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Przewaga kontraktowa

Celem ustawy jest wyeli-
minowanie nieuczciwych 
praktyk handlowych w rela-
cjach pomiędzy przedsiębior-
cami działającymi w branży 
rolno-spożywczej.

Postępowania dotyczące 
nowych przepisów będzie 
prowadził Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.. 

- Przewaga kontraktowa wy-
stępuje, jeżeli między odbior-
cą i nabywcą istnieje znaczna 
dysproporcja w potencjale 
ekonomicznym i jednocze-
śnie słabsza ze stron nie ma 
wystarczających możliwości 
sprzedaży lub kupna produk-
tów rolnych lub spożywczych 
od innych przedsiębiorców – 
wyjaśnia prezes UOKiK, Ma-
rek Niechciał.

Zadania dotyczące no-
wych przepisów będzie re-
alizować delegatura urzędu 
w Bydgoszczy.

 - To dotychczasowe efekty 
pracy doświadczonego zespo-
łu naszej delegatury UOKiK 
wpłynęły na decyzję o powie-
rzeniu jej kolejnego, bardzo 
odpowiedzialnego zadania. 
Realizacja przepisów nowej 
ustawy, w skali całego kraju, 
to z pewnością duże wyzwanie. 
Materia, którą reguluje, doty-
czy ostatecznie nas wszystkich, 
ponieważ wszyscy jesteśmy 
konsumentami i chcemy 
dokonywać jak najbezpiecz-
niejszych zakupów, najlepiej 
w rozsądnych cenach. Zale-
ży nam również, aby wszel-
kie relacje między kupującymi 
i sprzedającymi odbywały się 
w sposób uczciwy i właśnie 
temu służyć mają nowe prze-
pisy – powiedział wojewoda 
kujawsko-pomorski, Mikołaj 
Bogdanowicz.

Najważniejsze informacje 
dotyczące nowego prawa:
• Zawiadomienie do urzędu 

może złożyć przedsiębiorca 
pokrzywdzony przez kontra-
henta, jeżeli łączna wartość 
obrotów między dostawcą 
a odbiorcą w którymkolwiek 
z dwóch lat poprzedzających 

rok wszczęcia postępowania 
przekroczyła 50 tys. zł. Po-
nadto obrót silniejszej strony 
umowy w poprzednim roku 
przekroczył 100 mln zł. 

• W zawiadomieniu przedsię-
biorca  powinien wskazać 
podmiot, któremu zarzuca 
nieuczciwe wykorzystywa-
nie przewagi kontraktowej, 
opis zdarzenia, informacje 
świadczące o naruszeniu 
przepisów ustawy oraz 
swoje dane osobowe. Do-
datkowo powinien dołączyć 
wszystkie dokumenty, któ-
re mogą stanowić dowód 
w sprawie.

• Oprócz tradycyjnej, listownej 
formy zgłoszenia, poszkodo-
wani przedsiębiorcy mogą 
wysłać informację o naru-
szeniu na adres majlowy: 
przewaga@uokik.gov.pl 

• Urząd może zająć się spra-
wą również na podstawie 
własnych informacji lub 
doniesień medialnych.

• Sprawami z zakresu przewa-
gi kontraktowej zajmować 
się będzie delegatura UOKiK 
w Bydgoszczy.

• Warunkiem podjęcia in-
terwencji przez urząd jest 
również naruszenie interesu 
publicznego. Oznacza to, że 
rolą UOKiK jest wyelimino-
wanie nieuczciwej prakty-
ki z obrotu gospodarczego, 
a nie zadośćuczynienie kon-
kretnym, poszkodowanym 
przedsiębiorcom.

• UOKiK może nałożyć 
karę za wykorzystywanie 
przewagi kontraktowej 
w maksymalnej wysoko-
ści 3 proc. obrotu przedsię-
biorcy osiągniętego w roku 

poprzedzającym.
• Postępowanie może się rów-

nież skończyć bez sankcji 
pieniężnej. Urząd może 
odstąpić od kary, jeżeli 
przedsiębiorca dobrowol-
nie zobowiąże się do za-
przestania niedozwolonych 
praktyk lub naprawienia ich 
skutków.

• Podmioty działające w łań-
cuchu rolno-spożywczym 
nadal posiadają swobo-
dę doboru kontrahentów 
i kształtowania warun-
ków handlowych. Urząd 
może ingerować w proces 
ustalania cen, czy w przy-
padku odmowy zawarcia 
kontraktu, jedynie w sytu-
acjach drastycznych, kiedy 
zachowanie podmiotu po-
siadającego w tym proce-
sie istotną przewagę, godzi 

w interes publiczny.
• Przepisów ustawy nie stosuje 

się do sprzedaży produktów 
w ramach spółdzielni, grup, 
czy organizacji producentów 
owoców i warzyw.

• Sprawami związanymi 
z obowiązkiem zawarcia 
pisemnej umowy nabycia 
produktów rolnych od rol-
ników zajmuje się Agencja 
Rynku Rolnego.

• Szczegółowe informacje  na 
temat  ustawy można zna-
leźć na stronie internetowej 
http://przewagakontrakto-
wa.uokik.gov.pl. 

• Kontakt do delegatury 
UOKiK w Bydgoszczy: ul. 
Długa 47, 85-034 Bydgoszcz; 
tel. 52 345 56 44.

Źródło: Biuro Prasowe UOKiK
Opracowała:  

Jolanta Malinowska-Kłos

12 lipca weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej.
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Sadownicy zadowoleni!
Nowy oddział PROCAM 

w Łęczeszycach koło Belska 
Dużego będzie siedzibę od-
działu ogrodniczego firmy 
w regionie grójeckim.

- […] Otwieramy trzeci już 
oddział ogrodniczy – mówi 
Tomasz Olszewski, kierow-
nik sprzedaży sekcji ogrod-
niczej PROCAM. Pozostałe 
oddziały ogrodnicze znajdują 
się w Sandomierzu i Łowiczu. 
Jest to zarazem dwunasty sklep 
PROCAM w sekcji ogrodni-
czej. Pozostałe mieszczą się w: 
Sandomierzu, Józefowie, Urzę-
dowie, Pawłowie i Wilkowie 
(oddział Sandomierz), Warce, 
Regnowie, Błędowie, Promnej 

i Białej Rawskiej (oddział Gró-
jec z siedzibą w Łęczeszycach) 
oraz z Rybnie (oddział Łowicz 
z siedzibą w Kocierzewie).

Podczas spotkania promo-
wano koncepcję sadów wdro-
żeniowych PROCAM. Najpierw 
środki ochrony roślin testowane 
są w ramach zamkniętych eks-
perymentów firmy. Później te 
produkty, które zasłużyły na 
zaufanie, wdrażane są w sadach 
wdrożeniowych. - Udało nam się 
dzisiaj połączyć promocję sadów 
wdrożeniowych i nowego od-
działu firmy, co nas bardzo cie-
szy – dodaje Krzysztof Gasparski 
z firmy PROCAM, dobrze znany 
ze swych cotygodniowych porad 

wideo dla sadowników.
Kulminacją spotkania 

w Łęczeszycach było rozstrzy-
gnięcie Jubileuszowej Loterii 
Plantpress, zorganizowanej 
z okazji ćwierćwiecza tego 
wydawnictwa – losowanie 
ciągnika Kubota M7040N i in-
nych nagród.

Szczęśliwym posiadaczem 
nowego traktora stał się Sta-
nisław Galiński z Jeżowa. 
Drugą nagrodę – tonę nawo-
zu ogrodniczego PRO HOR-
TI Complex – wygrał Andrzej 
Wolak ze Słupca, a trzecią – 
50 litrów dolistnego nawozu 
PRO HORTI mrówCa – Jan 
Zelman z Mąkosina.

- Dzisiaj świętujemy nie tyl-
ko otwarcie nowego oddzia-
łu, ale również naszą 6-letnią 
obecność na rynku sadowni-
czym i skuteczne wdrażanie 
rozwiązań dla ogrodnictwa. 
Dziękujemy tym, którzy nam 
zaufali i z nami współpracu-
ją. Życzymy im wysokich cen 
skupu i jeszcze wyższych plo-
nów – podsumował Tomasz 
Olszewski.

Warto przypomnieć, że 
PROCAM współpracuje 
z rolnikami oraz producen-
tami środków do produkcji 
rolnej. Jest ich strategicznym 
partnerem, bo otwiera dla nich 
nowe możliwości na rynku 

krajowym i światowym. Jak 
podkreślają przedstawiciele 
firmy, wszystkie ich działania 
są podporządkowane temu, 

aby produkować najlepszą 
jakościowo żywność.

Źródło: Procam
Opracowała:  

Jolanta Malinowska-Kłos

ANWIL na Dniu Pola

Na tegorocznym Dniu Pola 
w charakterze wystawcy po 
raz pierwszy wziął udział tak-
że ANWIL.

Włocławska spółka z Grupy 
ORLEN wzięła udział w cen-
tralnych obchodach Dnia 
Pola, które już po raz piętna-
sty zorganizowała Krajowa 
Spółka Cukrowa. ANWIL 
zaprezentował ofertę swoich 
produktów, wytwarzanych 
z myślą o klientach z branży 
rolno-spożywczej.

Odwiedzający stoisko spółki 
mogli dowiedzieć się o warto-
ściach organicznych saletry 
amonowej i saletrzaku sprze-
dawanego pod marką CAN-
WIL, a także porozmawiać 
o efektywnym nawożeniu 
mineralnym z użyciem pro-
duktów wytwarzanych we 

Włocławku, m.in. oglądając 
poletko doświadczalne.

Dzień Pola, to święto szczegól-
nie ważne dla plantatorów bura-
ków cukrowych, ale tradycyjnie 
już uczestniczą w nim także pro-
ducenci niezwiązani z cukrow-
nictwem. W tym roku obchody 
odbyły się 22 czerwca 2017 r. 
w miejscowości Łęczyna, w woje-
wództwie zachodniopomorskim 
na obszarze plantacyjnym Od-
działu „Cukrownia Kluczewo”.

Głównym celem wydarze-
nia jest wymiana doświadczeń 
związanych z uprawą buraków 
cukrowych, a także prezentacja 
wszelkich produktów i usług 
niezbędnych do prowadzenia 
plantacji tej rośliny.

Źródło: ANWIL
Opracowała:  

Jolanta Malinowska-Kłos

Uprawa zbóż z Bayerem

W gospodarstwie Bernadety 
i Ryszarda Sładków w miejsco-
wości Chechło na południu 
polski, firma Bayer od dwóch 
lat prowadzi CDT, które na po-
wierzchni 12 ha pełni funkcję 
szkoleniową i pokazową. Dużą 
część powierzchni wykorzystuje 
się również do prowadzenia do-
świadczeń odmianowych oraz 
pestycydowych o charakterze 
rejestracyjnym

Na plantacji pokazowej po-
równano działanie herbicydów, 
stosowanych jesienią i wiosną 
w pszenicy ozimej. Najlepsze 
rezultaty otrzymano przy sto-
sowaniu wczesnych zabiegów 
jesiennych preparatami Komplet 
560 S.C. i Expert Met 56 WG, 
które wcześnie wyeliminowały 
konkurencję chwastów. Kom-
plet utrzymał plantację wolną od 

chwastów aż do tej pory, a Expert 
Met skutecznie zlikwidował mio-
tłę zbożową oraz ograniczył roz-
wój chwastów dwuliściennych. 
Wykonano dodatkowo zabieg 
wiosną herbicydem Sekator 
125 OD w celu wyeliminowa-
nia pozostałych chwastów dwu-
liściennych. Komplet i Expert 
Met dodatkowo wykorzystywane 
są do zwalczania miotły zbożo-
wej uodpornionej na herbicydy 
z grupy sulfonylomoczników. Ze 
względu na odmienny mecha-
nizm działania są one cennymi 
preparatami do rotacji w celu 
zapobiegania powstawaniu 
odporności.

Wiosną z dobrymi rezultatami 
zastosowano kompleksowe roz-
wiązanie problemu chwastów 
herbicydem Huzar Activ 387 OD 
oraz mieszaninę zbiornikową 

Puma Uniwersal 069 EW wraz 
z Sekator 125 OD, co dobrze so-
bie radzi z uodpornioną miotłą 
zbożową. W jęczmieniu ozimym 
głównym terminem zwalczania 
chwastów jest jesień, dlatego też 
zastosowano herbicyd Komplet.

Do ochrony przed chorobami 
w pszenicy ozimej wykorzystano 
dwa koncepty ochrony fungicy-
dowej: Fusaro Xpro i Univo Xpro, 
oparte na fungicydach z grupy 
karboksyamidów i strobiluryn. 
Univo Xpro polecane jest na 
plantacje z właściwą agrotech-
niką i zmianowaniem na stano-
wiska z silną presją septorioz, 
rdzy i mączniaka oraz tam, gdzie 
występuje silna presja chorób 
wczesną wiosną i widoczne są już 
objawy chorobowe, np. mącznia-
ka prawdziwego. Dzięki bardzo 
dobremu działaniu interwencyj-
nemu Boogie Xpro, zastosowane-
mu w terminie T1, rozwój chorób 
został zahamowany. Drugi za-
bieg w terminie T2 wykonano 
fungicydem Fandango 200 EC.

Fusaro Xpro polecany jest 
na plantacje z silną presją 
fuzarioz, chorób podstawy 
źdźbła, brunatnej plamistości 
liści i z mniejszym nasileniem 
mączniaka prawdziwego. Kon-
cept Fusaro Xpro przydatny 
jest na polach o uproszczonej 
agrotechnice i zmianowaniu. 
Pierwszy zabieg w terminie T1 
wykonano nowym fungicydem 
Delaro 325 S.C., który zabezpie-
czył plantację przed rozwojem 
patogenów. Drugi zabieg w ter-
minie T2 wykonano nowym fun-
gicydem Variano Xpro 190 EC, 

który - dzięki połączeniu trzech 
substancji aktywnych z grupy 
karboksamidów, strobiluryn oraz 
triazolintionów - zwalcza bardzo 
szerokie spektrum patogenów 
oraz wpływa pozytywnie na 
plonowanie.

Oba programy ochrony wyka-
zały wysoką skuteczność i dłu-
gotrwałe działanie ochronne. 
Ochrona fungicydowa jęcz-
mienia ozimego prowadzona 
jest przy użyciu Fusaro Xpro, 
Delaro i Variano Xpro.

Tegoroczne doświadczenia 
z zaprawami do ziarna pokazują 
skuteczność działania preparatu 
Redigo Pro 170 FS. To nowa za-
prawa Bayer, która od przyszłego 
sezonu zastąpi Lamardor 400 FS.

Bayer, jak zawsze, promuje 
ochronę owadów pożytecznych. 
Tegoroczny temat programu Bay-
er „Grunt to Bezpieczeństwo” – 
czyli „Bioróżnorodność: woda 
źródłem wszelkiego życia” - jest 
obecny na plantacjach pokazo-
wych. Ochrona bioróżnorod-
ności poprzez ochronę wód 
w gospodarstwie obejmuje m.in. 
dwa rozwiązania technologiczne. 
Phytobac to urządzenie do likwi-
dacji cieczy po myciu opryskiwa-
cza. Urządzenie easyFlow, tzw. 
system zamkniętego transferu 
wprowadzane w tym roku na ry-
nek przez firmę Agrotop i Bayer. 
Umożliwia on przelanie środka 
ochrony roślin z handlowego 
opakowania do opryskiwacza 
bez kontaktu ze środowiskiem 
zewnętrznym.

Źródło: Bayer
Opracowała:  

Jolanta Malinowska-Kłos

Pod koniec czerwca firma Bayer zorganizowała spotkanie w swoim 
Centrum Doradztwa Technicznego.

R E K L A M A
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Omya zamierza otworzyć nowy zakład produkcyjny w Kornicy

Oftringen (Szwajcaria) / 
Warszawa (Polska), 28 marzec 
2017 roku. Omya, wiodący 
globalny producent minerałów 
przemysłowych pochodzących 
z węglanu wapnia, zamierza otwo-
rzyć w sierpniu 2017 roku nowy 
zakład produkcyjny w Kornicy. 
W Polsce nasza firma istnieje od 
1995 roku. Po siadamy własne zło-
ża kredy w Kornicy i Mielniku 
oraz do lomitu w Romanowie. Od 
momentu wprowadzenia na rynek 
w 1997 roku nawozów do wapno-
wania gleb wyprodukowanych na 

bazie kredy, cieszą się one niesłab-
nącą popularnością, ze względu 
na nieporównywalną z innymi 
nawozami wapniowymi, skutecz-
ność odkwaszania gleb. Standar-
towe i granulowane nawozy na 
bazie kredy są pro dukowane przez 
Omya w Polsce oraz importowa-
ne z Nie miec z siostrzanej firmy 
VKD. Ze względu na skuteczność 
w odkwaszaniu gleby, potwierdzo-
ną nie tylko badaniami laborato-
ryjnymi, ale przede wszystkim 
wynikami polowymi naszych 
klientów oraz aby dostoso wać 
się do szybko rosnącego popytu 
na nawozy kredowe Omya będzie 
rozwijać wydobycie z istniejących 
złóż, a wkrótce, aby zaspokoić 
potrzeby rynku otworzy nowy, 
zakład produkcji kredowych na-
wozów granulowanych.

W nowym zakładzie za-
trudnienie znajdzie około 
20 pracowników.

Otwarcie nowego zakładu 
związane jest ze strategią rozwoju 
Omya w segmencie Rolniczym. 
Funkcjonujący zakład produkcyjny 
w Mielniku będzie kontynuował 
swoją działalność wytwarzając 
określony asortyment produk-
tów. Wszyscy obecnie zatrudnie-
ni pracownicy w Mielniku będą 
kontynuować pracę w zakładzie 
w Mielniku bądź w Kornicy.

Otwierając zakład produkcyjny 
w Kornicy Omya będzie mogła 
w jeszcze lepszym stopniu odpo-
wiadać na stale rosnące oczekiwa-
nia klientów w zakresie wysokiej 
jakości produktów wytwarzanych 
z poszanowaniem zasad dotyczą-
cych zrównoważonego rozwoju.

Nowy zakład granulowanych nawozów do odkwaszania gleb na bazie złóż kredy piszącej.

CIECH Sarzyna podczas Dni 
Pola w Orłowie

Największy polski produ-
cent środków ochrony roślin 
zaprezentował klientom, dys-
trybutorom oraz przedstawicie-
lom mediów z branży rolniczej, 
uprawy zbóż, na których zasto-
sowano produkty z portfolio 
Spółki.

Kluczowym punktem wyda-
rzenia były warsztaty polowe 
z ekspertami CIECH Sarzyna, 
podczas których zaprezento-
wali oni rozwiązania herbicy-
dowe stosowane w uprawach 
pszenicy ozimej i kukurydzy 
oraz skuteczność środka grzy-
bobójczego Tarcza Łan Extra 
w uprawie rzepaku.

Jest to produkt w for-
mie płynu do sporządzania 
emulsji wodnej o działaniu 
układowym do stosowania 
zapobiegawczego i interwen-
cyjnego, z chwilą pojawienia 
się pierwszych objawów choro-
by w uprawie rzepaku ozimego 
i pszenicy ozimej.

Dni Pola CIECH Sarzyna 
były również okazją do zapre-
zentowania jednej z nowości 
w ofercie Spółki - produktu 
Chwastox Complex 260 EW.

To unikatowy herbicyd do 
zwalczania najważniejszych 
chwastów w uprawie psze-
nicy ozimej, który działa 

systemicznie niszcząc ich cześć 
nadziemną jak i strukturę ko-
rzeniową. Połączenie trzech 
substancji aktywnych - MCPA, 
chlopyralidu i fluroksypyru - 
gwarantuje szybką i skuteczną 
eliminację szerokiego spek-
trum chwastów dwuliścien-
nych, takich jak przytulia 
czepna, chabra bławatka czy 
mak polny. Środek charaktery-
zuje szeroki zakres faz stosowa-
nia produktu i szybkie efekty, 
widoczne już po 3 dniach od 
wykonania zabiegu.

Dni Pola CIECH Sarzyna to 
najlepsza okazja do zaprezen-
towania naszym Klientom jak 
skuteczne są nasze produkty. 

Nie boimy się weryfikacji ich 
jakości - mamy wyjątkowe 
doświadczenia produkcyjne, 
poparte 55-letnią tradycją 
w produkcji środków ochro-
ny roślin. Wraz z ciągłym 
doskonaleniem technologii 
wytwarzania, daje nam to 
przewagę nad konkurencją 
i pozwala nam od lat utrzy-
mywać pozycję lidera wśród 
polskich producentów środków 
ochrony roślin – mówi Prezes 
Zarządu CIECH Sarzyna, Ma-
riusz Grelewicz.

Imprezę zakończył wspólny 
piknik.

Źródło: Grupa CIECH
Opracowała:  

Jolanta Malinowska-Kłos

Pierwsze tegoroczne Dni Pola CIECH Sarzyna 
odbyły się 29 czerwca w Orłowie koło Nowego 
Dworu Gdańskiego.

Z Ampol-Merol na poletkach

Na imprezie, jak zwykle, 
swoje produkty prezentowa-
ły między innymi,. Hodowla 
Roślin Strzelce, Sowul&Sowul, 
Saatbau, Limagrain, Caldena, 
Luvena, Yara, Adama i FMC.

Najwięcej jednak uwagi, 
rolnicy poświęcili poletkom 
pokazowym.

Najwięcej zainteresowa-
nia wzbudził częściowo wy-
legły rzepak. Jak podkreślali 
pracownicy Ampol-Merol, 
oprowadzający po poletkach, 
przyczyną tego stanu rzeczy 
była konkurencja rzepaku 
względem siebie samego. Na 
metrze kwadratowym nali-
czono bowiem grubo ponad 
100 roślin, z czego większość 
pochodziła z samosiewu. 

W ten sposób pokazano jak 
ważna jest m.in. orka.

Interesująca była również 
kolekcja zbóż: pszenicy, jęcz-
mienia i owsa. Pokazywano 
na nich, oprócz samych od-
mian, również wagę wszyst-
kich 3 zabiegów ochronnych 
w zbożach. Pamiętać należy, 
że o ile zabiegi przeciwko 

szkodnikom wykonujemy 
wybitnie interwencyjnie, to 
kalendarza zabiegów fungi-
cydowych musimy ściśle się 
trzymać i jedynie siła wyższa 
może nas od nich zwolnić.

Źródło: Ampol-Merol
Opracowała:  

Jolanta Malinowska-Kłos

W miejscowości Trępnowy na Żuławach odbyło się 
ostatnie z cyklu spotkań polowych firmy.

A R T Y K U Ł  P R O M O C Y J N Y Y

R E K L A M A



4 sierpień 2017 r. | Raport RolnyR A P O R T

Syngenta patrzy w przyszłość

Spółka zamierza generować 
zysk, zdobywając większy udział 
w rynku poprzez wzrost orga-
niczny i współpracę, a także 
rozważa ukierunkowane prze-
jęcia ze szczególnym uwzględ-
nieniem portfolio nasion. Celem 
jest wzmocnienie wiodącej po-
zycji firmy Syngenta w ochro-
nie roślin i zdobycie ambitnego 
trzeciego miejsca w dziedzinie 
nasion. Kluczowymi czynnika-
mi wzrostu w następnej fazie 
rozwoju będą dalsza ekspan-
sja na rynkach wschodzących 
(w szczególności w Chinach), 
wykorzystanie potencjału cyfro-
wych rozwiązań dla rolnictwa, 
a także sukcesywne inwestowa-
nie w nowe technologie mają-
ce na celu zwiększanie plonów, 
przy jednoczesnym ograniczeniu 
emisji CO2 i ochronie zasobów 
wodnych.

Po wyborze na stanowisko 
Prezesa Zarządu Ren Jianxin, 
Prezes ChemChina zapewnił, 
że operacyjna niezależność 
Syngenta pozostanie nienaru-
szona, a obecne kierownictwo 
nadal będzie zarządzać spółką. 
Stwierdził: „Podzielamy strate-
giczną i długoterminową wizję 
firmy Syngenta i nie możemy 
się doczekać, aby wesprzeć jej 
rozwój oraz jej ofertę produktów 
i usług. Wraz z jej Zarządem, 
kierownictwem i wszystkimi 
pracownikami będziemy dzia-
łać na rzecz rolników, na rzecz 
poprawy ochrony żywności 

i zwalczania głodu na świecie 
— w oparciu o zasady techno-
logicznego przywództwa, bez-
pieczeństwa środowiskowego 
i zrównoważonego rozwoju”.

