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SIMA coraz bliżej
25.10. br. w warszawskiej 

siedzibie Francuskiej Izby 
Gospodarczej odbyła się 
konferencja prasowa tar-
gów SIMA 2019 www.si-
maonline.com

Na 4 miesiące przed 
otwarciem targów organi-
zatorzy poinformowali, że 
już 95% powierzchni stoisk 
jest zajęte. Do tej pory zare-
jestrowało się 114 nowych 
wystawców, co stanowi wy-
raźny wzrost w porównaniu 
z analogicznym okresem 
sprzed 2 lat.

Zwraca uwagę zwłaszcza 
zwiększenie liczby wystaw-
ców zagranicznych, w tym 
firm z Polski. W gronie zapi-
sanych wystawców figuruje 
już 11 firm z Polski na po-
wierzchni przekraczającej 
900 m² i zapewne nie jest 
to koniec zgłoszeń z naszej 
strony. Dla przypomnienia 
warto dodać, że podczas 
ubiegłorocznej edycji tar-
gów odnotowaliśmy obec-
ność 7 firm z Polski, których 
stoiska zajęły powierzchnię 
550 m².

Organizatorzy spo-
dziewają się w sumie po-
nad 1800 wystawców 
z kilkudziesięciu kra-
jów świata oraz ponad 
230000 odwiedzin.

Wielką wagę przykłada-
ją do innowacji w sektorze 
rolniczym; laureaci SIM-y 
w tej dziedzinie ogłoszeni 
zostaną podczas specjalnej 
konferencji 22.11.2018 r. 
w Paryżu.

Jak zwykle targi obfito-
wać będą w liczne anima-
cje, debaty i konferencje.

Warto tu wspomnieć 
o Dniu Dilera, który w po-
niedziałek 25.02. 2019 r. 
zgromadzi koncesjonariu-
szy oraz dystrybutorów 
maszyn i sprzętu rolni-
czego z całego świata – 
organizatorzy liczą także 
na obecność polskich 
dystrybutorów.

27.02. 2019 r. przewidzia-
ny jest tzw. Szczyt Afrykań-
ski, na który zaproszeni 

są profesjonaliści bran-
ży rolnej zainteresowani 
potencjałem i możliwo-
ściami rynków krajów 
afrykańskich.

Dla grup gości spoza Fran-
cji przewidziano możliwość 

odwiedzin gospodarstw 
rolnych zlokalizowanych 
w Regionie Paryskim. 
Grupy zainteresowane tą 
propozycją muszą jednak 
zgłosić się z odpowiednim 
wyprzedzeniem, precyzując 

jakiego typu gospodarstwo 
chcieliby odwiedzić.

W tym samym cza-
sie co SIMA odbędą się 
w samym Paryżu targi SIA. 
Obie imprezy targowe ści-
śle ze sobą współpracują 

– komunikację między nimi 
zapewnią darmowe autoka-
ry, a wejściówki na jedna 
imprezę będą honorowane 
na drugiej.

Źródło: Promosalons

SIMA i SIA zapraszają do Paryża
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Zwieńczenie sukcesu 
PROCAM CUP 2018

Wśród tysięcy kibiców wspie-
rających polską reprezentację 
podczas meczu Polska-Portuga-
lia w Chorzowie była również 
drużyna LKS Korzenica, któ-
ra wygrała tegoroczny turniej 
PROCAM CUP 2018.

II edycja ogólnopolskiego 
turnieju piłkarskiego, skie-
rowanego do dzieci z małych 
miejscowości i wsi rozpoczę-
ła się w maju, a zakończyła 
10 czerwca wielkim finałem 
we Wronkach. To właśnie tam 
drużyna z województwa pod-
karpackiego - LKS Korzenica 
pokonała pozostałe drużyny 
i wygrała bilety na mecz pol-
skiej reprezentacji.

W ramach PROCAM CUP 
2018 rozegrano sześć turniejów 
eliminacyjnych z udziałem sze-
ściu zespołów. W skład każdej 
drużyny wchodzili chłopcy 
(rocznik 2007 bądź młod-
si) i/lub dziewczęta (rocznik 
2006 i młodsze).

Zwycięzcy sześciu turniejów 
regionalnych awansowali do 
finału głównego, który odbył 
się na stadionie głównym we 
Wronkach. Każda z drużyn 
została wyposażona w sprzęt 
sportowy i nagrody ufundowa-
ne przez organizatorów - Pro-
cam Polska Sp. z o.o. i BASF.

Dodajemy dzieciom skrzydeł 
w dążeniu do realizacji swoich 

pasji – mówi Michał Ciszak, 
Prezes PROCAM. Pasje są istot-
nym elementem życia każdego 
z nas. Natomiast to jak szybko 
i sprawnie będzie się rozwijało 
dziecko w zakresie własnych 
zainteresowań jest uwarunko-
wane jego naturalnymi zdolno-
ściami. Poprzez organizowanie 
cyklicznej imprezy sportowej 
dążymy, aby te zainteresowa-
nia i pasje wspierać możliwie 
jak najwcześniej, bo nic nie 
jest tak ważne jak wyzwalanie 
dziecięcej radości.

Źródło: PROCAM
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Rozstrzygnięcie wielkiej 
loterii CIECH Sarzyna

Od marca do sierpnia trwała 
tegoroczna loteria organizowa-
na przez największego polskiego 
producenta środków ochrony 
roślin – CIECH Sarzyna. Konkurs 
był skierowany do wszystkich 
rolników, którzy w tym czasie ku-
pili produkt CHWASTOX COM-
PLEX 260 EW lub AGROSAR 
360 SL. Na zwycięzcę czekał vo-
ucher na opryskiwacz o wartości 
50 tys. zł, a w sumie do wygrania 
było ponad 1000 atrakcyjnych 
nagród!

Laureatem nagrody głównej 
została Pani Anna z Siemiatycz 
(woj. podlaskie). Jak podkreśliła 
zwyciężczyni loterii CIECH Sa-
rzyna, wygrany voucher o war-
tości 50 tys. zł pozwoli jej na 
zakup nowego, bardziej wydaj-
nego opryskiwacza, który bę-
dzie olbrzymią pomocą w ponad  
160-hektarowym gospodarstwie.

W ręce uczestników loterii 
trafiło również wiele innych 
cennych nagród, w tym: sprzęt 
elektroniczny - drony, telewizory 
i konsole do gier, środki ochrony 
roślin od CIECH Sarzyna (Agro-
sar 360 SL) oraz koszulki. Ogól-
nopolska loteria CIECH Sarzyna 
była kolejnym elementem udanej 
kampanii promocyjnej firmy.

„Loteria cieszy się pozytywną 
opinią wśród naszych klientów 
i ze względu na ogromne zain-
teresowanie, zdecydowaliśmy 

się na jej kontynuowanie. Jako 
największy polski producent 
środków ochrony roślin chcemy 
wyznaczać najlepsze standardy 
komunikacji z naszymi klientami 
oraz promocji naszych produk-
tów. Cieszymy się, że możemy 
dodatkowo nagrodzić rolników 
za ich ciężką, codzienną pracę, 
jednocześnie pokazując, że za-
leży nam na naszych klientach” 
– mówi Jacek Skwira, Dyrektor 
Marketingu CIECH Sarzyna.

Marka CHWASTOX to naj-
popularniejszy herbicyd zbo-
żowy w Polsce, cieszący się 
zaufaniem już trzech pokoleń 
rolników. CHWASTOX COM-
PLEX 260 EW, nowość w ofercie 
CIECH Sarzyna, to unikatowy 
herbicyd do zwalczania najważ-
niejszych chwastów w uprawie 
pszenicy ozimej oraz na traw-
nikach, boiskach sportowych 
i polach golfowych. Połączenie 
trzech substancji aktywnych - 
MCPA, chlopyralidu i flurok-
sypyru - gwarantuje szybką 
i skuteczną eliminację szerokiego 

spektrum chwastów dwuliścien-
nych, między innymi takich jak 
przytulia czepna, chaber bława-
tek czy mak polny.

AGROSAR 360 SL jest szybko 
zdobywającym uznanie rynku 
skutecznym środkiem chwasto-
bójczym w formie koncentratu 
do sporządzania roztworu wod-
nego, stosowanym nalistnie, 
przeznaczonym do zwalczania 
perzu oraz innych chwastów 
jednoliściennych i dwuliścien-
nych (rocznych i wieloletnich). 
Charakteryzuje się szerokim za-
stosowaniem: na ścierniskach, 
przed rozpoczęciem upraw w celu 
zwalczania chwastów czy przed 
zbiorem w celu ułatwienia zbio-
ru. Środek nie posiada również 
ograniczeń w doborze upraw 
następczych.

Więcej informacji na temat 
ogólnopolskiej loterii CIECH 
Sarzyna można znaleźć na stro-
nie www - https://www.loteria-
-ciech.pl/.

Źródło: CIECH S.A.
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Setki nagród trafiło do klientów największego 
polskiego producenta środków ochrony roślin!

Kolorowo i zdrowo na WorldFood

Znajdujemy się na zaszczyt-
nym szóstym miejscu, jako 
jeden z największych pro-
ducentów owoców i warzyw 
w UE oraz zajmujemy czołowe 
miejsce w produkcji przetwo-
rów owocowo – warzywnych.

Łączna produkcja so-
ków pitnych, nektarów, 
nap ojów owo cow ych 

i owocowo-warzywnych 
w sezonie 2016/17 wynio-
sła 1,87 mln ton. Polska jest 
największym w UE ekspor-
terem zagęszczonego soku 
jabłkowego i owoców. Obec-
nie 18,3 proc. Polaków ma 
świadomość, że do soków 
nie dodaje się cukru (to prawie 
dwukrotnie wyższy odsetek 

niż w 2015 roku) a 36,2 proc. 
konsumentów wie, że sok 
właśnie może zastąpić jedną 
z zalecanych przez ekspertów 
pięciu dziennych porcji owo-
ców i warzyw.

Zarówno w Europie, jak i na 
całym świecie coraz większą 
uwagę konsumentów przyciąga 
zdrowe odżywianie i porady 
dietetyków. Na rzecz poprawie-
nia nawyków żywieniowych 
globalnego społeczeństwa 
powstała inicjatywa „5 porcji 
warzyw, owoców lub soku”, 
która zachęca do spożywa-
nia rekomendowanych przez 
lekarzy 5 warzywno-owoco-
wych porcji dziennie. Warzywa 
i owoce na piramidzie żywienia 
zajmują drugie miejsce zaraz 

po produktach zbożowych. Są 
one bowiem skarbnicą składni-
ków odżywczych, dzięki któ-
rym zapobiegają chorobom 
cywilizacyjnym, chronią przed 
nowotworami i wzmacniają od-
porność. Powinny być dodawa-
ne do każdego posiłku, inaczej 
trudno będzie spożyć taką ilość 
jednorazowo. Świeże warzywa 
i owoce są źródłem wielu wita-
min, które trudno dostarczyć 
organizmowi w inny sposób.

Warto wspomnieć, że trendy 
konsumenckie zmieniły także 
oblicze rynku bakalii, których 
znaczną częścią są suszone 
owoce (morele, żurawina i wie-
le innych). Obecnie traktuje się 
je jak zdrową przekąskę, która 
jest alternatywą dla słodyczy.

Coraz chętniej sięga się rów-
nież po tak zwane „zdrowe 
chipsy”. Jest to nic innego, jak 
zdrowa przekąska z suszonych 
warzyw lub owoców.

Jakość handlowa i kon-
sumpcyjna polskich owo-
ców i warzyw powoduje, że 
cieszą się one coraz większym 
zainteresowaniem partnerów 
handlowych na rynkach eu-
ropejskich, a kolejnym celem 
dla krajowych producentów 
warzyw i owoców jest dalsza 
ekspansja na światowe rynki.

Sektor owocowo- warzywny 
jest dość rozległy i  kryją się 
przed nim duże perspektywy 
i nowe możliwości. Dlatego, 
już dziś zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych branżą 

owocowo- warzywną i rozwo-
jem tego rynku do udziału 
w panelach tematycznych, 
dyskusji, ale  przede wszystkim 
rozmów B2B, profesjonalnie 
zorganizowanych. Patronat 
nad tą edycją Targów objęli 
Zarząd Unii Owocowej Sto-
warzyszenia Polskich Dystry-
butorów Owoców i Warzyw 
i Krajowa Unia Producentów 
Soków KUPS.

