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Agritechnica za nami

„Tractor of the Year” to jed-
na z najbardziej prestiżowych 
nagród w branży.

Ciągnik Valtra T254 Versu 
z podłokietnikiem SmartTo-
uch zdobył nagrodę „Tractor 
of the Year 2018” oraz nagrodę 
„Best Design 2018”na targach 
Agritechnica. Natomiast nowa 
Valtra serii A była wśród pię-
ciu finalistów w kategorii Best 
Utility.

Jest to pierwsza nagroda 
„Tractor of the Year” przy-
znana Valtrze.

„Valtra ustanawia nowy 
standard w intuicyjnej obsłu-
dze; ciągnik oferuje wysoki 
poziom komfortu, wydajności, 
użyteczności i wszechstronno-
ści. Standardowy podłokietnik 
SmartTouch z 9-calowym ekra-
nem dotykowym, inteligent-
na i wielofunkcyjna dźwignia 
jazdy i nowy joystick hydrau-
liczny zapewniają najlepszy 
i najprostszy interfejs użyt-
kownika w branży. Pozwala 
operatorowi kontrolować i re-
gulować prawie każde ustawie-
nie silnika, skrzyni biegów, 
hydrauliki, AutoGuide, tele-
metrii itp. W rzeczywistości 
jest to nowy sposób pracy 

z terminalem ciągnika”. Tak 
brzmiało uzasadnienie Jury 
o przyznaniu nagrody „Tractor 
of the Year 2018” . Odnośnie 
nagrody „Best Design” tego 
modelu, jury powiedziało: 
„To niesamowite, jak mar-
ka może się zmienić (patrząc 
10 lat temu), kiedy właściwi 
projektanci dbają o styl. Valtra 
Versu T254 ze SmartTouch to 
bardzo fajny wygląd, nowocze-
sny i elegancki traktor”.

“Otrzymanie tych ważnych 
nagród i uznanie finalistów jest 
niesamowite i stanowi konty-
nuację licznych wyrazów uzna-
nia i nagród dla produktów 
czwartej generacji od momentu 
ich prezentacji i wprowadzenia 
na rynek w 2014 roku. Val-
tra T254 z podłokietnikiem 
SmartTouch to świadectwo 
ciągłego rozwoju Valtry, gdzie 
podkreśla się niezawodne, 
łatwe w użyciu i intuicyjne 
rozwiązania, dzięki którym 
praca z produktami Valtry jest 
dla rolników przyjemnością 
i dzięki którym mogą korzystać 
z najnowszych rozwiązań tech-
nologicznych”, skomentował 
Mikko Lehikoinen, Dyrektor 
ds. Marketingu Valtra Inc.

Najnowszy model Serii T, 
Valtra T254, został zapre-
zentowany w czerwcu tego 
roku a dostawy do klientów 
rozpoczęły się już w sierp-
niu. Valtra T254V to idealna 
maszyna do ciężkiej pracy, 
a podłokietnik SmartTouch 
pozwala na obsługę najnow-
szych narzędzi rolnictwa pre-
cyzyjnego przy użyciu tego 
samego interfejsu użytkow-
nika wykorzystywanego do 
sterowania traktorem. Dzięki 
SmartTouch jazda ciągnikiem 
z przekładnią powershift jest 
teraz jeszcze łatwiejsza – cią-
gnik można prowadzić tak, 
jakby miał przekładnię bez-
stopniową. Najmocniejszy 
model serii T – T254 osiąga 
moc 271 KM.

Łatwiejsze niż obsługa 
smartfonu

Valtra T254 Versu posia-
da nowy, intuicyjny i łatwy 
w obsłudze podłokietnik 
SmartTouch. Zaprojektowa-
no i wykonano go w Finlandii, 
a w kwietniu 2017 roku przy-
znano mu prestiżową nagrodę 
Red Dot.

SmartTouch posiada w peł-
ni zintegrowane technologie: 
Guidance, Isobus, AgControl 
i TaskDoc. Dzięki nowemu 
podłokietnikowi poprawia 
się produktywność każdego 
traktora – można wdrożyć 
odpowiednią kombinację 
i ułatwić pracę operatora. 
Każdy operator może mieć 
indywidualny profil, gdzie 
wszystkie jego ustawienia 
w ciągniku są zapamię-
tane i dostępne w ciągu 
paru sekund. Każda zmia-
na ustawień, oprócz zmian 
w ustawieniach terminalu, 
jest zapisywana automatycz-
nie do aktywnego profilu.

Dziewięciocalowy termi-
nal jest łatwiejszy w obsłu-
dze i bardziej intuicyjny niż 
współczesny smartfon. Można 
dostać się do praktycznie każ-
dej funkcji na terminalu przy 
użyciu dwóch dotknięć czy 
przesunięć, a jego układ spra-
wia, że zagubienie się w menu 
jest niemożliwe. Każdy, nieza-
leżnie od tego czy już wcześniej 
użytkował ekran dotykowy 
czy nie, może obsługiwać 
ten terminal po niewielkim 
przeszkoleniu.

Inteligentna 
dźwignia jazdy

Model Versu wprowadza 
rewolucję w prowadzeniu 
traktorów z przekładnią po-
wershift. Można zwiększyć 
prędkość przez popchnięcie 
dźwigni jazdy i zmniejszyć 
przez jej pociągnięcie, cały 
czas w pełni kontrolując przy-
spieszenie. Nie ma przełączni-
ka pomiędzy trybem dźwigni 
a trybem pedału, gdyż są one 
cały czas ze sobą perfekcyjnie 
zsynchronizowane. Ta nowa 
funkcja daje operatorowi więk-
szą elastyczność. Valtra Versu 
to jedyny traktor z przekładnią 
powershift, posiadający moż-
liwość rzeczywistej jazdy przy 
użyciu dźwigni jazdy.

Pięciostopniowa skrzynia 
biegów powershift posiada 
cztery główne zakresy i dwa 
zakresy biegów pełzających, 
co daje 30 biegów w obu kie-
runkach jazdy. Zmiana biegów 
jest precyzyjna i płynna oraz 
może odbywać się w trybie au-
tomatycznym, lub manualnie 
przy użyciu dźwigni jazdy. Ten 
model posiada również funkcję 
Valtra Hill-hold, dzięki któ-
rej można łatwo i bezpiecznie 
ruszyć ciągnikiem nawet pod 
górę, oraz rewolucyjny, opa-
tentowany asystent hydrauliki, 
dzięki któremu można auto-
matycznie zwiększyć wydaj-
ność hydrauliki, bez wpływu 
na prędkość jazdy.

Tak jak w innych modelach 
Valtra czwartej generacji, rów-
nież i w T254 Versu wygoda, 
trwałość, wszechstronność 
i skandynawski design są 
standardem.

Model posiada funkcje 
niedostępne dla innych cią-
gników z przekładnią power-
shift. Można go dostosować 
do potrzeb każdego klienta, 
również układowi jazdy tyłem 
TwinTrac oraz kabinie SkyView 
zapewniającej niezrównaną 
widoczność z tyłu.

Źródło: AGCO Sp. z o.o.
Opracowała: Jolanta 
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Jackpot dla ciągnika Valtra T254 Versu na Targach Agritechnica

Od lewej: Brandon Montgomery, Director Global Platforms, Valtra EME, Mikko Lehikoinen, Director Marketing, Valtra EME, Jari 
Rautjärvi, VP, Managing Director, Valtra EME & Global Lead of Valtra Brand, Ville Mansikkamäki, Director Sales, Valtra EME
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Zdeterminowani na sukces

Kiedy w 1992 roku w Sta-
wiskach na Podlasiu powsta-
wała Koja, nikt nie zakładał, 
że w zaledwie 15 lat na ba-
zie tej niewielkiej, rodzinnej 
firmy wyrośnie liczące się na 
rynku przedsiębiorstwo. Fir-
ma zatrudnia ponad 170 wy-
kwalifikowanych specjalistów 
i zapowiada istotny rozwój sie-
ci dystrybucji zarówno krajo-
wej, jak i zagranicznej.

Na początku sztandarowym 
produktem firmy były kabiny 
do ciągników. Z czasem ofer-
ta firmy ulegała poszerzeniu 
i zaczęły pojawiać się w niej 
kolejne urządzenia dla sektora 
rolnego i komunalnego.

- Systematyczne powiększa-
nie gamy dostępnych u nas 
produktów niejako musi iść 
w parze z pozyskiwaniem 
nowych rynków zbytu. Dla-
tego też stale pracujemy nad 
nawiązywaniem współpracy 
z kolejnymi partnerami, któ-
rzy ułatwią rozwój naszej sieci 
dystrybucyjnej i tym samym 
pozwolą nam na dalszy roz-
wój – mówi Andrzej Konopka 
z firmy Koja.

Co ciekawe, pozyskiwa-
nie kolejnych podmiotów 
do współpracy odbywa się 
w ostatnim czasie w Stawi-
skach niemal samoczynnie. 
Zdaniem przedstawicieli fir-
my wpływ na to miał udział 
w zakończonych niedawno 
targach AGRO SHOW 2017.

 - Nasz udział w największej 
w Europie plenerowej wysta-
wie rolniczej nie przeszedł bez 
echa, a bezpośrednim efektem 
tego był radykalny wzrost ilo-
ści zamówień i coraz większa 
liczba przedsiębiorców goto-
wych do dystrybuowania 
naszych wyrobów – dodaje 
przedstawiciel marki. 

Rozwój mapy dystrybucji  
dotyczy nie tylko sieci kra-
jowej. Dotychczas produkty 
firmy dostępne były m.in. 
w Czechach, Holandii, Danii, 
Niemczech, Grecji i na Litwie. 
Teraz, przy okazji budowy no-
wej sieci dealerskiej Koja pla-
nuje podbić całą Skandynawię.

- A zapotrzebowanie na 
produkowane przez nas urzą-
dzenia jest w tym rejonie 

ogromne. Na szczęście jeste-
śmy dziś w stanie mu sprostać 
– obecnie w ciągu roku mo-
żemy bowiem wyprodukować 
ponad 1000 kabin ciągniko-
wych w kilkunastu rodzajach. 
Cały czas pracujemy też nad 
zupełnie nowymi konstruk-
cjami, które na rynku pojawią 
się prawdopodobnie jeszcze 
w tym roku –  podsumowuje 
szef firmy Koja.

Oprócz kabin ciągnikowych 
w Stawiskach produkowane 
są również ramy ochronne, 
mieszadła do gnojowicy, płu-
gi orne i odśnieżne i ścinacze 
łąkowe i kosiarki oraz szereg 
innych maszyn rolniczych.

Źródło: Publicum PR 
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Koja rośnie z miesiąca na miesiąc i rozwija dystrybucję

 Bogatsza oferta INNVIGO

Już wiosną 2018 r do sprze-
daży trafi produkt Major 
300 SL zawierający chlopy-
ralid substancję sprawdzo-
ną w zwalczaniu chwastów 
dwuliściennych w zbożach, 
rzepaku ozimym oraz bura-
ku cukrowym. Etykieta prze-
widuje stosowanie preparatu 
Major 300 SL samodzielnie 
oraz w mieszaninach zbior-
nikowych w dawkach 0,3 – 
0,4 l/ha. Z Majorem  300 SL 
zwalczanie chabra bławatka, 
rumianowatych, ostrożenia 
polnego oraz innych chwa-
stów dwuliściennych będzie 
zdecydowanie prostsze. 

Jesienią rolnicy będą mo-
gli zaopatrzyć się w herbicyd 

zbożowy Cevino 500 SC za-
wierający flufenacet o działa-
niu nalistnym i doglebowym. 
Cevino 500 SC będzie można 
stosować zarówno przedwscho-
dowo jak i powschodowo solo 
oraz w mieszaninach zbior-
nikowych z diflufenikanem 
czy metsulfuronem w dawkach 
0,24 -0,35 l/ha. Spodziewamy 
się, że będzie to dobre narzę-
dzie pozwalające elastycznie 
budować wysoce skuteczne 
rozwiązania w ochronie her-
bicydowej zbóż, ze szczegól-
nym uwzględnieniem miotły 
zbożowej. 

Natomiast Madron 50 FS to 
zaprawa oparta o doskonale 
znany i ceniony w praktyce 

fludioksonil. Etykieta przewi-
duje możliwość zaprawiania 
pszenicy ozimej, pszenżyta 
i żyta. Madron 50 FS będzie 
skutecznie zabezpieczał zbo-
ża przed infekcjami ze strony 
takich patogenów jak: pleśń 
śniegowa zbóż i traw, śnieć 
cuchnąca pszenicy, śnieć gład-
ka pszenicy, zgorzel siewek. 
Maksymalna zalecana dawka 
to 100 ml środka z dodatkiem 
700 ml wody na 100 kg ziarna 
siewnego. 

Więcej informacji oraz 
etykiety rejestracyjne znajdą 
Państwo na www.innvigo.com 

Źródło: INNVIGO
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Listopad przyniósł rejestracje produktów: Major 
300 SL, Cevino 500 SC oraz Madron 50 FS. 

Stop nielegalnym pestycydom!

Pamiętacie Rolnika Jana? 
Tak, to on opowiada o zasa-
dach oddawania opakowań 
po opryskach do sklepu. Tym 
razem przygotowuje się do 
nowego sezonu zakupowe-
go środków ochrony roślin 
i szuka oszczędności. Ofert 
jest dużo, ale którą wybrać? 
Tańsze zamienniki, środki 
zza granicy, pestycydy z obcą 
etykietą – takie oferty można 
spotkać w Internecie. A może 
obwoźny sprzedawca oferujący 
pestycydy z bagażnika? Nie 
daj się nabrać. Takie oferty 
są nielegalne, a sprzedawane 
w ten sposób środki mogą być 
podrobione. Czy wiesz, czym 
ryzykujesz?

Największe straty pono-
si zawsze rolnik. Nielegalny 
pestycyd może całkowicie 
zniszczyć plony lub nie za-
działać, skutkując stratami 
w uprawach. Rolnik traci pra-
wo dochodzenia swoich rosz-
czeń, ponieważ towar, który 
kupił pochodzi z nielegalne-
go źródła. Może utracić także 
certyfikaty i dopłaty unijne. 
Stare polskie przysłowie mówi 
„Mądry Polak po szkodzie”, ale 
nie musi tak wcale być. Dla-
tego co roku przed sezonem 
zakupowym PSOR przypo-
mina, jak nie dać się nabrać. 
Dziś premiera filmu, w którym 
Rolnik Jan przypomina, jak 
kupować bezpieczne środki 
ochrony roślin – powiedziała 

Aleksandra Mrowiec z Polskie-
go Stowarzyszenia Ochrony 
Roślin (PSOR).

Film pod patronatem Pań-
stwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa i Kra-
jowej Administracji Skarbo-
wej dostępny jest na stronie 
www.bezpiecznuprawa.org 
oraz poprzez kanał YouTu-
be: https://www.youtube.com/
watch?v=0z_r3hrNiAg

W kampanii skierowanej 
do rolników pod hasłem „Po-
dejmuj mądre decyzje” PSOR 
przypomina, jak ustrzec się 
przed podróbkami i przedsta-
wia konsekwencje kupowa-
nia i stosowania nielegalnych 
pestycydów.

Rolnik Jan przypomina:
• kupuj wyłącznie środki za-

rejestrowane w Polsce,
• z etykietą w języku pol-

skim, przytwierdzoną do 
opakowania,

• w zarejestrowanych skle-
pach i hurtowniach, kontro-
lowanych przez PIORiN,

• zawsze żądaj dowodu za-
kupu np. faktury, która jest 
podstawą do ewentualnych 
reklamacji.
PSOR apeluje do rolni-

ków, aby stronić przed zaku-
pami śor:
• na forach internetowych 

czy aukcjach, gdzie są pro-
ponowane środki w bardzo 
atrakcyjnej cenie, bez dowo-
du zakupu;

• z zagranicy, z obcą 
etykietą,

• na bazarach,
• na targowiskach.

Więcej informacji dostęp-
nych jest na stronie www.
bezpiecznauprawa.org.

Polskie Stowarzyszenie 
Ochrony Roślin (PSOR) re-
prezentuje branżę środków 
ochrony roślin. PSOR reali-
zuje projekty mające na celu 
kompleksową informację i edu-
kację na temat bezpiecznego 
i odpowiedzialnego stosowania 
środków ochrony roślin. PSOR 
jest właścicielem i koordyna-
torem Systemu Zbiórki Opa-
kowań PSOR. W imieniu firm 
wprowadzających na rynek 
środki ochrony roślin, prowa-
dzi ogólnopolską kampanię 
edukacyjną pod hasłem „Liczy 
się każde opakowanie”. Stowa-
rzyszenie promuje również bez-
pieczne stosowanie środków 
ochrony roślin pod hasłem 
„Nie tylko plony potrzebują 
ochrony”. W 2015 roku PSOR 
rozpoczął ogólnopolską kam-
panię edukacyjną „W ochronie 
koniecznej”. Jej celem jest in-
formowanie o współczesnych 
sposobach produkcji roślinnej 
i nowoczesnym rolnictwie, 
w którym stosuje się środki 
ochrony roślin.

Źródło: Solski Communications 
Opracowała: Jolanta 
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Jak bezpiecznie i legalnie kupować środki ochrony roślin?

150 sklep pod szyldem Grene

Grene to największa sieć 
specjalistycznych sklepów 
technicznego zaopatrzenia 
rolnictwa w Polsce. Posiada 
bogatą ofertę: części do ma-
szyn i ciągników rolniczych; 
wyposażenia pojazdów: opony, 
akumulatory i akcesoria; asor-
tymentu z branży hydrauliki 
siłowej i transmisji mocy; arty-
kuły do produkcji zwierzęcej; 
artykuły uniwersalne, prze-
znaczone do gospodarstwa, 
warsztatu, domu i ogrodu, 
a także odzież, ochronę oso-
bistą oraz szeroki wybór za-
bawek tematycznych.

Grene zaopatruje klien-
tów w 91 sklepach własnych 
i 59 placówkach franczyzo-
wych, a także za pośrednic-
twem sklepu internetowego 

www.grene.pl. W tym roku 
otwarto 15 nowych placówek.

Korzystając ze wsparcia naj-
większej w Polsce i Europie firmy, 
zajmującej się sprzedażą hurto-
wą – Kramp, sieć Grene oferuje 
partnerom atrakcyjny i rentowny 
model biznesu, jakim jest fran-
czyzowa umowa współpracy.

Wraz z końcem 2016 r. sieć 
Grene, wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom rynku, podjęła 
decyzję o transformacji skle-
pów własnych na franczyzowe. 
Proces transformacji postępuje 
płynnie, w szybkim tempie, 
dlatego już teraz sieć świętuje 
otwarcie 150 sklepu pod szyl-
dem Grene.

Źródło: Grene
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Sieć sklepów techniczno-rolniczych Grene liczy już 
150 punktów sprzedaży.
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Przyszłość żywności i rolnictwa
Dzięki prostszym zasadom 

i bardziej elastycznemu podejściu 
wspólna polityka rolna (WPR) 
przynosi rzeczywiste rezultaty, 
wspierając rolników i zrówno-
ważony rozwój rolnictwa w UE. 
Taka jest idea przewodnia przyję-
tego dziś przez Komisję Europej-
ską komunikatu pt. „Przyszłość 
żywności i rolnictwa”. Przedsta-
wiono w nim, w jaki sposób za-
dbać o to, aby najstarsza wspólna 
polityka UE pozostała aktualna 
w przyszłości.

