właściwy nie bez po-
wodu określany jest jako jeden 
z najgroźniejszych chwastów 
na świecie. Rozprzestrzenia 
się bardzo łatwo, jest silnie 
konkurencyjny i tolerancyjny 
w stosunku do warunków sie-
dliska. Nie ma wygórowanych 
wymagań termicznych może 
rozpocząć wegetację w tempe-
raturach bliskich 0ºC. Rośli-
na ta nawet po swej „śmierci” 
może zaszkodzić - rozkładające 
się fragmenty perzu uwalniają 
związki wywierające nieko-
rzystny wpływ na niektóre 
gatunki uprawne. Oceniono, 

że na jednym z silnie „zaperzo-
nych” pól uprawnych, chwast  
ten wytworzył na powierzch-
ni 1 ha blisko 6 ton suchej 
masy (około 1,2 tony części 
nadziemnych i 4,8 tony czę-
ści podziemnych), gromadząc 
49 kg N, 32 kg P2O5 i 69 kg 
K2O. W badaniu przepro-
wadzonym w USA redukcja 
plonu kukurydzy zachwaszczo-
nej tym gatunkiem w nasile-
niu 65, 390 i 745 pędów na 
1m2, sięgała odpowiednio 
12, 16 i 37%. Zabiegi mecha-
niczne mogą sprzyjać rozprze-
strzenianiu perzu, ponieważ 
jego podziemne rozłogi są 
bardzo żywotne i pocięte na 
2-3cm kawałki mogą dawać 
początek nowym rośliny.

Walka z chwastami powinna 
być prowadzona komplekso-
wo, przede wszystkim z wyko-
rzystaniem profilaktyki oraz 
metod niechemicznych. Jeśli 
w uzasadnionych przypadkach 
niezbędne okaże się zastoso-
wanie herbicydów, wówczas 
do walki z gatunkami jednoli-
ściennymi mamy do dyspozycji 
szereg substancji czynnych, 
których  przykłady podano 
w tabeli.

mgr inż. Tomasz Snopczyński 
IUNG-PIB w Puławach, 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Pośród chwastów zagrażających kukurydzy jest 
zaledwie kilka gatunków jednoliściennych. 

Kwiatostan włośnicy sinejPerz właściwy Włośnica sina

Kwiatostan chwastnicy 
jednostronnej

Przykładowe substancje czynne do zwalczania chwastnicy jednostronnej, włośnic oraz perzu 
właściwego w kukurydzy*

Gatunek chwastu Substancje czynne

chwastnica jednostronna
cykloksydym, S-metolachlor, mezotrion, nikosulfuron, 
pendimetalina, petoksamid, rimsulfuron, sulkotrion, 

tembotrion

perz właściwy cykloksydym, nikosulfuron, rimsulfuron

włośnice cykloksydym, S-metolachlor, nikosulfuron, rimsulfuron, 
tembotrion

* Skuteczność działania zależy m.in. od dawki preparatu oraz fazy rozwojowej chwastów.
UWAGA! cykloksydym można stosować wyłącznie w odmianach kukurydzy tolerancyjnych na ten herbicyd.
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R E K L A M A

Opłacalność uprawy ziemniaka

W procesach decyzyjnych 
jaki przeprowadza rolnik za-
jmujący się produkcją roślinną 
lub zwierzęcą, najważniejszym 
elementem jest określenie moż-
liwości sprzedaży  i opłacal-
ności przy wyborze kierunku 
produkcji. Ziemniak jest jed-
nym z droższych upraw wśród 
innych gatunków roślinnych, 
stąd kalkulacja opłacalności ma 
kluczowe dla rolnika znaczenie. 
Generalnie o opłacalności każdej 
produkcji decyduje relacja po-
niesionych nakładów (kosz-
tów) i wpływów (dochodów) ze 
sprzedaży uzyskanych zbiorów. 

Na koszty produkcji ziem-
niaka składają się następujące 
składniki:
• zakup kwalifikowanych sa-

dzeniaków. Jest to zazwyczaj 
duża pozycja w kosztach 
sięgająca do 30% kosztów 
ogółem, ale decydująca 
o potencjalnym wysokim 
plonowaniu i dobrej jako-
ści przyszłych zbiorów. Nie 
warto w żadnym przypadku 

obniżać kosztów poprzez 
stosowanie sadzeniaków 
z własnych rozmnożeń 
i niekwalifikowanych.

