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AGRO SHOW 2016
AGRO SHOW, które przez 

lata było unowocześniane 
i dopracowywane w każdym 
najmniejszym szczególe przez 
członków Polskiej Izby Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych, rozwi-
nęło się w dojrzały projekt.

Międzynarodowa Wystawa 
Rolnicza AGRO SHOW to już 
nie tylko prezentacja maszyn 
rolniczych. To przegląd naj-
lepszych wystawców i produ-
centów, oraz miejsce spotkań 
doświadczonych agrotechni-
ków i młodych pasjonatów 
rolnictwa. Wystawa to rów-
nież strefa wymiany poglądów 
i doświadczeń z przestrzeni lat.

Izba od lat mocno stawia 
na edukację i szerzenie facho-
wej wiedzy branżowej. Podczas 
AGRO SHOW odbędą się fi-
nały organizowanych przez 
Izbę ogólnopolskich konkur-
sów „Mechanik na Medal” (V 
edycja) i „Młody Mechanik 
na Medal” (IV edycja). Tego 

samego dnia w piątek 23 wrze-
śnia odbędzie się uroczyste 
podsumowanie XIV Ogól-
nokrajowego Konkursu Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne, 
którego celem jest promowanie 
zasad ochrony zdrowia i życia 
w gospodarstwie rolnym.

Tegoroczna prezentacja 
najnowszych i najnowocze-
śniejszych urządzeń rolniczych 
będzie niewątpliwie wyjąt-
kowa. Po raz drugi w histo-
rii AGRO SHOW, wspólnie 
z redakcją TVP1, zostanie 
przeprowadzona AGRO De-
bata. Temat debaty to: PROW 
2014-2020 – jak optymalnie 
wykorzystać szansę na rozwój 
i modernizację gospodarstw?

Będzie to znakomita okazja, 
by zapoznać się z możliwo-
ściami jakie daje program, czy 
wreszcie dowiedzieć się o deta-
le i szczegóły dofinansowania. 
Scenariusz przewiduje moż-
liwość dyskusji i zadawania 

pytań przez widownię.
Prócz debaty przewidzia-

ny jest cykl wykładów orga-
nizowany przez Przemysłowy 
Instytut Maszyn Rolniczych. 
Fachowcy z instytutu opowie-
dzą o różnych sposobach orga-
nizowania działań i procesów 
w rolnictwie w taki sposób, 
aby dawały jak największe 
efekty pracy przy jak najmniej-
szych jej nakładach.

Równie ważnym tematem, 
poruszonym podczas wystawy 
AGRO SHOW 2016, będzie 
kwestia nowoczesnej agro-
techniki, jej wpływu na 
zwiększenie bezpieczeństwa 
w rolnictwie i ogólnych za-
sad ochrony gleb. Semina-
rium będzie swego rodzaju 
kontynuacją projektu ,,Wioski 
Bezpieczeństwa” z 2015r. orga-
nizowanego wspólnie przez po-
mysłodawców AGRO SHOW 
i przedstawicieli firmy SSAB. 
Seminarium „Nowoczesne 

Rolnictwo – wyzwania i roz-
wiązania” odbędzie się w nie-
dzielę 25 września.

Wystawa AGRO SHOW daje 
szerokie możliwości prezentacji 
maszyn. Ogromna przestrzeń 
pozwala na zorganizowanie 
profesjonalnych pokazów. 
Maszyny prezentowane będą 
w trzech różnych formach. 
Najpierw pokazy maszyn na 
ringu, opryskiwacze, ładowa-
cze czołowe i ładowarki oraz 
agregaty uprawowo – siewne, 
tradycyjnie opatrzone będą 
profesjonalnym komentarzem, 
następnie maszyny te przeja-
dą na indywidualne poletka 
i tam każdy zainteresowany 
będzie mógł dopytać o szcze-
góły techniczne i zobaczyć je 
podczas pracy.

Tymczasem na pasie star-
towym prezentowana będzie 
cała gama maszyn rolniczych. 
W sumie organizator przewi-
dział kilkanaście ekspozycji. 

W wyznaczonych godzi-
nach od piątku do niedzieli 
odbywać się będą prezenta-
cje tych maszyn, które opa-
trzone będą krótkim opisem 
i komentarzem.

AGRO SHOW to również ol-
brzymie wyzwanie logistyczne 
dlatego organizator stara się, 
by każdego roku zwiedzanie 
wystawy stawało się prost-
sze, przyjemniejsze i łatwiej-
sze. Stąd szereg udogodnień 
i atrakcji przygotowanych 
z myślą o nich

Wystawa organizowana 
jest w miejscowości Bednary 
w gminie Pobiedziska.

To zaledwie 25 km od Po-
znania. Szybki dojazd dzięki 
autostradzie A2 i drodze eks-
presowej S5.

Serdecznie zapraszamy na 
AGRO SHOW 2016!

Źródło: Polska Izba Gospodarcza 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Największa w Europie plenerowa Wystawa Rolnicza
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Ułatwienia w finansowaniu 
zakupu gruntów

Zmiany wprowadzane 
są w związku z nowelizacją 
przepisów w zakresie obrotu 
ziemią rolną oraz ustanawiania 
hipotek na nieruchomościach 
rolnych. Dotyczyć będą zarów-
no zabezpieczenia na grun-
tach rolnych, jak i kredytów 
inwestycyjnych.

Bank dokonując wyceny zie-
mi rolnej, wykorzystuje wiedzę 
i wieloletnie doświadczenie 
w tym zakresie. Dzięki temu 
klient nie będzie zobowiązany 
do dostarczenia operatu sza-
cunkowego, sporządzonego 
przez rzeczoznawcę mająt-
kowego. Takie rozwiązanie 

ułatwia uzyskanie finansowa-
nia, skraca proces kredytowy 
oraz obniża koszty związane 
z uzyskaniem kredytu.

– […] Będziemy dokony-
wać wyceny zabezpieczenia 
w oparciu o nasze szacunki 
przygotowane przez banko-
wych ekspertów – powiedział 
Bartosz Urbaniak, członek Za-
rządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Rolnicy mogą skorzystać 
z szerokiej oferty kredytów 
Banku BGŻ BNP Paribas, mię-
dzy innymi z kredytu obro-
towego czy inwestycyjnego.

Kredyt Agro Ekspres 
jest udzielany w rachunku 

bieżącym właścicielom lub 
współwłaścicielom wieczy-
stym nieruchomości rolnych 
oraz użytkownikom wieczy-
stym nieruchomości rolnych.

Kredyt Agro Progres ofero-
wany jest osobom, które pro-
wadzą działalność wytwórczą 
w rolnictwie. Zabezpieczeniem 
kredytu jest hipoteka na naby-
wanej lub na innej nierucho-
mości. Kredyt Agro Progres jest 
przeznaczony na finansowanie 
inwestycji w gospodarstwach 
rolnych, w tym m.in. zakup 
gruntów rolnych.

Źródło: Bank BGŻ BNP Paribas
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Od 16 sierpnia Bank BGŻ BNP Paribas upraszcza 
proces wyceny wartości gruntów rolnych 
i zabezpieczenia hipotecznego kredytów.

Komunikat MRiRW

Weszły w życie przepisy 
ustawy z 22 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy o jednost-
kach doradztwa rolnicze-
go i wszystkie wojewódzkie 
ośrodki doradztwa rolniczego 
(ODR) od 20 sierpnia br. pod-
legają ministrowi właściwemu 
do spraw rozwoju wsi.

Według obecnie obowią-
zujących regulacji Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
nadaje w drodze zarządze-
nia, statuty poszczególnym 
ODR-om, powołuje dyrek-
torów, według jednolitych 
kryteriów odnośnie osób 
pełniących to stanowisko, 
a także powołuje członków 
Rad Społecznych Doradztwa 

Rolniczego, które działają przy 
wojewódzkich ośrodkach do-
radztwa rolniczego. 

Zmianie ulegnie skład rad, 
ponieważ zwiększa się liczba 
ich członków z 11 do 12. Do-
datkowo w skład każdej rady 
wejdzie przedstawiciel ministra 
właściwego do spraw rozwoju 
wsi. Zgodnie z ustawą powo-
łanie nowych rad musi nastą-
pić w termin 60 dni od dnia 
wejścia w życie jej przepisów.

Zmianie uległ także status 
prawny tych jednostek. Z sa-
morządowych wojewódzkich 
osób prawnych stały się one 
państwowymi jednostkami or-
ganizacyjnymi posiadającymi 
osobowość prawną.

Nie zmieniają się przepi-
sy, w myśl których ODR–y 
w swojej działalności powinny 
współpracować z jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz 
uwzględniać  kierunki rozwoju 
wyznaczone w regionalnych 
i lokalnych programach roz-
woju rolnictwa i obszarów 
wiejskich, ustalonych przez 
właściwe organy samorządu 
terytorialnego.

Jednostki samorządu teryto-
rialnego  mogą także udzielać 
ODR-om dotacji podmioto-
wych na wykonywanie za-
dań  z zakresu doradztwa 
rolniczego.

Źródło: MRiRW

ODR-y przechodzą do resortu

DNI KUKURYDZY 
Skrzelew 2016

„Kukurydza jest rośliną 
przyszłości – przyszłość na-
leży do kukurydzy”

Organizatorzy XVIII  Dni 
Kukurydzy woj. Mazowieckie-
go i Łódzkiego oraz Ogólno-
polskiej Prezentacji Odmian 
Kukurydzy zapraszają 2 paź-
dziernika 2016 r. do Skrzelewa  
gm. Teresin pow. Sochaczew.  
Początek  imprezy o godz. 9,00.

W programie przewidziane 
jest między innymi:
• zbiór z poletek de-

monstracyjnych od-
mian kukurydzy na 
ziarno i kiszonkę,

• prezentacja pole-
tek herbicydowych 
i nawozowych,

• prezentacja firm bran-
żowych z zakresu 

produkcji rolniczej,
• wystawa sprzę-

tu rolniczego
• pokaz użytkowania 

maszyn rolniczych,
• kiermasz drzewek 

owocowych i ro-
ślin ozdobnych,

• wiele atrakcji kultural-
no-rozrywkowych, 

• konkursy dla uczestników 
imprezy z nagrodami.

• konkurs wiedzy rol-
niczej dla uczniów 
szkół rolniczych.
Dni Kukurydzy z założe-

nia odbywają się na terenie 
otwartym, co nie ogranicza 
wystawcom miejsca do swojej 
prezentacji, a ponadto ułatwia 
nawiązanie kontaktów miedzy 
producentem czy dealerem 

a klientem. W imprezie, co roku 
uczestniczy ponad 150 wystaw-
ców, a liczba zwiedzających rol-
ników wynosi od 8 do 10  tys. 

Dla wielu zainteresowanych 
rolników jest to wyjątkowa oka-
zja do porównania upraw róż-
nych odmian, a jest ich prawie 
100,  zapoznania się z pracą 
poszczególnych maszyn, czy 
procesów technologicznych ale 
też do wymiany informacji po-
między uczestnikami. 

Zdobyta wiedza zaowocuje 
z pewnością nowymi technologiami 
i praktycznym ich wykorzystaniem 
w gospodarstwach rolnych. 

Więcej informacji na: 
www.kukurydza.home.pl 

Mapa dojazdowa na: https://
www.google.com/maps/d/
edit?mid=z_alWAq2KIDE.

k7zE_-4nMyvc

Polskie jabłka pojadą do Chin

Teraz wszystko zależy od 
przedsiębiorców – powiedział 
podczas wizyty w Polsce chiń-
ski minister ds. jakości żyw-
ności. Polscy producenci już 
biorą sprawy w swoje ręce. 
19 grup producenckich zrze-
szonych w organizacji Appo-
lonia podpisało porozumienie 
o współpracy z platformą dys-
trybucyjną Shanghai Poland 
China Trading Company. Do-
tyczy ono zakupu produktów 

żywnościowych z Polski i ich 
promocji w Chinach. Strate-
gicznym partnerem logistycz-
nym platformy została firma 
ATC Cargo, która od wielu lat 
aktywnie współpracuje z part-
nerami z Państwa Środka.

Polscy i chińscy politycy 
porozumieli się w  sprawie 
eksportu jabłek z Polski. Nasz 
kraj jest największym ich pro-
ducentem w UE i trzecim na 
świecie, jest także w czołówce 

producentów zagęszczonego 
soku jabłkowego. Politycy pod-
pisali również memorandum 
o współpracy dwustronnej 
w obszarze zdrowia zwierząt 
i roślin oraz bezpieczeństwa 
żywności. Reguluje ono wyma-
gania weterynaryjne i fitosa-
nitarne w eksporcie żywności 
do Chin.

Źródło: NEWSERIA Sp. z o.o.
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Bariery administracyjne usunięte, do akcji przystępują producenci.
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STREFA INSPIRACJI
Agencji Rynku Rolnego

Jak skutecznie korzystać z nowych form promocji i komunikacji w rolnictwie?

Jakie są możliwości handlowe i inwestycyjne polskiej branży
rolno - spożywczej na rynkach Afryki i Azji?

Dlaczego ważna jest jakość i powtarzalność produkcji?

Agencja Rynku Rolnego zaprasza na cykl wykładów edukacyjnych, inspiracyjnych
i motywacyjnych, których celem jest wspólne budowanie rozpoznawalnej marki

polskiego rolnictwa w kraju i na świecie.

Zapraszamy do naszej strefy inspiracji – pawilon 7A / stoisko 39 
podczas Targów POLAGRA FOOD w Poznaniu

26-29 września 2016

Więcej informacji na www.arr.gov.pl i www.polagra-food.pl

Wsparcie dla 
producentów mleka

O pomoc unijną będą mogli 
wnioskować producenci mle-
ka, którzy zmniejszą dostawy 
do podmiotów skupujących.

Realizacja mechanizmu 
rozpocznie się w drugiej 
dekadzie września 2016r. 
w Agencji Rynku Rolnego. 
Kwota przewidziana dla całej 
wspólnoty europejskiej wynosi 
150 mln euro.

Wsparcie będzie wynosić 
14 EUR za 100 kg mleka w od-
niesieniu do ilości odpowiadającej 
różnicy między mlekiem dostar-
czonym w trakcie okresu referen-
cyjnego, a mlekiem dostarczonym 
podczas okresu redukcji.

