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Podstawą gospodarowania 
polską ziemią będzie dzierżawa

Jest Pan sekretarzem stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi i jednocześnie 
pełnomocnikiem rządu ds. 
kształtowania ustroju rolne-
go. Jakie Pani Premier posta-
wiła przed Panem zadania?

Zostałem powołany na 
wniosek ministra Krzyszto-
fa Jurgiela i jako pełnomoc-
nik rządu zajmuję się przede 
wszystkim koordynacją całości 
działań dotyczących opraco-
wania i wdrożenia ustawy 
o kształtowaniu ustroju rol-
nego oraz nadzorem nad Agen-
cją Nieruchomości Rolnych. 
Dziś nie mamy bowiem do-
brych i czytelnych rozwiązań 
prawnych, dotyczących ustroju 
rolnego, a za to przecież od-
powiada państwo. Dlatego też 
pierwszym krokiem nowego 
kierownictwa resortu rolnic-
twa było rozpoczęcie prac nad 
zmianą ustawy o ustroju rol-
nym państwa.

Jakie są założenia opraco-
wanej przez resort rolnictwa 
nowej ustawy o wstrzyma-
niu sprzedaży nieruchomo-
ści Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz zmianie 
niektórych ustaw?

Projektowane zmiany 
w ustawie zmierzają do 
wzmocnienia ochrony ziemi 
rolniczej w Polsce przed jej spe-
kulacyjnym wykupywaniem. 
Obowiązujące w tej materii 
przepisy prawne, jak też przy-
gotowana za czasów rządu PO-
-PSL ustawa z dnia 5 sierpnia 
2015 r., nie przeciwdziałają 
spekulacyjnemu wykupywaniu 
nieruchomości rolnych i nie 
gwarantują wykorzystania na-
bytych nieruchomości na cele 
rolnicze. Projekt zakłada, że 
w okresie 5 lat od dnia wej-
ścia w życie ustawy sprzedaż 
nieruchomości wchodzących 
w skład Zasobu Własności Rol-
nej Skarbu Państwa – z pew-
nymi wyjątkami - będzie 

wstrzymana. Dozwolona bę-
dzie m.in. sprzedaż małych 
nieruchomości rolnych do 1ha 
oraz nieruchomości przezna-
czonych na cele inwestycyjne. 
Wstrzymanie sprzedaży spo-
woduje, że podstawową formą 
gospodarowania polską ziemią 
wchodzącą w skład Zasobu 
będzie dzierżawa.

Czego dotyczą najważniej-
sze zmiany w proponowa-
nym przez MRiRW projekcie 
ustawy?

Najważniejsze zmiany w na-
szym projekcie dotyczą aktu-
alnie obowiązującej ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolne-
go. Przewiduje się, że nabyw-
cami nieruchomości rolnych 
będą mogli być wyłącznie rol-
nicy indywidualni. Wyjątek 
stanowić będą osoby bliskie 
zbywcy, jednostki samorzą-
du terytorialnego oraz Skarb 
Państwa, a za zgodą Prezesa 
Agencji Nieruchomości Rol-
nych, także inne podmioty. 
Ponadto uściślamy definicję 
rolnika indywidualnego, przez 
dodanie, że warunek osobi-
stej pracy w gospodarstwie jest 
spełniony między innymi wte-
dy, gdy dochody z prowadzenia 
gospodarstwa o powierzchni 
przekraczającej 20 ha użytków 
rolnych są nie niższe niż jed-
na czwarta części wszystkich 
jego dochodów. Ma to służyć 
wyeliminowaniu zakupu zie-
mi rolnej przez osoby, których 
zasadnicza aktywność życiowa 
i zawodowa ma miejsce poza 
rolnictwem, a zakup ziemi 
traktują jako formę lokaty 
kapitału. W zakresie zmian 
w ustawie o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa do najważ-
niejszych należy wprowadze-
nie regulacji stanowiącej, że 
powierzchnia nieruchomości 
rolnych nabytych łącznie kie-
dykolwiek z Zasobu nie będzie 
mogła przekroczyć 300 ha. 

Pozostałe zmiany w zakresie 
innych ustaw wymienionych 
w projekcie mają charakter 
pomocniczy w stosunku do 
wcześniej omówionych zmian.

Nowa ustawa o ustroju rol-
nym nie kończy jednak prac 
rządu premier Beaty Szydło 
nad uporządkowaniem spraw 
związanych z ziemią, która 
powinna być naszym dobrem 
narodowym?

To prawda, nie da się od razu 
nadrobić wieloletniego zanie-
dbania. Myślę, że po wejściu 
w życie nowej ustawy przyj-
dzie czas na dyskusję, której 
rezultatem będzie opracowa-
nie nowego projektu ustawy, 

który w szerszym niż obecnie 
zakresie, w sposób komplekso-
wy, będzie regulował sprawy 
kształtowania ustroju rolnego 
w Polsce.

Jak to zwykle bywa z pro-
ponowanych rozwiązań nie 
wszyscy będą zadowoleni?

Zgadza się, ale chcemy, żeby 
tych niezadowolonych było jak 
najmniej. Każda nowa regula-
cja prawna oznacza bowiem 
szansę dla jednych i zagroże-
nie dla drugich uczestników 
gospodarki ziemią. Prace nad 
ustawą wynikają z Progra-
mu Rolnego PiS i tam można 
znaleźć ocenę korzyści z jej 
wdrożenia.

Dlaczego rząd stawia na 
dzierżawę jako najlepszą for-
mę gospodarowania państwo-
wą ziemią?

Naszym zdaniem to najbar-
dziej bezpieczna forma gospo-
darowania polską ziemią. 
Wieloletnia stabilna umowa 
dzierżawy ziemi zawarta na 
korzystnych dla dzierżawcy 
warunkach zapewnia sta-
bilne dochody dzierżawcy 
a także Państwu odpowied-
nie dochody przez wiele lat 
do finansowania innych ce-
lów. Pamiętajmy, że ziemię 
sprzedaje się bowiem tylko 
raz i później nie ma odwrotu.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa ze Zbigniewem Babalskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi - pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego.

www.pom.com.pl
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Mocny pakiet składników

K+S Polska sp. z o.o. · telefon +48 61 628 52 10 · info.kali@ks-polska.com · www.ks-polska.com
Spółka należąca do Grupy K+S

Idealne połączenie magnezu, potasu, sodu i siarki w Korn-Kali oraz wysoka rozpuszczalność 
składników pokarmowych w nawozie (40 % K2O, 6 % MgO, 4 % Na2O, 12,5 % SO3) zasila optymalnie 
rośliny w potas i magnez – zwiększając ich odporność i efektywne gospodarowanie wodą.

Więcej informacji na stronie www.korn-kali.pl/mocnypakiet
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DuPont i Dow 
planują połączenie

Połączona spółka będzie na-
zywać się DowDuPont. Strony 
zamierzają następnie podzie-
lić spółkę DowDuPont na trzy 
samodzielne, publiczne spółki 
wyniku wydzielenia bez kon-
sekwencji podatkowych, z za-
strzeżeniem akceptacji przez 
urzędy nadzoru i zarządy firm.

W skład nowych spół-
ek wejdą:
• czołowa globalna spółka 

rolnicza, łącząca działal-
ność firm DuPont i Dow 
w zakresie nasiennictwa 
i ochrony roślin,

• czołowa globalna spół-
ka w zakresie materiałów 
konstrukcyjnych, wyłącznie 
przemysłowa spółka,

• czołowa spółka techno-
logiczna i innowacyjna 
w zakresie produktów wy-
specjalizowanych, która  
będzie obejmować działy 
żywienia i zdrowia, bionauk 
przemysłowych, bezpieczeń-
stwa i ochrony, elektroniki 
i komunikacji firmy DuPont 
oraz działalność w zakresie 

materiałów elektronicznych 
firmy Dow.
Każde z przedsiębiorstw bę-

dzie wyraźnie skoncentrowane, 
będzie posiadać odpowiednią 
strukturę kapitałową, oddziel-
ną i obowiązującą podstawę 
inwestycyjną, szereg przewag 
oraz celowe inwestycje w inno-
wacje zapewniające najlepsze 
rozwiązania dla klientów.

„Jest to niezwykła okazja 
do zapewnienia długotermi-
nowej, trwałej wartości dla 
akcjonariuszy poprzez połą-
czenie wzajemnie uzupełniają-
cych się liderów globalnych oraz 
stworzenie trzech skoncentro-
wanych liderów branżowych. 
Każde z przedsiębiorstw będzie 
w stanie skuteczniej alokować 
kapitał, korzystać z innowacji 
w sposób bardziej wydajny oraz 
udostępniać produkty i rozwiąza-
nia z wartością dodaną klientom 
na całym świecie,” powiedział 
Edward D. Breen, Prezes i Dy-
rektor Generalny firmy DuPont.

Źródło: DuPont
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

DuPont (NYSE:DD) i The Dow 
Chemical Company 
(NYSE:DOW) ogłosiły, że spółki 
połączą się w pełnym zakresie jako 
równoprawne firmy.

Potas i magnez na wagę złota
Referaty, na temat roli, jaką 

potas i magnez odgrywa w ży-
wieniu roślin i człowieka, pre-
zentowali prof. dr hab. N.med 
Małgorzata Kozłowska-Wojcie-
chowska z Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego, Ershad 
Tavakol z Uniwersytetu w Ge-
tyndze i Dominik Młodecki 
z firmy K+S Polska.

Znaczenie potasu 
i magnezu w żywieniu 
człowieka

Potas jest najważniejszym 
kationem wewnątrzkomórko-
wym i jednym z najważniej-
szych elektrolitów. Zaburzenia 
gospodarki potasowej, zarówno 
hipokaliemia, jak i hiperkaliemia 
mogą być przyczyną groźnych 
dla życia stanów chorobowych. 
Potas odgrywa ważna rolę w re-
gulacji ciśnienia krwi, zarówno 
u osób zdrowych, jak i chorych 
z podwyższonymi wartościami 
ciśnienia tętniczego krwi. Dieta 
bogata w potas zmniejsza zagro-
żenie udarem mózgu oraz chorobą 
niedokrwienną serca. Magnez, ko-
lejny ważny dla organizmu kation 
jest niezbędny dla funkcjonowa-
nia przynajmniej trzystu różnych 
enzymów naszego metabolizmu. 
Długotrwały niedobór magne-
zu może być związany ze zwięk-
szonym niebezpieczeństwem 
wystąpienia chorób sercowo - 
naczyniowych. W przybliżeniu 
25 - 60% magnezu w naszym 

pożywieniu wchłaniane jest 
z przewodu pokarmowego do 
organizmu, w zależności od za-
potrzebowania. Rolą magnezu 
jest regulacja pracy serca, udział 
w procesie krzepnięcia krwi, sty-
mulacji mechanizmów obron-
nych organizmu, funkcjonowaniu 
układu kostnego (kości są naj-
większym magazynem magnezu 
w organizmie), czy choćby w me-
tabolizmie wapnia i witaminy C. 

Rola potasu i magnezu 
w odżywianiu roślin

Wśród składników odżyw-
czych, które są niezbędne dla ro-
ślin w warunkach stresu, takich 
jak ciepło i susze, są potas (K) 
i magnez (Mg). Potas (K), jako 
jeden z powszechnie znanych 
składników rozpuszczalnych 
w komórkach ma najwyższe 
pobranie zaraz po azocie (N) 
i w największym stopniu bie-
rze udział w tworzenia biomasy 
rośliny, wpływa na potencjał 
osmotyczny roślin. Innymi sło-
wy dostępność K w okresach 
suszy pomoże roślinie zmak-
symalizować pobranie wody 
przez korzenie, pod wpływem 
wyższego potencjału wodnego. 
Jednocześnie K jest głównym 
pierwiastkiem, który pomaga ro-
ślinom w regulowaniu działania 
aparatów szparkowych i zopty-
malizowaniu ilość transpiracji, 
która przyczynia się do popra-
wy efektywności wykorzystania 

wody (EWW) w roślinie.
Magnez jest kluczowym 

składnikiem odżywczym obec-
nym w cząsteczce chlorofilu. 
Badania pokazują że oprócz K 
również Mg pozytywnie od-
działuje w roślinie na EWW. 
Mg i K są również zaangażo-
wane w aktywację wielu waż-
nych enzymów w roślinach. Po 
zbudowaniu węglowodanów 
w procesie fotosyntezy, te dwa 
pierwiastki ułatwiają ich prze-
mieszczanie do innych organów, 
takich jak nasiona czy owoce.

Korn-Kali – mocny 
pakiet składników

Korn-Kali to idealne połą-
czenie chlorku potasu, unikal-
nego minerału Kizerytu oraz 
sodu. Tak połączone składniki 
pokarmowe, które są natural-
nego pochodzenia i są w pełni 
rozpuszczalne w wodzie idealnie 
wpisują się w potrzeby polskiego 
rolnictwa. Jest to zatem dosko-
nały nawóz do podstawowego 
nawożenia potasem, magne-
zem i siarką większości roślin 
uprawnych.

Cechą wyjątkową Korn-Kali 
jest jego skład. Korn-Kali zawiera 
magnez z naturalnego minerału 
kizerytu, co gwarantuje, że na-
wóz nie tylko szybko się rozpusz-
cza, ale również, że wszystkie 
składniki pokarmowe w nim 
zawarte mogą być szybko pobra-
ne przez roślinę. Wchłanianie 

magnezu z Kizerytu przebiega 
niezależnie od warunków środo-
wiska, takich jak np. pH gleby. 
Proporcje potasu do magnezu 
i siarki są dobrze zbilansowane, 
aby skutecznie zaspokoić pod-
stawowe potrzeby roślin na te 
składniki pokarmowe.