Najważniejszą inicjatywą jest 
zwiększenie odpowiedzialno-
ści państw członkowskich za to, 
w jaki sposób inwestują przy-
znane im fundusze WPR, i na co 
je przeznaczają, co ma ułatwić 
realizację ambitnych wspólnych 
celów w obszarze ochrony środo-
wiska, zmiany klimatu i zrów-
noważonego rozwoju.

Jyrki Katainen, wiceprzewod-
niczący odpowiedzialny za za-
trudnienie, wzrost gospodarczy, 
inwestycje i konkurencyjność, 
powiedział: […]WPR musi się 
zmieniać, podobnie jak pozostałe 
dziedziny polityki. Nasz wnio-
sek, opierający się na wynikach 
szeroko zakrojonych konsultacji 
z zainteresowanymi stronami, 
stanowi ważny krok na drodze 
do modernizacji i uproszczenia 
WPR. Komisja proponuje nowy 
model realizacji polityki rolnej. 
W większym niż dotychczas stop-
niu skorzystano w nim z zasady 
pomocniczości, zakładając opra-
cowanie przez państwa człon-
kowskie planów strategicznych 
WPR, obejmujących ich dzia-
łania w ramach filaru I i filaru 
II. Umożliwi to uproszczenie, 
zwiększenie spójności i lepsze 
monitorowanie wyników.

Phil Hogan, komisarz do 
spraw rolnictwa i rozwoju ob-
szarów wiejskich, stwierdził: 
Dzisiejszy komunikat sprawi, 
że wspólna polityka rolna bę-
dzie realizować nowe cele, ta-
kie jak wspieranie inteligentnego 
i odpornego sektora rolnego, 
wzmocnienie ochrony środo-
wiska i działań w dziedzinie 
klimatu oraz wzmocnienie 
tkanki społeczno-gospodarczej 
obszarów wiejskich. Oznacza on 

również znaczącą zmianę reali-
zacji wspólnej polityki rolnej. 
Obecny system zostanie zastą-
piony nowym systemem wdraża-
nia, w którym, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, znacznie więk-
szą rolę odgrywać będą państwa 
członkowskie i regiony.

W ramach nowego, uprosz-
czonego i bardziej elastycznego 
podejścia zachowana zostanie 
struktura dwufilarowa. Jed-
nocześnie określane będą też 
szczegółowe działania, służące 
realizacji celów ustalonych na 
szczeblu UE. Każde państwo UE 
opracuje następnie własny plan 
strategiczny, określający, w jaki 
sposób zamierza ono osiągnąć 
wspomniane cele. Plany te będą 
zatwierdzane przez Komisję. 
W podejściu tym większą wagę 
przywiązuje się do monitorowa-
nia postępów niż do zgodności. 
Kluczowe jest też zapewnianie, 
aby finansowanie przynosiło 
konkretne rezultaty. Przejście 
od ujednoliconego podejścia 
do podejścia dostosowanego do 
konkretnych potrzeb oznacza, 
że faktyczny wpływ na politykę 
i jej skutki będą mieli ci, którzy 
realizują ją w terenie.

Wsparcie dla rolników będzie 
nadal udzielane za pośrednic-
twem systemu płatności bez-
pośrednich. Komunikat nie 
uprzedza wyniku debaty na 
temat przyszłości finansów UE 
ani treści wniosku dotyczące-
go kolejnych wieloletnich ram 
finansowych (WRF). Celem jego 
autorów nie było wyczerpujące 
ujęcie tematu, lecz przeanalizo-
wanie niektórych możliwości 
zapewnienia sprawiedliwego i le-
piej ukierunkowanego wsparcia 
dochodów rolników.

Zmiana klimatu i presja na 
zasoby naturalne będą w dal-
szym ciągu wywierać wpływ na 
rolnictwo i produkcję żywności. 
Przyszła WPR powinna odzwier-
ciedlać ambitniejsze cele w zakre-
sie efektywnego wykorzystania 
zasobów, ochrony środowiska 
i działań w dziedzinie klimatu.

Inne propozycje obejmują:
• Zachęcanie do korzystania 

z nowoczesnych technolo-
gii w celu wsparcia rolników 

w terenie i zapewnienia więk-
szej przejrzystości i pewno-
ści rynku

• Zwrócenie większej uwagi na 
zachęcanie młodych ludzi do 
podejmowania działalności 
rolniczej poprzez działania 
skoordynowane z kompe-
tencjami państw członkow-
skich w takich dziedzinach 
jak opodatkowanie gruntów, 

planowanie przestrzenne i roz-
wój umiejętności

• Reagowanie na obawy obywa-
teli dotyczące zrównoważonej 
produkcji rolnej, w tym zdro-
wia, żywienia, marnotraw-
stwa żywności i dobrostanu 
zwierząt

• Zadbanie o spójność działań 
w różnych dziedzinach polity-
ki mających wymiar globalny, 

takich jak handel, migracja 
i zrównoważony rozwój

• Utworzenie unijnej platfor-
my współpracy w zakresie 
zarządzania ryzykiem, aby 
jak najskuteczniej pomagać 
rolnikom, którzy są konfronto-
wani z nieprzewidywalnością 
klimatu, zmiennością rynku 
i innymi rodzajami ryzyka
Odpowiednie wniosk i 

ustawodawcze wprowadzające 
w życie cele nakreślone w komu-
nikacie zostaną przedstawione 
przez Komisję w pierwszej poło-
wie 2018 r., po opublikowaniu 
wniosku dotyczącego wielolet-
nich ram finansowych.

Źródło: Komisja Europejska 
Komunikat prasowy
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Elastyczna, sprawiedliwa i zrównoważona wspólna polityka rolna.
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Strzelce, woj. łódzkie,
99-307 Strzelce, 
ul. Główna 20
tel.  24 356 69 00
fax. 24 356 69 02

Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04
tel. 24 356 69 05
strzelce@hr-strzelce.pl www.hr-strzelce.pl

Najczęściej

zalecane

do uprawy

 pszenżyto

w Polsce!

696 056 514

662 202 376 603 101 690

660 408 159

MELOMAN – najczęściej 
polecane pszenżyto ozime 
w Polsce!

Wynika to przede wszystkim 
z faktu, że MELOMAN zdecy-
dowanie wyróżnia się poten-
cjałem plonowania. W latach 
2015-2017 regularnie uzyski-
wał wyniki na poziomie 105% - 
108% wzorca co sprawia, że 
jest najwyżej i najwierniej 
plonującą odmianą pszenży-
ta wśród wszystkich odmian 
badanych w doświadczeniach 
PDO w Polsce. Bardzo istot-
nymi cechami MELOMANA 
są niskie wymagania glebowe 
oraz podwyższona tolerancja 
na niskie pH gleby, dzięki cze-
mu może być z powodzeniem 
uprawiany przez rolników 
gospodarujących na glebach 
zakwaszonych.

Odmiana MELOMAN jest 
jedną z odmian najmniej po-
datnych na choroby grzybowe 
dzięki czemu uprawiający ją 
rolnicy nawet przy niższym 
poziomie agrotechniki mogą 

oczekiwać zadowalających 
plonów oraz ziarna wolnego 
od mykotoksyn. MELOMAN 
charakteryzuje się podwyższo-
ną odpornością na porastanie 
ziarna w kłosie co jest cechą 
szczególnie pożądaną w latach 
o niekorzystnym przebiegu 
pogody (duża ilość opadów) 
podczas żniw. Dzięki tej ce-
sze MELOMAN jest bardzo 
dobrym wyborem zarówno 
da rolników produkujących 
pszenżyto na cele paszowe 
jak i dla plantatorów nasien-
nych, którzy oczekują od wy-
produkowanych nasion jak 
najwyższej zdolności kiełko-
wania. Poziom zimotrwałości 
na poziomie 5,5 w skali dzie-
więciostopniowej sprawia, że 
uprawa odmiany MELOMAN 
jest świadomym ogranicza-
niem ryzyka wymarznięcia 
upraw nawet podczas zim cha-
rakteryzujących się większą 

presją niskich temperatur. 
W ciągu kilku lat odmiana 
MELOMAN zyskała na po-
pularności i uznaniu wśród 
rolników oraz osób ściśle 
związanych z rolnictwem. 
W 2017 roku MELOMAN był 
najczęściej rekomendowaną 
do uprawy odmianą w Polsce. 
Jako jedyna odmiana jest re-
komendowany do uprawy aż 
w 15 województwach.

Pszenżyto ozime  
MELOMAN to:
• Doskonałe plony we wszyst-

kich rejonach kraju i na 
wszystkich rodzajach gleb

• Zdrowe rośliny
• Udane plony nawet na gle-

bach o obniżonym pH
• Brak problemów podczas 

mokrych żniw
• Gwarancja przezimowania 

nawet ostrych zim

MELOMAN jest jedną z najpopularniejszych odmian 
pszenżyto ozimego w Polsce.

jęczmień jary
RUBASZEK

1. miejsce w PDO 2017 (a1)
2. miejsce w PDO 2016 (a1)  
oraz PDO 2017 (a2)

•	dobrze plonuje w skali całego kraju 
PDO 2017 r.  A1 - 104% (72,5 dt/ha),   
A2 - 101% (80,7 dt/ha) 
PDO 2016 r.  A1 - 104% (67,8 dt/ha),   
A2 - 102% (74,0 dt/ha) 
dośw. rejestrowe w A1  
2013 r.  - 100% (56,3 dt/ha) 
2012 r. - 100% (67,7 dt/ha) 
dośw. rejestrowe w A2  
2013 r.  - 107% (65,2 dt/ha) 
2012 r. - 104% (70,3 dt/ha)

NOWOŚĆ

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
Smolice 146, 63-740 Kobylin

tel. 65 548 24 20 • www.hrsmolice.pl

•	odmiana o wysokiej odporności na porażenia 
występujące w jęczmieniu

•	bardzo wysoka odporność na mączniaka 
prawdziwego dzięki obecności genu Mlo 

•	Lista Zalecanych Odmian (2017): lubuskie, 
mazowieckie, opolskie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, 
zachodnio-pomorskie

•	dobra odporność na wyleganie, dość wysoka 
zawartość białka w ziarnie

R E K L A M A

R E K L A M A
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Opcja – nowa i wszechstronna odmiana kukurydzy

Odmiana cechuje się 
wszechstronnym wykorzysta-
niem: można uprawiać ją na 
kiszonkę, ziarno, CCM, bio-
gaz, bioetanol lub biomasę. 
Można ją uprawiać na całym 
terytorium Polski.

Odmiana toleruje słabsze 
stanowiska i cechuje się bardzo 
intensywnym wigorem na po-
czątku wegetacji (8,4o w ska-
li 9 stopniowej). Ma również 
bardzo wysoką odporność 
kolb na porażenie fuzariami. 
W badaniach wykazano, że 
porażenie fuzariozą kolb jest 
znacznie niższe od wzorca 
(o 25%).

Świetnie nadaje się ona do 
uprawy na ziarno, bo bar-
dzo dobrze oddaje wodę (dry 
down). W badaniach rejestro-
wych COBORU plon ziarna 
wyniósł 102,3% przy wilgot-
ności na poziomie wzorca. 
W badaniach porejestrowych 
w bardzo niekorzystnym dla 
uprawy kukurydzy sezonie 
2015 plonowała na poziomie 
79,8 q/h suchego ziarna przy 
wilgotności przy zbiorze na 
poziomie wzorca.  

Wyniki doświadczeń  roz-
poznawczych z Niemiec oraz 
doświadczeń wstępnych ho-
dowcy wskazują na jej przy-
datność także w użytkowaniu 
na kiszonkę z całych roślin, 
Rośliny wyrastają wysokie i są 
dobrze ulistnione

Zalecana obsada to 
90-95 tys/ha na kiszonkę 
a 75-80 tys/ha na ziarno 
i CCM. Na kiszonkę można 
ją uprawiać bez większych 
ograniczeń w całej Polsce, a na 
ziarno i CCM w południowej 
i południowo-zachodniej czę-
ści kraju.

Opcja to mieszaniec trójliniowy w typie semi-flint o liczbie FAO 240. Odmianę wyhodowano w Hodowli 
Roślin Smolice, a wyłączność na jej dystrybucję w Polsce i Europie posiada Oseva Polska. 
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OrCal® - wyjątkowy nawóz

Dawka azotu (N) „na sło-
mę”, czy „wapnowanie”, do-
czekały się bardzo skutecznej 
alternatywy.

Dawka 1t/ha OrCalu, zasto-
sowana jesienią, doglebowo 
(np. na ściernisko) wprowa-
dziła w zdumienie nie jed-
nego farmera. Dynamiczna 
i trwała regulacja pH gleby 
(nawet o +1,3 stopnia pH!!!) 

i silna stymulacja mikrobów 
glebowych przez pożywkę or-
ganiczną z naturalnym azotem 
sprawiają, że kolejna uprawa 
w zmianowaniu naprawdę 
może nas zaskoczyć wyjątko-
wo dobrym vigorem, szybkim 
wzrostem i skutecznym progra-
mowaniem wysokiego plonu. 

Czemu tak się dzieje?
OrCal® w części wapniowej 

zawiera aktywny hydrat 
wapnia, który jest liderem 
w skutecznym i bezpiecznym 
regulowaniu odczynu pH gleby 
(dystansując węglany i tlenki 
wapnia).

Kolejną pozytywną cechą 
nawozu OrCal® jest zawartość 
substancji organicznej. 
Dzięki niej nawóz użyźnia 
glebę, zwiększa udział 

cennej próchnicy a tym 
samym poprawia znacząco 
właściwości sorpcyjne gleby 
(azot, potas, mikroorganizmy 
czy woda). Ma to szczególne 
znaczen ie  w c za s ie 
okresowych suszy, które są 
częstym i dokuczliwym zja-
wiskiem. Poprzez zawartą 
w nawozie organikę, wpro-
wadzamy do gleby azot 

(w tonie OrCal-u ok. 47 kg 
N), dostarczamy roślinom 
cennego fosforu w formie 
łatwo przyswajalnej (ok. 
2,5%), a także potas ( ok. 
1,1%) i wiele innych cennych 
makro i mikroelementów 
pochodzenia zwierzęcego, 
tak bardzo potrzebnych dla 
prawidłowego rozwoju roślin 
i mikroflory glebowej.

Wyjąt-
kowe działanie nawozu Or-
Cal®  mogą potwierdzić setki 
rolników z różnych regionów 
Polski (Warmia i Mazury, 
Podlaskie, Kujawsko-Pomor-
skie, Zachodnio-Pomorskie, 
Lubuskie).

Za wszystkich trzyma-
my kciuki, życząc wysokich 
plonów.

OrCal®- nawóz organiczno-mineralny z aktywnym hydratem wapnia.

F I R M O W Y  H I T  R O K U

Dobre nasiona,
Dobre plony.

CASANDRO [FAO 240-250]

• odmiana ziarnowa polecana na grys
• rejestracja: Polska 2017 r.
• doskonałe wyniki plonowania
• wysoka odporność na fuzariozę kolb i głownię guzowatą
• wysoki udział ziarna w kolbie
• niższe wymagania glebowe
• dostępna w technologii OPTIPLUS

www.saatbau.com/pl

Kasa w kolbie!

NASIONA SAATBAU
W gruncie najlepsze!

Nowość!
* * *

* * *

Średni plon ziarna odmiany CASANDRO w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU 2015-2016r. [dt/ha]

w
zo

rz
ec

82
,0

2015r.

109%

100%

75,2

w
zo

rz
ec

2016r.

100%

126,3

w
zo

rz
ec

2015-2016r.

100%

100,8

103% 105%

13
0,

6

10
6,

4



7grudzień 2017r. | Raport Rolny F I R M O W Y  H I T  R O K U



8 grudzień 2017 r. | Raport RolnyF I R M O W Y  H I T  R O K U

Przenośnik ślimakowy T 461

Przenośnik ślimakowy skła-
dany T 461 przeznaczony jest 
do przeładunku materiałów 
sypkich, między innymi ta-
kich, jak: ziarna zbóż, nawo-
zy granulowane z przyczep 
przystosowanych do monta-
żu w/w przenośnika na inne, 
dalekobieżne środki transportu 
drogowego np. typu TIR.

Przenośnik ten charakte-
ryzuje się:
• zapewnieniem szczelności 

transportu,
• minimalną ilością uszko-

dzonego ziarna w czasie 
transportowania, co po-
woduje, że doskonale na-
daje się do załadunku ziarna 
siewnego,

• bezpieczeństwem pracy 
w wyniku braku odsłonię-
tych ruchomych części,

• małym zapotrzebowaniem 
powierzchni roboczej,

• możliwością stworzenia 
całkowitej mechanizacji 
transportu,

• niskim kosztem eksploatacji 
w stosunku do innych urzą-
dzeń transportowych.
Wprowadzony do sprzeda-

ży w 2011 roku przenośnik T 

461 szybko stał się hitem wśród 
nabywców i od tamtej pory 
jego sprzedaż rokrocznie wzra-
sta o kilkadziesiąt procent.

Oprócz szerokiej gamy 
produkcyjnej POM Augu-
stów, w skład której wchodzą 
przenośniki pneumatyczne, 
ślimakowe, rozsiewacze na-
wozów, brony zębowe, sepa-
ratory, pompy do gnojowicy 
itp.,warto też wspomnieć 
o wprowadzeniu do produk-
cji wielu nowych, ciekawych 
maszyn, takich, jak: zamia-
tarki ciągnikowe wyposażo-
ne w układ zraszania, mający 
na celu zmniejszenia emisji 
pyłu i kurzu podczas zamia-
tania oraz szczotkę boczną, 
której zadaniem jest wymia-
tanie zanieczyszczeń spod 
krawężników.

Nowością jest też prze-
nośnik przeładunkowy T 
213 o wydajności do 180 t/h 
i średnicy wewnętrznej obudo-
wy 325 mm, czy też rozsiewacz 
komunalny N 065 przeznaczo-
ny do zimowego utrzymania 
dróg, do piasku i soli dostępny 
ze sterowaniem elektronicz-
nym z GPS.

W tym roku POM Augustów 
obchodził Jubileusz 60-lecia 
działalności Firmy oraz 20-le-
cia działalności Spółki. Przez 
te wszystkie lata logo POM 
Augustów stało się symbolem 
wysokiej jakości produkowa-
nych wyrobów i rzetelności, 
a zdobyte doświadczenie i cięż-
ka praca przyczyniły się do 
intensywnego rozwoju firmy.

POM Augustów Sp. z o.o., jako HIT ROKU 2018 prezentuje przenośnik ślimakowy T 461.

Dane techniczne przenośnika T 461

Dane techniczne Jednostka miary Wartość

Wydajność t/h do 40
Średnica wewnętrzna obudowy mm 200

Napęd
Prędkość obrotowa (średnia) obr/min 460
Ciśnienie robocze w ukł. hydr. MPa 14
Wydajność pompy cięgnika l/min 20 ÷ 40

Wymiary gabarytowe
Długość całkowita mm 5400

Szerokość mm 460
Wysokość mm 650

Masa przenośnika kg 190
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Easy!Force  
– rewolucja w myciu ciśnieniowym dla rolnictwa

Biorąc pod uwagę specyfi-
kę pracy w wielu branżach, 
w tym także w rolnictwie, fir-
ma Kärcher postanowiła wpro-
wadzić rewolucyjne zmiany 
w segmencie swoich urządzeń 

wysokociśnieniowych.  Na 
pierwszy ogień poszedł pi-
stolet, bo to właśnie w nim 
wprowadzono najbardziej 
znaczącą innowację – spust 
został przeniesiony z przodu 

na tył uchwytu. Ta, z pozo-
ru niewielka zmiana, wpły-
nęła na zwiększenie wygody 
w operowaniu pistoletem ci-
śnieniowym. Do tej pory spust 
należało naciskać palcami, co 

szybko powodowało zmęcze-
nie. Jednak teraz posłużymy 
się w tym celu nasadą dłoni. 