Zapraszamy na Targi Żyw-
ności i Napojów WorldFood 
Poland w dniach 7-9 mar-
ca 2019.

Więcej informacji na www.
worldfood.pl

Źródło: Targi WorldFood Poland
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Polska jest istotnym producentem warzyw i owoców w skali Europy.



3listopad 2018r. | Raport Rolny R A P O R T

OBSŁUGA KLIENTA I ZAMÓWIENIAOBSŁUGA KLIENTA I ZAMÓWIENIA

SILOSY PASZOWE

URZĄDZENIA PASZOWE

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

Dział Handlowy: tel. 54 282 88 00

Dział Projektowo Handlowy: tel. 54 282 88 25

bin@bin.net.pl      www.bin.agro.pl

SILOSY LEJOWE

SILOSY PŁASKODENNE

R E K L A M A

Projektowane stawki 
płatności bezpośrednich 
za 2018 r.

W dniu 28 września 2018 r. 
Europejski Bank Centralny opu-
blikował kurs wymiany, po któ-
rym przeliczane będą płatności 
bezpośrednie za 2018 r. Wynosi 
on 4,2774 zł za 1 EUR.

W Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi opracowane zo-
stały projekty rozporządzeń 

określających stawki poszcze-
gólnych płatności. Całkowita 
kwota przeznaczona na płat-
ności bezpośrednie za 2018 r. 
wyniesie 14,8 mld złotych.

W projektowanych roz-
porządzeniach stawki zosta-
ły określone w następującej 
wysokości:

Jednolita płatność obszarowa 459,19 zł/ha

Płatność za zazielenienie 308,18 zł/ha

Płatność dla młodego rolnika 175,62 zł/ha

Płatność dodatkowa 178,01 zł/ha

Płatność do bydła 293,04 zł/szt.

Płatność do krów 373,70 zł/szt.

Płatność do owiec 101,39 zł/szt.

Płatność do kóz 54,78 zł/szt.

Płatność do roślin strączkowych na ziarno
(do 75 ha) 721,04 zł/ha

Płatność do roślin strączkowych na ziarno
(powyżej 75 ha) 360,52 zł/ha

Płatność do roślin pastewnych 438,71 zł/ha

Płatność do chmielu 2129,87 zł/ha

Płatność do ziemniaków skrobiowych 1065,89 zł/ha

Płatność do buraków cukrowych 1495,63 zł/ha

Płatność do pomidorów 3320,78 zł/ha

Płatność do truskawek 1054,35 zł/ha

Płatność do lnu 486,12 zł/ha

Płatność do konopi włóknistych 235,26 zł/ha

Płatność do tytoniu - Virginia 3,50 zł/kg

Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,46 zł/kg

AGRO Ubezpieczenia

Pocztowe Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych 
otworzyło jesienny sezon 
sprzedaży ubezpieczeń upraw 
rolnych współfinansowanych 
z budżetu państwa.

Rolnicy mogą jesienią ubez-
pieczyć uprawy zbóż ozimych: 

pszenicę, jęczmień, pszenżyto, 
żyto oraz rzepak i rzepik, a tak-
że wykę ozimą. W niektórych 
przypadkach możliwe będzie 
też ubezpieczenie drzew i krze-
wów owocowych.

Ubezpieczenia są dostępne 
w kilku pakietach:

• Pakiet zima podstawowy – 
obejmujący ujemne skutki 
przezimowania, wiosenne 
przymrozki oraz grad;

• Pakiet zima, w którym obok 
powyższych ryzyk uwzględ-
nione są także deszcz nawal-
ny, lawiny, obsunięcia się 

ziemi, huragan i pioruny;
• Pakiet zima klimat zawierają-

cy powyższe i chroniący tak-
że przed skutkami powodzi 
i suszy.
Rolnicy doświadczeni 

szkodami zeszło- oraz te-
gorocznymi wykazują duże 

zainteresowanie jesiennymi 
ubezpieczeniami upraw.

Pocztowe Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych 
oprócz upraw ubezpiecza 
także zwierzęta gospodarskie. 
W zakresie ubezpieczenia chro-
nione mogą być bydło, owce, 
konie, świnie, kozy oraz drób. 
Dotowana ochrona zwierząt 
obejmuje skutki huraganu, 
powodzi, deszczu nawalnego, 
gradu, pioruna, obsunięcia się 
ziemi, lawiny oraz uboju z ko-
nieczności. Dodatkowo polisa 
może zostać uzupełniona o ry-
zyko szkód spowodowanych 

przez pożar oraz porażenie 
prądem elektrycznym (z wy-
jątkiem drobiu).

AGRO Ubezpieczenia stale 
poszerzają zakres ochrony dla 
rolników. W ofercie polskie-
go ubezpieczyciela znajduje się 
również szereg innych produk-
tów dedykowanych rolnikom 
m.in. obowiązkowe ubezpie-
czenie budynków wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego 
oraz ubezpieczenie maszyn rol-
niczych AGRO-CASCO.

Źródło: Brandscope
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Rusza jesienny sezon sprzedaży polis uprawowych 
z dopłatami.
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Konferencja PIORIN.

W dniu 01.10.2018 roku 
odbyła się w Centrum Kon-
ferencyjno-Wystawienniczym 
Instytutu Badawczego Leśnic-
twa konferencja pt. „PIORIN. 
Z tradycją w przyszłość”, zor-
ganizowana przez Główny 
Inspektorat Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa.

Celem konferencji było 
przedstawienie nowego unij-
nego prawa zdrowia roślin 
i urzędowych kontroli żyw-
ności i pasz. Przepisy te wejdą 
w życie w grudniu 2019 r., a ich 
przedmiotem jest wzmocnienie 
ochrony naszego terytorium 
przed groźnymi agrofagami, 

przeciwdziałanie zagrożeniom 
związanym z obrotem i stoso-
waniem pestycydów, a w efek-
cie wzrost jakości produktów 
żywnościowych i ochrona kon-
sumentów w Polsce oraz w kra-
jach, do których eksportujemy 
żywność. Powyższą tematykę 
omówili eksperci Komisji Euro-
pejskiej oraz specjaliści z Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi i PIORiN. Jak podkreślił 
główny inspektor Andrzej 
Chodkowski, zdrowie roślin 
ma istotny wymiar ekonomicz-
ny, bowiem wyeliminowanie 
negatywnego wpływu chorób, 
szkodników i chwastów po-
zwoliłoby zwiększyć wartość 
produkcji roślinnej w Polsce 
z obecnych ok. 50 mld zł rocz-
nie do niemal 77 mld zł.

Wydarzenie było również 

okazją do świętowania 100-le-
cia odzyskania niepodległo-
ści Rzeczypospolitej Polskiej 
i 100 lat ochrony roślin i na-
siennictwa. Część merytorycz-
ną konferencji poprzedziła 
ceremonia uczczenia jubile-
uszu Niepodległej oraz wręcze-
nie odznaczeń państwowych 
zasłużonym pracownikom 
Inspekcji.

W imieniu Prezydenta aktu 
dekoracji dokonała minister 
Halina Szymańska Szef Kan-
celarii Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, która 
wręczyła 15 Medali nada-
nych za wzorowe, wyjątko-
wo sumienne wykonywanie 
obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej.

Źródło: PIORiN
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Z tradycją w przyszłość.
Pożyczka z KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa, wychodząc naprze-
ciw potrzebom polskich rol-
ników, uruchamia możliwość 
zaciągania pożyczek ze środ-
ków Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa.

Beneficjentami programu są 
rolnicy prowadzący gospodar-
stwa rodzinne, które realizu-
ją przedsięwzięcia rozwijające 
obszary wiejskie poprzez dzia-
łania rozwojowe, innowacyj-
ne w zakresie np. produkcji, 
hodowli czy przetwórstwa. 
Preferencyjne oprocentowa-
nie na poziomie 2,85% w skali 
roku, sześcioletni okres spłaty, 
możliwość spłaty miesięcznej 
lub kwartalnej pozwolą pomóc 
we wzroście potencjału gospo-
darstw rodzinnych.

Z dotychczasowych badań 
wynika, że korzystanie z kapi-
tału obcego i prawidłowo za-
ciągnięte pożyczki, zwłaszcza 
długoterminowe, pozytywnie 
wpływają na wyniki produk-
cyjne, dochody oraz efektyw-
ność działalności gospodarstw 
rolnych.

W tym roku KOWR planuje 
uruchomić kwotę 10 mln zł na 
ten cel. Wnioski będzie można 
składać w dowolnym oddziale 
terenowym KOWR. Rozpatrze-
nie wniosku będzie odbywać się 
w centrali przez zespoły eksper-
tów w trybie naboru ciągłego 
do wyczerpania alokacji.

Więcej informacji: http://
www.kowr.gov.pl/o-kowr/
pozyczki

Źródło: KRIR

Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego

24 października br. w Jön-
köping w Szwecji ogłoszono 
zwycięzcę międzynarodowego 
etapu konkursu na Rolnika 
Roku regionu Morza Bałtyc-
kiego, organizowanego przez 
WWF. Już drugi raz w historii 
konkursu zwycięzcą jest Polak! 
Pan Krzysztof Kowalski otrzy-
mał główną nagrodę w wyso-
kości 10 000 euro za wdrożenie 
w swoim gospodarstwie wie-
lu praktyk przyjaznych śro-
dowisku morskiemu oraz 
holistycznego podejścia do 
zrównoważonego rolnictwa.

Pierwsza edycja konkursu 
odbyła się w 2009 roku.

,,To wielkie zaskoczenie, 

duma i satysfakcja, że spo-
sób mojego gospodarowania 
został przez kogoś doceniony. 
Umacnia mnie to w przeko-
naniu o słusznej drodze jaką 
wybrałem” - mówi Krzysztof 
Kowalski, tegoroczny zwycięz-
ca międzynarodowego etapu 
konkursu na Rolnika Roku 
regionu Morza Bałtyckiego.

Pan Krzysztof wdrożył przy-
jazne dla środowiska morskie-
go praktyki, które pozwalają 
na ograniczenie strat substan-
cji biogennych (azotu i fosforu) 
z gospodarstwa, wśród których 
należy wymienić m.in. utrzy-
manie aż 9 stawów, stref bufo-
rowych, miedz śródpolnych, 

zadrzewień, zakrzaczeń, upra-
wę poplonów ścierniskowych 
(grochu z lnem) i roślin bobo-
watych, stworzenie szczelnych 
miejsc do przechowywania 
nawozów naturalnych, pre-
cyzyjne nawożenie, wapno-
wanie gleby, badanie gleby, 
czy coroczne badanie paszy 
i wody na pozostałość azota-
nów i pestycydów. Dodatkowo 
rolnik zasadził wraz z rodziną 
1080 drzew wzdłuż rzeki, na 
granicy pól, wszędzie tam, 
gdzie było to możliwe, two-
rząc alejki drzew, czy „wyspy 
drzew” pomiędzy swoimi po-
lami. Dzięki takim działaniom 
rolnik nie tylko ograniczył 
spływ substancji biogennych 
do wód, ale stworzył prze-
strzeń dla dzikich zwierząt. 
Pan Krzysztof angażuje się we 
współpracę z innymi rolnika-
mi, a jego gospodarstwo jest 
członkiem Ogólnopolskiej Sie-
ci Gospodarstw Edukacyjnych 
oraz sieci dziedzictwa kulinar-
nego Mazowsze w ramach Eu-
ropejskiej Sieci Regionalnego 
Dziedzictwa Kulinarnego.

,,Po raz kolejny konkurs na 
Rolnika Roku regionu Morza 
Bałtyckiego na etapie między-
narodowym wygrał Polak. 
W 2011 r. zwyciężył pan Ma-
rian Rak, teraz Pan Krzysztof 
Kowalski. Bardzo się cieszy-
my, że pan Krzysztof został 

doceniony przez międzyna-
rodowe jury za prowadzenie 
gospodarstwa w sposób zrów-
noważony, z poszanowaniem 
naszego morza i środowiska. 
Jako Fundacja WWF Polska 
nadal będziemy promować 
wśród rolników i rolniczek 
przyjazne środowisku morskie-
mu praktyki, wierząc, że pro-
blem eutrofizacji Bałtyku się 
zmniejszy. Jesteśmy wdzięczni 
doradcom rolniczym z Cen-
trum Doradztwa Rolniczego 
oraz z lokalnych Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego za 
wsparcie w promocji konkursu 
oraz szerzenie ww. praktyk. 
Dzięki takim rolnikom jak 
pan Kowalski jest szansa na 
zmniejszenie nadmiernego 
przeżyźnienia naszych wód, 
a w konsekwencji ograniczenia 
zakwitów sinic. Zachęcamy 
wszystkich do wzięcia udziału 
w przyszłorocznej edycji kon-
kursu” - mówi Weronika Ko-
siń, specjalistka ds. Ochrony 
Ekosystemów Morskich w Fun-
dacji WWF Polska.