Granula tego nawozu jest 
odpowiedniej wielkości, twar-
dości i wyrównania dzięki cze-
mu Korn-Kali można rozsiewać 
z dużą dokładnością nawet na 
36m szerokości roboczej. Jest to 
cecha coraz częściej poszukiwa-
na przez gospodarstwa. Firma 
K+S współpracując ze światem 
praktyki jak i nauki, współ-
tworząc m.in. IAPN (Institute 
of Applied Plant Nutrition) przy 
Uniwersytecie w Getyndze, stara 
się sprostać wymogom nowo-
czesnego rolnictwa.

Źródło: Firma K+S
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Konferencja firmy K+S Polska w Warszawie.

Dominik Młodecki 
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Podsumowania, nowości i plany
O nowych produktach 

oraz zmianach w rejestracji 
poinformował Dyrektor Pa-
weł Banach.

W tym roku na rynek trafił 
nowy środek przędziorkobój-
czy Nissorun Strong 250 SC, 
którego substancją czynną jest 
heksytiazoks. Środek prze-
znaczony jest do stosowania 
w uprawie jabłoni, ale także 
gruszy, truskawki i warzyw 
pod osłonami (papryka, po-
midor, ogórek). Nowym aka-
rycydem w ofercie firmy Sumi 
Agro Poland jest Kanemite 
150 SC. Preparat, stanowią-
cy idealny element strategii 

antyodpornościowej, zawie-
ra nową substancją czynną 
acekwinocyl i oferuje nowy 
mechanizm zwalczania przę-
dziorków. Mixanil 425 SC to 
następna nowość od Sumi 
Agro Poland. Środek przezna-
czony jest do ochrony ziem-
niaków przed sprawcą zarazy 
ziemniaka. Zawiera cymoksa-
nil o działaniu wgłębnym oraz 
kontaktowo działający chloro-
talonil. Do zwalczania sprawcy 
zarazy ziemniaka przeznaczo-
ny jest także Lieto 66 WG − 
dwuskładnikowy fungicyd 
z nową substancją czynną. 
Środek zawiera cymoksanil 

o działaniu wgłębnym oraz 
zoksamid o działaniu kontak-
towym. Wśród nowości, są też: 
Biosild Top 370 FS – dwuskład-
nikowa zaprawa zbożowa oraz 
Fezan Plus 226 SC − fungicyd 
zbożowy powiększeniu zakresu 
stosowania kluczowych pro-
duktów w portfolio spółki. 
Rejestracje Mospilanu 20 SP, 
Topsinu M 500 SC i Yamato 
303 SE zostały rozszerzone 
o uprawy małoobszarowe. 
W przypadku Kendo 50 EW 
firma wprowadziła możli-
wości zwalczania mączniaka 
w najważniejszych gatun-
kach zbóż oraz w uprawach 

sadowniczych. W najbliższych 
planach rozwojowych spółki 
znajduje się również nowa pro-
pozycja zwalczania owadów 
w uprawach sadowniczych 
w oparciu o substancje fero-
monowe. Sumi Agro Poland 
zakończyła proces klasyfikacji 
wszystkich swoich produktów 
zgodnie z nową normą.

Zbigniew Dąbrowski z Sumi 
Agro Poland poinformował 
uczestników spotkania, że aka-
rycyd Nissorun Strong 250 S.C. 
skutecznie zwalcza przędziorki 
we wszystkich stadiach rozwo-
jowych (z wyjątkiem osobni-
ków dorosłych) i jest w pełni 

bezpieczny dla ludzi i organi-
zmów pożytecznych. Ponadto 
można go stosować w mieszani-
nach z preparatami olejowymi.

O problemie rizoktonio-
zy w uprawie zbóż mówił dr 
Wojciech Pusz z Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. 
Najnowsze doniesienia wskazują 
na wzrost znaczenia tego patoge-
nu w ostatnich 10 latach w Polsce 
oraz innych krajach. Szkodliwość 
choroby polega na zmniejszeniu 
suchej masy, zmniejszeniu liczby 
ziaren w kłosie oraz masy tysiąca 
nasion. Może także wpływać na 
obniżenie jakości piekarniczej 
nasion.

Dr Daniel Zawada z Sumi 
Agro Poland mówił o Ana-
lizie Presji Chorobotwórczej 
(ACP) jako nowatorskim na-
rzędziu diagnostyki chorób 
roślin uprawnych przy wy-
korzystaniu metod biologii 
molekularnej.

Sumi Agro Poland od kilku 
lat prowadzi działania, któ-
rych celem jest zwalczanie 
handlu podrobionymi środ-
kami ochrony roślin oraz prze-
ciwstawianie się nieuczciwym 
praktykom w branży.

Źródło: Sumi Agro Poland
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Na konferencji prasowej Sumi Agro, podsumowano działalność firmy w 2015 r. oraz przedstawiono nowości 
i plany spółki na najbliższy sezon.

Nufarm w miejsce F&N Agro

Nufarm nabył wszystkie 
udziały FMC w F&N Agro 
i kontynuuje działalność pod 
nazwą Nufarm Polska. Cały 
dotychczasowy personel zo-
stanie utrzymany.

Do tej pory F&N Agro 
oferowało produkty obydwu 
partnerów, zarówno FMC jak 
i Nufarmu. Teraz rozprowadza-
ne będą wszystkie produkty 
Nufarm, natomiast produkty 
FMC nie będą dystrybuowane, 
ale za to pojawią się zupełnie 
nowe produkty.

- Na rynku rolniczym kon-
centrujemy się na następują-
cych obszarach: na zbożach, 
kukurydzy, uprawach specjal-
nych i pastwiskach. Dodat-
kowo działamy w sektorze 
nasiennym i nie-uprawnym, 
np. w rekultywacji terenów 
postindustrialnych. Patrząc 
na produkty oferowane przez 
Nufarm, widać że jest to szero-
ki wachlarz, obejmujący her-
bicydy i fungicydy do zbóż, 
rzepaku, kukurydzy, ziemnia-
ków i owoców, a więc naszą 
ofertą pokrywamy główne 
obszary działalności rolni-
czej w Polsce. Zamierzamy 
też rozwinąć sprzedaż nasion 
kukurydzy i rzepaku oraz na-
wozów dolistnych – podkreśla 
dr Manfred Weiser, dyrektor 
generalny. Produkty firmy są 

przez 60% rynku postrzegane 
jako wysokiej jakości.

- Patrząc na wyniki rynko-
we z Europy wschodniej, wi-
dać wyraźnie, że koncentruje 
się on na produktach nieob-
jętych prawami patentowy-
mi. Nasze dane szacunkowe 
wskazują, że do roku 2020 aż 
80% produktów będzie oparte 
o składniki nieopatentowane, 
a tylko 20% z nich bazować 
będzie na substancjach chro-
nionych patentami. A więc 
z naszymi 16 nowymi produk-
tami, które nie są objęte pa-
tentami, jesteśmy w idealnym 
miejscu w tej tendencji – mówi 
dr Manfred Weiser. - Bardzo 
ważne jest też to, w jaki spo-
sób będziemy w stanie obsłu-
giwać naszych partnerów 
w łańcuchu dostaw. Cena to 
nie wszystko, bo odbiorcom 
zależy przede wszystkim na 
wiarygodnej, wysokiej jakości 
produktów. Głęboko wierzę 
w to, że w naszym zakładzie 
produkcyjnym w Linzu bę-
dziemy mogli sprostać tym 
wyzwaniom – dodaje. Jak 
wynika z przeprowadzone-
go przez firmę badania staty-
stycznego, rolnicy najbardziej 
doceniają jakość produktów, 
a także terminowość dostaw 
i to, że produkty są cały czas 
dostępne w magazynie.

- Miniony rok był wyjąt-
kowy ze względu na sprze-
daż chemii rolniczej, bo po 
suchej wiośnie, upalnym 
i suchym lecie przyszła rów-
nie sucha jesień, ale zakłada-
my że w 2016 sytuacja wróci 
do stanu takiego jak w latach 
poprzednich. Jest tu bardzo 
przyszłościowy potencjał i ten-
dencja wzrostowa. W tym upa-
trujemy naszą szansę – mówi 
Hugo Schweers, dyrektor ge-
neralny Nufarm na Europę, 
Bliski Wschód i Afrykę. - Za-
praszamy wszystkich na nasze 
pole demonstracyjno-testowe 
w Kopienicy na Śląsku, a dru-
gą taką lokalizację planujemy 
uruchomić w Polsce północnej. 
W całym kraju współpracu-
jemy z naukowcami i bada-
czami, którzy pomagają nam 
w rejestracji poszczególnych 
środków.

– Planujemy regularne wpro-
wadzanie nowych produktów 
agrochemicznych w ilości 
4-5 rocznie, w tym również 
z palety firmy Sumitomo z któ-
rą blisko współpracujemy. 
Zwiększenie udziału w ryn-
ku o 5 proc. i przede wszyst-
kim oferowanie rolnikom 
sprawdzonych, ekonomicznie 
opłacalnych rozwiązań – pod-
sumował pomysł na przyszłość 
dr Manfred Weiser.

Znana na polskim rynku firma F&N Agro zamknęła 
działalność. Jej kontynuatorem jest Nufarm, dotąd 
będący jej współwłaścicielem w spółce joint venture 
z firmą FMC.

Obchody 150-lecia BASF

Tematem przewodnim 
obchodów jubileuszowych 
w Polsce jest inteligentna 
energia. Zaprezentowane 
zostały nowatorskie rozwią-
zania technologiczne m.in. 
dla branży motoryzacyjnej 
i budowlanej. Przykładem roz-
wiązań, które wdraża w tym 
zakresie firma jest chociażby 
tworzywo Neopor®, wyko-
rzystywane w produkcji płyt 
izolacyjnych, czy ultralekkie 
komponenty wytwarzane 
z tworzywa sztucznego BASF 
Ultramid®, które zastępują 
metalowe części samochodu, 
zmniejszając jego ciężar, a co 
za tym idzie – minimalizując 
zużycie energii.

Na lokalizację jubileuszu 
nieprzypadkowo został 
wybrany Wrocław, ponie-
waż w położonej niedaleko 
Środzie Śląskiej funkcjonu-
je największy zakład pro-
dukcji katalizatorów BASF 
w Europie. 

Przykładem innowacji pro-
duktowych wdrażanych przez 
BASF jest także ecovio®. To 
pierwsze biodegradowalne 
tworzywo sztuczne, które 
spełnia międzynarodowe 
kryteria dopuszczenia do 
procesu kompostowania - 
jest wytwarzane na bazie 
surowców odnawialnych. 
Proces produkcji ecovio® 
został oparty na innowacyj-
nej technologii, stosowanej 

z wykorzystaniem polimeru 
nadającego się do komposto-
wania (ecoflex®) oraz kwasu 
polimlekowego (PLA), po-
zyskiwanego z kukurydzy. 
Nowatorskie zastosowanie 
ecovio® firma zaprezentowała 
w ramach projektu „zamknię-
tej pętli”, którego finał miał 
miejsce w ramach jubileuszu 
150-lecia BASF w Humanita-
rium. Poprzez projekt BASF 
Polska pokazała jak - dzięki 
zastosowaniu innowacyjnych 
rozwiązań - można stworzyć 
zamknięty system obiegu od-
padów. Podczas pierwszego 
eventu jubileuszowego firmy, 
zorganizowanego w warszaw-
skim Centrum Nauki Koper-
nik, dania serwowano na 
talerzach wykonanych z eco-
vio®. Z wykorzystanych wów-
czas naczyń powstał kompost, 
w którym posadzono krokusy. 
W ten sposób system obiegu 
odpadów zatoczył koło – od 
tworzywa sztucznego wy-
konanego na bazie roślin do 
kompostu, w którym wyrosły 
nowe rośliny.

W ramach tegorocznych 
obchodów 150-lecia BASF 
uruchomił platformę Creator 
Space (https://creator-space.
basf.com/). Skupia się ona na 
trzech obszarach: życie w mia-
stach, inteligenta energia oraz 
żywność. W ramach platfor-
my pracownicy firmy, studen-
ci, przedstawiciele środowisk 

akademickich, eksperci oraz 
wszyscy zainteresowani che-
mią mogą dzielić się swoimi 
pomysłami na innowacyjne 
rozwiązania.

Dla młodych adeptów che-
mii BASF Polska rozwija pro-
fil edukacyjny na Facebooku 
„chemiatomy” (https://www.
facebook.com/chemiatomy).

Podczas jubileuszowej 
konferencji prasowej BASF 
Polska przedstawiła ambasa-
dorki profilu, dwie studentki 
– Adę Cytryniak z Uniwer-
sytetu Wrocławskiego i Ju-
stynę Mielnik z Politechniki 
Wrocławskiej, z którymi wła-
śnie rozpoczyna współpra-
cę. Razem z BASF będą one 
współtworzyły interesujące 
materiały z zakresu chemii 
i nauk ścisłych.