• zakup nawozów stosowanych 
doglebowo (NPK) i do od-
żywiania nalistnego roślin 
oraz środków ochrony roślin 
(zapraw, preparatów przeciw 
chorobom grzybowym i in-
sektycydów). Poziom nawoże-
nia i ochrony roślin zależny 
jest od stosowanego systemu 
gospodarowania (konwen-
cjonalny intensywny lub 
ekstensywny, ekologiczny, 
zrównoważony – Integro-
wana Produkcja). Godnym 
polecenia jest system zrówno-
ważonego gospodarowania, 
który optymalizuje poziom 
nawożenia i stosowania 
środków ochrony roślin 
uwzględniający wymagania 
poszczególnych odmian.

• koszt użycia maszyn upra-
wowych, pielęgnacyjnych, 
ochrony roślin i do zbioru 
(amortyzacja lub wynajem, 

zakup paliwa, konserwacja, 
naprawy) oraz koszty pracy 
ludzkiej. Wzrost skali produk-
cji ziemniaka i specjalizacja 
w gospodarstwie obniża jed-
nostkowe koszty użycia ma-
szyn i sprzętu. Sprawny sprzęt 
maszynowy gwarantuje termi-
nowe i optymalne wykonanie 
zabiegów na plantacji.

• inne koszty ogólne takie 
jak: koszty przechowywa-
nia, przygotowania towaru 
do sprzedaży, ubezpiecze-
nia, podatki, itp. Nowo-
czesne przechowalnictwo 
i konfekcjonowanie zbiorów 
ziemniaka stało się kluczem 
racjonalnej sprzedaży to-
waru w odpowiednich ter-
minach i dla konkretnych 
odbiorców.
Wpływy ze sprzedaży zbiorów 

ziemniaka zależne są od:
• uzyskanych plonów i jakości 

handlowej bulw, a to uwa-
runkowane  jest przebiegiem 
pogody okresu wegetacji, 
zdrowotnością wysadzonych 

sadzeniaków, stosowanym 
systemem produkcji, po-
prawnością i terminowo-
ścią wykonania wszystkich 
zabiegów agrotechnicznych 
(nawożenie, sadzenie, pie-
lęgnacja, ochrona, zbiór). 
Godnym polecenia zabiegiem 
w ostatnim czasie jest stoso-
wanie nawadniania planta-
cji ziemniaka stabilizującym 
plonowanie.

• poziomu cen rynkowych, któ-
re w poszczególnych latach 
są bardzo zmienne, a także 
zależą od miejsca i terminu 
sprzedaży zbiorów.

• prowadzonego kierunku 
produkcji ziemniaka (jadal-
ne wczesne, jadalne zbioru 
głównego, surowiec do prze-
twórstwa spożywczego lub 
skrobiowego, nasiennictwo), 
gdzie uzyskuje się bardzo 
zróżnicowane ceny rynko-
we zależne od jakości ofe-
rowanego towaru i bieżącej 
relacji podaży i popytu. We 
współczesnym rynku rolnik 

powinien specjalizować się 
w jednym kierunku produkcji 
ziemniaka.

• uzyskiwanych subwencji 
i dopłat do produkcji (do-
płaty obszarowe, do mate-
riału siewnego, dopłaty do 
produkcji ziemniaków skro-
biowych, dopłaty rolno-śro-
dowiskowe, itp.).
Efektem sporządzone-

go bilansu kosztów uprawy 
i dochodów ze sprzedaży jest 
opłacalność produkcji ziemnia-
ka. Poniżej przedstawiono w ta-
belach przykładowe uśrednione 
kalkulacje opłacalności uprawy 
ziemniaka w zależności od sys-
temu gospodarowania w danym 
gospodarstwie oraz od kierunku 
produkcji, a także uzyskiwan-
ych cen za ziemniaki jadalne 
w poszczególnych latach. Po-
dane wartości liczbowe należy 
traktować jako przykładowe 
i orientacyjne. W konkretnym 
gospodarstwie rolnym produku-
jącym ziemniaki opłacalność 
może być wyższa lub niższa.

Najbardziej perspekty-
wicznym systemem uprawy 
ziemniaka jest integrowa-
na produkcja. Uzyskuje się 
wówczas dość wysokie plony 
a jednocześnie optymalizuje 
się także koszty produkcji. Pro-
dukcja ekologiczna jest z kolei 
wspomagana dotacjami z fun-
duszy rolno-środowiskowych 
rekompensującymi niższe 
plony ale charakteryzuje się 
także wyróżnikiem rynkow-
ym co powoduje uzyskiwanie 
wyższych cen i dzięki temu 
również staje się opłacalna. 
Paradoksem w Polsce jest fakt, 
że produkcja rozproszona, ni-
skonakładowa ziemniaków, 
która nie przynosi zysku a wręcz 
stratę, jest najbardziej popular-
na wśród rolników. Spełnia ona 
jednak funkcję socjalną na wsi, 
a aspekt ekonomiczny nie jest 
wtedy najważniejszy.