Wsparcie będzie przysłu-
giwało producentowi mleka, 
który posiadał produkcję mle-
ka w okresie referencyjnym 
i zredukował ją. Do pomocy 
kwalifikuje się nie więcej niż 
50% redukowanej produkcji 
w odniesieniu do okresu re-
ferencyjnego i nie mniej niż 
1500 kg. Warunkiem dodat-
kowym ubiegania się o pomoc 
jest także udokumentowana 
produkcja w lipcu br.

Zapowiadana publikacja 
rozporządzenia Komisji Eu-
ropejskiej jest planowana na 
10 września 2016r. W ślad za 
nim zostanie opublikowany 
rozporządzenie Rady Mini-
strów. Szczegółowe warunki 
uczestnictwa w mechanizmie 
wraz z formularzem zostaną 
opublikowane na stronie inter-
netowej ARR. Termin składa-
nia wniosków w Oddziałach 
Terenowych Agencji Rynku 
Rolnego od opublikowania 
rozporządzeń do 21 września 
br. do godz. 12.00. Kolejnym 
krokiem będzie złożenie wnio-
sku o płatność w przeciągu 
45 dni po zakończonym pro-
cesie redukcji. Po pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku przez dy-
rektora OT ARR środki finan-
sowe zostaną przelane na konto 
bankowe producenta mleka.

Projekty instrukcji ubiegania 
się o pomoc za zmniejszenie 
produkcji i wniosku są dostęp-
ne na stronie Agencji Rynku 
Rolnego. Agencja zwraca szcze-
gólną uwagę, że zamieszczone 
projekty mogą ulec zmianom.

Źródło: ARR

URSUS podbija niemiecki rynek
Interwencja Premiera Mate-

usza Morawieckiego w sprawie 
problemów związanych z reje-
stracjami ciągników i przyczep 
spółki na tym rynku odniosła 
pożądane skutki i odblokowała 
sprzedaż. Kolejny cel: Francja 
i Włochy.

Rynek niemiecki jest nie-
zwykle istotny w rozwoju 
Ursusa, ponieważ jest jed-
nym z najbardziej chłonnych 
i wymagających w Europie. 
Obecność na nim otwiera 
możliwości ekspansji produk-
tów praktycznie w całej Eu-
ropie. Swoje działania w tym 
kierunku spółka zintensyfi-
kowała w 2015 roku, czyli 
w momencie wprowadzenia 
na rynek ciągników URSUS 
serii „C”. Jednym z podjętych 
kroków było wzięcie udziału 
w największych targach eu-
ropejskich odbywających się 
w Hanowerze, gdzie ciągniki 
oraz maszyny rolnicze przed-
stawione przez Ursusa, cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. 
Dodatkowo, udział w targach 
zaowocował  rozwojem sieci 

dealerskiej Ursusa na terenie 
Niemiec. 

Po początkowych sukcesach 
Ursusa na rynku niemieckim 
pojawiły się utrudnienia sta-
wiane przez niemiecką ad-
ministrację. Okazało się, że 
w Niemczech oraz innych 
krajach Europy Zachodniej 
takich, jak Francja czy Włochy, 
urzędnicy blokują wejście na 
rynek polskiego gracza żądając 
dodatkowych dokumentów, 
pomimo że produkty Ursusa 
posiadały wszystkie wymagane 
przez UE certyfikaty. 

Ursus zwrócił się o pomoc 
do polskiego rządu w rozwią-
zaniu niekorzystniej sytuacji, 
co okazało się być słuszną stra-
tegią. Interwencja Premiera 
Mateusza Morawieckiego, któ-
ry zabiegał o odblokowanie 
rynku niemieckiego dla pol-
skiej firmy skierowana do Sig-
mara Gabriela, wicekanclerza 
Niemiec, odniosła pożądane 
skutki. Problemy finalnie uda-
ło się rozwiązać, a czas trwania 
zmagań spółki i prób wejścia 
na rynek niemiecki zamknął 

się w okolicach 10 miesięcy.
– Takie działanie polskiego 

rządu jest dobrym przykładem 
na to, jak państwo, które czerpie 
korzyści z rozwoju gospodarki 
na terenie swojego kraju powin-
no dbać o interesy rodzimych 
firm płacących podatki oraz za-
trudniających ludzi na umowy 
o pracę. W naszej opinii jest to 

bardzo dobry krok w kierunku 
odbudowy siły polskiego prze-
mysłu – komentuje sytuację Ka-
rol Zarajczyk, Prezes Ursusa. 
Ekspansja na rynku niemieckim 
przełoży się na dalszy rozwój 
spółki w kraju

Rozwój sprzedaży ciągników 
i maszyn rolniczych produko-
wanych w polskich zakładach 

Ursusa, wiąże się ze zwięk-
szeniem zatrudnienia. Plany 
rozwojowe spółki zakładają 
zatrudnienie dodatkowych 
pracowników w zakładach 
w Lublinie i Dobrym Mieście. 

Spółka liczy, że dzięki 
bardzo dobrze skalkulowa-
nym produktom zarówno 
pod kątem jakościowym, jak 

i cenowym, będzie w stanie 
w bardzo szybkim czasie osią-
gnąć na rynku niemieckim 
udział w okolicach 5%. Cel 
ten będzie możliwy do osią-
gnięcia po rozbudowie sieci 
dealerskiej Ursusa, nad czym 
firma obecnie pracuje.  

Źródło: URSUS S.A.
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Ursus trzykrotnie zwiększył sprzedaż ciągników na terenie Niemiec w ciągu jednego miesiąca.
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Kierunek innowacje

Ministerstwo Rozwoju za-
warło kolejną umowę z pol-
skim przedsiębiorstwem na 
rozwój jego działalności in-
nowacyjnej. Grupa Azoty 
utworzy własne centrum ba-
dawczo-rozwojowe w Tar-
nowie. Wsparcie z Programu 
Inteligentny Rozwój wynie-
sie 20 mln zł. Całkowita 
wartość projektu to blisko 
88 mln zł. 

Głównym założeniem 
projektu jest rozbudowa in-
frastruktury badawczo-roz-
wojowej pozwalającej na 
zwiększenie skali własnych 
prac badawczych, stworze-
nie możliwości weryfikacji 
wyników tych prac i badań 
w skali  półtechnicznej oraz 
powiększenie potencjału 
kadrowego Grupy Azoty 
w obszarze B+R. Zgodnie 
z realizowaną strategią na 
cele badawczo-rozwojowe 
Grupa Azoty będzie prze-
znaczać do 1 proc. przycho-
dów. Intensyfikacja działań 
w sferze badawczo-rozwo-
jowej i innowacyjnej będzie 

prowadzona między inny-
mi w oparciu o Chemiczne 
Centrum Technologii i Roz-
woju w Tarnowie. 

W jego utworzenie Gru-
pa Azoty S.A. planuje zain-
westować do końca 2018 r. 
ok. 87,9 mln zł. Minister 
Rozwoju udzielił dofinan-
sowania dla tej inwestycji 
w wysokości 20 mln zł 
z funduszy Programu Inte-
ligentny Rozwój. W ramach 
inwestycji Grupa Azoty 
utworzy 20 nowych miejsc 
pracy. Powstanie centrum 
badawczo-rozwojowe wy-
posażone w nowoczesną in-
frastrukturę laboratoryjną 
i badawczą. 

Główne obszary badaw-
cze w ramach utworzone-
go CBR-u:
• zaawansowane materiały 

– opracowanie, testowa-
nie oraz poszukiwanie za-
stosowań innowacyjnych 
materiałów o zaawanso-
wanych właściwościach, 
w szczególności prace 
mają koncentrować się 

na grafenie,
• innowacyjne produk-

ty nawozowe – opraco-
wanie innowacyjnych 
typów nawozów oraz 
surowców używanych 
do ich produkcji, w szcze-
gólności prace będą się 
koncentrowały na ba-
daniach nad inteligent-
nymi nawozami, które 
poprzez spowolnione 
uwalnianie składników 
pokarmowych, zwiększą 
efektywność nawożenia 
oraz ograniczą niepożą-
dane oddziaływanie na 
środowisko,

• technologie i wyroby 
proekologiczne – zakres 
badań będzie się koncen-
trował na zmniejszeniu 
ilości odpadów, m.in. 
poprzez opracowanie 
technologii otrzymywa-
nia nowych katalizatorów 
i doskonalenie obecnych 
technologii.

Źródło: MRiRW
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Unijne wsparcie na centrum badawczo-rozwojowe 
Grupy Azoty

RENEXPO® Poland!

Wystawa, specjalistyczne 
konferencje, fora branżowe, 
spotkania kooperacyjne - 
tego między innymi mogą 
spodziewać się odwiedza-
jący targi RENEXPO® Po-
land 2016. Już po raz szósty 
w dniach 19 - 21 paździer-
nika 2016 w Warszawskim 
Centrum EXPO XXI Mię-
dzynarodowe Targi Energii 
Odnawialnej i Efektywności 
Energetycznej RENEXPO® 
Poland otworzą przed Pań-
stwem swoje drzwi.

Głównym celem targów jest 
stworzenie międzynarodo-
wej platformy spotkań, która 
z jednej strony zaprezentuje 
potencjał energii odnawial-
nej i jej możliwości rozwoju 
w Polsce, z drugiej – ułatwi 
firmom z zagranicy nawiąza-
nie cennych kontaktów biz-
nesowych na polskim rynku.

Wiodącymi tematami tego-
rocznej edycji targów będą: 
fotowoltaika, energetyka 
słoneczna, biogaz, pompy 
ciepłą, magazyny energii 
i samochody elektryczne.   
„Na odwiedzających czeka 
wiele atrakcji. Wystawcy 

zaprezentują swoje nowości 
nie tylko na stoiskach lecz 
także na forach branżo-
wych, na które odwiedza-
jący mają bezpłatny wstęp” 
mówi przedstawiciel REECO 
Poland. 

Nowością podczas RE-
NEXPO® Poland będzie 
w tym roku wspólne stoisko 
zorganizowane pod hasłem 
„Razem dla biogazu”, na 
którym odbędą się m.in. pre-
zentacje nowoczesnych tech-
nologii z dziedziny biogazu 
i kogeneracji oraz spotkania 
z ekspertami. Zwiedzający 
będą mogli również zdobyć 
informacje na temat budowy 
i eksploatacji biogazowni oraz 
zapoznać się z możliwościa-
mi finansowania tego typu 
inwestycji.

Podczas targów nie zabrak-
nie okazji do tworzenia sie-
ci kontaktów biznesowych. 
Jedną z nich będzie usługa 
„Spotkania kooperacyjne” 
skierowana do wszystkich 
przedsiębiorców, którzy po-
szukują fachowych partnerów 
i dostawców z szeroko poję-
tego sektora energetycznego, 

w szczególności działających 
w obszarze odnawialnych źró-
deł energii oraz budynków 
energooszczędnych.  „Spo-
tkania kooperacyjne” mają na 
celu w szybki i łatwy sposób 
połączyć tych, którzy siebie 
szukają. Skorzystanie z usługi 
jest bezpłatne i wymaga wcze-
śniejszej rejestracji online na 
stronie internetowej targów. 
Jak co roku wśród wydarzeń 
towarzyszących targom znaj-
dą się specjalistyczne konfe-
rencje, kongresy i bezpłatne 
fora, umożliwiające wymianę 
wiedzy, poglądów i doświad-
czeń, a także zachęcające do 
dyskusji na aktualne tematy 
nurtujące branżę. 

Wstęp na Targi RENEXPO® 
Poland jest bezpłatny po do-
konaniu wcześniejszej reje-
stracji online. Informacje 
dodatkowe, w tym zasady 
uczestnictwa w targach oraz 
wydarzeniach im towarzy-
szących, można znaleźć na 
stronie www.renexpo-war-
saw.com.

Źródło: REECO Poland Sp. z o.o.
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Już jesienią najważniejsze spotkanie branży OZE w Polsce.
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ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEGO STOISKA

PODCZAS TARGÓW AGROSHOW W BEDNARACH

W DNIACH 23-26.09.2016 r.

Zetor Polska w nowej siedzibie

Od samego początku historii 
marki w Polsce Zetor i Kalisz 
są ze sobą nierozerwalnie złą-
czone i tak zostało do dzisiaj. 
Nowa siedziba firmy znajduje 
się w pobliżu głównych dróg 
prowadzących do Wrocławia 
i Poznania, a także niedaleko 
planowanej obwodnicy mia-
sta. Dzięki takiemu położeniu 
klienci i partnerzy mogą ła-
twiej dotrzeć do centrali firmy.

„Naszą główną motywacją 
w podjęciu decyzji o budowie 
siedziby było podniesienie ja-
kości i komfortu usług ofero-
wanych klientom i partnerom. 
Prezentacja maszyn, możli-
wość ich natychmiastowego 
przetestowania w trakcie pra-
cy, zaplecze serwisowe, maga-
zyn z częściami zamiennymi, 
magazyn ciągników, a także 
przestrzeń wystawienni-
cza – uwzględnienie tego 

wszystkiego w jednym miejscu 
daje nam możliwość poświę-
cenia 100% uwagi klientom 
i partnerom oraz przedstawie-
nie marki Zetor ze wszystkich 
stron i zgodnie z oczekiwania-
mi gościa” – mówi Arkadiusz 
Fulek, prezes zarządu Zetor 
Polska Sp. z o.o.

Na powierzchni 3 ha znaj-
duje się magazyn nowych 
ciągników a także przestrzeń 
wystawiennicza.. Do dyspozy-
cji jest również tor zewnętrz-
ny i miejsce do testowania 
poszczególnych urządzeń. 
W części biurowej znajduje się 
kilka sal spotkań i konferen-
cyjnych. Stworzono również 
zaplecze serwisowe, magazyn 
z częściami zamiennymi oraz 
sklep marki Zetor.

Większa powierzchnia 
zapewni klientom szersze 
i większe dopasowanie do 

ich potrzeb podczas wyboru 
urządzenia czy też jego prezen-
tacji. Budowa nowej siedziby 
rozpoczęła się jesienią ubiegłe-
go roku izostała zakończona 
w czerwcu bieżącego roku.