To zdecydowanie wygod-
niejsze rozwiązanie, w którym 
wykorzystuje się siłę odrzutu 

wysokiego ciśnienia wody aby 
zmniejszyć siłę potrzebną 
do utrzymania wciśniętego 
spustu Jedynie odblokowa-
nie pistoletu wymaga użycia 
palca wskazującego, ale nie 

w sposób ciągły (wystarczy 
raz nacisnąć). Trzymając łokieć 
zgięty w odpowiedni sposób, 
pod kątem od 90° do 120°, 
praca nowym pistoletem staje 
się niemalże bezwysiłkowa. 

ul.Dworcowa 25

88-400 Żnin

668 319 445 Lidia Mądra
608 617 106 Michał Masztalerz

662 017 257 Marek Sypniewski

NOWY PUNKT SPRZEDAŻY

 ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 
I PASZ

OFERUJEMY:
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

MATERIAŁ SIEWNY

ZBÓŻ - RZEPAKU - KUKURYDZY

TRAW - MOTYLKOWYCH - MIESZ. POPLONOWE

NAWOZY DOLISTNE

AKCESORIA DO JAZDY KONNEJ

NARZĘDZIA OGRODNICZE

AKCESORIA DO HODOWLI DROBIU I KRÓLIKÓW

PRODUKTY DO DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI

601 786 809 Gustaw Czeladka

Najnowszy punkt handlowy INTER-VAX 
z chemią do PRODUKCJI ROŚLINNEJ

W lutym tego roku rozpoczął działalność nowy sklep P.W. INTER-VAX  na 
ulicy Dworcowej 25 w Żninie. W odpowiedzi na sugestie klientów firma rozszerzyła 
swój asortyment o środki ochrony roślin uznanych marek takich jak BAYER, 
Syngenta, Adama, BASF, CIECH Sarzyna. Profesjonalną obsługę i doradztwo 
zapewniają doradcy agrotechniczni z wieloletnim doświadczeniem.

W nowym punkcie pracują 4 osoby, które na bieżąco uczestniczą w 
szkoleniach celem poznawania nowości agronomicznych. Ich praca to nie tylko 
sprzedaż ale też kompleksowe doradztwo w uprawach takich jak zboża, rzepak, 
kukurydza czy buraki. Nie ograniczają swojej pracy tylko do miejsca sprzedaży ale 
też wizytują pola klientów celem jeszcze lepszego dopasowania produktów do 
potrzeb rolników.

Sklep oferuje przede wszystkim środki ochrony roślin ale również wysoko 
cenione nawozy dolistne firmy ARKOP, która oferuje szeroką paletę produktów. 
Bardzo duży potencjał punktu drzemie w sprzedaży materiału siewnego nie tylko 
zbóż ale też rzepaku i kukurydzy takich firm jak Pionieer, LG, czy H.R. Smolice. Nie 
bez znaczenia jest również szeroki wybór roślin poplonowych oraz traw 
pastwiskowych i łąkowych marki Rolimpex. Współpraca z wieloma dostawcami 
pozwala przy chwilowym braku danego produktu na sprowadzenie go nawet w ciągu 
jednego dnia.

Jednak to nie cały asortyment nowej fili INTER-VAX, ponieważ dysponuje 
ona ciekawą ofertą ogrodniczą między innymi nawozów, konfekcjowanych środków 
ochrony roślin, opryskiwaczy i narzędzi ogrodniczych. Można tez zaopatrzyć się w 
akcesoria do hodowli królików i drobiu, produkty deratyzacyjne oraz do jazdy 
konnej.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie zapewniając 
profesjonalizm i pełną satysfakcję z zakupów. Zapewniamy rzetelne doradztwo tym 
samym poprawiając ekonomikę gospodarstwa klienta.

Doradcy agrotechniczni INTER-VAX reprezentują też firmę na targach i 
pokazach rolniczych, biorą czynny udział w szkoleniach organizowanych dla 
klientów.
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Firma SKAVSKA HALE 
to polski producent hal 
namiotowych z siedzibą 
w Wieruszowie w woj. łódz-
kim. Hale łukowe wykorzy-
stywane są we wszystkich 
gałęziach gospodarki, bez 
ograniczeń w zastosowaniu. 
Konstrukcje łukowe z kratown-
icy zostały zaprojektowane 
z myślą o szybkim, łatwym, 
ale i solidnym zabezpieczeniu 
przed niekorzystnymi warunk-
ami pogodowymi. Konstrukcja 
ocynkowana, wykonana z na-
jwyższą starannością, przy-
gotowana na polskie warunki 
pogodowe i przykryta pland-
eką o gramaturze 900g/m², 
która posiada filtr UV, oraz 
gwarancję producenta nawet 
do 10 lat.

 
Firma oferuje różne rozmi-
ary hal stalowych, których 

szerokości i wysokości zos-
tały zaprojektowane i zopty-
malizowane tak, by inwestor 
w pełni wykorzystał kubaturę 
hali. Dostępne są następujące 
wymiary obiektów: 

szer.   9 m – wys. 4,8 m, 
szer. 10 m – wys. 5,5 m, 
szer. 12 m – wys. 6,2 m, 
szer. 13 m – wys. 6,3 m, 
szer. 14 m – wys. 7,0 m, 
szer. 15 m – wys. 7,5 m. 

Konstrukcje kratownicowe 
wykonane są głównie z profili 
kwadratowych 50 x 50 (pas 
górny i pas dolny) oraz ocyn-
kowane ogniowo. Konstrukc-
ja jednego łuku składa się aż 
z siedmiu elementów. Jedna 
środkowa kalenica, cztery 
duże kalenice oraz dwa słupy 
boczne, które zapewniają in-
westorom uzyskanie ściany 
bocznej prostej aż na 2,5 m 

co znacznie zwiększa kuba-
turę hali i pozwala w pełni ją 
wykorzystać. Dzięki takiemu 
podziałowi oraz dzięki dużej 
ilości łączeń uzyskujemy halę 
o konstrukcji stalowej, solidną 
i bardzo odporną na trudne 
warunki pogodowe.

System łączenia z podłożem 
polega na  wbijaniu kotew 
o długości od 1,3 do 1,5 m 
w ilości 8 sztuk na jedną wręgę. 
Kotwy są wykonane z pręta że-
browanego fi-16. Jest to system 
obliczony przez konstruktorów 
z którymi współpracujemy 
i gwarantuje wytrzymałość 
na wiatry występujące w naszej 
strefie wiatrowej.

Wszystkie nasze produkty 
są zgodne ze sztuką budow-
laną, specjalnie zaprojek-
towane przez uprawnionych 
konstruktorów pod europejskie 
warunki pogodowe. 

SKAVSKA HALE
SOLIDNE 

ZABEZPIECZENIE 
PRZED 

ZIMOWĄ POGODĄ

tel. +48 730 731 780/ 730 208 280
www.skavska.pl

PRODUKT POLSKI !

Twoje gospodarstwo 
to Twoja przyszłość, 

nasz cel 
to jego ochrona

RIDER HUSQVARNA 
RC 318T
Nowość na polskim rynku

z podajnikiem przenoszącym 
ściętą trawę z urządzenia tną-
cego do zbiornika. Dzięki wyjąt-
kowej funkcji ACTech trawa nie 
blokuje podajnika ślimakowego 
i jest układana w zbiorniku 
tak, aby zmieściła się tam jak 
największa jej objętość. Duża 
pojemność kolektora pozwala
znacznie wydłużyć czas pracy

Zaprojektowany dla Klientów 
wymagających (rolnicy, spół-
dzielnie mieszkaniowe, hotele, 
boiska, centra konferencyjne 
itp), ceniących sobie jakość, 
niezawodność i innowacyjność. 
Husqvarna RC 318T to wytrzy-
mały, wszechstronny, łatwy 
w obsłudze Rider, wyposażony 
w wyjątkowy system zbierania

i zwiększa jej efektywność bez 
konieczności częstego opróż-
niania pojemnika. Maszyna jest
niezwykle zwrotna i daje moż-
liwość wyboru trybu pracy, prze-
łączania „w biegu” ze zbierania 
na rozdrabnianie, bez koniecz-
ności zatrzymywania Ridera. 
Przegubowy układ kierow-
niczy, urządzenie tnące mo-
cowane z przodu, znakomita 
ergonomia, AWD, sprawiają 
że jest to idealna maszyna 
do pielęgnacji większych po-
wierzchni. Napęd na 4 koła za-
pewnia przyczepność w każ-
dych warunkach.

AWD - napęd
na 4 koła

Pozycja 
serwisowa 
urądzenia 
roboczego

Elektryczne 
opróżnianie 
pojemnika 
z fotela kierowcy

Kolektor 
o pojemności 
300 l

Uruchamianie 
kluczykiem

ACTech do 
niezawodnego 
zbierania 
i ubijania trawy

Silnik B&S 
Endurance Twin

Przegubowy układ 
kierowniczy dla doskonałej 
manewrowości

Urządzenie 
tnące mocowane 
z przodu 

RIDER RC 318T
Briggs & Stratton, 12.6 kW@3100 rpm,
hydrostatyczna skrzynia biegów, szerokość koszenia 112 cm

Sugerowana cena detaliczna brutto:

28 599 zł

INNOWACJE 
Z HUSQVARNA

Informację o adresach punktów handlowo-usługowych Husqvarna oraz miejscach, gdzie można wypróbować nasze maszyny znajdziesz na stronie www.husqvarna.pl 
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DEMO TOUR Kirovets

ZMIERZ SIĘ Z MASZYNĄ

O MOCY   420 KM

4 równe koła, 18 ton, silnik v 8 o mocy 420 KM
Potężny uciąg dzięki hydro-pneumatycznej

skrzyni biegów

Zgłoszenia: jakub.agromilka@gmail.com      tel.  665 701  145

Zgłoszenia: jakub.agromilka@gmail.com  |  tel. 665 701 145

4 równe koła 18 ton
silnik v 8 o mocy 420 KM
Potężny uciąg dzięki  
hydro-pneumatycznej skrzyni biegów

Najczęściej sprzedawana przyczepa
ze ścianą przesuwną wyposażona 
w adapter do obornika 30 ton ładowności

Atlant Kirovets
Demo Tour Demo Tour

Zmierz się z maszyną
                 o mocy 420 KM

Zgłoś się sprawdź  
na swoim polu

OBORNIK / WAPNO / KISZONKA
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INSTILLA
AVICII
PAPOUAZI
DATABAZ
ITEA

 

230 Z
250 Z/260 K 
260 Z/260 K 
260 Z
270 Z

 

Innowacyjna 
Kolekcja Genetyczna  

Kup 10 jednostek nasion kukurudzy Soufflet Seeds 
a dostaniesz 1 jednostkę GRATIS*

* cena jednej jednostki promocyjnej wynosi 1zł netto

oferta specjalna

www.souffl et.pl 

Soufflet najbardziej 
kojarzony jest w Polsce 
z jęczmieniem browar-
nym, który kontraktuje 
na potrzeby produk-
cyjne słodowni zloka-
lizowanej w Poznaniu. 
Soufflet jest najwięk-
szym producentem 
słodu jęczmiennego 
w Polsce i na świecie. 

W 2016 roku firma 
zadebiutowała w Polsce 
własną marką nasion 
SOUFFLET SEEDS. 
Jest to elitarna linia 
odmian kukurydzy 
wyselekcjonowana dla 
naszego regionu.  Aby 
zapewnić najlepsze 
odmiany prowadzo-
ne są doświadczenia 

odmianowe w 62 lo-
kalizacjach w Europie 
i 10 u nas w kraju. Na 
obecny sezon w ofercie 
jest 5 odmian. 

INSTILLA 230 - wy-
soko plonująca odmia-
na ziarnowa polecana 
również na stanowiska 
wolniej ogrzewające się.

AV I C I I  FAO 
250/260 - duży udział 
skrobi, suchej masy 
o strawności włókna 
DINAG 54 oraz bdb. 
stey-green pozwalają 
uzyskać wysokiej ja-
kości kiszonkę.

PAPOUAZI FAO 
260 Niewymagająca 
hybryda na wszystkie 
warunki uprawy do 

użytkowania na ziarno, 
kiszonkę oraz biogaz.

DATABAZ FAO 260 - 
odmiana dent, której 
kolba widoczna jest 
na zdjęciu obok, wy-
rożnia się ponadprze-
ciętnym plonowaniem 
oraz znakomitym od-
dawaniem wody po 
osiągnięciu dojrzałości 
fizjologicznej. Dobrze 
adaptuje się do każdych 
warunków w każdym 
rejonie uprawy.

ITEA FAO 270 o ziar-
nie typu dent dedy-
kowana na południe 
kraju. Idealnie nada-
je się do intensywnej 
uprawy na średnie i do-
bre stanowiska

Innowacyjna kolekcja 
genetyczna 
Grupa SOUFFLET to największy prywatny nabywca 
zbóż w Europie.
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R E K L A M A

Perz – pospolity

Wielowiekowe podejście rol-
ników do tego gatunku wyraża 
chyba najlepiej jedno ze sta-
ropolskich przysłów: …Czym 
złodziej w komorze, a wilk 
w oborze lub świnie w szko-
dzie, tym perz w ogrodzie...

Perz właściwy (Agropyron 
repens) – nazywany również 
perzem pełzającym, korzenicą, 
osoczem, pernicą, psią paszą, 
psią trawą, psim zębem czy 
zagłuszycą, jest wieloletnią 
trawą rozłogową, dorastają-
cą do wysokości 30-150 cm, 
występującą we wszystkich 
uprawach polowych. Ponad-
to jest gatunkiem ruderalnym, 
zasiedlającym ugory, odłogi 
i tereny nieużytkowane rolni-
czo oraz pospolitym chwastem 
sadów i ogrodów. Pierwsze 
liście mogą pojawiać się już 

w połowie marca, a kwitnienie 
przypada na okres czerwca do 
września. Gatunek ten wystę-
puje na rożnych typach gleb, za 
wyjątkiem gleb piaszczystych 
i skrajnie suchych. Jednak naj-
bardziej preferuje gleby żyzne, 
o uregulowanych stosunkach 
wilgotnościowo-powietrz-
nych. Rozmnaża się głównie 
poprzez rozłogi podziemne, 
ale także z nasion, których 
jedna roślina potrafi wypro-
dukować około 100-500 szt., 
a ich przeżywalność w glebie 
może dochodzi do 10 lat. Jest 
to gatunek bardzo ekspansyw-
ny, charakteryzujący się wy-
soką konkurencyjnością dla 
wszystkich roślin uprawnych. 
Krytyczne zagęszczenie powo-
dujące spadek plonu, np. psze-
nicy ozimej o 10%, kształtuje 

się na poziomie 10-30 pędów 
nadziemnych na 1 m2 pola. 
Chwast ten pobiera znaczne 
ilości substancji pokarmo-
wych, jest hiperakumulato-
rem głównie azotu i potasu. 
Według różnych danych po-
trafi „wynieść” z pola 100-
120 kg azotu, 20-30 kg fosforu 
i 50-70 kg potasu. Dla porów-
nania aby zapewnić optymalne 
warunki do wzrostu i rozwoju, 
np. kukurydzy, to powinna 
ona pobrać około 100-140 kg 
azotu, 80-100 kg fosforu i 100-
120 kg potasu. Perz dzięki 
olbrzymiej masie rozłogów 
podziemnych, potrafi wielo-
krotnie zwiększyć w bardzo 
krótkim czasie swoja liczeb-
ność. Zaniechanie zwalczania 
tego gatunku może w ciągu kil-
ku lat doprowadzić do całkowi-
tego opanowania powierzchni 
pola. Niekiedy rozłogi perzu 
potrafią w sposób mechanicz-
ny uszkodzić bulwy ziemniaka 
po prostu przerastając je, co 
często prowadzi do poraże-
nia bulw przez grzyby patoge-
niczne. Zjawisko przenoszenia 
przez chwasty (jako wektory) 
chorób i szkodników na rośliny 
uprawne, często określane jest 
mianem „zielonego mostu”. 
Największe znaczenie w tym 
zakresie mają chwasty, nale-
żące do tej samej rodziny bo-
tanicznej, co rośliny uprawne. 
Takim przykładem może być 
właśnie perz, który jest poraża-
ny przez te same choroby (np. 
mączniaki, rdze) czy szkodniki 
(mszyce, skrzypionki, węgor-
ki), co zboża kłosowe. Ponadto 
jest to gatunek, który istotnie 
utrudnia zbiór rośliny upraw-
nej oraz mechaniczną uprawę 
gleby. W tzw. czasach przed 
herbicydowych, rolnicy mieli 
rzeczywiście problem z usu-
nięciem tego gatunku z pola. 
Najczęściej stosowanym spo-
sobem (niestety bardzo cza-
so i pracochłonnym ale za to 
w pełni ekologicznym!) było 
wykonanie głębokiej orki (tzw. 
metoda Williamsa, zwana też 
metodą „przez uduszenie”). 
Obecnie wyeliminowanie 
perzu nie stanowi już więk-
szego problemu, gdyż w handlu 
dostępne są różnego rodzaju 
herbicydy czy graminicydy, 
które eliminują ten gatunek 
z pola na poziomie 95-98%.

Perz to również cenne zioło 
i prebiotyk!

Znany XVI-wieczny, an-
gielski zielarz i cyrulik John 

Gerard (1564-1637), pisał 
tak:… że chociaż perz jest 
niemile widzianym gościem 
na naszych polach i w ogro-
dach, to jego właściwości lecz-
nicze rekompensują wszystkie 
krzywdy…. Trudno się z takim 
stwierdzeniem nie zgodzić! Bo 
rzeczywiście perz był i nadal 
jest wykorzystywany kulinar-
nie oraz jako cenne zioło, któ-
rego właściwości żywieniowe 
i prozdrowotne są szczególnie 
doceniane przez ludzi prowa-
dzących zdrowy tryb życia.

Surowcem który wykorzy-
stywany jest w kuchni są mło-
de kłącza i podziemne pędy, 
które można jeść (po 2-3 krot-
nym wypłukaniu) na surowo 
(jednak nie więcej jak 20 g 
dziennie, gdyż mogą powo-
dować biegunki), po ugotowa-
niu lub można je dodawać do 
surówek, sałatek i zup jarzy-
nowych. Z kłączy zmielonych 
na mąkę z dodatkiem kaszy 
i mleka można sporządzić 
pożywną zupę. Picie herbatki 
sporządzonej z wysuszonych 
kłaczy perzu przynosi ulgę 
mężczyznom cierpiącym na 
zapalenie gruczołu krokowego. 
Głównym składnikiem czyn-
nym znajdującym się w świeżo 
wyciśniętym soku jest ino-
zyt, który działa korzystnie 
na pracę wątroby, zapobiega 
jej stłuszczeniu a ponadto 
powoduje redukcję poziomu 

cholesterolu oraz tłuszczów we 
krwi. Również herbatki spo-
rządzone z suszonego kłącza 
perzu mają działanie moczo-
pędne, przeciwmiażdżycowe, 
hepatoprotekcyjne, odtruwa-
jące a także przeciwgrzybiczne 
i żółciopędne. 

Kłącze perzu (o słodkawym 
smaku) zawiera ponadto: poli-
sacharydy, np. inulinę (5-15%), 
mannit, fruktan i fruktozę, 
śluzy, kwasy organiczne, np. 
glikolowy i glicerowy, biał-
ko (5-10%), olejki eteryczne, 
karoteny, saponiny, witami-
ny z grupy B i witaminę C 
(150 mg/100 g) oraz krzem, 
potas i żelazo.