Dr Wojciech Nowacki
Zakład Agronomii Ziemniaka

IHAR – PIB Oddział w Jadwisinie

Produkcja ziemniaków w gospodarstwie  powinna być oparta na możliwościach rynkowych 
i kalkulacji opłacalności.

Tabela1. Opłacalność uprawy ziemniaka jadalnego (zł/kg) w różnych systemach 
gospodarowania.

Specyfikacja

System produkcji

konwencjonalny certyfikowany

intensywny ekstensywny integrowany ekologiczny

Plon ogólny(t/ha)
plon handlowy
plon uboczny

40,0
30,0
10,0

16,2
10,0
6,2

31,7
22,4
9,3

23,6
14,9
8,7

Cena sprzedaży (zł/t)
- plonu handlowego
- plonu ubocznego

600,0
200,0

500,0
100,0

500,0
100,0

700
200,0

Wartość całkowita plonu (zł/ha) 20000,0 5620,0 12130,0 12170

Koszty ogółem (zł/ha) 12558 5317 8372 9248,8

Dochód -nadwyżka kalkulacyjna +7442 +303 +3758 +2921

Tabela 2. Opłacalność uprawy ziemniaka w średnio-intensywnej technologii przy różnych kierun-
kach produkcji.

Wyszczególnienie 
Kierunek użytkowania zbiorów

jadalne  wcze-
sny zbiór

Skro-
biowe

Przetw. 
spożywcze

Nasien-
nictwo

Koszty uprawy zł/ha 9113 8478 8543 11370 16780 

plon (t/ha)
 całkowity
 handlowy
 uboczny 

35
25
10 

25
20
5 

40
40
0 

45
38
7 

25
20
5 

Wartość zbiorów  zł/ha) 14000 16750 12000 20050 26000 

Nadwyżka kalkulacyjna 
– (zł/ha) +4887 +8272 +3457 +8680 +9220 

W kalkulacji przyjęto poziom cen:
plon handlowy ziemniaka jadalnego i dla przetwórstwa spożywczego – 500 zł/t
plon handlowy ziemniaków „młodych” – 800 zł/t
plon handlowy ziemniaków skrobiowych - 300 zł/t
plon handlowy sadzeniaków kwalifikowanych – 1300 zł/t
plon uboczny – 150 zł/t
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Techniki opryskiwania

Technika chemicznej ochro-
ny roślin polega na nanosze-
niu środków ochrony roślin 

(rozpylonej cieczy), gdzie no-
śnikiem substancji aktywnej są 
krople o średnicy 50 – 600 µm. 

Najbardziej popularnymi są 
opryskiwacze współpracujące 
z ciągnikami rolniczymi. Można 

je podzielić na dwa rodzaje: za-
wieszane na trzypunktowym 
układzie ciągnika oraz docze-
piane. Te pierwsze pogarszają 
właściwości trakcyjne ciągni-
ka, gdyż wypełniony zbiornik 
cieczą chemiczną umieszczony 
jest poza osią napędową ciągni-
ka powodując odciążenie kół 
przednich. Dlatego też w tego 
typu opryskiwaczach pojemność 
zbiornika jest ograniczona (fot.). 

Opryskiwacze doczepiane na-
tomiast wyposażone są w koła, 
dzięki czemu pojemność zbior-
nika na ciecz chemiczną może 
być większa. 

Opryskiwacz zbudowany jest 
ze zbiornika, pompy, wału na-
pędowego, zaworu przelewowe-
go, filtru, manometru, dyszy 
i belki polowej. Opryskiwania 
nie powinno się stosować, gdy 
prędkość wiatru przekracza 
3m/s, w czasie deszczu oraz 
przy wysokich temperaturach 
powietrza. 

W ce lu  u moż l iw ie -
nia stosowania oprysku 
w w/w niesprzyjających warun-
kach atmosferycznych stosowa-
ne są różnego rodzaju techniki 
opryskiwania.