Michel Demaré, Wiceprezes 
Syngenta i Główny Niezależ-
ny Dyrektor, powiedział: „Ta 
transakcja ma z wielu powo-
dów historyczne znaczenie. 
Jest to nie tylko największe 
przejęcie dokonane w historii 
przez chińską spółkę. To także 
układ ukierunkowany na roz-
wój. Wszyscy interesariusze sko-
rzystają na zmianie właściciela. 
Zabezpieczyliśmy miejsca pracy, 
a rolnicy wciąż będą mieli wybór 
i możliwość czerpania zysków 
z naszych inwestycji w techno-
logię. Biuro centralne Syngenta 
pozostanie w Szwajcarii i tam 
będzie rozliczać podatki. Tam 
też zlokalizowane będą główne 
ośrodki produkcyjne i badawczo-
-rozwojowe. Syngenta pozostaje 
niezależną firmą, ale teraz ma 
nowego właściciela z długoter-
minową wizją branży, zgodnie 
z którą będzie przeprowadzać 
inwestycje. W spółce nadal będą 
obowiązywać najwyższe normy 
w zakresie ładu korporacyjnego, 
a w Zarządzie zasiadać będzie 
czterech Niezależnych Dyrek-
torów. Nie mogę się doczekać 
współpracy z Renem Jianxinem 
i pozostałymi członkami Zarzą-
du oraz dalszej pracy nad bu-
dowaniem pozycji lidera firmy 
Syngenta w dziedzinie wzrostu 

i zrównoważonego rozwoju. 
Działając wspólnie, ChemChina 
i Syngenta wniosą istotny wkład 
w zapewnienie bezpieczeństwa 
żywności na świecie”.

Erik Fyrwald, Prezes Syn-
genta, stwierdził: „Odgrywa-
my kluczową rolę w łańcuchu 
dostarczania żywności, odpo-
wiadamy za bezpieczne żywienie 
świata w trosce o naszą planetę. 
Naszą ambicją jest stać się najle-
piej współpracującym zespołem 
w rolnictwie, cieszyć się naj-
większym zaufaniem, a także 
dostarczać najwyższej jakości 
nasiona oraz innowacyjne roz-
wiązania w dziedzinie ochrony 
upraw, tak aby przyczyniać się 
do tworzenia dobrobytu rol-
ników w każdym miejscu na 
świecie. ChemChina to stabilny 
nowy właściciel, który pomo-
że nam zrealizować ten plan. 
Jednocześnie pozostaniemy 
skupieni na produktywności 
i poprawie doświadczeń klien-
tów. Jesteśmy podekscytowani 
na myśl o globalnych perspek-
tywach rozwoju, szczególnie 
na rynku w Chinach, gdzie 
będziemy wykorzystywać na-
szą technologię i know-how do 
promowania najwyższej jakości 
rolnictwa, bezpieczeństwa żyw-
ności oraz norm środowisko-
wych, a także do zwiększania 
produktywności”.

Źródło: Syngenta
Opracowała: 

Jolanta Malinowska-Kłos

Firma ogłosiła nowe plany i priorytety po 
zrealizowaniu transakcji z ChemChina.

Polska żywność 
w centrum uwagi

„Święto” zainicjowane 
przez twórców Ogólnopol-
skiego Programu Promo-
cyjnego „Doceń polskie” 
będziemy obchodzić, już po 
raz, 25 sierpnia.

O rodzimych artykułach 
spożywczych będzie gło-
śno także za sprawą Plebi-
scytu „KUCHNIA Polska 
2017” organizowanego przez 
redakcję magazynu „Kuch-
nia”. Program „Doceń pol-
skie” jest partnerem tego 
przedsięwzięcia.

Nietypowe „święto” ma 
przypominać o walorach 
rodzimych artykułów spo-
żywczych; nie ma promo-
wać jednego, wybranego 
produktu, ale całą branżę. 
Data wydarzenia nie jest przy-
padkowa, ponieważ z końcem 
sierpnia rolnicy przygotowują 
się do dożynek, czyli święta 
plonów, a stragany i sklepowe 
półki uginają się od płodów 
rolnych.

W poprzednich latach 
w „święto” zaangażowali 
się producenci, blogerzy ku-
linarni, restauratorzy, media 
i konsumenci.

Jak przyłączyć się do Dnia 
polskiej żywności? Jak po-
kazały ubiegłe edycje, an-
gażować się można na wiele 
sposobów. To dobra okazja, 
by poznać dania regionalne, 

wrócić do starych przepisów 
(np. z czasów dzieciństwa), ale 
także przygotować je w no-
woczesny sposób. 25 sierpnia 
warto również poeksperymen-
tować w kuchni, sięgnąć po 
składniki, które dotychczas 
nie gościły na naszym stole. 
Inspiracji do gotowania do-
starczają blogerzy, którzy co 
roku z okazji Dnia polskiej 
żywności przygotowują spe-
cjalne propozycje.

Przepisami kulinarnymi 
podzielą się także laureaci 
programu „Doceń polskie”, 
receptury na dania, których 
składnikiem są nagrodzone 
wyroby spożywcze zostały ze-
brane w ebooku przygotowy-
wanym z okazji jubileuszowej 
atestacji żywności.

Propozycje firm są dostęp-
ne na blogu programu, w za-
kładce Przepisy: www.blog.
docenpolskie.pl/przepis.

W mediach Dzień polskiej 
żywności był pretekstem do 
rozmów o ulubionych daniach 
naszej kuchni, polskich „wi-
zytówkach” kulinarnych oraz 
trendach w rodzimej branży 
spożywczej. Degustacje, spe-
cjalne promocje, konkursy, 
menu w całości skomponowa-
ne z polskich produktów - to 
tylko niektóre spośród propo-
zycji czekających 25 sierpnia 
na konsumentów.

Ciekawą inicjatywą pro-
pagującą rodzime wyroby 
spożywcze jest Plebiscyt ogło-
szony przez redakcję magazy-
nu „Kuchnia”. „KUCHNIA 
Polska 2017” to przedsięwzię-
cie adresowane do wytwórców 
indywidualnych i producen-
tów polskiej żywności. Jego 
celem jest wyłonienie najbar-
dziej wartościowych i god-
nych polecenia produktów 
spośród dostępnych na pol-
skim rynku.

Jury wskaże zwycięzców 
w 6 kategoriach: mleko i prze-
twory mleczne; przetwory wa-
rzywne i owocowe; produkty 
zbożowe; napoje; przetwory 
mięsne i rybne oraz słodycze.

Producenci zainteresowani 
plebiscytem mogą zgłaszać 
swoje propozycje do dnia 
21 sierpnia br.

Laureatów, którzy zdobę-
dą tytuł „KUCHNIA poleca 
2017”, poznamy w grudniu. 
Więcej informacji na temat 
Plebiscytu, którego partne-
rem jest program „Doceń 
polskie” można znaleźć na 
stronie internetowej http://
magazyn-kuchnia.pl/maga-
zyn-kuchnia/7,158831,21855015,ru-
szamy-z-plebiscytem-kuchnia-
-polska-2017.html.

Źródło: Adventure Media s.c.
Opracowała: 

Jolanta Malinowska-Kłos

Wielkimi krokami zbliża się Dzień polskiej żywności.

Wspomogli tych, którzy 
stracili w przymrozkach

Firma Arysta LifeScience 
Polska wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem W.A.R.K.A.  prze-
kazała gospodarstwom, które 
ucierpiały w wyniku wiosen-
nych przymrozków, pakiety 
produktów do ochrony upraw 
o wartości 15 000 zł.

O środki ochrony mogły 
ubiegać się gospodarstwa 
o powierzchni od 3-10 ha 
z minimum dwójką uczących 
się dzieci, zlokalizowane na 
terenie gminy Warka. Jak po-
informowało Ministerstwo 

Rolnictwa specjalne komisje 
właśnie kończą dokonywać 
oceny strat, jakie w tym roku 
wyrządziły niekorzystne zja-
wiska atmosferyczne.

Z zebranych dotąd danych 
wynika, że straty poniosło po-
nad 20 tysięcy gospodarstw, 
a ich wysokość szacuje się na 
blisko 400 mln złotych, przy 
czym nie jest to ostateczna 
wartość, gdyż do Minister-
stwa ciągle spływają raporty 
od kolejnych komisji. Przy-
mrozki, które wystąpiły na 

początku kwietnia oraz w maju 
największe straty wyrządzi-
ły w uprawach drzew, krze-
wów owocowych i truskawek. 
W przypadku drzew pestko-
wych szacuje się je w nie-
których miejscach nawet na 
90%, lepiej wygląda sytuacja 
w sadach jabłoniowych, choć 
i w tych nawet jeśli zawiąza-
nie było dobre to czerwcowe 
i lipcowe gradobicia  z pew-
nością przyczynią się do strat 
w wysokości i jakości plonu. 
Sytuacja gospodarzy jest o tyle 

trudna, że pomimo uszkodzeń 
lub braku owoców nie mogą 
zapominać o ochronie swoich 
upraw. Wszelkie zaniedbania 
mogą mieć wpływ na kondy-
cję upraw i wysokość plonów 
w przyszłych latach. Mając to 
na uwadze firma Arysta Life-
Science - producent środków 
ochrony we współpracy ze Sto-
warzyszeniem W.A.R.K.A zor-
ganizowała projekt wsparcia 
gospodarstw dotkniętych 
stratami przymrozkowymi. 
W pakietach produktów 

przekazanych sadownikom 
znalazły się takie środki jak: 
Captan 80 WG, Indofil 80 WP, 
Pyrus 400SC (fungicydy), Rap-
tor 263 SC (herbicyd), Zoom 
110SC (insektycyd) oraz bio-
stymulator Asahi SL. Oceny 
wniosków dokonało Stowa-
rzyszenie W.A.R.K.A- orga-
nizacja działającą na rzecz 
aktywizowania mieszkańców 
gminy Warka oraz powiatu 
grójeckiego, a także promocji 
regionu. Ponadto organizacja 

wspiera aktywność seniorów, 
rozwój młodzieży – m.in. 
prowadząc konkursy, szko-
lenia, dofinansowania oraz 
przyznając stypendia, a tak-
że działa na rzecz promocji 
turystycznej okolicy. Firma 
Arysta LifeScience wraz ze 
Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. 
współpracują także w ramach 
projektu Jabłkowa Warka- 
Owoc Naszej Pasji.

Źródło: Stowarzyszenie 
W.A.R.K.A.

Tegoroczne ekstremalne warunki pogodowe szczególnie doświadczyły rolników.
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Serdecznie dziękujemy Państwu za wszystkie wspólnie zrealizowane inwestycje,

życzymy udanych i obfitych zbiorów oraz zapewniamy, że ziarno w silosach BIN 

będzie bezpiecznie składowane. 

R E K L A M A

O kukurydzy w Paryżu

Konfederacja skupia orga-
nizacje branżowe i między-
branżowe z 10 krajów Unii 
Europejskiej: z Francji, Niemiec, 
Hiszpanii, Portugali, Włoch, 
Polski, Bułgarii, Rumunii, Wę-
gier i Słowacji. Członkiem tej 
organizacji jest Polski Zwią-
zek Producentów Kukurydzy. 
C.E.P.M jest reprezentacją pro-
ducentów kukurydzy ziarnowej, 
a także producentów nasion 
kukurydzy.

C.E.P.M. występuje samo-
dzielnie lub we współpracy 
z COPA-COGECA, do instytucji 
europejskich, w tym do Komi-
sji Europejskiej, w ramach za-
gadnień dotyczących produkcji 
kukurydzy. Główne problemy 
w działalności C.E.P.M doty-
czą negocjacji w ramach WTO, 
Wspólnej Polityki Rolnej oraz 
budżetu UE, monitorowania 
rynków i cen, nowych możli-
wości w produkcji biopaliw, 
ochrony roślin, biotechnolo-
gii i GMO oraz nawadniania 
upraw kukurydzy.  C.E.P.M 
współpracuje z Europejskim 
Komitetem Kukurydzy, któ-
rego działalność jest poświę-
cona produkcji kukurydzy na 
kiszonkę.  Ten Komitet zrzesza 
ekspertów z północnej Europy 
(z Wielkiej Brytanii, Niemczech, 
Holandii, Francji, Belgii, Danii, 
Irlandii). 

Spotkaniu przewodniczył 
Daniel Peyraube, Prezes Fran-
cuskiego Związku Producen-
tów Kukurydzy (AGPM), który 
aktualnie pełni również funk-
cje Prezesa C.E.P.M. Pierwsza 
część spotkania (Zgromadzenie 
Generalne), poświęcona była 
przyjęciu sprawozdania finan-
sowego i merytorycznego za rok 
2016 i udzielenie absolutorium 
władzom C.E.P.M.

W drugiej części spotkania, 
tj. w trakcie posiedzenia Rady 
Administracyjnej omówiono 
udział C.E.P.M. w pracach 
nad założeniami WPR po 
2020 roku, organizację Euro-
pejskiego Kongresu Kukurydzy, 
a także sprawy związane z pro-
dukcją kukurydzy w Świecie, 
UE i w krajach basenu Morza 
Czarnego. Jedno z wystąpień 
było poświęcone planom zwią-
zanym z odnawialnymi źró-
dłami energii po 2020 roku. 
Zapoznano się także z proble-
matyką uprawy i wykorzysta-
nia sorga.

Uczestnicy spotkania przed-
stawili sytuację dotyczącą 

produkcji kukurydzy w bieżą-
cym sezonie w poszczególnych 
krajach. Jako przedstawiciel 
PZPK omówiłem korzystną 
sytuację związaną z produk-
cją kukurydzy w poprzednim 
sezonie (dobre plony, niski 
poziom mikotoksyn, stosun-
kowo wysoki eksport). Pokre-
śliłem zagrożenie dla produkcji 
w związku z niskim cenami na 
ziarno. Zwróciłem uwagę na 
trudne warunki siewu w bie-
żącym sezonie (zimno i mokro) 
i konieczność przesiewu części 
areału kukurydzy.  Odniosłem 
się też, tak jak i inni uczestnicy 
spotkania, do zapraw neoniko-
tynoidowych, o których przy-
wrócenie branża kukurydziana 
zabiega na forum europejskim.

W trakcie spotkania zapre-
zentowano następujące dane 
na temat produkcji i rynku ku-
kurydzy w sezonie 2017/2018:

Świat:
• obniżenie zapasów ziarna 

o około 30 mln ton (w tym 
o 20 mln ton w Chinach),

• olbrzymi wzrost produk-
cji w Ameryce Płd., zbio-
ry w Brazylii 97 mln ton 
(+45% do poprzedniego se-
zonu), w Argentynie 40 mln 
ton (+38%),

• USA obniżenie powierzch-
ni zasiewów o około 
4% na rzecz bardziej opła-
calnej soi,

• niskie ceny na giełdzie 
w Chicago.
Europa:

• powierzchnia uprawy ku-
kurydzy stabilna lub nie-
znacznie niższa,

• generalnie dobre warunki 
siewu, chłody w północnych 
krajach UE,

• wrastający eksport z Ukra-
iny i Rosji (Rosja eksport 
5 mln ton w bieżącym 
sezonie).

• przewidywany średni plon 
ziarna w UE – 7,1 t/ha (Ko-
misja Europejska).
Planowany bilans ziarna ku-

kurydzy w krajach UE w sezonie 
2017/2018 przedstawia się na-
stępująco: produkcja – 64 mln 
ton, zapasy 11 mln ton, import 
12 mln ton.

Zapotrzebowanie: pasza dla 
zwierząt 57 mln ton, konsump-
cja przez ludzi i przerób prze-
mysłowy – 17 mln ton, eksport 
3 mln ton, zapasy 10 mln ton, 
inne – 1 mln ton.

Import ziarna kukurydzy do 
UE w sezonie 2016/2017 wyniósł 

13 mln ton (w tym 63% z Ukra-
iny). Najwięksi importerzy (mln 
ton): Hiszpania (3.152), Holan-
dia (2.941), Włochy (1.817), Por-
tugalia (1.275), Wielka Brytania 
(0.689), Belgia  (0.473).

Dodatkowym punktem spo-
tkania była problematyka zwią-
zana z uprawą i wykorzystaniem 

sorga. Prezentację na ten temat 
przedstawił Luc Esprit z Fran-
cuskiego Związku Producentów 
Nasion Kukurydzy i Sorga. Sor-
go jest w świecie piątym pod 
względem znaczenia „zbożem”. 
Jest wykorzystywane, jako pa-
sza żywność. Aktualnie zajmuje 
powierzchnię 40 mln ha. Z tej 

powierzchni tylko 1, 5% jest 
w Europie, 0,5% w UE i oko-
ło 1% w Europie Wschodniej. 

Aktualnie (2017-2020) jest realizo-
wany program promocyjny uprawy 
i wykorzystania sorga, finansowany 
przez UE. W programie uczestniczy 
7 krajów. Program zakłada wzrost 
powierzchni uprawy sorga do 1 mln 

ha w roku 2020. Planowana jest or-
ganizacja 2 Europejskiego Kongre-
su Sorga (Włochy, listopad 2018). 
1 Kongres odbył się w Bukareszcie 
w listopadzie 2017 roku.

dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy

w Radzikowie

28 lipca w Paryżu, w siedzibie Francuskiego Związku Producentów Kukurydzy, odbyło się 
posiedzenie przedstawicieli Europejskiej Konfederacji Produkcji Kukurydzy (C.E.P.M.)
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Dobre rozwiązania nie muszą 
być drogie

Firma INNVIGO rozszerzyła 
ofertę preparatów do stoso-
wania w uprawach rzepaku 
ozimego o herbicydy: ZOR-
RO 300 SL i PIKAS 300 SL. 
Preparaty te zawierają znaną 
substancję czynną – pikloram 
(300 g/l) doskonałą do zwal-
czania rocznych i wieloletnich 
chwastów dwuliściennych, 
w tym m.in. tak uciążliwych 
jak: przytulia czepna, rumian 

polny, maruna bezwonna, ru-
mianek pospolity, ostrożeń po-
lny, chaber bławatek. 

Do tej pory pikloram wystę-
pował w herbicydach wyłącznie 
w mieszaninach z innymi sub-
stancjami w z góry ustalonych 
proporcjach. Środki Zorro 300 SL 
oraz Pikas 300 SL są pierwszymi 
na rynku zawierającymi w swoim 
składzie pikloram jako jedyną 
substancję aktywną. Dzięki temu 

plantatorzy rzepaku dysponują 
rozwiązaniem zapewniającym 
dużo większą elastyczność bu-
dowania skutecznych progra-
mów zwalczania chwastów w tej 
uprawie. 

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

Źródło: INNVIGO
Opracowała: 

Jolanta Malinowska-Kłos

Rzepak ozimy – odmiany 
typu HOLL

Nadrzędnym ich celem jest 
tworzenie wysoko i wiernie 
plonujących odmian. Je-
śli chodzi o inne priorytety 
firm nasiennych, to w hodow-
li rzepaku z całą pewnością 
są to prace nad odpowied-
nim składem kwasów tłusz-
czowych. Badania nad ich 
kompozycją, odpowiednią 
dla swoistych zastosowań 
w przemyśle i żywieniu, to 
aktualnie jeden z kluczo-
wych projektów. Odmiany 
typu HOLL to odpowiedź na 
oczekiwania konsumentów, 
którzy zainteresowani są za-
kupem zdrowszych i bardziej 
wartościowych produktów.

Odmiany HOLL posiadają 
wysoką (ponad 75%) zawar-
tość kwasu oleinowego (HO) 
i niską zawartość kwasu lino-
lenowego (LL). Olej wyprodu-
kowany z takiego rzepaku jest 
produktem naturalnie boga-
tym w witaminę E, o odpo-
wiednim stosunku kwasów 
omega-6 do omega-3, w któ-
rym nie występują kwasy tłusz-
czowe trans. Jego zastosowanie 
gwarantuje niezmienny smak 
i barwę smażonych potraw. 
Nadaje się do wielokrotnego 
użycia. W porównaniu z tra-
dycyjnym olejem rzepakowym 
nie tylko wykazuje ulepszone 
właściwości prozdrowotne, ale 
także wyższą stabilność pod-
czas obróbki termicznej. Jest 
bardzo konkurencyjny do wy-
sokooleinowego oleju słonecz-
nikowego. Poza tym ten typ 

oleju posiada wyższą niż olej 
palmowy stabilność i wydłu-
żony termin przydatności do 
smażenia. Hodowcy dążą do 
włączenia innych korzystnych 
cech charakterystycznych dla 
mieszańców do odmian typu 
HOLL (niska biomasa, pod-
wyższona odporność na pę-
kanie łuszczyn, tolerancja na 
suchą zgniliznę kapustnych). 
Efektem tych prac w przyszło-
ści powinno być pojawienie 
się odmian o specyficznych 
profilach tłuszczowych oraz 
bardzo wysokiej wartości dla 
przemysłu spożywczego i do-
celowych odbiorców. 

Uprawa odmian tego typu 
nie wymaga specjalistycznej 
agrotechniki. Jednak decy-
dując się na wybór odmian 
typu HOLL trzeba dokonać 
pewnych starań przy wyborze 
pola pod uprawę w celu zacho-
wania odpowiedniej jakości, 
identyfikacji uprawy, a także 
kontroli samosiewów. Przede 
wszystkim należy wybrać sta-
nowisko, na którym nie był 
uprawiany rzepak przez ostat-
nie trzy lata  zaś jego odmia-
ny wysokoerukowe w ciągu 
ostatnich dwudziestu. Nale-
ży zachować także odległość 
izolującą. Przy  tradycyjnych 
odmianach rzepaku  wystarczy 
bariera fizyczna, ale  w przy-
padku odmian wysokoeruko-
wych  odległość ta powinna 
wynosić   minimum 50m. 
W celu zredukowania mak-
symalnej ilości samosiewów 

i chwastów, jeżeli jest to moż-
liwe, należy przetestować 
technikę zwalczania chwa-
stów przed siewem. Samosie-
wy rzepaku to główne źródło 
zanieczyszczenia stanowiska, 
które odpowiada za pogorsze-
nie jakości plon – wzrasta za-
wartość kwasu linolenowego, 
a maleje oleinowego. Odmiany 
typu HOLL nie różnią się od 
tradycyjnych pod względem 
pełnej adaptacji do wybranego 
typu wysiewania. 

Jest odmianą mieszańcową 
cechującą się dobrą odpor-
nością na choroby, dobrym 
jesiennym wigorem, średnio 
wczesnym kwitnieniem i wcze-
sną dojrzałością. Producenci 
rzepaku, którzy chcą spro-
stać rosnącym wymaganiom 
rynku powinni jak najszyb-
ciej zainteresować się uprawą 
odmian rzepaku typu HOLL. 
Dzięki temu mogą nie tylko 
uzyskać plon wyższej jakości 
ale też podnieść opłacalność 
produkcji.

Anna Rogowska

Głównym zadaniem firm hodowlanych jest 
dostarczanie na rynek odmian, które są odpowiedzią 
na stale rosnące potrzeby i wymagania rolników, 
przemysłu oraz konsumentów.



7sierpień 2017r. | Raport Rolny R E K L A M A

kup nasiona 2017 248x310+5mm.indd   1 07.06.2017   17:10:23



8 sierpień 2017 r. | Raport RolnyU R O D Z A J

Słabe plony rzepaku

Żniwa rzepaku w Polsce 
trwają, jednak nie są tak opty-
mistyczne i pomyślne jakich 
rolnicy spodziewali się jeszcze 
w czerwcu.

„Jesteśmy mniej więcej na 
półmetku żniw rzepakowych, 
są to bardzo opóźnione żniwa. 
Jednak większym problemem 
są plony, w wielu rejonach 
bardzo rozczarowujące w sto-
sunku do wcześniejszych pro-
gnoz” mówi Juliusz Młodecki, 
Prezes Krajowego Zrzeszenia 
Producentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych.

„Na podstawie informa-
cji zebranych od członków 
KZPRiRB możemy stwier-
dzić, że plony są od pół do 
jednej tony z hektara niższe, 

niż wcześniej oczekiwaliśmy. 
Plantatorzy zbierają od 2,0 do 
2,5 t/ha, a poziom 3,5 t/ha jest 
bardzo rzadki” komentuje So-
nia Kamińska, Dyrektor Biura 
KZPRiRB.

Sygnalizowane są także 
problemy z jakością, np. po-
rastanie nasion w łuszczynach. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy 
zdaniem KZPRiRB jest bardzo 
duża ilość opadów po okresie 
kwitnienia. Spowodowało to 
ogromną presję chorób grzy-
bowych i szkodników łuszczy-
nowych. W takich warunkach 
potęgują się problemy związa-
ne z uszkodzeniami korzeni 
we wczesnych stadiach rozwo-
jowych rzepaku spowodowa-
nych brakiem dobrych zapraw 

nasiennych- problem braku 
zapraw neonikotynoidowych 
jest zatem wciąż aktualny.

„Uważam, że będzie trze-
ba zweryfikować wcześniejsze 
prognozy zbiorów i wszystko 
wskazuje na to, że zbierzemy 
mniej rzepaku niż wcześniej 
zakładaliśmy. Mogą to być 
zbiory nawet o 20% niższe 
niż wstępne prognozy. Z tym 
związany jest oczywiście po-
ziom dochodów rolników, gdyż 
ceny kształtujące się obecnie 
na poziomie 1500-1540 zł przy 
niskich plonach ledwo pokry-
wają koszty uprawy” dodaje 
Juliusz Młodecki.

Źródło: Krajowe Zrzeszenie 
Producentów Rzepaku 

i Roślin Białkowych

Tegoroczne zbiory rzepaku według szacunków 
KZPRiRB.

Wigor – ważna cecha odmian 
rzepaku

Wigor roślin rzepaku jest 
jedną z bardziej istotnych 
cech decydujących o rozwo-
ju jesiennym, przezimowaniu, 
wznowieniu wegetacji wiosną 
i w konsekwencji o wyniku 
produkcyjnym danej odmiany.