Jeden ze składników wy-
stępujących w kłączach perzu 
czyli inulina jest szczególnie 
cenna dla człowieka. Zwią-
zane jest to z tym, że inulina 
jest naturalnym biopolime-
rem roślinnym (wielocukrem 
zapasowym), zaliczanym do 
tzw. błonnika pokarmowego 
(prebiotyku), który nie pod-
lega strawieniu w przewodzie 
pokarmowym lub może być 
wchłaniana tylko w bardzo 
niewielkim stopniu. Dzięki ta-
kim właściwościom inulina 
stanowi doskonałą pożywkę 
dla bakterii Bifidobacterium 
i Lactobacillus, które warun-
kują utrzymanie prawidło-
wej flory jelitowej człowieka. 
A według najnowszych badań 

naukowych, odporność czło-
wieka kształtuje się właśnie 
w jelitach!!!

Czy wiesz że… w wiekach 
średnich, świeży sok uzyska-
ny z kłączy perzu był uży-
wany jako środek przeciwko 
pasożytom jelitowym a tak-
że w leczeniu żółtaczki oraz 
innych dolegliwości związa-
nych z wątrobą. W Polsce, 
Niemczech czy Finlandii, 
na przednówku lub w latach 
nieurodzaju, używano wysu-
szonych i zmielonych kłaczy 
perzu jako domieszki do mąki 
z której pieczono chleb, a tak-
że do wyrobu lekkiego piwa 
czy do filtracji wina. W okresie 
I wojny światowej w dotknię-
tych głodem rejonach Niemiec 
i Francji ze sproszkowanych 
kłączy perzu wypiekano placki 
oraz sporządzano namiastkę 
słodkiego syropu o nazwie 
„Mellago Graminis”, którym 
słodzono napoje.

Chwast czy cenne zioło?
dr inż. Tomasz R. Sekutowski 

IUNG - PIB w Puławach 
Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Perz na plantacji kukurydzy

Perz w jęczmieniu
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Herbicyd selektywny, ale nie do końca

Przypadki uszkodzeń, fito-
toksyczności lub zahamowa-
nia wzrostu po zastosowaniu 
herbicydu selektywnego wcale 
nie należą do rzadkości. O tym 
rozmawiamy z Krystianem Rę-
biszem z firmy Syngenta.

Jak często takie problemy 
zdarzają się z herbicydami do 
kukurydzy?

To jest dość częsty problem, 
przychodzi do nas wielu za-
skoczonych rolników, którzy 
mówią, że zastosowali zare-
jestrowany i oryginalny pre-
parat, a mimo to kukurydza 
wyraźnie choruje, jest przy-
żółknięta, przyhamowana. 
To jest właśnie efekt działania 
herbicydów. Na rynku jest ich 

duży wybór, a choć preparaty 
te są skuteczne, to nie zawsze 
również bezpieczne. Jeśli cho-
dzi o nasze środki, czyli Elumis 
Forte i Lumax, są one najbez-
pieczniejsze dla kukurydzy. 
Skutecznie zwalczają chwasty, 
ale pozostają bez wpływu na 
kukurydzę. Wiadomo, że fi-
totoksyczność potrafi trwać 
nawet  6 tygodni, a to bardzo 
długo. Przyhamowana roślina 
wolniej rośnie, jest przebar-
wiona, a co najważniejsze – 
nie rozwija wówczas systemu 
korzeniowego.

A jeśli takie 6-tygodniowe 
opóźnienie zsumujemy np. 
z 2-tygodniowym opóźnie-
niem wynikającym z pogody, 
to razem daje już 2 miesiące, 
czyli termin zbioru by prze-
suwał się nam na listopad.

Bo wszystko się wówczas 
wydłuża. Jednak nawet i przy 
normalnym roku, okazuje się, 
że czas na zbudowanie plonu 
jest mniejszy. To mniej więcej 

tak jak człowiek, który za-
choruje i przez kilka tygodni 
jest na zwolnieniu lekarskim, 
więc w tym czasie nie robi nic. 
Bez względu czy chodzi o ki-
szonkę czy ziarno, odbija się 
to na plonie. W przypadku 
ziarna zmierzyliśmy to. Przy 
rozwiązaniach nalistnych 
jest to różnica o 700 kg/ha, 
a w przypadku herbicydów 
doglebowych – o ponad tonę. 
Skoro tona suchego ziarna to 
600zł, to jest konkretna róż-
nica na hektarze. A różnice 
w kosztach zabiegu są na po-
ziomie 20 zł. Kukurydza nie 
jest rośliną z naszego klimatu, 
więc nie możemy jej za bardzo 
przeszkadzać. Powinniśmy się 
starać stworzyć jej jak najbar-
dziej komfortowe warunki.

Reakcję kukurydzy na 
herbicydy można zobaczyć 
na poletkach pokazowych. 
Ponieważ imprezy kuku-
rydziane odbywają się we 
wrześniu-październiku, 

a poletka pokazują stan 
plantacji z maja-czerwca, 
więc musiały zostać obsiane 
w dość ekstremalnym termi-
nie – w sierpniu…

Sialiśmy w sierpniu, co nie 
było łatwe, zwłaszcza, że nie 
wiedzieliśmy jak ona się zacho-
wa. Zrobiliśmy to specjalnie 
na potrzeby eksperymentów 
herbicydowych, aby rolnicy 
oprócz dojrzewających roślin, 
mogli cofnąć w czasie do maja 
i zobaczyć jaki wpływ mają 
herbicydy na ich rozwój. Tu 
widać, który preparat jest sku-
teczny, który fitotoksyczny, 
a który bezpieczny. Ponieważ 
mamy do dyspozycji wiele ty-
sięcy poletek, jesteśmy w stanie 
przetestować różne kombina-
cje i je później ze sobą porów-
nywać. Na polu towarowym 
nie jest to możliwe, bo rolnik 
stosuje 1-2 rozwiązania, więc 
nie jest w stanie porównywać.

W minionym roku – bardzo 
mokrym – ukorzenienie nie 

było newralgiczne, jednak 
w latach suchych – dobre uko-
rzenienie odgrywa bardzo 
istotną rolę. Na ile zahamo-
wanie rozwoju spowodowa-
ne herbicydem wpływa na 
ukorzenianie?

Wpływa dość mocno, pro-
porcjonalnie do tego co dzie-
je się nad ziemią. Kukurydza 
w fazie między 2 a 6 liściem 
jest najbardziej wrażliwa na 
wszystkie czynniki, a więc na 
herbicydy również. To, że część 
nadziemna przestaje rosnąć, 
oznacza że pod ziemią dzieje 
się dokładnie to samo. Rów-
nocześnie wiemy, że od 6 liścia 
kukurydza zaczyna w pełni 
korzystać z systemu korzenio-
wego, a więc jeśli został on 
wcześniej przyhamowany i jest 
zubożały, a rok mamy stresu-
jący lub stanowisko słabsze, to 
tym większe ma to znaczenie 
i tym mocniej przekłada się 
na plon.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Herbicydy selektywne powinny pozostawiać roślinę uprawną nienaruszoną.

Pasożytnicze chwasty
Najczęściej pasożyty ko-

jarzone są ze światem ow-
adów czy zwierząt, jednak 
i w świecie roślin możemy 
znaleźć gatunki, które za 
swojego gospodarza obrały 
sobie inne gatunki roślin 
nasiennych.

Na czym polega szkodli-
wość roślin względem roślin

Szkodliwość chwastów 
wiąże się przede wszystkim 
z ich negatywnym oddziały-
waniem na wzrost i rozwój 
innej rośliny (np. uprawnej), 
co w konsekwencji prowadzi 
do obniżenia wielkości i ja-
kości plonu. Oddziaływanie 
to jest najczęściej wynikiem 
szeroko pojętej konkurencji, 
oddziaływaniem biochemic-
znym (zjawisko allelopatii), 
a czasami może wiązać się 
z bezpośrednim, kontak-
towym oddziaływaniem 
(fizyko-biochemicznym) 
– pasożytnictwem.

Klasyfikacja chwastów - na-
jbardziej pierwotna (ogólna)

Chwasty zielone (samoży-
wne – przeprowadzające pro-
ces fotosyntezy)

Zdecydowana większość 
chwastów jest zaliczana 
do autotrofów czyli roślin 
samożywnych. Dzięki chlo-
rofilowi i prowadzonej przy 
udziale światła, asymilacji 

CO2 oraz pobieranej wodzie 
z podłoża, potrafią wytwar-
zać niezbędne do życia sub-
stancje, a jako produkt 
uboczny produkować tlen. 
Chwasty samożywne może-
my podzielić ze względu na 
przebieg procesu fotosyntezy 
na typu C3 i C4. Większość 
chwastów naszej strefy kli-
matycznej prowadzi fotosynt-
ezę typu C3 (np. owies głuchy, 
perz właściwy, komosa biała), 
natomiast chwasty cieple-
jszych i suchszych rejonów 
preferują bardziej wydajną, 
fotosyntezę typu C4 (np. ch-
wastnica jednostronna, pa-
lusznik krwawy, włośnica 
zielona czy sina oraz szarłat 
szorstki).

Chwasty cudzożywne (nie 
przeprowadzające procesu 
fotosyntezy)

Bardzo niewielka liczba 
chwastów należy do roślin 
cudzożywnych zwanych 
pasożytami (parazytofita-
mi). Rośliny te korzystają 
z substancji pokarmowych 
produkowanych przez gos-
podarza-roślinę samożywną.

Wyróżnia się wśród nich 
pasożyty względne (półpa-
sożyty zielne) oraz pasożyty 
bezwzględne (tzw. całkowite 
– bezzieleniowe).

Pasoż y t y wzg lędne 

(półpasożyty) maja typową 
budowę roślin nasiennych z tą 
tylko różnicą, że mają bardzo 
słabo rozwinięty system 
korzeniowy, który margin-
alnie jest wykorzystywany do 
pobierania wody i składników 
pokarmowych z gleby. Służy 
natomiast do stabilizacji i do 
przywierania za pomocą spec-
jalnych ssawek (haustorii) do 
korzeni rośliny-gospodarza 
z których czerpie potrzebne 
do życia sole mineralne oraz 
wodę. Półpasożyty zachowały 
jednak możliwość przeprow-
adzania fotosyntezy dzięki 
której są w stanie samodziel-
nie wytwarzać substancje or-
ganiczne. Najczęściej są to 
półpasożyty użytków zielon-
ych rzadziej pól uprawnych. 
A oto kilka przykładów ta-
kich półpasożytów zielnych 
naszych łąk i pól: szelężnik 
większy, włochaty i mniejszy, 
zagorzałek późny, świetlik łą-
kowy i wyprężony, gnidosz 
błotny i rozesłany.

Cechą charakterystyczna 
tych półpasożytów zielnych 
jest to, że nie doprowadzają 
do śmierci rośliny-gospo-
darza, powodując jedynie 
jego osłabienie, czasami nie 
dopuszczają do zakwitnię-
cia i wydania nasion. Nato-
miast ze względu na swoje 

właściwości lekko trujące 
(zawierają najczęściej różne 
alkaloidy czy glikozydy) 
mogą powodować u zwier-
ząt gospodarskich krwawą 
biegunkę, skurcze mięśni 
czy skurczowe zaburzenia 
w krążeniu. Zwalczanie 
tych gatunków jest stosun-
kowo proste, gdyż należy 
przeprowadzić odpowiednie 
zabiegi melioracyjno-upra-
wowe, zwiększyć nawożenie 
mineralne, zastosować walkę 
mechaniczną (koszenie aby 
nie doprowadzić do wyda-
nia nasion) czy chemiczną 
za pomocą odpowiednich 
herbicydów zawierających 
w swoim składzie takie s.cz. 
jak: chlopyralid, fluroksypyr 
i trichlopyr.

Pasożyty bezwzględne (tzw. 
całkowite – bezzieleniowe) 
w związku z tym, że nie prze-
prowadzające procesu foto-
syntezy są całkowicie zależne 
od rośliny-żywiciela. Wrastają 
za pomocą haustorium (przys-
sawki) najczęściej do łodygi 
lub systemu korzeniowego, 
tworząc morfologiczne i fiz-
jologiczne połączenie z gos-
podarzem, z którego czerpią 
wodę, związki mineralne, 
aminokwasy, kwasy organ-
iczne i cukry. Najczęściej są 
to pasożyty roślin łąkowych 

i pól uprawnych. W naszym 
kraju możemy spotkać 
pasożyty bezzieleniowe 
z rodziny kaniankowatych 
(kaniankę koniczynową, ma-
cierzankową – pasożytujące 
na roślinach motylkowych 
drobnonasiennych, kaniankę 
lnową – pasożytującą na lnie 
oraz kaniankę pospolitą – 
pasożytującą na chmielu, 
konopiach, tytoniu i ziem-
niakach) oraz z rodziny zara-
zowatych (zarazę gałęzistą 
– pasożytującą konopie i ty-
toń i zarazę krwistoczerwoną 
– pasożytującą rośliny mot-
ylkowate drobnonasienne). 
Zwalczanie tych pasożytów 
bezwzględnych nie jest takie 
proste ale na całe szczęście ich 
występowanie jest naprawdę 
marginalne i związane raczej 
z nieprzestrzeganiem pod-
stawowych zaleceń upra-
wowych. Natomiast jeżeli 
się już pojawią w uprawach 
to należy bezwzględnie 
je ograniczać, stosując 
płodozmian i zmianowan-
ie oraz walkę chemiczną za 
pomocą odpowiednio do-
branych herbicydów, zawi-
erających w swoim składzie 
s.cz. jak np.: propyzamid.

Czy wiesz że… słowo 
pasożyt – pochodzi z greki 
i składa się z dwóch wyrazów: 

para – przy, obok i sitos – po-
karm, ziarno. Rośliny pa-
sożytnicze stanowią około 
1% wszystkich roślin nasien-
nych i są to tylko i wyłącznie 
gatunki dwuliścienne. Pa-
sożyty roślinne występujące 
w Polsce zaliczane są do tzw. 
epiparazytofitów, czyli rozwi-
jających się na powierzchni 
rośliny-gospodarza w wyniku 
połączenia z jego tkankami 
poprzez ssawki. Zwyczajowe 
nazwy gatunków chwastów 
pasożytniczych, np. zaraza 
gałęzista czy krwistoczer-
wona, odbierane są bardzo 
pejoratywnie, gdyż sugerują 
wyniszczający wpływ pasoży-
ta, prowadzący czasami do 
śmierci gospodarza. Czasa-
mi związek z niektórymi 
roślinami-gospodarzami jest 
niekorzystny dla pasożyta. 
Przykładem może być babka 
lancetowata, która wpływa 
negatywnie na szelężnika 
mniejszego, a pozytywnie 
na świetlika łąkowego.

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
IUNG - PIB w Puławach 
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Ukryte zagrożenie w rzepaku ozimym
Po wschodach i początko-

wych fazach wzrostu rzepaku 
ozimego, gdy kondycja roślin 
wydaje się dobra, plantatorzy 
wykonują zabiegi skracające 
z użyciem regulatorów. To 
jednak moment, kiedy łatwo 
przeoczyć pierwsze symptomy 
zagrożenia, jakim jest sucha 
zgnilizna kapustnych. W tym 
sezonie należy zachować szcze-
gólną czujność, ponieważ wy-
stępuje największe porażenie 
upraw rzepaku, jakie kiedykol-
wiek odnotowano. Dokładna 
kontrola, prawidłowa diagno-
styka i odpowiedni zabieg fun-
gicydowy – tylko tak można 
pokonać ten problem.

Jak wynika z opinii spe-
cjalistów, w Polsce problem 
chorób grzybowych w rzepaku 
ozimym bywa marginalizo-
wany. Rolnicy koncentrują się 
o tej porze roku głównie na 
zabiegach skracających, a nie 
poświęcają uwagi infekcjom 
pochodzenia grzybowego. 
Skupienie się na regulacji po-
kroju i idący z nim w parze 
brak kontroli sprawców suchej 
zgnilizny kapustnych może 
spowodować nieodwracalne 
szkody, które ujawnią się do-
piero po 7-8 miesiącach od sie-
wu, czyli tuż przed zbiorem 
rzepaku. W poprzednim se-
zonie doświadczyli tego m.in. 
plantatorzy z Dolnego Śląska, 
Pomorza, Żuław czy Kociewia, 
gdzie masowo występowała 
sucha zgnilizna kapustnych.

Obecnie w wielu regio-
nach kraju obserwowane jest 
największe, jakie kiedykol-
wiek odnotowano, poraże-
nie upraw rzepaku przez tę 
chorobę. Czynnikiem nasi-
lającym zjawisko był w tym 
sezonie rekordowo długi 
okres infekcji, który wyno-
sił w skrajnych przypadkach 

nawet 60 dni. Właściwie już 
od przełomu lata i jesieni pa-
nowała wysoka wilgotność, 
która w połączeniu z umiar-
kowanymi temperaturami 
także sprzyjała zakażeniom. 
Ryzyko rozprzestrzeniania się 
choroby wzrastało, tym bar-
dziej że zastosowany materiał 
siewny miał słabszą jakość, 
a w środowisku obecne były 
aktywne organizmy grzybów 
z poprzedniego sezonu, będą-
ce źródłem porażenia suchą 
zgnilizną kapustnych.

Z przeprowadzonych eks-
pertyz wynika, że im bar-
dziej rozwinięta jest plantacja 
rzepaku, tym większa skala 
uszkodzeń roślin. Najbardziej 
niebezpieczne dla upraw były 
powszechne infekcje, które 
wystąpiły we wczesnych fa-
zach rozwojowych i poraziły 
liścienie oraz pierwszą parę 
liści. Niestety inkubacje suchej 
zgnilizny kapustnych są obec-
ne zarówno na najmłodszych, 
jak i najstarszych liściach. Na-
leży wziąć pod uwagę fakt, że 
chorobotwórcze grzyby roz-
wijają się nawet wtedy, kiedy 
temperatura otoczenia wynosi 
zaledwie 5°C – dlatego przerost 
strzępek grzyba w kierunku 
szyjek korzeniowych będzie 
następował aż do czasu cał-
kowitego zatrzymania okresu 
wegetacji.

Sucha zgnilizna kapustnych 
stanowi problem nie tylko 
w Polsce – występuje także 
w Kanadzie, Stanach Zjedno-
czonych, a nawet w Chinach. 
Jest to najczęstsza choroba, 
która poraża rzepak już jesie-
nią. Jej sprawcą są dwa gatunki 
grzybów: Leptosphaeria ma-
culans i Leptosphaeria biglo-
bosa. Pierwszy z nich jest dość 
dobrze poznany, a na rynku 
dostępne są odmiany rzepaku 

wykazujące odporność na ten 
patogen. Nie ma jednak od-
mian odpornych na drugi ga-
tunek grzyba.

Trzeba pamiętać, że kontrola 
suchej zgnilizny kapustnych 
jest trudna, a czasami niestety 
tylko pozorna. Dzieje się tak, 
ponieważ młode rośliny rze-
paku mogą wyglądać okazale, 
zdrowo i mieć dobry pokrój 
– ale dopiero dokładne oglę-
dziny, liść po liściu, prowadzą 
do wniosku, że widoczne są 
już symptomy porażenia. Do-
chodzi nie tylko do infekcji, 
ale także do inkubacji choro-
by, a nawet przerostu strzępki 
grzyba do szyjki korzeniowej. 
W praktyce rolnik powinien 
więc prowadzić bardzo uważną 
obserwację plantacji rzepaku, 
żeby nie przeoczyć zjawisk po-
wstałych w wyniku infekcji. 
W razie wątpliwości warto jak 
najszybciej poprosić o specja-
listyczną konsultację przed-
stawiciela lub doradcy, który 
zdiagnozuje problem i zaleci 
odpowiednie rozwiązania.