Bardzo ważną rolę odgrywają 
techniki redukujące efekt zno-
szenia, do których należą: typ 
rozpylacza oraz jego wielkość 
i ciśnienie, opryskiwacze z po-
mocniczym strumieniem powie-
trza, a także parametry pracy 
opryskiwacza, do których nale-
żą: prędkość robocza, wysokość 
belki polowej oraz prędkość 
strumienia powietrza. Zasto-
sowanie odpowiedniej techniki 
opryskiwania pozwala zwięk-
szyć wielkość kropel cieczy che-
micznej dozowanej na rośliny 
w wietrznych warunkach atmos-
ferycznych mających wpływ na 

zabieg opryskiwania.
Wielkość kropel w opry-

skiwaczu zależy od natężenia 
wypływu cieczy i ciśnienia. By 
osiągnąć odpowiedniej wielkości 
krople często stosuje się rozpyla-
cze eżektorowe. Zasada działania 
tego typu rozpylacza polega na 
zassaniu powietrza z zewnątrz 
i wymieszanie go w specjalnej 
komorze z cieczą. Dzięki temu 
następuje napowietrzenie kropel, 
które zostają formowane w dy-
szy wylotowej. Krople są na tyle 
duże, że rozpylacze tego typu 
mogą pracować przy prędkości 
wiatru przekraczającej 2 m/s. 
Za najbardziej doskonałą tech-
nikę pod względem znoszenia 
jest opryskiwanie z pomocni-
czym strumieniem powietrza. 
Urządzenie wyposażone jest 
w wentylator z systemem roz-
prowadzania powietrza do po-
szczególnych sekcji opryskowych 
znajdujących się na belce polo-
wej. Podczas opryskiwania tło-
czone powietrze powoduje, że 
rozpylona ciecz zostaje skierowa-
na wprost na rośliny. Technika 
ta pozwala aplikować oprysk 
w postaci drobnych kropel po-
wodując dokładne pokrycie 
nawet gęstej roślinności zapobie-
gając przy tym znoszeniu cieczy 
przez wiatr. Ważnym elementem 
w technice opryskiwania jest 
prędkość robocza, z jaką powin-
no się wykonywać ten zabieg. 
Dobór odpowiedniej prędkości 
opryskiwania zależy od wiel-
kości i gęstości roślin, a także 
od prędkości wiatru. Dlatego 
też standardowo opryskiwanie 
powinno przeprowadzać się przy 
prędkości około 7 km/h.  Nato-
miast stosując technikę oprysku 
z pomocniczym strumieniem 
powietrza lub rozpylaczy 
z wielkimi kroplami prędkość 

nie powinna być wyższa niż 
12 km/h, a przy prędkości wia-
tru powyżej 2 m/s, prędkość 
opryskiwania powinna zostać 
zredukowana do około 5 km/h. 
W technikach opryskiwania co-
raz bardziej powszechne staje 
się wyposażenie opryskiwaczy 
w aparaturę sterującą, która 
w znacznej mierze ułatwia ope-
ratorowi obsługę opryskiwacza. 
Są to układy komputerowego 
sterowania dawką cieczy, do-
stosowujące ciśnienie cieczy 
w końcówkach rozpylających 
do prędkości jazdy ciągnika. 
W najbliższej przyszłości tech-
niki ochrony roślin (opryski-
wania) podążać będą w stronę 
rolnictwa precyzyjnego, gdzie 
możliwe będzie zastosowanie 
nawigacji satelitarnej, a także 
identyfikowanie różnych ga-
tunków roślin oraz ich stanów 
fizjologicznych. 

Dokonując oprysków środ-
kami chemicznymi należy za-
chować szczególną ostrożność 
podczas przygotowania dawki 
chemicznej jak również samego 
zabiegu. Odpowiednio dobra-
na dawka środka chemiczne-
go pozwoli zwalczyć chwasty 
oraz różnego rodzaju choroby 
i szkodniki roślin, ograniczając 
straty plonów. 

Źródło: literatura u autora

G O S P O D A R S T W O

12 lat Systemu Zbiórki 
Opakowań PSOR

Polskie Stowarzyszenie 
Ochrony Roślin opubliko-
wało raport podsumowujący 
12 lat Systemu Zbiórki Opa-
kowań PSOR. Celem publikacji 
jest przedstawienie osiągnięć 
Systemu PSOR oraz podsumo-
wanie i ocena prowadzonych 
aktywności.