Zjawisko eutrofizacji, czyli 
przeżyźnienia wód, to najwięk-
sze wyzwanie środowiskowe 
przed którym stoi dzisiaj 
Morze Bałtyckie. W latach 
2011 - 2016, aż 97% Morza 
Bałtyckiego wykazywało 
efekty eutrofizacji. Do eu-
trofizacji wód dochodzi, gdy 

w wodzie jest zbyt dużo tzw. 
biogennych substancji odżyw-
czych (związków azotu i fos-
foru). Trafiają one do Bałtyku 
m.in. w wyniku działalności 
rolniczej, ze ścieków komu-
nalnych i przemysłowych oraz 
z depozycją atmosferyczną. 
Polska jest krajem, który do-
starcza najwięcej tego typu 
substancji do Morza Bałtyc-
kiego. Prawie 24% związków 
azotu i 44% związków fosforu 
dostaje się do morza właśnie 
z naszego kraju. Spowodowane 
jest to m.in. zbyt dużą ilością 
nawozów stosowanych na po-
lach oraz z nieodpowiednio 
przechowywanych odcho-
dów zwierząt, jak i uwarun-
kowaniami geograficznymi. 
Prawie 99,7% obszaru Polski 
leży w zlewisku Morza Bałtyc-
kiego, a 50% tej powierzchni 
to gospodarstwa rolne.

Gdy w wodzie jest za dużo 
związków biogennych, a jej 
temperatura wzrasta, docho-
dzi do zakwitu glonów i si-
nic, które ograniczają dostęp 
światła słonecznego do głęb-
szych warstw wody. To pro-
wadzi do ograniczeń rozwoju 
roślin bytujących w głębszych 
partiach wody i wykorzy-
stujących światło słoneczne 
w procesie fotosyntezy. Po za-
kończeniu zakwitu obumiera-
jące glony i sinice opadają na 

dno zbiornika, gdzie ulegają 
rozkładowi. W procesie roz-
kładu bakterie zużywają tlen 
rozpuszczony w przydennych 
warstwach wody. Kiedy tego 
tlenu brakuje, proces konty-
nuują bakterie beztlenowe, 
które produkują szkodliwy 
dla morskich organizmów 
siarkowodór. W ten sposób 
w morzach powstają pusty-
nie tlenowe (martwe strefy) 
i obszary o obniżonej ilości 
tlenu, w których zamiera życie.

W tym roku nagrodę w kon-
kursie otrzymał pan Krzysztof, 
jednak dzięki stosowanym przez 
niego praktykom wygrywamy 
wszyscy. Ograniczenie spływu 
substancji biogennych do wód 
śródlądowych, a w końcu do Bał-
tyku, przełoży się w przyszłości 
na zmniejszenie ilości zakwitów 
sinic, które często stanowią przy-
czynę zamykania kąpielisk w se-
zonie letnim. Dzięki promocji 
praktyk przyjaznych środowi-
sku Morza Bałtyckiego wszyscy 
mamy szanse na udane wakacje.

WWF jest jedną z najwięk-
szych na świecie organizacji 
działających na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego. Na-
szą misją jest powstrzymanie 
szybko postępującej degradacji 
przyrody.

Źródło: Fundacja WWF Polska
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Chronimy przyrodę z ludźmi i dla ludzi.

KOWR udzieli pożyczek ze 
środków Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa
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Obserwacja plantacji konieczna

W tym roku siew rzepaku 
ozimego był terminowy, jed-
nak wystąpiły okresowe pro-
blemy wywołane suszą.

Jesienią bardzo istotne jest 
przeprowadzenie zabiegów 
z zastosowaniem regulatorów, 
aby wyhamować wzrost części 
naziemnej rzepaku i wspomóc 
rozwój korzeniowy, który po-
zwoli roślinom na przezimo-
wanie w korzystnej kondycji. 
Nie można jednak zapominać 
o innym bardzo ważnym dzia-
łaniu – a mianowicie o kontro-
li sprawców suchej zgnilizny 
kapustnych, czyli grzybów: 
Leptosphaeria maculans i Lep-
tosphaeria biglobosa. O ile na 
rynku są dostępne odmiany 
rzepaku odporne na pierwszy 
patogen, to w przypadku dru-
giego nie można posiłkować 
się genetyką odmian. Brak 
kontroli może poskutkować 
masowym porażeniem suchą 
zgnilizną kapustnych, powo-
dującą nieodwracalne szkody. 
Nawet jeżeli symptomy choro-
by nie będą widoczne po wy-
stąpieniu infekcji, nie znaczy 
to, że plantacja jest zdrowa. 
Niestety objawy mogą uwi-
docznić się dopiero w okresie 
poprzedzającym zbiór rzepaku, 
a wtedy nie ma sposobu na 
uniknięcie ogromnych strat.

Często jest tak, że rzepak 
rozwija się prawidłowo, wy-
gląda okazale i ma dobry po-
krój, więc plantatorzy mogą 
przeoczyć fakt, że na roślinach 
występują już symptomy po-
rażenia suchą zgnilizną ka-
pustnych. Ich rozpoznanie 
wymaga wiedzy, bardzo 
uważnej obserwacji lub kon-
sultacji doświadczonego do-
radcy – a następnie aplikacji 
odpowiednich preparatów fun-
gicydowych. Na co zwrócić 
uwagę, przeprowadzając lustra-
cję plantacji rzepaku? Trzeba 
przyjrzeć się nawet najdrob-
niejszym zmianom. W począt-
kowym okresie Leptosphaeria 
maculans i Leptosphaeria bi-
globosa powodują powsta-
wanie oczek o niewielkiej 
średnicy, z których strzępka 
infekcyjna przerasta następ-
nie do ogonka liściowego. 

W przypadku młodych, ma-
łych roślin – a także występu-
jącej dużej wilgotności i dość 
wysokiej temperatury (jakiej 
można jeszcze spodziewać się 
podczas tegorocznej jesieni) – 
szkodliwość grzybów wzrasta. 
Trzeba pamiętać, że infekcja 
może wystąpić już wtedy, kie-
dy rośliny są we wczesnych 
fazach rozwojowych, np. na 
etapie liścieni.

Zainfekowanie rzepaku 
suchą zgnilizną kapustnych 
wiąże się z jeszcze jednym 
zagrożeniem. Obserwowane 
dopiero przez zbiorami objawy, 
koncentrujące się w partiach 
łodygowych – takie jak skor-
kowacenie szyjek, schnięcie 
roślin, wybielone tkanki (ze 
sklerocjami wbudowanymi 
w łodydze oraz w łuszczy-
nach), ulegające później nit-
kowaniu, zmiany na łodygach, 
które powodują wyleganie 
upraw – bywają mylnie dia-
gnozowane jako inna choro-
ba: zgnilizna twardzikowa. 
Jej sprawcą jest inny grzyb, 
czyli Sclerotinia sclerotiorum. 
Różnice między tymi dwoma 
schorzeniami polegają nie tyl-
ko na sprawcach i objawach, 
ale też na tym, w którym mo-
mencie należy je kontrolować. 
W przypadku suchej zgnilizny 
kapustnych należy to robić od 
okresu jesiennego do końca 
wegetacji – wiosną konieczna 
jest ocena stanu przezimowa-
nia i ewentualnego dalszego 
porażenia rzepaku. Eksperci 
ostrzegają, że także o tej po-
rze roku może nastąpić atak 
patogenów. Natomiast kon-
trolę zgnilizny twardzikowej 
przeprowadza się pod koniec 
kwietnia i w maju (od żółte-
go pąka do pełni kwitnienia).

Sposobem na ochronę rze-
paku przed suchą zgnilizną ka-
pustnych jest wybór odmiany 
odpornej na tę chorobę. Ale to 
oczywiście nie wszystko. Aby 
kontrolować patogeny grzybo-
we, kluczowe jest zastosowanie 
fungicydów – firma INNVIGO 
rekomenduje, aby aplikować 
je, kiedy następuje uwolnienie 
zarodników lub tuż po wystą-
pieniu infekcji, a przed etapem 

inkubacji. Zalecany do tych 
zabiegów preparat to Dafne 
250 EC/Porter 250 EC, zawie-
rający difenokonazol – stosuje 
się go w dawce 125 g/ha. Sub-
stancja czynna charakteryzuje 
się szybką absorpcją i ma dłu-
gie działanie zapobiegawcze 
oraz lecznicze. Nie powodu-
je jednak skracania rzepaku, 
o którym również nie moż-
na w tym okresie zapominać. 

Jeżeli występuje długotrwała 
ekspozycja na czynniki choro-
botwórcze, aplikację fungicydu 
można połączyć z regulacją 
pokroju roślin. Rozwiązanie, 
jakie w takiej sytuacji pole-
cają specjaliści z INNVIGO, 
to jednokrotny bądź sekwen-
cyjny zabieg z zastosowaniem 
środków: Dafne 250 EC/Porter 
250 EC oraz Bukat 500 SC/
Ambrossio 500 SC, zgodnie 

z zaleceniami z etykiet.
Warto również pamiętać, 

że regulator wzrostu Mepik 
300 SL otrzymał w bieżącym 
roku rejestrację do zastosowań 
jesiennych. W celu wykonania 
zabiegu łączącego regulację 
pokroju oraz ochronę fungicy-
dową, należy zastosować mie-
szaninę: Mepik 300 SL 0,5 l/
ha + Bukat 500 SC/Ambros-
sio 500 SC 0,4 l/ha w fazach 

BBCH 12-18 (optymalnie 
BBCH 14-16). Drugi zabieg 
przeprowadza się wiosną, w fa-
zie wzrostu pędu głównego (od 
początku wydłużania pędu do 
fazy widocznych 9 lub więcej 
międzywęźli, BBCH 30-39).

Źródło: RedM
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Kontroluj sprawców suchej zgnilizny kapustnych w rzepaku
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Rola roślin bobowatych
Do końca lat 80-tych upra-

wa roślin bobowatych systema-
tycznie rosła. Spowodowane 
było to faktem, iż Państwo sta-
rało się zapewnić samowystar-
czalność w zakresie produkcji 
wysokobiałkowych pasz tre-
ściwych. Nie mniej po roku 
1989 z powodu napływu ta-
niej, genetycznie modyfikowa-
nej śruty sojowej zmniejszyła 
się powierzchnia uprawy tych 
roślin. Obecnie obserwuje się 
ponowny przyrost powierzchni 
zasiewów roślin strączkowych. 

Odbudowie areału sprzyjają 
między innymi dopłaty bez-
pośrednie, które zwiększają 
opłacalność upraw. Nie bez 
znaczenia są również prowa-
dzone programy badawcze 
zachęcające do zastępowania 
importowanej śruty sojowej 
rodzimymi roślinami.

Rośliny bobowate uprawia-
ne w Polsce możemy podzielić 
na dwie grupy:
• Strączkowe (np. bobik, fa-

sola, łubin, groch)
• Drobnonasienne (np. 

koniczyna, lucerna, no-
strzyk, komonica)
Pierwszą grupę zaliczamy 

do roślin jednorocznych, które 
przeznaczone są głównie dla 
pozyskania nasion, paszy czy 
jako zielony nawóz. Natomiast 
drugą grupę stanowią rośliny 
wieloletnie wykorzystywane 
przede wszystkim do produkcji 
pasz. Od niedawna są także 
roślinami ozdobnymi wysie-
wanymi w celu wzbogacania 
krajobrazu wiejskiego.