Ma on istotny wpływ na wy-
bór odpowiedniego terminu 
siewu. Odmiany o mocnym 
wigorze należy wysiewać 
w optymalnym terminie agro-
technicznym lub nieco opóź-
nionym. Nieduże opóźnienie 
terminu siewu nie ma dużego 
znaczenia przy dalszym roz-
woju roślin, ponieważ szyb-
kie tempo wzrostu umożliwia 
„nadgonienie” opóźnienia 
i wykształcenie dobrze roz-
winiętej rozety umożliwiają-
cej optymalne przezimowanie 
(10-12 liści właściwych, nisko 
osadzona szyjka korzeniowa 
o średnicy około 1 cm oraz 
pęd ze stożkiem wzrostu 
o wysokości do 3 cm). Wcze-
sny wysiew odmian o silnym 
wigorze może doprowadzić do 
zbyt intensywnego wzrostu 
roślin na jesieni i zwiększyć 
ich podatność na uszkodzenia 
powodowane przez niskie tem-
peratury i wiatr. Odmiany ta-
kie są przydatne do stosowania 
w uproszczonych systemach 
uprawy gleby oraz w systemach 
bezorkowych, gdzie wysoki 
wigor roślin jest bardzo istotny. 

Z kolei odmiany o słabym 
wigorze mogą być wysiewa-
ne wcześniej, aby pomimo 
wolnego tempa wzrostu były 

w stanie wytworzyć dostatecz-
nie silne rośliny przed zimą. 
Spóźniony wysiew tego typu 
odmian z reguły powoduje nie-
dostateczne rozwinięcie roślin 
przed zimą i w konsekwencji, 
podobnie, jak w przypadku 
roślin wybujałych, gorsze 
przezimowanie.

Wigor roślin odgrywa rów-
nież duże znaczenie wiosną. 
Odmiany szybko wznawiające 
rozwój wiosną powinno się 
nawozić azotem możliwie jak 
najwcześniej, aby umożliwić 
szybką regenerację po zimie 
i utrzymać szybkie tempo 
wzrostu. Spóźnione nawoże-
nie wiosenne takich odmian, 
spowodowane na przykład 
nadmiernym uwilgotnieniem 
gleby i brakiem możliwości 
terminowego wykonania zabie-
gu, może w widoczny sposób 
ograniczyć potencjał plono-
wania roślin. Natomiast rośli-
ny o umiarkowanym tempie 
wzrostu można nawieźć azo-
tem nieco później, bez straty 
dla plonu końcowego, są one 
więc bardziej „bezpieczne” 
dla rolnika.

Jesień 2016 roku charakte-
ryzowała się obfitymi opadami 
deszczu. Przyczyniły się one 

na do dobrego lub nawet bar-
dzo dobrego rozwinięcia roślin 
przed zimą oraz wystąpienia 
elongacji szyjki korzeniowej. 
Mimo to rzepaki dobrze prze-
zimowały i obecnie znajdują 
się w fazie intensywnego wy-
dłużania łodygi.

Wiosną musimy dbać o wi-
gor i dobrą kondycję rzepaku. 
Po zimie rośliny z uwagi na 
znaczne wahania temperatur 
przy braku okrywy śnieżnej są 
narażone na stres. Na szczęście 
rzepak potrafi bardzo szybko 
regenerować uszkodzenia. Na-
leży jednak pamiętać, iż ro-
ślina ta ma duże wymagania 
pokarmowe. Pierwsza dawka 
azotu najprawdopodobniej zo-
stała już zastosowana. Nie na-
leży zapominać o dokarmianiu 
siarką i magnezem. W uprawie 
rzepaku bardzo ważne jest tak-
że odżywianie dolistne i bio-
stymulacja. Zazwyczaj zaleca 
się dwa zabiegi dokarmiania 
dolistnego: pierwszy, gdy ro-
śliny zregenerują się po zimie 
i drugi w fazie pąkowania. Klu-
czowym elementem jest też 
ochrona przed szkodnikami 
oraz chorobami grzybowymi. 

Anna Rogowska
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Jakie odmiany jęczmienia ozimego 
wybrać do siewu

Jednak decydując się na 
uprawę tego gatunku trzeba 
zwrócić uwagę również na 
jego mankamenty. A główny 
problem w uprawie stanowi 
słaba zimotrwałość. Dało się to 
zauważyć w roku 2016, kiedy 
ze względu na wymarznięcia 
roślin głównie w centralnej 
i północno-wschodniej części 
kraju wiele plantacji zostało 
zlikwidowanych. Powierzchnia 
uprawy tego gatunku zmniej-
szyła się o blisko 80 tys ha 
i w roku 2016 osiągnęła zaled-
wie 139 tys ha. (wg GUS). Wie-
le plantacji które wymarzły 
całkowicie zostało przesianych 
zbożami jarymi i kukurydzą.

Dobór odpowiedniej od-
miany jest istotnym czyn-
nikiem wzrostu wydajności 
jęczmienia. Krajowy rejestr 
zbóż każdego roku wzboga-
ca się o nowe, wartościowe 
kreacje. Aktualnie Krajowy 
rejestr roślin rolniczych za-
wiera 31 odmian jęczmienia 
ozimego, w tym 29 odmian 
typu pastewnego (25 wielo-
rzędowych i 4 dwurzędowe) 
oraz 2 odmiany dwurzędowe 
browarne. Bardzo duży udział 
w krajowym rejestrze stanowią 
odmiany zagraniczne – 87%. 
Tylko 4 odmiany pochodzą 
z polskiej hodowli. W roku 
2017 do Krajowego rejestru 
wpisano cztery nowe odmiany 
jęczmienia ozimego, trzy od-
miany wielorzędowe pastew-
ne – Jakubus, KWS Astaire, 
KWS Higgins i jedną odmianę 

dwurzędową pastewną – Zita
W systemie Porejestrowego 

Doświadczalnictwa Odmiano-
wego (PDO) doświadczenia 
z jęczmieniem ozimym prowa-
dzone są na dwóch poziomach 
agrotechniki: przeciętnym - a1 
i wysokim - a2. Wysoki po-
ziom agrotechniki wyróżnia 
się zwiększonym nawożeniem 
azotowym o 40 kg/ha w sto-
sunku do przeciętnego pozio-
mu, stosowaniem dolistnych 
preparatów wieloskładniko-
wych, ochroną przed wylega-
niem i chorobami. W ostatnich 
latach w ramach PDO przete-
stowano 24 odmiany jęczmie-
nia ozimego w 47 punktach 
badawczych na terenie całego 
kraju. Niestety sezon wegeta-
cyjny 2005/2016 , podobnie 
jak sezon 2011/2012 nie był 
łaskawy dla odmian jęcz-
mienia ozimego. Warunki 
atmosferyczne panujące na 
początku roku – duże mro-
zy i silne wiatry przy braku 
okrywy śnieżnej spowodowały 
duże straty w obsadzie, a nawet 
wymarznięcia całych poletek 
doświadczalnych. Jeszcze w II 
dekadzie grudnia temperatura 
w ciągu dnia dochodziła do 
+15°C po czym na początku 
stycznia nastąpiło gwałtow-
ne ochłodzenie a temperatu-
ra spadła do prawie – 20°C 
przy gruncie. Dla niezaharto-
wanych roślin to bardzo nie-
korzystne zjawisko. Mimo, iż 
mróz nie trwał zbyt długo, po-
czynił jednak dotkliwe straty. 

Po zimie zdyskwalifikowano 
18 doświadczeń ze względu na 
całkowite lub niemal całkowi-
te wymarznięcie jęczmienia. 
Tam natomiast, gdzie nie do-
szło do wymarznięcia roślin, 
plony były zróżnicowane, ale 
niższe niż w latach poprzed-
nich. W doświadczeniach PDO 
w roku 2016 średni plon od-
mian na przeciętnym pozio-
mie agrotechniki wyniósł 73 dt 
z ha i a na wysokim poziomie 
agrotechniki 83 dt z ha. Jest 
to wynik o 11% niższy niż 
w roku ubiegłym. Najlepiej 
plonujące odmiany w ostat-
nim trzyleciu to KWS Ko-
smos, Jakubus, KWS Astaire, 
Arenia, Zenek, Kaylin. Są to 
nowe odmiany, wnoszące po-
stęp genetyczny, rejestrowane 
w okresie ostatnich 5 lat. Nie 
da się również nie zauważyć, że 
są to też odmiany o większej 
odporności na wymarzanie. 
Istotnym czynnikiem który 
ma wpływ na wysokość plo-
nu jest odporność na choroby. 
Jest to cecha w dużym stopniu 
warunkowana odmianowo, 
jednak wpływ na zdrowot-
ność mają również warunki 
zewnętrzne, pogoda i środo-
wisko. W minionym sezonie 
wegetacyjnym na jęczmieniu 
ozimym najczęściej pojawiały 
się takie choroby jak plami-
stość siatkowa, rynchosporioza 
i mączniak prawdziwy. Warto 
więc sięgać po odmiany odpor-
ne na większość chorób, takie 
jak Antonella, Kaylin, KWS 

Kosmos, Titus, SU Elma oraz 
dwurzędowe Brosza czy Zita.

Jęczmień ozimy ze względu 
na delikatną budowę źdźbła 
charakteryzuje się słabszą od-
pornością na wyleganie. Szcze-
gólnie mocno narażony jest na 
wyleganie przy wysokim po-
ziomie nawożenia azotowego. 
Stąd przy uprawie tego gatun-
ku wskazane jest zastosowa-
nie w odpowiednim terminie 
regulatora wzrostu. Nowsze 
odmiany jęczmienia ozimego 
cechują się coraz lepszą odpor-
nością na wyleganie. Sztywną 
słomą, odporną na wyleganie 
wyróżniają się szczególnie od-
miany SU Vireni i Zita.

Aby dobrze wykorzystać 
postęp jaki dają nam nowe 
odmiany należy stosować  kwa-
lifikowany materiał siewny. Daje 
to wiele korzyści rolnikom: po-
zwala uzyskać wyższe plony 
i ograniczyć koszty uprawy, daje 
też większe możliwości zbycia.

Przy wyborze odmiany do 
uprawy, należy wziąć pod 
uwagę rejon, w którym będzie 
ona wysiana. W ramach Po-
rejestrowego Doświadczalnic-
twa Odmianowego badane są 
odmiany w różnych rejonach 
kraju, i wyłaniane najlepiej 
sprawdzające się w danym wo-
jewództwie. Na tej podstawie 
powstaje co roku „Lista zale-
canych do uprawy odmian na 
obszarze województw” (tab.2), 
z którą warto się zapoznać, aby 
wybrać odmiany najlepsze na 
dany obszar.

Jęczmień ozimy ma duży potencjał plonotwórczy i może 
odwdzięczyć się wysokimi plonami.

c.d. na str. 10.
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Tab. 1. Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe odmian jęczmienia ozimego. Średnia z lat 2014 – 2016. (wg COBORU)
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wielorzędowe
Antonella 2011 5 81,2 93,6 4 6 6 5 5 6 5 4 185 46,5 95 95

Arenia 2016 5 84,5 96,1 4 5 5 4 6 6 5 5 184 45,0 94 95
Fridericus 2007 6 81,3 92,9 6 4 5 5 5 5 5 5 184 46,6 95 102
Henriette 2011 5 78,7 91,8 6 4 5 5 5 5 5 5 184 48,2 95 98
Holmes 2011 4,5 80,4 92,8 5 5 5 5 4 5 5 5 185 46,3 92 96
Jakubus 2017 5 87,9 100,6 6 5 5 5 5 5 6 5 185 46,9 96 97
Kaylin 2016 5 81,7 96,0 5 5 6 5 5 6 5 5 186 50,3 97 100
Kobuz 2013 5,5 73,0 85,5 4 5 5 5 4 5 6 4 184 43,2 90 105

KWS Astaire 2017 4,5 85,5 101,1 5 5 5 5 6 5 5 5 185 50,3 97 96
KWS Higgins 2017 4,5 84,8 99,1 5 5 5 5 5 5 5 5 184 50,2 96 101
KWS Kosmos 2015 5 88,1 99,6 5 5 6 5 6 5 5 5 185 46,3 96 99
KWS Meridian 2011 5 81,1 94,4 4 4 5 6 5 4 5 5 185 47,6 96 100

Lomerit 2002 5 76,5 89,0 4 5 5 5 4 5 4 6 184 48,1 93 103
Maybrit 2006 5 71,3 83,8 3 4 4 5 5 4 5 4 184 40,4 88 102

Nele 2016 4,5 80,4 94,0 6 5 5 5 5 6 5 5 185 50,5 97 102
Quadriga 2015 5 80,6 94,1 5 5 5 4 5 5 5 5 186 48,5 94 105
Scarpia 2007 5 79,8 92,6 4 3 4 5 5 5 5 5 184 45,9 95 105

Souleyka 2010 4,5 77,9 88,3 6 5 6 5 5 5 5 5 186 47,6 95 97
SU Elma 2014 5 80,9 92,5 5 6 6 6 5 5 5 4 185 47,2 95 99

SU Melania 2013 4,5 80,1 91,9 5 5 5 5 5 5 5 5 185 47,2 93 100
Titus 2012 5 80,5 92,6 6 6 5 6 5 5 5 6 185 49,8 96 110
Zenek 2013 5,5 81,8 92,0 5 6 4 5 5 4 6 5 184 43,8 90 98

dwurzędowe
Brosza 2015 4,5 71,2 79,5 6 6 6 5 6 6 5 7 187 49,9 96 98
Metaxa 2010 4,5 77,7 87,5 6 5 4 5 4 4 5 6 184 49,6 95 84

SU Vireni 2014 5 77,0 87,2 7 5 5 5 5 5 5 6 185 53,6 95 94

Zita 2017 5 78,4 88,7 7 6 5 5 6 5 5 5 185 54,9 97 93

Vincenta* 2015 4 70,2 79,8 4 6 5 5 5 4 5 5 185 47,9 94 88
 

* – odmiana typu browarnego (syntetyczna ocena wartości browarnej: Vincenta – 3,10o)_
Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne 

preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9º stopniowa – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę, większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie

Tabela 2. Lista odmian jęczmienia ozimego, zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2017.  (wg COBORU)
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1 Titus 2014 2015 2017 2014 2015 2013 2015 2014 2015 2015 2014 11

2 Zenek 2016 2016 2015 2016 2017 2016 2015 2016 2016 2017 2017 11

3 KWS Meridian 2015 2015 2017 2014 2016 2014 2014 2013 2014 9

4 Antonella 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2014 2013 8

5 SU Melania 2016 2016 2016 2015 2017 2017 6

6 Holmes 2015 2015 2014 2015 2015 5

7 KWS Kosmos 2017 a2017 R 2016 R 2017 R 2017 R 5

8 SU Elma 2017 2017 R 2017 2017 4

9 Souleyka 2013 2015 2013 2013 4

10 Henriette 2014 2017 2015 3

11 Scarpia 2010 2013 2

12 SU Vireni (2-rz) 2016 2016 2

13 Fridericus 2009 1

14 Quadriga 2017 1

Razem 4 5 5 6 3 5 5 8 5 5 7 2 6 6
(2-rz) - odmiana dwurzędowa; 2017R – odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników PDO 
z roku zbioru 2016

™

S Z C Z E G Ó ŁY  N A  S T R O N I E :
W W W. O S E VA . P L

ODMIANY PSZENICY 
OZIMEJ

IS SPIRELLA – Odmiana superwczesna z 

bardzo wysokimi 

parametrami (E)

IS SOLARIS – Mrozoodporna ostka na słabe

stanowiska.

BERTOLD – Bardzo wysoka mrozoodporność    

                        (6,5), elitarna jakość.

KALMAN – Odmiana odporna na choroby i 

na słabe stanowiska.

VIOLA – Ostka odporna na wymarzanie, 

toleruje niedobór wilgoci.

IS QUESTOR – Wczesna ostka z rekordowym 

poziomem glutenu.

IS KARMADUR (durum) – SUPER NOWOŚĆ  

makaron z polskich pól od polskiego rolnika.

Mgr inż. Joanna Szarzyńska
COBORU

Słupia Wielka

 c.d. ze str. 9 
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Wiesz co siejesz

www.saaten-union.pl

*  Promocja dotyczy odmian SU Performer F1 oraz SU Promotor F1. O szczegóły zapytaj swojego 
dystrybutora.

ŻYTO OZIME MIESZAŃCOWE

SU PERFORMER F1.  
TURBO nowej generacji – mistrz plonowania. 
Zalety: 

•  Czołowy poziom plonowania wg.COBORU jak i BSA, zarówno na 
poziomie A1 jak i A2,

•  Najczęściej polecane do uprawy w Polsce żyto ozime wg. LZO 
COBORU 2016-2017,

•  Stabilne źdźbło, zdrowe liście i ekstremalnie stabilna liczba opadania.

SU PROMOTOR F1.  
Stabilność i wysokość plonu. 
Zalety: 

•  Bardzo wysoki potencjał plonu na różnych poziomach intensyfikacji 
uprawy,

•  Zalecany na typowo żytnie polskie gleby,

•  Dobra zdrowotność liści.

MILION NASION  

ZA 1,0 ZŁ*

Perspektywy wzrostu 
udziału hybrydowych 
odmian zbóż w Polsce

Powierzchnia plantacji na-
siennych ze zbożami w ostatnich 
latach ulegała znacznym waha-
niom (wyk. 1). W latach 2000-
2001 wynosiła ponad 100 tys. 
ha, jednak w kolejnych latach 
zmniejszała się i w roku 2006 wy-
nosiła niewiele powyżej 42 tys. 
ha. W kolejnych latach wahania 
powierzchni plantacji nasiennych 
były już mniejsze. W latach 2011-
2016 powierzchnia ta mieściła 
się w przedziale 68-82 tys. ha.

Ogólna powierzchnia plantacji 
nasiennych zbóż w roku 2016 wy-
nosiła 67,9 tys. ha. Udział po-
szczególnych gatunków i form 
zbóż w tej powierzchni przedsta-
wia wykresie 2. Zdecydowanie 
największy udział miała pszeni-
ca ozima. Ponadto dość znaczny 
areał zajmuje również pszenżyto 
ozime i jęczmień jary. Wynika 
to głównie z dużej powierzchni 
uprawy tych zbóż (pszenica ozi-
ma – blisko 2 mln ha, pszenżyto 
ozime – 1,2 mln ha, jęczmień jary 
– 0,7 mln ha). Plantacje nasienne 

pozostałych gatunków zbóż mają 
wyraźnie mniejszy areał. 

Obecnie odmiany mieszań-
cowe zbóż największe znacze-
nie mają w życie ozimym. Na 
wykresie 3 przedstawiono liczbę 
odmian żyta w Krajowym reje-
strze w latach 2005-2017. W tym 
okresie liczba odmian populacyj-
nych była względnie stała i wy-
nosiła ok. 20. Znaczenie odmian 
syntetycznych było niewielkie, 
w omawianym okresie zareje-
strowane były 1-2 odmiany tego 
typu. Wyraźnie wzrosła nato-
miast liczba odmian mieszań-
cowych, od 10 w roku 2005 do 
30 w roku 2017. Szczególnie duży 
wzrost miał miejsce w ostatnich 
kilku latach. 

W pozostałych gatunkach 
zbóż znaczenie odmian mie-
szańcowych jest jeszcze niewiel-
kie. W pszenicy ozimej w roku 
2016 zarejestrowano pierwszą 
i jak dotąd jedyną odmianę 
mieszańcową. Ponadto w bada-
niach rejestrowych ocenianych 

jest kilka odmian hybrydowych 
jęczmienia ozimego i pszenżyta 
ozimego. Na rynku nasiennym 
oferowanych jest również kil-
ka odmian mieszańcowych ze 
Wspólnotowego katalogu od-
mian roślin rolniczych (CCA) 
jęczmienia ozimego i pszenicy 
ozimej. Oszacowanie rzeczywi-
stego udziału odmian mieszańco-
wych w nasiennictwie jest jednak 
trudne, ponieważ materiał siewny 
tych odmian częściowo wytwa-
rzany jest w Polsce, a częściowo 
sprowadzany z zagranicy. 

Niewątpliwie prace nad wy-
tworzeniem odmian mieszań-
cowych są bardzo ważnym 
kierunkiem hodowli. Odmiany 
mieszańcowe (szczególnie żyta) 
wprowadzają wyraźny postęp 
w plenności, a także w innych ce-
chach rolniczych. Stąd zwiększa 
się liczba odmian hybrydowych 
w Krajowym rejestrze oraz ich 
powierzchnia uprawy. Należy 
jednak zaznaczyć, że materiał 
siewny odmian mieszańcowych 
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jest znacznie droższy niż popu-
lacyjnych i musi być corocznie 
odnawiany. Dla rolnika istotne 
jest, aby dodatkowe nakłady 
ponoszone na zakup materiału 
siewnego odmian mieszańcowych 
zostały zrekompensowane ich 
wyższym plonem. W przypadku 
żyta hybrydowego przyrost plonu 
jest znaczący i wynosi kilkanaście 
dt z ha, stąd obserwuje się syste-
matyczny wzrost znaczenia tych 
odmian. W pozostałych gatun-
kach przyrost plonu dla odmian 
mieszańcowych jest stosunkowo 
mniejszy, dlatego też zaintereso-
wanie rolników tymi odmianami 
jest również mniejsze. 

Mgr inż. Andrzej Najewski
COBORU

Słupia Wielka

Nowe zaprawy od CIECH Sarzyna

SAROX® DUO ACTIVE jest 
fungicydem w formie płyn-
nego koncentratu o działaniu 
układowym, przeznaczonym 
do zaprawiania ziarna siewne-
go pszenicy ozimej w zapra-
wiarkach przystosowanych do 
zapraw ciekłych i zawiesino-
wych. Przygotowuje roślinę do 
zimowania, zmniejsza ryzyko 
wymarzania oraz sprzyja roz-
wojowi na wiosnę. Zaprawa 
zawiera dwie substancje ak-
tywne o działaniu układowym 
z różnych grup chemicznych 

o wzajemnie uzupełniających 
się mechanizmach działania. 
Jest to unikalna zaprawa zwal-
czająca kompleks najważniej-
szych chorób wczesnej fazy 
rozwoju zbóż oraz grzybów 
z rodzaju Fusarium.

SARFUN® DUO 515 FS to 
środek grzybobójczy w formie 
koncentratu, gwarantujący wy-
soką skuteczność ochrony na-
sion, siewek i młodej rośliny 
przed chorobami grzybowymi, 
dzięki dwóm uzupełniającym 
się substancjom aktywnym. 

Powierzchniowe działanie 
tiuramu ogranicza rozwój 
zarodników grzybów choro-
botwórczych/patogenicznych 
na powierzchni ziarniaków 
oraz w glebie. Systemiczne 
działanie tebukonazolu uzu-
pełnia i przedłuża działanie 
zaprawy również na okres 
wzrostu i rozwoju siewek 
i młodych roślin. Tebukona-
zol jest szybko absorbowany 
do wnętrza wegetatywnych 
części roślin. Wykazuje działa-
nie: zapobiegawcze, lecznicze 

i wyniszczające. Połączenie 
tych dwóch substancji pod-
nosi bezpieczeństwo zasiewów, 
zwiększając obsadę roślin.

Więcej informacji na te-
mat nowych zapraw nasien-
nych od CIECH Sarzyna 
- na stronie www - http://
c iechagro.pl /pl /produk-
ty/srodki-ochrony-roslin/
zaprawy-nasienne/

Źródło: Grupa CIECH
Opracowała:  

Jolanta Malinowska-Kłos

Do oferty spółki z Nowej Sarzyny dołączyły dwie nowe 
zaprawy nasienne.

Nowy herbicyd zbożowy

Boxer Evo EC przeznaczony 
do stosowania w ozimych for-
mach pszenicy, pszenżyta, żyta 
i jęczmienia, jest kluczowym 
elementem strategii antyod-
pornościowej w zwalczaniu 
miotły zbożowej w zbożach.

Poza miotłą zbożową 
zwalcza też szereg chwastów 
dwuliściennych, m.in. przy-
tulię czepną, fiołka polnego, 
gwiazdnicę pospolitą, chwa-
sty rumianowate, taszniki 

i przetaczniki.
Herbicyd zawierającym dwie 

substancje czynne – prosul-
fokarb i diflufenikan. Sub-
stancja czynna prosulfokarb 
działa aktywnie na chwasty 
w okresie ich kiełkowania, co 
powoduje brak ich wschodów 
lub też wytwarzanie zdeformo-
wanych kiełków czy młodych 
siewek, które szybko zamierają.

Substancja czynna diflu-
fenikan należy do grupy 

fenoksynikotynoanilidów, 
które działają jak inhibitor 
biosyntezy karotenoidów 
w komórkach chwastów, po-
wodując bielenie tkanek liści 
i rozpad komórek. Diflufeni-
kan pozostaje przez dłuższy 
czas na powierzchni gleby. 
Pobierany jest głównie przez 
pędy kiełkujących siewek, 
z ograniczoną translokacją. 
Diflufenikan najlepiej działa 
na młode, aktywnie rosnące 

chwasty. Zapewnia ochronę 
do 8 tygodni po zastosowaniu.

Boxer Evo EC należy stoso-
wać po siewie rośliny upraw-
nej, ale przed jej wschodami 
(faza BBCH 01-09) lub też po 
wschodach zbóż, gdy z po-
chewki liściowej wydobywa 
się pierwszy liść do fazy 3-go 
liścia (BBCH 10-13.