P SOR z a i n ic jowa ło 
w 2004 roku powstanie wspól-
nego i jednolitego dla wszyst-
kich użytkowników środków 
ochrony roślin Systemu od-
bioru opakowań po środ-
kach ochrony roślin. W ten 
sposób producenci i impor-
terzy wyszli naprzeciw wy-
mogom zawartym w ustawie 
o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych. PSOR jest 
właścicielem Systemu i ko-
ordynuje jego prawidłowe 
funkcjonowanie. Od 2014 r., 
zbierane w jego ramach są opa-
kowania po środkach ochrony 
roślin toksycznych i bardzo 
toksycznych dla organizmów 

wodnych lub ludzi oraz opa-
kowania po innych środkach 
niebezpiecznych wykorzysty-
wanych w rolnictwie: nawo-
zy, adiuwanty czy produkty 
biobójcze.

Puste i trzykrotnie przepłu-
kane opakowanie należy oddać 
do punktu sprzedaży. Płukanie 
opakowań i wykorzystanie po-
płuczyn do oprysku pozwala 
wykorzystać całą zawartość 
opakowania. Popłuczyn nie 
wolno wylewać do zlewu, gdyż 
jest to niebezpieczne dla środo-
wiska. Do punktów sprzedaży 
oddajemy opakowania plastiko-
we i szklane oraz torebki folio-
we i papierowe. Użytkownicy 
i punkty sprzedaży powinny 
zwracać szczególną uwagę na 
to, komu oddają puste opako-
wania. Firmy, które odbierają 
opakowania powinny mieć 
uprawnienia do transportu 
i unieszkodliwiania tzw. odpa-
dów niebezpiecznych. W przy-
padku środków ochrony roślin 

na karcie przekazania odpadu 
powinien być wpisany numer 
15 01 10*. Zwrot opakowań do 
Systemu PSOR gwarantuje, że 
zostaną one zagospodarowane 
w sposób odpowiedzialny, bez-
pieczny dla ludzi i środowiska 
oraz zgodny z prawem.

Polskie Stowarzyszenie 
Ochrony Roślin (PSOR) re-
prezentuje branżę środków 
ochrony roślin. PSOR jest ko-
ordynatorem i właścicielem 
Systemu Zbiórki Opakowań 
PSOR i w imieniu uczestników 
systemu prowadzi ogólnopol-
ską kampanię edukacyjną tegoż 
Systemu pod hasłem „Liczy się 
każde opakowanie”. Realizuje 
też różnorodne zadania i projek-
ty mające na celu kompleksową 
informację i edukację użytkow-
ników środków ochrony roślin 
na temat bezpieczeństwa ich 
stosowania.

Źródło: PSOR
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

To 820 TIR-ów zebranych opakowań!

Marcin Majchrzak 
Instytut Technologiczno-

-Przyrodniczy 
Oddział w Warszawie

Dokładny dobór dawki odpowiedniego środka chemicznego i równomiernie nim pokrycie roślin zapewnią 
dobrą ochronę.

R E K L A M A
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Przepis na 
dobry humor

Zbliżający się egzamin, uciekają-
cy autobus, nowe obowiązki w pra-
cy - to typowe sytuacje, w których 
nasze nerwy zostają wystawione 
na próbę. O ile jest to działanie 
krótkotrwałe nie ma powodów do 
zmartwień. Jednak systematyczny 
niepokój jest źródłem poważnych 
problemów zdrowotnych. Dosko-
nałym antidotum na codzienny 
stres są owoce i warzywa. Specja-
liści zalecają spożywać je 5 razy 
dziennie. Co jeść i w jakich porach 
dnia, aby wyeliminować zły nastrój 
i poprawić sobie humor?

„Szczęście” na dzień dobry
Tryptofan to aminokwas, który 

w organizmie przetwarzany jest 
w serotoninę zwaną potocznie 
„hormonem szczęścia”, a jego dzia-
łanie jest podobne do endorfiny. 
Doskonałym składnikiem śniada-
nia są owoce banana i awokado. 
W zaledwie 5 minut można z nich 
przygotować pyszne smothie. Zmro-
żone owoce wystarczy wymieszać 
blenderem razem z waniliowym 
mlekiem migdałowym. Do smaku 
można dodać również odrobinę 
szpinaku. Taka dawka witamin po-
zytywnie nastroi nas na resztę dnia.

Zero stresu w ciągu dnia
Niepokój często zagryzamy tu-

czącymi przekąskami: chipsami, 
paluszkami czy słodyczami. Zde-
cydowanie lepiej sięgnąć po zdrowe 
i łagodzące nerwy suszone owoce 
figi, śliwki albo daktyle lub bogate 
w potas morele Niedobór potasu 
powoduje obniżenie sprawności 
ośrodkowego układu nerwowego 
i może być przyczyną apatii oraz 
nadmiernej senności.