Bobowate dostarczają 

duże ilości składników mi-
neralnych, przede wszystkim 
wapnia, magnezu, fosforu 
i żelaza. Produkcja nasion 
strączkowych w Polsce prze-
znaczona jest głównie na cele 
paszowe. Nasiona te zawierają 
duże ilości strawnego białka 
o korzystnym składzie ami-
nokwasowym i są dobrym 
komponentem do produkcji 
pasz treściwych. Grupa drob-
nonasiennych dostarcza duże 
ilości doskonałej paszy objęto-
ściowej. Często zalecane jest 

Na przestrzeni lat udział roślin bobowatych w strukturze zasiewów w Polsce ulegał ciągłym wahaniom.

Rys. 1. Korzenie z brodawkami 1. fasola; 2. groch; 3. łubin; 
4. nostrzyk

c.d. art. na str. 8

Istotny jest pierwszy strąk
Jeszcze dekadę temu po-

wierzchnia uprawy soi w na-
szym kraju, wynosiła zaledwie 
około 300 ha. Po kolejnych 
kilku latach zwiększyła się do 
2 tys. ha, aby dwa lata temu 
osiągnąć blisko 20 tys. ha, 
a w roku obecnym szacuje się, 
że wyniesie około 25 tys. ha.

Do najistotniejszych czyn-
ników, które wpływają na plo-
nowanie oraz jakość nasion 
soi zalicza się cztery główne: 
pogodowy, odmianowy, agro-
techniczny oraz zbiór.

Jednak aby plantator mógł 
być w pełni usatysfakcjono-
wany to do końcowego suk-
cesu brany pod uwagę musi 
być jeszcze jest jeden czynnik: 
prawidłowo i terminowo prze-
prowadzony zbiór, co w tym 
roku nie było to takie proste.

Na pierwszy z czynników 
czyli warunki pogodowe 
plantator ma bardzo mały 
czy wręcz znikomy wpływ, 
natomiast na pozostałe, czyli 
odmianę, agrotechnikę i zbiór 
- oczywiście zdecydowanie 
większy.

Soja, jako gatunek rośli-
ny uprawnej, pochodzącej 
z obszaru klimatu kontynen-
talnego, jest genetycznie pre-
dysponowana do zwiększonej 
tolerancji na okresowe niedo-
bory wody. Sprzyja temu roz-
budowany, system korzeniowy 
(palowy) oraz silne owłosienie 
łodygi, liści i strąków (stąd jej 
polska nazwa – soja omszona), 
które bardzo wydajnie zmniej-
szają parowanie. Niestety soja 
nie jest suchoroślem i w wa-
runkach długotrwałej suszy, 
jaka miała miejsce w sezonie 

wegetacyjnym 2018, bardzo 
silnie zareagowała na brak 
wody, poprzez przedwczesne 
i nierównomierne dojrzewanie, 
zawiązanie mniejszej liczby 
strąków, a co za tym idzie 
również nasion w strąkach. 
Dodatkowo jeszcze w tym 
sezonie wegetacyjnym po 
raz pierwszy w naszym kra-
ju, zaobserwowano niepoko-
jące zjawisko, polegające na 
przedwczesnym otwieraniu 
się strąków (ostatnia dekada 
sierpnia) i osypywaniu na-
sion soi. Szacuje się, że straty 
w plonie nasion, mogą z tego 
powodu wynieść od 25% do 
nawet 50% (dla plantacji ko-
szonych pod koniec września).

Problemem w uprawie soi 
jest nisko osadzony pierw-
szy strąk. Prace hodowlane 
jakie są prowadzone przez 
firmy nasienne doprowadzi-
ły w większości przypadków 
do wyhodowania ulepszonych 
odmian. Dzięki temu u części 
odmian udało się nieznacznie 
podnieść wysokość zawiązania 
pierwszego strąka do 10-11 cm 
ale sytuacja nadal nie jest ide-
alna, gdyż optymalnie by było 

gdyby zawieszenie pierwszego 
strąka oscylowało na wysoko-
ści 12-14 cm nad powierzch-
nią gleby.

W warunkach naszego kra-
ju zbiór nasion soi przeprowa-
dza się przeważnie kombajnem 
zbożowym, którego heder jest 
ustawiony na wysokości około 
10-12 cm (małe ryzyko uszko-
dzenia czy też zapychania się 
glebą). Powoduje to, że podczas 
koszenia pozostaje na łodydze 
soi od 1 do 3 (a czasami nawet 
5) strąków, przez co straty z tym 
związane mogą dodatkowo wy-
nieść do 5-10%, a w skrajnych 
przypadkach nawet 20%.

Aby zapobiec temu nieko-
rzystnemu trendowi, aparat 
tnący kombajnu, należy usta-
wić jak najniżej, aby uniknąć 
przecinania dolnych strąków 
i pozostawienia ich na polu, 
i dodatkowo obroty bębna 
należy zmniejszyć do oko-
ło 400/500-600 obr./min. 
Plantator powinien również 
pamiętać o tym, że przygoto-
wując się do zbioru soi, a mając 
możliwość wyboru kombaj-
nu o większej lub mniejszej 
szerokości roboczej hedera, 

powinien zdecydować się na 
ten drugi. Dzięki temu nastą-
pi dokładniejsze kopiowanie 
powierzchni pola ale również 
będzie można niżej opuścić 
heder, minimalizując straty 
w plonie jak również ryzyko 
jego zapchania czy też uszko-
dzenia. Innym sposobem na 
ograniczenie strat podczas 
zbioru nasion soi jest możli-
wość nabycia specjalistycznego 
hedera przeznaczonego wła-
śnie do zbioru nasion soi. Jest 
on wyposażony w specjalną, 

elastyczną listwę tnącą i regu-
lowany system zawieszenia, 
który bardzo dobrze reaguje 
na nierówności terenu, nawet 
przy bardzo małej wysokości 
koszenia, co powoduje, że od-
setek strąków pozostawianych 
na polu nie przekracza 1-2%.

Reasumując, plantatorzy 
powinni mieć świadomość, 
że wysokość uzyskiwanych 
plonów nasion soi, uzależ-
niona jest od bardzo wielu 
czynników, jednak najwięk-
szy wpływ mają warunki 

wilgotnościowo-termiczne, 
odmiana oraz prawidłowo 
i terminowo przeprowadzony 
zbiór. Dlatego nie można się 
„obrażać” na soję, jeżeli w jed-
nym roku uzyska się plon na 
poziomie 1,0 t/ha, gdyż w ko-
lejnych sprzyjających sezonach 
wegetacyjnych, plon ten może 
wynieść nawet 3,5-4,0 t/ha.

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

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

mgr inż. Bartłomiej Karamon
Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie

Liczy się nie tylko susza ale i pierwszy strąk.
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wysiewanie ich wraz z trawa-
mi. Mieszanki te, charaktery-
zują się lepszym stosunkiem 
składników energetycznych do 
białka, czy wyższym i bardziej 
stabilnym plonem.

Dominacja zbóż w strukturze 
zasiewów wpływa niekorzyst-
nie na właściwości fizyczne 
i chemiczne gleby. Obniżenie 
żyzności gleby sprzyja degrada-
cji materii organicznej, prowa-
dzi do zachwaszczenia upraw, 
wzmożonego rozwoju szkodni-
ków i przyczynia się do rozwoju 
chorób roślinnych. Zwiększe-
nie udziału roślin bobowatych 
w płodozmianie pomaga prze-
ciwdziałać ujemnym skutkom 
uprawy zbóż po sobie. Rośliny 
te wzbogacają glebę w materię 
organiczną, poprzez pozosta-
wianie dużej masy resztek poż-
niwnych. Szacuje się, że w ten 
sposób dostarczają do 25 kg/ha 
fosforu i 35 kg/ha potasu do gle-
by. Wpływają korzystnie na stan 
agregatowy i gruzełkowaty gle-
by, dzięki korzeniom palowym. 

Rozbudowany system korzenio-
wy pomaga także w transporcie 
składników odżywczych z głęb-
szych warstw gleby. Stanowią 
dobry przedplon dla większości 
roślin uprawnych, szczególnie 
w latach o zmniejszonej ilości 
opadów. Zastosowane, jako ro-
śliny okrywowe chronią przed 
erozją i wymywaniem azotu 
w okresie jesienno-wiosennym. 
Ponadto produkowana przez nie 
duża ilość wydzielin korzenio-
wych, zwiększa aktywność drob-
noustrojów glebowych. Dobrze 
zacieniają glebę, dzięki czemu 
zahamowany jest rozwojów 
chwastów. Również wyłącze-
nia gruntów ornych z użytko-
wania (czasowe lub trwałe), 
mogą zostać obsiane motyl-
kowatymi drobnonasiennymi 
o niskich wymaganiach siedli-
skowych (np. koniczyna biała). 
Odmiany wieloletnie przydatne 
są także w procesie rekultywacji 
gleb fizycznie zdegradowanych. 
Ponadto umacniają stoki, hałdy 
przemysłowe, wały ochronne 
czy wyrobiska górnicze.

Wszystkie gatunki bobo-
watych zaliczane są do roślin, 
które obficie produkują nektar. 
Miód wyprodukowany z ich 
nektaru charakteryzuje się du-
żymi walorami zapachowymi, 
smakowymi, a także terapeu-
tycznymi. Jako rośliny ento-
mogamiczne (wabiące owady) 
przyczyniają się do zwiększe-
nia populacji dzikich zapylaczy, 
których obecność konieczna jest 
do zapylania innych gatunków 
roślin uprawnych.

Jedynym sposobem na wpro-
wadzenie do gleby zredukowa-
nej formy azotu, jest proces 
biologicznego wiązania azotu 
atmosferycznego. Polega on na 
redukcji azotu cząsteczkowe-
go do amoniaku przez bakterie 
z rodziny Rhizobiaceae.

Niekwestionowaną zaletą ro-
ślin bobowatych, wynikającą 
z ich metabolizmu, jest zdolność 
do współżycia z bakteriami wią-
żącymi wolny azot atmosferycz-
ny. W wyniku tej symbiozy obie 
strony odnoszą korzyści. Rośli-
na (makrosymbiont) otrzymuje 

przede wszystkim przyswajalne 
związki azotu, a także wita-
minę B12 wytwarzaną przez 
bakterie. Natomiast bakterie 
(mikrosymbiont), oprócz przy-
swajalnych związków azotu 
otrzymują również produkty 
fotosyntezy czy sole mineral-
ne. Ilość azotu dostarczanego 
do gleby waha się w zależności 
od gatunku i warunków, w ja-
kich zachodzi symbioza (tabela 
1.). Samo wiązanie przebiega 
najsilniej tuż przed i w trakcie 
kwitnienia roślin.

Warto wspomnieć, iż bro-
dawki korzeniowe różnią się 
między sobą. Ich liczba, umiej-
scowienie czy wielkość zależna 
jest od gatunku rośliny z którą 
wchodzą w symbiozę (rys. 1). 
Podsumowując, oddziaływanie 
roślin bobowatych na środowi-
sko jest wszechstronne i wie-
lokierunkowe. Niestety ich 
rola w rolnictwie często jest 
pomijana i niedoceniona. Do 
czynników, które mają wpływ 
na opłacalność uprawy należy 
zaliczyć wysokość dopłat do ich 

produkcji, uzyskany plon czy 
koszt zabiegów agrotechnicz-
nych. Aby powierzchnia upraw 
roślin bobowatych wzrastała 
z roku na rok, należy rozwi-
jać działania informacyjne 

mające na celu ukazanie korzy-
ści płynących z uprawy roślin 
strączkowych.

Mgr Zyta Waraczewska
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu

Tabelka 1. Wielkość wiązania azotu atmosferycznego w po-
szczególnych gatunkach roślin

Wiązanie wolnego azotu (N2) 
przez bakterie symbiotyczne kg/ha/rok

Strączkowe

Łubin 20-200

Groch 55-77

Bób 45-552

Soja 40-200

Fasola 40-70

Drobnonasienne

Koniczyny 40-700

Lucerna 100-500

Komonica 50-200

Źródło: Broda Z. (2005).
Znaczenie roślin motylkowatych w rolnictwie.
Materiały konferencji naukowej. Poznań. Str. 7-11

Wapnowanie – czy wiesz o nim wszystko?

Rodzajów wapna jest wiele, 
potrzeby gleby też są różne. Tra-
dycyjnie wapnujemy na ścier-
nisko, ale czy to optymalne? 
Na temat wapien i wapnowa-
nia rozmawiamy z Romanem 
Rutkowskim z firmy Nordkalk.