Na Dolnym Śląsku firma 
rozwija również laboratoria 
chemiczne dla najmłodszych. 
Firma wspiera także działania 
edukacyjne w Środzie Śląskiej. 
Podczas jubileuszu zainicjo-
wane zostało Partnerstwo 
BASF Polska z tamtejszym 
Liceum Ogólnokształcącym, 
mieszczącym się w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 im. Mikołaja Koperni-
ka. BASF wesprze pracownię 
chemiczną, w której liceali-
ści będą mogli samodzielnie 
wykonywać doświadczenia.

Źródło: BASF Polska
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

We wrocławskim Humanitarium, 19 listopada 2015  
BASF świętował jubileusz.
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Bayer – misja, wizja, wartości

Wyzwania, które stoją przed 
dzisiejszym społeczeństwem 
są jeszcze bardziej palące niż 
kiedykolwiek wcześniej. Starze-
jące się społeczeństwa i rosną-
ca liczba ludności na świecie 
potrzebują nowych i jeszcze 
lepszych leków oraz jeszcze 
większych i bezpieczniejszych 
dostaw żywności. Bayer opra-
cowuje nowe cząsteczki, któ-
re będzie można zastosować 
w innowacyjnych produktach 
i rozwiązaniach chroniących 
zdrowie ludzi, zwierząt i roślin. 

Nowe produkty ogrodni-
cze i platforma Vademecum

Rozpoczął się pierwszy peł-
ny rok sprzedaży środka Luna 
Experience® 400 SC, który  jest 
fungicydem o działaniu kon-
taktowym i układowym do 
stosowania zapobiegawczego 
lub interwencyjnego w ochro-
nie jabłoni, gruszy, wiśni, cze-
reśni oraz marchwi i pora.

W drug iej  połowie 
2015 roku, firma Bayer uzy-
skała rejestrację nowego 

fungicydu Serenade ASO®.  
Jest to obecnie jeden z 2 bio-
logicznych środków ochrony 
roślin w ofercie Bayer Pol-
ska. Serenade ASO jest mi-
krobiologicznym środkiem 
grzybobójczym o działaniu 
kontaktowym, zawierającym 
szczep QST 713 bakterii Ba-
cillus subtilis, przeznaczonym 
do stosowania w uprawie tru-
skawki, marchwi, sałaty, po-
midora, papryki oraz oberżyny 
(bakłażana) przeciwko cho-
robom grzybowym. Kolejny 
biologiczny środek ochrony 
roślin w ofercie Bayer w sezo-
nie 2016 to Contans WG. Jest 
to biologiczny fungicyd zawie-
rający zarodniki naturalnie 
występującego w glebie grzyba 
Coniothyrium minitans. Con-
tans WG działa selektywnie 
na zarodniki przetrwalnikowe 
grzybów Sclerotinia  powodu-
jących zgniliznę twardzikową 
na  warzywach, tytoniu, rze-
paku i roślinach ozdobnych. 

System wspomagania decyzji 

Vademecum jest ogólnodostęp-
ną częścią projektu Vademe-
cum i będzie sukcesywnie 
rozbudowywany. W sezonie 
2016 obejmie sieć kilkudzie-
sięciu stacji pogodowych 
z danymi na temat poziomu 
zagrożenia ze strony najgroź-
niejszych patogenów jabłoni, 
gruszy, drzew pestkowych 
i upraw jagodowych. Spe-
cjalnie przygotowane mapy 
pozwalają wybrać najbliższą 
stację pogodową. Dane ze sta-
cji pogodowych będą powiąza-
ne z publikowanymi cyklicznie 
na stronie internetowej firmy 
Bayer komunikatami o zagro-
żeniach w ochronie drzew 
owocowych, upraw jagodo-
wych i warzyw. 

Nasiennictwo
Poważne inwestycje fir-

my  Bayer w hodowle i na-
siennictwo owocują nowymi 
i innowacyjnymi odmiana-
mi. Przykładem tego jest od-
miana mieszańcowa rzepaku 
jarego Dodger wprowadzona 

na rynek w zeszłym roku (re-
jestracja COBORU w 2014 r.). 
Na rynku pojawiła się również 
marka InVigor, pod którą Bay-
er wprowadza na rynek nowe 
odmiany mieszańcowe rzepa-
ku jarego oraz ozimego, które 
charakteryzują się najlepszymi 
parametrami np. bardzo wy-
sokim plonem.

CapSeal – interaktywna 
plomba zakrętki 

Nielegalne środki ochrony 
roślin to narastający problem. 
Zagadnienie to dotyczy całej 
Unii Europejskiej, jednak kraje 
takie jak Polska stanowiące 
granice UE, należą do najbar-
dziej narażonych. Przeciętny 
konsument nie zna doskonale 
etykiet, zabezpieczeń i nawet 
niechcący czasami pada ofia-
rą oszustów. Niezbędny jest 
prosty system rozpoznawania 
produktów autentycznych.

W 2016 roku firma Bayer 
wprowadza nowe zabezpie-
czenie produktów  - CapSeal 
– innowacyjną, interaktywną 

plombę zakrętki.
Każde zakręcone opako-

wanie ma naklejoną plombę. 
Znajduje się na niej  opalizu-
jący  hologram z kolorowym 
logo firmy Bayer oraz kod QR, 
który można zeskanować. 
Pierwsza próba odczytania go 
za pomocą smartfona prowa-
dzi do aplikacji Bayer CapSeal. 
Aplikacja weryfikuje unikalny 
numer zaszyfrowany w kodzie 
QR i niezwłocznie informuje 
użytkownika, czy dany pro-
dukt jest oryginalny, czy nie. 
W tym drugim przypadku 
podpowiada użytkowniko-
wi, jak ma dalej postępować. 
Aplikację można bezpłatnie 
pobrać ze sklepu GooglePlay 
lub AppStore.

„CapSeal” to rozwiązanie 
nowoczesne, niezawodne 
i dające użytkownikowi na-
tychmiastową informację, czy 
produkt, który trzyma w ręku, 
jest legalny, a więc czy działa 
bezpiecznie i skutecznie.

https://capseal.bayer.com 

Bioróżnorodność: bogac-
two żywej ziemi

 W akcji Grunt to Bezpie-
czeństwo firma Bayer nadal 
koncentruje się na ochronie 
organizmów towarzyszących 
uprawom i przynoszącym rol-
nikom wymierne korzyści.   
W 2016 roku firma skupi się 
na cennym zasobie, jakim jest 
gleba: bakterie w niej zamiesz-
kujące, grzyby i makroorga-
nizmy, warunkujące żyzność. 
Prawidłowe przechowywanie 
i użytkowanie środków ochro-
ny roślin chroni glebę przed 
punktowymi skażeniami, na-
tomiast wybrane zabiegi agro-
techniczne stymulują rozwój 
organizmów produkujących 
próchnicę. Takie działania 
z zakresu rolnictwa zrówno-
ważonego zapewniają utrzy-
manie bioróżnorodności gleby 
i jej żyzności na wysokim po-
ziomie przez wiele lat. 

Źródło: Bayer
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Jedynie prawdziwe innowacje z obszaru Life Science pozwolą stawić czoło 
przyszłym wyzwaniom w dziedzinie opieki zdrowotnej i rolnictwa.

Huczne otwarcie sezonu rolniczego
Targi POLAGRA-PREMIE-

RY, są miejscem światowych 
premier na polskim rynku. 
Swoją ofertę zaprezentowa-
ły firmy z europejskiej czo-
łówki, które pokazały setki 
nowych pozycji asortymen-
towych. Podczas Targów 
zwiedzający mogli zoba-
czyć doskonałe jakościowo 
i funkcjonalnie maszyny, 
sprzęt i narzędzia rolnicze 
odpowiednio dopasowane 
do potrzeb właścicieli gospo-
darstw, które z pewnością 
poprawią komfort i bezpie-
czeństwo codziennej pracy 
w polu. Wśród wystawców 
znaleźli się producenci, dys-
trybutorzy nawozów, nasion 
czy środków do ochrony 
roślin. Pokaźną ekspozycję 
dopełniły pasze, dodatki pa-
szowe, wyposażenie serwisów 
maszyn rolniczych, sprzęt zo-
otechniczny i weterynaryjny. 
Podczas Targów można było 
spotkać także przedstawicieli 
prasy branżowej, związków 
i stowarzyszeń.

Tegoroczna ekspozycja Tar-
gów POLAGRA-PREMIERY 
zajęła ponad 56.000 m² gdzie 
zaprezentowało się ponad 
380 wystawców, 500 marek. 
Imprezę odwiedziło 200 przed-
stawicieli mediów i ponad 
45 tys. zwiedzających. 

Znaczenie Targów w branży 
rolniczej dostrzega Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, które po raz kolejny ob-
jęło honorowym patronatem 
czterodniowe święto rolników.

POLAGRA-PREMIERY stały 
się przewodnikiem po polskich 
i zagranicznych markach rolni-
czych. Wśród wystawców po-
jawili się m.in.: Big Dutchman 
Polska Sp. z o.o., HORSCH, 
PÖTTINGER, Zetor, John De-
ere, KORBANEK, Metal-Fach, 
Poznańska Hodowla Roślin, BIN, 
KFMR KRUKOWIAK, Grupa 
Agro7, SaMASZ, Matermacc, 
DRAMIŃSKI, KUNH, Joskin 
Polska, New Holland, AGCO Sp. 
z o.o.  czy Lemken Polska i wiele 
innych. Swój debiut na Targach 
miały też URSUS i firma Lely. 

Program wydarzeń skro-
jony na miarę 

Inspiracjom i pomysłom 
na efektywną pracę w polu 
sprzyjały licznie toczące się 
na stoiskach rozmowny biz-
nesowe, a także debaty nad 
najistotniejszymi problema-
mi branży rolniczej i konfe-
rencje z udziałem wybitnych 
specjalistów. Podczas czterech 
dni targowych odwiedzający 
mogli wziąć udział m.in. w XI 
Forum Producentów Rzepa-
ku i Roślin Białkowych na 
temat biopaliwa w Polsce, 
Forum Producentów Rol-
nych, panelu dyskusyjnym 
„Odstępstwo rolne – nowa 
perspektywa 2016, czyli jak 
zaoszczędzić na opłatach?”, 
wykładzie prof. dr hab. inż. 
Karola Węglarzy na temat 
energooszczędnych techno-
logii  w produkcji zwierzęcej, 

seminarium dotyczącym pro-
dukcji cukru i uprawy bura-
ka cukrowego w Polsce, cyklu 
wykładów na temat sektora 
przyczep i ciągników w Polsce 
i Europie firmy Martin & Ja-
cob, wykładzie dr Mirosława 
Czechlowskiego z Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Poznaniu 
na temat zwiększenia mocy 
w silniku oraz nowych rozwią-
zań w sektorze ciągników czy 

XII Konferencji „Bioenergia 
w Rolnictwie” zorganizowanej 
przez wydawnictwo Abrys. 

Bogatą i niezwykle repre-
zentatywną ofertę dopełniły 
dwie strefy PRECYZYJNEGO 
ROLNICTWA (specjalistycz-
ne oprogramowania, innowa-
cyjne akcesoria, nowatorskie 
rozwiązania informatyczne)  
i SERWISU MASZYN ROLNI-
CZYCH (urządzenia z zakresu 

elektromechaniki, diagnosty-
ki, serwisu ogumienia sprzętu 
rolniczego). Organizatorzy nie 
pominęli również płci pięknej, 
której dedykowana była Strefa 
Nowoczesnej Gospodyni. Targi 
POLAGRA-PREMIERY minę-
ły także pod znakiem mocy 
atrakcji dla dzieci. Do dyspo-
zycji najmłodszych była STRE-
FA JUNIORA - place zabaw, 
animacje i konkursy.

Sezon spotkań dla rolników w 2016 roku został otwarty.
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Mleko popłynie daleko

22 stycznia 2016 Pan Peter 
F. Gonta - Ambasador Indo-
nezji i Pan Krzysztof Jurgiel 
- Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oficjalnie ogłosili 
zatwierdzenie polskich za-
kładów mleczarskich na ry-
nek Indonezji. W spotkaniu 
zorganizowanym przez Pol-
ską Izbę Mleka uczestniczyli 
ambasadorowie i korpus dy-
plomatyczny krajów ASEAN 
akredytowanych w Warsza-
wie, tj. Wietnamu, Tajlandii, 
Malezji, Filipin i Indonezji. 
Pozostali członkowie ugrupo-
wania, tj. Singapur, Brunei, 
Laos, Mjanma i Kambodża nie 
posiadają przedstawicielstw 
dyplomatycznych w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli 
też przedstawiciele polskich 
firm mleczarskich. 

- Mam nadzieję, że dzię-
ki integracji rynku ASEAN 
i usuwaniu barier w handlu 
będziemy obserwowali dalszy 
wzrost obrotów Polski z całym 
regionem – powiedział podczas 
spotkania minister Krzysztof 
Jurgiel i dodał, że ASEAN na 

ogromny potencjał i jest ryn-
kiem o  rosnącym znaczeniu 
w globalnej gospodarce.

Zatwierdzenie zakładów 
mleczarskich nastąpiło pod 
koniec grudnia 2015, po listo-
padowym audycie indonezyj-
skich służb weterynaryjnych 
w polskich zakładach prze-
twarzających mleko, go-
spodarstwach mlecznych 
i laboratoriach badających 
mleko. Polska Izba Mleka była 
koordynatorem tej kontroli.