Danie główne
Obiad to okazja na porcję 

warzyw sprzyjających dobremu 

nastrojowi. Brokuły i kapusta, za-
wierają sporo wapnia i witaminy 
z grupy B, które wzmacniają system 
nerwowy. Niedostatek wapnia spra-
wia, że komórki nerwowe stają się 
nadwrażliwe oraz spada odporność 
na stres. Również szpinak i zawarty 
w nim magnez uspokaja, poprawia 
pamięć, a także wspiera procesy 
myślenia.

Witaminowa uczta
Flawonoidy to naturalne sub-

stancje, nadające kolor. Sprawiają, 
że możemy cieszyć się całą paleta 
barw owoców i warzyw, ale to nie 
jedyne ich zalety. Mają one wpływ 
na ośrodkowy oraz obwodowy 
układ nerwowy. Z takiego zestawu 
składników możemy przygotować 
sałatkę owocową.

Przyjemne chrupanie na 
zasypianie

Wieczorem najlepiej sięgnąć po 
przekąskę, która będzie lekko straw-
na oraz przyjemnie zrelaksuje nas na 
noc. Idealne będą nasiona słoneczni-
ka i dyni. Są one źródłem tryptofa-
nu, który bierze udział w produkcji 
serotoniny i melatoniny, odpowia-
dających za spokojny sen. Tryptofan 
uspokaja i pozwala zredukować stres 
zgromadzony w ciągu dnia. War-
to chrupać również migdały, gdyż 
zawierają magnez, witaminy E, PP 
i z grupy B. Dzięki temu poprawiają 
koncentrację, a jednocześnie działają 
przeciwdepresyjnie.

Żeby ukoić nerwy czasami 
wystarczy zmienić dietę. Niektó-
re składniki zawarte w owocach 
i warzywach bezpośrednio wpły-
wają na pracę układu nerwowego, 
co więcej wprawiają nas w dobry 
nastrój.

Źródło: Krosagro
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Zamiast szukać antidotum na stres 
u farmaceuty, lepiej odwiedzić 
warzywniak.
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Nie tylko względy patriotyczne
Wśród wielu maszyny jeż-

dżących po naszych polach, 
widać chyba już równowagę 
pomiędzy produkcją krajową 
a zachodnią – zarówno pod 
względem ilości jak i jakości. 
Nasze maszyny nie są gorsze 
od produktów zagranicznych, 
ale zanim do tego doszliśmy, 
minęło 25 lat trudnej konku-
rencji z silniejszym przeciw-
nikiem. Jak to ćwierćwiecze 
ocenia Wojciech Bury, zało-
życiel i właściciel firmy BURY 
Maszyny Rolnicze?

Łatwo jest polskiej firmie 
konkurować z zachodnimi 
markami czy trudno?

To, że istniejemy i mamy 
taką gamę produktów, jaką 

mamy, świadczy o tym, że 
można. Konkurencja jest duża, 
są to firmy z wieloletnim sta-
żem, więc na początku nie było 
łatwo. Teraz już jesteśmy firmą 
z 25-letnim stażem, więc jest 
trochę inaczej. W porówna-
niu do firm zachodnich, wciąż 
jednak jesteśmy młodą firmą.

25 lat, czyli tyle, co ma pol-
ska transformacja ustrojowa. 
Jak pan ocenia to ćwierćwie-
cze z punktu widzenia swo-
jej firmy?

Na pewno były to lata dość 
intensywnego rozwoju. Jak 
przypominam sobie pierwsze 
maszyny, które powstawały 
w 1991 roku, to myślę o nich 
trochę z łezką w oku, a trochę 

z uśmiechem. Dziś takie ma-
szyny nie miałby racji bytu.

A jakie to były maszyny?
Były to małe 300-400 li-

trowe opryskiwacze. Później 
powstał 500-litrowy.

Rzeczywiście to mi-
krusy w porównaniu 
z dzisiejszymi...

Dzisiaj 300-litrowych prak-
tycznie się nie produkuje, 
jedynie na specjalne zamó-
wienia na egzotyczne rynki. 
Nasza gama zaczyna się od 
400 litrów.

Jak zmienił się rolnik przez 
te 25 lat?

Bardzo. Dzisiejszy rolnik jest 
świadomy tego co potrzebu-
je, czego szuka, co chce kupić 

i dlaczego. Często się zdarza, 
że przychodzi ojciec z kilkuna-
stoletnim synem i ten młody 
lepiej wie co potrzebne, bo 
lada chwila będzie przejmować 
gospodarstwo, więc już chce 
sobie przygotować stanowi-
sko pracy. A opryskiwacz jest 
dziś, wiadomo, podstawowym 
narzędziem w gospodarstwie.