Więcej na stronie: 
http://www.zetor.pl

Źródło: Zetor Polska
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Kup nasiona 
wygraj nagrody

Na rolników, którzy zdecy-
dują się w najbliższym sezonie 
siewnym zakupić wybrane pro-
dukty rolnicze w ramach pro-
gramu NASIONA PREMIUM 
i wziąć udział w konkursie, 
czekają praktyczne i marko-
we nagrody – 20 „pancer-
nych” smartfonów, 20 kamer 
z WiFi w sam raz do ciągni-
ka oraz 20 „błotoodpornych” 
zegarków.

Program NASIONA PRE-
MIUM to wspólny projekt 
firm Top Farms Agro, DANKO, 
Ekoplon oraz firmy ADAMA, 
których celem jest promowanie 

i zachęcanie producentów 
rolnych do stosowania efek-
tywnych i nowoczesnych 
technologii produkcji zbóż 
w oparciu o kwalifikowany 
materiał siewny najnowszych 
odmian, o dużym potencjale 
plonowania. Działania te po-
zwolą przyczynić się do pod-
niesienia opłacalności uprawy 
zbóż oraz poprawy konkuren-
cyjności gospodarstw rolnych.

Szczegóły i regulamin kon-
kursu dostępne są na stro-
nie www.nasiona-premium.pl

Źródło: AdAgri sp. z o.o

Nasiona Premium aż 
60 atrakcyjnych nagród 
w konkursie.

Na 70 urodziny, Zetor w Polsce ufundował prezent, 
otwierając w połowie sierpnia nową siedzibę firmy.
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Odmiany 
mieszańcowe żyta

Pierwsze odmiany mieszań-
cowe cechowały się często gor-
szą zdrowotnością, również 
zwyżka plonu w stosunku do 
odmian populacyjnych była 
znacznie niższa niż obecnie. 
W kolejnych latach, w wyniku 
prac hodowlanych poprawiono 
szereg właściwości odmian mie-
szańcowych, przez co odmiany 
te stają się coraz powszechniej 
uprawiane. Postęp hodowla-
ny dotyczy głównie plenno-
ści, i zdrowotności. Obecnie 
spośród 48 zarejestrowanych 
odmian żyta ozimego przezna-
czonych do uprawy na ziarno, 
26 to mieszańcowe. W tej gru-
pie odmian wyraźnie dominują 
odmiany zagraniczne, których 

jest aktualnie 23. Odmiany te 
pochodzą głównie z firm KWS 
Lochow i HYBRO Saatzucht 
oraz Nordic Seed. Odmiany 
krajowe zostały wyhodowane 
w Poznańskiej Hodowli Roślin, 
Hodowli Roślin Smolice gru-
pa IHAR i DANKO Hodowla 
Roślin.

Agrotechnika
W ramach Porejestrowego 

doświadczalnictwa odmia-
nowego (PDO) prowadzi się 
rocznie ponad 40 doświadczeń 
z żytem ozimym. Odmiany 
mieszańcowe badane są łącz-
nie z odmianami populacyj-
nymi na dwóch poziomach 

agrotechniki (przeciętnym 
– a1 i wysokim – a2). Wy-
soki poziom agrotechniki 
(a2) różni się od przeciętne-
go zwiększonym o 40 kg/ha 
nawożeniem azotowym, sto-
sowaniem dolistnych prepa-
ratów wieloskładnikowych, 
ochroną przed wyleganiem 
i chorobami. Dla odmian mie-
szańcowych stosuje się niższą 
normę wysiewu, która wynosi 
w zależności od kompleksu 
glebowego 200 lub 250 ziaren/
m2 (dla odmian populacyj-
nych odpowiednio 250 i 300). 
Wszystkie pozostałe elemen-
ty agrotechniki są takie same 
dla odmian populacyjnych 
jak i mieszańcowych.

Wyniki – liczy się plon
W tabeli 1 przedstawiono 

wyniki 24 zarejestrowanych 
odmian mieszańcowych 
żyta. Pominięto jedynie od-
miany Gradan i Stach, które 
nie były badane w ostatnich 
trzech latach. Najważniejszą 
cechą braną pod uwagę przy 
wyborze odmiany jest plen-
ność. Odmiany mieszań-
cowe mają tutaj wyraźną 
przewagę nad populacyj-
nymi. W ostatnim trzyleciu 
w doświadczeniach PDO, 
w zależności od pozio-
mu agrotechniki, różnica 
w plonowaniu wynosiła 
14-16 dt z ha na korzyść 

W Polsce uprawa odmian mieszańcowych żyta staje się coraz 
powszechniejsza.

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe mieszańcowych odmian żyta ozimego (wg COBORU)

Lp. Odmiana

 R
ok

 w
pi

sa
ni

a 
do

   

Kr
aj

ow
eg

o 

re
je

st
ru

 P
lo

n 
zia

rn
a 

a1

 P
lo

n 
zia

rn
a 

a2

 M
ąc

zn
ia

k 

pr
aw

dz
iw

y

 R
dz

a 
br

un
at

na

 R
dz

a 

źd
źb

ło
w

a

Ry
nc

ho
-

sp
or

io
za

 S
ep

to
rio

-

zy
 li

śc
i

 S
po

ry
sz

 W
ys

o -

ko
ść

 ro
śl

in

 W
yl

eg
an

ie
  

 M
as

a 

10
00

 z
ia

re
n

 L
ic

zb
a 

op
ad

an
ia

 Z
aw

ar
-

to
ść

 b
ia

łk
a

      dt/ha   skala 9º  g/kg cm skala 9º  g s. % s.m.

1 Brandie 2014 79,8 90,7 6 7 5 5 6 0,3 156 4 34,2 190 10,5

2 Brasetto 2009 78,9 93,6 5 4 5 5 5 0,3 145 5 33,1 224 9,5

3 Gonello 2009 78,2 92,2 5 3 4 5 5 0,2 139 5 32,3 251 9,2

4 KWS Binntto 2016 85,1 98,8 4 6 5 6 6 0,5 138 7 33,4 219 9,7

5 KWS Bono 2014 81,0 94,4 4 5 5 5 5 0,4 140 4 31,7 215 9,5

6 KWS Daniello 2015 81,2 92,7 5 6 6 6 6 0,2 141 5 32,0 236 9,7

7 KWS Dolaro 2016 85,4 99,2 5 6 6 6 6 0,6 138 7 33,1 243 9,8

8 KWS Florano 2016 83,4 98,2 4 6 6 6 6 0,4 140 6 32,1 247 9,6

9 KWS Livado 2015 81,4 92,5 5 7 6 6 6 0,3 143 4 31,2 249 9,8

10 Minello 2008 71,1 85,6 5 5 4 5 4 0,1 143 5 31,3 246 9,8

11 Palazzo 2009 79,2 93,5 5 4 4 5 5 0,2 148 5 33,7 220 9,2

12 SU Allawi 2012 80,6 95,1 5 4 4 6 5 0,4 144 4 35,1 225 9,7

13 SU Arvid 2016 84,4 99,3 5 4 4 5 5 0,4 142 5 32,1 201 9,6

14 SU Drive 2011 77,7 90,3 4 5 5 5 5 0,8 143 4 33,3 211 9,3

15 SU Gerrit 2016 84,0 98,0 5 5 5 5 5 0,9 141 5 32,6 249 9,7

16 SU Nasri 2015 84,0 98,1 5 4 5 5 5 0,3 147 5 31,9 214 9,6

17 SU Performer 2014 82,7 99,3 5 5 4 5 5 0,6 141 5 32,5 246 9,3

18 SU Promotor 2015 81,6 96,1 6 5 4 5 5 0,3 143 4 31,7 250 9,2

19 SU Satellit 2013 83,0 98,2 5 4 4 5 5 0,2 141 5 32,8 227 9,1

20 SU Skaltio 2010 78,0 92,2 3 5 5 5 5 0,2 147 4 34,9 179 9,9

21 SU Spektrum 2013 81,9 97,9 5 5 5 5 5 0,5 138 5 30,7 217 9,3

22 SU Stakkato 2012 83,1 97,1 5 4 5 5 5 0,6 140 4 32,7 253 9,4

23 SU Swift 2015 80,9 97,2 6 5 5 5 5 0,3 139 4 30,9 253 9,5

24 Tur 2013 78,9 94,5 6 5 6 5 5 0,4 149 5 32,4 190 9,3

Plon ziarna: 
a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony) 
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9º – wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę
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DRAMIŃSKI GMM mini

Polski producent -firma 
DRAMIŃSKI S.A. wprowadza 
na rynek (premiera planowa-
na podczas Targów AgroShow 
Bednary 23-26.09.2016) naj-
nowszy model wilgotnościo-
mierza do ziarna.

„Minimalne wymiary – 
maksymalne możliwości” 
tak określa to urządzenie 
wytwórca. Aparat jest bardzo 
poręczny. Posiada wejście USB 
dzięki czemu aktualizacja ka-
libracji i oprogramowania jest 
ekspresowa.

Zastosowane w nim naj-
nowsze rozwiązania techno-
logiczne gwarantują wysoką 
funkcjonalność i precyzję po-
miaru wilgotności. Producent 

oferuje użytkownikom w stan-
dardzie aż 30 fabrycznych ka-
libracji, (zboża, strączkowe, 
oleiste i trawy), a  lista dodat-
kowo dostępnych gatunków 

jest bardzo bogata (ok. 100 ro-
dzajów ).

Więcej szczegółów na stro-
nie www.draminski.pl

odmian mieszańcowych. 
Warto również zaznaczyć, 
że różnice w plonowaniu 
poszczególnych odmian są 
znacznie większe w grupie 
odmian mieszańcowych niż 
populacyjnych, stąd bardzo 
ważny jest wybór właściwej 
odmiany.

Inne cechy są 
również ważne

Przy wyborze odmiany 
zwraca się również uwagę na 
pozostałe cechy rolniczo-użyt-
kowe. Odmiany mieszańcowe 
są na ogół niższe od popula-
cyjnych (średnio o prawie 
11 cm). Mimo to cechują się 
mniejszą odpornością na wy-
leganie, chociaż różnice od-
mianowe są dość znaczne. 
Większą odpornością na wy-
legania wyróżniają się zwłasz-
cza zarejestrowane w tym 
roku odmiany KWS Binntto 
i KWS Dolaro. Do niedawna 

odmiany mieszańcowe ustę-
powały populacyjnym w za-
kresie odporności na choroby. 
Obecnie obserwuje się duży 
postęp i kilka odmian, zwłasz-
cza nowszych, cechuje się wy-
raźnie lepszą zdrowotnością. 
Wyróżnić można szczególnie 
odmiany KWS Livado, KWS 
Daniello, KWS Dolaro, Bren-
die oraz KWS Binntto i Tur. 
W życie ozimym najczęściej 
obserwowaną chorobą jest 
rdza brunatna. Dużą odpor-
nością na tę chorobę wyróż-
niają się odmiany KWS Livado 
i Brendie.

Ważnym problemem 
w uprawie niektórych od-
mian mieszańcowych żyta 
jest większe zagrożenie po-
rażenia sporyszem. Przy nie-
korzystnym przebiegu pogody 
(deszcze w czasie kwitnienia) 
ilość pyłku w łanie może być 
niewystarczająca do zapyle-
nia roślin. Również w tej cesze 
odnotowano postęp i obecnie 

zarejestrowane odmiany ce-
chują się na ogół małym udzia-
łem sporyszu w ziarnie (tab. 1).

Większość odmian mie-
szańcowych w porównaniu 
do populacyjnych cechuje się 
wyższą liczbą opadania, ale 
mniejszą zawartością białka 
w ziarnie. Zarejestrowane 
odmiany żyta nie wykazują 
natomiast większego zróżnico-
wania pod względem terminu 
kłoszenia i dojrzewania.

W roku 2015 powierzchnia 
plantacji nasiennych z żytem 
ozimym wynosiła ogółem 
ponad 5 tys. ha, z czego od-
miany mieszańcowe zajmo-
wały ponad 36%. Największy 
udział w nasiennictwie, spo-
śród odmian mieszańcowych 
miały KWS Bono, Brasetto, 
KWS Daniello i KWS Livado, 
mniejszy natomiast Tur, Gra-
dan i Gonello.

Mgr inż. Andrzej Najewski
COBORU

Słupia Wielka

Nowy wilgotnościomierz do ziarna.
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Uważaj, skąd pochodzą nasiona!

Jak to jest, że prawie wszy-
scy wiedzą o istnieniu wy-
łącznego prawa, lecz wielu 
notorycznie je narusza? Czy 
rzeczywiście tak trudno jest 
spełnić marzenie hodowców, 
aby nikt nie okradał ich z na-
leżnego wynagrodzenia?

Z prowadzonych przez 
Agencję Nasienną kontroli 
oraz spraw sądowych wyni-
ka, że naruszenia wyłącznego 
prawa przez rolników zwykle 
są efektem opieszałości, złych 
nawyków, sugestii „dobrych 
doradców” lub „sprytu”. Pro-
ponuję zatem: przypomnijmy 
sobie w skrócie, jak uniknąć 
kłopotów wynikających z na-
ruszania wyłącznego prawa do 
odmian roślin.

1. Siejemy kupiony kwa-
lifikowany materiał siewny. 
Posiada on urzędową etykietę 
na opakowaniu, a za jego za-
kup należy żądać wystawienia 
faktury. Faktura, oprócz swojej 
podstawowej funkcji, upraw-
nia do ubiegania się o dopłatę 
w ARR, a także dowodzi le-
galności zasiewu w przypadku 
kontroli Agencji Nasiennej. Za-
równo na fakturze, jak i ety-
kietach, muszą znajdować się 
takie same dane: gatunek, od-
miana, kategoria/stopień kwa-
lifikacji, numer partii. Jeżeli 
dane się nie zgadzają, żądajmy 
poprawienia ich na fakturze 
lub zrezygnujmy z zakupu. 