– Symptomy infekcji Lep-
tosphaeria maculans i Lepto-
sphaeria biglobosa mogą być 
niewidoczne – mówi Andrzej 
Brachaczek, Dyrektor ds. ba-
dań i rozwoju w firmie IN-
NVIGO. – Są to oczka, które 
mają niewielką średnicę, z cha-
rakterystycznymi piknidiami. 
Szkodliwość zmian polega na 
tym, że z tych nekroz wędruje 
strzępka infekcyjna do ogon-
ka liściowego. Jego przerost 
następuje w zależności od 
temperatury, gatunku grzy-
ba, pokroju rośliny, a tempo 
przyrostu wynosi od kilku 
do kilkunastu milimetrów 
na dzień. Oczywiście więk-
szą szkodliwość grzyb będzie 
powodował wtedy, kiedy ro-
śliny są małe. Sprzyja temu 

wysoka wilgotność, a dodatko-
wo wyższa temperatura – wy-
jaśnia ekspert. Proces infekcji 
może występować od bardzo 
wczesnych faz rozwojowych, 
czyli nawet od liścieni, jednego 
liścia czy pierwszej pary liści. 
Świadczy o tym położenie ne-
kroz – kiedy pierwsza para liści 
właściwych jest żółta, przerost 
grzyba nastąpił prawdopodob-
nie do szyjki korzeniowej. 
Zmiany mogą być widoczne 
również na wyższych partiach 
liści, a na najmłodszych inku-
bacje choroby pojawiają się 
w kolejnych dniach.

Jakie rozwiązania mają 
do dyspozycji rolnicy, żeby 
uchronić rzepak ozimy przed 
sprawcami suchej zgnilizny 
kapustnych? Pierwszy krok 
to wybór odpornej odmiany, 
chociaż nie daje to gwarancji 
pełnej kontroli. Kolejnym kro-
kiem jest dobór odpowiednich 
środków: – Musimy stosować 
fungicydy – radzi Andrzej 
Brachaczek – najlepiej w mo-
mencie, kiedy nastąpi uwol-
nienie zarodników, tuż przed 
infekcją albo tuż po infekcji, 
a przed inkubacją. W tym 
roku zalecaliśmy, żeby w sy-
tuacji wysokiego ryzyka in-
fekcji przeprowadzać zabiegi 
wcześnie, jednak nie mogą one 
być wykonywane fungicydami 
z grupy regulatorów wzrostu. 
Substancją czynną rekomen-
dowanych przez INNVIGO 
środków Dafne 250 EC, Por-
ter 250 EC jest difenokonazol, 
jedno z nielicznych rozwiązań 
tego typu na rynku. Stosowany 
w dawce 125 g/ha ma bardzo 
dobre działanie na sprawców 
suchej zgnilizny kapustnych, 
ale nie powoduje skracania 
rzepaku. Substancja ta jest 
bardzo szybko absorbowana 
przez liście, przemieszcza się 

w roślinie systemicznie, dzięki 
czemu zapewnia długie działa-
nie zapobiegawcze i lecznicze.

Podczas długich okresów za-
grożenia rzepaku przez grzyby 
Leptosphaeria maculans i Lep-
tosphaeria biglobosa aplikację 
fungicydu można połączyć 
z regulacją pokroju roślin: – 
Kiedy infekcja rozciąga się na 
wiele tygodni, począwszy od 
pierwszej pary liści do dziesią-
tego liścia, zabieg jednokrotny, 
np. w fazie 4-6 liści, może być 
nie do końca trafiony. W ta-
kiej sytuacji należy brać pod 
uwagę wykonywanie zabiegów 
sekwencyjnych – zaleca ekspert 
z INNVIGO. – Na szkoleniach 
i spotkaniach szerzej omawia-
my sekwencje tych zabiegów 
i konkretne receptury, zgodnie 
z rozszerzoną etykietą środków 
Dafne 250 EC/Porter 250 EC 
i Bukat 500 SC/Ambrossio 
500 SC.

Skutki zaniedbanej infekcji 
suchą zgnilizną kapustnych 
często stają się widoczne do-
piero, gdy zbliża się okres zbio-
ru rzepaku ozimego. Wtedy 
rolnicy mogą zaobserwować 
charakterystyczne sympto-
my, takie jak skorkowacenie 
szyjek i zmiany na łodygach, 
powodujące wyleganie upraw. 
Porażenie szyjki korzeniowej 
skutkuje zakłóceniem trans-
portu wody i soli mineralnych 
w kluczowym okresie nalewa-
nia nasion, dlatego rośliny 
schną. Zdarza się, że objawy 
te są mylnie diagnozowane 
jako zgnilizna twardzikowa, 
której sprawcą jest grzyb Sc-
lerotinia sclerotiorum. Jednak 
ta druga choroba koncentruje 
się w partiach łodygowych, 
a jej typowymi objawami są 
wybielone tkanki ze sklero-
cjami wbudowanymi w łody-
dze, a nawet w łuszczynach. 

W późniejszym okresie tkanki 
ulegają tzw. nitkowaniu. An-
drzej Brachaczek tak przed-
stawia różnicę w traktowaniu 
obydwu schorzeń: – Zgniliznę 
twardzikową kontrolujemy 
w końcu kwietnia, w maju – 
od żółtego pąka, poprzez fazę 
pełni kwitnienia. Natomiast 
kontrolę sprawców suchej 
zgnilizny kapustnych musi-
my prowadzić praktycznie od 
jesieni: zacząć obserwacje od 
fazy liścieni, pierwszej pary 
liści i podążać z diagnostyką 
do końca okresu wegetacji. Na 
wiosnę trzeba ocenić, w jaki 
sposób plantacja przezimowa-
ła, ale też zobaczyć, czy po-
rażenie mogło przenieść się 
na resztę rośliny i czy istnieje 
ryzyko nowych infekcji. Sucha 
zgnilizna kapustnych atakuje 
również wiosną. Szczególnie 
gatunek grzyba Leptosphaeria 
biglobosa, ze względu na nieco 
wyższe wymagania termiczne, 
wykazuje większą inicjatywę, 
a jednocześnie przynosi znacz-
nie bardziej agresywne efekty.

W przypadku suchej zgni-
lizny kapustnych, porażają-
cej rzepak ozimy, kolejny raz 
sprawdza się prawidłowość, 
że uważna diagnostyka 
i skuteczna ochrona już przy 
pierwszych objawach choroby 
przynosi lepsze efekty oraz po-
zwala uniknąć znacznych strat. 
Warto o tym pamiętać późną 
jesienią i zwracać uwagę na 
najmniejsze niepokojące symp-
tomy, nawet jeśli na pierwszy 
rzut oka rośliny rozwijają się 
prawidłowo, a plantacja rze-
paku wygląda okazale.

Więcej informacji na stro-
nie: www.innvigo.com

Źródło: RedM
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

W Polsce problem chorób grzybowych w rzepaku ozimym bywa marginalizowany.



16 grudzień 2017 r. | Raport RolnyU R O D Z A J

Soja a inne strączkowe
W ostatnich latach w wielu 

krajach obserwowany jest defi-
cyt białka paszowego, spowo-
dowany intensywną uprawą 
zbóż, a ograniczoną uprawą 
roślin bobowatych. Obecnie 
krajowe zapotrzebowanie na 
wysokobiałkowe składniki 
pasz wynosi ok. 2 mln ton 
rocznie, które jest w ponad 
80% zaspokajane poprzez im-
port poekstrakcyjnej śruty so-
jowej. Uzależnienie się Polski 
i innych krajów Unii Europej-
skiej od zagranicznych źródeł 
białka roślinnego ogranicza 
bezpieczeństwo żywnościowe, 
które jest celem nadrzędnym 
polityki każdego kraju. Po-
nadto, około 90% importo-
wanej śruty sojowej pochodzi 
z odmian modyfikowanych 
genetycznie i jeśli zostanie 
całkowicie zakazana w ży-
wieniu zwierząt, konieczne 
będzie rozszerzenie stosowania 
pasz białkowych pochodzenia 
krajowego.

Aktualnie w Polsce na cele 
paszowe uprawianych jest kil-
ka gatunków roślin strącz-
kowych: łubin wąskolistny, 
żółty, biały, groch siewny 
oraz bobik, przy czym naj-
większe znaczenie mają łu-
biny, zwłaszcza wąskolistny 
i żółty, których powierzch-
nia uprawy w ostatnich latach 
wyraźnie się zwiększyła (rys. 
1). Skład chemiczny oraz war-
tość pokarmowa nasion tych 
gatunków jest zróżnicowana 
pod względem zawartości, mi. 
in. białka, tłuszczu i włókna 
surowego (tab. 1).

Z żywieniowego punktu 
widzenia, najważniejszym 
składnikiem pokarmowym ro-
ślin strączkowych jest białko, 
którego w nasionach łubinu 
żółtego i białego jest więcej 
niż w nasionach soi. Białko 
krajowych gatunków strącz-
kowych jest ubogie w amino-
kwasy siarkowe – metioninę 
i cystynę, natomiast zawiera 
stosunkowo dużo lizyny, co 
czyni je dobrym dodatkiem 
do pasz opartych na zbo-
żach. Nasiona strączkowych 
zawierają jednak substancje 
antyżywieniowe, które są 
czynnikiem ograniczającym 
stosowanie ich w dużych ilo-
ściach w żywieniu zwierząt. 
W nasionach bobiku wystę-
pują inhibitory trypsyny, ta-
niny oraz hemoaglutyniny, 
zaś łubinów – alkaloidy oraz 
oligosacharydy. Związki te 
są szczególnie szkodliwe dla 

zwierząt młodych, zwłaszcza 
prosiąt i kurcząt oraz zwierząt 
rozpłodowych. Nasiona roślin 
strączkowych mogą być z po-
wodzeniem wykorzystywane 
w żywieniu zwierząt, jednakże 
ich koncentracja w mieszance 
powinna być ściśle określona. 
W żywieniu trzody chlewnej 
lepiej sprawdzają się nasiona 
łubinu żółtego niż wąskolist-
nego, ponieważ zawierają wię-
cej białka, a mniej substancji 
antyżywieniowych. Wprowa-
dzenie do mieszanki bobiku 
i łubinów wymaga prawidło-
wego zbilansowania energii 
oraz często dodatku tłuszczu. 
Nasiona łubinu żółtego i wą-
skolistnego mogą stanowić 
substytut poekstrakcyjnej 
śruty sojowej w paszach dla 
rosnących świń, zastępując do 
50% białka soi w mieszance. 
Łubin biały nie jest polecany 
dla świń. W żywieniu kurcząt 
rzeźnych i niosek stosowanie 
nasion łubinów jest możli-
we w ilości nieprzekraczają-
cej 20%.

W celu zwiększenia wartości 
pokarmowej nasion stosuje 
się metody uszlachetniania 
nasion, które obniżają aktyw-
ność lub powodują całkowite 
wyeliminowanie substancji 
niepożądanych. Jednak stoso-
wanie tych zabiegów podraża 
koszty paszy. Duże znacze-
nie ma natomiast postęp 
hodowlany, ukierunkowany 
na zwiększanie zawartości 
białka i zmniejszenie udzia-
łu substancji antyodżywczych 
w nasionach strączkowych. 
Dzięki temu są już dostępne 
odmiany łubinów o obniżonej, 
a nawet śladowej zawartości 
alkaloidów, czy bobik o niskiej 
zawartości tanin.

Na podstawie badań prze-
prowadzonych w ramach 
programu wieloletniego 
„Ulepszanie krajowych źró-
deł białka roślinnego, ich 
produkcji, systemu obrotu 
i wykorzystania w paszach” 
stwierdzono, że koncentra-
ty białkowe na bazie krajo-
wych źródeł białka roślinnego 
mogą całkowicie zastąpić po-
ekstrakcyjną śrutę sojową 
w gospodarstwach niskotowa-
rowych w hodowli starszych 
zwierząt monogastrycznych. 
W żywieniu prosiąt i młod-
szych warchlaków mieszan-
ka na bazie krajowych źródeł 
białka roślinnego nie w peł-
ni pokrywała ich potrzeby 
pokarmowe.

Czy nasiona rodzimych strączkowych mogą być paszową alternatywą dla soi?

Rys. 1. Powierzchnia uprawy roślin strączkowych w Polsce 
w ostatnim 10-leciu

Tabela 1. Zawartość składników pokarmowych w nasionach roślin strączkowych

Gatunek

Zawartość składników pokarmowych w 1 kg paszy Aminokwasy
(g·kg sm-1)

białko ogólne (g) tłuszcz surowy (g) włókno surowe (g) popiół surowy (g)
lizyna metionina

Bobik 264,8 11,8 81,5 35,4 18,1 2,1

Łubin żółty 385,7 47,7 135,3 45,9 22,0 3,2

Łubin biały 357,9 57,3 144,6 40,7 15,9 3,1

Łubin wąskolistny 299,1 50,1 132,1 40,2 15,7 2,7

Groch 209,7 11,4 56,8 29,9 17,5 2,9

Soja 324,1 186,0 69,1 61,3 22,3 5,8

Źródło: Tabele składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz. Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy 
w Krakowie, 2010.

Tabela 2. Wyniki produkcyjne uzyskane w prywatnych gospodarstwach niskotowarowych

Średnie z doświadczenia Mieszanka na bazie poekstrakcyjnej
śruty sojowej

Mieszanka na bazie krajowych
źródeł białka roślinnego

trzoda chlewna

Przyrosty dzienne (g) 793 780

kury nieśne

Średnia masa jaja (g) 56,1 57,4

Zużycie paszy na jajo (g) 192 185

Gęsi

Masa ciała (g) 3472 3719

kaczki typu Pekin

Masa ciała (g) 3026 3070

Źródło: Raport końcowy z realizacji programu wieloletniego 2011-2015 „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, 
ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”
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Nowy nawóz od CIECH Sarzyna

Marka SARPLON® to naj-
wyższej jakości produkty za-
wierające niezbędne dla roślin 
makro- i mikroelementy wpły-
wające korzystnie na wielkość 
i jakość plonu. Dokarmianie 
dolistne stosowane w odpo-
wiedniej fazie wzrostu jest 
skutecznym sposobem uzupeł-
niania niedoborów składników 
pokarmowych, pozwalającym 
na wykorzystanie potencjału 
plonotwórczego roślin. Nawo-
zy SARPLON® wpływają na 
zwiększenie tolerancji roślin 
na warunki stresowe i choroby 
oraz stymulują procesy meta-
boliczne. Mogą być stosowane 
w szerokim zakresie faz roz-
wojowych roślin uprawnych, 
zarówno w okresie jesiennym, 
jak i wiosennym.

Dokarmianie pozakorze-
niowe charakteryzuje się 
wysokim stopniem i tempem 
wykorzystania składników 
pokarmowych. Dolistne za-
stosowanie mikroelementów 

w odpowiedniej fazie wzrostu 
zabezpiecza rośliny przed utra-
tą ich potencjału plonotwór-
czego. Stosowane jest we 
wszystkich uprawach w tym 
również: zbożach, rzepaku 
i kukurydzy. Wiele czynni-
ków, często niezależnych od 
rolnika, może być przyczyną 
powstania niedoborów skład-
ników pokarmowych. Zasto-
sowanie nawozów dolistnych 
przeciwdziała konsekwencjom 
tych niedoborów wpływając 
korzystnie na jakość i wielkość 
plonu. Wskutek wzrostu za-
ufania rolników do nawozów 
dolistnych, a co za tym idzie 
zwiększeniu powierzchni ich 
stosowania, rynek ten wzrósł 
w ciągu ostatnich sześciu lat 
o kilkadziesiąt procent.

- Poszerzenie oferty CIECH 
Sarzyna o nawozy specjali-
styczne to dla nas naturalny 
kolejny krok w rozwoju. Glo-
balny wzrost liczby ludności 
oraz niekorzystne warunki 

klimatyczne skłaniają rolni-
ków do działań interwencyj-
nych w dokarmianiu roślin 
w celu maksymalizacji plonu 
z 1 ha upraw. Chcemy wyjść im 
naprzeciw oferując już nie tyl-
ko sprawdzone środki ochrony 
roślin, ale także wysokiej klasy 
nawozy specjalistyczne. Ich 
najwyższą jakość gwarantuje 
firma ADOB, lider technolo-
giczny w sektorze nawozów, 
z którym przygotowaliśmy 
ich skład. Dzięki dzisiejszej, 
silnej pozycji CIECH Sarzyna 
na rynku środków ochrony 
roślin, możemy zaoferować 
polskim rolnikom wysoką ja-
kość nawozów w przystępnej 
cenie – mówi Mariusz Grele-
wicz, Prezes Zarządu CIECH 
Sarzyna.

W ofercie przedsezonowej 
CIECH Sarzyna na rok 2018 na 
rynku zadebiutowały już czte-
ry nawozy dolistne SARPLON® 
– „Zboża”, „Kukurydza”, 
„Rzepak” i „Uniwersalny”.

Profesjonalne nawozy do-
listne SARPLON® dopasowane 
są do potrzeb i oczekiwań rol-
ników. Zastosowanie dwóch 
chelatów pozwala na pełną 
rozpuszczalność nawozów 
w wodzie oraz stabilność roz-
tworu i przyswajalność skład-
ników w szerokim zakresie pH. 
Sprzyja również szybkiemu 
i skutecznemu przenikaniu 
mikroskładników przez błony 
roślin, a doskonale zbilansowa-
ny skład nawozów odpowiada 
na potrzeby upraw. Nawozy 
SARPLON® wpływają również 
na zwiększenie tolerancji roślin 
na warunki stresowe i choroby 
oraz stymulują procesy meta-
boliczne przyczyniając się do 
zwiększenia plonu.

Nawozy dolistne SARPLON 
mogą być stosowane w szero-
kim zakresie faz rozwojowych 
roślin uprawnych, zarówno 
w okresie jesiennym, jak 
i wiosennym. Stanowią uzu-
pełnienie oferty również dzięki 

możliwości łącznego stosowa-
nia ze środkami ochrony roślin 
CIECH Sarzyna, np. z rodzi-
ną produktów CHWASTOX. 
Poszerzona oferta CIECH Sa-
rzyna daje ich użytkownikom 
podwójną korzyść – uprawy 
wolne od chwastów oraz więk-
szy plon, wyższej jakości.

Spółka CIECH Sarzyna kon-
sekwentnie rozbudowuje swój 
biznes AGRO poprzez rozwój 
portfolio produktowego, za 
które odpowiada centrum ba-
dawczo-rozwojowe CIECH, 
budowę nowych kanałów 
dystrybucji, wzmocnienie sił 
sprzedażowych czy intensy-
fikację działań marketingo-
wych. Poszerzając swoją ofertę 
dla rolnictwa o nawozy pro-
fesjonalne, Spółka zamierza 
wzmocnić swoją pozycję ryn-
kową oraz wizerunek komplek-
sowego producenta produktów 
AGRO. Biznes AGRO to coraz 
ważniejszy obszar działalności 
dla całej Grupy CIECH, która 

kieruje do niego nie tylko pro-
dukty z segmentu organiczne-
go, ale także sodowego – np. 
sodę paszową i sól paszową, 
a w przyszłości lizawki solne 
przeznaczone dla zwierząt 
hodowlanych.

Źródło: Biuro Prasowe 
CIECH S.A.