Ogłaszając zatwierdzenie za-
kładów, Ambasador Indonezji 
Peter F. Gontha podkreślił, że 
była to pierwsza, zakończona 
sukcesem, tego typu kontro-
la w państwie europejskim. 
Zwrócił uwagę, że kraje 
ASEAN to ponad 600 mln 
konsumentów, co świadczy 
o wielkim potencjale tego 
rynku i rzeszy konsumentów. 

Minister Jurgiel, dzięku-
jąc stronie indonezyjskiej za 
otwarcie rynku podkreślił, że 
polski sektor mleczarski jest 
doskonałym przykładem bez-
precedensowej modernizacji, 

skutkującej stworzeniem 
możliwości produkcyjnych, 
umożliwiających ekspan-
sję produktów na rynkach 
światowych.

- Polskie produkty mle-
czarskie są cenione za wy-
soką jakość, bezpieczeństwo 
i walory smakowe – zauwa-
żył minister Jurgiel. Podkreślił 
również, że polskie zakłady 
mleczarskie posiadają dużą 
umiejętność dostosowania 
produktów do specyficz-
nych oczekiwań konsumen-
ta. Dodał, że obserwowalne 
jest rosnące zainteresowanie 
polskich przedsiębiorców ryn-
kiem ASEAN.

Ambasador Peter F. Gontha 
zauważył, że rynek indonezyj-
ski w najbliższym czasie stanie 
się niezwykle ciekawy, a za-
tem warto lokować tam swoje 
produkty, polskie marki mle-
czarskie powinny rozpocząć 
tam intensywną działalność 
promocyjną. 

Agnieszka Maliszewska – 
dyrektor PIM zauważyła, że 
polskie zakłady mleczarskie od 

wielu lat ubiegały się o szeroki 
dostęp do rynku indonezyjskie-
go i pozostałych krajów ASE-
AN. Zauważyła, że zadaniem 
Polskiej Izby Mleka jest szero-
ko zakrojona pomoc polskim 
przetwórcom i producentom 
mleka, w tym w pozyskiwaniu 
nowych rynków zbytu oraz 
wsparcie promocyjne. 

- Dzisiejsze spotkanie i te 
dobre wiadomości o pozy-
tywnym wyniku kontroli są 
ogromnym sukcesem pol-
skiego przetwórstwa, ale też 
przykładem idealnej i spraw-
nej współpracy pomiędzy 
Ministerstwem Rolnictwa, 
Głównym Inspektoratem We-
terynarii i Polską Izbą Mleka 
na rzecz polskiego mleczarstwa 
i rolnictwa – dodała Maliszew-
ska. Tylko dzięki zintegrowa-
nym działaniom jako Polska 
jesteśmy w stanie odnosić takie 
sukcesy i otwierać nowe rynki 
zbytu dla polskiego mleka. 

W informacji wykorzystano 
materiały MRiRW

Opracowanie: Polska Izba Mleka 

Polskie mleko popłynie do Indonezji i innych krajów ASEAN 

Grupa Azoty swoją przyszłość planuje długoterminowo

Okazuje się, że odpowiedź 
zaskakuje bo - całkiem dużo. 
Od siedmiu lat potwierdza 
to ogromne zainteresowa-
nie konkursem plastycznym 
„Chemia w rolnictwie“ or-
ganizowanym przez Grupę 
Azoty. W tym roku spłynęło 
aż 800 prac z całej Polski – to 
rekordowa liczba, a kreatyw-
ność uczniów kolejny raz 
zaskoczyła organizatorów.

Oprócz wielu inicjatyw, 
charytatywnych, kultu-
ralnych i sportowych, 
szczególną uwagę Grupa 
Azoty poświęca dzieciom 
i młodzieży. Akcje edu-
kacyjne cieszą się bardzo 
dużą popularnością i nie-
zwykłym zaangażowaniem 
uczestników.

Dużą wartością doda-
ną inicjatywy jest fakt, że 
konkurs angażuje nie tyl-
ko dzieci, ale też nauczy-
cieli, rodziców oraz firmy 
z regionów, które zajmują 
się dystrybucją produktów 
Grupy Azoty.

Rozstrzygnięcie tegorocz-
nej, już VII edycji odbyło się 
1 grudnia w Tarnowie. Kon-
kurs polegał na stworzeniu 
pracy plastycznej związanej 
z działalnością Grupy Azoty 
i obecnością jej produktów 
w rolnictwie. Inicjatywa 
skierowana była do uczniów 
klas 1-3 w całej Polsce.

Spośród uczestników ko-
misja wyłoniła laureatów 
w kategorii prac indywidual-
nych oraz zwycięskie szkoły.

Zwycięska Szkoła Podsta-
wowa im. Marii Konopnic-
kiej z Izbicy, woj. lubelskie, 
otrzymała 5000 zł na cele 
dydaktyczne.

Drugie miejsce zajęła Szko-
ła Podstawowa im. Wincen-
tego Witosa z miejscowości 
Łowce, woj. podkarpackie. 
Na miejscu trzecim uplaso-
wała się Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II z Księżopo-
lu w woj. lubelskim. Szko-
ły otrzymały odpowiednio 
3000 zł oraz 2000 zł.

Autorzy zwycięskich prac 

w kategorii indywidualnej 
zdobyli nagrody rzeczowe.

Laureaci:
I miejsce – Gabriela Nowak 

– Szkoła Podstawowa im. 
Wincentego Witosa, Łowce,

woj. podkarpackie 
II miejsce – Patryk Dubaj 

– Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej, Izbi-
ca, woj. lubelskie

III miejsce – Kornelia Pa-
cuła – Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterów Powstania 
Styczniowego, Igołomia, 
woj. małopolskie 

Wyróżnienia:
Bartłomiej Nizio – Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła 
II, Księżpol, woj. lubelskie

Filip Sztendel – Szkoła 
Podstawowa im. Władysława 
Bełzy, Wieluń, woj. łódzkie,

Hanna Wiewióra – Pu-
bliczny Zespół Szkół w Ję-
drzejowie, woj. opolskie

Źródło: Grupa Azoty
Opracowała: Jolanta 

Malinowka-Kłos

Z pozoru proste pytanie - co siedmioletnie dziecko może wiedzieć o roli jaką chemia odgrywa 
w codziennym życiu?

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce
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118 programów 
rozwoju obszarów 
wiejskich

Grecki program rozwoju 
obszarów wiejskich (PROW) 
był ostatnim z serii 118 takich 
programów przyjętych na lata 
2014-2020. Z niebagatelnym 
budżetem wartości 99,6 mld 
euro wypłacanych przez Euro-
pejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), uzupełnionym 
o 60,6 mld euro z funduszy 
krajowych i regionalnych, 
PROW-y służą wsparciem 
europejskich obszarów i spo-
łeczności wiejskich, które mu-
szą stawiać czoła dzisiejszym 
wyzwaniom gospodarczym, 
środowiskowym i społecznym, 
wykorzystując wszelkie możli-
wości, jakie niesie przyszłość.

Regiony o przeważająco 
wiejskim charakterze stano-
wią 52 proc. terytorium Unii, 
a zamieszkuje je 112,1 mln lu-
dzi. Ogromne zróżnicowanie 
tych regionów sprawia, że stoją 
one przed różnymi wyzwania-
mi – na miarę swojej sytuacji. 
Dlatego Komisja pozostawia 
państwom UE stosunkowo 
dużą swobodę precyzyjnego 
dopasowania oferowanego 
wsparcia do potrzeb poszcze-
gólnych regionów i państw, ze 
szczególnym naciskiem na za-
sadę pomocniczości. W ten 
sposób każde państwo może 
tworzyć własny program krajo-
wy bądź programy regionalne 
odzwierciedlając tę specyfi-
kę. Programy te muszą jednak 

opierać się na przynajmniej 
czterech z sześciu wspólnych 
priorytetów: wiedzy i inno-
wacji, konkurencyjności, po-
prawie organizacji łańcucha 
żywnościowego, ochronie 
ekosystemów, oszczędnym 
gospodarowaniu zasobami 
czy też włączeniu społecz-
nym. Same priorytety una-
oczniają, w jakim stopniu 
finansowanie poprzez PROW-y 
wywiera pozytywny wpływ 
na ogół społeczeństwa, nie 
tylko na rolników i społecz-
ności wiejskie.

Przykładowo polskie władze 
postanowiły przeznaczyć jedną 
trzecią dostępnego budżetu 
w ramach PROW na poprawę 
konkurencyjności i zwiększe-
nie rentowności gospodarstw 
rolnych za pomocą programu, 
który ma objąć wsparciem 
inwestycyjnym ukierunko-
wanym na tworzenie tysięcy 
miejsc pracy około 200 tys. go-
spodarstw i ponad 1 800 grup 
producentów. Wiele progra-
mów regionalnych przewiduje 
finansowanie rozpoczynania 
działalności przez młodych 
rolników.

Do najczęściej wybieranych 
priorytetów krajowych i re-
gionalnych PROW-ów nale-
ży działanie w dziedzinie 
klimatu.

Źródło: Informacja prasowa KE
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Ostatni z 118 unijnych programów 
rozwoju obszarów wiejskich 
o łącznym budżecie na lata 2014-
2020 opiewającym na 99,6 mld 
euro dostał zielone światło.

= 

= 

RABAT 10%
AKCJA RABATOWA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW NAJPÓŹNIEJ DO 31.03.2016r.

NA SILOSY PŁASKODENNE OD 10 DO 2200 TON

ROLNIKU ZAMÓW JUŻ DZIŚ I SKORZYSTAJ

OŻENŁ IAA  Z 1 9K 9O 0R

R E K L A M A
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Większy zasięg Boxera

Oprócz pszenicy ozimej, pre-
parat można obecnie stosować 
także w pozostałych zbożach 
ozimych, tj. dla jęczmienia 
ozimego, żyta oraz pszenży-
ta ozimego.

Preparat zawiera prosul-
fokarb (z grupy karbaminia-
nów) – 800 g/l.

Maksymalna/zalecana daw-
ka dla jednorazowego zasto-
sowania to 3,0 l/ha. Środek 
stosuje się jesienią po siewie 
zbóż, do fazy 3 liści (BBCH 00-
13). Optymalnym terminem 
stosowania jest okres przed 
wschodami i wcześnie po 
wschodach chwastów do ich 
wczesnych faz rozwojowych.

Preparat jest kluczowym 
elementem strategii antyod-
pornościowej w zwalczaniu 

miotły zbożowej w zbożach. 
Jest idealnym komponentem 
do mieszanin, a dawka 2l/ha 
pozwala całkowicie wyelimi-
nować miotłę zbożową.

Preparat uzyskał także reje-
strację w ziemniaku w dawce 
3-5 l/ha.

Dodatkowo, dnia 5 sierpnia 
2015 r. Boxer 800 EC uzyskał 
kolejne rozszerzenie o 33 nowe 
uprawy warzywne, zioła oraz 
rośliny ozdobne – czyli zasto-
sowania małoobszarowe:
• cebula z siewu, cebula z roz-

sady, cebula z dymki,
• por z siewu, por z rozsady,
• czosnek, marchew, pietrusz-

ka korzeniowa, pasternak,
• seler korzeniowy, seler 

naciowy,
• chrzan, bobik, groch 

pastewny, soczewica
• łubin żółty, łubin biały, łu-

bin wąskolistny,
• słonecznik, soja,
• rośliny zielarskie (dziura-

wiec zwyczajny, bazylia 
pospolita, hyzop lekarski, 
kolendra siewna, kminek 
zwyczajny, koper włoski, 
krwawnik pospolity, kozie-
radka pospolita, lawenda, 
majeranek, mięta, melisa 
lekarska, szałwia lekarska, 
tymianek właściwy)

• rośliny ozdobne
Warto zaznaczyć, że łubin, 

bobik, soja to rośliny naj-
częściej uprawiane na tzw. 
zazielenienie.

Źródło: Syngenta
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Boxer 800 EC uzyskał szerszą rejestrację.

Odporność chwastów na herbicydy

Niestety każdy z producentów 
rolnych może zauważyć, że her-
bicyd przeznaczony i zalecany 
do zwalczania danego gatunku 
chwastu – nie działa.

Pomijając błędy i ewentualnie 
niesprzyjające warunki klima-
tyczne, powody mogą być dwa. 
Pierwszy to tak zwana kompen-
sacja. Zjawisko to może wystąpić 
w efekcie stosowania takiej samej 
substancji czynnej przez dłuższy 
okres. W efekcie tego typu zabie-
gów zostają zniszczone (czasowo 
wyeliminowane) gatunki wraż-
liwe. W ich miejsce zaczyna się 
pojawiać (nie zawsze bardziej kon-
kurencyjny) gatunek odporny na 
daną substancję czynną. Ostatecz-
nie zaczyna dominować liczebnie 
i skutecznie współzawodniczyć 
z rośliną uprawną.

Pomimo wszystko kompensacja 
nie jest tak groźna, jak uodparnia-
nie się chwastów. Zjawisko to jest 
skomplikowane. Całkowite jego 
zrozumienie wymaga szczegóło-
wych opisów. Najczęściej polega 
ono na ciągłym i coraz bardziej 
wzmagającym się występowaniu 
gatunków dotychczas zwalcza-
nych. W tym przypadku należy 
rozpatrzyć tak zwany mechanizm 
działania herbicydów i to nie poje-
dynczych substancji czynnych, ale 
co najmniej dwóch, a w niektórych 
przypadkach nawet i kilkunastu. 