Źródło: Syngenta Polska
Opracowała:  

Jolanta Malinowska-Kłos

Syngenta oferuje herbicyd zbożowy do stosowania we wszystkich 
zbożach ozimych.
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Oferta AMPOL-MEROL 
na jesienny siew
Odmiany rzepaku ozimego godne polecenia

PT234 - Rewelacyjny plon i zimotrwałość (dostępny również w opcji z Lumiposą 625 FS)
Ampol-Merol przedstawia całkowicie nową genetykę odmian rzepaku ozimego. PT234 cha-

rakteryzuje się bardzo dużym poziomem plonowania na terenie całego kraju (w rejonie Pol-
ski południowej nr 1 wśród odmian Pioneer). A to za sprawą między innymi bardzo dużej 
odporności na choroby, w tym zwłaszcza na Phoma Sacc. Dla kupujących na ostatnią chwilę 
rewelacyjna wiadomość - prezentowana odmiana bardzo dobrze toleruje opóźnione terminy 
siewu i wykazuje zrównoważony rozwój przed zimą, a to nam daje rewelacyjną zimotrwałość. 
W tym sezonie nasiona PT234 można zakupić zaprawione dodatkowo preparatem Lumiposa 
625 FS firmy DuPont. Preparat z grupy insektycydów bazuje na substancji czynnej cyjanotra-
niliprolu o działaniu układowym. Zarejestrowany jest do zwalczania gnatarza rzepakowca, 
śmietki kapuścianej, pchełki rzepakowej i ziemnej. Zapraszamy do kontaktu z naszymi eks-
pertami i kontaktu z przedstawicielami na terenie całego kraju. Więcej informacji na www.
ampol-merol.pl

SY SAMOA - Doskonała również na słabsze stanowiska
Wysokoplenna odmiana rzepaku ozimego z hodowli Syngenta to kolejna propozycja firmy 

Ampol-Merol. Charakteryzuje się kompaktowym przystosowaniem do zmiennych warunków 
glebowych (toleruje mozaiki glebowe). Dzięki bardzo dobrej zdrowotności (gen RLM7 - pod-
wyższona odporność na suchą zgniliznę kapustnych) nie stwarza problemów przy stosowaniu 
standardowych zabiegów ochrony roślin. Rośliny średniej wysokości, o bardzo dużym udziale 
łuszczyn w masie rośliny.

Więcej szczegółów na www.ampol-merol.pl.

JENNIFER - bardzo wysoki plon i energiczny start wiosną
Odmiana rzepaku, która bardzo dobrze przygotowuje się do zimy (zrównoważony rozwój 

jesienny), a następnie wiosną bardzo szybko rusza, korzystając tym samym z wydłużające-
go się dnia. Plantacja jest zdrowa (między innymi dzięki dużej tolerancji na Phoma Sacc.). 
Efektem jest rewelacyjny plon zadowalający nawet bardzo wymagających rolników. Ponadto 
bardzo zdrowe i silne łuszczyny nie pozwalają na zbyt wczesne osypanie się nasion. Odmiana 
dostępna w firmie Ampol-Merol.

Więcej szczegółów na www.ampol-merol.pl.
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Moc hybrydy

Jęczmiona hybrydowe to 
zaledwie kilka odmian firmy 
Syngenta, i taki właśnie jęcz-
mień od 2 lat uprawia Daniel 
Radomski, gospodarujący na 
55ha w powiecie iławskim 
w woj. warmińsko-mazurskim.

Jęczmień siał pan wcze-
śniej, co zdecydowało, żeby 
posiać odmianę hybrydową?

Przede wszystkim zdecydo-
wała wysokość plonu, a także 
zdrowotność i mniejsza ilość 
wysiewu. Kiedyś byłem na 
pokazach polowych Syngenty 
w Rogóźnie i tam zapoznałem 
się z odmianą, zobaczyłem jak 
sprawuje się ona na polu. Za-
chęcił też mnie znajomy, od 
którego kupuję nasiona, więc 
ostatecznie zdecydowałem się. 
W 2015 roku posiałem hybry-
dę pierwszy raz. Wówczas nie 
przezimowała. W 2016 roku 
posiałem jeszcze raz – odmia-
nę Hobbit i zdała egzamin 
doskonale.

Widzieliśmy bardzo dobre 
rozkrzewienie jęczmienia. 
Jaka była największa, a jaka 
przeciętna ilość źdźbeł?

Rekordowa roślina, którą 
udało mi się znaleźć, miała 
27 źdźbeł z jednego ziarnia-
ka, natomiast średnio to było 
około 15. Zaznaczyć jeszcze 

muszę, że przez pomyłkę 
siałem co drugą rurkę, więc 
norma wysiewu wyszła około 
40 kg/ha. Jesień też była spe-
cyficzna, mokra, jęczmień nie 
wschodził równo i trochę się 
przerzedził. Zapewne z tego 
wszystkiego wynika tak duże 
rozkrzewienie. Roślina miała 
dużo miejsca, a ponieważ do-
datkowo stosowałem nawozy 
dolistne, więc w efekcie udało 
się osiągnąć taki wynik. Osta-
tecznie udało się uzyskać plon 
6t/ha, co jest moim zdaniem 
dobrym rezultatem, bo rok 
łatwy nie był, a jeszcze przed 
samym zbiorem trochę kło-
sów połamanych zostało przez 
deszcz i wiatr. Chcę podkreślić, 
że te 6t/ha zrobione zostały 
dwukrotnie niższą normą 
wysiewu niż powinna być dla 
mieszańca, czyli w porówna-
niu do odmian populacyjnych 
czterokrotnie niższą!

Proszę powiedzieć, jaka 
była technologia uprawy, 
po kolei, krok po kroku.

Siew był 20. września 
2016, a warto podkreślić - na 
glebach klasy IV b i V. Było 
dokładnie tak, jak wszyscy 
mówili: jęczmień hybrydowy 
znacznie lepiej radzi sobie na 
słabszych stanowiskach i jest 
bardziej tolerancyjny na gorsze 
pH. Jako nawożenie przedsiew-
ne zastosowany został nawóz 
NPK 9-19-29 w dawce 200 kg 
masy nawozowej na hektar. 
Pierwszym zabiegiem ochro-
ny było w końcu października 
odchwaszczanie herbicydami: 
Tolurex, Glean i Legato w stan-
dardowych dawkach. 

A co wiosną?
Gdy tylko ruszyła wegetacja, 

4 marca wysiałem saletrę w ilo-
ści 280kg/ha, zaś jako drugą 
dawkę azotu w końcu kwiet-
nia zastosowałem mocznik 
w dawce 180 kg/ha. Na wiosnę 
zabieg T1 wykonałem 2 kwiet-
nia jednym litrem preparatu 

Topsin, następnie na począt-
ku maja wykonałem zabieg na 
choroby grzybowe i regulację 
pokroju (Moddus, Tilt Turbo, 
prochloraz). Wówczas też trze-
ba było zrobić pierwszy oprysk 
na skrzypionki środkiem De-
lux. Również na początku 
maja pryskałem przeciwko 
chwastom dwuliściennym 
preparatem Mustang. W po-
łowie maja przyszedł czas na 
drugą grzybówkę, wykonaną 
preparatami Phoenix i Safir 
oraz drugi zabieg przeciwko 
skrzypionce – również prepa-
ratem Delux. Równolegle apli-
kowane były wieloskładnikowe 
i mikroelementowe nawozy 
dolistne. I to były wszystkie 
zabiegi ochrony, do których 
na koniec doszła już tylko 
desykacja.

Czym się różniła techno-
logia, którą zastosował pan 
do jęczmienia hybrydowe-
go od tej, którą stosował pan 
wcześniej?

Praktycznie niczym. Jedyna 
różnica jest w normie wysiewu, 
którą ja i tak jeszcze niechcący 
obniżyłem. Zauważalne róż-
nice na polu są takie, że od-
miana hybrydowa jest bardziej 
odporna na wyleganie i choro-
by. Takie są moje obserwacje 
z tego roku, choć wiadomo, że 
rok rokowi nierówny. W tym 
roku było mokro, więc i presja 
chorób spora.

Jęczmień hybrydowy to 
nowość, o której wielu rol-
ników nawet nie wie. Lubi 
pan nowinki w rolnictwie?

Na pewno tak. Zawsze jak 
się wprowadza coś nowego, 
to zmiany są – raz na lepsze, 
raz na gorsze. W przypadku 
jęczmienia hybrydowego są 
to zmiany na lepsze i dlatego 
polecam go innym. Sam go 
z pewnością również będę siał 
w przyszłości.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Technologia mieszańców w zbożach należy do 
nowinek.

Jęczmień browarny – niełatwy 
choć perspektywiczny

Swoje nawozy prezentowa-
ły ADOB i K+S, BASF środki 
ochrony roślin, a Limagrain 
– odmiany roślin uprawnych.

O jęczmień browarny, spy-
taliśmy Jana Walerycha.

Warunki do uprawy jęcz-
mienia browarnego mamy 
świetne, ale uprawiamy go 
za mało. Jak temu zaradzić?

Statystyki mówią, że mamy 
ok 650 tys. ha pod jęczmieniem 
jarym, a ok. 450 tys. ton jest wy-
korzystywanych przez słodow-
nie do produkcji piwa. Te liczby 
mogą się zwiększyć, bo słodow-
nie mogłyby produkować więcej 
i chętnie kupowałyby jęczmień 
krajowy, jednak produkcji u nas 
nie wystarcza. Areał z dobry-
mi warunkami w skali całego 
kraju by się znalazł, ale jest tu 
kilka elementów, które rolników 
odstraszają. Są to np. kwestie 
ekonomiczne: jaki system będą 
stosować słodownie, np. cho-
dzi o ceny zakupowe. Potencjał 
plonowania jęczmienia jarego 
w Polsce wynosi 5-8 ton/ha, 

więc rolnik musi czuć opłacal-
ność tej uprawy.

Najważniejszą kwestią będą 
względy agrotechniczne, bo 
jęczmień wymaga uregulowa-
nego, pH, a u nas większość 
gleb jest kwaśna.

Sprawa jest kompleksowa, 
a kultura rolna musi być pod-
niesiona na wyższy poziom. 
Podstawowym elementem jest 
doprowadzenie gleby do wła-
ściwego odczynu. Na złym pH 
roślina nie pokaże swego poten-
cjału plonotwórczego, i opłacal-
ność nie będzie wystarczająca. 
To cały łańcuch zazębiających 
się spraw. Osobna sprawa to 
dobór odmiany pod potencjał 
konkretnego pola.

Skoro jesteśmy przy dobo-
rze odmiany, to w czym i jak 
wybieramy?

Odmiana, która znalazła 
uznanie rolników w Polsce, 
i jest najczęściej uprawianą 
odmianą browarną, to Con-
certo. Ma ona kilkuletnią tra-
dycję  w Polsce i w Europie 

Zachodniej, zwłaszcza Anglii 
i Szkocji, bo dobra jest nie 
tylko do produkcji słodu pod 
browary, ale również do słodu 
do destylacji i w efekcie do pro-
dukcji whisky. Drugą, nowszą 
odmianą jest Ouverture, która 
nadaje się do uprawy we wszyst-
kich rejonach uprawy w Polsce 
i dobra jest również w dwóch 
kierunkach użytkowania sło-
du – do piwa i do whisky. Obie 
odmiany mają gen odporności 
na mączniaka prawdziwego, 
i są stabilne w plonowaniu. 
Przede wszystkim zaś są chęt-
nie kontraktowane przez dwie 
największe słodownie w Polsce: 
MaltEurop w Gdańsku i Global 
Malt w Bydgoszczy.

W Gurczu, nieopodal Kwidzyna, odbyła się 
AgroAkademia BASF.

pełna lista oddziałów PROCAM dostępna na
 www.procam.pl

PSZENŻYTO OZIME:

SEKRET nowość!   •   KASYNO nowość!

TRAPERO   •   TRISMART

JĘCZMIEŃ OZIMY:

ESTORIA   •   SATURN   •   HOBBIT

ŻYTO OZIME MIESZAŃCOWE:

SU NASRI nowość!

SU SANTINI   •   SU PERFORMER

PSZENICA OZIMA:

FINDUS nowość!   •   PANKRATZ nowość!

GUSTAV   •   EMILIO   •   ENNSIO
FAKIR   •   FLORIAN   •   NORIN
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Jakiej pszenicy szukają rolnicy?
Odpowiedni dobór odmia-

ny to połowa sukcesu. Każdy 
rolnik dobierając ją do uprawy 
w swoim gospodarstwie, słusz-
nie kieruje się dwoma podsta-
wowymi kryteriami wyboru: 
plenność oraz zimotrwałość. 
Zazwyczaj odmiany o najwyż-
szym potencjale plonowania 
mają negatywną korelację 
z mrozoodpornością. Prze-
bieg ostatniej zimy był dość ła-
godny, jednak wielu rolnikom 
nie pozwoliła ona zapomnieć 
o skutkach poprzedniej zimy 
w 2016. Po zainteresowaniu 
rolników odmianami o wyso-
kiej zimotrwałości widać, że 
wymarznięcia doświadczyły 
wielu z nich. Firmy nasienne 
i dystrybucyjne potwierdzają, 
że znów odmiany o wysokiej 
zimotrwałości same się sprze-
dają, natomiast na te poniżej 
parametru mrozoodporności 
4,5° mało kto w ogóle chce 
spojrzeć. 

Plon i zimotrwałość 
przede wszystkim

Z racji powyższych przesła-
nek, dobór najlepszej dla siebie 
odmiany powinien opierać się 
w pierwszej kolejności o kry-
terium zimotrwałości i tyl-
ko pośród takich odmian 
poszukiwać tych o najwyż-
szym plonowaniu. Odmianą 

z krajowego rejestru spełnia-
jącą oba warunki jest Belissa. 
Jest to jedna z najnowszych 
odmian w krajowym rejestrze, 
ale dostępna w ofercie sprze-
daży najlepszych krajowych 
firm nasiennych. W kontekście 
parametru zimotrwałości psze-
nica Belissa jest odmianą god-
ną uwagi. Po serii wymarznięć 
w 2016 roku przezimowanie 
Belissy było na tyle dobre, że 
COBORU podniosło odmia-
nie parametr zimotrwałości 
z 4,5° na 5° (ocena w skali 
9°). Mrozoodporność Belissy 
została zweryfikowana także 
w trakcie badań w pierwszym 
roku doświadczeń rejestro-
wych. Dobra odporność na 
niskie temperatury przyczy-
niła się do tego, że odmia-
na trafiła do rejestru. Wraz 
z publikacją wyników PDO, 
Centralny Ośrodek Badania 
Odmian Roślin Uprawnych 
w 2016 roku opublikował wy-
niki przezimowania odmian, 
w których Belissa uplasowała 
się na bardzo dobrym  3. miej-
scu pośród wszystkich odmian 
krajowego rejestru.

Poszukując wysokoplonu-
jącej odmiany, dobrze jest 
prześledzić jej plonowanie 
na przestrzeni ostatnich kil-
ku lat. Jeśli chodzi o odmianę 
Belissa, to pokazała ona swo-
je wierne plonowanie już od 

samego początku doświadczeń 
rejestrowych. W obu latach 
z odmiany uzyskano plon ziar-
na wysoko powyżej wzorca 
(średnia 109%). Belissa bar-
dzo dobrze plonowała również 
w poszczególnych rejonach 
kraju (patrz tabela: Belissa - 
plonowanie). Dobre plonowa-
nie w różnych rejonach Polski 
sprawiło, że odmiana trafiła 
w tym roku na Listę Zale-
canych Odmian do Uprawy 
aż w 8 województwach (ku-
jawsko-pomorskie, lubelskie, 
mazowieckie, podkarpackie, 
pomorskie, śląskie, warmiń-
sko-mazurskie, wielkopolskie). 
W najnowszych doświadcze-
niach PDO w 2016 roku mocno 
przypieczętowała swoją stabil-
ność plonowania, uzyskując 
w a2 wysokie 2. miejsce pod 
względem wielkości plonu 
ziarna. W a1 wynik był rów-
nież dobry (102% wzorca), 
co predysponuje odmianę do 
normalnej, jak i intensywnej 
uprawy. 

Odmiana Belissa pokazała, 
że bardzo dobrze radzi sobie 
nie tylko w doświadczeniach, 
ale na plantacjach towaro-
wych. Tomasz Karaś, Kierow-
nik Gospodarstwa Rogożewo 
w dwóch poprzednich latach 
uzyskał plon z tej odmiany po-
nad 10 t/ha: „W 2015 roku 
z 18 hektarowego pola klasy 
3a Belissa dała średnio po-
nad 10 ton ziarna. Był to rok 

bardzo suchy, co wpłynęło na 
zniżkę plonu, ale odmiana i tak 
zaplonowała wyżej niż progno-
zowałem, a ziarno było zdrowe 
i dobrej jakości. Myślę, że przy 
bardziej pomyślnym przebie-
gu pogody odmiana jeszcze 
bardziej odwdzięczyłaby się 
w plonie” – mówi Tomasz 
Karaś. „W 2016 roku także 
udało mi się zebrać z Belissy 
plon ponad 10 ton i myślę, 
że w tym roku również zbliżę 
się do tego wyniku. Pole było 
dobrze dokarmione, a rośliny 
miały dorodne kłosy bez cho-
rób.” – dodaje. (Foto 1)

Dla tych, którzy szukają 
jakości ziarna

Nie mniej ważny od zi-
motrwałości i plonowania 
jest wysoki status zdrowotny 
odmiany. Przy bardzo wy-
sokich kosztach związanych 
z produkcją roślinną, każdy 
rolnik stara się maksymal-
nie minimalizować nakłady, 
gdyż między innymi od tego 
jest uzależniona wielkość zy-
sków. Można to wspomagać 
poprzez dobór odpowiedniej 
odmiany. W przypadku Beli-
ssy wysokiej plenności sprzyja 
również odporność na więk-
szość chorób grzybowych, 
a mianowicie: bardzo dobra od-
porność na choroby podstawy 
źdźbła - przydatna w uprawie 
„zboże po zbożu”, rdzę żółtą 

(w ostatnich latach nasiliło się 
jej występowanie; ocena pod-
niesiona do 7,6° w skali 9°) oraz 
pleśń śniegową, rdzę brunatną 
i mączniaka prawdziwego. 

Rentowność produkcji 
zbóż uzależniona jest także 
od jakości ziarna. Wyma-
gania jakościowe stawiają 
głównie konsumenci pieczy-
wa i hodowcy zwierząt. Pie-
karze poszukują dobrej mąki, 
a młynarze dobrej pszenicy. 
To samo dotyczy produkcji 
pasz, gdzie ziarno również 
musi odpowiadać wymaganym 
parametrom. Dlatego rolnicy 
muszą wiedzieć, jaką odmia-
nę zasiać, by spełnić wymo-
gi stawiane w przetwórstwie 
zbożowym, w tym szczególnie 
w młynarstwie i piekarnictwie. 
Odmiany dla tych celów po-
winny być dobierane spośród 
tych, którym przypisano gru-
pę technologiczną E, A, B. Im 
lepsza pozycja odmiany pod 
względem technologicznym, 
tym większa gwarancja uzy-
skania ziarna lepszej jakości. 
Zakwalifikowanie odmiany do 
określonej grupy następuje po 
oddzielnym ocenieniu każdego 
z mierników jej jakości: liczby 
opadania, zawartości białka, 
wskaźnika sedymentacji, wy-
dajności mąki, rozmiękczenia 
ciasta, energii ciasta i objętości 
chleba. Cztery pierwsze intere-
sują przede wszystkim młyna-
rza, a cztery dalsze piekarza. 
Wyniki cech jakościowych 
z poniższej tabeli wskazują 
odmianę Belissa jako tę, któ-
ra jest w stanie sprostać wy-
mogom zarówno piekarzy, jak 
i młynarzy.

Z dodatkowych zalet od-
miany należałoby   jeszcze 
wymienić tolerancję na póź-
ne zasiewy. Odmiana dość 
dobrze plonuje na glebach 
zakwaszonych, przy dużym 

stężeniu glinu. Belissa nadaje 
się do uprawy w różnych stano-
wiskach i po różnych przedplo-
nach. Jej cechą szczególną jest 
wysoka przedżniwna odpor-
ność na porastanie (odmiana 
uzyskała maksymalną ocenę 
w 9-stopniowej skali). Zalety 
Belissy spowodowały wzrost 
popularności odmiany wśród 
rolników, przez co firmy na-
sienne znajdują coraz większe 
grono jej nabywców (wzrost 
plantacji nasiennych o ponad 
310% r/r).

Belissa - plonowanie średnia Rejon I Rejon II Rejon III Rejon IV Rejon V Rejon VI

Plonowanie w doświad-
czeniach rejestrowych

a1 - 2012 111%
98% 111% 110% 129% 112% 102%

a1 - 2013 107%

a2 - 2012 109%
107% 102% 105% 118% 104% 99%

a2 - 2013 100%

PDO 2016
a1 - 2016 103% 100% 101% 104% 103% 103% 101%

a2 -2016 102% 103% 94% 104% 105% 100% 106%

Belissa – cechy jakościowe

liczba opadania 9 wartość klasy E

zawartość białka 5 wartość klasy A

wskaźnik sedymentacyjny SDS 7 wartość klasy A

wodochłonność mąki 9 wartość klasy E

rozmiękczenie ciasta 7 wartość klasy A

energia ciasta 5 wartość klasy B

objętość chleba z 100 g mąki 7 wartość klasy A

Źródło: Synteza wyników doświadczeń rejestrowych 2013

Którą odmianę w końcu wybrać? To pytanie każdego roku zadaje sobie wielu rolników. 

Wiele korzystnych cech odmiany Belissa oraz szybko 
wzrastająca popularność pośród rolników pozwala 
zaliczyć ją do grupy bardzo cennych polskich odmian 
z dużymi szansami na rynkowy sukces.

Tomasz Karaś uprawia Belissę już trzeci rok Andrzej Kiryczuk bardzo sobie ceni Belissę

 - Prowadzę gospodarstwo 
nasienne w miejscowości Za-
liszcze, pow. parczewski, w woj. 
Lubelskim, którego głównym 
kierunkiem jest reprodukcja 
materiału siewnego. Pszenica 
ozima zajmuje ważną pozycję 
w jego strukturze zasiewów, 
gdzie jest uprawiana na materiał 
siewny kwalifikowany. Już drugi 
rok uprawiam pszenicę ozimą 
„Belissę”, która bardzo dobrze 
sprawdza się na moich mozaiko-
wych glebach. Cenię ją sobie 
za stabilny i wysoki plon, dużą 
mrozoodporność oraz mniej-
sze wymagania glebowe. Jest to 
pszenica niska, sztywna, łatwa 
do prowadzenia, niewymagająca 
stosowania dużych dawek re-
gulatorów wzrostu, a ponadto 
ma dużą odporność na choroby 
podstawy źdźbła oraz septo-
riozę i fuzariozę kłosa. „Belis-
sa” cechuje się także ładnym, 
ciężkim ziarnem. To właśnie te 
cechy zdecydowały o tym, że 
po pierwszym roku reproduk-
cji odmiana ta zyskała uznanie 
wśród moich klientów rolników. 
W obecnym sezonie również 
prognozuję bardzo ładny plon, 
mimo okresowych niedoborów 
wody w moim regionie.- Andrzej 
Kiryczuk Gospodarstwo Rolno-
-Nasienne. (Foto 2)

A R T Y K U Ł  P R O M O C Y J N Y Y
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Żyto mieszańcowe

Z aktualnych danych wy-
nika, iż powierzchnia uprawy 
odmian mieszańcowych żyta 
stanowi jedynie 10% areału 
przeznaczonego pod zasiewy 
tego gatunku zboża. W Niem-
czech odmianami hybrydo-
wymi obsiane jest 70% całego 
areału.

Rozmowa z Panem Łuka-
szem Leśniakiem, producen-
tem mleka na temat odmian 
mieszańcowych żyta

Anna Rogowska: Proszę 
opowiedzieć o swojej dzia-
łalności, skali gospodarstwa 
i jego profilu.

Łukasz Leśniak : Gospo-
darstwo rolne o powierzchni 
150 ha, położone w miejsco-
wości Chojnik (gmina Sośnie) 
prowadzę wspólnie z bratem. 
Głównym profilem naszej dzia-
łalności jest produkcja mleka 
(100 dojnych krów). Zajmuje-
my się także hodowlą bydła 
opasowego. Wiem, że rozmowa 
dotyczyć będzie produkcji zbóż 
na paszę. Ta uprawa nigdy nie 
była kluczowym kierunkiem 
naszej produkcji, ponieważ go-
spodarujemy na glebach V i VI 
klasy. Postawiliśmy na hodowlę 
w celu osiągnięcia zadowala-
jących efektów finansowych. 
Przy tym profilu działalności 
kluczowe są użytki zielone, któ-
rych posiadamy ponad 40 ha 

oraz zabezpieczenie gruntów 
pod uprawę kukurydzy około 
70 ha. Dopiero pozostałą resztę 
możemy przeznaczyć pod upra-
wę zbóż, dzieląc powierzchnię 
pomiędzy pszenżyto i żyto, 
którego siejemy około 15 ha 
wyłącznie na glebach  VI klasy.