2. Nie siejemy nabytych 

nasion niekwalifikowanych.  
W tym przypadku prawo na-
rusza i oferent, i rolnik, który 
takie nasiona wysieje. Jeśli ma-
teriał został nam zaoferowany 
jako siewny, ale nie posiada 
urzędowej etykiety, to oferta 
na pewno jest nielegalna. Nie 
szkodzi, że oferent zapewniał 
nas o legalności nasion, gdyż 
wyprodukował je z kupione-
go wcześniej kwalifikowane-
go materiału siewnego. Każdy 
worek musi mieć urzędową 
etykietę, a oferent/sprzedaw-
ca musi być zarejestrowa-
ny w Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa (PIORiN) jako prowadzą-
cy obrót materiałem siewnym 
i posiadać pisemną licencję od 
hodowcy. 

3. Nie siejemy nabytych 
nasion na paszę lub kon-
sumpcyjnych. Popularne jest 
nabywanie tańszego materiału 
paszowego na targu, od przy-
padkowego sprzedawcy, lub 
też tzw. „wymiana sąsiedzka”. 
Rolnicy nie zdają sobie sprawy, 
że ryzyko naruszenia wyłącz-
nego prawa jest wtedy niemal 
stuprocentowe. Oświadczenie 
rolnika o nieznajomości na-
zwy wysianej odmiany oraz, że 
zbiór jest przeznaczony tylko 
na paszę, nie usprawiedliwia 
naruszenia wyłącznego pra-
wa. Tożsamość odmiany ła-
two ustalić laboratoryjnie, co 
skwapliwie czynią kontrolerzy 

Agencji Nasiennej.
4. Siejemy nasiona niekwa-

lifikowane z własnego zbio-
ru. Jest to powszechnie znany 
przywilej odstępstwa rolnego, 
ale pod warunkiem uiszczenia 
opłaty dla hodowcy, w prawie 
unijnym zwanej „wynagro-
dzeniem”. Wynagrodzenie to 
powinno być uiszczone bez 
specjalnego wezwania w ter-
minie 30 dni od dnia dokona-
nego siewu za pośrednictwem 
Agencji Nasiennej lub wpłaco-
ne bezpośrednio do hodowcy, 
który jest właścicielem wysia-
nej odmiany. Nieuiszczenie 
opłaty stanowi naruszenie 
wyłącznego prawa. Z opłaty 
za odstępstwo rolne zwol-
nione są gospodarstwa drob-
ne o całkowitej powierzchni 
gruntów rolnych własnych 
i dzierżawionych: 
• do 10 ha - z opłat za 

ziemniaki;
• do 25 ha - z opłat za pozo-

stałe dozwolone gatunki. 
Aby sprawdzić, czy wolno 

wysiać daną odmianę z wła-
snego rozmnożenia i czy trzeba 

uiścić opłatę, a jeśli tak, to 
w jakiej wysokości, najlepiej 
skontaktować się z Agencją 
Nasienną w Lesznie.

5. Nie siejemy nasion z wła-
snego zbioru odmian mie-
szańcowych (hybrydy) lub 
syntetycznych. Takich od-
mian nie znajdziemy wśród 
wykazów odmian, za które 
należy uiszczać opłaty z ty-
tułu odstępstwa rolnego. Od-
miany te można siać wyłącznie 
jako kwalifikowany materiał 
siewny.

Prawda, że to bardzo proste?
Jeżeli wszyscy rolnicy za-

czną realizować powyższe 
pięć punktów, to średnie 
plony zbóż w Polsce wzrosną 
z 3,5 do 6 ton z ha, hodowcy 
w Polsce będą mieli środki fi-
nansowe na tworzenie coraz 
lepszych i wydajnych odmian, 
firmy nasienne chętniej będą 
udzielały rabatów, a narusze-
nia wyłącznego prawa przejdą 
do historii.

Paweł Kochański
Agencja Nasienna Sp. z o.o.

Jak uniknąć kłopotów związanych z naruszaniem wyłącznego prawa do 
odmian roślin?

Najlepsze odmiany 
pszenicy do 
późnego siewu

Po przedplonach późno 
schodzących z pola, takich jak 
burak cukrowy czy kukurydza 
można siać pszenicę ozimą, 
jednak na ogół termin siewu 
będzie odbiegał od optymal-
nego. Oczywiście można w tej 
sytuacji uprawiać zboża jare. 
Potencjał plonowania zbóż ja-
rych jest jednak na ogół niższy, 
zwłaszcza w warunkach wio-
sennej suszy. Niedobór opa-
dów w tym okresie zdarza się 
w Polsce stosunkowo często. 
Natomiast przy opóźnionych 
siewach ozimin należy liczyć 
się z obniżką plonowania, 
zwiększa się również ryzyko 
złego przezimowania. 

Warunki prowadzenia 
doświadczeń

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom praktyki rolniczej, 
COBORU od kilku lat prowa-
dzi serię doświadczeń specjal-
nych z opóźnionym terminem 
siewu. Badane są  głównie od-
miany pszenicy ozimej, a także 
kilka odmian pszenicy jarej. 
Na ogół są to odmiany nowo 
zarejestrowane oraz odmia-
ny wzorcowe. Celem tych 
doświadczeń jest wskazanie 
odmian, które w warunkach 
późnych siewów najlepiej się 
sprawdzają i uzyskują najwyż-
sze plony. W doświadczeniach 
tych stosuje się stosunkowo 
wysoki poziom agrotechni-
ki, obejmujący dwukrotny 
zabieg fungicydowy łącznie 
z nawozami dolistnymi, regu-
lator wzrostu oraz dość wyso-
ki poziom nawożenia azotem 
(ok. 150kg N/ha). Doświad-
czenia te zakładane są oko-
ło 10 listopada. Z uwagi na 
późny termin siewu stosuje się 
wyższą niż w standardowych 
doświadczeniach PDO obsadę 
nasion, która w zależności od 
kompleksu glebowego wynosi 
450 lub 500 ziaren na 1 m2. 

Różna reakcja odmian
W tabeli 1 przedstawiono 

wyniki plonowania wybranych 
odmian pszenicy ozimej i jarej 
z lat 2013-2015. W każdym 
roku badań zestaw odmian 
był inny, stąd przedstawiono 

wyniki z poszczególnych 
lat, a nie w postaci śred-
niej. W roku 2013 najwyż-
szy plon uzyskała odmiana 
Oxal i Kepler (grupa A) oraz 
Speedway i Meister (grupa 
B). Są to odmiany o małej zi-
motrwałości, jednak w sezonie 
2012/ 2013, a także w dwóch 
kolejnych, zima była łagodna 
i zimotrwałość nie miała więk-
szego wpływu na plonowa-
nie odmian. Ponadto, w roku 
2013 spośród odmian z grupy 
A dobrze plonowały również  
odmiany Linus, Bamberka 
i Kredo, natomiast spośród od-
mian z grupy B – KWS Dacan-
to, KWS Ozon i Platin. W roku 
2014 przy opóźnionym siewie 
najlepiej plonowały odmiany 
Linus i Patras z grupy A oraz 
Artist i Speedway z  grupy B. 
W sezonie 2014/2015 różni-
ce w plonowaniu badanych 
odmian były niższe. Najwyż-
szy plon uzyskały odmiany 
Franz, Kredo, RGT Kiliman-
jaro i Tulecka z grupy A oraz 
Artist i KWS Loft z grupy B. 

Sprawdzano 
również jare

Łącznie z odmianami psze-
nicy ozimej w każdym roku 
badano również kilka od-
mian pszenicy jarej. Spośród 
nich najwyższy plon uzyskała 
odmiana Tybalt, jednak we 
wszystkich latach badań ustę-
powała czołowym odmianom 
pszenicy ozimej. Z pozostałych 
odmian pszenicy jarej stosun-
kowo dobrze plonowała w roku 
2015 Harenda.

Zimotrwałość ma 
znaczenie

Dla wszystkich odmian 
pszenicy ozimej podano rów-
nież aktualną zimotrwałość, 
skorygowaną po wynikach 
przezimowania z sezonu 
2015/2016. Wprawdzie w la-
tach 2013-2015 zimotrwałość 
odmian nie miała większego 
wpływu na plonowanie odmian, 
gdyż w tym okresie zimy miały 
dość łagodny przebieg, a w do-
świadczeniach nie odnotowano 
większych strat po zimie. 

c.d. na stronie 10

Siew ozimin nie zawsze jest 
możliwy do wykonania w terminie 
optymalnym.
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J e d n a k  s e z o n 
2015/2016, a wcześniej 
2011/2012 pokazał jak waż-
ną cechą jest zimotrwałość. 
W roku 2012 na ogół lepiej 
plonowały odmiany o większej 
zimotrwałości (oceny powy-
żej 4 w skali 9-stopniowej) oraz 
o dobrej zdolności regeneracji 
na wiosnę. Również wstępne, 
niepełne jeszcze wyniki z roku 

2016 potwierdzają, że wyższe 
plony uzyskują odmiany bar-
dziej zimotrwałe. W bieżącym 
roku były to odmiany Hondia 
(badana w tym roku po raz 
pierwszy w tej serii doświad-
czeń), Patras, Artist i RGT Ki-
limanjaro. Do opóźnionych 
terminów siewu należałoby 
wybierać więc odmiany o więk-
szej zimotrwałości. 

Jest wiele zagrożeń 
Siew poza optymalnym 

terminem zawsze obarczony 
będzie pewnym ryzykiem, 
dotyczącym głównie wyma-
rzania. Ryzyko to w znacz-
nej mierze można ograniczyć 
poprzez wybór odpowiedniej 
odmiany. Późnojesienne za-
siewy są też bardziej wrażliwe 
na wymakanie. O powodzeniu 

uprawy w dużej mierze decydują 
warunki pogodowe w okresie 
jesienno-zimowym. Uzyskane 
w doświadczeniach z opóźnio-
nym terminem siewu stosunko-
wo wysokie plony przemawiają 
jednak za uprawą ozimin.

Mgr Andrzej Najewski
COBORU

Słupia Wielka

Tabela 1.
Pszenica zwyczajna ozima i jara.
Plon ziarna odmian przy opóźnionym terminie siewu. Lata zbioru: 2015, 2014, 2013

Lp. Odmiana
Wartość 
techno-

-logiczna

Plon ziarna (% wzorca)
Zimotrwałość

2015 2014 2013

1 2 3 4 5 6

Plon dt/h 97,9 96,1 81,2

                                pszenica ozima

1 Astoria E 96 94 3
2 Arkadia

A

101 103 6
3 Arktis 87 91 4,5
4 Askalon 103 2,5
5 Bamberka 104 3
6 Bockris 97 2
7 Estivus 99 101 3
8 Florus 98 3
9 Franz 101 3
10 Hondia 97 5,5
11 Kepler 108 2,5
12 Kredo 100 99 104 2
13 KWS Dakotana 97 3
14 Lavantus 90 99 3
15 Linus 99 104 105 4
16 Natula 97 5
17 Oxal 112 2
18 Patras 99 104 102 4
19 Praktik 96 101 103 4
20 RGT Kilimanjaro 100 4
21 Sailor 99 102 4,5
22 Skagen 99 95 5
23 Torrild 102 92 4
24 Tulecka b/ 100 98 102 2
25 Artist

B

102 106 4
26 Banderola 103 2,5
27 Belissa 98 5
28 Fakir 96 103 4,5
29 Fidelius 99 102 4,5
30 Forum 102 88 2
31 Jantarka 97 99 5,5
32 KWS Dacanto 107 2
33 KWS Livius 95 103 3
34 KWS Loft 101 2
35 KWS Magic 103 98 1,5
36 KWS Ozon 99 102 105 4
37 Meister 109 1,5
38 Muszelka 99 2,5
39 Pengar 96 100 2
40 Platin 96 99 105 4
41 Rotax 99 5
42 Smaragd 98 2
43 Speedway 99 104 110 2
44 Tobak 95 3

pszenica jara
45 Izera

A

87 91
46 Mandaryna 92 
47 Nawra 85
48 Ostka Smolicka/o 89 95
49 Parabola 93 91
50 Struna 90 90

51 Tybalt 99 96 96

52 Waluta 88 85
53 Harenda B 96 

Liczba doświadczeń 9 9 8

Kol. 1: wzorzec: 2015 – Patras, RGT Kilimanjaro, Artist, KWS Ozon; 2014 – Figura, Patras, Artist, KWS Ozon;  
2013 – Figura, Patras, KWS Ozon, Muszelka; b/ – odmiana o białej barwie ziarnie; /o – odmiana o kłosie ościstym

Kol. 2: E – elitarna odmiana chlebowa, A – jakościowa odmiana chlebowa, B – odmiana chlebowa
Kol. 6: skala 9°; 9 – zimotrwałość bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo mała  
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NOWOSC! 

Separator M502/3 (nazwa robocza)
Separator M502/3 przezna-

czony jest do oczyszczania 
ziarna zbóż, nasion roślin 
strączkowych z zanieczysz-
czeń lżejszych od materiału 
czyszczonego. Takie oczysz-
czanie zalecane jest przed 
magazynowaniem w silosach. 
Maszyna składa się z separa-
tora M502/1, o wydajności do 
30 t/h, i  silnika o mocy 7,5 kW, 
podłączonego bezpośrednio do 
4 m przenośnika ślimakowego 
o średnicy Æ200 z silnikiem 
o mocy 4 kW i wydajności 

45 t/h , zamocowanego na 
specjalnej ramie.

Urządzenie charakteryzuje się: 
• łatwością przestawienia 

z jednego miejsca na 
drugie oraz zainstalo-
waniem w dowolnym 
miejscu pod warun-
kiem dostępu do sie-
ci elektrycznej,

• możliwością współpracy 
z innymi urządzeniami 
produkcji POM Augu-
stów w celu odbioru 
oczyszczonego ziarna.

Zalety używania separatora: 
• usunięcie zanieczysz-

czeń przed magazyno-
waniem (zabezpiecza to 
w dużym stopniu przed 
psuciem się ziarna),

• usunięcie zanieczysz-
czeń przed suszeniem, 
a zatem wzrost wydaj-
ności suszenia,

• znaczne zmniejszenie wy-
stępowania kurzu zarówno 
przed jak i po suszeniu,

• oczyszczone ziarno po-
siada większą wartość.