W pierwszym przypadku (kom-
pensacja) wystarczy zmienić  

substancję czynną. Jednak jeżeli 
mamy do czynienia z uodpornie-
niem się chwastów do najczęściej 
zalecanych czynności należy sto-
sowanie herbicydów o innym me-
chanizmie działania lub mieszanin 
herbicydowych, których substancje 
czynne charakteryzują się innymi 
mechanizmami działania. Niestety 
jak do tej pory rolnicy najwięcej 
problemu mają z uzyskaniem in-
formacji o zaszeregowaniu środków 
do poszczególnych grup. Pierwszą 
jaskółką w tej dziedzinie jest zapo-
czątkowany system umieszczania 
symboli literowych (czasami z cy-
frą) w etykietach środków chwa-
stobójczych. Można przyjąć, że 
poszczególnym literom odpowiada 
określony mechanizm działania (są 
wyjątki). Do póki zagadnienie nie 
zostanie precyzyjnie opracowane 
pod kątem praktyków można ko-
rzystać z poniższego zestawienia. 

Regulatory wzrostu: 2,4-
D, aminopyralid, chinomerak, 
chlopyralid, dikamba, fluroksy-
pyr, MCPA, MCPB, mekoprop, 
mekoprop-P, pikloram

Inhibitory syntezy aminokwa-
sów: amidosulfuron, chlorosulfu-
ron, etametsulfuron, florasulam, 
flupyrsulfuron metylowyforam-
sulfuron, imazamoks, jodosulfu-
ron metylosodowy, metsulfuron 
metylu, mezosulfuron metylowy, 
nikosulfuron, penoksulam, pirok-
sysulam, propoksykarbazon so-
dowy, rimsulfuron, tienkarbazon 

metylu, tifensulfuron, triasulfuron, 
tribenuron metylowy, triflusulfu-
ron, tritosulfuron

Inhibitory syntezy lipidów: chi-
zalofop-P-etylowy, chizalofop-P 
tefurylu, cykloksydym, fenok-
saprop-P-etylu, fluazyfop-P-bu-
tylowy, kletodym, pinoksaden, 
tralkoksydym

Inhibitory wzrostu meryste-
mów: dimetachlor, dimetenamid-P, 
etofumesat, flufenacet, metaza-
chlor, napropamid, pendimeta-
lina, propyzamid, prosulfokarb, 
S-metolachlor

Inhibitory fotosyntezy: benta-
zon, bromoksynil, chlorotoluron, 
chlorydazon, desmedifam, fenme-
difam, izoproturon, lenacyl, linu-
ron, metamitron, metrybuzyna, 
pirydat, terbutyloazyna

Inhibitory syntezy pigmentów: 
beflubutamid, chlomazon, diflufe-
nikan, fluorochloridon, flurtamon, 
izoksaflutol, mezotrion, sulkotrion, 
tembotrion, topramezon

Destruktory błon komórko-
wych: bifenoks, karfentrazon 
etylowy.

Inż. Adam Paradowski 
IOR – PIB w Poznaniu

Bezmyślne stosowanie środków ochrony roślin może 
szkodzić nie tylko roślinom.

R E K L A M A
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Tabela1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian pszenicy zwyczajnej jarej (COBORU)
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skala 9°

elitarne chlebowe (grupa E)

 Bombona 2005 60,7 73,1 38,2 97 212 9 9 9 6 6 4 2 4 4 5 5

jakościowe chlebowe (grupa A)

Mandaryna 2014 70,2 79,7 35,6 95 212 8 5 9 6 5 6 6 3 5 5 5

Tybalt 2005 70,2 80,2 41,6 84 213 8 6 8 5 5 6 6 6 5 5 5

Goplana 2015 70,0 81,0 41,2 93 213 8 7 7 3 6 6 6 5 5 5 5

Arabella 2011 69,9 79,5 38,6 92 211 7 7 9 5 5 6 5 6 4 5 5

KWS Torridon 2012 69,1 79,2 39,8 85 213 9 7 8 7 5 5 6 6 6 5 5

Struna 2013 68,9 79,9 39,7 98 212 6 6 9 3 5 6 5 5 6 5 5

Kandela 2010 68,4 77,5 40,5 90 212 8 7 9 5 5 6 6 6 6 5 5

Serenada 2015 68,4 78,2 46,2 95 213 8 8 9 4 5 6 5 4 6 4 4

Parabola 2006 68,0 78,5 46,5 93 211 8 7 9 5 5 5 4 6 5 5 4

Łagwa 2009 67,4 77,1 42,2 94 212 8 7 8 6 5 5 5 6 5 5 6

Monsun 2004 66,7 77,4 42,4 88 212 9 6 9 5 4 4 4 6 5 4 5

Izera 2012 66,1 78,1 39,6 98 211 6 7 8 5 5 5 5 3 5 6 6

Katoda 2008 65,7 77,3 41,6 98 212 8 6 9 4 5 4 4 5 5 5 5

Ostka Smolicka * 2010 62,6 76,8 40,9 94 212 7 5 9 5 5 4 3 2 4 5 6

chlebowe (grupa B)

Harenda 2014 73,5 82,1 40,7 92 212 7 6 9 6 6 5 6 6 6 6 5

Kamelia 2015 68,9 80,3 39,7 87 212 9 7 7 5 4 6 6 5 5 5 5

Trappe 2008 66,2 78,1 36,4 88 213 8 5 8 6 6 4 5 4 5 5 5

pastewne lub inne (grupa C)

Radocha 2011 66,1 79,2 42,7 89 212 5 7 8 6 6 4 4 4 4 4 4

* – odmiana o kłosie ościstym
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)
dojrzałość pełna – liczba dni od 1.01.

Odmiany pszenicy jarej zalecane w tym sezonie 

Duży wpływ na taki wy-
nik miały panujące warunki 
atmosferyczne. W przewa-
żającej części kraju wzrost 
zbóż w okresie największego 
zapotrzebowania na wodę 
przebiegał w warunkach nie-
dostatecznego uwilgotnienia 
gleby. 

W Krajowym rejestrze psze-
nicy jarej znajduje się obecnie 
29 odmian pszenicy zwy-
czajnej oraz jedna odmiana 
pszenicy twardej i jedna od-
miana pszenicy orkisz. Wśród 
odmian pszenicy zwyczajnej 

najliczniej reprezentowana jest 
grupa jakościowych odmian 
chlebowych A (21 odmian), 
znacznie mniej odmian jest 
w grupie pszenic chlebowych 
B (5) i w grupie elitarnych 
odmian chlebowych E (2). 
W grupie pszenic pastew-
nych lub innych C jest tyl-
ko jedna odmiana Radocha. 
Odmiany pszenicy zwyczajnej 
jarej w większości pochodzą 
z krajowej hodowli, liczba od-
mian zagranicznych wynosi 
obecnie pięć. Dwie spośród 
wszystkich zarejestrowanych 

odmian pszenicy zwyczajnej 
jarej (Ostka Smolicka i Zadra) 
cechują się ościstym kłosem, 
co czyni je bardziej przydat-
nymi do uprawy na terenach 
przyleśnych gdyż w mniejszym 
stopniu są uszkadzane przez 
dziką zwierzynę. Oścista jest 
również jedyna zarejestrowa-
na odmiana pszenicy twar-
dej SMH87.

W tabeli 1 zamieszczono 
trzyletnie wyniki ważniejszych 
cech rolniczo-użytkowych od-
mian pszenicy jarej. Pominię-
to w niej jedynie 10 odmian 

które nie były badane w ostat-
nich dwóch lub trzech latach. 
Kolejność odmian w tabeli 
uszeregowano według male-
jącego plonu ziarna na prze-
ciętnym poziomie agrotechniki 
(a1) w poszczególnych grupach 
technologicznych. 

Badania rejestrowe i pore-
jestrowe pszenicy prowadzi 
się przy uprawie na dwóch, 
znacznie zróżnicowanych 
poziomach agrotechniki. 
Wysoki poziom agrotechni-
ki (a2) różni się od przecięt-
nego zwiększonym o 40 kg/ha 

W 2015 roku pszenica jara plonowała o blisko 4 dt z ha gorzej 
w stosunku do roku 2014.

R E K L A M A
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nawożeniem azotowym, stoso-
waniem dolistnych preparatów 
wieloskładnikowych (łącznie 
z fungicydami), ochroną przed 
wyleganiem (1 zabieg) i choro-
bami (2 zabiegi). W uzasadnio-
nych przypadkach dopuszcza 
się dodatkowe stosowanie re-
gulatora wzrostu i fungicydu 
lub ograniczenie liczby stoso-
wanych zabiegów. Pozwala to 
oceniać reakcję odmian przy 
dodatkowych nakładach na 
nawożenie i ochronę. Różnice 
w przyroście plonu poszczegól-
nych odmian bywają znaczne, 
co oznacza że takie same na-
kłady na ochronę mogą dać 
różne efekty ekonomiczne. 

Szeroki zestaw odmian daje 
producentowi duże możliwo-
ści wyboru najodpowiedniej-
szej do określonych warunków 
środowiska i kierunku użyt-
kowania. Odpowiednia od-
miana i dostosowana do niej 

poprawna agrotechnika wa-
runkuje uzyskanie wysokich 
plonów, o pożądanej jakości. 

Istotnym kryterium wybo-
ru odmiany jest jej plenność, 
która w głównej mierze decy-
duje o opłacalności uprawy. 
W 2015 roku średni plon ziar-
na na przeciętnym poziomie 
agrotechniki (a1) dla odmian 
wzorcowych tego gatunku wy-
nosił 70,6 dt z ha, natomiast na 
wysokim poziomie agrotech-
niki był o 7,4 dt z ha większy. 
W wieloleciu 2013-2015 naj-
lepiej plonowała chlebowa 
odmiana Harenda. Wysokim 
poziomem plenności cechują 
się również kreacje – Manda-
ryna, Tybalt oraz Goplana (A).

Oprócz wielkości i jakości 
plonu, znaczenie przy wyborze 
odmiany mogą mieć też inne 
cechy, szczególnie te, w obrę-
bie których różnice odmiano-
we są największe. Dotyczy to 

wysokości roślin, odporności 
na wyleganie i choroby czy też 
cech ziarna (masa 1000 ziaren, 
wyrównanie). 

Pszenica jara jako gatunek 
odporny na wyleganie, przy 
niskim poziomie nawożenia 
azotowego, nie wymaga sto-
sowania regulatorów wzro-
stu, natomiast przy wyższym 
nawożeniu azotem zabieg 
skracania źdźbła może być 
traktowany jako drugoplano-
wy. Największą odpornością 
na wyleganie wśród wszyst-
kich zarejestrowanych odmian 
pszenicy zwyczajnej jarej ce-
chuje się jakościowa odmiana 
chlebowa KWS Torridon.

Z reguły odmiany pszeni-
cy jarej wykazują zróżnico-
waną odporność na choroby. 
W ostatnich latach na pszeni-
cy jarej powszechnie wystę-
pują septoriozy liści (ponad 
90% doświadczeń). Bardzo 
często obserwuje się tak-
że mączniaka prawdziwe-
go i rdzę brunatną (po ok. 
70% doświadczeń), w nieco 
mniejszym nasileniu brunat-
ną plamistość liści, septoriozę 
plew i fuzariozę kłosów (ok. 
45% doświadczeń). Rzadziej 
występuje kompleks cho-
rób podstawy źdźbła (ok. 
15% doświadczeń). W roku 
2014 w wielu rejonach kraju 

wystąpiła rdza żółta. Choroba 
ta pojawia się tylko w niektó-
rych latach, jednak na odmia-
nach podatnych przyczynia 
się do znacznej obniżki plonu. 
Największe różnice odmiano-
we zaznaczają się w odporności 
na rdzę brunatną. Odmianą 
o największej wrażliwości na 
patogena powodującego tę cho-
robę jest Bombona (E). Wiedza 
na temat odporności odmian 
na choroby i wyleganie pozwa-
la przyjąć optymalny program 
ochrony. Informacje na temat 
nowych odmian można uzy-
skać ze strony internetowej 
COBORU oraz z wydawanej co 
roku Listy Opisowej Odmian. 

Ponadto przy wyborze odmia-
ny do uprawy wspomóc się 
można „Listą odmian zaleca-
nych do uprawy na obszarze 
województw”. Lista ta tworzo-
na jest co roku przez zespoły 
ekspertów z poszczególnych 
województw, na podstawie 
wyników doświadczeń prze-
prowadzonych w ramach PDO 
i zawiera odmiany najlepiej 
sprawdzające się w danym rejo-
nie kraju. W roku 2015 odmia-
nami zalecanymi do uprawy 
w największej liczbie woje-
wództw były: Tybalt, KWS 
Torridon i Arabella.