Wapno – jedno słowo – dużo 
znaczeń. Po pierwsze możemy 
wyróżnić wapno wapniowe, czy-
li takie które zawiera głównie 
wapń oraz wapno magnezowe, 
które zawiera również magnez. 
Drugi podział odnosi się do for-
mulacji, a najczęściej spotyka-
ne są formulacje tlenkowe oraz 
węglanowe, zwane węglanami 
lub wapniakami.

A te dwie formulacje wiążą 
się ze sposobem podawania 
zawartości wapnia, bo po-
winniśmy zawsze podawać 

równoważnik tlenkowy (pro-
cent CaO), a bywa że spotyka 
się równoważnik węglanowy 
(CaCO3), który wielu rolników 
wprowadza w błąd.

Wynika to z tego, że na rynku 
niemieckim i duńskim podaje się 
zawartość w równoważniku wę-
glanowym. Takie wapno, które ma 
np. 90% węglanu ma w rzeczywi-
stości około 40% w przeliczeniu 
na tlenek. W Polsce powinno być 
podawane jako zawartość tlenku, 
nawet jeśli jest to węglan. Kilka lat 
temu był z tym problem, obecnie 
jest to coraz bardziej marginalna 
sprawa.

Bywa też przez rolników 
chętnie używane wapno hy-
dratyzowane, a nieliczni pa-
miętają, że kiedyś używało się 
jeszcze kredy jeziornej.

Wapno hydratyzowane to 
nic innego jak wapno tlenko-
we, które zostało, potocznie 
mówiąc, zlasowane, czyli pod-
dane kontaktowi z wodą. Jeśli 
wprowadzamy wapno tlenkowe 
do gleby, to ono zabiera część 
wody i się hydratyzuje, a wapno 
hydratyzowane już ma tę reakcję 
za sobą. Jest ono najczęściej wy-
korzystywane w budownictwie. 
Z rolniczego punktu widzenia, 
ma ono właściwości bliskie wap-
nu tlenkowemu, cechuje się pH 
na poziomie 14, przez co ma sil-
ne właściwości dezynfekcyjne 
i bardzo mocno wpływa na stan 
gleby. W praktyce ją zaburza. 
Oczywiście są sytuacje, gdy jest 
nieodzowne, natomiast należy 
traktować to jako środek osta-
teczny, a nie do codziennego 
stosowania.

Chodzi o spustoszenie jakie 
czyni wśród mikroorganizmów 
glebowych?

Wpływa zarówno na mikro-
organizmy jak i mikroelementy. 
Wapno tlenkowe działa bardzo 
gwałtownie, a aż tak szybkie 
zmiany nie są wskazane.

Wróćmy więc do kredy je-
ziornej, której działanie jest 
bardziej łagodne, a zarazem 
długoterminowe.

Kreda jeziorna jest na wymar-
ciu, choć jeszcze kilkanaście lat 
temu zakłady ją wydobywające 

miały się dobrze. Problemem 
okazała się mała zawartość 
wapnia, koszt i możliwości 
transportu, które ograniczały 
ich rozwój do najbliższych okolic 
kopalni. Kredę jeziorną należy 
odróżnić od kredy piszącej. Obie 
są bardzo podobne, różni je czas 
powstania – pisząca powstała 
w okresie kredy, a jeziorna jest 
znacznie młodsza – osadziła się 
w trzecio- i czwartorzędzie. Mają 
one też ten minus, że różnią się 
bardzo pomiędzy poszczegól-
nymi złożami w zależności od 
ilości iłów i materii organicznej. 
Plusem jest to, że jeśli zostanie 
ona dobrze wysuszona, to ma 
przyzwoitą reaktywność i jest 
naprawdę dobroczynna.

Reaktywność, rozpusz-
czalność, ale i łatwość oraz 
równomierność wysiewu, to 
ważne parametry użytkowania 
wapna. Niektórzy mówią, że 
im większa granula, tym lepiej 
leci, a im drobniejszy pył, tym 
lepiej się rozpuszcza. U was, 
w firmie Nordkalk, widzę gra-
nule, których właściwości aero-
dynamiczne muszą być niezłe. 
Jak więc z rozpuszczalnością?

U nas podstawowymi pro-
duktami są produkty sypkie, 
sproszkowane, drobne, ale 
mamy też i granule z mączki 
wapiennej sklejone czynni-
kiem organicznym. Mączka 

ma bardzo dużą reaktywność, 
zbliżoną do 100%. Sklejona jest 
materią organiczną i wysuszo-
na do zera. Gdy taka granula 
trafia do gleby, to czynnik or-
ganiczny będący „klejem” też 
przyczynia się do podniesie-
nia jej jakości, pobudzenie ży-
cia biologicznego, a wystarcza 
minimalna ilość wody, by się 
ona rozpadła. Nam zależy na 
tym, aby w momencie wysiewu 
granula była twarda, bo wte-
dy dobrze się wysiewa i nie za-
wiesza. A więc to niekoniecznie 
musi być tak, że granula lepiej 
leci, a pylisty lepiej się wchła-
nia. Gdybyśmy porównywali 
FastKalk, czyli czystą mączkę, 
z której jest robiona granula, to 
wchłonie on się nieco szybciej, 
ale i granula rozpada się na polu 
w ciągu kilku godzin, jeśli jest 
choć trochę wilgoci. Pamiętać 
też należy, że węglan wapnia 
w czystej wodzie rozpuszcza 
się słabo, a za to w kwasach 
rozpuszcza się świetnie.

Powiedzmy jeszcze, kiedy 
wapnować. Tradycyjnie daje-
my wapno na ściernisko, ale 
czy to najlepszy moment?

Każdy moment jest dobry, by 
wapnować. Z punktu widzenia 
gospodarstwa, które ma uregulo-
wane pH, wapnowanie na ścier-
nisko jest dobre. Ale jeśli mamy 
niskie pH i musimy zadziałać 

naprawdę interwencyjnie, to… 
przyjrzyjmy się gdzie ono wy-
ląduje, jeśli damy je pod podo-
rywkę, a następnie zaorzemy? 
Podorywka płytko zmiesza je 
z glebą, a orka siewna zrzuci 
na dół bruzdy. Następnie trafi 
ono do podglebia. Oczywiście, 
tam również jest potrzebne, ale 
wierzchnia warstwa, gdzie rośli-
ny wpierw zaczną się korzenić, 
będzie nietknięta, bo wyorzemy 
na wierzch głębszą, kwaśną frak-
cję! Zaorać głębiej powinniśmy 
nawozy wieloskładnikowe, wap-
no musi być płycej.

Wapno to nie tylko „to mi-
tyczne pH”, które stanowi abs-
trakcyjny cel, bo decyduje ono 
o dostępności makroskładni-
ków, czyli o tym, czy pieniądze 
wydane na nawozy mineralne 
przyniosą plon.

Wapno kształtuje urodzaj. 
Wapno to zarazem najtańszy 
nawóz, jak i ten, który ma naj-
większy zwrot z inwestycji. 
Życie biologiczne, dostępność 
makroskładników, pojemność 
wodna, to nie wszystko. Zazwy-
czaj pamiętamy o tym, że im 
więcej próchnicy, tym lepiej, 
ale jeśli mamy kwaśną próch-
nicę, to pożytek z niej niewielki. 
Chodzi o to, by mieć próchnicę 
tzw. słodką, czyli z pH zbliżo-
nym do neutralnego. A tego bez 
wapnowania nie osiągniemy.

Alicja Szczypta

Wapnować trzeba, ale jak i czym to zrobić?

c.d. art. ze str. 6
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Saletrosan®26 to idealny nawóz dla roślin, które obok dobrego zaopatrzenia 
w azot w formie azotanowej i amonowej, potrzebują również szybko działają-
cej siarki w formie siarczanowej. Idealne dopasowanie dwóch składników N+S 
zwiększa efektywność Saletrosanu®26.
 
To wiosną decydujesz o sukcesie swoich plonów!

nawozy@grupaazoty.com

Sukces tkwi 
w IDEALNIE DOPASOWANYCH 

SKŁADNIKACH 

nawozy.eu 
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Jak plonowała kukurydza w tym roku?

Wschody obserwowano 
już po 7-10 dniach od siewu. 
W maju i czerwcu zanotowano 
wysokie temperatury powie-
trza, często powyżej 25C, co 
sprzyjało wegetacji kukurydzy. 
Wegetacja była przyspieszona 
o około 2 - 3 tygodnie, w po-
równaniu do poprzednich 
sezonów. Kwitnienie roślin 
przypadło na dni z bardzo 
wysokimi temperaturami, 
co wpłynęło negatywnie na 
proces zapylenia i wytwarzania 

nasion. Przesuszone znamiona 
mają małą receptywność w sto-
sunku do pyłku. Obniżona 
również jest żywotność pyłku. 
Susza dotknęła, poza innymi 
roślinami, również kukurydzę, 
szczególnie w trzeciej dekadzie 
czerwca i na początku lipca. 
W lipcu i w sierpniu wystąpiły 
ekstremalnie wysokie tempe-
ratury, co przy ograniczonych 
opadach (lub ich braku) spo-
wodowało podeschnięcie ro-
ślin. W szczególności dotyczy 

to upraw zlokalizowanych na 
glebach słabszych, gdzie szko-
dy wyrządzone przez suszę 
były znaczne. Susza glebowa 
objęła rejony, w których jest 
zlokalizowane około 1/3 upraw 
kukurydzy na ziarno, a więc 
dużą część województwa 
wielkopolskiego, wojewódz-
two kujawsko-pomorskie, za-
chodnią cześć województwa 
łódzkiego, a ponadto woj. 
lubuskie i zachodniopomor-
skie. Znacznie lepsze warunki 

pogodowe wystąpiły w central-
nej i wschodniej części kraju, 
jakkolwiek i w tych rejonach 
susza nie pozostała bez wpły-
wu na stan upraw kukurydzy. 
Obniżeniu uległy zarówno 
plony kiszonki jak i ziarna 
kukurydzy. Kukurydzę na 
kiszonkę zbierano przy wyż-
szej zawartości suchej masy, 
często wynoszącej około 40%. 
Optymalna zawartość suchej 
masy przy zbiorze wynosi oko-
ło 32%. O około 3 tygodnie 
wcześniej rozpoczęto zbiory 
kukurydzy na ziarno. Przy 
sprzyjającej pogodzie ziarno 
kukurydzy dobrze dosychało 
„na pniu”. Znaczące obniżenie 
wilgotności ziarna przy zbio-
rze korzystnie wpłynęło na 
redukcję kosztów dosuszania 
do 14%. Taka wilgotność jest 
wymagana przy magazynowa-
niu ziarna.

Według danych Głównego 
Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, sprzedaż 
kwalifikowanego materiału 
siewnego kukurydzy wynio-
sła 35.728 ton. Zakładając, że 
średnie zużycie na 1 ha wynosi 
około 30 kg, szacunkowa po-
wierzchnia kukurydzy zasianej 
pod zbiory w 2018 roku wyno-
si około 1200 tys. hektarów. 
Należy również uwzględnić 
około 5% powierzchni obsia-
nej materiałem pozyskanym 
z samozaopatrzenia (poko-
lenie F2) oraz zapasy nasion 
w gospodarstwach u rolni-
ków. Ogólna powierzchnia 
zasiewów kukurydzy wynio-
sła około 1250 tys. ha. Z tej 
powierzchni około 600 tys. 
hektarów zostało zebrane na 
kiszonkę. Dodatkowo około 
50 tysięcy hektarów kukury-
dzy na ziarno, zostało zago-
spodarowane na kiszonkę, 
z powodu deficytu tej paszy. 
Około 600 tysięcy hektarów 
zostanie zebrane na ziarno. 
Na przełomie października 
i listopada zostało zebrane 
około ¾ zasiewów kukurydzy 
na ziarno. Wilgotność ziarna 
przy zbiorze jest rekordowo 
niska w granicach 15-20%, 
a niekiedy jeszcze niższa. 
Takiej wilgotności ziarna 
dotychczas nie notowano. 
Należy założyć, że średnie plo-
ny ziarna kukurydzy w skali 
kraju wyniosą 5,5 - 6,0 t/ha 
suchego ziarna. Przy takich 
plonach zbiory wyniosą 3300 - 
3600 tys. ton. W wielu gospo-
darstwach plony kukurydzy są 
satysfakcjonujące, jakkolwiek 

nie dorównują one plonom 
z bardzo korzystnych dla ku-
kurydzy lat 2012 i 2016. Ofe-
rowane ceny są wyższe niż 
w analogicznym okresie roku 
ubiegłego. Aktualnie wynoszą 
one 680 - 710 zł za tonę ziar-
na. W portach można uzyskać 
cenę 750 zł i więcej za tonę. 
Dynamika eksportu jest duża, 
gdyż ziarno jest bardzo dobrej 
jakości, pozbawione mikotok-
syn. Ceny mogłyby być ko-
rzystniejsze gdyby nie import 
tańszego ziarna z Ukrainy.