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

U R O D Z A J

CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, poszerzył swoją 
ofertę dla rolnictwa o nową linię nawozów dolistnych.

R E K L A M A
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lub zadzwoń 61 662 90 50
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Jedzmy płatki zbożowe
Produkty powstałe ze zbóż, 

w tym pełnoziarniste płatki, to 
ważny element prawidłowego 
sposobu odżywiania. Obok 
warzyw i owoców przetwory 
zbożowe powinny stanowić 
składnik większości naszych 
posiłków. Jak wyjaśnia eks-
pert – płatki zbożowe to źró-
dło cennej energii, bez której 
nasze ciało i mózg nie mogą 
sprawnie działać, błonnika, 
pomagającego w utrzyma-
niu prawidłowej wagi, oraz 
wielu witamin i składników 
mineralnych.

Poziom glukozy pod 
kontrolą

Specjaliści z Instytutu Żyw-
ności i Żywienia zalecają je-
dzenie 4-5 posiłków dziennie, 
spożywanych w regularnych 
odstępach czasu. Przetwory 
zbożowe powinny pojawić się 

w większości, czyli przynaj-
mniej w 3 z nich, ponieważ 
są jedną z  najważniejszych 
grup produktów spożywczych 
wskazanych w Piramidzie 
Zdrowego Żywienia i Ak-
tywności Fizycznej – zaraz po 
warzywach i owocach. Wśród 
nich istotne miejsce zajmują 
płatki zbożowe. Dr hab. Da-
riusz Włodarek – Naturalne 
płatki zbożowe, zwłaszcza 
pełnoziarniste to wartościo-
wy element diety. Należą do 
grupy produktów zawierają-
cych węglowodany złożone. 
Oznacza to, że mają niski 
indeks glikemiczny, czyli nie 
powodują gwałtownego wzro-
stu glukozy we krwi, dzięki 
czemu energia z nich uwalnia-
na jest stopniowo i wystarcza 
nam na dłużej. Na powolne 
zwiększanie stężenia glukozy 
we krwi ma również wpływ 
zawarty w płatkach błonnik, 

który ponadto poprawia pra-
cę przewodu pokarmowego 
oraz pomaga obniżyć ciśnienie 
i poziom cholesterolu. Stopnio-
wo uwalniana energia w po-
łączeniu z efektem sytości, 
jaki daje błonnik powoduje, 
że mamy mniej chęci na pod-
jadanie między posiłkami, co 
ułatwia przestrzeganie prawi-
dłowej diety przez cały dzień. 
Oprócz wartościowej energii 
i błonnika, pełnoziarniste płat-
ki dostarczają nam też zawar-
tych w ziarnach zbóż witamin 
– przede wszystkim z grupy B 
oraz składników mineralnych.

Postaw na 
różnorodność

Owsiane, jaglane, orkiszowe, 
jęczmienne, żytnie, corn flakes 
– rynek płatków jest bardzo 
bogaty. Czym się kierować przy 
ich wyborze? Które z nich są 

najbardziej wartościowe? – Po-
dobnie, jak w całej diecie, tak 
i przy wyborze płatków nale-
ży postawić na różnorodność. 
W zależności bowiem od zboża, 
z jakiego powstały dostarczą 
nam różnych składników od-
żywczych w różnych ilościach. 
Na przykład płatki owsiane to 
źródło zawartych w owsie: kwa-
su foliowego, żelaza, magnezu, 
fosforu czy wapnia.

Natomiast płatki żytnie do-
starczają m. in. pochodzące 
z tego zboża: witaminy z gru-
py B, ale też witaminę E oraz 
składniki mineralne , zarówno 
wspomniane wcześniej żelazo, 
magnez i wapń, jak też potas, 
cynk czy chrom. W płatkach 
orkiszowych, oprócz składni-
ków mineralnych kryją się też 
witaminy: B, E, PP, A. Płat-
ki kukurydziane corn flakes, 
to źródło fosforu, manganu 
i magnezu. Płatki zbożowe 

to również źródło białka ro-
ślinnego, którego zawartość 
zależy od zboża z którego są 
wyprodukowane. Oczywiście 
wszystkie płatki stanowią też 
porcję wartościowej energii 
i błonnika – wyjaśnia ekspert.

Szybko i wygodnie, nie 
tylko na śniadanie

Płatki zbożowe to dobry 
sposób na pożywny posiłek 
w ciągu całego dnia. – To co, 
rano znajdzie się na talerzu 
ma istotne znaczenie dla na-
szego samopoczucia w kolej-
nych godzinach. Jednak nie 
tylko śniadanie jest ważne. 
Bez regularnego uzupełnia-
nia poziomu energii możemy 
czuć się rozdrażnieni, rozko-
jarzeni i gorzej zapamiętywać 
– zauważa ekspert. I dodaje 
– Po pełnoziarniste płatki 
zbożowe warto zatem sięgać 

też o innych porach dnia. Są 
proste w przygotowaniu – 
wystarczy zalać je mlekiem, 
jogurtem, a w przypadku płat-
ków owsianych nawet samą 
wodą i poczekać aż spęcznieją. 
Kiedy dodamy do nich garść 
orzechów, suszone lub świe-
że owoce szybko stworzymy 
smaczny i zdrowy posiłek.

Różnorodność i bogactwo 
oferty tych produktów po-
zwala łatwo i szybko stworzyć 
pełnowartościowe posiłki oraz 
przekąski. Jedzmy zatem różne 
płatki, o różnych porach, nie 
tylko o poranku. Czerpmy z do-
brodziejstwa płatków garściami! 

Więcej  na s t ron ie : 
http://www.izz.waw.pl/pl/
zasady-prawidowego-zywienia

Źródło: Michael Bridge 
Communication

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Są wartościowym składnikiem codziennej diety.

Kukurydza  – roślina o 100 twarzach
Skąd się wzięła kukurydza?
Według podań rdzennych 

mieszkańców Mezoameryki, 
kukurydzę (mahiz) podaro-
wał ludziom Pierzasty Wąż 
(Quetzalcoatla), żeby nigdy 
nie cierpieli głodu.

Natomiast oficjalna nauka 
ma z pochodzeniem kukury-
dzy mały problem. Najstarsze 
znaleziska pyłku, prawdopo-
dobnie leśnego przodka kuku-
rydzy pochodzą sprzed blisko 
80 tys. lat, a więc jeszcze na 
długo przed pojawieniem się 
pierwszych Mezoamerykanów 
na kontynencie Amerykań-
skim. Czas i miejsce udomo-
wienia kukurydzy nie został 
w pełni wyjaśniony. Przeszko-
dą w ustaleniu pochodzenia 
kukurydzy jest brak typowych 
form dzikich przodka tej rośli-
ny. Naukowcy stawiają dwie 
prawdopodobne hipotezy poja-
wienia się współcześnie znanej 
kukurydzy.

Pierwsza hipoteza zakła-
da, że nastąpiło to w wyniku 
spontanicznej mutacji dzi-
kiej trawy Teosinte (Euchla-
ena luxurians) około 9 tys. 
lat temu, natomiast druga 
mówi, że kukurydza prawdo-
podobnie powstała w wyniku 

spontanicznego przekrzyżowa-
nia się blisko spokrewnionych 
ze sobą dwóch traw: Tripsa-
cum dactyloides i Euchlaena 
luxurians.

Kukurydza jako roślina 
uprawna, zaczęła rozprzestrze-
niać się po obu Amerykach 
na większą skalę pomiędzy 
300 a 900 r n.e., aby w cią-
gu kolejnych kilku stuleci 
stać się podstawową rośliną 
uprawną. Rdzenna ludność 
Ameryki Środkowej z ziarna 
kukurydzy przyrządzała ku-
kurydziane piwo – chicha, któ-
re było uznawane za symbol 
męskości i chętnie spożywane 
podczas różnych uroczysto-
ści (np. religijnych). Ponadto 
z wysuszonej kukurydzy, po 
uprzednim zmieleniu, uzyski-
wano mąkę, którą następnie 
mieszano z solą i chilli by po 
upieczeniu uzyskać przysmak 
o nazwie pinole lub totopas 
– rodzaj pieczonych placków 
pokrojonych na drobne kawa-
łeczki. Współcześni Meksyka-
nie spożywają w ogromnych 
ilościach tortillę, którą po-
dają na dziesiątki sposobów, 
między innymi jako: tacos, 
flautas, enchiladas, tostadas. 
Jedyną wspólną cechą tych 

„naleśników” jest to, że po-
wstały z mąki kukurydzia-
nej i wody, natomiast różnią 
się nadzieniem i sposobem 
przyrządzenia.

Komu zawdzięczamy ku-
kurydzę w Europie?

Czy był to włoski żeglarz 
i podróżnik Krzysztof Kolumb, 
który ze swojej drugiej wypra-
wy (1493 rok) z Hispanioli 
przywiózł kukurydzę (mahiz), 
czy może kukurydza była zna-
na w Europie już w I w n.e., 
jak podaje rzymski historyk 
Pliniusz Starszy (23-79 r. n.e), 
nazywając ją „indyjskim pro-
sem”, a może do Europy do-
stała się drogą lądową z Indii 
lub Chin? Niezależnie od tego 
czy kukurydza była już znana 
w Europie przed 1493 rokiem, 
czy może przywiózł ją jako 
pierwszy Krzysztof Kolumb, 
to dzięki swoim walorom sma-
kowym i dietetycznym zna-
lazła szerokie uznanie wśród 
ówczesnych rolników. Swój 
triumfalny pochód na Konty-
nencie Europejskim rozpoczę-
ła od regionu basenu Morza 
Śródziemnego. Z Andaluzji, 
gdzie pierwsze uprawy po-
jawiły się już w 1500 roku, 
poprzez Katalonię i Galicję 

(1520 rok) kukurydza trafiła 
do Francji i Włoch (1539 rok). 
Po 50 latach była już znana 
i uprawiana na całym Półwy-
spie Iberyjskim oraz Apeniń-
skim. W ciągu kolejnych 50 lat 
kukurydza dotarła do doliny 
Loary (Francja). Kukurydza 
tak naprawdę została docenio-
na dopiero w połowie XVIII 
wieku. Jej największymi rzecz-
nikami byli biedni wieśniacy, 
którzy dzięki niej mogli prze-
trwać w latach obfitujących 
w klęski nieurodzaju najbar-
dziej rozpowszechnionej wtedy 
rośliny uprawnej - pszenicy.

A kiedy kukurydza trafiła 
na tereny dawnej Rzeczypo-
spolitej?. Pierwsze wzmianki 
o pojawieniu się tej rośliny da-
towane są na około 1613 rok, 
za sprawą lekarza, botanika 
i zielarza, Szymona Syreńskigo 
(1540-1611), który sugeruje że 
przywędrowała „ona” do Pol-
ski z Italii i Niemiec. Wydaje 
się jednak bardziej prawdopo-
dobne, że jej „migracja” odbyła 
się z Półwyspu Bałkańskiego 
poprzez Węgry na początku 
XVII wieku.

Również polityczna historia 
XVIII i XIX wiecznych Bał-
kanów okupowanych przez 

Imperium Osmańskie mogła 
by wyglądać zupełnie inaczej, 
gdyby nie kukurydza, która 
umożliwiła uciekinierom osie-
dlającym się w niedostępnych, 
górzystych rejonach Półwyspu 
Bałkańskiego na egzystencję. 
Te górskie rejony poprzecinane 
żyznymi dolinami dzięki upra-
wom kukurydzy mogły stać się 
kolebką przyszłej politycznej 
niezależności Grecji, Serbii, 
Rumunii i Bułgarii. Można by 
zaryzykować stwierdzenie, że 
ta mezoamerykańska trawa 
niejako „wykarmiła” wolność 
ludów zamieszkujących ten 
rejon Europy.

Czy wiesz że:…. kukury-
dza w Lotaryngii nazywana 
była pszenicą z Rodos, w Pi-
renejach hiszpańską pszenicą, 
w Toskanii – syryjską durrą 
lub grano turco. Natomiast we 
Francji nazywana była turky, 
w Niemczech i Holandii – psze-
nicą turecką, w Skandynawii 
– indyczym zbożem, a w Ro-
sji – kukuruzą. W Turcji ku-
kurydzę nazywano pszenicą 
Rumi (chrześcijan). Niestety 
kukurydza pod koniec XVIII 
wieku w południowych rejo-
nach Włoch przyczyniła się 
również do powstania epidemii 

choroby zwanej pellagrą (łac. 
pella agra – szorstka skóra) lub 
rumieniem lombardzkim. 
Choroba ta spowodowana 
była niedoborem witaminy 
B3 (niacyny) wynikającym 
z niewłaściwej obróbki ziar-
na kukurydzy (brak proce-
su nixtamalizacji). Pierwsze 
komercyjne „maszyny” do 
prażenia kukurydzy powstały 
dopiero pod koniec XIX wie-
ku w USA. Prawdziwą furorę 
jednak popcorn zrobił w czasie 
II wojny światowej, kiedy ci 
Amerykanie, którzy pozostali 
w domach, odmawiali sobie 
słodyczy na rzecz żołnierzy 
walczących w Europie i Azji 
i do podjadania używali tylko 
kukurydzy. Natomiast komer-
cyjny sukces przypieczętowany 
został w latach 40-tych ubie-
głego wieku, kiedy to popcorn 
trafił do amerykańskich kin, 
a z czasem zwyczaj ten został 
przejęty przez inne nacje, nie-
mal na całym świecie.

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

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

dr inż. Beata Cieniawska
UP we Wrocławiu,

Instytut Inżynierii Rolniczej

Kukurydza jest jedną z dziesięciu najstarszych roślin, które człowiek uprawia nieprzerwanie od 7 tysięcy lat.
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Wyzwania dla rolnictwa

Pogodzenie upraw z ochroną 
środowiska i różnorodności bi-
ologicznej to dla rolników duże 
wyzwanie. Od stanu środowiska 
naturalnego zależy w dużej mierze 
jakość plonów. Z drugiej strony – 
do połowy tego stulecia rolnictwo 
będzie musiało wyżywić około 
10 mld ludzi. Dlatego zdaniem 
ekspertów potrzebny jest wzrost 
efektywności upraw. Aby sprostać 
tym wyzwaniom, rolnictwo potr-
zebuje innowacji. Kluczowe jest 
też kształtowanie świadomości 
rolników i promowanie dobrych 
praktyk, które można stosować 
w gospodarstwach.

Rolnictwo wywiera znaczący 
wpływ na środowisko. Z kolei od 
stanu środowiska naturalnego za-
leży jakość plonów, a w konse-
kwencji zdrowie konsumentów 
– to jeden z wniosków raportu 
„Rolnictwo i przyroda”, przygot-
owanego przez BASF i Centrum 
GRID Warszawa, które wdraża 

w Polsce założenia Programu Śro-
dowiskowego Narodów Zjednoc-
zonych (UNEP).

Pogodzenie rozwoju rolnictwa 
z ochroną środowiska i różnorod-
ności biologicznej to duże wyzwan-
ie. Bioróżnorodność – rozumiana 
jako bogactwo gatunków i eko-
systemów – wpływa na uprawy 
i wielkość zbiorów. Szacuje się, że 
w jednym gramie gleby zamieszku-
je kilka miliardów bakterii i drob-
noustrojów. Mrówki, biedronki, 
dżdżownice i owady zapylacze, 
takie jak pszczoły, są niezbędne 
w procesie zapylania roślin i up-
rawy, przy okazji zwalczając szkod-
niki i utrzymując żyzność gleby.

Działania na rzecz zrównoważo-
nego rolnictwa są konieczne, bo 
w kolejnych 50 latach rolnicy będą 
musieli wyprodukować więcej ży-
wności niż przez ostatnie 10 tys. 
lat. Jak wskazują eksperci, do 
2050 roku liczba ludności na 
świecie wzrośnie o 40 proc., do 

około 10 miliardów. To oznacza 
duży wzrost zapotrzebowania na 
żywność. Szacuje się, że produkcja 
rolna będzie musiała wzrosnąć aż 
o ok. 75 proc. Będzie to duże wyz-
wanie, ponieważ w tym samym 
czasie – do połowy tego stulecia 
– powierzchnia użytków rolnych 
w przeliczeniu na osobę skurczy się 
o jedną trzecią. Natomiast zużycie 
zasobów wody przez rolnictwo 
wzrośnie o 45 proc. już w okoli-
cach 2030 roku.

Podobnie jak inne branże, 
rolnictwo potrzebuje innowac-
ji i produktów, które będą w jak 
największym stopniu przyjazne 
środowisku. Dużą rolę odgry-
wa tu branża chemiczna, czyli 
producenci środków ochrony 
roślin. Jak wynika z raportu, 
na poziomie UE wzrost efekty-
wności produkcji rolnej o 1 proc. 
przyczyniłby się m.in. do zm-
niejszenia o 220 mln ton emisji 
dwutlenku węgla i pozwoliłby 

wyprodukować żywność dla 
kolejnych 10 mln ludzi.

– Rolą branży chemicznej pro-
dukującej środki ochrony roślin jest 
przede wszystkim praca nad nowymi 
produktami i nnowacjami, które będą 
podążały za potrzebami rolników, 
za zwiększonym zapotrzebowaniem 
na bezpieczne produkty żywnościo-
we. Rośnie świadomość rolników 
w zakresie dbałości o bioróżnorod-
ność, ponieważ – produkując więcej 
– spotykają się z wyzwaniem, jak 
pogodzić to z dbałością o środowis-
ko naturalne – mówi Cezary Urban, 
dyrektor działu środków ochrony 
roślin w BASF Polska.

Jak wskazują autorzy raportu 
„Rolnictwo i przyroda” - rolni-
kom potrzebny jest zestaw prak-
tyk ukierunkowanych na ochronę 
bioróżnorodności. 

– Świadomość rolników 
w zakresie dbałości o środow-
isko naturalne i symbiozę z tym 
środowiskiem zawsze była wyso-
ka. Zwłaszcza wśród polskich rol-
ników. To między innymi zasługa 
współpracy z branżą chemiczną 
i producentami. Kładziemy 
bardzo duży nacisk na edukac-
ję  – mówi Cezary Urban.

Źródło: NEWSERIA Sp. z o.o.
Opracowała: Jolanta 
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Strasznie zdrowa dynia

Najbardziej niezwykłe 
w tym warzywie jest jednak 
zawarte w nim bogactwo 
składników odżywczych. 
Dynia to przede wszystkim 
olbrzymia dawka karoteno-
idów, witamin i składników 
mineralnych. W dodatku to 
warzywo ma wiele zastoso-
wań, nie tylko w przemyśle 
spożywczym.

Niezwykłe moce 

karotenoidów
Żółtopomarańczowy miąższ 

dyni zawiera przede wszystkim 
grupę naturalnych barwników 
roślinnych – karotenoidów, 
które biorą udział w procesie 
fotosyntezy i chronią chlo-
roplasty rośliny przed foto-
utleniającym zniszczeniem. 
Karotenoidy pełnią także istot-
ne funkcje w organizmach lu-
dzi i zwierząt – wspomagają 

system immunologiczny, dzię-
ki swoim właściwościom prze-
ciwutleniającym zmniejszają 
ryzyko występowania nowo-
tworów, a także zapobiegają 
chorobom oczu, serca i skóry.