Mgr Anna Skrzypek
COBORU 

Słupia Wielka
R E K L A M A

Płatności do 
materiału siewnego

Polski Związek Producentów 
Roślin Zbożowych apeluje do 
Rządu RP o podwyższenie kwo-
ty dopłat do kwalifikowanego 
materiału siewnego do poziomu 
obowiązującego w minionym 
roku tj. dla zbóż 100 zł/ha, 
strączkowych 160 zł/ha i ziem-
niaków 500 zł/ha. Uważamy, że 
wycofywanie się Rządu z inspi-
rowania pozytywnych zmian 
w zakresie wymiany materiału 
siewnego, czego przejawem jest 
Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 20 marca 2015 roku jest 
krokiem w złym kierunku. Do-
płaty te dały impuls do pozy-
tywnych zmian w tym zakresie, 
co jest bardzo istotne, gdyż jak 
powszechnie wiadomo  wymie-
nialność materiału siewnego 
w gatunkach objętych dopła-
tami jest bardzo niska. Należy 
także dodać, że rok bieżący był 
szczególnie trudny dla rolników 
ze względu na bardzo duże nie-
dobory opadów zmniejszające 
zbiory płodów rolnych i rolnicy 
oczekiwali zwiększenia wspar-
cia, niż jego ograniczenia.

Naszym zdaniem wspieranie 
przez Rząd pozytywnych ten-
dencji w zakresie wymienialno-
ści materiału siewnego powinno 
być rozszerzane. Stosowanie 

kwalifikowanego materiału 
siewnego jest jednym z naj-
ważniejszych warunków pro-
wadzenia integrowanej ochrony 
roślin. Rozporządzenie MRiRW 
w sprawie wymagań integro-
wanej ochrony roślin (Dz.U. 
poz.505 z 2013r.) w paragrafie 
1 podaje ,że podstawą jest wy-
korzystanie odmian odpornych 
lub tolerancyjnych na organi-
zmy szkodliwe oraz materiału 
siewnego wytworzonego i pod-
danego ocenie zgodnie z przepi-
sami o nasiennictwie. Uważamy 
zatem, że dopłaty te powinny 
mieć miejsce także w gatunkach 
nieuwzględnianych dotychczas 
w tym względzie, takich jak 
rzepak, kukurydza czy coraz 
chętniej uprawiany przez rol-
ników słonecznik. Wprawdzie 
w gatunkach tych problem 
związany z wymienialnością 
materiału siewnego jest relatyw-
nie niewielki ale chodzi tutaj 
o wsparcie finansowe rolników, 
którzy w związku z dużym 
wzrostem kosztów produkcji, 
bardzo często produkują płody 
rolne na granicy opłacalności, 
lub osiągają nadwyżkę tylko 
w przypadku nieuwzględniania 
w swoich kalkulacjach kosztów 
pracy własnej. 

Źródło: PZPRZ

Apel PZPRZ do Ministra 
Rolnictwa o zwiększenie wsparcia 
rolników w zakresie dopłat do 
zakupu kwalifikowanego materiału 
siewnego.
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Niedoceniony owies

Mimo, iż ziarno owsa ma 
bardzo wysoką wartość od-
żywczą i posiada właściwo-
ści fitosanitarne (najlepsze ze 
wszystkich roślin zbożowych), 
to rolnicy niechętnie zajmują się 
jego uprawą. Wynika to przede 
wszystkim z ekonomicznego 
aspektu produkcji tego zboża 
– jego uprawa jest zdecydowa-
nie mniej rentowna niż uprawa 
innych gatunków. Czy mimo to 
warto zainteresować się owsem?

Ziarno owsa znajduje wszech-
stronne zastosowanie jako war-
tościowa pasza oraz surowiec 
w przemyśle spożywczym. 
O dużej wartości tego zboża 
decydują jego walory żywie-
niowe związane z zawartością 
dobrze przyswajalnego białka, 
łatwo strawnego tłuszczu oraz 
dużej zawartości soli mineral-
nych, witamin, a także lecytyny. 
Na szczególną uwagę zasługu-
je zawartość błonnika pokar-
mowego, którego na przykład 
w płatkach owsianych jest 14%.

Coraz większa dbałość Po-
laków o zdrowie sprawia, iż 
produkty z owsa włączane są 
do codziennej diety i z roku na 
rok rośnie ich spożycie. Owies 
używany jest nie tylko do pro-
dukcji płatków. Surowy olej 
z tego zboża wykazuje własno-
ści przeciwutleniające, podob-
nie jak i mąka owsiana. Także 
i inne zastosowania sprawiają, 
iż zwiększa się zapotrzebowanie 
na ten surowiec. Spośród wie-
lu gałęzi przemysłu największy 
potencjał surowcowy tkwiący 
w owsie wykorzystuje przemysł 
kosmetyczny i farmaceutycz-
ny. Wiele składników owsa 
ma udowodnione właściwości 
prozdrowotne – stanowi czyn-
ny składnik niektórych leków, 
na przykład tych obniżających 
poziom cholesterolu czy poma-
gających uzależnionym zerwać 
z nałogiem. Od lat owies na sze-
roką skalę wykorzystywany jest 
przez przemysł kosmetyczny. 
Dla owsa znaleziono także wie-
le niecodziennych zastosowań 
– używany jest jako surowiec 
do produkcji kociego żwirku 
sanitarnego czy też do produkcji 
biodegradowalnych plastików. 
Plon uboczny owsa – słoma 
i plewy, stanowią cenną paszę, 
która charakteryzuje się małą 
zawartością trudno strawnego 
włókna. Zboże to bez wątpienia 
posiada ogromy potencjał han-
dlowy i jego uprawą, z uwagi 
na coraz większe zapotrzebowa-
nie ze strony przemysłu prze-
twórczego, rolnicy z pewnością 

zainteresują się, gdyż popyt na 
ten surowiec znacznie przewyż-
szy obecną jego podaż w naszym 
kraju. W konsekwencji można 
oczekiwać, istotnego wzrostu 
rentowności produkcji tego zbo-
ża na przestrzeni kilku najbliż-
szych lat.

Oprócz zwiększającego się za-
interesowania owsem, warto roz-
ważyć jego uprawę także i pod 
innym kątem. Zboże to bowiem 
posiada wyjątkowe właściwości 
fitosanitarne. W jego korzeniach 
wytwarzany jest alkaloid – sko-
polatyna, który hamuje rozwój 
patogenów wywołujących cho-
roby podstawy źdźbła. Nie jest 
on porażany przez grzyby wy-
wołujące choroby podsuszkowe, 
dzięki czemu jest bardzo dobrym 
przedplonem dla pozostałych ga-
tunków zbóż, w tym również dla 
pszenicy. Wiadomo, iż uprawa 
zbóż w monokulturze skutkuje 
znacznym spadkiem plonu. Włą-
czenie owsa w płodozmian może 
znacznie ograniczyć rozwój 
chorobotwórczych patogenów 
w uprawach następczych – ma 
bardzo pozytywny wpływ na 
kształtowanie się produkcyjności 
zbóż i opłacalności ich uprawy. 
Owies charakteryzuje się nie 
tylko odpornością na choroby 
grzybowe, cechuje go także niska 
podatność na zachwaszczenie 
(ogranicza występowanie na 
plantacji chwastów zarówno 
w sezonie wegetacyjnym, jak 
również podczas uprawy rośliny 
następczej) i bardzo niska wraż-
liwość na dobór przedplonów. 
Stanowi dobry przedplon dla 
innych zbóż. Jego uprawa jest 
bardzo korzystnym „elementem 
antyzmęczeniowym” i powin-
na być stosowana jako uprawa 
rozdzielająca inne następujące 
po sobie rośliny zbożowe.

Ważnym i powszechnie 
wykorzystywanym w prakty-
ce zastosowaniem owsa jest 
jego udział w mieszankach 
zbożowych jarych, upra-
wianych z przeznaczeniem 
na paszę w gospodarstwach 
niskotowarowych.

Dodatkowym bodźcem dla 
producentów, który może za-
chęcić do zainteresowania tym 
zbożem, jest fakt, iż jego upra-
wa wpisuje się w promowaną 
obecnie koncepcję rolnictwa 
zrównoważonego.

Kolejnym atutem tej rośliny 
jest możliwość jej wykorzysta-
nia do rekultywacji gleb ska-
żonych przez przemysł, gdyż 
owies pobiera znaczne ilości 
metali ciężkich.

Ziarno owsa znalazło rów-
nież wykorzystanie na cele 
energetyczne – jego wysoka 
kaloryczność jest powszech-
nie wykorzystywana w celach 
opałowych, głównie w krajach 
skandynawskich, zwłaszcza 
w Szwecji.

Z kolei zdrowotność słomy 
owsianej sprawia, że ta wy-
korzystywana jest w celach 
leczniczych (wywar ze słomy 
stosowano kiedyś w celu lecze-
nia  schorzeń neurologicznych, 
takich jak zapalenie korzonków 
czy przewlekłe bóle kręgosłupa).

Owies z pewnością jest 
zbożem o wielu już odkrytych 
i wielu jeszcze niepoznanych 
właściwościach i niezbadanych 
możliwościach wykorzystania.

Rosnący popyt na ziarno oraz 
fitosanitarne właściwości owsa 
powinny zachęcić producentów 
zbóż do większego zaintereso-
wania się jego uprawą. Należy 
pamiętać, że koszty produkcji 
owsa są zdecydowanie niższe 
niż na przykład pszenicy ozi-
mej. Rolnicy uprawiający owies, 
mniej wydają na ochronę łanu 
i nawożenie. Dzięki cechom fi-
tosanitarnym owies zostawia 
po sobie bardzo dobre stanowi-
sko, co ma szczególnie istotne 
znaczenie w przypadku bardzo 
uproszczonych płodozmianów 
stosowanych obecnie w wielu 
gospodarstwach. Wbrew po-
wszechnej opinii, potencjał 
plonu owsa jest bardzo wysoki. 
Przykładem mogą być plony tzw. 
ogólnopolskiego wzorca owsa 
z badań PDO COBORU, które 
w 2014 r. wyniosły 73,9 dt/ha. 
Praktyka rolnicza potwierdza 
ten potencjał. W optymal-
nych warunkach, na przykład 
odmiana owsa żółtego Posej-
don osiąga realny średni plon 
na poziomie odmian wzorco-
wych, a w przypadku bardzo 
intensywnej produkcji jej plon 
znacząco wzrasta. Ziarno owsa 
tej odmiany wyróżnia się  po-
nadto mniejszą zawartością 
łuski – cecha ta nie jest obo-
jętna w wykorzystaniu ziarna 
w przemyśle spożywczym, na 
przykład w produkcji jakościo-
wych płatków owsianych.

Niestety owies nadal jest po-
wszechnie niedocenionym ga-
tunkiem zboża. Nadszedł czas na 
zainteresowanie się jego uprawą, 
nie tylko z uwagi na wszech-
stronne możliwości wykorzy-
stania jego ziarna w przemyśle, 
ale przede wszystkim na właści-
wości fitosanitarne tej rośliny.

Anna Rogowska

Przez wielu rolników owies traktowany jest jako 
zupełnie zbędny gatunek zboża.

R E K L A M A
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Perspektywy uprawy jęczmienia jarego

Jęczmień ozimy uprawiany jest 
jedynie na powierzchni około 
200  tys. ha.

W latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku powierzchnia 
uprawy jęczmienia podlega-
ła dość dużym zmianom. Nie 
miały one jednak charakteru 
ukierunkowanego trendu, ale 
okresowych wahań. Kilka lat 
temu areał uprawy jęczmienia 
zmniejszył się, co niewątpliwie 
związane było ze spadkiem po-
głowia trzody chlewnej, które 
w 2011roku było najniższe od 
1964. Przyczyn tej sytuacji było 
wiele: niska opłacalność produk-
cji związana z wysokimi cenami 
zbóż, a co za tym idzie i pasz, 
duża liczba małych gospodarstw 
w momencie wchodzenia Pol-
ski do UE oraz nierówne szan-
se polskich producentów świń 
w porównaniu z ich odpowied-
nikami z krajów „starej Unii”. 
Także i nałożenie embarga przez 
Rosję w 2014 roku zniechęci-
ło niektórych producentów do 
hodowli. Problemem są także 

stałe lub spekulacyjne spadki 
cen żywca.

Jednak według wstępnych da-
nych opublikowanych w maju 
2015 roku przez GUS pogłowie 
świń liczyło 11511,7 tys. sztuk, 
wykazując w porównaniu z ana-
logicznym okresem poprzedniego 
roku wzrost o 2,9%. Zwiększyła 
się liczebność pogłowia prosiąt 
o 4,1 %, warchlaków o 6,7 %.  
Trend zwyżkowy, według opinii 
ekspertów utrzyma się, gdyż ho-
dowla trzody chlewnej – mimo 
ostatnich zawirowań i narzekań 
producentów – to ciągle bardzo 
opłacalny i perspektywiczny 
biznes. Pomimo wahań ceno-
wych i sporego importu żywca 
i wolumenu mięsa wieprzowego 
z zagranicy hodowla trzody jest 
nadal rentowna.