W porównaniu z innymi 
krajami są niekorzystne rela-
cje cen na ziarno kukurydzy 
w stosunku do innych zbóż, 
a zwłaszcza do pszenicy.

W naszym kraju od kilku lat 
dynamicznie rozwija się skup 
kukurydzy „mokrej”, prosto 
od kombajnu. Ceny na taką ku-
kurydzę są korzystne, z powo-
du dodatkowych bonusów za 
niską wilgotność ziarna. W go-
spodarstwach zajmujących się 
hodowlą zwierząt, oraz do pro-
dukcji etanolu, prowadzi się 
konserwację mokrego ziarna 
w rękawach foliowych.

Koszty suszenia ziarna sta-
nowią około 1/3 całkowitych 
kosztów produkcji kukurydzy. 

W bieżącym sezonie te koszty 
były znacząco niższe. Ewen-
tualne zyski z tego tytułu są 
konsumowane przez wzrost cen 
nośników energii (oleju opało-
wego i napędowego, a w szcze-
gólności gazu do suszenia 
ziarna). Znaczący jest również 
wzrost cen nawozów i innych 
środków do produkcji rolnej. 
Ma to negatywny wpływ na 
dochód rolniczy gospodarstw.

Pomimo tego, należy ocze-
kiwać utrzymania produkcji 
kukurydzy w następnym sezo-
nie, co najmniej na poziomie 
bieżącego roku. Odbudowanie 
bazy paszowej dla zwierząt wy-
maga zwiększenia uprawy ku-
kurydzy na kiszonkę.

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli i Akli-

matyzacji Roślin 
Państwowy Instytut 

Badawczy 
Radzików

W bieżącym sezonie zanotowano bardzo dobre warunki do wschodów kukurydzy.

Kukurydza na kiszonkę wg GUS

Lata Powierzchnia 
tys. ha Plon dt/ha Zbiór tys. ton

2010 386,6 447 17276,8

2011 425,9 496 21117,2

2012 507,6 499 25352,1

2013 461,8 486 22449,2

2014 541,2 478 25844,3

2015 555,2 357 19801,8

2016 602,2 493 29685,0

2017 596,0 487 29019,9

Średnia 509,6 467,9 23818,3

Kukurydza na ziarno wg GUS

Lata Powierzchnia 
tys. ha Plon dt/ha Zbiór tys. ton

2010 333,4 59,8 1994,4

2011 333,3 71,8 2392,1

2012 543,8 73,5 3995,9

2013 614,3 65,8 4039,7

2014 678,3 65,9 4468,4

2015 670,3 47,1 3156,2

2016 593,5 73,2 4342,9

2017 562,1 71,5 4021,6

Średnia 541,1 66,1 3551,4
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Czas na podsumowanie wyników
Warunki pogodowe były 

w tym roku wyjątkowo trud-
ne. Największym problemem 
była susza, która wystąpiła na 
terenie niemal całego kraju 
i przyczyniła się do znaczne-
go spadku plonowania zbóż. 
Średni plon wzorcowych od-
mian pszenicy ozimej w roku 
2018 na przeciętnym poziomie 
agrotechniki wyniósł 76,5 dt 
z ha, a na poziomie intensyw-
nym – 86,6 dt z ha. W porów-
naniu do roku 2017 oznacza to 
spadek o ponad 15%. W roku 
2018 przyrost plonu na inten-
sywnym poziomie agrotechni-
ki (obejmującym dodatkowo 
zastosowanie 40 kg N/ha, 
dwóch zabiegów fungicydo-
wych i regulatora wzrostu) był 
niższy niż w roku poprzednim 
i wynosił nieco ponad 10 dt 
z ha. W warunkach suszy 
presja chorób była mniejsza, 
a dodatkowa dawka azotu nie 
zawsze mogła być przez rośliny 
wykorzystana.

W produkcji straty z powodu 
suszy były zapewne znacznie 
większe niż w doświadczeniach 

PDO. Doświadczenia zakłada-
ne są na ogół na lepszych gle-
bach, pewne znaczenie mogą 
mieć również takie elementy 
agrotechniki jak płodozmian, 
zakwaszenie gleby, zbilanso-
wane nawożenie, czy stosowa-
nie kwalifikowanego materiału 
siewnego.

Wyniki z roku 2018 pozwolą 
również na ocenę reakcji od-
mian na suszę. Część odmian 
w tym roku uzyskała wyni-
ki plonowania dość znacz-
nie odbiegające od wyników 
z lat poprzednich, co może 
wynikać z ich różnej odpor-
ności na suszę. Ze względu na 
nieprzewidywalność pogody, 
dla rolników najcenniejsze są 
jednak odmiany, które plonu-
ją dobrze i przede wszystkim 
stabilnie w latach. W tabeli 
1 przedstawiono wyniki od-
mian pszenicy ozimej, które 
były badane w roku 2018 (wy-
niki wszystkich odmian ba-
danych w doświadczeniach 
PDO w ostatnim trzyleciu są 
zamieszczone na stronie in-
ternetowej www.coboru.pl).

Spośród odmian jakościo-
wych pszenicy ozimej (grupa 
A), bardzo dobrze i stabilnie 
w latach plonuje odmiana 
RGT Kilimanjaro oraz nowo 
zarejestrowane Apostel, Co-
mandor i Euforia. Nieco 
gorzej plonowały odmiany 
Formacja i RGT Metronom. 
Zaletą tych odmian jest do-
bra zimotrwałość. W grupie 
odmian chlebowych (B) po-
ziom plonowania jest nieco 
wyższy niż w grupie odmian 
jakościowych. Po 104% wzor-
ca (na przeciętnym poziomie 
agrotechniki) uzyskały odmia-
ny Plejada, RGT Bilanz i SY 
Orofino. W roku 2018 lepiej 
niż w roku poprzednim plo-
nowała odmiana Bonanza, 
nieco gorzej natomiast mie-
szańcowa Hybery. W grupie 
odmian pastewnych w ostat-
nich latach żadna nie wyróżnia 
się bardzo dobrą plennością. 
Najlepiej oceniana odmiana 
Frisky plonuje gorzej od wielu 
odmian chlebowych.

Plonowanie odmian pszenicy ozimej w minionym sezonie wg badań COBORU.

c.d. art. na str. 12

Losy hodowli w rękach rolników

Badając cechy dziedziczne 
danej rośliny uprawnej, ho-
dowcy poszukują sposobów 
ich polepszania, aby otrzy-
mać odmianę o lepszej jako-
ści i wydajności. I to jest istota 
postępu odmianowego, który 
ma zaspokoić oczekiwania od-
biorców. Hodowcy zajmują się 
też hodowlą zachowawczą już 
istniejących odmian, produku-
jąc elitarny mat. siewny, o ce-
chach w najwyższym stopniu 
odpowiadających wzorcowi 
odmiany.

Prowadzenie hodowli to 
kosztowne i czasochłonne 
zajęcie. Wyhodowanie nowej 
odmiany kosztuje kilka mln 
zł. Z tego względu hodowcy 
roślin chronią odmiany wy-
łącznym prawem. Dzięki temu 
mogą na odmianach zarabiać, 
sprzedając licencje. Licencje 
i opłaty za odstępstwo rolne 
są głównym źródłem finan-
sowania rozwoju hodowli, 
niezbędnego do opracowy-
wania i odkrywania nowych 
odmian. Można powiedzieć, 
że ochrona wyłącznego prawa 
do odmian roślin jest istotą 

innowacyjności hodowli i po-
stępu odmianowego.

Opłaty za korzystanie z od-
mian chronionych są swoistym 
głosem rolników, wpływają-
cym na kształtowanie hodowli. 
Rolnicy wybierają i uprawiają 
odmiany, które spełniają ich 
oczekiwania - tym samym 
inwestują w rozwój wybra-
nych hodowli i dostarczają 
hodowcom wskazówek, jak 
efektywnie zarządzać własno-
ścią intelektualną.

Wpływy z opłat licencyj-
nych i za odstępstwo rolne są 
kluczowym, ale wciąż jeszcze 
niewystarczającym źródłem 
zapewnienia postępu odmia-
nowego. Dlaczego? Wysokość 
wpływów z opłat licencyjnych 
jest zależna od popytu na kwa-
lifikowany materiał siewny, 
który w Polsce jest znacznie 
mniejszy niż w innych pań-
stwach Unii Europejskiej. Jeśli 
chodzi o opłaty za siew ma-
teriału ze zbioru, duża liczba 
gospodarstw („drobnych rolni-
ków”) jest ustawowo zwolnio-
na z ich uiszczania. Problem 
stanowi też tzw. szara strefa, 

która oferuje do siewu tanie 
nasiona niekwalifikowane. 
Wielu rolników takie nasiona 
kupuje i wysiewa, ryzykując 
sankcje cywilnoprawne za na-
ruszenie wyłącznego prawa.

Losy hodowli zależą od rol-
ników: od ich świadomości 
w zakresie własnego wpływu 
na kształt rynku nasiennego 
w Polsce oraz zgodnego z pra-
wem korzystania z odmian 
chronionych. Dlatego też, 
jako organizacja hodowców, 
serdecznie dziękujemy rolni-
kom, którzy doceniają war-
tość postępu odmianowego 
i wysiewają maeriał. kwalifi-
kowany, nabyty z legalnego 
źródła, oraz tym, którzy rze-
telnie i terminowo rozliczają 
się z hodowcami z opłat za 
odstępstwo rolne. To właśnie 
dzięki nim hodowle w Polsce 
mogą prowadzić prace nad 
nowymi odmianami roślin, 
coraz lepiej dostosowanymi do 
potrzeb danego gospodarstwa 
rolnego, odpornymi na cho-
roby lub anomalie pogodowe.

Agencja Nasienna Sp. z o.o.

Hodowla roślin to biznes łączący naukę z praktyką.