A. R.: Średni plon żyta wy-
nosi w Polsce 28,9 dt/ha, jest 
to najniższy wynik wszystkich 
ozimin. Czy według Pana dzie-
je się tak, gdyż żyto ozime jest 
tradycyjnie postrzegane jako 
uprawa ekstensywna?

Ł. L.: Dokładnie tak. Żyto 
w Polce zgodnie z powiedze-
niem „Żyto po życie i tak przez 
całe życie” jest postrzegane 
jako „ konieczne” – zasiejemy, 
a co urośnie zbierzemy. Z ob-
serwacji wiem, że nawożenie 
pod żyto ogranicza się tylko 
do azotu przy zerowej ochronie 
fungicydowej. W takiej sytu-
acji nie należy spodziewać się 
wyższych plonów.

A. R.: Jak ocenia Pan ren-
towność produkcji żyta?

Ł. L.: Uważam, że opłacal-
ność produkcji żyta zależy 
od podejścia rolnika – zmia-
ny nastawienia do nawożenia 
i ochrony, a dotyczy to zarów-
no odmian mieszańcowych, 
jak i populacyjnych.

A. R.: Jakie plony uda-
je się osiągać u Pana 

w gospodarstwie?
Ł. L.: Ponieważ są to gleby 

klasy VI dużo zależy od ilości 
opadów, udaje nam się jednak 
uzyskiwać plony przekracza-
jące 6 t/ha. Jednak w roku 
2015 kiedy panowała susza 
plon był na poziomie 3 t/ha, 
ale to był wyjątek.

A. R.: Jaki jest wg Pana klucz 
do sukcesu w produkcji żyta?

Ł. L.: W naszym przypad-
ku nauczyliśmy się wyciągać 
maksimum, a kluczem do tego 
jest zastosowanie około 40 ton 
obornika na hektar ( mamy go 
pod dostatkiem), siew poplo-
nów na tych stanowiskach, 
nawożenie NPK, przy czym 
pierwsza dawka azotu zasto-
sowana powinna być możli-
wie najwcześniej, jeszcze przed 
rozpoczęciem wegetacji w celu 
dokrzewienia łanu i wyko-
rzystania wilgoci zimowej, 
obserwacja łanu i szybkie re-
agowanie z kolejnymi dawkami 
azotu i ochroną w zależności 
od pogody.

A. R.: Powszechnie panuje 
przekonanie, iż uprawa żyta 
udaje się na słabych i zawod-
nych glebach. Tradycyjnie 
rolnicy pod jego zasiewy wy-
bierają najgorsze stanowiska 
w gospodarstwach. Czy to 
odpowiednia strategia?

Ł. L.: Tak, uprawa żyta może 

się udać na słabych stanowi-
skach, ale trzeba o to zadbać 
oraz mieć trochę szczęścia 
przy opadach deszczu. My 
nie mamy wyjścia, dlatego 
wykorzystujemy najsłabsze 
stanowiska, mając jednak 
do dyspozycji gleby klasy IV 
przeznaczyłbym je pod zasie-
wy żyta mieszańcowego. Inni 
rolnicy na takich stanowiskach 
męczą się z uprawą pszenic 
populacyjnych. Żyto hybry-
dowe w takich warunkach da 
wyższe plony przy niższych 
kosztach, a ceny w skupie żyta 
konsumpcyjnego niewiele od-
biegają od cen pszenicy pasz-
owej, bo tylko taką zbierzemy 
z tych gleb. Wspólnie z bratem 
zdecydowaliśmy się na uprawę 
żyta mieszańcowego – odmia-
nę Performer ze względu na 
mniejszą zawartość substan-
cji antyżywieniowych (całość 
przeznaczona jest do skarmie-
nia) i wyższy poziom plonowa-
nia tej odmiany w porównaniu 
z odmianami populacyjnymi.

A. R.: Sytuację z pewnością 
pogarsza bardzo słaba wymie-
nialność materiału siewnego 
wynosząca w skali kraju oko-
ło 10%. Czy mógłby Pan to 
skomentować?

Ł. L.: Jest to sytuacja ,o któ-
rej wspomniałem – żyto w Pol-
sce nie jest postrzegane jako 

uprawa, na której można za-
robić, a więc nie inwestuje 
się w nią.

A. R.: Od jak dawna uprawia 
Pan żyto. Jaki areał przeznacza 
Pan pod zasiewy?

Ł. L.: Od zawsze, a hybry-
dowe od 5 lat. Co do areału 
to jest to 50% zasiewu zbóż, 
drugie tyle przeznaczamy pod 
zasiewy pszenżyta.

A. R.: Jaka będzie struk-
tura tegorocznych zasiewów 
w gospodarstwie?

Ł. L.: Nie jest to jeszcze 
ustalone, a wszystko zależy od 
zbioru kukurydzy na kiszonkę 
i od aktualnych zapasów – je-
żeli będą na wystarczającym 
poziomie, będziemy mogli 
pozwolić sobie na więcej zbóż.

A. R.: W jaki sposób wybiera 
Pan odmiany? Czym kieruje 
się podczas podejmowania 
decyzji o ich zakupie?

Ł. L.: Oprócz prowadzenia 
gospodarstwa zajmujemy się 
również handlem dodatkami 
paszowymi oraz materiałem 
siewnym kukurydzy, traw 
i zbóż, przez co mamy do-
stęp do „źródła”, w kontekście 
oferty firm nasiennych. Spo-
tykamy się z wieloma hodow-
cami, z którymi wymieniamy 
się informacjami. Ostatecznie 
to próby na własnych polach 
decydują o wyborze konkretnej 
odmiany.

A. R.: Od kilku lat uprawia 
Pan mieszańcowe odmiany 
żyta. W jaki sposób zainte-
resował się Pan hybrydami?

Ł. L.: Przez przedstawiciela 
firmy nasiennej, to on wpro-
wadził mnie w tajniki uprawy 
żyta hybrydowego i wskazał 
odmianę.

A. R.: Jakie są Pańskie 

doświadczenia z odmianami 
mieszańcowymi żyta. Czym 
wyróżniają się na tle odmian 
populacyjnych

Ł. L.: Jest kilka różnic, ale 
najważniejsze według kolej-
ności to: wigor początkowy, 
krzewistość, niższy łan, ale 
grubsza słoma, przez co odpor-
niejszy na wyleganie, a finalnie 
wyższy plon.

A. R.: Podobno odmiany 
mieszańcowe świetnie radzą 
sobie na gorszych, mozaiko-
watych stanowiskach. Jakie są 
Pańskie spostrzeżenia?

Ł. L.: Tu muszę podeprzeć 
się wiedzą i obserwacjami, 
które poczyniłem jako dys-
trybutor. Obserwując pola 
u zaprzyjaźnionych rolników 
mogę powiedzieć krótko – kto 
raz zasiał żyto mieszańcowe, 
będzie je siał zawsze.

A. R.: Czyli według Pańskiej 
opinii uprawa hybryd jest cie-
kawą alternatywą dla uprawy 
odmian konwencjonalnych?

Ł. L.: Dla uprawy żyta po-
pulacyjnego na pewno. Na 
glebach średnich to także cie-
kawa alternatywa dla uprawy 
pszenicy populacyjnej.

A. R.: Czyli przyszłość na-
leży do mieszańców?

Ł. L.: Zdecydowanie TAK.
A. R.: Z naszej rozmowy 

wynika, że wszystko prze-
mawia za wyborem odmian 
hybrydowych. Wysokie plo-
nowanie, dobra jakość han-
dlowa, a także odporność na 
stresy biotyczne i abiotyczne to 
główne ich zalety. Trudno więc 
zrozumieć nieufność polskich 
rolników do wyboru odmian 
mieszańcowych.

Anna Rogowska

Czy sceptycyzm polskich rolników dotyczący wyboru 
hybryd jest uzasadniony?
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Pszenica orkisz

W ostatnich latach obserwu-
je się wzrost zainteresowania 
starymi roślinami uprawny-
mi. Pszenica orkisz, powszech-
nie nazywana orkiszem lub 
szpelcem, jest jednym z naj-
starszych zbóż wysiewanych 
przez człowieka. Powrót psze-
nicy orkisz, wynika zarówno 
z jej unikatowych właściwości 
żywieniowych i smakowych, 
jak i agrotechnicznych. Or-
kisz polecany jest do uprawy 
w gospodarstwach eksten-
sywnych, głównie ekologicz-
nych. Wszechstronne zalety 
orkiszu sprawiają, że wzbudza 
on ogromne zainteresowanie 
wśród rolników, hodowców 
roślin, technologów żywności 
oraz konsumentów.

Pszenicę orkisz (Triticum 
aestivum ssp. spelta) cha-
rakteryzuje sztywne, puste 
wewnątrz, długie źdźbło 
(120-160 cm), podatne na 
wyleganie. Kłos ma twardy, 
niewymłacający się, ościsty 
lub bezostny. Kłoski ułożone 
są luźno, tworząc prześwity. 
Osadka kłosowa jest bardzo 
łamliwa i często rozpada się 
podczas omłotu. Ziarniaki 
otulone są mocną plewką, 
która z jednej strony znacznie 
utrudnia wymłacanie ziarnia-
ków, z drugiej  zabezpiecza je 
przed skażeniem zanieczysz-
czeniami pochodzącymi z at-
mosfery, chorobami, a nawet 
promieniowaniem radioaktyw-
nym. Masa tysiąca ziaren or-
kiszu wynosi od 24 do 60 g. 
Plewy stanowią do około 25-
32% masy kłoska.

Orkisz i jego przetwory po-
siadają bardzo dużą wartość 
odżywczą. Ziarno orkiszu 
zawiera od 10 do 17% ła-
twostrawnego białka, które 
jest bogate w dobrze przy-
swajalny gluten. Dzięki temu 
produkty orkiszowe są dobrze 
tolerowane przez ludzi chorych 
na celiakię. Ziarno zawiera od 
1 do 5% tłuszczu o bardzo 

korzystnym składzie kwasów 
tłuszczowych, znaczącą ilość 
fitosteroli obniżających poziom 
cholesterolu we krwi, witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach 
(A, D, E), witamin z grupy B 
i PP. Ponadto orkisz jest bogaty 
w związki mineralne, takie jak: 
fosfor, żelazo, cynk, miedź, 
mangan, kobalt i krzem Za-
wartość m.in. cynku, miedzi, 
selenu jest większa niż w ziar-
nie pszenicy zwyczajnej. Or-
kisz posiada również około 
11% włókna surowego i jest 
to ilość zbliżona do poziomu 
tego składnika w owsie. Doj-
rzałe ziarno zawiera duże ilo-
ści kwasu krzemowego, który 
zapewnia prawidłowy wzrost 
skóry, włosów i paznokci. 
Występuje w nim naturalny 
antybiotyk – rodanid, który 
bierze udział w kształtowa-
niu systemu odpornościowego. 
Ziarno orkiszu wpływa ko-
rzystnie na układ trawienny 
i coraz częściej jest elemen-
tem różnych diet leczniczych. 
Przeciwdziała powstawaniu 
komórek nowotworowych, za-
pobiega stanom zapalnym oraz 
wzmacnia odporność. Orkisz 
jest pomocny w stanach zmę-
czenia, alergiach, chorobach 
nerek i serca.

Ze względu na liczne zalety 
orkiszu, jest on wykorzysty-
wany na szeroką skalę. Z doj-
rzałego ziarna produkuje się: 
ryż orkiszowy, mąkę razową 
i białą, płatki, kasze, maka-
rony, pieczywo, ciastka, kra-
kersy, paluszki, wafle, otręby, 
a także kawę i alkohole, takie 
jak gin, piwo, spirytus i wódka. 
Ziarno zebrane w fazie doj-
rzałości mlecznej dodawane 
jest do zup, sosów, kotletów, 
puddingów, itd. Plewy orkiszo-
we są natomiast materiałem 
izolacyjnym (chronią przed 
poceniem), dlatego napeł-
nia się nimi kołdry i matera-
ce. Najbardziej popularnym 
produktem jest jednak chleb 

orkiszowy, który odznacza się 
wyjątkowymi walorami sma-
kowymi oraz zachowuje długo 
świeżość.

Orkisz występuje w formie 
ozimej i jarej, ale obecnie 
w uprawie dominuje forma ozi-
ma. W Polsce zazwyczaj upra-
wia się odmiany niemieckie: 
Schwabenkorn, Frankenkorn, 
Oberkulmer Rothkorn, Schwa-
benspelz, Ceralio i Ostro. 
W 2012 wpisano do rejestru 
odmian COBORU pierwszą 
polską ozimą odmianę pszeni-
cy orkisz – Rokosz, natomiast 
w roku 2015 zarejestrowano 
jarą odmianę Wirtas.

Orkisz jest jednym z naj-
mniej wymagających zbóż, 
odpornym na warunki pogo-
dowe, stabilnie plonującym, 
stwarzającym możliwości 
uprawy na glebach ubogich, 
kamienistych aż do wysokości 
1500 m n.p.m. Duże zdolności 
przystosowawcze sprawiają, 
iż orkisz dobrze znosi zimę, 
nadmiar lub brak wody w okre-
sie wegetacji, a także posiada 
wysoką odporność na zaso-
lenie gleby. Korzystne dla or-
kiszu są lata o zwiększonych 
opadach w grudniu i w maju, 
oraz łagodna zima, bez długich 
mrozów.

 Orkisz, mimo mniejszych 
niż pszenica zwyczajna wy-
magań glebowych, powinno 
uprawiać się na glebach klasy: 
II, IIIa, IIIb, IVa oraz ewentu-
alnie IVb. Zaś na glebach klasy 
V plon tego gatunku jest niski, 
a ziarno wręcz niewymłacalne. 
Najkorzystniejsze do uprawy 
tego gatunku są gleby będące 
w dobrej kulturze, tzn. próch-
niczne, zasobne w składniki 
pokarmowe, o wysokiej ak-
tywności biologicznej i odczy-
nie zbliżonym do obojętnego.

Pszenica orkisz nie ma 
specjalnych wymagań co 
do przedplonu. Najlepszymi 
przedplonami są rośliny nie-
zbożowe, takie jak: bobowate 

drobnonasienne, strączkowe, 
rzepak i okopowe. Uprawa po 
zbożach jest niewskazana, 
a jeżeli jest taka konieczność 
należy rozdzielić uprawę zbóż 
międzyplonem, np. facelią lub 
gorczycą. Uprawa roli pod 
pszenicę orkisz nie różni się 
od uprawy pod inne zboża i za-
leży głównie od przedplonu.

Materiałem siewnym orki-
szu są kłoski lub ziarniaki. Wy-
korzystanie kłosków bardzo 
często przysparza dużo proble-
mów z samym wysiewem oraz 
uzyskaniem równomiernej 
i prawidłowej obsady roślin. 
Optymalna głębokość wysie-
wu to 3-6 cm, przy czym ko-
rzystniejszy jest siew głębszy. 
Gęstość siewu powinna mie-
ścić się w granicach od 160 do 
250 kłosków/m2. Zwiększo-
na dawka wysiewu powoduje 
słabe krzewienie się orkiszu, 
wytworzenie krótszych kłosów 
i mniejszych ziarniaków, zaś 
plony uzyskane w warunkach 
małego i dużego zagęszczenia 
łanu są do siebie bardzo zbli-
żone, ponieważ orkisz ma 
wyjątkową zdolność do sa-
moregulacji łanu. Gęstszy łan 
jest bardziej konkurencyjny 
względem chwastów, co daje 
mu przewagę w warunkach 
gospodarowania ekologicz-
nego. Optymalna ilość wy-
siewu mieści się w granicach 
do 200-400 kg kłosków na 
hektar. Ziarno pszenicy orkisz 
nie wymaga zaprawiana przed 
siewem, ponieważ ziarniaki są 
dobrze chronione przez ściśle 
przylegające do nich plewki. 
Zalecana ilość wysiewu ziaren 
wynosi od 70 kg do 120 kg/
ha przy masie 1000 ziarnia-
ków 30-35 g, co daje obsadę 
ok 200-300 roślin/m2. Ziarno 
orkiszu wysiewa się na głębo-
kość 2-3 cm. Należy pamiętać, 
że mechaniczne odplewianie 
na łuszczarce może powodo-
wać uszkodzenie ziarniaków, 
dlatego przed wysiewem na-
leży sprawdzić zdolność ich 
kiełkowania.

Optymalny termin siewu 
ozimej formy orkiszu jest nieco 
późniejszy niż pszenicy zwy-
czajnej. Siew powinien być 
wykonany od połowy wrze-
śnia do początku listopada, 
przy czym najkorzystniejszy 
w Polsce jest termin wrześnio-
wy. Przy opóźnionym siewie 
zaleca się zwiększenie ilości 
wysiewu, aby rośliny mo-
gły zrekompensować słabe 

Zapomniane zboże powraca na pola.

c.d. na str. 20
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rozkrzewienie i mniejszą liczbę 
źdźbeł kłosonośnych.

Orkisz lepiej niż pszeni-
ca zwyczajna wykorzystuje 
składniki mineralne z gleby, 
w związku z tym jego po-
trzeby nawozowe są mniej-
sze. Gatunek ten wymaga 
dobrego zaopatrzenia w po-
tas, który jest niezbędny do 
budowy długich źdźbeł, na-
tomiast zapotrzebowanie na 
fosfor jest na poziomie psze-
nicy zwyczajnej. W przypad-
ku nawożenia azotem należy 
postępować bardzo ostrożnie, 
ponieważ zbyt duża ilość tego 
składnika może doprowadzić 
do wylegania roślin, na co or-
kisz jest bardzo podatny. Na 
glebach kompleksu żytniego 
bardzo dobrego optymalna 
dawka azotu wynosi 80 kg/
ha. Nawozy azotowe należy 
stosować w dwóch dawkach: 
50% w okresie wiosennego ru-
szenia wegetacji i 50% w fazie 
strzelania w źdźbło. Ze wzglę-
du na duże zainteresowanie 

uprawą orkiszu w gospodar-
stwach ekologicznych, ważne 
jest poznanie jego reakcji na 
nawożenie organiczne. Dawka 
obornika zależy od żyzności 
gleby i kształtuje się na pozio-
mie około 10-25 t/ha. Obornik 
należy stosować bezpośrednio 
pod orkę siewną i wymieszać 
z glebą na głębokość 10-15 cm. 
Dodatkową możliwością wpro-
wadzenia materii organicznej 
jest zastosowanie gnojówki. 
Wpływa ona korzystnie na 
regenerację roślin po trudnej 
zimie, krzewienie i zawiązy-
wanie większej ilości kłosków 
w kłosie. Stosuje się ją, jak tyl-
ko warunki polowe pozwolą 
na wejście w pole, w ilości 
5-12 m3/ha. Po nawożeniu moż-
na przeprowadzić bronowanie.

Pielęgnacja pszenicy or-
kisz polega głównie na wio-
sennym bronowaniu, które 
oprócz niszczenia siewek 
chwastów, zwiększa krze-
wienie łanu. W gospodar-
stwach tradycyjnych stosuje 
się herbicydy, takie jak dla 

pszenicy zwyczajnej. W go-
spodarstwach ekologicznych 
pomocny w walce z chwasta-
mi może okazać się wiosenny 
podsiew koniczyny, która po 
zbiorze orkiszu, będzie dalej 
rozwijać swoją biomasę. Ge-
neralnie orkisz odznacza się 
lepszymi parametrami wzro-
stu w warunkach konkurencji 
z chwastami, niż współczesne 
odmiany pszenicy zwyczajnej. 
Ma szybsze tempo wzrostu, 
lepsze rozkrzewienie, długość 
źdźbła, większą biomasę oraz 
indeks powierzchni liści.

Orkisz jest odporny na 
choroby źdźbła i kłosa - rdzę 
źdźbłową, septoriozę kłosa, 
oraz wiele szczepów rdzy żół-
tej. Z tego względu stosowanie 
fungicydów nie jest koniecz-
ne w tej uprawie, aczkolwiek 
gatunek ten dobrze reaguje 
na intensyfikację chemicznej 
ochrony przeciwko patogenom.

Termin zbioru pszenicy or-
kisz ma ogromne znaczenie dla 
ilości pozyskanego ziarna. Kło-
sy orkiszu są bardzo kruche, 

dlatego podczas zbioru w fa-
zie dojrzałości pełnej łatwo 
się łamią i opadają na ziemię. 
Z tego względu korzystnie jest 
zbierać orkisz po południu. 
Plon kłosków to 1,5-2 t/ha na 
glebach słabych i po gorszym 
przedplonie, zaś 3-6 t/ha na 
glebach dobrych i po dobrym 
przedplonie. Ogromne trud-
ności rolnikom sprawia po-
zyskanie ziarna. Wydajność 
odplewionego ziarna stanowi 
50-70% plonu brutto i zależy 
od jakości zbioru. Odplewianie 
ziarna najlepiej wykonać za 
pomocą przerobionego bukow-
nika do koniczyny, śrutownika 
ramieniowego lub specjalnej 
łuszczarki, jednak efekty nie 
zawsze są zadowalające.

dr Małgorzata Haliniarz
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie
Katedra Herbologii 

i Technik Uprawy Roślin,

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

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Fungicydowa 
zaprawa 
nasienna
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Postęp w hodowli 
pszenicy

W Polsce areał jej uprawy 
stanowi 25% powierzchni 
przeznaczanej pod zasiewy 
zbóż i wynosi około 2 mln 
hektarów. Gatunek ten ma 
najwyższy ze wszystkich 
zbóż potencjał plonowania 
i wszechstronne możliwości 
wykorzystania ziarna.

Ograniczanie powierzchni 
pod uprawę zbóż powoduje, 
iż rolnicy wybierają odmiany 
wysoko i stabilnie plonujące, 
o wysokiej tolerancji na różne 
czynniki, przede wszystkim 
zaś takie, które sprawdzają 
się na gorszych stanowiskach, 
bez uszczerbku dla jakości 
handlowej.

Generalnie prace hodowlane 
determinowane są potrzebami 
rynku oraz przemysłu prze-
twórczego. Priorytetem dla 
firm nasiennych jest tworze-
nie odmian o coraz wyższym 
potencjale plonotwórczym, 
wysokiej jakości handlowej 
ziarna oraz zintensyfikowanej 
odporności na stresy zarów-
no biotyczne, jak i abiotyczne. 
Zmiany kierunków prac ho-
dowlanych obejmują jedynie 
brane pod uwagę priorytety.

Dość dużym przełomem 
w hodowli pszenicy było stwo-
rzenie hybryd i prace nad ich 
udoskonalaniem. Już w latach 
trzydziestych ubiegłego wie-
ku w Stanach Zjednoczonych, 
po zakończonych sukcesem 
pracach nad mieszańcami 
kukurydzy, powstał federal-
ny program mający na celu 
stworzenie hybryd innych ga-
tunków zbóż. Równolegle do 
tych badań prowadzone były 
przez prywatne firmy hodow-
lane inne programy badawcze 
dedykowane mieszańcom zbóż. 
W latach sześćdziesiątych pra-
cami nad powstaniem hybryd 
pszenicy zainteresowali się 
francuscy naukowcy, a w la-
tach osiemdziesiątych XX wie-
ku w prace nad mieszańcami 
pszenicy były zaangażowa-
ne wszystkie renomowane 
firmy nasienne. Już ponad 
trzydzieści lat temu udało się 
stworzyć pierwszą tego typu 
odmianę, jednak w ogólno-
dostępnej sprzedaży hybrydy 
pojawiły się dopiero dziesięć 
lat później. Na zachodnioeu-
ropejskich rynkach pszenica 

mieszańcowa dość szybko zna-
lazła zwolenników. W naszym 
kraju dopiero w ubiegłym roku 
COBORU wpisało pierwszą 
odmianę hybrydową do kra-
jowego rejestru. Polscy rolnicy 
od tego roku mogą przekonać 
się, iż uprawa mieszańców jest 
ciekawą alternatywą dla od-
mian liniowych. Mieszańce 
pszenic dobrze radzą sobie 
i z nadmiarem i niedoborem 
wody, co potwierdziły wyni-
ki badań z 2015 roku, kiedy 
deficyt wody w naszym kraju 
był blisko 300% wyższy niż 
w wieloleciu. Mieszańce są 
bardziej plenne niż odmiany 
populacyjne. Charakteryzują 
się także lepszym wigorem, 
większym rozrostem bioma-
sy, co przekłada się na wzrost 
intensywności przebiegu foto-
syntezy oraz silniej rozbudowa-
nym systemem korzeniowym, 
co gwarantuje lepsze wyko-
rzystanie wody i składników 
pokarmowych. Masa korze-
ni mieszańców może być aż 
o połowę większa niż masa 
korzeni odmian konwencjo-
nalnych. Jest to spowodowane 
efektem heterozji, który skut-
kuje większą masą korzenio-
wą i wyższą produktywnością 
ziarna w porównaniu do linii 
rodzicielskich i innych odmian 
konwencjonalnych, a co się 
z tym bezpośrednio wiąże – 
większym zaziarnienem kłosa 
i wyższą MTZ. Dodatkową za-
letą hybryd jest wysoka zdro-
wotność i żywotność roślin.