12 wrzesień 2016 r. | Raport RolnyU R O D Z A J

Startowe nawożenie pod zboża ozime

Zasady agrotechniki uwzględ-
niające zmianowanie roślin, 
ochronę chemiczną, zabiegi 
ograniczające straty wody oraz 
prawidłowe nawożenie powinny 
być bezwzględnie przestrzegane.

Dobrze jest jeśli wszystkie 
oziminy rozkrzewią się już je-
sienią, a prawidłowo odżywione 

wykształcą silny system korzenio-
wy, dobrze się rozkrzewią, zapro-
gramują wysoki plon i przezimują. 
Niekorzystny wpływ niedoboru 
wody jest bardziej widoczny na 
glebach ubogich w składniki po-
karmowe. Roślina, która jest do-
brze odżywiona nie tylko lepiej 
i głębiej ukorzenia się ale też lepiej 

zimuje. Wczesną wiosną następuje 
szybszy wzrost roślin, lepsze zakry-
cie powierzchni gleby, co znacznie 
ogranicza parowanie wody oraz 
skutecznie utrudnia rozwój chwa-
stów. Bardzo ważnym aspektem 
jest dostarczenie roślinom odpo-
wiedniej ilości składników pokar-
mowych poprzez prawidłowo 

dobrane nawożenie. Według 
Czuby (1996) aby wytworzyć 
tonę ziarna z odpowiednią ilością 
słomy, zboża takie jak: jęczmień, 
pszenica,żyto i pszenżyto ozime 
potrzebują 10 kg P2O5, a żyto 
11 kg P2O5. Natomiast jeśli chodzi 
o potas, to potrzeby pokarmowe 
zbóż wynoszą dla: pszenicy 20 kg 

K2O, pszenżyta – 23 K2O, jęcz-
mienia – 24 K2O i żyta – 27 K2O. 
Na wyprodukowanie tony ziar-
na pszenica potrzebuje także 5 kg 
MgO i 5 kg CaO, pszenżyto i żyto 
– 5 kg MgO i 6 kg CaO, a jęczmień 
– 4 kg MgO i 10 kg CaO. Zboża 
pobierają również 9 kg SO3.

Dawka nawozów powinna za-
leżeć od spodziewanego plonu, 
dlatego też zapotrzebowanie na 
składniki pokarmowe wylicza się 
mnożąc wielkość plonu jaki jest 
możliwy do uzyskania w warun-
kach danego pola przez pobranie 
danego pierwiastka. Zapotrzebo-
wanie na fosfor i potas zależy rów-
nież od zasobności gleb. Podstawą 
do prawidłowego ustalenia potrzeb 
nawozowych roślin jest właśnie 
znajomość zasobności gleby. Dla-
tego tak ważna jest analiza gleby. 
Wykonanie takiej analizy można 
wykonać w okręgowych stacjach 
chemiczno-rolniczych. Należy 
dostarczyć tam reprezentatyw-
ną próbkę gleby z danego pola.

Nawożenie przedsiewne zbóż 
ozimych fosforem i potasem po-
winno się opierać na bilansowa-
niu składników pokarmowych. 
Zboża ozime są szczególnie 
wrażliwe na jesienny niedobór 
fosforu, a w naszym kraju dość 
duża część powierzchni użytków 
rolnych to gleby o niskiej lub też 
bardzo niskiej zasobności w ten 
pierwiastek. Rola fosforu jest bar-
dzo duża. Wpływa on na rozwój 
systemu korzeniowego, krzewienie 
się roślin czy ilość nasion w kłosie. 
Rośliny optymalnie zaopatrzo-
ne w fosfor charakteryzuje lepsza 
odporność na suszę, zimowanie, 
wyleganie i choroby. Największe 
zapotrzebowanie na fosfor u zbóż 
przypada w fazie krzewienia, wte-
dy właśnie warunkuje on liczbę 
pędów produkcyjnych, a także 
w fazie wypełniania ziarna, kie-
dy to poziom odżywienia roślin 
decyduje o masie 1000 ziaren. 
Wykorzystanie fosforu z nawo-
zów jest stosunkowo niskie (20-
30%), zależy od odczynu gleby 
(optymalne pH 6,0-7,2), a także 
od jej wilgotności i temperatury. 
Zbyt wilgotna lub zbyt sucha gle-
ba jak również niska temperatura 

powodują ograniczenia w pobie-
raniu tego pierwiastka.

Drugim bardzo ważnym pier-
wiastkiem, który należy dostarczyć 
przedsiewnie jest potas, który od-
grywa ważną rolę w wytwarzaniu 
przez zboża związków organicz-
nych: węglowodanów i skrobi. 
Rośliny, które są dobrze zaopa-
trzone w ten pierwiastek lepiej 
wykorzystują zapasy wody oraz 
są bardziej odporne na niekorzyst-
ne warunki zimowe.

Oziminy potrzebują jesienią 
także azotu i mikroskładników.  
Jesienne nawożenie azotem zale-
ży od stanowiska na jakim pro-
wadzona jest uprawa. Na bardzo 
dobrych stanowiskach (po motyl-
kowatych, okopowych czy zbożach 
nawożonych azotem) z reguły nie 
ma konieczności stosowania na-
wozu azotowego. Dużo większe 
znaczenie ma stosowanie nawo-
żenia azotowego wiosną (w okre-
sie ruszenia wegetacji, strzelania 
w źdźbło i kłoszenia).

Podsumowując należy stwier-
dzić, że odpowiednio odżywione 
rośliny już w okresie jesiennym 
lepiej zimują, szybciej rozpoczy-
nają wiosenną wegetację, szybciej 
pokrywają powierzchnię glebową, 
co zapobiega parowaniu a także 
rozwojowi chwastów. Zaniedba-
nie przedsiewnego nawożenia 
fosforem i potasem niekorzystnie 
wpływa na plon, a zastosowanie 
tych pierwiastków w późniejszych 
terminach (wiosną)niestety nie 
jest w stanie zrekompensować 
powstałych strat. Niedobór tych 
pierwiastków wpływa na gorszą 
efektywność azotu stosowanego 
wiosną.

Mgr inż. Marta Wyzińska 
IUNG – PIB w Puławach 

Zakład Uprawy Roślin 
Zbożowych

Wysiew zbóż ozimych oraz odpowiednia uprawa pozwala na dobre wykorzystanie wody 
z opadów jesienno-zimowych.
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Bohater z Kędzierzyna
na Twoim polu
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Jesienią walczymy z miotłą zbożową

Jesienna regulacja za-
chwaszczenia umożliwia sto-
sowanie herbicydów zarówno 
przed- jak i powschodowo już 
od wczesnych faz rozwojowych 
zbóż, dzięki czemu skutecznie 
można wyeliminować miotłę 
zbożową z upraw.

Do najwcześniejszego zastoso-
wania, jeszcze przed wschodami 
rośliny uprawnej, (doglebowo) 
zarejestrowane są środki zawie-
rające fluorochloridon (Racer 
250 EC), pendimetalinę (np. 
Pencot 330 EC) oraz jej mie-
szaninę z izoproturonem (Ma-
raton 375 SC), prosulfokarb 
(Boxer 800 EC), chlorosulfu-
ron (np. Glean 75 WG), a także 
mieszaninę izoproturonu z di-
flufenikanem (np. Legato Plus 
600 SC). Skuteczność zabiegów 
przedwschodowych uzależniona 
jest od wilgotności i temperatury 
gleby – susza i niska temperatura 
opóźniają wschody chwastów 
i utrudniają kontakt nasion z sub-
stancjami czynnymi stosowa-
nych środków. Najlepiej zatem 

wykonać opryski na wilgotną, 
dobrze uprawioną glebę, nato-
miast jeśli jest ona przesuszo-
na, a prognozy nie przewidują 
wystąpienia opadów poczekać 
i wykonać zabieg po wschodach 
zbóż. Większość tych herbicy-
dów (za wyjątkiem środka Racer 
250 EC i zawierających pendi-
metalinę) zalecane jest również 
do stosowania w późniejszym 
terminie, jednakże sposób ich 
działania (doglebowy), wymaga 
aby chwasty znajdowały się we 
wczesnych fazach rozwojowych.

Do zwalczania miotły zbożo-
wej po wschodach rośliny upraw-
nej dostępny jest zdecydowanie 
szerszy wachlarz herbicydów 
o działaniu nalistnym oraz do-
glebowo-nalistnym. Na począt-
ku wschodów (od fazy liścieni) 
można zastosować mieszaniny 
diflufenikanu z: chlorotoluro-
nem (np. Snajper 600 SC), flu-
fenacetem (np. Komplet 560 SC, 
Expert 600 SC), izoproturonem 
(np. Cayman 600 SC) oraz pen-
dimetaliną (Demeter 440 EC), 

a także posiadające w swoim 
składzie prosulfokarb – Boxer 
800 EC i Tajpan 800 EC.

Po osiągnięciu przez zboża 
fazy pierwszego liścia można 
aplikować preparaty zawiera-
jące chlorosulfuron (np. Arubis 
50 SG lub Glean 75 WG), flufena-
cet z metrybuzyną (Expert Met 
56 WG), flupyrsulfuron metylo-
wy (Lexus 50 WG), pendimeta-
line z izoproturonem (Maraton 
375 SC) oraz zawierające pinok-
saden graminicydy – Axial 50 EC 
i Fraxial 50 EC.

Najpóźniej (po osiągnięciu 
2-3 liści zbóż) można zaczynać 
zabiegi odchwaszczające prepara-
tami na bazie chlorotoluronu (np. 
Tolurex 500 SC), diflufenikanu 
(np. Difenikian 500 SC) oraz mie-
szaniny tych dwóch substancji 
(np. Legato Pro 425 SC) i z do-
datkiem pendimetaliny (Trinity 
590 SC). W tym terminie stoso-
wać można także izoproturon 
(np. Protugan 500 SC), izopro-
turon + beflubutamid (Herbaflex 
585 SC) oraz pinoksaden (Axial 

100 EC i jego mieszaninę z flo-
rasulamem (Axial One 50 EC).

Wybierając herbicyd należy 
zwrócić uwagę, iż wiele prepa-
ratów mających ten sam skład 
różni się zakresem i termina-
mi stosowania, a potencjalny 
użytkownik jest zobligowany do 
przestrzegania informacji zawar-
tych w etykietach i stosowania 
preparatu zgodnie z nimi. Przy-
kładowo zawierający izoproturon 
środek Protugan 500 SC można 
stosować zarówno w pszenicy, 
pszenżycie, życie, jak i jęczmie-
niu, natomiast posiadający ten 
sam skład Harpun 500 SC za-
rejestrowany jest tylko w psze-
nicy. W przypadku rejestracji 

w różnych terminach warto 
zauważyć, że posiadające taką 
samą ilość diflufenikanu prepa-
raty zarejestrowane do użycia 
w późniejszych terminach wyka-
zują słabsze działanie chwasto-
bójcze w odniesieniu do miotły 
zbożowej.

Należy także pamiętać, że her-
bicydy nie pozostają obojętne dla 
roślin uprawnych i dlatego więk-
szości przypadków nie wolno ich 
stosować na rośliny osłabione, 
uszkodzone przez mróz, suszę 
oraz szkodniki i choroby, a także 
przed przymrozkami. Warunki 
bezpiecznego stosowania oraz 
możliwe działania niepożądane, 
takie jak np. okresowe żółknięcie 

liści zbóż spowodowane dużymi 
wahaniami temperatury między 
dniem i nocą po zastosowaniu 
preparatu Lentipur Flo 500 SC, 
również są ujęte w etykietach 
herbicydów, do lektury których 
zapraszam przed ostatecznym 
wyborem i zastosowaniem 
na polu.

Uwaga! ARTYKUŁ i TABELA, 
z pełną gamą herbicydów do 
zwalczania miotły zbożowej, 
jest umieszczony na stronie in-
ternetowej: www.raportrolny.pl

mgr Marcin Bortniak
IUNG – PIB

Zakład Herbologii 
i Technik Uprawy Roli

U R O D Z A J

Suche herbicydy
Na rynku możemy zna-

leźć wiele środków ochrony 
roślin w postaci gotowego pły-
nu, koncentratu, proszku lub 
granulatu. Różnią się one nie 
tylko formulacją, ale też efek-
tywnością i sposobem użycia. 
Które wybrać, aby efektywnie 
chronić plony i skutecznie wal-
czyć z chwastami?

Warto zwrócić uwagę, jaka 
jest postać herbicydu w wersji 
suchej – czy jest to proszek, czy 
granulat. Mają one podobne 
działanie, jednak granulat jest 
bezpieczniejszy dla użytkowni-
ka. Przede wszystkim nie pyli, 
jak to zdarza się przy użyciu 
proszku, co w konsekwencji 
może prowadzić do zatrucia. 
Ponadto w porównaniu z płyn-
nymi formami herbicydów, 
taka formulacja w przypadku 
bezpośredniego kontaktu ze 
skórą posiada zdecydowanie 
niższą przenikalność.

Najważniejszym argumen-
tem, przemawiającym za uży-
waniem herbicydów w postaci 
granulatu, jest ich wysoka 
wydajność. Może być ona 
nawet 2 razy większa niż po-
staci płynnej - zazwyczaj 1 kg 
suchej formulacji odpowiada 
2 litrom płynu. Ale ważne jest 
także stężenie substancji czyn-
nej zawartej w granulkach. 
Często zdarza się, że jest ono 
kilkukrotnie wyższe niż w go-
towym, preparacie płynnym. 

Potwierdza to opinię, że her-
bicydy w postaci suchej for-
mulacji posiadają  najwyższe 
stężenie substancji czynnej 
wśród preparatów dostępnych 
na rynku.

Granulat daje również wyż-
szą gwarancję, że deklarowana 
zawartość substancji czynnej, 
np. glifosatu, jest dokładnie 
taka sama, jak w gotowym 
produkcie. Inaczej sprawa 
wygląda w przypadku płyn-
nych formulacji, które podat-
ne są na pewne wahania. To 
ważna informacja dla rolni-
ków, potrzebujących najwyż-
szej ilości substancji czynnej 
w herbicydzie!