Dwa główne karotenoidy, 
które znajdziemy w dyni, to 
luteina (naturalny filtr chro-
niący oko przed promienio-
waniem UVA i UVB) i likopen 
(zmniejsza ryzyko zawału 

serca i rozwoju nowotworów, 
w szczególności raka prostaty, 
a także zwiększa odporność 
skóry na promieniowanie sło-
neczne). Ponadto, odmiany 
tego warzywa charakteryzujące 
się silnie pomarańczowym za-
barwieniem miąższu zawierają 
duże ilości karotenu (głów-
nie i), który w przewodzie 
pokarmowym przekształca 
się w witaminę A. Ta z  kolei 
bierze udział w wielu proce-
sach zachodzących w naszym 
organizmie. Odpowiada m.in. 
za wzmacnianie odporności, 
stan szkliwa nazębnego, prawi-
dłowe widzenie i wygląd skóry.

Alfabet zdrowia
Owoce dyni zawierają rów-

nież niewielkie ilości witamin 
C, E, B6, B1, B2, B3 (PP), K, 
folianów, a także składników 
mineralnych takich jak: po-
tas, fosfor, magnez, żelazo 
i selen. Warzywo to odzna-
cza się wysoką zawartości 
suchej masy owoców, a co za 
tym idzie wysoką zawartością 
błonnika, dzięki czemu działa 
łagodząco i regenerująco na 
przewód pokarmowy czło-
wieka. Cennym produktem 
są także pestki dyni, które 

zawierają pełnowartościowe 
tłuszcze roślinne oraz stanowią 
najbardziej przystępne źródło 
organicznego, łatwo przyswa-
jalnego cynku (odpowiedzial-
nego za zdrowy wygląd skóry, 
włosów i  paznokci, a także 
szybsze gojenie się ran).

Jaką dynię wybrać?
Przy wyborze dyni istotny 

jest przede wszystkim wygląd 
owocu – stopień nasycenia 
zabarwienia miąższu, ładne 
wybarwienie skórki oraz nie-
znaczne jej występowanie, co 
ułatwi wykorzystanie dyni. 
Zabarwienie miąższu zależ-
ne jest od zawartość β-karo-
tenu. Ciemnopomarańczowe 
owoce zawierają go więcej, 
zaś jasnożółte – mniej. Do-
datkową ważną cechą przy 
wyborze owoców dyni jest 
zawartość suchej substancji. 
Owoce, które zawierają więcej 
suchej substancji, jednocześnie 
będą zawierały więcej cennych 
składników, m.in. takich jak 
witaminy, składniki mineral-
ne, błonnik czy pektyny. Takie 
dynie są bardziej jędrne i zbite, 
dzięki czemu mogą stanowić 
idealny surowiec do przyrzą-
dzania z nich przetworów.

Mało kalorii
Owoce dyni są niskokalo-

ryczne (około 28 kcal w 100 g), 
zawierają wiele cennych skład-
ników odżywczych, a co naj-
ważniejsze są bardzo smaczne. 
Mają jednak pewien manka-
ment – wysoki indeks glikemicz-
ny (75). Jednak zjedzenie jednej 
porcji nie będzie miało większe-
go wpływu na poziom glukozy 
we krwi i związanych z tym 
konsekwencji. Dynia w prawie 
90% składa się z wody i zawiera 
stosunkowo mało węglowoda-
nów (7-8 g/100 g świeżej masy), 
co powoduje, że ma ona niski ła-
dunek glikemiczny. W praktyce 
wygląda to następująco: dynia 
ma wysoki indeks glikemiczny 
(75), ale przeciętna porcja dyni 
ważąca 100 gram zawiera 8 g 
węglowodanów, a więc jej ładu-
nek glikemiczny wynosi zaled-
wie 6, czyli ma niską wartość. 
Niektóre produkty mogą mieć 
wysoki indeks glikemiczny, ale 
ze względu na małą zawartość 
węglowodanów nie mają więk-
szego wpływu na poziom glu-
kozy i insuliny we krwi.

Źródło: SGGW
Opracowała: Jolanta 
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Owoce dyni to duże, jadalne jagody, które mogą ważyć nawet 200 kg.

Trzeba będzie wyżywić 10 mld ludzi.
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Expert Check ciągnika 
w szczegółach – cz. I

Przegląd ciągnika po sezonie 
intensywnych prac, to często 
niezwykle istotna potrzeba, 
dzięki której traktor będzie 
gotowy do pracy na długie mie-
siące. Aby mieć pewność, że 
zostanie on odpowiednio spraw-
dzony, warto skorzystać z po-
mocy profesjonalnego serwisu 
i przeglądu w ramach programu 
Expert Check czyli usługi pro-
fesjonalnego przeglądu pose-
zonowego maszyny. Kontrola 
wykonana jest przez doświad-
czonego technika serwisu au-
toryzowanego dealera. Każdy 
z podzespołów jest oceniany, 
a jego części kwalifikowane 
do dalszej pracy, eksploatacji, 
naprawy lub wymiany. Jak on 
wygląda w praktyce? Eksperci 
John Deere odsłaniają kulisy 
warsztatu.

- Wiedząc jak istotne jest 
utrzymanie ciągnika w wysokiej 
formie, postanowiliśmy rozsze-
rzyć ofertę swoich przeglądów 
posezonowych Expert Check 
i objąć kontrolą, także ciągniki 
rolnicze. Wszystko za sprawą 
rosnących potrzeb Klientów, 
którzy wśród wielu wymagań 
stawianych kupowanym maszy-
nom, coraz częściej wskazują 
na tzw. dostępność operacyjną 

maszyny, czyli musi być ona 
gotowa do pracy o każdej po-
rze dnia i nocy – mówi Piotr 
Grabiński z John Deere Polska.

Krok pierwszy 
Na sam początek przeprowa-

dzany jest wywiad z najczęst-
szymi użytkownikami ciągnika 
tj. operatorami oraz mechani-
zatorem gospodarstwa. Koordy-
nator serwisu dealera zadaje im 
szereg pytań na temat wydarzeń 
i problemów technicznych, jakie 
miały miejsce podczas ostat-
niego sezonu pracy. Każde ze 
zdarzeń jest dokumentowane, 
aby niczego nie pominąć. Ponad 
to, numer VIN maszyny jest 
sprawdzany w bazie danych 
producenta, pod kątem histo-
rii napraw gwarancyjnych oraz 
dostępności programów popra-
wy produktu i aktualizacji. Jeśli 
maszyna jest objęta programem 
lub aktualizacją, zostanie ona 
wykonana w ramach działań 
po przeglądzie ExpertCheck. 
Kontroli podlegają także zapi-
sy z systemu telematycznego 
JDLink.

 - Dealer dokonuje analizy 
historycznych kodów błędu, 
zapisów oraz odczytów, m.in. 
obciążeń i prędkości silnika, 
temperatur, prędkości jazdy, 

wykorzystania systemów czy 
ilości wykonanych regenera-
cji filtra DPF silnika. Bardzo 
istotnym jest, aby Klient poin-
formował dealera i producenta 
o zaistnieniu nawet błahej uster-
ki czy niedomagania. Każda 
z nich jest bowiem brana pod 
uwagę nie tylko podczas prze-
glądu maszyny i jej naprawy, 
ale także jako wskazówka przy 
projektowaniu kolejnego mode-
lu tej serii – mówi przedstawiciel 
John Deere.

Wspólnie z Klientem, dealer 
dokonuje oględzin maszyny 
z zewnątrz, głównie w poszu-
kiwaniu uszkodzeń mechanicz-
nych, np. pękniętych lusterek, 
porysowanych błotników, bra-
ków w częściach, czy wyposa-
żenia z jakim maszyna, trafiła 
na ekspertyzę. Kilka zdjęć z ze-
wnątrz i wewnątrz do doku-
mentacji i możemy wprowadzić 
ciągnik do warsztatu. 

Kardiologia
Po zakończeniu wywiadu 

przechodzimy do „serca”, tj. 
jednostki napędowej. Na po-
czątek wykonywane są główne 
testy elektroniczne mechaniki 
silnika i układu paliwowego, tj. 
pomiar kompresji elektronicz-
nej, kontrola tzw. wypadania 
zapłonu, czy odcinania cylin-
drów. Jeśli wyniki tych testów 
są podejrzane, dokonywany jest 
pomiar kompresji mechanicz-
nej, sprawdzając szczelność 
silnika (tulei cylindrowych 
z tłokami oraz zaworów w gło-
wicy silnika) oraz weryfikowana 
jest ilość paliwa, jaką wykorzy-
stuje do pracy silnik (pomiar 
tzw. przelewów).

W dalszej części sprawdzane 
są wszystkie przewody dolotowe 
i wylotowe, głównie pod kątem 
nieszczelności. Ta bowiem może 
skutkować np. niższym ciśnie-
niem doładowania i problema-
mi z temperaturą gazów EGR 

i sprężarki VGT. Kontrolowana 
jest temperatura, jaką osiąga 
silnik oraz wydajność układu 
chłodzenia, jak również stan 
łopatek wentylatora silnika. 
W ramach sprawdzenia para-
metrów temperatury i ciśnie-
nia ekspert serwisu sprawdza 
także system filtrowania spalin 
(DOC i DPF), pod kątem m.in. 
stopnia zapchania filtra cząstek 
stałych (DPF). 

Następnie sprawdzany jest 
układ smarowania, głównie 
pod kątem osiąganego ciśnie-
nia smarowania oraz wycieków. 
Test układu paliwowego to test 
wydatku pomp (zasilającej oraz 
wysokiego ciśnienia Common 
Rail) i wtryskiwaczy oraz za-
pis odczytów na pracującym 
silniku.

Standardowym zabiegiem 
jest podstawowa konserwacja 
silnika, tj. wymiana filtrów: po-
wietrza, paliwa, oleju silniko-
wego wraz z olejem oraz cieczy 
chłodzącej, jeśli maszyna zbliża 
się do przebiegu 6000 godzin 
lub jego wielokrotności. Pod-
czas takiej obsługi wymianie 
podlegają także termostaty 
silnika oraz korek zbiornika 
wyrównawczego cieczy chło-
dzącej. Na życzenie lub w ra-
mach diagnostyki problemu 
z mocą, dealer wykonuje lub 
zleca pomiar mocy silnika na 
hamowni (co najmniej trzy po-
miary kontrolne), a także skan 
oleju silnikowego. Serce mamy 
zatem sprawdzone.

Zejdźmy na ziemię
Moc uzyskaną przez silnik 

musimy sprawnie przekazać na 
ziemię, a więc poprzez układ 
napędowy – przekładnię, most 
przedni oraz tylny i zwolnice 
kół. Dealer sprawdza stan zuży-
cia tłumika drgań skrętnych sil-
nika oraz przekładni. Interwał 
to 4500 godzin, po upływie któ-
rych tłumiki należy wymienić 

na nowe. Kontrolę przekład-
ni rozpoczyna seria testów za 
pomocą cyfrowych mierników 
ciśnienia i przepływu. Tabele 
pomiarowe producenta sugerują 
kontrolę m.in. ciśnienia tzw. 
systemowego przekładni, ciśnie-
nia smarowania i chłodzenia, 
oraz ciśnienia robocze każdego 
ze sprzęgieł lub hamulców prze-
kładni, w tym sprzęgła napędu 
na oś przednią (MFWD), na-
pędu WOM, blokady mostów 
i hamulca postojowego.

Wszystkie pomiary są po-
twierdzane przy niskiej (38oC) 
i wysokiej (65oC) temperaturze 
przekładni, w takiej jak przy 
pracy polowej. W przypadku 
przekładni bezstopniowej „Au-
toPowr” (IVT) kontroli poddaje 
się także moduł hydrostatyczny 
jazdy. Jako ostatnie sprawdzane 
są wały napędowe, zarówno 
pomiędzy silnikiem i przekład-
nią, jak i te napędzające koła. 
Oceniany jest głównie stopień 
zużycia krzyżaków, ale także 
stan techniczny obręczy kół 
i samych kół (opon).

- Standardową czynnością 
jest konserwacja układu na-
pędowego, tj. wymiana oleju 
w moście przednim i zwolni-
cach, oleju hydrauliczno-prze-
kładniowego wraz z filtrami, 
kontrola i czyszczenie filtrów 
siatkowych na dnie zbiorników 
lub obudów. Po wymianie pły-
nów ustrojowych przekładnia 
poddawana jest tzw. kalibracji, 
podczas której ekspert serwi-
su dobiera optymalne punkty 
zmian przełożeń tak, aby cha-
rakterystyka pracy cechowała 
się dużą płynnością. Na koniec 
test jezdny w warunkach drogo-
wych – mówi Piotr Grabiński.

Czy skrupulatnie wykona-
ny przegląd posezonowy da 
100 proc. pewności, że maszyna 
nie zawiedzie? Ryzyko niespo-
dziewanej awarii będzie bardzo 

niskie, ale nie da się go wyeli-
minować zupełnie. I dlatego 
właśnie John Deere przygotował 
dla Klientów program Inspect 
& Connect (ang. Przejrzyj i Pod-
łącz), jako element przeglądu 
posezonowego.

- W ramach tego programu, 
Klient otrzymuje atrakcyjną 
ofertę wznowienia licencji syste-
mu telematycznego JDLink lub 
doposażenia ciągnika w taki 
system, jeśli jeszcze go nie po-
siada - mówi ekspert John De-
ere. - Celem takiego działania 
jest zapewnienie proaktywne-
go wsparcia Klienta za pomocą 
narzędzi zdalnej diagnostyki 
(Service ADVISOR Remote) oraz 
wsparcia dzięki zdalnemu dostę-
powi do wyświetlacza traktora 
(RDA- Remote Display Access). 
Jeśli spotka nas nieszczęśliwy 
zbieg okoliczności i maszyna 
zawiedzie lub operator będzie 
miał problem z jej konfiguracją, 
technik serwisu będzie w stanie 
precyzyjnie i na odległość zlo-
kalizować przyczynę problemu 
i rozwiązać go zdalnie lub do-
trzeć na miejsce przygotowa-
nym i zaopatrzonym niezbędne 
do naprawy części – dodaje.

Efektem wykonania przeglą-
du Expert Check jest lista zawie-
rająca czynności oraz części. To 
nic innego, jak merytoryczny 
opis inwestycji, jaką należy po-
czynić, aby zapewnić ciągłość 
pracy maszyny w kolejnym se-
zonie. Ci Klienci, którzy zdecy-
dują się na wykonanie napraw 
i zastosują się do zaleceń dealera 
po przeglądzie zostaną nagro-
dzeni. Współpraca z dealerem 
skutkuje bowiem możliwością 
uzyskania bardziej atrakcyjnych 
ofert usług i zakupu części, za-
wierających korzystne rabaty. 
Opcją stosowaną przez coraz 
większą część dealerów, jest 
oferta ciągnika zastępczego, 
jeśli traktor Klienta był kon-
trolowany w ramach przeglą-
du Expert Check. Warto zatem 
sprawdzić, już dziś, czy nasz 
ciągnik jest gotowy do kolej-
nego sezonu.

Druga część artykułu opisują-
ca m.in. kontrolę kabiny, układ 
elektryczny i elektroniczny czy 
układ hydrauliczny, pojawi się 
w przyszłym wydaniu gazety.

Źródło: John Deere
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Przegląd ciągnika nie ogranicza się tylko do wymiany filtrów i oleju.

Napęd Varicool

Tłumik drgań przekładni Przekładnia IVT Regulacja zaworów 
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Zestaw do uprawy pasowej

Marka UNIA, największy 
polski producent maszyn 
rolniczych powiększył ofertę 
o zestaw do uprawy pasowej 
w technologii Strip Till.

W jego skład wchodzą: 
zbiornik nawozowy zawiesza-
ny na przednim TUZ ciągni-
ka, agregat do uprawy pasowej 
zawieszany na tylnym TUZ 
ciągnika i zagregowany z nim 
poprzez hydropak siewnik 
pneumatyczny.

Szerokość robocza zestawu 
wynosi 3 m, a liczba uprawio-
nych, zasilonych nawozem 
i obsianych nasionami pasów 
gleby może wynosić: 4, 6 lub 8.

USF 1600 to zbiornik nawo-
zowy o pojemności 1600 li-
trów zawieszany na przednim 
TUZ ciągnika. Jego komora 

przedzielona jest demontowal-
ną przegrodą na dwie równe 
części, co pozwala zasypać 
je różnymi nawozami, który 
pobierany jest przez dwa apa-
raty, wysiewając je w różnych 
dawkach. Napęd aparatów 
wysiewających uzyskiwany 
jest standardowo od koła 
ostrogowego, które unoszone 
i opuszczane jest hydraulicz-
nie. DRILL CONTROL firmy 
Müller Elektornik zapewnia 
utrzymanie założonej dawki/
dawek wysiewu nawozu/nawo-
zów. Z poziomu terminala tego 
systemu możliwa jest również 
zmiana dawki/dawek w czasie 
pracy. Ponadto komputer po-
zwala na szybkie i komforto-
we wykonanie próby kręconej 
wysiewanych nawozów. Ich 

dawka może być ustawiana 
w zakresie 20-500 kg/ha. 
Transport granul nawozów 
jest pneumatyczny i odbywa 
się we wnętrzu elastycznego 
węża lub węży. Następnie 
w głowicy/głowicach następuje 
rozdział do poszczególnych zę-
bów uprawowych pełniących 
również rolę redlic nawozo-
wych. Powietrze do węża/węży 
tłoczy wentylator napędzany 
silnikiem hydraulicznym o wy-
datku 24 l/min.

HAWK 3 to agregat do upra-
wy Strip Till marki UNIA. Jego 
rama jest monolityczna, a klu-
czowymi elementami są sekcje 
uprawiające wąskie pasy gleby. 
Można ich zamontować: 4 lub 
6 lub 8. Pierwszym elementem 
roboczym sekcji jest krój ta-
lerzowy o średnicy 480 mm 
rozcinający resztki pożniwne 
i glebę. Za nim zamontowane 
są dwie gwiazdy z dociskiem 
sprężynowym, z których każda 
ma 16 palców. W czasie pra-
cy przeplatają się one na po-
wierzchni gleby, co powoduje 
rozgarnianie znajdujących się 
tam roślin i resztek pożniw-
nych. Każda słupica zęba ma 
własne zabezpieczenie hydrau-
liczne i zakończona jest dłutem 

o szerokości 25 mm oraz bocz-
nymi podcinaczami o łącznej 
szerokości 150 mm. Maksy-
malna głębokość ich pracy 
wynosi 30 cm. Natomiast 
umieszczone z tyłu każdego 
zęba dwa wyloty nawozów po-
zwalają je umieszczać w glebie 
na poziomach oddalonych od 
siebie o 7 cm. W praktyce moż-
na więc aplikować dwa różne 
nawozy w różnych dawkach 
na głębokościach w zakresie 
6-12 i 18-21 cm. Za zębami 
uprawowo-nawozowymi za-
montowane są dwa talerze 
typu Agressive o średnicy 
400 mm. Ich zadaniem jest 
zagarnianie gleby powstałej 
po pracy zęba w obręb upra-
wianego pasa gleby. To bardzo 
ważny element sekcji, który 
nieumiejętnie ustawiony może 
spowodować nadmierne nabie-
ranie się gleby. Można temu 
zapobiec poprzez regulację: 
głębokości jego pracy, rozsta-
wu (maksymalnie 175 mm), 
odległości od zęba i kąta 
natarcia. Ostatnim elemen-
tem każdej sekcji są wałki 
zagęszczające o szerokości 
240 i średnicy 300 mm. Mają 
docisk sprężynowy, co pozwa-
la regulować agresywność ich 

pracy. Sekcja zawieszona na 
równoległoboku ma możliwość 
kopiowania terenu.