W 2016 roku zarejestrowana 
została w Polsce pierwsza od-
miana mieszańcowa – Hybery. 
Pojawienie się w krajowym re-
jestrze odmiany hybrydowej 
jest zwiastunem zmian w upra-
wie tego gatunku. Kolejne 
odmiany mieszańców są już 
testowane w ramach doświad-
czeń wewnętrznych hodowcy 
i już wkrótce zostaną włączone 
do badań rejestrowych COBO-
RU.W chwili obecnej odmia-
ny tego typu stanowią jedynie 
niewielki procent wybieranych 
przez rolników, jednak z pew-
nością w perspektywie kilku 
czy kilkunastu lat zdobędą 
uznanie polskich producen-
tów zbóż.

Anna Rogowska

Pszenica jest gatunkiem 
o kolosalnym znaczeniu 
w kontekście bezpieczeństwa 
żywnościowego.

c.d. art. ze str. 19
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www.trzuskawica.pl

WAPNO TLENKOWE AGROBIELIK 
– GWARANCJĄ SKUTECZNOŚCI

Nadchodzi najbardziej korzystny okres wapnowania gleb, jakim jest pora 
pożniwna i czas jesiennych zbiorów płodów rolnych. Częstym dylematem jest 
właściwy wybór rodzaju wapna. Z szerokiej oferty rynkowej,  trzeba wybrać ten 
najwłaściwszy. Najwłaściwszy, to oznacza najbardziej skuteczny dla danego 
rodzaju gleby, zasadny ekonomicznie i trwale poprawiający strukturę warstwy 
uprawnej.

TRZUSTRZUSKAWICA S.A oferuje Państwu sprawdzone od wielu lat i doceniane  wśród 
licznego grona klientów, WAPNO TLENKOWE AGROBIELIK /palone/ odmiana: 01, 
02 i 03 tj. o zawartości co najmniej 80, 70 i 60 % czystego tlenku wapna CaO.

AGROBIELIK  powstaje z  przemielenia wcześniej wypalonej skały wapiennej. 
Oprócz wysokiej zawartości CaO, charakteryzuje się wysoką aktywnością che-
miczną tzw. reaktywnością sięgającą ok. 100%. Właściwości te dają gwarancję 
wysokiej jego skuteczności  co jest widoczne już w najbliższym plonowaniu roślin. 

Stosując wapno AGROBIELIK szczególnie na glebach średnich i ciężkich, gdzie 
jest ono niezastąpione, maksymalnie skracamy czas doprowadzenia gleby do jej optymalnych warunków uprawowych.
Stosowanie wapna AGROBIELIK w rolnictwie zawsze dawało i daje wymierne korzyści w wielkości i zdrowotności plonów, a w konsekwencji rentowności gospodarowania. 
WWarunkiem bezwzględnym, by tak się stało,  jest zastosowanie go w odpowiednim czasie i dawce  właściwej dla danego rodzaju gleby i jej kwasowości /pH/.  Zalety produkowa-
nego przez TRZUSKAWICA S.A. wapna, doceniają rolnicy prowadzący produkcję rolną, sadownicy oraz gospodarstwa rybackie w całej Polsce. Wymownym tego przykładem jest 
fakt powrotu wielu z nich do AGROBIELIKA, po czasowym zastosowaniu innych rodzajów nawozów wapniowych np. z grupy węglanów. Dowodzą tego, też  liczne opinie naszych 
klientów, którzy od kilku lat stosują z dobrym skutkiem ten produkt.

Oto jedna z wielu:
Jan Richter – rolnik z gminy Zbrosławice woj. śląskie:
„Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 1000 ha. Od wielu lat korzystam z wapna tlenkowego jakie dostarcza mi Firma Agria Sp. z o.o. w Tarnowie. Przyznam, że skuteczność zastoso-
wania tego nawozu przerosła moje oczekiwania. Przez dwa lata stosowałem dawkę w masie 2 tony /ha 70% wapna z Trzuskawicy S.A. Spowodowało to na glebach lekkich poprawę pH        
z 4,5 na 6,5-7,0. Na glebach zwięzłych zastosowałem dawkę w masie tego wapna 3 -3,5 tony/ha i po dwóch latach poprawiłem pH z 4 do ok. 7,5. Takich efektów nie mogłem w tak krótkim 
czasieczasie uzyskać  żadnym innym rodzajem wapna. Doprowadziłem glebę do takiej kultury, że obecnie mogę sobie pozwolić  na przerwę w wapnowaniu bądź stosować tylko dawki podtrzy-
mujące. Przekonałem się że właściwe stosowanie wapna tlenkowego w oparciu o wyniki badania gleby, to warunek oczekiwanego sukcesu. Swoim doświadczeniem służę innym zaintere-
sowanym rolnikom”.   nnnnnnnnnnnnnnnnnn
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  Ochrona fungicydowa i działanie stymulujące wzrost
  Doskonałe wyrównanie łanu
  Wyższa jakość plonu

*szczegóły  na www.arysta.pl

TERAZ PRZY ZAKUPIE VITAVAX NAWÓZ ARVITA W PROMOCYJNEJ CENIE*

   Synergia dwóch substancji 
(karboksyna i tiuram) 
– brak ryzyka odporności 
oraz doskonała ochrona

   Energia na starcie  
   Zaopatrzenie roślin 

w składniki pokarmowe 
już od fazy kiełkowania

   Lepsze krzewienie

Energia dla Twoich roślin
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Nielegalne środki 
ochrony roślin

Szeroko zakrojona europej-
ska akcja zakończona sukcesem 
– również dzięki zaangażowa-
niu Polskiego Stowarzyszenia 
Ochrony Roślin.

W ciągu 10 dni przepro-
wadzono ponad 940 kon-
troli i wykryto 122 tony 
nielegalnych i podrobionych 
pestycydów.

Według Państwowej Inspek-
cji Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa obrót nielegalnymi 
środkami ochrony roślin ma 
w zdecydowanej większości 
transgraniczny charakter, 
w który zaangażowane są pod-
mioty działające na rynkach 
różnych krajów, stąd skutecz-
ność w walce z nielegalnymi 
środkami wymaga sprawnej 
współpracy międzynarodowej.

Jak podkreśla Europol, 
powodzenie międzynarodo-
wych działań uzależnione jest 
od wielu czynników, wśród 

których kluczową rolę odgry-
wa współpraca z sektorem pry-
watnym, reprezentowanym 
przez CropLife International, 
Europejskie Stowarzyszenie 
Ochrony Roślin (ECPA) oraz 
Polskie Stowarzyszenie Ochro-
ny Roślin (PSOR).

Rolnik to zawód, na którym 
ciąży duża odpowiedzialność 
– produkcja i dostarczanie na 
rynek wysokiej jakości i bez-
piecznej żywności. Wybór 
narzędzi pracy, w tym stosowa-
nych środków ochrony roślin, 
musi być świadomy i oparty na 
wiedzy. Jak ustrzec się przed 
nielegalnymi i podrabianymi 
preparatami? Odpowiedzi na 
to, i wiele innych pytań, moż-
na znaleźć na stronie: www.
bezpiecznauprawa.org.

Źródło: PSOR
Opracowała: 

Jolanta Malinowska-Kłos

PSOR wspiera walkę 
z nielegalnymi środkami ochrony 
roślin.

Jak nawozić z głową?

Jakie nawozy najlepiej sto-
sować w pszenicy? Pytamy 
Przemysława Lipieckiego, 
starszego doradcę technicz-
no-handlowego w Timac Agro, 
który prowadził doświadczenia 
nawozowe pszenicy.

Pozornie sprawa trudna 
nie jest, jednak diabeł tkwi 
w szczegółach. Na poletkach 
doświadczalnych przetesto-
wane zostało wiele kombi-
nacji, jakie z nich wnioski?

Wnioski tak naprawdę będą 
dopiero po żniwach, ale już 
dziś widać lepiej rozwinięty 
system korzeniowy, zdrow-
szą, lepiej rozwiniętą blaszkę 
liściową i lepszy stan kłosa. Te-
stowaliśmy tu nasze produkty 

dolistne Fertileader Tonic i Vi-
tal oraz dolistno-doglebowy 
Fertileader Starter, a także 
nawozy granulowane (Euro-
fertil Top NPS 49 i Sulfammo 
23 N-Process) i nawóz do mie-
szania z RSMem (Brio S). Top 
NPS ma 3% azotu, 22% fos-
foru, 24% siarki, 29% wapnia 
i 0,15% boru, a więc wszystko 
co potrzeba, w szczególności 
siarkę. Siarka jest potrzebna, 
by najlepiej wykorzystać azot.

O siarce pamiętamy w rze-
paku, ale w zbożach – nie.

Siarka jest odpowiedzialna 
za to, ile azotu się pobierze. 
Podobnie magnez i wapń są 
potrzebne do tego procesu, 
dlatego są one w składzie tego 

nawozu. Na doświadczeniach 
poletkowych dodawaliśmy pro-
dukty zawierające pojedynczo 
te pierwiastki, aby pokazać jaki 
wpływ ma każdy z nich na stan 
i plonowanie pszenicy.

A z danych historycznych 
jaki to powinien być wpływ?

Z naszych dotychczasowych 
doświadczeń wynika, że siarka 
podana w naszej technologii 
zwiększa plon ziarna o 500-
800kg / ha. Pamiętajmy też, 
że jeśli uprawa jest dobrze 
odżywiona, to ma większą 
odporność na patogeny.

Czy można wyodrębnić ja-
kiś konkretny pierwiastek, 
który wpływałby szczególnie 
na odporność?

Nie. Potrzebny jest kom-
plet. Przykładowo: co z tego, 
że damy dużo azotu, a rośli-
na będzie ładna i zielona, ale 
giętka. O twardości łodygi de-
cyduje wapń. Bor wpływa na 
magazynowanie cukrów i biał-
ka w ziarnie. Magnez i siar-
ka wpływają na przyswajanie 

azotu, a więc siłę rośliny. 
Wszystkie składniki powin-
ny być wyważone, a porównać 
można, że roślina podobnie 
jak człowiek – gdy najedzony 
i wypoczęty, to nie łapią go 
infekcje.

Czy można bazować na 
gotowych nawozach przy-
gotowanych pod konkretną 
uprawę pomijając własne ba-
dania gleby i jej zawartości 
w składniki pokarmowe?

Podstawą nawożenia po-
winna być analiza gleby, to 
co faktycznie w niej mamy je-
śli chodzi o mikro- i makro-
elementy oraz pH. Etykietka 
na nawozie i rekomendacja 

to tylko wskazówki, a nie 
wyręczanie rolnika. Pamię-
tać trzeba szczególnie o pH, 
bo im niższe tym gorsza do-
stępność makro- a tym lepsza 
mikroelementów i odwrotnie. 
Diabeł niestety tkwi w szcze-
gółach i nie da się efektywnie 
stosować gotowców ani jedną 
technologią nawieźć wszyst-
kich upraw. Musimy wiedzieć, 
ile mamy i ile roślina potrze-
buje, a więc ile trzeba wnieść. 
Chodzi o odżywianie roślin, 
a nie nawożenie gleby. Trze-
ba mierzyć, liczyć i nawozić 
z głową.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Nawożenie to jeden z głównych czynników 
plonotwórczych.
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Alternatywa dla obornika na poprawienie struktury gleby

Struktura gruzełkowata jest 
jedną z ważniejszych właści-
wości fizycznych gleby.

Wpływa ona bezpośrednio 
na jej żyzność i urodzajność, 
stwarzając jednocześnie ko-
rzystne warunki do kiełko-
wania nasion i prawidłowego 
rozwoju systemu korzeniowego 
roślin uprawnych. Dodatkowo 
taka gleba stawia stosunkowo 
mały opór maszynom i narzę-
dziom uprawowym.

W trakcie okresu wegetacyj-
nego zachodzą duże zmiany 
dotyczące gruzełkowatej struk-
tury gleby, co jest uwarun-
kowane przebiegiem pogody 
(ilość i rozkład opadów, tempe-
ratura powietrza), stosowaną 

agrotechniką (np. ilość i głębo-
kość zabiegów uprawowych, 
jakość sprzętu) i oddziaływa-
niem roślin uprawnych. Im bo-
gatszy system korzeniowy i im 
mniej intensywna uprawa roli, 
tym lepszy jest stan struktury 
gleby. Istotną rolę odgrywa tu 
również stosowanie nawozów 
naturalnych i organicznych. 
Najlepszym rozwiązaniem jest 
oczywiście obornik, jednak-
że z uwagi na fakt, iż ponad 
40% gospodarstw nie prowa-
dzi żadnej produkcji zwierzę-
cej, co bezpośrednio przekłada 
się na brak produkcji nawozów 
naturalnych, praktyka rolnicza 
poszukuje innych rozwiązań 
dotyczących tego problemu.

Najprostszym sposobem 
może być systematyczne sto-
sowanie resztek pożniwnych 
i słomy. Korzystne rezultaty 
uzyskuje się tylko wtedy, gdy 
słoma jest dobrze rozdrobnio-
na i równomiernie rozprowa-
dzona na powierzchni pola 
oraz dobrze wymieszana z gle-
bą w przypadku stosowania 
płużnej uprawy roli. W sys-
temach konserwujących sło-
ma powinna pozostać na polu 
w formie mulczu głębokiego 
lub płytkiego. Istotnym zagad-
nieniem jest również podanie 
dodatkowej dawki azotu na jej 
rozkład. Na każdą tonę sło-
my należy zastosować oko-
ło 6-12 kg azotu w czystym 

składniku. Większe dawki 
należy przyjąć na glebach 
lżejszych, natomiast mniejsze 
na ciężkich, gdyż gleby te są 
zazwyczaj bardziej zasobne 
w azot pochodzący z rezerw 
naturalnych gleby, a także 
z zastosowanych wcześniej 
nawozów. W przyorywanej 
słomie wnoszone są wszystkie 
podstawowe makroskładni-
ki, które po ich uruchomieniu 
w miarę postępującego roz-
kładu substancji organicznej 
w glebie, mogą być ponownie 
wykorzystywane przez rośliny 
uprawne.

Innym, równie korzystnym 
rozwiązaniem, jest wprowa-
dzenie do zmianowania roślin 
uprawianych jako międzyplo-
ny. Szczególnego znaczenia 
nabierają międzyplony ścier-
niskowe i wsiewki, a główne 
ich zadania to:
• poprawa struktury gleby 

i bilansu glebowej materii 
organicznej (próchnicy)

• ograniczenie ilości azota-
nów wymywanych z gleby 

do wód gruntowych poprzez 
pobieranie ich i wbudowy-
wanie w tkanki roślinne do 
późnej jesieni

• zwiększenie aktywności 
biologicznej gleby,

• ochrona gleby przed erozją 
w przypadku pozostawie-
nia międzyplonów jako 
zasiewów mulczujących 
powierzchnię gleby na 
okres zimy.
Dobrym rozwiązaniem, ko-

rzystnie odziaływującym na 
strukturę gleby, jest uprawa ro-
ślin bobowatych (stączkowych) 
i mieszanek motylkowych wie-
loletnich z trawami. Rośliny te, 
posiadając system korzeniowy 
palowy, przyczyniają się do 
powstawania korzystnej struk-
tury gruzełkowatej, wzbogaca-
jąc jednocześnie glebę w azot 
oraz próchnicę. Próchnica 
powstająca z takich resztek 
pozbiorowych jest wysycona 
wapniem, dzięki czemu wiąże 
cząstki gleby w trwałe, wodo-
odporne gruzełki. Dodatkowo 
w warstwie przykorzeniowej 

tych roślin rozwijają się licz-
ne mikroorganizmy glebowe, 
w tym bakterie i promieniow-
ce, które poprzez swoje wy-
dzieliny powodują zgruźlanie 
się cząstek gleby.

We współczesnym rolnic-
twie należy dążyć do tego, 
aby możliwie we wszystkich 
ogniwach zmianowania były 
uprawiane międzyplony, a na 
terenach bardziej zagrożonych 
erozją wskazane jest mulczo-
wanie gleby na okres zimy ro-
ślinami międzyplonowymi lub 
pozostawioną na powierzchni 
pola rozdrobnioną słomą. Ko-
rzystnym technicznym roz-
wiązaniem jest zastosowanie 
konserwującej uprawy roli 
(uprawa bezorkowa, uprawa 
pasowa – tzw. strip-till, siew 
bezpośredni) praktycznie pod 
wszystkie ważniejsze rośliny 
uprawy polowej, tj. zbóż, ku-
kurydzy, rzepaku, buraka i ro-
ślin strączkowych.

dr hab. inż. Janusz Smagacz, prof. nadzw.
IUNG-PIB w Puławach
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Humus zamiast obornika

Ograniczanie produkcji 
zwierzęcej i deficyt nawozów 
organicznych,  powodują że 
nawozy humusowe stają się 
efektywnym uzupełnieniem 
nawozów mineralnych. O tym 
rozmawiamy z Tadeuszem So-
chą z EkoDarPolu.

Nawozy humusowe, które 
produkujemy, stają się alter-
natywą dla nawozów mineral-
nych, bo te drugie osiągnęły 
już pewien pułap, którego nie 
są w stanie przebić. W przy-
padku nawozów zawierających 
kwasy humusowe i mikroorga-
nizmy wykorzystuje się dodat-
kowe mechanizmy sprzyjające 
lepszemu wykorzystaniu sub-
stancji nawozowych. Dodatko-
wo poprawiają one strukturę 
gleby i wzmacniają roślinę. 
Przyszłością więc jest łącze-
nie substancji humusowych 

i składników pokarmowych. 
Ma to też znaczenie w tech-
nologii ekologicznej.

Niebagatelne znaczenie 
ma też fakt, że coraz więcej 
gospodarstw nie prowadzi 
produkcji zwierzęcej, więc 
nie ma obornika.

Oczywiście! A 20 l nasze-
go Humusu Active zastępuje 
10 ton obornika! Rzecz jasna 
nie dotyczy to azotu, fosforu 
i potasu, ale mikroelementów, 
przyjaznej mikroflory i kwa-
sów humusowych. Makro-
elementy i tak trzeba wnieść 
w nawozach mineralnych, ale 
dzięki dodaniu humusu, po 
zsumowaniu obydwu czynni-
ków uzyskujemy efekt taki, jak 
przy nawożeniu obornikiem.

Humusy są – pomimo ro-
snącej popularności – wciąż 
tematem relatywnie nowym, 

bo rolnicy, którzy uczyli się 
fachu 30-40 lat temu, nie 
znają ich. O co pytają?

Przede wszystkim pytają 
o efekty. Tu najlepszą reko-
mendacją jest to, że ci, którzy 
spróbowali, wracają i zwięk-
szają powierzchnię stosowania. 
My mówimy jasno i otwarcie: 
wziąć na próbę, zobaczyć na 
własnym polu jak to działa, 
a jeśli rolnik będzie zadowolo-
ny, to i my będziemy zadowo-
leni. Z reguły jest tak, że kto 
raz spróbuje, przekonuje się 
naocznie i stosuje później na 
większej powierzchni. Efekty 
widać nie tylko na roślinie, 
ale również na glebie, której 
struktura się poprawia. Z roku 
na rok coraz więcej rolników 
stosuje nasze produkty.

Najrozsądniej by było 
zacząć stosować Humusy 
tam, gdzie mamy zepsutą 
strukturę?

Właśnie tak. Doradzamy 
rolnikom, aby spróbować 
na najgorszym kawałku, bo 
tam efekt będzie widocznym 
gołym okiem. Na dobrej gle-
bie różnice są mniejsze i po 
krótkim czasie efekt jeszcze nie 
będzie aż tak rzucał się w oczy. 
W przypadku zepsutej struktu-
ry, słabej gleby, pierwsze efekty 
widać już po kilku tygodniach, 
a po pół roku – roku widać 
na przykład niwelację zastoisk 
wodnych.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Produkty humusowe – kiedyś nisza – dziś coraz 
ważniejszy preparat.

Deficyt obornika zmusza rolników do wykorzystywania innych źródeł masy 
organicznej.
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Platforma Zielonej Energii
20 czerwca 2017 r. podczas Ty-

godnia Zrównoważonej Energii 
UE w Brukseli nastąpiło oficjalne 
uruchomienie Platformy Zielo-
nej Energii (Green Energy Plat-
form), której celem przewodnim 
jest promocja zrównoważonego 
udziału rolnictwa i towarzyszą-
cego mu przemysłu rolno-spo-
żywczego w realizacji wyzwań 
związanych z budowaniem bez-
pieczeństwa energetycznego zjed-
noczonej Europy. W skład grupy 
inicjatywnej Platformy Zielonej 
Energii weszli wiodący producen-
ci biopaliw oraz wybrane organi-
zacje krajowe z Niemiec, Francji, 
Litwy, Łotwy, Węgier, Szwecji, 
a także Polski reprezentowanej 
przez Krajową Izbę Biopaliw!

Platforma Zielonej Energii 

mobilizując wspólnotowy sektor 
biopaliw produkowanych z euro-
pejskich surowców rolnych ma 
być aktywnym uczestnikiem 
debaty publicznej na temat no-
wej dyrektywy w sprawie pro-
mowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych (tzw. RED 
II) zainicjowanej przez Komi-
sję Europejską w listopadzie 
2016 roku publikacją wstępnej 
propozycji legislacyjnej. W naj-
bliższych dniach dyskusja w tej 
sprawie ma rozgorzeć na forum 
Parlamentu Europejskiego.

„Europejski sektor biopaliw 
nierozerwalnie związany jest 
z rolnictwem, dla którego stał 
się niezwykle ważnym impul-
sem rozwoju i stabilizacji opła-
calności. Przetwarzając rzepak 

i zboża na potrzeby produkcyjne 
odnawialnych paliw będących 
substytutem dla importu ropy 
naftowej dostarczamy jednocze-
śnie na rynek ponad 13 mln ton 
rocznie wysokobiałkowych kom-
ponentów paszowych. Każdy litr 
biodiesla wyprodukowany w UE 
ze sprowadzonego w tym celu 
oleju palmowego zamiast rzepa-
ku oznacza stratę ok. 1,5 kilogra-
ma cennej śruty, w miejsce której 
będziemy musieli zaimportować 
genetycznie modyfikowaną śrutę 
sojową. Celem Platformy Zielo-
nej Energii, poprzez aktywny 
udział w debacie publicznej na 
temat nowej dyrektywy REDII, 
jest wskazywanie takich danych 
i faktów, które w sposób niero-
zerwalny łączą sektor biopaliw 

z rolnictwem i rozwojem obsza-
rów wiejskich w Unii Europej-
skiej” – powiedział Zygmunt 
Gzyra, Prezes Krajowej Izby 
Biopaliw.

„Niezmiernie cieszy fakt, że 
platforma skupia zarówno pro-
ducentów biodiesla jak i bioeta-
nolu, co nie jest zjawiskiem tak 
powszechnym w całej Europie, 
choć na takich zasadach od po-
czątku swojego istnienia opiera 
się Krajowa Izba Biopaliw oraz 
szersze – bo wspólne także 
dla rolników i branży olejar-
skiej - porozumienie branżowe 
w Polsce, jakim jest Koalicja Na 
Rzecz Biopaliw. Platformę Zie-
lonej Energii traktujemy jako 
kolejną szansę na wzmocnienie 
naszego przekazu na poziomie 

unijnym, który od lat formułu-
jemy wspólnie z europejskimi 
organizacjami branżowymi. 
Dla nas zatem przystąpienie 
do Platformy było naturalnym 
krokiem, w szczególności, że 
już od kilku miesięcy aktyw-
nie uczestniczymy w debacie na 
temat przyszłości biopaliw po 
2020 roku z pespektywy projektu 
nowej dyrektywy. W kształcie 
zaproponowanym przez Komi-
sję Europejską może on niestety 
niezwykle szybko zaprzepaścić 
dotychczasowe osiągnięcia im-
plikując również negatywnie na 
szereg towarzyszących biopali-
wom relacji gospodarczych i spo-
łecznych w Unii Europejskiej, 
dlatego wzywamy do przeciwsta-
wienia się planom drastycznego 

ograniczenia wykorzystania 
biopaliw produkowanych z su-
rowców rolnych w perspektywie 
do 2030 roku” – skomentował 
Adam Stępień, Dyrektor Gene-
ralny Krajowej Izby Biopaliw.

Oficjalnemu zainicjowaniu 
działalności Platformy Zielonej 
Energii towarzyszyła publika-
cja szczegółowego raportu Farm 
Europe wskazującego na strate-
giczny wręcz wymiar biopaliw 
wytwarzanych z surowców rol-
nych w UE. Kolejnym krokiem 
będzie przedstawienie konkret-
nych propozycji wychodzących 
naprzeciw potrzebie zwiększenia 
wkładu rolnictwa UE w reali-
zację unijnej strategii na rzecz 
klimatu i energii.

Źródło: Krajowa Izba Biopaliw

„Żywność, paliwa i pasze – rolnictwo to energia dla życia!”