Sucha formulacja, to także 
znaczna wygoda stosowania 
i magazynowania. Wśród 
herbicydów dostępnych na 
rynku, nawet ich największe 
opakowania (np. 10 kg) zaj-
mują o wiele mniej miejsca, 
niż te z gotowym roztworem. 
Inna kwestia to wspomniana 
wygoda użycia. Opakowania 
granulatu można z łatwością 
przenosić za pomocą poręcz-
nych uchwytów, co ułatwia 
nie tylko transport, ale także 
dozowanie produktu.

Pozostaje problem rozpusz-
czalności granulatu. Wielu rol-
ników zakłada, że granulat nie 
rozpuści się łatwo w wodzie 
i podczas aplikacji pozosta-
nie na roślinach, niszcząc 

je. Jednak na rynku istnieje 
wiele herbicydów, które dzię-
ki zastosowaniu najnowszej 
technologii, rozpuszczają się 
całkowicie, nawet w małej ilo-
ści zimnej wody. Sprzyja to 
pobraniu i przemieszczeniu 
się środka w roślinie, przez 
wysoce wydajny system prze-
noszenia, zapewniający więk-
szą skuteczność oraz bardziej 
stabilne działanie substancji 
czynnej w różnych warunkach.

Z pewnością każdy rolnik 
wybiera sprawdzony przez sie-
bie rodzaj herbicydu. Jednak 
często nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że produkt, który stosu-
je od lat, występuje w innych 
(zdecydowanie lepszych!) wer-
sjach. Dlatego warto co pewien 
czas zapoznać się z najnowszy-
mi rozwiązaniami na rynku 
środków ochrony roślin, aby 
jeszcze skuteczniej walczyć 
z chwastami.

Źródło: Agemcja MARTIS

dr inż. Tomasz Sekutowski 
IUNG-PIB Zakład Herbologii 

i Technik Uprawy Roli

W czym sucha formulacja herbicydów jest lepsza od płynnej?

Miotła zbożowa, wymaga od plantatorów podejmowania niełatwych decyzji o terminach 
i sposobach jej zwalczania.
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Jesienne skracanie rzepaku w połączeniu 
z ochroną przed chorobami

W związku z tym warto jak 
najwcześniej zacząć monito-
ring plantacji pod kątem za-
równo występowania objawów 
chorób, jak i śladów uszkodzeń 
przez szkodniki.  Spośród cho-
rób, szczególną uwagę nale-
ży zwrócić na objawy suchej 
zgnilizny kapustnych, a także 
czerni krzyżowych i szarej ple-
śni. Duża szkodliwość suchej 
zgnilizny kapustnych (Leptos-
phaeria spp.), wynika z biologii 
jej sprawców. Głównym źró-
dłem pierwotnego porażenia 
rzepaku są bowiem zarodniki 
workowe (askospory) tworzone 
w owocnikach (pseudotecjach) 
na resztkach pożniwnych z po-
przedniego sezonu. Te zarod-
niki mogą rozprzestrzeniać się 
z masami powietrza, nawet 
na dużą odległość, od pól 
z niedostatecznie przykry-
tymi resztkami porażonych 
roślin rzepaku. Objawy cho-
roby są początkowo widocz-
ne na liścieniach i liściach 
w postaci brunatnoszarych 
plam z czarnymi owocnikami 
(piknidiami) na powierzchni. 
W piknidiach tych tworzą się 
zarodniki konidialne odpowie-
dzialne za wtórne infekcje na 
danej roślinie lub w pobliżu. 
Grzybnia przerasta stopniowo 
tkanki liścia i ogonka liścio-
wego w kierunku podstawy 
łodygi. Patogen powoduje tam 
brunatne, rozległe palmy, a  
tkanki w tym ważnym dla ro-
śliny miejscu, są stopniowo 
niszczone. W tym sezonie z po-
wodu dogodnych warunków 
wilgotnościowych, na odmia-
nach o mniejszej odporności, 
takich objawów na liściach, 
a potem na podstawie łodygi, 
przypuszczalnie będzie dużo.

Na roślinach w tym samym 
niemal czasie można też zaob-
serwować symptomy wywo-
łane przez sprawców czerni 
krzyżowych oraz szarej pleśni.  
Pierwsza choroba ma postać 
brunatnych, owalnych plam 
z chlorotyczną obwódką. Szara 
pleśń pojawia się szczególnie 
wówczas, gdy rośliny wcze-
śniej zostały uszkodzone np. 
przez szkodniki, maszyny czy 
herbicydy. Sprawca tej choroby 
powoduje rozległe, sinozielone 
plamy, które przy dużej wil-
gotności powietrza pokrywają 

się szarym nalotem struktur 
grzyba, a porażone tkanki gni-
ją i zamierają.

W celu stwierdzenia celo-
wości zastosowania środka 
ochrony roślin lustracje pola 
należy przeprowadzać regu-
larnie i starannie. Zabieg przy 
użyciu fungicydu jest zasad-
ny jeżeli 10-20% ocenianych 
roślin ma pierwsze objawy 
porażenia przez sprawców 
suchej zgnilizny kapustnych, 
bowiem został osiągnięty próg 
ekonomicznej szkodliwości. 
Wykonuje się go najczęściej 
w fazie 4-8 liści właściwych. 
W odniesieniu do czerni krzy-
żowych, czy szarej pleśni ten 
próg, w którym warto zastoso-
wać środek,  wynosi 20-30%. 
Niższą, podaną wartość pro-
gu zawsze warto wziąć pod 
uwagę, gdy panuje wysoka wil-
gotność powietrza, a odmiana 
należy do bardziejpodatnych. 
W określeniu potencjalnego 
zagrożenia ze strony spraw-
ców suchej zgnilizny pomoc-
ny może być również system 
wspomagania decyzji, tj. znany 
wszystkim SPEC. 

Zdecydowana większość za-
rejestrowanych fungicydów 
zawiera substancje czynne, 
które mają za zadanie nie tylko 
niszczyć sprawców chorób, ale 
dodatkowo działają jak regu-
latory wzrostu. Powodują one 
hamowanie wynoszenia stożka 
wzrostu ponad powierzchnię 
gleby, zmieniając tym samym 
pokrój roślin sprzyjający prze-
trwaniu działania niekorzyst-
nych czynników pogodowych. 
Dotyczy to środków, które 
mają w swoim składzie takie 
substancje czynne jak np.: 
tebukonazol, metkonazol, 
protiokonazol, paklobutra-
zol. Substancje te należy za-
stosować, gdy plantacja jest 
wyrównana we wzroście, 
a rośliny mają przynajmniej 
2-3 pary liści właściwych. Aby 
uzyskać zadowalającą skutecz-
ność działania tych środków 
temperatura powietrza powin-
na być wyższa niż 10-12°C. 
Zdrowe od samego początku 
rośliny lepiej się rozwijają, ła-
twiej jest im przetrwać trudny 
okres zimowego spoczynku 
i osiągnąć wysoki plon.

Dr Ewa Jajor 
IOR – PIB w Poznaniu

Warunki do siewu, wschodów i początkowego rozwoju w tym sezonie 
były zadowalające.

Tabela 1.

Fungicyd Substancje czynne
Dawka
( l/ha)

Zakres rejestracji

*S.z.k. *Cz. k. *Sz.p.

Bounty 430 SC tebukonazol 0,45 + + +

Brasifun 250 EC tebukonazol 0,75 + - -

Caramba 60 SL metkonazol 0,7-1,0 + + +

Caryx 240 SL chlorek mepikwatu, 
tebukonazol 1,0 + + -

Clayeton Tabloid tebukonazol 0,75 + + +

Cowrinth 240 EC protiokonazol, tebukonazol 0,75 + + -

Darcos 250 EW tebukonazol 0,75 + + +

Domnic 250 EW tebukonazol 0,75 + + -

Erazmus 250 EW tebukonazol 0,75 + + +

Furtado 250 EW tebukonazol 0,5-0,75 + + -

Helicur 250 EW tebukonazol 0,5-0,75 + + -

Horizon 250 EW tebukonazol 0,5 + + -

Kosa 250 EW tebukonazol 0,75 + + -

Magnello 350 EC difenokonazol, tebukonazol 0,8 + - -

Maxior difenokonazol, tebukonazol 0,8 + - -

Mystic 250 EW tebukonazol 0,75 + + -

Orius Extra 250 EW tebukonazol 1,0 + + -

Riza 250 EW tebukonazol 1,0 + + -

Sokolov 250 EW tebukonazol 0,75 - + -

Sparta 250 EW tebukonazol 1,0 + + +

Spekfree 430 SC tebukonazol 0,45 + + +

Starpro 430 SC tebukonazol 0,45 + + +

Syrius 250 EW tebukonazol 1,0 + + -

Tarcza Łan 250 EW tebukonazol 0,75 + + -

Tebu 250 EW tebukonazol 0,5-0,75 + + -

Tebusha 250 EW tebukonazol 0,75 + + -

Tilmor 240 EC protiokonazol, tebukonazol 0,75 + + -

Toledo 250 EW tebukonazol 0,75 + + +

Toprex 375 SC difenkonazol, paklobutrazol 0,3 + + -

Topsin M 500 SC tiofanat metylowy 1,2 + + +

Trion 250 EW tebukonazol 0,5-0,75 + + -

Troja 250 EW tebukonazol 1,0 + + +

Tyberius 250 EW tebukonazol 1,0 + + -
*-S.z.k. -  Sucha zgnilizna kapustnych; *- Cz.k. – Czerń krzyżowych; *- Sz.p. – Szara pleśń
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Klucz do 
skutecznego 
nawożenia
rzepaku

Zalecenia uprawowe rzepak

Nawozy typu ADOB®     i Basfoliar®     stanowią kompleksowy i skuteczny 
program dolistnego nawożenia rzepaku.
Ich skład zawiera bogaty zestaw makro- i mikroelementów, 
specjalnie dopasowany do potrzeb uprawy rzepaku.

2.0 2.0

Teraz dostępna jest także nowa generacja nawozów – Basfoliar 2.0ADOB 2.0

www.adob.com.plADOB®
nawozy

5 l/ha

1 l/kg/ha

1,5 kg/l/ha

0,1 l/haADOB® 2.0 Mo

Basfoliar® 2.0
12-4-6+S
Solubor® DF
lub ADOB® Bor

ADOB® Mn IDHA

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

Valtra jest marką o światowym zasięgu, należącą do AGCO.

YOUR
WORKING
MACHINE

NIE MUSISZ PRÓBOWAĆ.
PO PROSTU DZIAŁAJ.

ZAPRASZAMY NA 
AGRO SHOW W BEDNARACH
STOISKO D 216

ATRAKCYJNE FINANSOWANIE FABRYCZNE  
AGCO FINANCE JUŻ DO 0%
O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ DEALERA
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Przenośniki do ziarna

Te urządzenia transportowe 
charakteryzują się dosyć prostą 
budową o ograniczonym zasię-
gu. Mogą być instalowane na 
stałe lub posiadać konstruk-
cję przenośną czy przewoź-
ną. Przenośniki umożliwiają 
transport materiału w płasz-
czyźnie pionowej, poziomej 
lub nachylonej pod kątem do 

płaszczyzny. Najczęściej zasto-
sowanie znajdują przenośniki 
ślimakowe (śrubowe), łańcu-
chowo-krążkowe, kubełkowe 
i pneumatyczne.

Przenośniki ślimakowe 
należą do najczęściej stoso-
wanych przenośników. Mogą 
pracować w kierunku zarów-
no pionowym, poziomym jak 

i pochyłym. Przenośnik skła-
da się z rury metalowej lub 
z tworzywa, i zainstalowanego 
w niej ślimaka, którego kształt 
uzależniony jest od transpor-
towanego materiału. Napęd 
ślimaka realizowany jest za 
pomocą silnika elektrycznego 
z motoreduktorem o mocy od 
0,75kW do 11kW. Obracając 
się powoduje przesuwanie 
materiału w kierunku otwo-
ru wylotowego (fot. 1).

Wydajność przenośników 
ślimakowych mobilnych uza-
leżniona jest od średnicy rury, 
w której pracuje ślimak, sko-
ku oraz prędkości obrotowej 
i może wynosić 2 – 22ton/h. 
Dodatkowo przenośniki ślima-
kowe mobilne i zamontowane 
na stałe do ścian silosów lub 
budynków wyposażone są 
w kosz zasypowy. Takie roz-
wiązanie pozwala połączyć 
jeden przenośnik z kilkoma 
innymi przenośnikami stoso-
wanymi do przenoszenia ma-
teriału na dalsze odległości. 
Przenośniki ślimakowe mogą 
być również na stałe zamonto-
wane do leja zsypowego silosu, 
transportując bezpośrednio 
materiał paszowy do budynku 
inwentarskiego, a następnie 
do koryt dla zwierząt. Dłu-
gość paszociągów, w których 
stosowany jest przenośnik 
ślimakowy, w zależności od 
średnicy rury może wynosić 
od 45 – 65m a wydajności na 
poziomie 450kg/h – 4,5t/h. 
Zaletą przenośników śli-
makowych jest ich prosta 

konstrukcja, łatwość obsługi 
oraz możliwość przenoszenia 
różnego rodzaju materiałów 
pod różnym kątem. Do wad 
natomiast należy zaliczyć dość 
duże zapotrzebowanie na ener-
gię elektryczną.

Nieco innym rodzajem prze-
nośnika jest przenośnik łańcu-
chowo-krążkowy. Najczęściej 
stosowany jest w paszociągach 
do zadawania pasz trzodzie 
chlewnej. Przenośnik tego typu 
składa się z rury, wewnątrz 
której ustawione są pionowo, 
w pewnych odstępach meta-
lowe krążki spięte ogniwami 
łańcucha, które wprawione 
w ruch przesuwają materiał 
paszowy. W przenośnikach 
łańcuchowo-krążkowych 
zazwyczaj stosowane są dwa 
rodzaje średnic rur: 45mm 
i 63mm, które mają decydujący 
wpływ na wydajność paszocią-
gu. Rury wykonane są z me-
talu odpornego na warunki 
atmosferyczne oraz ścieranie. 
W skład napędu przenośni-
ka wchodzi silnik elektryczny 
o mocy 1,1kW – 1,85kW oraz 
jednostka napędowa, która jest 
odpowiedzialna za odpowied-
ni naciąg łańcucha wewnątrz 
rury (fot. 2a i 2b).