Wraz ze wzrostem pogłowia 
trzody chlewnej najprawdo-
podobniej będzie też powoli 
wzrastała powierzchnia uprawy 
jęczmienia pastewnego. Jego ziar-
no jest wykorzystywane głów-
nie na cele paszowe, zarówno 

do sporządzania mieszanek 
treściwych bezpośrednio w go-
spodarstwach, jak i w przemyśle 
paszowym. Ziarno tego zboża 
jest świetną paszą dla tuczni-
ków i zwierząt rozpłodowych. 
Cechuje się wysoką wartością 
energetyczną i bardzo dobrą 
jakością białka. Niektórzy ho-
dowcy trzody karmią starsze 
zwierzęta paszami złożonymi 
jedynie z dobrej jakości jęczmie-
nia uzupełnianymi kompleksami 
mineralnymi i witaminowymi 
z dodatkiem lizyny. Nie stosu-
ją pasz wysokobiałkowych. Tak 
odżywiane tuczniki wykazują 
przyrosty podobne do tych, które 
żywione były paszami zawierają-
cymi śrutę sojową poekstrakcyj-
ną. Takie działanie w znaczący 
sposób obniża koszty żywienia, 
a co za tym idzie podnosi ren-
towność produkcji. Dodatkową 
zaletą takiej diety jest poprawa 
jakości słoniny. Obecność jęcz-
mienia w paszy sprawia, iż jest 
ona i twardsza i bardziej jędrna. 
Z kolei dla loch jęczmień może 

stanowić wartościowe źródło 
włókna pokarmowego – jest 
doskonałym dodatkiem do 
mieszanek przeznaczonych dla 
ciężarnych i karmiących świń, 
u których zapotrzebowanie na 
włókno jest wysokie.

Ponad dwie trzecie produkcji 
jęczmienia jarego przeznacza się 
na paszę, głównie dla świń. Na 
ten cel można uprawiać wszyst-
kie odmiany, ale głównym kryte-
rium przy wyborze powinien być 
plon ziarna – stabilny i wysoki, 
a także odporność na choroby. 
Przykładem odmiany pastewnej 
jęczmienia jarego, która cechuje 
się ponadprzeciętnym potencja-
łem plonowania jest Soldo. Jęcz-
mień ten charakteryzuje się także 
bardzo dobrą jakością ziarna, 
szczególnie wysoką masą tysiąca 
ziaren, dobrym wyrównaniem 
oraz niskim udziałem pośladu. 
Jest to odmiana o wysokiej to-
lerancji na choroby, szczegól-
nie w odniesieniu do mączniaka 
i rdzy jęczmienia, a także od-
porne na wyleganie. Generalnie 

jęczmień jest bardziej tolerancyj-
ny od innych zbóż na opóźnienie 
siewu i na suszę, gorzej jednak 
znosi kwaśny odczyn gleby. 
Wspomniana odmiana dzięki 
wysokiej tolerancji na zakwa-
szenie gleby i małym wymaga-
niom siedliskowym, doskonale 
sprawdza się i wysoko plonuje 
również na trudnych dla tego 
gatunku stanowiskach.

Jęczmień wciąż jest najważ-
niejszym zbożem paszowym, nie 
tylko w Polsce, ale i w całej Euro-
pie. Jednak w Niemczech oraz in-
nych krajach „starej unii” udział 
w strukturze zasiewów jęczmienia 
jarego jest niewielki, a jego upra-
wa głównie ma na celu pozyska-
nie surowca do produkcji słodu 
jęczmiennego, niezbędnego do 
produkcji piwa. Biorąc pod uwa-
gę wykorzystanie jęczmienia do 
celów paszowych główny nacisk 
kładzie się na uprawę jęczmienia 
ozimego. Powszechnie bowiem 
wiadomo, że potencjał odmian 
ozimych tego gatunku przewyższa 
przynajmniej o 1 t/ha formę jarą.

Popularność jęczmienia jarego 
w naszym kraju wynika także 
z obaw związanych wymarza-
niem form ozimych, zwłaszcza 
w trakcie bezśnieżnych zim. 
Ostatnie wymarznięcia na dużą 
skalę zanotowano w 2012 roku. 
Niemniej jednak także w krajach 
skandynawskich oraz bałtyckich 
uprawa jęczmienia podobnie, 
jak w Polsce jest popularna, 
ze względu na walory paszo-
we i występujące tam warunki 
klimatyczno-glebowe.

Należy więc założyć, że nie-
zależnie od drobnych wahań 
głównie spekulacyjnych na 
rynku wieprzowiny, hodowcy 
trzody chlewnej nie zrezygnują 
z produkcji żywca. Tym samym 
zapotrzebowanie na wysokowar-
tościowe pasze, przede wszyst-
kim jęczmień, utrzyma się na 
dotychczasowym poziomie, a na-
wet będzie wzrastać. To dobry 
prognostyk dla wszystkich rol-
ników zainteresowanych uprawą 
tego zboża.

Anna Rogowska

W Polsce uprawia się głównie jarą formę jęczmienia, która w ogólnej strukturze zasiewów 
zbóż zajmuje niewiele ponad 10%.
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Jaki początek roku 
w kukurydzy?

Nie wiemy jeszcze jak ubie-
gły rok wpłynął na preferen-
cje rolników odnośnie uprawy 
kukurydzy w tym roku. Fak-
tem jest, że była susza, która 
dotknęła zarówno uprawy 
na ziarno jak i na kiszonkę. 
Paszy w postaci kiszonki po 
prostu zabrakło i jej zapasy 
trzeba będzie odbudować. 
Kiszonki trzeba mieć zawsze 
z zapasem, więcej niż na jeden 
sezon, bo trzeba liczyć się za-
wsze z niekorzystnymi czyn-
nikami. Susza poskutkowała 
tym, że część upraw na ziar-
no, nienajlepszych zresztą, zo-
stała zakupiona na pniu przez 
producentów mleka i mięsa 
wołowego. Znam przypadki 
rolników posiadających więk-
sze stada, którzy kupowali na 
pniu plantacje nawet po kil-
kadziesiąt hektarów. Pierwot-
nie miały być one zebrane na 
ziarno, a zostały ostatecznie 
zebrane na kiszonkę. Czy więc 
zabraknie ziarna siewnego? 
Odnośnie polskich odmian 
produkcja nasion jest ograni-
czona, więc bilans jest bardzo 
napięty i można spodziewać 
się że całe wyprodukowane 
ziarno zostanie sprzedane. 
W niektórych odmianach 
ziarna z pewnością zabraknie. 
Przed nasiennictwem stawia 
to kolejne wyzwania na przy-
szłość, aby tworzyć większe 
zapasy. Susza dotknęła nie tyl-
ko nas, ale i inne kraje, które 
produkują ziarno kukurydzy. 

Firmy zagraniczne mogą po-
wiedzieć, że mają duże zapasy, 
ale w segmencie wymaganym 
dla Polski, czyli wśród odmian 
o liczbie FAO 190-300 zapasy 
te będą niewielkie. 

A więc łączny areał 
może spaść?

Jestem przekonany, że bę-
dzie to kolejny rok z rzędu, 
w którym powierzchnia upraw 
kukurydzy będzie wynosiła 
powyżej miliona hektarów. 
Nasion potrzeba więc bę-
dzie dużo. Nie wiemy, jak 
bezśnieżna zima wpłynie na 
zboża i rzepaki ozime. My jako 
kukurydziarze producentom 
rzepaku i pszenicy życzymy 
oczywiście jak najlepiej, ale 
gdyby coś im wymarzło, to 
kukurydza jest najlepszą ro-
śliną przesiewową.

Dlaczego najlepszą?
Popatrzmy na moment, 

w którym na wiosnę ocenia-
my kondycję rzepaku albo 
pszenicy. My się zastanawia-
my, a czas nam ucieka. Bar-
dzo szybko zbliża się chwila, 
w której za późno jest już na 
siew innych roślin, i kukury-
dza jest jedyną, którą jeszcze 
można siać. To, co się stało 
w 2012 roku - wymarznięcie 
30% rzepaku i pszenicy, było 
jedną z przyczyn dobicia do 
miliona hektarów kukurydzy. 
Gdy już jednak weszliśmy na 
ten wymarzony pułap milio-
na hektarów, a równocześnie 
wiemy, że klimat się ociepla, 
to wkrótce będziemy chcie-
li osiągnąć półtora miliona 
hektarów.

Zwłaszcza, że odnośnie 
tego roku prognozy mówią 
o wczesnej i ciepłej wiośnie, 
a całym roku cieplejszym niż 

2015 lecz wilgotnym. Czyli 
znowu zamierzamy przesu-
nąć się o dwie strefy klima-
tyczne na południe?

Nie popadajmy w euforię, 
że będziemy tu mieli Afrykę, 
bo co kilka lat w Polsce zda-
rza się Syberia. Taka sytuacja 
przecież się niedawno zdarzyła 
w 2004 roku, gdy firmy ho-
dowlano-nasienne poszły 
z późniejszymi odmianami 
na północ kraju i te odmiany 
w ogóle nie dojrzały. Co kilka 
lat mamy załamanie pogody, 
bo żyjemy w bardzo zmiennej 
strefie klimatycznej. Dlatego 
doradzam planując siewy, brać 
pod uwagę rejonizację odmian, 
i ciesząc się gdy jest umiarko-
wana Afryka, brać pod uwagę 
również Syberię. Nie można 
zakładać, że cały czas będzie 
ciepło.

A co w takim razie z wodą? 
Można odnieść wrażenie, że 
zima nadrabia ubiegłoroczne 
straty?

Weszliśmy w nowy rok z de-
ficytem wody, śniegu wiele nie 
jest, ale nie wiemy co będzie 
dalej. Zakładając, że nie będzie 
dużo zapasów wody z zimy, 
trzeba ją będzie bardzo szano-
wać. A więc: żadnego obornika 
na wiosnę, bo działa on jak 
gąbka. Żadnych orek wiosen-
nych, choć wyjątkowo pozwa-
lam, jeśli ktoś nie zaorał przed 
zimą. Minimum uprawek na 
wiosnę, jak najszybsze wej-
ście z broną, żeby przerwać 
parowanie no i wcześniejszy 
siew. Dzisiejsze odmiany kieł-
kują już nie w temperaturze 
8 stopni, ale 6 stopni. Poza 
tym trzeba już pomału myśleć 
o retencji wody i o meliora-
cjach nawadniających.

Czy zabraknie ziarna kukurydzy do siewu? Jaka jest 
sytuacja u plantatorów? A jaka w nasiennictwie? 
O tym rozmawiali dr inż. Roman Warzecha i Alicja 
Szczypta.

R E K L A M A



15styczeń/luty 2016 r. | Raport Rolny R E K L A M A

Polecamy na sezon 2016

www.saaten-union.pl

Maksymalny plon
od początku do końca

SUDRIX

SUSANN

FAO 260

FAO 260-280

SUVISIO

SUCAMPO

NOWOŚĆ

FAO 210-220

FAO 230
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Zaprawianie sadzeniaków ziemniaka

Zabieg zaprawiania jest 
stosowany głównie przeciw-
ko rizoktoniozie ziemniaka 
oraz szkodnikom glebowym. 

Rizoktonioza ziemniaka jest 
groźną chorobą obecną przez 
cały okres wegetacji na bul-
wach i roślinach ziemniaka, 
a jedna z postaci tej choroby 
– gnicie kiełków jest przy-
czyną dużych strat (do 25%) 
w obsadzie roślin na plantacji. 
Pozostałe formy tej choroby 
występując przez cały okres 
wegetacji powiększają wiel-
kość strat powodując obni-
żenie nie tylko ilości plonu 
bulw potomnych ale głównie 
pogarszając jego jakość. 

Zabieg zaprawiania to jeden 
z obiecujących kierunków roz-
woju techniki ochrony ziem-
niaka w okresie wegetacji i nie 
tylko. Obecnie stosowanych 
jest kilka technik nanoszenia 
środka ochronnego na bulwy. 

Sposobem najdłużej zna-
nym i coraz rzadziej stoso-
wanym jest posypywanie 
(pudrowanie) bulw ziemnia-
ka w koszu zasypowym sa-
dzarki. Jest to jednak sposób 
mało efektywny i stwarzający 
duże zagrożenie dla zdrowia 
osoby wykonującej ten zabieg. 
Dużą wadą tej techniki sto-
sowania jest brak równomier-
nego pokrycia środkiem bulw 

znajdujących się w zbiorni-
ku sadzarki. Wśród środków 
ochrony jest obecnie zareje-
strowany tylko jeden do tego 
typu zaprawiania.

Metodą, która daje wyso-
ką równomierność pokrycia 
bulw cieczą roboczą (woda + 
środek ochrony) jest oprysk 
drobnokroplisty, który moż-
na zastosować bezpośrednio 
na bulwy montując dysze nad 
taśmami pobierającymi bulwy 
z kosza sadzarki lub stosując 
tzw. oprysk pasowy, który 
skierowany jest na glebę tak, 
aby uniknąć kontaktu cieczy 
roboczej z bulwą. 

Nową metodą, która nabiera 

coraz większej popularności 
jest zaprawianie bulw z wy-
korzystaniem techniki ULV 
(ang. Ultra Low Volume – 
ultraniskie ilości). Jest to me-
toda zapewniająca precyzyjne 
pokrycie kulistych powierzch-
ni przez krople o jednakowej 
wielkości. Przy zastosowaniu 
urządzenia MAFEX można 
uzyskać z 1 ml cieczy robo-
czej około 30 milionów kro-
pli. Tego rodzaju urządzenie 
pozwala na bardzo precyzyjne 
pokrycie bulw ziemniaka cie-
czą roboczą.

Oprócz metody zaprawiania 
dużą rolę w skutecznym ogra-
niczeniu rozwoju sprawców 

chorób odgrywa także kon-
dycja bulw ziemniaka prze-
znaczonych do zaprawiania. 
Bulwy muszą być dobrej 
jakości i w pełnym wigo-
rze, a także bez wyraźnych 
uszkodzeń mechanicznych 
i zanieczyszczeń ziemią. Nie 
jest wskazane, aby zaprawiać 
bulwy, które były cały czas 
przechowywane w temperatu-
rze 2 do 4 oC bez uprzedniego 
ich przygotowania (stopniowe 
podwyższenie temperatury). 
Etykiety środków zarejestro-
wanych do zaprawiania nie 
zalecają stosowania zapraw na 
bulwy, które posiadają kiełki. 
Zabieg zaprawiania powinien 

być wykonany przed kiełko-
waniem lub przed albo w trak-
cie sadzenia. 