R E K L A M A
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Tabela 1. Pszenica ozima. Plon ziarna i ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian. Lata zbioru: 2018, 2017, 2016

Lp. Odmiany Wartość 
techno-logiczna

Plon ziarna  (% wzorca)
Zimo-trwałość

poziom a1 poziom a2

2018 2017 2016 2018 2017 2016 skala 9°

1 2 3 4 5

Wzorzec, dt z ha 76,5 90,1 82,1 86,6 103,5 91,2

1 RGT Kilimanjaro FR

A

102 103 104 102 102 104 4

2 Apostel   DE 104 100 99 102 99 3,5

3 Comandor  PL 100 102 109 101 102 104 4,5

4 Euforia    PL 100 103 112 102 102 107 5,5

5 Formacja   PL 99 104 102 99 102 101 4,5

6 RGT Metronom  DE 99 101 100 101 99 99 4,5

7 Hondia  PL 98 99 101 96 98 101 5,5

8 KWS Firebird DE 98 98 97 99 100 97 3,5

9 KWS Spencer DE 98 101 100 97 101 100 4,5

10 Leandrus  DE 98 96 92 98 95 93 3

11 Delawar   DE 97 98 101 97 97 101 4

12 Linus  FR 97 101 100 100 102 101 4

13 Natula  PL 97 96 97 95 95 97 5

14 Patras   DE 97 100 95 96 99 95 4

15 Arkadia   PL 96 91 98 99 96 103 6

16 Reduta   PL 95 99 101 96 97 96 4,5

17 Ostroga o/  PL 92 93 98 94 94 98 6

18 Plejada   PL

B

104 106 108 102 102 105 5

19 RGT Bilanz DE 104 105 105 105 106 105 4,5

20 SY Orofino  DE 104 103 106 103 101 103 4

21 Artist  DE 102 101 104 103 101 104 4

22 Bonanza   DE 102 96 103 97 4

23 Hybery      F1 FR 102 105 101 103 3,5

24 RGT Treffer  DE 100 103 104 101 102 101 4,5

25 Rivero   DE 100 100 94 100 99 96 3,5

26 Rotax   DE 100 103 103 99 102 102 5

27 Dolores  DE 99 99 98 98 98 96 4

28 Opcja   PL 99 101 89 99 99 83 3

29 Błyskawica PL 98 103 96 100 103 101 4

30 LG Jutta   DE 98 96 108 99 95 104 5,5

31 Platin  DE 98 98 98 95 96 96 4

32 Owacja   PL 97 108 104 95 104 104 4,5

33 Belissa   PL 96 97 102 98 100 103 5

34 Fakir  DE 96 98 98 96 96 99 4,5

35 Janosch   DE 96 98 94 99 98 95 3

36 Medalistka  PL 96 98 103 96 99 103 5,5

37 Pokusa  PL 96 100 95 96 100 94 3

38 Tytanika   PL 95 101 102 96 101 101 5

39 KWS Ozon  DE 94 97 96 97 98 97 4

40 Frisky   DE

C

101 102 98 99 102 98 3

41 KWS Kiran  DE 98 99 98 99 98 100 4

42 RGT Kicker DE 96 97 91 97 98 92 3

43 Julius (CCA) DE (E) 94 94 102 98 96 103 5

Kol. 1: wzorzec: 2018 – RGT Kilimanjaro, Formacja, Patras, Artist; 2017, 2016 – RGT Kilimanjaro, Patras, Artist, KWS Ozon; o/ – odmiana o kłosie ościstym; F1 – odmiana mieszańcowa; CCA – 
odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych, włączona do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych, niewpisana do Krajowego rejestru
Kol. 2: A – jakościowa odmiana chlebowa, B – odmiana chlebowa, C – odmiana pastewna lub inna; w nawiasie ocena na podstawie trzech parametrów 
(liczba opadania, zawartość białka, SDS), analizy wykonano w Laboratorium Chemiczno-Technologicznym w Słupi Wielkiej
Kol. 3,4: a1 – przeciętny poziom agrotechniki;  a2  – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) 
Kol. 5: skala 9°; 9 – zimotrwałość bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo mała

Mgr inż. Andrzej Najewski
COBORU

Słupia Wielka

c.d. art. ze str. 11
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Pomóc plantacji zbóż 
przetrwać zimę

Rolnictwo jest tą dziedziną go-
spodarki, która najmocniej reaguje 
na zmiany klimatu. Wpływ zmian 
klimatu na efekty produkcyjne 
roślin zbożowych wymaga mody-
fikacji zaleceń agrotechnicznych. 
Prognozowane zmiany klimatu 
mogą przyczynić się do zmian wa-
runków wegetacji roślin, z powo-
du częstszego występowania susz 
i innych zjawisk ekstremalnych. 
Niedobory wody w glebie, rozkład 
opadów nie dostosowany do za-
potrzebowania roślin w okresach 
tzw. krytycznych, powoduje straty 
w plonach roślin.

W celu wskazania obszarów, na 
których potencjalnie wystąpiły 
bądź mogą wystąpić straty spo-
wodowane warunkami suszy dla 
uwzględnionych upraw rolniczych, 
opracowano System Monitoringu 
Suszy Rolniczej w Polsce. Serwis 
jest prowadzony przez IUNG-
-PIB w Puławach. Pracownicy 
IUNG-PIB opracowują wartości 
klimatycznego bilansu wodnego 
dla wszystkich gmin Polski oraz 
w oparciu o kategorie gleb okre-
ślają w tych gminach aktualny 
stan zagrożenia suszą rolniczą 
dla monitorowanych upraw. Dla 
zbóż ozimych bardzo ważne są 
warunki pogodowe poprzedzające 
siew i panujące w czasie wschodów 
i początkowego wzrostu i rozwoju 
roślin. Według ostatniego raportu 
IUNG-PIB - sierpień w tym roku 
był wyjątkowo ciepły. Zdecydo-
wanie najcieplej było na terenie 
Ziemi Lubuskiej, gdzie notowano 
średnią temperaturę powietrza wy-
noszącą ponad 22,5oC i na tym 
terenie była ona wyższa aż o po-
nad 4oC od normy wieloletniej. 
Im dalej od tego obszaru w kie-
runku wschodnim - temperatura 
była tylko nieco niższa, osiągając 
18oC na krańcach tej części Polski. 
Na przeważającym obszarze kraju 
notowano temperaturę wyższą od 
normy aż od 2 do 3oC. Obie deka-
dy września były bardzo ciepłe, 
najcieplej było na terenie połu-
dniowo-zachodniej części Polski 
od 18 do 20oC. Im dalej od tego 
obszaru w kierunku północno-
-wschodnim tym temperatura była 
już nieco niższa, osiągając 16oC na 
krańcach tej części Polski.

W sierpniu zachodnie obszary 
kraju charakteryzowały się bardzo 
małymi opadami, wynoszącymi 
mniej niż 20 mm a w okolicach 
Poznania mniejszymi nawet od 
10 mm. Na tym obszarze noto-
wano opady niższe od normy 
aż o 70%. Natomiast w pasie 

obejmującym Wyżynę Małopol-
ską, Nizinę Mazowiecką oraz 
Pojezierze Mazurskie opady były 
stosunkowo wysokie wynoszące 
od 50 do ponad 120 mm, stano-
wiące od 100 do 130% normy 
wieloletniej. Na przeważającym 
obszarze Polski notowano niskie 
opady od 20 do 50 mm, stano-
wiące od 30 do 100% normy. 
W pierwszej dekadzie września 
największe terytorium z bardzo 
niskim opadami poniżej 10 mm 
a miejscami nawet mniejszymi od 
5 mm notowano na terenie Ziemi 
Lubuskiej oraz na Nizinie Wiel-
kopolskiej. W mniejszym stop-
niu tak niskie opady notowano 
na wschodzie Polski.

Występujące warunki pogo-
dowe w kolejnym już monito-
rowanym okresie powodowały 
w zachodniej części Polski w dal-
szym ciągu duży deficyt wody dla 
roślin, czego wynikiem jest wy-
stępowanie suszy wśród monito-
rowanych upraw.

Cechą charakterystyczną pro-
dukcji roślinnej w Polsce jest jej 
znaczne zróżnicowanie regional-
ne, które ulega ciągłemu pogłę-
bieniu. Decydują o tym głównie 
zmiany czynników organizacyj-
no-ekonomicznych, których siła 
odziaływania jest obecnie większa 
niż warunków przyrodniczych. 
Charakterystyczną cechą klima-
tu Polski jest większa zmienność 
plonu w latach niż zróżnicowanie 
regionalne.

Nasze rodzime odmiany zbóż są 
lepiej przystosowane do warunków 
klimatyczno – glebowych Polski. 
Ważnym kryterium wyboru od-
miany jest potencjał plonowania, 
odporność na choroby, podatność 
na wyleganie, odporność na stresy 
abiotyczne.

Ponadto stosowanie kwalifiko-
wanego materiału siewnego jest 
jednym z tańszych sposobów 
zwiększania produkcji rolnej.

W aktualnie lansowanych 
technologiach produkcji zbóż, 
rola siewu powinna być niewąt-
pliwie jednym z ważniejszych ele-
mentów agrotechniki, zwłaszcza 
w warunkach różnych scenariuszy 
zmian klimatu.

Rośliny zbóż na skutek długo 
utrzymujących się wysokich (jak 
na wrzesień i październik) tempe-
ratur, są słabo zahartowane, co 
będzie miało bardzo duży wpływ 
na ich przezimowanie.

Gatunki zbóż i ich odmiany 
cechują się różną zimotrwało-
ścią. Wymarzanie zależne jest od 

temperatury gleby jaka występuje 
na głębokości, na której znajdu-
je się węzeł krzewienia u zbóż. 
Spośród zbóż najlepiej niższe tem-
peratury znosi żyto, a najsłabiej 
– jęczmień ozimy.

Zimotrwałość danej odmiany 
zboża zmienia się w okresie zimo-
wania. Jesienią jest to związane 
z tzw. hartowaniem się ozimin, 
które przede wszystkim polega 
na nagromadzaniu się cukrów 
i częściowym odwodnieniu ko-
mórek. Jeżeli warunki meteorolo-
giczne nie sprzyjają zahartowaniu 
się ozimin, to rośliny są bardziej 
podatne na wymarzanie Nagłe 
przejście od jesieni do zimy jest 
przyczyną częstego wymarzania 
ozimin. Ponadto ważna jest gru-
bość pokrywy śnieżnej, bezpieczna 
dla roślin, gdy wynosi 20-25 cm.

W celu zapobiegania wyma-
rzaniu roślin zbożowych należy 
dobierać do siewu odmiany bar-
dziej mrozoodporne, korzystając 
z badań Centralnego Ośrodka 
Badania Odmian Roślin Upraw-
nych (COBORU). Wybór właści-
wej odmiany pod względem tej 
cechy w dużym stopniu ogranicza 
ryzyko uprawy. Generalnie psze-
nica ozima może być uprawiana 
na terenie całego kraju, ale barierą 
uniemożliwiającą uprawę niektó-
rych odmian w regionach jest mała 
mrozoodporność (podatność na 
rdzę brunatną lub źdźbłową, po-
datność na wyleganie itp.).

Istotnym zagadnieniem jest 
prawidłowy odczyn gleby. W wa-
runkach kwaśnego odczynu gleby 
uaktywnia się toksyczne oddziały-
wanie jonów glinu, manganu i wa-
nadu na system korzeniowy zbóż. 
Im mniejszy system korzeniowy, 
tym słabsze krzewienie się roślin, 
skutkujące niedostateczną liczbą 
kłosów w łanie i dlatego bardziej 
efektywne stają się zwiększone ilo-
ści wysiewu. Jęczmień i pszenica, 
czyli gatunki bardziej reagujące na 
kwaśny odczyn gleby, wymagają 
większego wzrostu normy wysiewu 
w takich warunkach w porówna-
niu z owsem i pszenżytem.

Stan roślin w dużej mierze zale-
ży także od lokalnych warunków 
pogodowych, usytuowania pola, 
sposobu uprawy, terminu siewu, 
gatunku i odmiany (stopnia mro-
zoodporności). Generalnie mniej-
szą odpornością na wymarzanie 
charakteryzują się: jęczmień ozi-
my, rzepak, oraz niektóre odmiany 
pszenicy i pszenżyta ozimego.

Dr hab. Danuta Leszczyńska
IUNG-PIB Puławy

Znaczenie gospodarcze zbóż wynika 
z właściwości użytkowych ziarna.

Siemię lniane - wielki potencjał

Z roku na rok upraw lnu 
oleistego na rodzimych zie-
miach przybywa. W tym 
roku powierzchnia uprawna 
wyniosła blisko 10 875 ha, 
co daje o 45 proc. więcej niż 
w 2016 r. Co ma wpływ na 
wzrost popularności siemienia 
lnianego nie tylko w kraju, ale 
całej Unii Europejskiej? Odpo-
wiedzi udzielił jeden z polskich 
czołowych producentów tego 
ziarna.

Wiele lat wstecz Polska 
uważana była za światowego 
lidera produkcji lnu. Jeszcze 
w latach 70. XX wieku upra-
wiano go na powierzchni 
bagatela 130.000 ha. Zała-
manie przyszło na przełomie 
lat 80-90. XX w. Swojej pozy-
cji z pewnością nie odbuduje, 
ale z roku na rok zaobserwo-
wać można mocną tendencję 
zwyżkową w uprawie tej ro-
śliny. - Rośnie popularność 
siemienia lnianego i jego 
coraz szersze zastosowanie. 
Do niedawna największym 
producentem i eksporterem 

nasion była Kanada, a zaraz 
po niej Indie, Argentyna czy 
USA. W mniejszym stopniu 
Rosja, Chiny i kraje europej-
skie. W ostatnich latach noto-
wania te nieco uległy zmianie 
– mówi Paweł Katolik, prezes 
Zarządu KATOLIK GROUP, 
firmy zajmującej się dystry-
bucją dodatków dla piekarnic-
twa i cukiernictwa w Polsce. 
Rocznie produkują 15 tys. ton 
siemienia lnianego, co pozwa-
la im wieść prym wśród tego 
typu przedsiębiorstw w kraju.