Komunikat prasowy PSPO
W I połowie 2017 roku 

zrzeszone w Polskim Stowa-
rzyszeniu Producentów Oleju 
tłocznie oleju przerobiły łącz-
nie prawie 1,14 mln ton nasion 
rzepaku, co oznacza niewielki 
wzrost w porównaniu do tego 
samego okresu w ubiegłym 
roku. Tym samym zanotowany 
w tym zakresie progres, który 
wyniósł ok. 40 tys. ton wska-
zuje, że branża odrabia starty 
w wolumenie przerobowym 
zanotowane w 2016 roku, 
które wynikały wprost ze 
znacznie słabszych, bo na po-
ziomie ok. 2,3 mln ton, zbio-
rów nasion rzepaku w Polsce. 
Z kolei w ujęciu sezonowym 
2016/2017 członkowie PSPO 
zagospodarowali łącznie pra-
wie 2,5 mln ton, co wskazuje 
na podniesienie tej wartości 
w stosunku do poprzedniego 
sezonu 2015/2016 już o 80 tys. 
ton. Dane te wskazują wprost 
na wzrost znaczenia dla kra-
jowego rolnictwa lokalnie 
funkcjonującego w Polsce 
przemysłu olejarskiego.

Przerób nasion rzepaku 
w zakładach tłuszczowych 
skupionych w PSPO, które 
reprezentuje ponad 90% tego 
rynku w kraju, znalazł swo-
je bezpośrednie odniesie-
nie w produkcji oleju. I tak, 
w przypadku oleju surowego 
w I połowie 2017 roku jego 
produkcja wzrosła z 477 tys. 
ton w okresie styczeń-czer-
wiec 2016 do 481 tys. ton, 
natomiast w przypadku oleju 

rafinowanego osiągnięto łącz-
nie 186 tys. ton (spadek o 5 tys. 
ton w analogicznym okresie 
ubiegłego roku).

„Sytuacja na rynku su-
rowcowym wynikająca ze 
słabszych zbiorów rzepaku 
zanotowanych w ubiegłym 
roku w Polsce wskazywała, że 
przerób nasion w pierwszym 
półroczu 2017 roku pozostanie 
na stabilnym poziomie. Pomi-
mo jednak tego zanotowaliśmy 
niewielki, ale jednak, wzrost, 
co tylko pokazuje, że branża 
tłuszczowa po prostu postawi-
ła na krajowy surowiec skupu-
jąc go niemal w całości, czego 
potwierdzeniem jest dosłownie 
symboliczny eksport nasion 
z Polski. Od lat więc nie tylko 
mówimy, ale faktycznie zacie-
śniamy współpracę z lokal-
nymi producentami rolnymi, 
czego efekty obecnie widzimy” 
- skomentował Mariusz Szeli-
ga, Prezes Zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia Producentów 
Oleju. „Tegoroczne zbiory za-
powiadają się znacznie lepiej 
niż te w 2016 roku i jestem 
pewien, że krajowy sektor 
olejarski sprosta wyzwaniu 
i efektywnie zagospodaruje 
polski rzepak. Oczywiście do 
tego konieczna jest stabilna 
sytuacja popytowa w całym 
łańcuchu dostaw, dlatego tak 
ważna dla polskich rolników 
jest m.in. kwestia krajowej 
polityki względem biopaliw. 
Olej rzepakowy to podsta-
wowy surowiec do produkcji 

biodiesla w Polsce i drastyczne 
zmiany w obecnym kursie to 
przede wszystkim zagrożenie 
załamania opłacalności tej czę-
ści krajowej produkcji rolnej” 
– powiedział Radosław Stasiuk, 
Wiceprezes PSPO.

„Zwracając uwagę na bi-
lans handlowy olejem rzepa-
kowym widzimy, że nastąpił 
drastyczny spadek w I połowie 
2017 roku eksportu do kilku 
krajów UE, które wcześniej 
dominowały pod tym wzglę-
dem, choć de facto trudno było 
wierzyć w te statystyki. Mó-
wimy tu choćby o Czechach 
czy Słowacji. Z jednej strony 
pokazuje to ograniczenie nie-
których kierunków nadużyć 
związanych z podatkiem VAT 
w obrocie olejem rzepakowym, 
na które zwracaliśmy głośno 
uwagę Ministerstwu Finansów, 
co nie oznacza, że problem 
zniknął niestety całkowicie. 
Z drugiej strony to również 
efekt rosnącej produkcji estrów 
metylowych w kraju. Zwraca-
my na to obecnie szczególną 
uwagę wobec trwających wciąż 
prac nad nowelizacją ustawy 
o biokomponentach i biopali-
wach ciekłych. Sektor biopaliw 
w Polsce jest bardzo silnie sko-
relowany z rolnictwem, o czym 
nie wolno zapominać” – pod-
sumował Adam Stępień, Dy-
rektor Generalny PSPO.

Źródło: PSPO

Owoce i mleko w szkole
Kształtowanie u dzieci zdro-

wych nawyków żywieniowych
W roku sz kol ny m 

2017/2018 zostanie po raz 
pierwszy uruchomiony nowy 
program dla szkół, łączący 
dotychczas realizowane w ra-
mach Wspólnej Polityki Rolnej 
mechanizmy „Mleko w szko-
le” oraz „Owoce i warzywa 
w szkole”.

Głównym celem zreformo-
wanego programu jest efektyw-
ne promowanie wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej zdrowego 
stylu życia i odżywiania się 
poprzez dystrybucję owoców 
i warzyw oraz mleka i przetwo-
rów mlecznych do szkół oraz 
realizowanie towarzyszących 
działań edukacyjnych oraz 
promocyjnych.

Łączny unijny budżet na re-
alizację powyższego programu 
dla UE-28 wynosi w skali roku 
szkolnego 250 mln euro, z cze-
go dla Polski na rok szkolny 
2017/2018 przeznaczono ok. 
26 mln euro, co oznacza, że 
Polska otrzymała o 4 mln euro 
więcej od wstępnej propozycji 
Komisji Europejskiej. Ze środ-
ków unijnych na komponent 
owocowo-warzywny zostanie 
przeznaczone 14985916 EUR 
(66092385 zł), natomiast 
na komponent mleczny 
11047202 EUR (48721474 zł).

Ponadto na realizację do-
staw owoców i warzyw oraz 
mleka i przetworów mlecznych 
do szkół podstawowych prze-
widziano z budżetu krajowego 

128,1 mln zł. W związku 
z realizacją opinii zarówno 
Komisji Europejskiej, jak i kra-
jowych organów ds. żywności 
i żywienia zalecających zinten-
syfikowanie dostaw do szkół 
owoców i warzyw, powyższą 
kwotę podzielono po równo 
na oba komponenty, tj. po 
64050000 zł.

Warunkiem uczestnictwa 
w programie dla szkół jest 
przygotowanie przez pań-
stwa członkowskie strategii, 
która ma zawierać najważ-
niejsze elementy realizacji 
przedmiotowego programu 
w danym kraju do roku szkol-
nego 2022/2023. Zgodnie z no-
wymi wymogami unijnymi 
w pracach projektowych do-
tyczących listy produktów 
kwalifikowanych do dystry-
bucji w szkołach oraz działań 
edukacyjnych uczestniczą 
przedstawiciele Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Minister-
stwa Zdrowia oraz Instytutu 
Żywności i Żywienia.

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przygotowa-
ło projekt ustawy o zmianie 
ustawy o Agencji Rynku Rol-
nego i organizacji niektórych 
rynków rolnych oraz zmianie 
niektórych innych ustaw, która 
została uchwalona przez Sejm 
w dniu 7 lipca 2017 r., a w dniu 
24 lipca 2017 r. podpisana 
przez prezydenta RP. Celem 
tej ustawy jest m.in. stworzenie 
krajowych podstaw prawnych 
niezbędnych do wdrożenia 

programu.
W resorcie rolnictwa trwają 

prace nad przygotowaniem ak-
tów wykonawczych, tj.:

rozporządzenia Rady Mi-
nistrów w sprawie wysokości 
środków finansowych przezna-
czonych na wypłatę pomocy 
krajowej i pomocy unijnej oraz 
wysokości stawek pomocy;

rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie szczegółowego za-
kresu zadań realizowanych 
przez Agencję Rynku Rolnego 
związanych z wdrożeniem na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej programu dla szkół.

Zakłada się, że nowy pro-
gram szkolny obejmie w Polsce 
ok. 1,9 mln dzieci z klas I-V 
szkół podstawowych. Według 
wskazań naukowych jest to 
grupa wiekowa najbardziej 
podatna na kształtowanie 
wzorów zachowań. W trak-
cie roku szkolnego dzieciom 
zostaną dostarczone bezpłatnie 
84 porcje różnorodnych owo-
ców i warzyw, w tym soków, 
oraz 74 porcje mleka i prze-
tworów mlecznych, takich jak  
naturalny jogurt i kefir oraz 
serki twarożkowe.

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi będzie zabie-
gało o zwiększenie środków 
z budżetu krajowego na na-
stępne lata szkolne realizacji 
programu, powyżej dotychcza-
sowego poziomu 128,1 mln zł.

Źródło: MRiRW
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SZCZEGÓŁY U DEALERÓW

Oryginalne znaczy bezpieczne
Rolnicy coraz silniej do-

strzegają ryzyko związane 
ze stosowaniem nieoryginal-
nych środków ochrony roślin 
– wynika z badania, zreali-
zowanego na zlecenie Bayer 
,w ramach programu Grunt to 
Bezpieczeństwo, przez insty-
tut badawczy Kleffmann Group 
(Badanie, na zlecenie Bayer Sp. 
z o.o., zrealizował Kleffmann 
Group w czwartym kwartale 
2016; N=401, reprezentatyw-
na grupa gospodarstw rolnych, 
specjalizacja: uprawy polowe, 
sadownictwo, zasięg: ogólno-
polski). Analiza objęła repre-
zentatywną grupę rolników, 
specjalizujących się zarówno 
w uprawach polowych, jak 
i sadowniczych z całego kraju.

Zdecydowana większość rol-
ników - 93 proc. - deklaruje za-
kup środków oryginalnych: ta 
liczba wzrosła od 2014 o 5 pkt. 
proc. Obie badane grupy wska-
zują zgodnie na ryzyko związa-
ne ze stosowaniem podróbek. 
„Działa dużo słabiej, niż środek 
oryginalny” (66 proc. wska-
zań), „dyskwalifikuje zbiory 

z powodu jakości” (58 proc.), 
„powoduje niższe zbiory” 
(57 proc.), „nie działa na pa-
togen – chwast, szkodnik, cho-
robę” (56 proc.) – to najczęściej 
opisywane konsekwencje.

Rolnicy specjalizujący się 
w uprawach polowych naj-
częściej podnoszą argument 
słabszego działania podróbek 
w porównaniu do oryginału, 
a także niższych plonów. Sa-
downicy również podkreślają 
słabsze działanie podróbek, zaś 
na drugim miejscu wskazują 
dyskwalifikację owoców z po-
wodu jakości.

- Jesteśmy przekonani, że 
działania edukacyjne, prowa-
dzone przez producentów przy 
wsparciu mediów, przynoszą 
pozytywne efekty. Wspólnie po-
magamy zwiększać świadomość 
rolników – mówi dr Michał 
Krysiak, Product Stewardship 
Manager, Bayer – Dlatego od lat 
prowadzimy program „Grunt 
to bezpieczeństwo”. Każdego 
roku 4.000 uczestników szkoleń 
podwyższa swoje umiejętno-
ści z zakresu odpowiedzialnych 

praktyk agrotechnicznych.
- Rolnicy, jeśli stosują nieory-

ginalne środki ochrony roślin, 
na ogół czynią to nieświado-
mie – mówi Michał Gazdecki, 
Kleffmann Group – Praktyka 
organów ścigania dowodzi, 
że bardzo trudno jest ustalić 
pochodzenie podrobionych 
środków ochrony roślin. Mogą 
one zawierać zanieczyszczenia 
w postaci pozostałości meta-
li ciężkich i inne substancje 
szkodliwe, przez co są bardzo 
wątpliwej jakości. Plantatorzy 
praktycznie nie mają możliwo-
ści dochodzenia swoich praw 
w przypadku zniszczenia upraw. 
Rolnicy i sadownicy mają co-
raz większą świadomość tych 
negatywnych konsekwencji.

Jak rozpoznać oryginalne 
środki ochrony roślin?

Oryginalne środki ochrony 
roślin to preparaty bezpieczne, 
dogłębnie przebadane przez pro-
ducenta i odpowiednio oznako-
wane. Ryzyko nabycia podróbek 
warto zminimalizować stosując 
kilka prostych zasad - kupując 
środek zarejestrowany w Polsce, 

optymalnie w sklepie stacjonar-
nym lub internetowym, który 
jest zarejestrowany i kontrolo-
wany przez WIORIN (Woje-
wódzkie Inspektoraty Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa). Na za-
kup powinniśmy otrzymać do-
kument zakupu: fakturę VAT 
lub paragon. Oryginalne środki 
ochrony roślin zawierają ety-
kietę w języku polskim, trwale 
przytwierdzoną do opakowania. 
(za www.bezpiecznauprawa.org)

- Rolnik powinien zawsze 
pamiętać o tym, aby kupować 
tylko oryginalne, zarejestro-
wane środki ochrony roślin, 
w zatwierdzonych punktach 
sprzedaży. Kuszące rażąco niską 
ceną oferty na aukcjach interne-
towych, obwoźni sprzedawcy, 
czy sprzedaż na straganie po-
winny obudzić czujność rolni-
ków – to mogą być podróbki. 
Na stronie internetowej www.
bezpiecznauprawa.org, rolnik 
znajdzie informacje o zgodnych 
z prawem zakupach środków 
ochrony roślin, a także wska-
zówki gdzie sprawdzić orygi-
nalność środka. – mówi Marcin 

Mucha z Polskiego Stowarzy-
szenia Ochrony Roślin.

Warto zwrócić uwagę na za-
bezpieczenia stosowane przez 
producentów. Na plombie za-
krętki oryginalnych opako-
wań Bayer umieszczone jest 
widoczne logo firmy. Ważnym 

elementem jest wielowymiaro-
wy hologram umieszczany na 
etykiecie.

Więcej na:  
www.grunttobezpieczenstwo.pl

Źródło: Bayer
Opracowała:  

Jolanta Malinowska-Kłos

Rolnik musi mieć świadomość, że jego działania wpływają na bezpieczeństwo żywności.
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Unia Europejska od wielu lat wspiera uczestników 
systemów jakości. Jednym z działań na rzecz produ-
centów żywności wysokiej jakości w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jest pod-
działanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów ja-
kości”. Beneficjentem poddziałania jest rolnik aktywny 
zawodowo, uczestniczący w systemach jakości, który 
wytwarza produkty przeznaczone do spożycia przez 
ludzi bezpośrednio lub po przetworzeniu oraz spełnia 
określone warunki. 

Do unijnych systemów jakości uprawnionych do 
wsparcia należą: Gwarantowana Tradycyjna Specjal-
ność, Chroniona Nazwa Pochodzenia i Chronione 
Oznaczenie Geograficzne, rolnictwo ekologiczne, sys-
tem ochrony oznaczeń nazw pochodzenia i oznaczeń 
geograficznych wyrobów winiarskich. W przypadku 
krajowych systemów jakości są to: integrowana pro-
dukcja roślin, „Jakość Tradycja”, „Quality Meat Pro-
gram”, „Pork Quality System” oraz  „Quality Assurance 
for Food Products”. 

Uczestnictwo w każdym systemie jakości żywności 
to dla rolników z jednej strony szansa na lepsze zyski, 
a z drugiej – dodatkowe koszty, które muszą ponieść, 
aby przystąpić do systemu i w nim uczestniczyć. Rol-
nicy są zobowiązani do wprowadzenia zmian w gospo-

darstwie oraz do poddania go kontrolom wynikającym 
ze standardów systemu.   Proces certyfikacji również 
wiąże się z wydatkami.  Wsparcie na przystępowanie 
do systemów jakości ma być zatem dla rolników moty-
wacją, a także zrekompensować wydatki poniesione na 
produkcję do czasu, gdy faktycznie będą mogli uzyski-
wać za swoje wyroby wyższe ceny. 

Rolnicy uczestniczący w systemach jakości 
ponoszą koszty, które są dla nich obciążeniem fi-
nansowym. Dlatego też – na mocy § 3 rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 
czerwca 2017 roku zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej 
w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie 
do systemów jakości” objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pomoc 
finansowa została wydłużona z trzech do pięciu 
lat od przystąpienia do systemu jakości żywno-
ści. Co istotne, zmienione przepisy będą stosowa-
ne również w odniesieniu do postępowań w spra-
wach związanych z przyznawaniem pomocy oraz  
z wypłatą płatności, które zostały wszczęte i nieza-
kończone przed dniem wejścia w życie rozporządze-
nia.

Rolnicy, którzy otrzymali decyzje o przyznaniu 
pomocy wydane przez dyrektorów OT ARR udzie-
lające wsparcia na okres trzech lat od momentu 
przystąpienia do systemu, automatycznie otrzyma-
ją decyzje zmieniające ten okres na pięcioletni. Tym 
samym wsparcie finansowe zostanie wydłużone o 
dwa kolejne lata w stosunku do okresu wskazanego  
w decyzji. Zmiana ta korzystnie wpłynie na 
kondycję finansową beneficjentów i zapew-
ni im zwrot poniesionych kosztów związanych 
z uczestnictwem w systemach jakości nie przez  
3 lata, a przez 5 pierwszych lat uczestnictwa w tym 
systemie.  Należy pamiętać, że pomoc jest wypłacana 
– po złożeniu terminowo wniosku o płatność – na pod-
stawie decyzji administracyjnej dyrektora właściwego 
Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Do tej pory ARR przeprowadziła dwa nabory wnio-
sków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania, trze-
ci jest planowany na czwarty kwartał br. W ich efekcie  
do systemów jakości przystąpiło ponad 2000 nowych 
uczestników. Najpopularniejsze okazały się rolnictwo 
ekologiczne oraz integrowana produkcja roślin, a naj-
więcej uczestników systemów odnotowano w woje-
wództwach: mazowieckim, lubelskim, małopolskim  
i świętokrzyskim.  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Agencję Rynku Rolnego. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Korzystne zmiany przepisów 
dla beneficjentów poddziałania 

„Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” 

Uwaga!

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Przygotowanie magazynów i silosów 
do przechowywania ziarna

Magazynowania ziarna jest odpo-
wiedzialnym zadaniem, ponieważ 
wymaga przygotowania magazynów 
i silosów do długotrwałego okresu 
przechowywania, by nie zniweczyć 
trudu wniesionego w zbiór nasion.

Zarówno magazyny jak i silosy 
wykorzystuje się cyklicznie. Po za-
kończeniu okresu przechowywania 
pozostaje czas na przygotowanie 
powierzchni do kolejnego sezonu 
składowania nasion. Warto ten czas 
wykorzystać na niezbędny przegląd 
stanu magazynów i silosów, drobne 
naprawy, czyszczenie i dezynfekcję 
powierzchni. Przede wszystkim po 
to, by zagwarantować bezpieczeń-
stwo użytkowania infrastruktury 
przechowalniczej i wysoką jakość 
składowanego ziarna, przy zapew-
nieniu jego najniższych strat.

Obsługa magazynów i silosów do 
przechowywania nasion wymaga za-
chowania podstawowych zasad bez-
pieczeństwa. Wynika to z licznych 
zagrożeń, jakie mogą pojawić się 
w czasie prac załadunkowo-rozła-
dunkowych, czyszczenia silosu, jego 
naprawy, obsługi instalacji suszących 
i innych zadań roboczych. Bezpo-
średnie zagrożenia towarzyszą przy-
kładowo pracującym przenośnikom. 
Przenośniki powinny być wyposażone 
w kompletne osłony i wykazywać 
się wysoką sprawnością działania, 
ograniczając ryzyko awarii, co skut-
kowałoby zagrożeniem dla obsługi.

Istotną uwagę w czasie przeglą-
du silosów przed kolejnym sezonem 
przechowywania zwraca się na części 
stałe silosu i ich stan techniczny. Do-
tyczy to przede wszystkim drabinek, 
a także balustrad ochronnych znaj-
dujących się na zewnątrz zbiornika 
i prowadzących do zewnętrznego 
włazu. Powinno się je utrzymy-
wać w nienagannej czystości i bez 
uszkodzeń.

Newralgicznym etapem, w spo-
sób szczególny wymagającym prze-
strzegania zasad zachowania 

bezpieczeństwa są prace remonto-
we podejmowane wewnątrz silosu. 
Wszelkie prace wewnątrz silosu mogą 
być przeprowadzane po wcześniej-
szym opróżnieniu i oczyszczeniu 
z resztek nasion, a także unierucho-
mieniu urządzeń je transportują-
cych. Ważną zasadą jest również 
wcześniejsze, tj. przed wejściem 
do zbiornika, przewietrzenie jego 
wnętrza. Ponadto, koniecznie na-
leży wyłączyć zasilanie elektryczne 
przenośników. Energia elektryczna, 
jednakże o bezpiecznym napięciu, 
jest przydatna w czasie przebywa-
nia w zbiorniku tylko do zasilania 
przenośnego oświetlenia.

W przypadku, gdy zachodzi po-
trzeba wejścia do wnętrza wypeł-
nionego zbiornika, to do tego celu 
zalecane jest wykorzystanie pomostu 
lub innego tego typu rozwiązania. 
Warunkiem jest jednak wyposażenie 
pracującej osoby w indywidualne 
środki ochrony zabezpieczające 
przed upadkiem z wysokości, tj. 
hełm i odzież ochronną, a także 
szelki z liną bezpieczeństwa. Pra-
cując wewnątrz silosu wymagana 
jest asekuracja przez co najmniej 
jedną osobę znajdującą się na ze-
wnątrz zbiornika.

Po zakończonej pracy w silosie 
zaleca się sprawdzić, czy wewnątrz 
zbiornika nie pozostawiono żadnych 
narzędzi i czy założono ewentualnie 
zdjęte osłony z przenośników.

Elementem przygotowania do no-
wego sezonu przechowywania ziarna 
jest również dezynfekcja magazy-
nów i silosów, ukierunkowana na 
zniszczenie wszelkich szkodników. 
Do tego celu można wykorzystać 
dostępne na rynku środki owado-
bójcze. Środki te aplikuje się za po-
mocą opryskiwaczy plecakowych 
lub innych urządzeń. Stosowanie 

środków chemicznych do dezyn-
fekcji wymaga przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa, uwzględniających 
chociażby przygotowanie substan-
cji o właściwym stężeniu, okres ak-
tywnego działania zaaplikowanego 

środka w zamkniętym obiekcie i jego 
wietrzenie. W najkorzystniejszym 
przypadku dezynfekcję magazynów 
i silosów warto zlecić wyspecjalizo-
wanej firmie usługowej.

Poszukując prostych rozwiązań 

przeznaczonych do dezynfekcji 
miejsc składowania ziarna można 
również skorzystać z rozwiąza-
nia polegającego na zastosowaniu 
owadobójczej świecy dymnej. Me-
toda z udziałem świecy dymnej 

charakteryzuje się wysoką skutecz-
nością działania, nawet w trudno 
dostępnych miejscach i oszczędnym 
zużyciem środka chemicznego.

Zebrane plony trzeba dobrze zagospodarować.
Dr hab. inż. Marek Gaworski, 

prof. nadzw., SGGW, 
Warszawa
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Kosiarka akumulatorowa

Jedni użytkownicy darzą za-
ufaniem urządzenia spalinowe, 
inni zaś preferują elektryczne 
- wszystko według własnych 
oczekiwań. Jednak najnow-
sze trendy w ogrodnictwie idą 
w kierunku maszyn akumula-
torowych. Są nie tylko ciche 
i ergonomiczne, ale przede 
wszystkim proekologiczne.

Często koszona trawa sprzy-
ja jej wzrostowi i krzewieniu 
się trawy oraz ogranicza roz-
wój chwastów, co w efekcie 
tworzyć gęsty, zielony dywan.

Na rynku dostępne jest 
szerokie spektrum maszyn, 
które pozwalają na skoszenie 
trawnika. Do wyboru mamy 

kosiarki ręczne, kosiarki elek-
tryczne, spalinowe, a nawet 
niewymagające udziału czło-
wieka kosiarki automatyczne. 
Dobierając kosiarkę, musimy 
ją optymalnie dostosować do 
terenu, w jakim będziemy ko-
sić, do wielkości trawnika oraz 
możliwości zasilania urządze-
nia. Nowością w tej kategorii 
są kosiarki akumulatorowe 
budzące coraz większe zain-
teresowanie wśród posiadaczy 
ogrodów oraz właścicieli tere-
nów zieleni. „W najnowszej 
ofercie Husqvarna przygo-
towała dla swoich Klientów 
nowość w postaci akumula-
torowej kosiarki LC 141VLi. 
Akumulator litowo-jonowy 
z systemem BMS zapewnia dłu-
gotrwałą moc i wydajność na 
najwyższym poziomie. W prze-
ciwieństwie do kosiarek elek-
trycznych użytkownicy mogą 
cieszyć się swobodą pracy bez-
przewodowej. Bez benzyny, 
spalin i nadmiernego hałasu 
jak w przypadku kosiarek 

spalinowych. Husqvarna, jako 
wiodący lider w tej branży nie-
ustannie wyznacza światowe 
trendy w zakresie pielęgnacji 
ogrodów i terenów zieleni” – 
podkreśla Jerzy Banaszczyk, 
Ekspert firmy Husqvarna.