Aby uniknąć negatywnych 
skutków zastosowania zapraw 
na bulwy należy przed przy-
stąpieniem do wykonania tego 
zabiegu dokładnie zapoznać 
się z etykietą środka (wszystkie 
etykiety środków ochrony ro-
ślin można znaleźć na stronie 
Ministerstwa Rolnictwa) lub 
informacjami zamieszczonymi 
na opakowaniu środka.

dr inż. Jerzy Osowski
IHAR-PIB

Zakład Nasiennictwa 
i Ochrony Ziemniaka w Boninie

Zaprawianie bulw ziemniaka jest jednym z ważniejszych zabiegów w nowoczesnej 
technologii uprawy ziemniaków.

Tajfun idzie jak burza

Na poznańskich targach 
Polagra-Premiery Złoty Medal 
otrzymała odmiana ziemniaka 
Tajfun. Czy ziemniak to roślina 
przyszłości? O tym z Markiem 
Musielakiem z Pomorsko-Ma-
zurskiej Hodowli Ziemniaka 
rozmawiała Alicja Szczypta.

Ziemniak to roślina zarów-
no przeszłości jak i przyszłości. 
Dzięki ziemniakowi społeczeń-
stwa przetrwały wojny. Teraz 
przyznanie Złotego Medalu od-
mianie Tajfun pokazuje, że jest 
on rośliną przyszłości i w zmie-
niającym się klimacie radzi sobie 
doskonale. W bardzo niekorzyst-
nych warunkach pogodowych, 
które wystąpiły w 2015 roku, 
odmiana ta pokazała, co po-
trafi – przede wszystkim tole-
rancja na suszę. Zarejestrowana 
w 2004 roku, sprawdzona na 
polach już od 11 lat, za każdym 
razem potrafiła przetrwać nie-
sprzyjające warunki.

Ano właśnie: przetrwanie! 
Dzięki ziemniakowi ludzie 

przetrwali wojny, a dzięki Taj-
funowi plantacje przetrwały 
suszę. A jakie prognozy na ten 
rok? Ma być susza czy ma być 
wilgotno?

Wróżbitą nie jestem, a zasię-
gając języka u meteorologów nie 
udało mi się dowiedzieć nic pew-
nego o spodziewanym przebiegu 
pogody. Jaka by jednak ona nie 
była, to Tajfun jest odmianą, 
która rolnika utrzyma przy ży-
ciu. Wynika to z jej niskich wy-
magań glebowych i wodnych, 
tolerancji na suszę i zawartości 
skrobi powyżej 16%. A więc jest 
to ziemniak jadalny, ogólnoużyt-
kowy, a także nadający się do 
przemysłu ziemniaczanego i na 
wcześniejszy zbiór.

A jaką ta odmiana ma od-
porność na choroby?

Odporność na wirusa Y i na 
zarazę ziemniaka jest średnia.

Czy przy takiej zimie jaką 
mamy, można się spodziewać, 
że szkodników i chorób w ziem-
niaku będzie mniej?

W ziemniaku powinno być 
ich z tego tytułu trochę mniej 
niż zazwyczaj. Również optymi-
stycznie należy patrzeć na za-
pasy wody w glebie, bo są one 
obecnie lepsze niż rok temu. 
Jeśli chodzi natomiast o zdro-
wotność innych roślin, to na 
dzień dzisiejszy nie wygląda to 
już tak różowo: w zbożach z tego 

powodu, że zima przyszła późno, 
chorób jest więcej.

Wracając do Tajfuna, jak się 
przechowuje? 

Znamy tę odmianę od po-
nad dekady i sprawdziliśmy 
wielokrotnie w praktyce, że 
jej zdolność przechowalnicza 
jest bardzo dobra. Nawet przy 
drobnych uszkodzeniach mecha-
nicznych, obiciach, następuje 
porażenie suchą zgnilizną, która 
nie przechodzi w mokrą zgni-
liznę. A więc nie jest to wada, 
lecz zaleta.

Patrzę na katalog odmian 
Pomorsko-Mazurskiej Hodowli 
Ziemniaka i widzę, że jest ich 
dużo. W jakim kierunku idzie 
hodowla twórcza odmian?

W tej chwili w ofercie mamy 
29 odmian: 15 jadalnych 
i 14 skrobiowych. Wśród jadal-
nych są 4 nowe, które dopiero 
wchodzą na rynek. Wymienić 
należy odmianę wczesną Igna-
cy, bardzo smaczną, który może 
w zakresie odporności na suszę 
i wymagania glebowo-wodne 
konkurować z Tajfunem oraz 
odmianę Laskara, która przy 
16% skrobi i wysokim plonie, 
również może dorównać Taj-
funowi. Mamy więc godnych 
następców. Jeśli chodzi o przy-
szłość będziemy skupiać na 
wyhodowaniu odmian bardzo 
wczesnych, jadalnych.

Skupiamy się mocno na 
odporności na suszę, a gwoli 
ścisłości na okresowe niedo-
bory wody. A może po prostu 
nawadnianie jest perspektywą 
i koniecznością?

Perspektywą jest, a konieczno-
ścią mogłoby być. Jest to jednak 

rozwiązanie dość drogie. Z dru-
giej strony odmiany odporne 
na niedobory wody, takie jak 
Tajfun, gdy są nawadniane to 
plonują na poziomie 70 t/ha. 
I nie jest to wynik z poletek do-
świadczalnych, ale z plantacji 
produkcyjnych.

Prestiżowe wyróżnienie dla PMHZ.
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Pokochaj kaszę 
w każdym wieku!

Leczniczy wpływ kaszy wy-
nikający z dużej zawartości 
witamin i składników odżyw-
czych, pomaga w utrzymaniu 
homeostazy oraz prawidło-
wemu przebiegowi licznych 
procesów biochemicznych 
naszego organizmu. Spośród 
wszystkich kasz najwięcej 
przeciwutleniaczy znajdzie-
my w gryczanej. Dzięki wyso-
kiej zawartości cynku, kasza 
wspomaga produkcję kolagenu 
– białka odpowiadającego za 
elastyczność naskórka. Jest jed-
nym z najlepszych naturalnych 
źródeł rutyny, która uszczelnia 
i uelastycznia naczynia krwio-
nośne, zapobiegając powsta-
waniu żylaków, czerwonych 
przebarwień na skórze (tzw. 
pajączków), a także obrzęków.

– Kasza powinna być klu-
czowym elementem w diecie 
każdego z nas. Niezależnie od 
wieku, regularne spożywanie 
kasz może chronić przed m.in.: 
nadwagą i otyłością, zapar-
ciami, osteoporozą, choro-
bami układu pokarmowego, 
miażdżycą, udarami i zawa-
łami, a także cukrzycą typu 
II. Kasze, zwłaszcza te gru-
boziarniste, są źródłem wę-
glowodanów złożonych. Po 
ich zjedzeniu we krwi długo 
utrzymuje się stabilne stężenie 
glukozy, która stanowi jedyne 
w swoim rodzaju paliwo dla 
mózgu i przez to warunkuje 

jego prawidłową pracę – mówi 
Katarzyna Foszner, ekspert 
kampanii „Lubię kaszę”.

Polecana niezależnie 
od wieku 

Dla maluchów świetna bę-
dzie kasza manna. Ponieważ 
jest lekkostrawna, i stanowi 
źródło glutenu dla młodego 
układu pokarmowego.

Dzięki krzemowi zawarte-
mu m.in. w kaszy jaglanej, 
u dzieci prawidłowo rozwija 
się układ kostny oraz zwięk-
sza odporność. Duże ilości 
żelaza utrzymują prawidło-
wą ilość czerwonych krwinek 
a lecytyna warunkuje rozwój 
mózgu. Kasza jaglana, jest 
lekkostrawna.

Kobiety powinny spożywać 
jaglaną, która zawiera ligna-
ny – związki wyrównujące 
gospodarkę hormonalną. Prze-
ciwutleniacze, znajdujące się 
w kaszy gryczanej, spowalniają 
procesy starzenia – nie tylko 
w skórze, ale również w ca-
łym układzie krwionośnym 
czy nerwowym, zmniejszając 
ryzyko wielu chorób.

Mężczyźni prowadzący 
intensywne życie seksualne, 
cierpiący na bezpłodność, brak 
popędu seksualnego lub ły-
sienie powinni też wzbogacić 
swoją dietę o gryczaną. Dzięki 
dużej ilości cynku zapewnia 
prawidłową czynność prosta-
ty i narządów rozrodczych, 
a także reguluje produkcję te-
stosteronu i plemników oraz 
zapobiega łysieniu.

Więcej informacji: 
www.lubiekasze.pl

Źródło: ITBC Communication
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Zatrzyma czas i Twoją młodość.

A U T O P R O M O C J A
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Nowości KUHN na targach 
Polagra Premiery 2016

Opryskiwacz LEXIS 
3000 ze zbiornikiem  
3000 litrów

 Został zaprojektowany 
z myślą o rolnikach szczegól-
nie ceniących sobie proste, ale 
skuteczne maszyny.

Kluczowe rozwiązania:
• MANUSET rozpoczęcie pra-

cy wymaga obsługi tylko 
2 głównych zaworów.

• Kompaktowe wymiary – 
odległość od osi jezdnej 
do zaczepu dyszla wyno-
si 4.05 m

• Aluminiowe belki polowe 
MEA2 i MTA2 od 18 do 
24 m z systemem kom-
paktowego składania. Sys-
temy zawieszenia belki 
polowej TRAPEZIA lub 
EQUILIBRA.

• Centralny punkt obsłu-
gi serwisowej z dostępem 
do poszczególnych filtrów 
i pompy

• Duży wybór sterowników 
elektronicznych: RPB, REB3 

i VISIOREB.
• Nowy rozwadniacz zapew-

niający pełne bezpieczeń-
stwo obsługi

• Nowy sterownik elektro-
niczny VISIOREB z wy-
świetlaczem obrazującym 
wykonywaną pracę oraz 
z wbudowanym systemem 
sterowania sekcjami GPS 
Section Control.

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

Rozsiewacze 
nawozów AXIS.2 – 
firmy RAUCH

Największe atuty to:
• Większa wytrzymałość i wy-

dajność robocza
• Innowacyjny system elektro-

nicznego pomiaru masy EMC 
(Electronic Massflow Control), 
zapewniającego automatyczną 
zmianę dawki wysiewu

• System zmiennej szeroko-
ści roboczej VariSpread V4 
lub V8. W zależności od 

modelu, możliwe jest za 
pomocą jednego przyci-
sku wyłączanie wysiewu po 
kolei w czterech lub ośmiu 
sekcjach

• Terminal sterujący CCI-
100 ISOBUS z wbudowa-
nymi tabelami wysiewu

• Maksymalne bezpie-
czeństwo ze światłami 
LED i oznakowaniem 
ostrzegawczym

Źródło: KUHN
Opracowała: Jolant 

Malinowska-Kłos

Nowe standardy z myślą o rolnikach.

Złota zgrabiarka 
2-karuzelowa SaMASZ

Złoty Medal MTP to jedna 
z najbardziej prestiżowych na-
gród na polskim rynku, która 
jest przyznawana innowacyj-
nym produktom najwyższej 
jakości. Podczas targów rol-
niczych Polagra-Premiery 
w dniach 21-24.01.2016 r. 
na swoim stoisku (Hala 6A, 
stoisko13)  prezentowana była 
złota medalistka – Zgrabiarka 
2-karuzelowa Tango 730  – do-
ceniana m.in. za skuteczność 
zgrabiania paszy o najwyższej 
czystości. Zgrabiarka Tango 

jest połączeniem funkcjonal-
ności modeli Z2-780 i Duo 
680. TANGO 730 jest po-
łączeniem funkcjonalności 
zgrabiarek Z2-780 i DUO 
680. Umożliwia zgrabianie 
w 1 lub 2 wałki pokosu naj-
wyższej czystości paszy. Za-
stosowano w niej 11-ramienną 
przekładnię nowej generacji  
ze wzmocnionymi korbowo-
dami osadzonymi  w dokręca-
nych korpusach. Dodatkowo 
zgrabiarka posiada opaten-
towany mechanizm zmiany 
kąta przekładni, który chroni 
wały przekazujące napęd przed 
zniszczeniem  w trakcie pracy. 
Zgrabiarka TANGO 730 jest 
hydraulicznie unoszona do 
transportu.

Na złotą medalistkę można, 
do 24 lutego 2016 roku, oddać 
głos za pośrednictwem strony 
internetowej www.zlotyme-
dal.mtp.pl .  Produkt, który 

otrzyma największą liczbę 
głosów, zdobędzie prestiżowy 
tytuł „Złoty Medal MTP – Wy-
bór Konsumentów”. Serdecznie 
zapraszamy do głosowania!

Źródło: SaMASZ
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Zgrabiarka 2-karuzelowa TANGO 730 firmy 
SaMASZ Sp. z o.o. zdobyła Złoty Medal Targów 
Poznańskich w kategorii Maszyny Rolnicze.
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