DELTA XT to ciężki 
(1570 kg) siewnik pneuma-
tyczny do kukurydzy, buraków 
i rzepaku połączony z agre-
gatem HAWK 3 za pomocą 
sprzęgu z jednym siłownikiem 
hydraulicznym. Dwa koła pod-
porowo-napędowe wysunięte 
są przed ramę siewnika, co po-
zwala zmieniać liczbę sekcji wy-
siewających i wynikający z tego 
rozstaw obsiewanych rzędów. 
Dla kukurydzy przewidziany 
jest podstawowy rozstaw 75 cm, 
na który w maszynie 3-metro-
wej przypadają 4 sekcje. Dla 
buraków, rzepaku lub kukury-
dzy sianej na kiszonkę  jest to 
rozstaw 45 cm (6 sekcji), a dla 
rzepaku  sianego w węższych 
rzędach 34 cm (8 sekcji).

Maszyna została wyposażo-
na we własny układ hydraulicz-
ny ze zbiornikiem oleju, który 
służy do napędu wentylatora 
wytwarzającego podciśnienie 
w układzie wysiewu nasion. 
Pompa hydrauliczna tego ukła-
du uzyskuje napęd od WOM 
ciągnika. Każda sekcja wysie-
wająca ma własny zbiornik na 
nasiona o pojemności 54 litrów. 

Siewnik ma podwójne redlice 
talerzowe, przed którymi znaj-
duje się element odgarniający 
kamienie i bryły. Wysokość 
jego pracy jest regulowana za 
pomocą śrub. Ponadto przed 
talerzami umieszczona jest 
osłona, która ma za zadanie 
zapewnić ich swobodną pracę. 
Dodatkowo po bokach redlicy 
talerzowej znajdują się duże 
koła kopiujące, a za nimi rolka 
dogniatająca wysiane nasiona. 
Nacisk jednostkowy dla każdej 
z sekcji możne wynosić nawet 
150 kG, co pozwala używać 
siewnik w ekstremalnie cięż-
kich warunkach glebowych.  
Ostatnim elementem są kół-
ka zamykające bruzdę siewną 
i formujące ostateczny kształt 
uprawionego, zasilonego na-
wozem i obsianego pasa gleby. 
Za sterowanie pracą maszyny 
może odpowiadać sterownik 
PM100E lub PM300E.

Zapotrzebowanie na moc 
3-metrowego zestawu do upra-
wy pasowej w technologii Strip 
Till marki UNIA wynosi w za-
leżności od warunków pracy 
od 200 do 240 KM.

Źródło: Unia Group
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

UNIA na targach w Bednarach i w Hanowerze zaprezentowała zestaw do uprawy pasowej Strip Till

Innowacyjny system „Smart Ploughing”
Najnowsza innowacja firmy 

KUHN: „Smart Plowing” po-
lega na automatycznym i in-
dywidualnym podnoszeniu 
każdego korpusu pługa, dzięki 
specjalnemu systemowi cię-
gien całkowicie wbudowanych 
w ramę. Z myślą o większym 
komforcie obsługi i maksymal-
nej precyzji pracy, podnoszenie 
korpusów jest sterowane przez 
GPS. Geolokalizacja pługów 
pozwala zautomatyzować 
punkt wejścia i wyjścia kor-
pusów pługa z bruzdy, uzysku-
jąc jednorodną i powtarzalną 
jakość orki bez względu na wa-
runki pracy i bez względu na 
kształt pola.

System sterowania sekcja-
mi roboczymi pługa (Section 
Control), który został zgło-
szony przez firmę KUHN do 
opatentowania jest krokiem 
milowym w dziedzinie orki. 

Świadczy o tym przyznanie tej 
innowacji srebrnego medalu 
targów AGRITECHNICA 2017.

1) Poprawa wydajności orki
System „Smart Plowing” 

zapewnia jednakową jakość 
orki na całej powierzchni 
pola. Szybkie i bardzo płyn-
ne podnoszenie kolejnych 
korpusów dojeżdżających do 

końca pola eliminuje pozosta-
wianie „zygzakowatej” linii 
zakończenia orki. Nakładka 
na uwrociu zostaje ograniczo-
na do minimum, co zapewnia 
dokładne przykrycie resztek 
pożniwnych oraz zmniejsza 
ugniatanie gleby ze względu na 
wyeliminowanie zbędnych ma-
newrów w tym newralgicznym 

obszarze pola.
2) Orka na uwrociach ni-

gdy dotąd nie była taka łatwa
Ustalenie wyraźnej grani-

cy pomiędzy zaoraną glebą 
a uwrociem pozwala znacz-
nie zmniejszyć wstrząsy i od-
bijanie pługa podczas orania 
poprzeczniaków.

Automatyczne podnoszenie 

korpusów za pomocą GPS uła-
twia wykonanie orki i pozwa-
la kierowcy skoncentrować 
się w pełni na prowadzeniu 
ciągnika.

3) Oszczędność czasu i więk-
sza wydajność powierzchniowa

Zmniejszenie liczby ma-
newrów na uwrociach wpły-
wa korzystnie na cały proces 

uprawy gleby, ponieważ nie 
ma już potrzeby poziomowa-
nia lub ham   owania na koń-
cu pola. Ten nowy, łatwiejszy 
w obsłudze pług oznacza, że   
idealnie wykonana orka nie 
wymaga już wieloletniej prak-
tyki operatora.

Źródło: KUHN
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Srebrny Medal targów AGRITECHNICA 2017
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Tworzymy urodzaj

Czy zimą 
powinniśmy jeść 
żółte sery?

Wprowadź do jadłospisu 
żółte sery. Dlaczego to wła-
śnie ten produkt powinien 
zagościć na naszych stołach?

Wzmacnia odporność i do-
dają energii. Ser żółty jest do-
skonałym źródłem wapnia. 
Już jeden plasterek dostarcza 
160-200 mg tego cennego pier-
wiastka. Dzięki witaminom A, 
D i z grupy B oraz minerałom 
takim jak: cynk i miedz oraz 
wysokiej zawartości białka 
organizm jest w stanie bu-
dować naturalną odporność 
przed wirusami i bakteriami, 
zwłaszcza w okresie jesiennych 
przeziębień.  Co więcej  zawar-
ty w serze sprzężony kwas lino-
lowy CLA, ochroni nas przed 
miażdżycą, nowotworami.

Dlaczego ser ma nam popra-
wić humor? Zawiera on tryp-
tofan wspierający wydzielanie 
w organizmie tzw. hormonu 
szczęścia, czyli serotoniny. 
Możemy także znaleźć w nim 
chrom, który wycisza i łagodzi 
napięciowe oraz magnez wpły-
wający na poprawę nastroju, 
pamięć i funkcje poznawcze. 

Dodatkowo witaminy z gru-
py B dodają energii i działają 
antydepresyjnie.

Żółty ser jest także jednym 
z najbardziej bogatych źródeł 
witaminy K, niezwykle ważnej 
dla prawidłowego funkcjono-
wania serca, mózgu i kości.

Jak wiemy istnieje wiele 
rodzajów i gatunków serów, 
które możemy podzielić ze 
względu na rodzaj mleka 
użytego do produkcji oraz na 
technologię wytwarzania, jak 
i typ procesu dojrzewania. Co 
z kalorycznością? Zacznijmy 
od tego ile i jakiego sera zje-
my. Różne gatunki mają różną 
kaloryczność.

Koniecznie należy o nim pa-
miętać w diecie dzieci i mło-
dzieży oraz osób starszych, ze 
względu na wysoką zawartość 
wapnia, który buduje układ 
kostny w młodym wieku i prze-
ciwdziała powstaniu osteopo-
rozy w starszym.

Źródło: Polska Izba Mleka
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Jeżeli dokucza ci jesienna chandra, 
zmień dietę.
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Drony wielozadaniowe

Zanim w lesie wybuchnie 
pożar, pojawiają się sygnały 
ostrzegawcze. Nie wszystkie 
możemy dostrzec z ziemi wła-
snymi oczami. Pewne zjawiska 
są lepiej widoczne z lotu ptaka, 
zwłaszcza takiego, który rejestru-
je promieniowanie elektromagne-
tyczne w zakresie 400-1000 nm 
(bliska podczerwień) lub wyż-
szym (podczerwień termalna), 
podczas gdy ludzie widzą tylko 
zakres od 400 do 700 nm. Dzięki 
wyposażonym w odpowiednią 
kamerę Bezzałogowym Statkom 
Powietrznym (BSP), czyli popu-
larnym dronom, można zauwa-
żyć nie tylko pierwsze niepozorne 
smugi dymu, lecz także spraw-
dzić, w których miejscach lasu 
roślinność jest przesuszona. Małe 
bezzałogowe statki powietrzne 
to urządzenia bardzo przydatne 
do prowadzenia innowacyjnych 
badań naukowych, zwłaszcza je-
śli działają w komplecie z odpo-
wiednim sprzętem optycznym 
i oprogramowaniem. Naukowcy 
z SGGW mają wiele pomysłów 
na ich praktyczne zastosowanie 

w rolnictwie, leśnictwie, ochro-
nie środowiska i budownictwie.

Zobaczyć niewidzialne
Drony najczęściej używane są 

do fotografowania niewielkich 
obszarów. Montując do nich ka-
merę rejestrującą promieniowanie 
w paśmie podczerwieni termal-
nej, można na przykład monito-
rować zwierzęta – sprawdzać ich 
liczebność. Z kolei zwykłą kame-
rą rejestrującą pasmo widzialne 
da się zarejestrować wyrządzo-
ne przez nie szkody na polach 
uprawnych. Jeśli jednak do tego 
samego dronu podłączymy kame-
rę rejestrująca pasma w zakresie 
bliskiej podczerwieni lub wspo-
mnianej wcześniej podczerwieni 
termalnej, otrzymamy obrazy, 
których nie jesteśmy w stanie 
zaobserwować gołym okiem.

Za pomocą drona można na 
przykład wyznaczać mapę wskaź-
nika opisującego stan zdrowotny 
roślin - NDVI (Normalised Diffe-
rential Vegetation Index) - na ob-
szarach trudnodostępnych takich 
jak bagna i mokradła. Zastosowa-
nie kamery termalnej, wielo- lub 

hiperspektralnej umożliwia do-
strzeżenie niepokojących sygna-
łów znacznie wcześniej niż będą 
one widoczne gołym okiem. Daje 
to szansę na odpowiednio szyb-
kie podjęcie działań mających 
na celu ochronę danego terenu 
(np. siedlisk chronionych, roślin 
i zwierząt) przed niekorzystny-
mi zmianami. W tego typu ba-
daniach nowoczesny sprzęt to 
jednak za mało.

Za pomocą kamery termal-
nej możemy odczytać tempe-
raturę powierzchniową roślin. 
Wiadomo, że w przypadku ich 
przesuszenia temperatura bę-
dzie wyższa, temperatury niskie 
świadczą o niezaburzonych pro-
cesach życiowych. Dane uzyskane 
z nowoczesnych urządzeń trze-
ba jeszcze właściwie odczytać. 
Z tego powodu naukowcy z Wy-
działu Budownictwa i Inżynie-
rii Środowiska SGGW prowadzą 
badania mające na celu znalezie-
nie zależności między stanem 
ekologicznym roślin a tempera-
turą zarejestrowaną przez urzą-
dzenia umieszczone na dronie. 
Dr hab. Jarosław Chormański, 
prof. ndzw SGGW z zespołem 
prowadzi projekty badawcze 
mające m.in. na celu tworzenie 
algorytmów i systemów opisu-
jących tę relację przestrzennie. 
Obliczanie NDVI, czyli znorma-
lizowanego wskaźnika kondycji 
roślin, może zostać zastosowane 
także w rolnictwie i leśnictwie. 
Na tej podstawie można utworzyć 
bardzo dokładne ortofotomapy 
pozwalające ocenić przestrzen-
ną zmienność wysokości plo-
nów, efektywności nawożenia, 

stan leśnej roślinności, a także 
prowadzić monitoring przeciw-
pożarowy. Odpowiednio oprzy-
rządowane drony mogą znaleźć 
także zastosowanie w budownic-
twie, np. do kolekcji danych dla 
BIM, sprawdzania dokładności 
wykonania projektu lub oceny 
termicznej budynku. „Zdjęcia 
z dronów są znacznie dokład-
niejsze przestrzennie niż te wyko-
nywane z samolotów. Kluczowy 
jest tu przede wszystkim niski 
pułap lotu, co przekłada się na 
lepszą rozdzielczość przestrzenną 
obrazów. Samolot poza tym, że 
musi latać wyżej, jest też znacznie 
droższy i wymaga dużo więcej 
działań logistycznych, takich jak 
np. uzyskanie pozwolenia na ko-
rzystanie z lotniska. Przewaga 
dronów dotyczy przede wszyst-
kim badań prowadzonych na sto-
sunkowo niewielkich obszarach, 
prowadzonych przez dłuższy czas 
w tym samym miejscu lub wyma-
gających wysokiej, centymetro-
wej dokładności uzyskiwanego 
obrazu” – mówi dr hab. Jaro-
sław Chormański. Naukowcom 
z SGGW dzięki dronom udało się 
już zrealizować kilka ciekawych 
projektów. Największy z nich to 
projekt HABITARS, w którym 
z wykorzystaniem BSP prowa-
dzone są badania ekosystemów 
nad Biebrzą, Uroczyskach Draw-
skich i w Lasach Janowskich. Do-
brym przykładem wykorzystania 
dronów są projekty HIWET 
oraz InterWetEco, poświęcone 
obliczaniu parowania. Drony 
wykorzystywane są do oceny 
jakości wody w starorzeczach 
Biebrzy, badania przebiegu linii 

brzegowej Biebrzy, monitoringu 
zasięgu podtopień w Kampino-
skim Parku Narodowym. Znacz-
na część tych prac wykonana jest 
przy użyciu dronu wyposażo-
nego w kamerę na podczerwień 
termalną lub rejestrującą zakres 
bliskiej podczerwieni. Bez tego 
narzędzia przeprowadzenie prac 
badawczych byłoby bardzo trud-
ne lub wręcz niemożliwe. Mo-
nitorowany teren położony jest 
w obszarze Natura 2000, czyli 
tam gdzie często wstęp człowie-
ka jest niepożądany. Jednak na-
wet pomijając kwestię ochrony 
przyrody, często obejście rzeki 
dookoła jest fizycznie niemożliwe 
lub czasochłonne.

W najbliższym czasie pracow-
nicy naukowi Wydziału Budow-
nictwa i Inżynierii Środowiska 
przy użyciu dronów będą spraw-
dzać poziom zabezpieczenia góry 
śmieciowej w Mościskach, która 
obecnie jest niemal w całości zre-
kultywowana. Pomiary mające 
na celu wykrycie ewentualnych 
ulatniających się gazów zaplano-
wane są na porę zimową.

Żelazne ptaki pilnują lasu
Drony znajdują coraz więcej 

praktycznych zastosowań w pracy 
leśników. Naukowcy z wydziału 
Leśnego SGGW prowadzą wie-
le prac badawczych mających 
na celu stworzenie funkcjonal-
nych narzędzi przydatnych do 
liczenia i obserwacji zwierząt, 
aktualizacji leśnej mapy nume-
rycznej czy badania zdrowotności 
lasu, chociażby pod kątem owa-
dów atakujących drzewa. Przy 
użyciu dronów w dosyć łatwy 
sposób możemy określić zasięg 

żerującego i niszczącego drze-
wostany szkodnika np. chrzą-
szcza majowego. Dzięki temu 
dokładnie wiemy, gdzie i kiedy 
wykonać zabiegi zwalczające po-
tencjalnego, szkodliwego owada. 
W tego typu przypadkach drony 
są niezastąpionym narzędziem do 
pracy. Mają one zdecydowanie 
niższy niż samoloty pułap lotu, 
inną specyfikę lotu. Dzięki temu 
możemy zarejestrować to, czego 
nie jesteśmy w stanie dostrzec 
ani z ziemi, ani z załogowego 
statku powietrznego. Mam na-
dzieję, że za 5-10 lat drony będą 
podstawowym narzędziem pracy 
leśników. Pozwoli im zaoszczędzić 
wiele czasu m.in. przy aktuali-
zacji leśnej mapy numerycznej. 
Obecnie jest to stosunkowo nowa 
i droga technologia, ale z upły-
wem czasu ta sytuacja na pewno 
będzie się zmieniała. Poza tym 
trzeba te narzędzia dopracować 
oraz zintegrować z innymi sys-
temami. Nawet najlepsze drony 
z najnowocześniejszymi przy-
rządami optycznymi wymagają 
odpowiedniego oprogramowa-
nia, umiejętności odpowiedniego 
przetwarzania i odczytywania 
zebranych obrazów. Obecnie na 
naszym wydziale powstaje kilka 
prac magisterskich i doktorskich 
na temat praktycznego wykorzy-
stania dronów w pracy leśnika – 
mówi mgr inż. Paweł Szymański 
z Samodzielnego Zakładu Geoma-
tyki i Gospodarki Przestrzennej 
Wydziału Leśnego SGGW.

Opracowała: Anna Ziółkowska
Źródło: SGGW

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Małe bezzałogowe statki powietrzne to urządzenia bardzo przydatne.

Nowe modele Pumy
Modele Case IH Puma 

140, 150 i 165 X są teraz do-
stępne z nową, podstawową 
specyfikacją. Stanowią one 
alternatywę dla Klientów 
oczekujących zarówno wy-
sokiej jakości, jak i prostoty 
funkcji w ciągnikach z silni-
kiem o mocy (znamionowej) 
od 140 KM do 165 KM. Nowe 
modele, którym zdecydowa-
no się nadać po prostu na-
zwę „Puma X”, wyposażone 
są w 6-stopniową półauto-
matyczną przekładnię typu. 
Moc znamionowa nowych 

modeli wynosi odpowiednio 
140, 150 i 165 KM, a war-
tości mocy maksymalnej, 
z aktywowanym systemem 
zarządzania mocą silnika - 
175, 190 i 210 KM.

Ciągniki te zostały wyposa-
żone w lżejszą oś tylną. Wpro-
wadzono też inne zasadnicze 
zmiany. Należą do nich: pod-
stawowy interfejs operatora 
z nieskomplikowanym wyświe-
tlaczem cyfrowym, podstawo-
wa wersja fotela i brak tylnej 
wycieraczki. Charakterystyka 
kabiny może być szczególnie 

atrakcyjna dla użytkowników 
zajmujących się hodowlą zwie-
rząt, ponieważ obejmuje cechy 
takie jak ułatwiający dostęp 
do budynków niski profil da-
chu czy dodatkowe otwierane 
drzwi po prawej stronie, poza 
drzwiami lewostronnymi.

W tylnej części maszyny 
montowane są mechaniczne 
zawory hydrauliki zewnętrznej 
bez możliwości konfiguracji, 
a tylne koła wyposażone są 
w wąskie nakładki poszerzają-
ce błotniki. Jako wyposażenie 
standardowe oferowany jest 

pakiet dwubiegowego WOM 
540/1000 obr./min oraz kom-
pleksowy zestaw oświetlenia, 
z czterema reflektorami ha-
logenowymi montowanymi 
na dachu Pełna lista wyposa-
żenia opcjonalnego oznacza, 
że nowe modele Puma można 
wyposażyć na życzenie w do-
datkowe funkcje.

Źródło: CNH Industrial 
Polska Sp. z o.o.

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Ciągniki Puma 140, 150 i 165 X z 6-stopniową przekładnią półautomatyczną.
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Dział Handlowy: tel. 54 282 88 00-03, fax 54 282 88 63
Dział Projektowo-Handlowy: tel. 54 282 88 25-26

„BIN” Sp. z o.o. 87-700 Aleksandrów Kujawski., ul. Narutowicza 12

SILOSY ZBOŻOWE

SILOSY PASZOWE

SILOSY LEJOWE

WIATY I HALE