Wydajność tego typu prze-
nośników wynosi od 450kg/h 
– 1,2t/h, w zależności od za-
stosowanej średnicy rury. Naj-
większą zaletą przenośników 
łańcuchowo-krążkowych jest 
długość linii, która w zależ-
ności od ilości użytych kolan 
narożnych może wynosić od 
100 – 400m. Do wad nato-
miast można zaliczyć możli-
wość zastosowania ich tylko 
i wyłącznie na stałe wewnątrz 
budynków inwentarskich, naj-
częściej jako linia paszowa do 
żywienia trzody chlewnej.

Z kolei do zapełnienia 
silosów wieżowych ziarnem, 
najczęściej wykorzystuje się 
przenośniki kubełkowe (fot. 3).

Służą one do transportu 
pionowego ziarna z jednego 
poziomu na inny. Tego typu 
przenośniki zbudowane są ze 
szczelnej obudowy, wewnątrz 
której znajduje się cięgno (łań-
cuch). Do łańcucha przymo-
cowane są w odpowiednich 
odstępach naczynia zwane 
kubełkami, w których trans-
portowana jest pasza. Łańcuch 
z kubełkami przewija się przez 
bęben napędowy umieszczo-
ny w górnej części obudowy. 

Materiał zasypywany jest do 
kosza zasypowego, a następnie 
pobierany za pomocą kubeł-
ków i transportowany w górę, 
gdzie następuje opróżnianie 
kubełków wprost do rury zsy-
powej skierowanej do wnętrza 
silosu. Wydajność przenośni-
ków kubełkowych wynosi 
od 20 do nawet 150t/h przy 
maksymalnej transportowej 
wysokości 40m. Dlatego też 
tego typu przenośniki wyko-
rzystywane są najczęściej do 
napełniania baterii silosów 
(kilku silosów połączonych 
ze sobą).

Rzadziej stosowanymi 
przenośnikami do ziarna są 
przenośniki pneumatyczne. 
Są to urządzenia, które prze-
mieszczają materiał za pomo-
cą powietrza w zamkniętych 
przewodach przez unoszenie 
lub przetłaczanie. Transpor-
towane ziarno przemieszcza 
się w przewodach rurowych 
do miejsca docelowego. Prze-
nośniki te zapewniają herme-
tyzację transportu, eliminację 
strat materiału i pylenia.

Do wad można zaliczyć duże 

zużycie energii elektrycznej 
i szybkie zużywanie się prze-
wodów i osprzętu. Najczę-
ściej używane są przenośniki 
pneumatyczne o wydajności 
2–7 t/h przy stosunkowo du-
żym poborze mocy 5,5–7kW. 
Stosowane średnice przewo-
dów transportowych wyno-
szą 160-200 mm. Przenośniki 
pneumatyczne mogą transpor-
tować materiał w transporcie 
poziomym do 80 m i w piono-
wym do 8–10 m. Duży pobór 
mocy ogranicza stosowanie 
w gospodarstwach rolnych 
przenośników o wydajności 
powyżej 7t/h.

Na rynku jest wielu pro-
ducentów różnego rodzaju 
przenośników do transpor-
tu ziarna. Są to najczęściej 
firmy, które oferują systemy 
magazynowania ziarna, jak 
również zajmujące się budo-
wą kompleksowych systemów 
paszowych dla zwierząt inwen-
tarskich. Dlatego też decydując 
się na zakup odpowiedniego 
sprzętu, należy uwzględnić 
potrzebę jego wykorzystania.

Źródło: literatura u autora

Marcin Majchrzak 
Instytut Technologiczno-

-Przyrodniczy 
Oddział w Warszawie

Do załadunku, rozładunku i przemieszczania ziarna w gospodarstwach 
rolnych wykorzystywane są różnego rodzaju przenośniki.

Fot. 1. Przenośnik ślimakowy o konstrukcji mobilnej

Fot. 2a.  Jednostka napędowa wraz z przenośnikiem 
łańcuchowo-krążkowym

Fot. 2b. Jednostka napędowa wraz z przenośnikiem 
łańcuchowo-krążkowym

Fot. 3. Przenośnik kubełkowy połączony z kilkoma silosami
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Zebrać dobre ziarno kukurydzy

Mokre ziarno bezpośrednio 
po zbiorze wymaga natych-
miastowego dosuszenia do 
wilgotności około 13-14 % 
i schłodzenia do temperatu-
ry poniżej 10°C, zakiszenia 
lub zakonserwowania.

Termin uzyskania dojrza-
łości omłotowej zależy od 
wczesności odmiany oraz 
przebiegu pogody. Przy ocenie 
organoleptycznej jest to tzw. 
stadium czarnej plamki, czyli 
powstanie niewielkiego sczer-
nienia przy zarodku ziarnia-
ka. W stadium czarnej plamki 
ziarno może mieć wilgotność 
około 35-38%, ale w roku cie-
płym i suchym również oko-
ło 30%. Dlatego też obecnie 

w warunkach krajowych jako 
typową dla młóconego ziarna 
należy przyjąć wilgotność oko-
ło 30%. Jest to uzasadnione 
bardzo szerokimi możliwościa-
mi doboru odmian do rejonu 
uprawy jak również dużymi 
kosztami energii do suszenia. 
Wilgotność zbieranego ziar-
na, jest też bardzo ważnym 
parametrem wpływającym 
na jakość zbieranego plonu, 
ponieważ stopień uszkodzeń 
omłacanego ziarna jest tym 
większy im wyższa jest jego 
wilgotność. Przy zawartości 
wody w ziarnie wynoszą-
cej ponad 35%, większa jest 
masa kolb, liści okrywowych 
i rdzeni, co powoduje większe 

obciążenie zespołu młócącego, 
spadek jego przepustowości 
i trudniejsze rozrywanie li-
ści okrywowych. Przy dużej 
wilgotności maleje też stopień 
przesiewu ziarna przez klepi-
sko i  zwiększają się uszkodze-
nia ziarna. Znacznie trudniej 
przebiega proces oddzielania 
ziarna od kolb i zwiększają 
się straty w niewymłóconym 
ziarnie. 

Kukurydza przeznaczona 
na ziarno paszowe  najczęściej 
zbierana jest adaptowanymi 
kombajnami zbożowymi. Ma-
szynami tymi realizowany jest 
zbiór, omłot kolb bezpośred-
nio na polu oraz rozdrabnia-
nie słomy. 

Przystosowanie kombajnu 
zbożowego do zbioru kuku-
rydzy polega na zastąpieniu 
zespołu żniwnego przez ada-
pter obrywający kolby oraz na 
dokonaniu zmian w zespole 
młócącym i czyszczącym kom-
bajnu. Obejmują one wymianę 
sit na bardziej wytrzymałe oraz 
zakrycie przestrzeni między 
listwami cepowymi przysło-
nami, które są przykręcane do 
tarcz bębna. Konieczna jest 
również zmiana parametrów 
zespołu młócącego, co wynika 
z fizycznych właściwości kolb. 
W kombajnach BIZON, kle-
pisko standardowe zastępuje 
się klepiskiem o wzmocnio-
nej konstrukcji - zmniejszo-
na liczba listew i powiększona 
grubość prętów. Wzmocniony 
jest również ruszt kierujący 
klepiska. Chwytacz kamieni 
zakrywany jest blachą w celu 
zapobieżenia wpadania kolb, 
co ma na celu ograniczenie za-
kłóceń w transporcie masy do 
zespołu młócącego. W wytrzą-
saczach pierwsze dwa stopnie 
klawiszy wykładane są bla-
chami schodkowymi przykrę-
conymi do sit co zabezpiecza 
je przed odkształceniami 
wskutek uderzeń połamanych 
rdzeni kolb. Nad klawiszami 
wytrząsacza zakładany jest 
dodatkowy fartuch gumo-
wy, który ogranicza prędkość 
przepływu masy i zapobiega 
wyrzucaniu ziarna przez bęben 

młócący i odrzutnik słomy. 
W zespole czyszczącym gór-
ne sito żaluzjowe zastępuje się 
sitem kieszonkowym, a dolne 
sito żaluzjowe sitem otworo-
wym. Sito kłosowe zastąpione 
jest podobnie jak sito górne, si-
tem kieszonkowym. Zmiany te 
mają na celu wyeliminowanie 
zalepiania się sit oraz zwięk-
szenie ich przesiewalności 
i jakości czyszczenia. 

Podczas zbioru kukurydzy 
należy zwracać uwagę na wa-
runki panujące na plantacji 
i w miarę potrzeby korygować 
ustawienia kombajnu w celu 
ograniczenia strat i uszkodzeń 
ziarna. Pierwszym zespołem 
roboczym mającym kontakt 
z roślinami kukurydzy jest 
cheder  kombajnu, w którym 
reguluje się odległość między 
listwami obrywającymi kolby. 
Jako parametry wyjściowe naj-
częściej podaje się, że szczelina 
między listwami obrywający-
mi powinna wynościć 32 mm 
na wejściu i 27 mm na wyj-
ściu. Odległość między zwoja-
mi przenośnika ślimakowego 
a dnem – 25 mm. Jeżeli szcze-
lina między listwami obrywa-
jącymi kolby jest zbyt szeroka, 
to będą się one przesmykiwały 
do wałków wciągających, gdzie 
zostaną uszkodzone, a ziar-
no ulegnie zgubieniu. Z kolei, 
gdy odległość jest zbyt mała 
w stosunku do średnicy łodyg 
kukurydzy, to będzie docho-
dziło do zapchań. Odległość 
między wałkami wciągającymi 
również musi zostać dostoso-
wana do średnicy roślin. Gdy 
jest zbyt duża, to łodygi nie 
będą ściągane w dół i będzie 
dochodziło do zapchań, a je-
żeli jest zbyt mała, to będzie 
następowało ucinanie grubych 
łodyg, które przejdą dalej do 
młocarni, co będzie skutkowa-
ło obniżeniem jakości zbiera-
nego plonu.

Kolejne regulacje nale-
ży przeprowadzić w zespole 
młócącym. W przypadku kom-
bajnów innych producentów 
nastawy będą inne, więc na-
leży kierować się instrukcją 
obsługi dla danego typu ma-
szyny. Jeżeli podczas pracy 
zostaną stwierdzone niedomło-
ty, to w pierwszej kolejności 
należy zmniejszyć szczelinę 
roboczą (bez zwiększania 
prędkości obrotowej bębna), 
ponieważ zwiększenie prędko-
ści obrotowej bębna młócącego 

powoduje w większym stopniu 
wzrost uszkodzeń ziarna niż 
zmniejszenie szczeliny omło-
towej. Jeśli nie ma poprawy, 
dopiero wówczas należy zwięk-
szyć prędkość obrotową bębna 
młócącego.

Podczas zbioru kukurydzy 
ziarnowej (szczególnie przy 
świadczeniu usług), należy 
pamiętać o możliwości wy-
stąpienia odmiennych wa-
runków pracy na różnych 
polach i tym samym w miarę 
potrzeby korygować nastawy 
kombajnu w celu ograniczenia 
strat i uszkodzeń ziarna. Jest 
to bardzo ważne, ponieważ 
rolnicy uprawiają różne od-
miany i tym samym wilgot-
ność zbieranego ziarna oraz 
średnica łodyg i kolb będzie 
się zmieniała. Może być nawet 
mocno zróżnicowana dla tej 
samej odmiany, jeżeli wystę-
pują różnice w warunkach gle-
bowych, terminie siewu czy 
poziomie nawożenia.

Słomę najlepiej rozdrobnić 
podczas zbioru

Po zbiorze kukurydzy na 
ziarno, na polu pozostaje 
duża ilość resztek pożniw-
nych - łodygi z liśćmi, rdzenie 
kolbowe oraz liście okrywowe 
kolb. Dlatego też łodygi wraz 
z liśćmi należy rozdrobnić na 
sieczkę o długości nie większej 
niż 10 cm. W obecnie użyt-
kowanych przystawkach do 
obrywania kolb kukurydzy 
najczęściej są stosowane roz-
drabniacze typu nożowego 
o pionowej osi obrotu, któ-
re tną słomę w płaszczyźnie 
poziomej. Urządzenia te są 
umieszczane pod spodem 
adaptera – w pobliżu zespo-
łów obrywających kolby. Pod-
stawową zaletą rozdrabniaczy 
montowanych na adapterach 
jest rozdrobnienie słomy, za-
nim przetoczą się po niej koła 
kombajnu. Wykorzystywanie 
tego typu adapterów do obry-
wania kolb i rozdrabniania 
łodyg, pozwa la na dokładne 
i bez stosowania dodatkowych 
zabiegów roz drobnienie słomy.

dr hab. Ireneusz Kowalik 
UP Poznań

Ziarno kukurydzy zbierane w polskich warunkach klimatycznych zawiera przeciętnie około 
25-35% wody.
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          NIEZAWODNA
          BEZPIECZNA
          TRWAŁA

HIT CENOWY! 

-10.000

 PRZYCZEPA T739 (14t)  

 JUŻ OD 39.150 PLN NETTO*!

CENA NETTO W PODSTAWOWYM WYPOSAŻENIU  -*Szczegółowe informacje u twojego dealera.  
OFERTA OGRANICZONA CZASOWO, Zdjęcie nie przedstawia wyposażenia standardowego.

Dane techniczne:
Ładowność [kg] 14.000
Masa [kg] 3.800
Długość całkowita / 
Szerokość całkowita / 
Wysokość całkowita* 
[mm]

7500/ 
2550/ 
3000

Długość/Szerokość/
Wysokość przestrzeni 
ładunkowej [mm]

5385/ 
2410/ 
600

Wysokość przestrzeni 
ładunkowej od ziemi 
[mm]

1373

Pojemność [m3] 7.8
Pojemność z nadstawką 
[m3] 18.2

Ogumienie 385/65 
R22,5

Transport w gospodarstwie

Efektywne wykorzystanie zesta-
wu transportowego zależy między 
innymi od umiejętnego powiąza-
nia funkcjonalnych cech przyczepy 
z rodzajem przewożonego ładunku 
i jego obsługą.