W latach 90 wszyscy, nie 
tylko rolnicy, byli trochę 
„zachłyśnięci” kolorowym 
Zachodem i zagranicznymi 
markami. Teraz u nas jest 
już tak samo „kolorowo” 
jak na Zachodzie i polskie 
marki dorównały zagra-
nicznym. A w przyszłości – 
jak pan sądzi – nasze marki 

wzmocnią się jeszcze bardziej 
czy pójdziemy w kierunku 
globalizacji?

Duże koncerny mają więk-
szą siłę przebicia, ale sądzę że 
jeśli chodzi o przemysł maszyn 
rolniczych nie mamy się czego 
wstydzić ani bać. Skoro prze-
żyliśmy i rozwijamy się, lepiej 
lub gorzej, to raczej nie ustąpi-
my pola. Myślę, że miejsce dla 
polskich firm zawsze będzie.

A jak z eksportem? Może 
tam jeszcze jest dużo dla nas 
miejsca?

To duża szansa. Moja firma 
eksportuje i do krajów Europy 
i poza Europę, np. do Afryki.

Podsumowując, jak by pan 
ocenił perspektywy na ten rok? 

Wiemy że z jednej strony była 
susza, ale z drugiej uruchomio-
no nowy PROW. Jaka jest wy-
padkowa skutków tych dwóch 
faktów? Pesymistyczna czy 
optymistyczna?

Jeszcze 2-3 miesiące temu 
byłem bardzo sceptyczny, ale 
teraz widzę, że wcale ten rok nie 
powinien być gorszy. Zmienia 
się za to struktura zamówień. 
W ubiegłym roku hitem były 
maszyny średnie, 2-3 tys. litrów 
i bogato wyposażone, ale w tym 
roku rolnicy patrzą na maszyny 
podobnej wielkości, ale uboż-
szym wyposażeniem, oraz na 
maszyny znacznie większe – 
największe z gamy.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Polscy rolnicy doceniają maszyny rodzimej produkcji.

VIGUS już 
w ciągniku URSUS

Nowatorska transmisja 
jest efektem współpracy cen-
trum badawczo-rozwojowego 
URSUS R&D z inżynierami 
z Politechniki Lubelskiej 
i Wojskowej Akademii Tech-
nicznej w Warszawie. URSUS 
C-3150V POWER posiada 
zsynchronizowaną skrzynię 
biegów 32x32 z systemami po-
wershift (gwarantuje płynną 
obsługę oraz optymalne wy-
korzystanie mocy) oraz po-
wershuttle (umożliwia szybką 
zmianę kierunku jazdy bez 
użycia sprzęgła). Ursus chce 
montować transmisje VIGUS 
seryjnie do swoich ciągników, 
a także włączyć je do oferty 
jako oddzielny produkt i sprze-
dawać producentom ciągników 
w kraju i za granicą.

- Transmisja  jest  jednym 
z najważniejszych elemen-
tów ciągnika, który od teraz 
będziemy produkować w na-
szych zakładach. VIGUS po-
wstał dzięki zaangażowaniu 
rodzimej kadry technicznej 
Ursus R&D oraz jednostek 
naukowo-badawczych. To 
jest w 100% polski produkt, 
z którego możemy być dumni  
– powiedział Karol Zarajczyk, 
Prezes Zarządu URSUS S.A.

Debiutujący model ciągnika 
C-3150V POWER z transmisją 
VIGUS jest napędzany cztero-
cylindrowym silnikiem Deutz 
Euro IV, o mocy nominalnej 
150 KM i maksymalnym mo-
mencie obrotowym 661 Nm, 
osiąganym przy 1400 obr/min. 
VIGUS to pierwsza polska 
transmisja w całości wykonana 
w lubelskich zakładach Ursusa. 
W modelu zastosowano mo-
kre sprzęgło, wielopłytkowe, 
a maksymalna prędkość jaz-
dy osiągana przez ciągnik to 
50 km/h. Układ hydrauliczny 
został wyposażony w pompę 
o maksymalnym wydatku 
100 l/min. Z kolei maksymalny 

udźwig tylnego TUZ wynosi 
7000 kg.

Kabina modelu C-3150V PO-
WER jest 6-słupkowa, z uchyl-
nym oknem w dachu. Klient 
otrzyma w wyposażeniu 
standardowym klimatyzację 
i ogrzewanie. W opcji zaś 
Spółka proponuje instalację 
sterowania hamulców hydrau-
licznych przyczep oraz światła 
mijania i drogowe LED.