Posiadanie napędu własnego 
zapewnia komfort pracy na 
przydomowym terenie. Ponad-
to prędkość jazdy można bez 
trudu dostosować do własnych 
potrzeb i stanu trawnika. Er-
gonomiczny kształt uchwytu 
w połączeniu z łatwo dostęp-
nym pałąkiem i panelem ste-
rowania sprawia, że obsługa 
maszyny jest bardzo prosta. 
Niski poziom hałasu zapew-
nia komfortową pracę i mini-
mum niedogodności dla osób 
w otoczeniu. Panel sterowania 
jest bardzo prosty w obsłudze 
i posiada wszystkie potrzebne 
informacje w jednym miejscu.

Źródło: Husqvarna
Opracowała:  

Jolanta Malinowska-Kłos

Rynek kosiarek jest niezwykle bogaty i różnorodny.

Wakacje, dzieci i żniwa
Przy okazji trwających żniw, 

a więc czasu zintensyfikowa-
nych prac na roli, warto pomy-
śleć, jak można zabezpieczyć się 
przed skutkami takich nieszczęść. 
Wakacje trwają w pełni i wiele 
dzieci spędza je właśnie na wsi – 
odwiedzając rodzinę, pomagając 
rodzicom, którzy pracują na roli 
bądź uczestnicząc w wyjeździe 
agroturystycznym. Polska Izba 
Ubezpieczeń zachęca do zapozna-
nia się z krótkim poradnikiem, 
jakie zagrożenia należy wziąć 
pod uwagę oraz jakie produkty 
ubezpieczeniowe będą stanowić 
ochronę przydatną rodzicom 
i opiekunom dzieci wyjeżdzają-
cych na wieś.

Z dala od maszyn rolniczych
Pojazdy rolnicze takie, jak 

kombajny czy traktory przyku-
wają uwagę dzieci, zwłaszcza, 
jeśli nie są one przyzwyczajone 
do wiejskiego krajobrazu. Z kolei 
dzieci mieszkające na wsi, w okre-
sie wakacji angażują się do po-
mocy w gospodarstwie rolnym. 
Jednak niezależnie w jakiej sytu-
acji znajdują się nasi podopieczni, 
dzieci nie powinny znajdować się 
w pobliżu pracujących maszyn. 
Na stronie Państwowej Inspekcji 

Pracy opisane są tragiczne wy-
padki, kiedy dziecko wpadło 
pod koła pojazdu bądź zostało 
doń wciągnięte. Należy zawsze 
zadbać o bezpieczeństwo dzie-
ci, jeśli w gospodarstwie urucha-
miany jest np. ciągnik i mimo 
dziecięcych próśb nie zgadzać się 
na uczestnictwo najmłodszych 
w tego typu pracach. Dzieci nie 
powinny wtedy znajdować nawet 
w pobliżu maszyny – kierowca ma 
często ograniczone pole widzenia, 
zwłaszcza jeśli jest to np. ciągnik 
z naczepą. Równie zdradliwe mogą 
być słabo uczęszczane wiejskie 
drogi. Wiele nieszczęść zdarza się, 
kiedy dziecko, przyzwyczajone 
do bezpieczeństwa na podwór-
ku, traci czujność. Należy zatem 
przypominać dzieciom, aby pod-
chodziły z ostrożnością do drogi 
i zwracały uwagę na samochody 
i pojazdy rolnicze.

Zbiorniki pod nadzorem
Kolejnym niebezpieczeństwem 

na wsi, którego jednak nie da się 
uniknąć, są studnie, stawy, oczka 
wodne czy zbiorniki na odpady 
gospodarcze. Niezabezpieczone 
i nieoznaczone są zagrożeniem 
nie tylko dla dzieci, ale i dla 
dorosłych. Ci, nawet świadomi 

lokalizacji takich miejsc, muszą 
pamiętać, że zawsze powinny być 
one zabezpieczone na wypadek 
np. potknięcia się. Państwowa 
Inspekcja Pracy co roku przy-
pomina, jak powinno wyglądać 
prawidłowe zabezpieczenie otwo-
rów. Należy przykryć je solidnymi 
pokrywami, które wytrzymają nie 
tylko określony ciężar, ale również 
uniemożliwią jej podniesienie czy 
uchylenie przez osoby niepowo-
łane, czyli na przykład dzieci. 
Bezwzględnie należy również 
przestrzegać zakazu angażowania 
dzieci do prac związanych z opróż-
nianiem zbiorników  z nieczy-
stościami płynnymi i wywozem 
nieczystości. Dzieci narażone są 
wówczas na zatrucie substancjami 
szkodliwymi (np. siarkowodorem).

Nigdy same przy zwierzętach
Uderzenie, przygniecenie bądź  

pogryzienie  przez  zwierzęta 
według danych KRUS-u było 
przyczyną 1742, tj. 12,8 proc. 
wypadków na wsi. Kontakt ze 
zwierzętami hodowlanymi jest 
często główną atrakcją wyjazdu 
poza miasto, do rodziny czy go-
spodarstwa agroturystycznego. 
O ile dzieci mogą pomagać przy 
zbieraniu jajek czy dokarmianiu, 

trzeba mieć na uwadze, że zwłasz-
cza przy dużych zwierzętach (jak 
krowy, czy świnie), każdy maluch 
musi przebywać w asyście doro-
słego. W przypadku, gdy dziecko 
przez nieuwagę i brak doświad-
czenia, spłoszy zwierzę, nawet 
niewinna zabawa z królikiem 
może skończyć się bolesnym 
pogryzieniem.

Porządek na podwórzu
W czasie, kiedy na terenie gospo-

darstwa przebywają dzieci, trzeba 
ze szczególną sumiennością dbać 
o porządek. Każde pozostawione 
grabie, kosa czy inne ostre na-
rzędzia mogą dla najmłodszych 
stać się poważnym zagrożeniem. 
Wszelkie narzędzia do pracy na roli 
powinny być składowane w warsz-
tatach i magazynkach. Podobnie 
wolnostojące drabiny, z których 
upadek może skończyć się nawet 
urazem kręgosłupa. Podobnie ko-
siarki jak wszystkie urządzenia 
elektryczne poza pracą powinny 
być zawsze odłączone od prądu.

Zabezpieczenie przed finanso-
wymi konsekwencjami zdarzeń

Osoby, które posiadają własne 
gospodarstwo rolne o rozmiarach 
powyżej 1 hektara mają obowią-
zek wykupienia ubezpieczenia OC 

dla rolników. Jest ono przydatne 
w sytuacji, gdy osoba trzecia ule-
gnie szkodzie w wyniku prowa-
dzenia działalności gospodarstwa. 
Czyli jeżeli np. dziecko będzie 
ofiarą wypadku z udziałem ma-
szyny rolniczej, ubezpieczyciel 
pokryje koszty jego leczenia. Trze-
ba jednak pamiętać, że obowiąz-
kowe ubezpieczenie nie pokryje 
wszystkich szkód, szczególnie tych 
wyrządzonych przez młodych 
podopiecznych, a powstałych 
w wyniku ich roztargnienia, jak 
np. wybicie piłką szyby w gara-
żu sąsiada. W takim przypadku 
warto posiadać polisę OC w życiu 
prywatnym, którą można kupić 
jako oddzielny produkt lub też 
w pakiecie ubezpieczenia domu 
i mieszkania. Polisa pokryje koszty 
odszkodowania (za straty mająt-
kowe: rzeczowe i osobowe) bądź 
zadośćuczynienia.

Natomiast ubezpieczenie na-
stępstw nieszczęśliwych wypad-
ków będzie realną pomocą, gdy 
nasze dziecko ucierpi w niebez-
piecznym zdarzeniu, np. zła-
mie nogę podczas upadku na 
rowerze. Na rynku istnieje roz-
budowana oferta ubezpieczeń 
NNW pozwalająca na wybór 

najodpowiedniejszej opcji. Sto-
sowna wypłata z polisy – określa-
na np. w tabeli jako kwota lub jako 
procentowy uszczerbek na zdro-
wiu – pomoże rekompensować 
szkodę oraz cierpienie dziecka, 
a  przede wszystkim ulży rodzi-
com w wydatkach związanych 
z leczeniem i rehabilitacją dziec-
ka – wyjaśnia Rafał Mańkowski 
z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Warto 
pamiętać, że ochroną ubezpiecze-
niową NNW zazwyczaj objęte są 
już dzieci szkolne, których rodzice 
kupili polisę w placówce oświa-
towej podczas roku. Odpowied-
nie ubezpieczenie można zakupić 
także indywidualnie np. u agenta. 
Jednak żeby mieć pewność sto-
sownej ochrony, trzeba dokładnie 
sprawdzić zapisy umowy wraz 
z sumami ubezpieczenia oraz 
tzw. OWU (Ogólnymi Warun-
kami Ubezpieczenia).

Dodatkowe wsparcie dla osób 
poszkodowanych lub ich opieku-
nów zapewnia opcja assistance. 
Pakiet zapewnia takie usługi, jak: 
dostawa leków do domu, zorgani-
zowanie wizyty u specjalisty czy 
konsultacje psychologa.

Źródło: Havas PR
Opracowała:  

Jolanta Malinowska-Kłos

Coraz niebezpieczniejsze wypadki na wsi.
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Awaria na polu
Okres żniw to niewątpliwie 

jedna z najważniejszych, a za-
razem kluczowych dat w ka-
lendarzu każdego gospodarza. 
Zbieranie plonów stanowi bo-
wiem ukoronowanie kilkumie-
sięcznej, trudnej i wymagającej 
wiele zaangażowania i poświę-
cenia pracy na roli.

Współczesne rolnictwo opie-
ra się już nie tylko na sile mię-
śni i determinacji gospodarzy. 
Razem ze staraniami rolników 
przychodzi technika, bez któ-
rej dziś trudno sobie wyobra-
zić efektywną pracę. Żniwa to 
jednak okres szczególny – bo 
bardzo wymagający nie tylko 
dla pracujących w gospodar-
stwie, ale w szczególności też 
dla urządzeń, które są w tym 

czasie eksploatowane z ponad-
przeciętną intensywnością.

Sokólski Metal-Fach – jeden 
z czołowych polskich produ-
centów maszyn rolniczych pro-
wadzi również specjalistyczny 
sklep, w którym znaleźć można 
części zamienne do większości 
wykorzystywanych na co dzień 
przez rolników maszyn. Co cie-
kawe sklep fabryczny, oferuje 
nie tylko sprzedaż podzespo-
łów wymagających naprawy 
lub wymiany, ale również do-
stawę części bezpośrednio na 
miejsce awarii. 

- Warto o tym pamiętać, bo 
nawet pomimo dokładnego 
przeglądu, awarie zawsze się 
mogą przecież przydarzyć. To 
tylko urządzenia techniczne, 

które – zwłaszcza w wyniku 
znacznych obciążeń i inten-
sywnej eksploatacji - mogą od-
mówić posłuszeństwa. Zwykle 
też niestety do takich sytuacji 
dochodzi w najmniej odpo-
wiednim momencie. Dlatego, 
aby zminimalizować przestój 
w pracy oferujemy możliwość 
dowozu części zamiennych, 
tak aby można było jak naj-
szybciej usunąć usterkę bez 
zbędnej straty cennego cza-
su – podkreśla Piotr Zieziula, 
kierownik Sklepu Metal-Fach 
w Sokółce.

Źródło: Metal-Fach
Opracowała:  

Jolanta Malinowska-Kłos

Sklep Metal-Fach dowiezie na miejsce potrzebne części.

Nowoczesne przyczepy rolnicze 
ułatwiają i skracają okres żniw

Nie bez znaczenia dla spraw-
nego przebiegu żniw pozostaje 
właściwy dobór sprzętu tech-
nicznego. I nie chodzi tu tylko 
o kombajny zbożowe, ale rów-
nież przyczepy. Wyposażenie 
gospodarstwa w nowoczesne 
przyczepy może znacznie uła-
twić i skróci okres żniw.

Korzyści wynikające z użyt-
kowania nowoczesnych przy-
czep, szczególnie w okresie 
żniw są wypadkową wielu 
czynników. Wśród nich można 
wymienić pojemność skrzyni 
ładunkowej, jej konstrukcję 
i szczelność, wyposażenie 
w elementy ułatwiające ob-
sługę, szczególnie rozładunek 

przyczep, a także możliwość 
zabezpieczenia przewożonego 
ładunku przed niesprzyjający-
mi warunkami pogodowymi.

Pojemność sk rzy n i 
przyczepy

Właściwie dobrana ładow-
ność skrzyni ładunkowej nie 
pozostaje bez wpływu na prze-
bieg transportu zbóż. Produ-
cenci rolni mają do wyboru 
szeroką gamę przyczep zróżni-
cowanych pod względem mak-
symalnej masy przewożonego 
ładunku. Najmniejsze przycze-
py są w stanie przewieźć na 
ogół do 1,5 tony ładunku, zaś 
największe powyżej 20 ton.

Większa ładow ność 

przyczepy sprzyja osiąganiu 
wyższych wydajności w trans-
porcie, wymaga jednak dostę-
pu do ciągnika z odpowiednio 
dużym zapasem mocy.

Nie gubić ziarna w czasie 
transportu

Z punktu widzenia trans-
portu ziarna szczególnie ważna 
pozostaje szczelność skrzyni 
ładunkowej przyczepy. Pro-
ducenci nowoczesnych przy-
czep rolniczych przykładają 
duże znaczenie do konstruk-
cji połączenia burt z podłogą 
przyczepy. Wśród przykładów 
rozwiązań można wymienić 
metalowy pręt przyspawany 
do dolnej krawędzi burty. Inną 

opcją jest uszczelka wklejana 
w kąt między dolną krawę-
dzią burty, a jej kołnierzem. 
W praktyce znane są także 
rozwiązania z uszczelkami 
wsuwanymi w dospawane 
u dołu bocznych burt meta-
lowe ceowniki. Warunkiem 
zachowania trwałej szczelności 
jest regularne kontrolowanie 
połączenia i w razie potrzeby 
wymiana zużytych uszczelek.

Warto zwrócić uwagę na 
to, że wysoką szczelnością 
wyróżniają się przyczepy 
skorupowe. Cechą tej grupy 
przyczep jest trwałe połą-
czenie burt z podłogą przy-
czepy. Jedynym elementem 

o ruchomym położeniu jest 
tylna burta, dlatego tylko od-
cinek o szerokości tylnej burty 
wymaga uszczelnienia. Gład-
kie, wewnętrzne powierzch-
nie skrzyni znacznie ułatwiają 
zsypywanie ziarna w czasie 
rozładunku, przy wywrocie 
skrzyni do tyłu. Rozwiąza-
niem ułatwiającym obsługę 
przyczepy w czasie rozładunku 
ziarna jest hydraulicznie pod-
noszona ściana tylna, której 
położeniem można sterować 
z kabiny ciągnika.

Przyczepy i funkcjonalność 
rozładunku ziarna

W przypadku transpor-
tu i zagospodarowania zbóż 
szczególne znaczenie ma przy-
stosowanie przyczepy do wy-
wrotu skrzyni ładunkowej na 
obydwa boki i do tyłu. Dzięki 
funkcji przechyłu przyspiesza 
się rozładunek ziarna, zmniej-
szając nakłady czasu i pracy. 
Warunkiem realizacji tego 
typu rozładunku jest dostęp 
do kosza odbiorczego o odpo-
wiedniej przepustowości, który 
pośredniczy w przemieszcza-
niu ziarna do silosu.

Warto wskazać na korzyści 
wynikające z dostępu do zain-
stalowanego w tylnej burcie wła-
zu, z ręczną obsługą za pomocą 

dźwigni. Właz jest przeznaczony 
do wysypywania ziarna. Cha-
rakterystyczną cechą włazu 
jest taka jego konstrukcja, aby 
w czasie czynności otwierania 
i zamykania zasuwy zmniejszyć 
zjawisko blokowania się ziarna. 
Wielu producentów przyczep 
oferuje włazy zsypowe zainsta-
lowane w tylnej, ale i bocznych 
ścianach skrzyń ładunkowych. 
Pełne korzyści z włazów zsypo-
wych osiąga się w przypadku 
wyposażenia w kosz przeno-
śnika ślimakowego silosu. Za-
miast włazów, w niektórych 
modelach przyczep mogą być 
instalowane składane przeno-
śniki rozładunkowe.

Opcją ułatwiającą rozładu-
nek przyczepy jest również 
podział burt w płaszczyźnie 
poziomej, z możliwością otwo-
rzenia dolnej części na czas 
rozładunku zboża.

Nowoczesne przyczepy 
wyposaża się w plandeki, co 
ułatwia zabezpieczenie prze-
wożonych ładunków przed 
wpływem niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. 
Zasunięcie lub odsłonięcie 
plandeki wymaga obsługi ope-
ratora, więc na tę okoliczność 
można skorzystać z podestu 
z barierką.

Dr hab. inż. Marek Gaworski, 
prof. nadzw., SGGW, 

Warszawa
Czas przeznaczony na zbiór zbóż nie jest długi.
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Tworzymy urodzaj

Pijmy soki

Mimo stosunkowo małej 
konsumpcji, pozostajemy lide-
rem spożycia tych produktów 
wśród krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej. O tym, jakie 
zmiany zaszły w świadomości 
polskich konsumentów i dla-
czego mówi dr Agnieszka Ko-
zioł-Kozakowska, Kierownik 
Pracowni Dietetyki Pediatrycz-
nej Instytutu Pediatrii, UJ CM 
w Krakowie i ekspertka kam-
panii „Soki i musy – witaminy 
w SMART formie”.

Korzystne zmiany w diecie 
Polaków?

„W ostatnich kilku latach 
obserwujemy stopniową 
zmianę świadomości polskich 
konsumentów na temat roli 
prawidłowej diety. To bardzo 
pozytywna tendencja.  Zwy-
kle takie zmiany zachodzą 
wolno i są wypadkową wielu 
czynników takich jak: global-
ny wzrost dbałości o zdrowie 
a w ten trend wpisuje się pi-
cie soków owocowych czy 
bogacenia się  społeczeństwa. 
W przeciągu kilku ostatnich 
lat realizowane były również 
kampanie  informacyjno-edu-
kacyjnym, cieszy mnie, że już 
teraz widzimy realne skutki 
systematycznej edukacji na te-
mat soków.” – komentuje dr 
Agnieszka Kozioł-Kozakowska.

Dzięki działaniom edu-
kacyjnym Polacy dowiadują 
się, jak ważne jest włączanie 
owoców i warzyw w różnych 
postaciach do codziennej, do-
brze zbilansowanej diety. Jak 
zaleca Światowa Organizacja 
Zdrowia powinniśmy spoży-
wać minimum 400 g owoców 
i warzyw w pięciu porcjach 
dziennie.

„Do niedawna wielu Po-
laków nie wiedziało, że 
100% sok owocowy, w tym 
pomidorowy, zgodnie z pra-
wem Unii Europejskiej, nie 
może zawierać dodanego 
cukru, innych substancji 
słodzących, barwników czy 
konserwantów” – wyjaśnia dr 
Agnieszka Kozioł-Kozakowska 
– „Oznacza to, że 100% sok 
pod względem składu nie 
różni się od owoców, z któ-
rych został wyprodukowany. 
Z powodzeniem możemy więc 
zastąpić jedną porcję owoców 
lub warzyw dziennie właśnie 
szklanką soku” – dodaje.

Wciąż daleko do Europy 
Zachodniej

Zgodnie z danymi AIJN – 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Soków Owocowych, Europa 
jest jednym z największych 
rynków spożycia produktów 
sokowniczych na świecie. Eu-
ropa Środkowo-Wschodnia 
wciąż jednak niemal dwu-
krotnie odbiega spożyciem 
od Europy Zachodniej.

Wśród krajów objętych kam-
panią „Soki i musy – witami-
ny w SMART formie” (Polska, 
Czechy, Słowacja, Litwa i Ru-
munia), ale także w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej 
liderem jest Polska, gdzie kon-
sumpcja w 2016 roku kształ-
towała się na poziomie prawie 
12 litrów na osobę i zachowuje 
w ostatnich latach tendencję 
wzrostową.

„Zauważamy pozytywne 
tendencje konsumenckie. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że 
wciąż jest dużo do zrobienia. 
Zgodnie z badaniami, Polacy 
spożywają dziennie zaledwie 

33 ml soku, czyli sześć razy 
mniej niż zalecane 200 ml” 
– komentuje dr Agnieszka Ko-
zioł-Kozakowska, ekspertka 
kampanii „Soki i musy – wi-
taminy w SMART formie”.

Kampania „Soki i musy – 
witaminy w wygodnej formie” 
jest finansowana z budżetu 
Unii Europejskiej, Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz ze 
środków Funduszu Promocji 
Owoców i Warzyw, stano-
wiących wraz z wkładem fi-
nansowym członków wkład 
własny KUPS.

Źródło: FleishmanHillard
Opracowała: 

Jolanta Malinowska-Kłos

Konsumpcja soków 
owocowych w Polsce stale 
wzrasta.
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Na gazie mocniejszy

Od kilku lat dostępna jest na 
rynku technologia gazodiesla 
– czyli instalacje LPG do silni-
ków wysokoprężnych – także 
tych montowanych w ciągni-
kach i maszynach rolniczych.

Jak to działa?
Zasada działania jest pro-

sta: część spalanego oleju na-
pędowego, zastępuje się dużo 
tańszym LPG. Przykładowa 
instalacja gazowa dedyko-
wana także dla rolnictwa, 
czyli STAG DIESEL, działa 
w ten sposób, że do powietrza 
w kolektorze ssącym dodawa-
na jest niewielka ilość LPG 
wykorzystując wysoki współ-
czynnik nadmiaru powietrza 
w silniku diesla. Dokładnie 
wymieszany z powietrzem 
gaz dostaje się do cylindra 
i tam wraz z dawką ropy 
tworzy niemal jednorodny, 
czyli najbardziej efektywnie 
wymieszany, ładunek mie-
szanki paliwowo-powietrznej. 
W efekcie, spalanie w takim 
silniku jest dokładniejsze czyli 
wzrasta sprawność silnika, 
a tym samym jego moc i mo-
ment obrotowy. Dodatkowo 
dopalane są cząstki stałe (sa-
dza), co ogranicza efekt dy-
mienia z rury wydechowej. 
Instalacja gazodiesla działa 
najwydajniej, gdy silnik pra-
cuje pod stałym obciążeniem, 
np. podczas orki czy pracy 
z osprzętem. Gdy obroty spa-
dają i jednostka napędowa 
pracuje „na luzie” gaz nie jest 
podawany do silnika.

Łatwy montaż
Montaż przykładowej in-

stalacji STAG DIESEL jest 
prosty i zbliżony do montażu 
instalacji LPG w samochodzie 
osobowym. W dużej mierze 
wykorzystywane są te same 
komponenty. Tajemnica suk-
cesu tkwi w specjalnie zbudo-
wanej centrali sterującej oraz 
dedykowanemu do niej opro-
gramowaniu. Do kompletu po-
trzebny jest także przeszkolony 
montażysta z odpowiednim 
doświadczeniem. Dlaczego? 
Silnik wysokoprężny działa 
odmiennie od silnika benzy-
nowego, odmiennie wyglą-
da także kalibracja systemu, 
uwzględniająca specyfikę 
silnika diesla. Dlatego firmy, 
które poważnie podchodzą 
do tematu gazodiesla budują 
obecnie dedykowane sieci ser-
wisowe (bazujące oczywiście 
na sprawdzonych warsztatach). 
Cechą wyróżniającą instalacje 
STAG DIESEL jest konieczność 
montażu i pobierania danych 
z sondy lambda, czujnika tem-
peratury spalin oraz czujnika 
spalania stukowego. Elementy 
te pomagają kontrolować pracę 
systemu, a w razie nieprawidło-
wej pracy chronią silnik przed 
uszkodzeniem - wyłączając in-
stalację. To co jest istotne dla 
wielu sceptycznie nastawio-
nych rolników to informacja, 
że montaż instalacji LPG nie 
wymaga ingerencji w silnik 
ani jego sterowanie (nawet 
przy silnikach z Cammon rail).

Opinie rolników
Wśród rolników, którzy ko-

rzystają z instalacji gazodiesla 
panuje zgodne przekonanie, że 
najważniejszy okazał się dla 
niech wyraźnie wyczuwalny 
wzrost mocy ciągnika. Było 
to zaskoczeniem dla produ-
centów, który do niedawna na 
pierwszym miejscu stawiali 
widoczne oszczędności. Już 
po kilku miesiącach testów, 
okazało się jednak, że moż-
liwość znacznego skrócenia 
czasu orki łatwiejszej pracy 
z ciężkim siewnikiem, becz-
ką gnojowicy czy podpięcie 
dwóch przyczep są ważniej-
sze od zaoszczędzonych pie-
niędzy. Dla części rolników, 
montaż instalacji gazodiesla 
stał się najtańszym sposobem 
na podwyższenie mocy użyt-
kowanych ciagników.

Plusy
• znaczny wzrost mocy silnika 

(nawet kilkadziesiąt KM)
• obniżenie kosztów paliwa 

(nawet kilkadziesiąt %)

Minusy
• cena montażu instalacji ga-

zowej (od 5 tys zł)
• konieczność stosowania 

11 kg butli LPG lub blisko-
ści stacji autogazu
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Instalacje gazowe nieodłącznie kojarzą się 
z samochodami osobowymi i to wyłącznie z silnikami 
benzynowymi.
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