Każde gospodarstwo rolne 
można śmiało określić mianem 
przedsiębiorstwa transportowego. 
Szacunkowe obliczenia wskazują, 

że w rolnictwie występuje ponad 
300 rodzajów ładunków, które 
mogą podlegać transportowi. 
Stąd, przyczepy stanowią obok 
ciągników podstawowy sprzęt 
użytkowany zarówno w sezonie, 
jak i poza sezonem prac polowych 
w gospodarstwie. 

Z racji różnorodności i spe-
cjalizacji prac transportowych 

oczekiwania wobec przyczep mogą 
okazać się i okazują coraz bardziej 
wyrafinowane. Odpowiedzią na 
rosnące wymagania transporto-
we są coraz nowocześniejsze kon-
strukcje przyczep dostępnych na 
krajowym rynku. 

Ładowność jest jednym z naj-
ważniejszych kryteriów dobo-
ru przyczepy do gospodarstwa. 
Większa ładowność przyczepy 
pozwala na osiąganie wyższych 
wydajności w transporcie, jednak 
wiąże się z koniecznością wypo-
sażenia gospodarstwa w ciągnik 
o odpowiednio dużym zapasie 
mocy. Ładowność przyczepy i jej 
zapotrzebowanie na siłę uciągu nie 
powinny być wyższe niż siła uciągu 
największego spośród użytkowa-
nych w gospodarstwie ciągników. 

Ładowność przyczepy powinna 
być dostosowana do powierzchni 
użytków rolnych gospodarstwa. 
Na ogół przyjmuje się, że przycze-
py o ładowności do 4 ton znaj-
dują zastosowanie w każdym 
gospodarstwie wyposażonym 
w ciągnik rolniczy. Użytkowanie 

przyczep o ładowności 4-6 ton 
znajduje racjonalne uzasadnienie 
w gospodarstwach o powierzchni 
przekraczającej 35 ha. Większe 
ładowności przyczep, tj. 6-8 ton 
i więcej odpowiadają potrzebom 
transportowym gospodarstw o po-
wierzchni ponad 100 ha. 

Cechą przyczep powinien być 
wysoki poziom funkcjonalności. 
Poza sprawnym przewozem masy 
towarowej, przyczepy powinny 
być przystosowane do samodziel-
nego rozładunku, w najlepszym 
przypadku na trzy strony. Ta-
kie cechy prezentują przyczepy 
samowyładowcze. 

O funkcjonalności użytkowa-
nia przyczep decydują również 
inne elementy ich opcjonalnego 
wyposażenia. Można tu wymie-
nić wyposażenie w centralny 
system ryglowania ścian, system 
centralnego otwierania burt, za-
wór odcinający hydraulikę przy 
maksymalnym wychyleniu skrzyni 
(zmniejszający ryzyko wywróce-
nia przyczepy), układ do hydrau-
licznego otwierania tylnej burty, 

ergonomiczne górne zamki ścian, 
nadstawy (pojedyncze, podwójne 
lub potrójne), plandekę (w niektó-
rych opcjach ze stelażem), okno 
z zasuwą w ścianie tylnej. 

Elementem bezpiecznego użyt-
kowania przyczep jest ich wy-
posażenie w układ hamulcowy, 
montowany w opcji hydraulicznej 
lub pneumatycznej (z możliwo-
ścią automatycznej regulacji siły 
hamowania i wyborem między 
instalacją jedno- i dwuobwodo-
wą), z uwzględnieniem hamulca 
postojowego. Niektórzy produ-
cenci przyczep oferują też opcjo-
nalnie wyposażenie w podest 
dla operatora, kosz lub uchwyt 
na koło zapasowe, tylny zaczep 
oraz tylny otwór wysypowy uła-
twiający opróżnianie przyczepy 
bezpośrednio do kosza przeno-
śnika ślimakowego. 

 Realizacja zadań transporto-
wych wiąże się z uwzględnieniem 
następujących elementów: ładow-
ności środków transportowych, 
czasu trwania załadunku i roz-
ładunku, a także długości drogi 

przewozu wraz z prędkością jazdy. 
Na podstawie wymienionych 

danych, praktycznych zakresów 
ich występowania i obliczeń moż-
na określić efekty użytkowania 
zestawów transportowych. 

Jak wynika z badań symulacyj-
nych, przy małych odległościach 
(do 10 km) wydajność transpor-
tu rośnie tylko do pewnej ładow-
ności przyczep. Przy większych 
odległościach przewozu można 
obserwować stopniowy wzrost 
wydajności transportu wraz ze 
wzrostem ładowności. W trans-
porcie polowym, w przypadku 
krótszych odległości i relatyw-
nie dłuższych czasów załadunku 
i rozładunku, korzystniejsze jest 
stosowanie przyczep o mniejszej 
ładowności.

Marek Gaworski 
SGGW Warszawa 

Realizacja zadań transportowych w gospodarstwie rolnym nie sprowadza się tylko do 
wyposażenia w ciągnik i przyczepę.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 32 utworzą rozwiązanie - przysłowie ludowe.
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Tworzymy urodzaj

Mocne kości

Element zdziwienia pojawia 
się już przy przygotowywaniu 
garderoby naszych pociech na 
nowy rok szkolny. Wyciągamy 
z szafy bluzki, spodnie, spódni-
ce i dziwimy się, przykładając 
do syna czy córki, że rękawy 
za krótkie, spodnie sięgają do 
łydek, a spódniczka, która jesz-
cze niedawno była do kolan, 
jest teraz „mini”.

Bardzo dobrze, że nasze ma-
luchy tak szybko rosną. Rodzice 
zapewniają więc nowe ubrania, 
o coraz większym rozmiarze. 
Warto jednak też zadbać o to, 
by nasze maluchy rosły zdrowo, 
a ich coraz dłuższe kości miały 
zdrowy budulec. 

Podstawowym składnikiem 
kości jest wapń, który musi być 
przez cały czas dostarczany 
do organizmu, ponieważ jest 
wchłaniany przez układ kostny. 
Jeżeli jest deficyt tego składni-
ka, to organizm uzupełnia bra-
ki czerpiąc go z kości, w efekcie 
kości demineralizują się i łamią.

Ile wapnia powinny spo-
żywać nasze dzieci? Zależy 
to od wieku. Dzienna dawka 
wapnia dla maluchów od roku 
do trzech lat wynosi 500 mg, 
starsze dzieci, do 8 roku 

życia powinny już otrzymać 
o 300 mg więcej tego odżyw-
czego składnika. Idealna dawka 
dla uczniów od 9 do 18 lat to 
1300 mg wapnia dziennie. 

Jeśli nie chcemy, nie musi-
my zajmować się przeliczaniem 
mg w dietach naszych pociech. 
Wiadomo bowiem, że najwięcej 
wapnia jest w nabiale. Aby więc 
pokryć średnie dzienne zapo-
trzebowanie na ten składnik 
budulcowy kości, warto spożyć 
w ciągu dnia: szklankę jogurtu 
naturalnego, 20 dag twarogu 
lub szklankę kefiru, 2 plaster-
ki żółtego sera, trzy szklanki 
mleka. Proste i skuteczne. 

Pilnując, aby te produkty 
spożywały nasze dzieci, mo-
żemy spokojnie wybrać się na 
zakupy po ubrania o większym 
rozmiarze.

Projekt „Mamy kota na 
punkcie mleka” realizowany 
jest przez Polską Izbę Mleka 
oraz Polską Federację Hodow-
ców Bydła i Producentów Mle-
ka, sfinansowany z Funduszu 
Promocji Mleka.

Źródło: Biuro Prasowe Kampanii 
Mamy kota na punkcie mleka

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Nasze dzieci rosną bardzo szybko. 
Widzimy je codziennie, więc nie 
dostrzegamy wielkich zmian. 
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Nowości KUHNA na AGROSHOW
LEXIS - zaczepiany 

opryskiwacz polowy 
Opryskiwacz LEXIS 3000 ze 

zbiornikiem  3000 litrów został 
zaprojektowany z myślą o rolni-
kach szczególnie ceniących sobie 
proste, ale skuteczne maszyny.

Kluczowe rozwiązania:
• MANUSET rozpoczęcie 

pracy wymaga obsługi tyl-
ko 2 głównych zaworów, 
w bardzo intuicyjny sposób 
– ilość czynności do wyko-
nania przed rozpoczęciem 
oprysku jest mniejsza od 
30% do 50% w porównaniu 
z maszynami konkurencyjny-
mi w tym segmencie.

• Kompaktowe wymiary – od-
ległość od osi jezdnej do za-
czepu dyszla wynosi 4.05 m: 
łatwe prowadzenie maszyny 
i mniejsze uszkodzenia roślin 
na uwrociach.

• Aluminiowe belki polowe 
MEA2 i MTA2 od 18 do 24 m 
z systemem kompaktowego 
składania. Systemy zawiesze-
nia belki polowej TRAPEZIA 
lub EQUILIBRA gwarantują-
ce lekkość i stabilność pra-
cy na polu oraz bezpieczny 
transport drogowy.

• Centralny punkt obsłu-
gi serwisowej z dostępem 
do poszczególnych filtrów 
i pompy stanowi wyjątkowo 
komfortowe rozwiązanie dla 
operatora.

• Duży wybór sterowni-
ków elektronicznych: 
RPB, REB3, VISIOREB 
lub od września 2016 CCI 
ISOBUS.
Poza tym opryskiwacz LEXIS 

został wyposażony w:
• Nowy rozwadniacz zapew-

niający całkowicie bezpieczną 
obsługę, szczególnie na etapie 
płukania,

• Nowy sterownik elektro-
niczny VISIOREB z wy-
świetlaczem obrazującym 
wykonywaną pracę oraz 
z wbudowanym systemem 
sterowania sekcjami GPS 
Section Control lub terminal 
sterujący CCI ISOBUS umoż-
liwiający korzystanie z aplika-
cji rolnictwa precyzyjnego.

• Liczne schowki, np. na ubra-
nie robocze.

CULTIMER L 100
 – zawieszany kultywator 

ścierniskowy
Po zaprezentowaniu nowej 

generacji kultywatorów CUL-
TIMER L 1000 w 2013 r., 
przyszła kolej na mniejsze, za-
wieszane modele CULTIMER 
L 100. Nowe modele zostały 
wyposażone zarówno w inno-
wacyjne rozwiązania zastoso-
wane już w serii CULTIMER L 
1000, jak i nowe rozwiązania, 
charakterystyczne dla zawiesza-
nych maszyn. Nowa seria « L » 
to modele z 3 rzędami zębów 
dostępne w szerokościach robo-
czych: 3 i 3.5 m ze sztywną ramą 
oraz 4 i 5 m z ramą składaną.

CULTIMER L 100 to bar-
dzo wszechstronna maszyna 
do płytkiej, średniej I głębo-
kiej uprawy ścierniska. Swoją 
uniwersalność zawdzięcza szero-
kim możliwością doboru części 
roboczych.

Wysoka jakość uprawy i wy-
dajne mieszanie gleby z resztka-
mi pożniwnymi dzięki specjalnie 
wyprofilowanym, wygiętym zę-
bom ze skręconymi listwami 
odkładającymi to cechy kulty-
watora CULTIMER, które naj-
częściej przekonują rolników.

PROLANDER – zaczepia-
ny kultywator ze sprężysty-
mi zębami

Nowy kultywator prze-
znaczony do przedsiewnego 
przygotowania gleby z dużym 
potencjałem pod względem wy-
dajności roboczej: PROLAN-
DER 6000 i 7500. Pierwszy 
tego typu kultywator w ofercie 
KUHN może być wykorzystany 
do różnych zadań, od płytkiej 
uprawy ścierniska (drugi prze-
jazd) do przedsiewnego przygo-
towania gleby.

Jego wszechstronność wią-
że się z zastosowaniem sprę-
żystych S-zębów o wymiarach 
70x12 mm, które mogą być wy-
posażone w dłuta 60 mm lub 
gęsiostopy 180 mm. Przednia 
włóka  wyrównuje zaoraną gle-
bę bezpośrednio przed zębami.

ESPRO 4000 R – nowy, skła-
dany siewnik

Większa wydajność robo-
cza. Mniejsze zapotrzebowa-
nie na moc.

Rodzina siewników ESPRO, 
które zostały zaprezentowane po 
raz pierwszy na targach SIMA 
2015 w Paryżu i nagrodzone ty-
tułem maszyny roku „2015 Ma-
chine of the year” w kategorii 
„siew”, powiększa się w tym 
roku o nowy, 4-metrowy model 
ESPRO 4000 R.

Ten nowy, składany siewnik 
jest wyposażony w dwa rzędy 
talerzy uprawowych, bezpo-
średnio za którymi podąża wał 
oponowy, a następnie nowe sek-
cje wysiewające CROSSFLEX. 
Nowy model jest wyposażony 
w 2 największe innowacje:
• Koła o dużej średnicy 

(900 mm) niezależnie mon-
towane na ramie w parach 
przesuniętych względem 
siebie (offset), wyposażone 
w opony ze specjalnym, głę-
bokim i ostrym bieżnikiem 

o kwadratowym profilu, za-
pewniającym dodatkowy za-
bieg kruszący glebę.

• Nowe sekcje wysiewające 
CROSSFLEX gwarantują 
równomierne wschody ro-
ślin – wszystkie są niezależnie 
montowane na elastomero-
wych amortyzatorach dokład-
nie spasowanych na ramie 
o profilu krzyża. Ich najwięk-
szą zaletą jest bezwzględne 
utrzymanie głębokości robo-
czej w każdych warunkach 
terenowych i przy każdej 
prędkości jazdy.
Ten wszechstronny siewnik 

może precyzyjnie wysiewać 
każdy materiał siewny przy 
każdej prędkości jazdy. Może 
być stosowany w każdej tech-
nologii uprawy gleby. Może 
być opcjonalnie wyposażony 
w przedni wał oponowy z moż-
liwością regulacji nacisku z ka-
biny ciągnika.

Źródło: KUHN
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Fot. 1.LEXIS zaczepiany opryskiwacz polowy

Fot. 2. Cultimer L 500 R kultywator zawieszany

Fot. 3. POLANDER kultywator zaczepiany
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