Ursus C-3150V POWER na 
pewno będzie stanowił konku-
rencyjną ofertę w segmencie 
ciągników ciężkich.

Źródło: URSUS
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

150 konny ciągnik URSUS C-3150V Power 
zabudowany na pierwszej polskiej transmisji 
o nazwie VIGUS

Złota maszyna

Tango 730 to zgrabiarka 
dwukaruzelowa, która nie-
dawno została medalistką 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Czym musi się 
wyróżniać dobra zgrabiarka?

Dobra zgrabiarka musi mieć 
wiele cech użytkowych. Musi 
być połączeniem funkcjonal-
ności i niezawodności, a do 
tego gwarantować czyste po-
bieranie paszy. Taką właśnie 
jest zgrabiarka Tango 730, któ-
ra w tym roku na Polagrze-Pre-
miery otrzymała Złoty Medal. 
Jest to połączenie funkcjo-
nalności dwóch zgrabiarek: 
Z 2-780 i Duo 680. Tango 
umożliwia zgrabianie w 1 lub 
2 wałki w zależności od usta-
wienia odległości karuzel od 
dyszla centralnego. Myślę, że 
wszystko to zostało docenione 
przez kapitułę Złotego Medalu 
MTP i stąd nagroda.

SaMASZ znany jest dzię-
ki kosiarkom i zgrabiarkom, 
a ile to już modeli maszyn 
przewinęło się przez waszą 
fabrykę w Białymstoku?

To aż trudno policzyć, tyle 
ich jest. W aktualnej ofercie 
mamy ponad 200 różnych 
maszyn. Znani rzeczywiście 
jesteśmy z produkcji maszyn 
do zielonki, a jest ich całe 
mnóstwo: zgrabiarki, kosiar-
ki dyskowe, bębnowe, tyl-
ne, frontowe, przetrząsacze. 
Oferta ostatnio powiększyła 

się o wozy paszowe.
Jedno czego tu jeszcze 

by brakowało, to prasy 
i owijarki...

Tego niestety nie produ-
kujemy, bo nie czujemy się 
w tym dość mocni. Chcemy 
specjalizować się i rozwijać 
to, w czym mamy doświad-
czenie i jesteśmy silni, a nie 
debiutować i eksperymentować 
z maszynami, które inni robią 
wystarczająco dobrze.

Produkty SaMASZA do-
ceniane są na rynkach za-
granicznych. Jak to u was 
wygląda?

W chwili obecnej eksport to 
ponad 60% naszej produkcji, 
a eksportujemy na wszystkie 
kontynenty, łącznie z takimi 
krajami jak Japonia, Korea 
i Australia. Planujemy dalszą 
ekspansję na rynki Australii 
i Nowej Zelandii. W ubiegłym 
roku utworzyliśmy spółkę Sa-
MASZ North America, któ-
ra sprzedaje nasze maszyny 
w USA i Kanadzie. Mamy rów-
nież spółkę SaMASZ Rosja. 
Eksport jest bardzo ważnym 
elementem działalności w na-
szej firmie.

Czy Polska staje się istot-
nym eksporterem maszyn rol-
niczych – w skali światowej?

Nasza myśl techniczna jest 
dostrzegana, a ponieważ rol-
nicy są dobrze wyedukowani, 
to sprzedajemy je na całym 

świecie. Potentatem świato-
wym jednak nasz kraj nie jest.

A równocześnie polski 
rynek, po kilku skokach 
naprzód, chyba trochę się 
nasycił?

Raczej tu, krajowy rynek 
idzie stabilnie, równomier-
nie. Nasza firma nie odnoto-
wała ani mocnych spadków 
ani wzrostów. Wzrost jest rok 
w rok na poziomie kilkunastu 
procent, i idziemy od dawna 
równym tempem.

Dla powodzenia produktu 
czy to w kraju czy zagranicą 
kluczowe są targi. Korzystacie 
z takich form kontaktu z rol-
nikami w odległych krajach, 
na egzotycznych rynkach?

Bierzemy udział we wszyst-
kich liczących się wystawach 
światowych: Agritechnica 
w Hanowerze, Sima w Paryżu, 
Fima w Saragossie. To wszyst-
ko dobrze buduje markę i po-
woduje, że jesteśmy widoczni, 
a rolnicy na całym świecie uży-
wają naszych maszyn.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Co charakteryzuje zgrabiarkę na medal? 
Rozmowa z Norbertem Pawluczukiem.
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