Roczne zapotrzebowa-
nie na nasiona lnu oleistego 
w krajach UE utrzymuje się 
na poziomie ok 600 tys. ton, 
z czego jedynie 100 tys. ton 
jest rodzimej produkcji, reszta 
to import. - W ostatnich la-
tach zaobserwować możemy 
wzrost zapotrzebowania na 
siemię lniane w całej Europie, 
jak i stopniowy wzrost upraw 
– przyznaje P. Katolik. - Ka-
nada zmniejszyła produkcję, 
wzrosły ceny importu do UE, 
a społeczeństwo zauważa coraz 

większy potencjał w ziarnach 
siemienia lnianego – dodaje.

Ze względu na swoje wła-
ściwości znajdują szerokie za-
stosowanie nie tylko w branży 
spożywczej, gdzie uważane są 
za superfood, ale i kosmetycz-
nej, farmaceutycznej, stano-
wią treściwy komponent 
pasz zwierzęcych. Z nasion 
lnu wytwarza się także olej 
zawierający wysoki poziom 
kwasów nienasyconych tłusz-
czowych omega-3 i omega-6 , 
który wykorzystuje się do przy-
gotowania potraw. Zdaniem 
badaczy, tłuszcz ten wspomaga 
wchłanianie witamy C przez 
organizm, pod warunkiem, że 
nie jest on podgrzany.

Len doceniany jest również 
w płodozmianie, jako rośli-
na korzystnie wpływająca na 
zdolność plonowania innych 
roślin. Co najważniejsze może 
być uprawiany bez wielkiego 
ryzyka na terenie całego kraju.

Źródło: Adventure Media
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Te małe ziarenka skupiają w sobie wiele cennych 
witamin i minerałów.
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Wygrał „Pstrąg Ojcowski”

Po raz piąty w Brukseli odby-
ła się ceremonia wręczenia na-
gród za innowacje dla rolniczek, 
przyznawanych przez Copa przy 
wsparciu prezydencji austriac-
kiej, DG Agri oraz sponsorowa-
nej przez AnimalhealthEurope. 
Wręczenie tej przyznawanej co 
dwa lata nagrody, które odbyło 
się w Międzynarodowy Dzień 
Kobiet Wiejskich, ma na celu 
zwrócenie uwagi na innowacyj-
ne projekty prowadzone przez 
europejskie kobiety zaangażo-
wane w sektorach rolnym i/lub 
leśnym.

Z 35 kwalifikujących się 
kandydatur, 5 najbardziej in-
nowacyjnych zostało zaprezen-
towanych podczas ceremonii 
rozdania nagród, zorgani-
zowanej pod patronatem p. 
Maurizia Reale oraz posła do 
PE p. Czesława Siekierskiego 
(przewodniczącego COMA-
GRI). Konkurs wygrała zgło-
szona przez Krajową Radę Izb 
Rolniczych - Pani Magdalena 
Węgiel projektem z zakresu 
akwakultury, pt. „Pstrąg Ojcow-
ski”, przywracającym hodowlę 

pstrąga potokowego w Ojcow-
skim Parku Narodowym.

Gospodarstwo Rybackie Pani 
Magdaleny Węgiel „Pstrąg Oj-
cowski” zlokalizowane jest na 
terenie Ojcowskiego Parku Na-
rodowego. Celem jest odnowa 
hodowli pstrąga potokowego, 
propagowanie świadomego 
i etycznego chowu, edukacja 
społeczności w zakresie histo-
rii regionu oraz tradycji kuli-
narnych. Pstrągarnia powstała 
w 1935 rok na gruntach księżnej 
Ludwiki Czartoryskiej i była 
jedna z pierwszych tego rodzaju 
w regionie. W 2014 roku nie-
używane, przeznaczone do 
naturalizacji stawy objęła 
w dzierżawę Pani Magdalena 
Węgiel wraz z córką.

Innowacyjność gospodarstwa 
polega przede wszystkim na ho-
dowli unikatowego gatunku 
w sposób naturalny, pierwotny 
w połączeniu z nowoczesnymi 
metodami sprzedaży i komuni-
kacji. Dodatkowo prócz hodow-
li prowadzona jest działalność 
gastronomiczna, która została 
oparta na sprzedaży wyłącznie 

pstrąga serwowanego w dwóch 
rodzajach z nowocześnie za-
aranżowanego food-trucka.

Gospodarstwo Rybackie 
„Pstrąg Ojcowski” wpisuje się 
w nowy, panujący już trend 
społeczny zwracający uwagę 
na pochodzenie, jakość i lokal-
ność produktów spożywczych 
wytwarzanych przez małych pro-
ducentów nawiązujących do tra-
dycyjnych metod. Jako produkt 
tradycyjny i zarazem członek 
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Pstrąg Ojcowski reprezentuje Ma-
łopolskę podczas największych 
targów spożywczych w Berlinie, 
Warszawie i Poznaniu.

Pstrąg Ojcowski wędzony 
był wielokrotnie nagradzany 
zdobywając m.in. medal Smaki 
Regionów podczas Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich, 
wyróżnienia podczas Mało-
polskiego Festiwalu Smaku, 
Targów Regionalia w Warsza-
wie oraz nominacje do tytułu 
AgroPolska.

Źródło: KRIR
Opracowała: Jolanta 
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Innowacyjna Polka wygrała międzynarodowy konkurs.
Komunikat KE

Komisja Europejska zapew-
ni finansowanie w wysoko-
ści 172,5 mln euro z unijnego 
budżetu przeznaczonego na 
rolnictwo w celu promowa-
nia unijnych produktów rol-
no-spożywczych w Europie 
i na całym świecie.

W ciągu najbliższych trzech 
lat będzie realizowanych 
79 kampanii dotyczących sze-
rokiego zakresu produktów, 
takich jak przetwory mlecz-
ne, oliwki i oliwa z oliwek czy 
owoce i warzywa.

Komisarz ds. rolnictwa 
i rozwoju obszarów wiejskich 
Phil Hogan stwierdził: Euro-
pa słynie na całym świecie 
z wysokiej jakości produktów 
spożywczych i dziedzictwa ku-
linarnego. Producenci unijni 
mogą liczyć na wsparcie ze 
strony Komisji Europejskiej 
w zachwalaniu produktów wy-
sokiej jakości w Europie i poza 
jej granicami. Ja sam udałem 
się do kilku odległych krajów, 

między innymi do Chin, Ja-
ponii, Meksyku czy Kolumbii, 
aby otworzyć nowe rynki dla 
naszych produktów. Drzemie 
w nas ogromny potencjał.

Programy te mają pomóc 
unijnym producentom z sek-
tora rolno-spożywczego w in-
formowaniu konsumentów 
o jakości ich produktów i – 
co za tym idzie – w promo-
waniu ich produktów w UE, 
a ponadto mają się przyczynić 
do otwarcia nowych rynków. 
Koncentrują się one na sze-
regu priorytetów, takich jak 
podkreślenie wysokiej jakości 
europejskiej żywności opatrzo-
nej oznaczeniami geograficz-
nymi czy też metod produkcji 
ekologicznej.

48 spośród 79 zatwierdzo-
nych programów skierowa-
nych jest do państw spoza 
UE. Nacisk jest kładziony 
również na niektóre gru-
py produktów. Na przykład 
23 programy dotyczą sektora 

owoców i warzyw. Inne silnie 
promowane grupy produktów 
to sery i przetwory mleczne.

W tym roku łączną kwotę 
97 mln euro przeznaczono na 
„proste programy promocyj-
ne” przedstawione przez jedną 
organizację wnioskującą lub 
więcej organizacji z tego same-
go państwa członkowskiego. 
Dodatkowa kwota 75,5 mln 
euro jest przeznaczona na 
finansowanie „programów, 
w których uczestniczy wiele 
państw”, tj. programów przed-
stawionych przez co najmniej 
dwie organizacje wnioskujące 
z co najmniej dwóch państw 
członkowskich lub co najmniej 
jedną organizację europej-
ską. Wnioskodawcy wybra-
nych programów pochodzą 
z 19 państw członkowskich.

Źródło: KE 
Przedstawicielstwo w Polsce

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

172 mln euro na promowanie unijnych produktów 
rolno-spożywczych w UE i poza jej granicami.

Dziedzictwo kulinarne regionów

Prażuchy z żeberkami i ka-
pustą ze Śląska, krupiak z Pod-
karpacia, pieróg urzędowski 
z Lubelszczyzny, pyzy ziem-
niaczane z Pomorza Zachod-
niego, konfitura z truskawki 
kaszubskiej z Pomorza, kibiny 
z Podlasia, mace borowiackie 
z Kujaw czy maczanka rodatyc-
ka z Dolnego Śląska. To tylko 
wybrane lokalne i tradycyjne 
produkty, których w ramach 
projektu „Lokalnie, regio-
nalnie i tradycyjnie – wiem 

co zjem” mogli spróbować 
uczestnicy gminnych doży-
nek i wydarzeń kulinarnych.

„Lokalnie, regionalnie i tra-
dycyjnie – wiem co zjem” – 
to projekt realizowany przez 
Fundację Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej wspól-
nie z Polską Izbą Produktu 
Regionalnego i Lokalnego. 
Bierze w nim udział 29 Kół 
Gospodyń Wiejskich z 9 woje-
wództw. Uczestniczki projektu 
nie tylko zdobyły wiedzę nt. 

korzystania z produktów żyw-
nościowych od lokalnych pro-
ducentów i rolników, ale także 
miały możliwość promowania 
swoich wyrobów podczas wy-
darzeń kulinarnych w swoich 
regionach.

Na początek warsztaty pod 
okiem szefów kuchni

Aby wziąć udział w projek-
cie, Koła Gospodyń Wiejskich 
przesłały zgłoszenia, w których 
dokładnie opisały wybrane 
danie ze swojego regionu, od 
jego składu do sposobu przy-
gotowania, oraz pochwaliły się 
swoimi osiągnięciami, zdoby-
tymi nagrodami w konkursach 
i aktywnością w lokalnej spo-
łeczności. Najciekawsze propo-
zycje potraw oraz najbardziej 
aktywne koła zakwalifikowały 
się do etapu warsztatowego. 
Ich uczestniczki przez dwa 
dni poszerzały swoją wiedzę 
teoretyczną oraz – pod okiem 
szefów kuchni Andrzeja Ja-
komulskiego oraz Mariusza 
Siwaka – doskonaliły swoje 
umiejętności kulinarne po-
znając, m.in. tajniki łączenia 
nowoczesnej kuchni polskiej 

z tradycyjnymi i lokalnymi 
produktami.

– Warsztaty realizowane 
w ramach „Lokalnie, regio-
nalnie i tradycyjnie – wiem co 
zjem” były doskonałą okazją 
dla członkiń Kół Gospodyń 
Wiejskich do tego, aby po-
szerzyć swoją wiedzę z za-
kresu unijnych i krajowych 
systemów jakości żywności, 
dziedzictwa kulinarnego swo-
jego regionu oraz dowiedzieć 
się, jak wyszukiwać, identy-
fikować i promować lokalne 
produkty. Dzięki udziałowi 
w szkoleniu, uczestniczki bez 
obaw mogły wyruszyć w teren, 
aby jako ambasadorki swo-
ich lokalnych społeczności, 
promować wykorzystywanie 
w polskiej kuchni produktów 
żywnościowych od lokalnych 
producentów i rolników oraz 
sprzedaż bezpośrednią – mówi 
Krzysztof Podhajski, prezes 
zarządu Fundacji Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Degustacje i porcja wie-
dzy nt. krótkich łańcu-
chów dostaw

Po zakończeniu cyklu 

warsztatów, członkinie Kół 
wzięły udział w wydarzeniach 
kulinarnych, organizowanych 
w swoich regionach. Na ich 
stoiskach, obok degustacji 
tradycyjnych, lokalnych po-
traw i przysmaków, można 
także było dowiedzieć się jak 
wyszukiwać, identyfikować, 
promować lokalne i regional-
ne produkty, jak funkcjonują 
krótkie łańcuchy dostaw oraz 
poznać możliwości legalnej, 
bezpośredniej sprzedaży lo-
kalnej żywności, Rolniczego 
Handlu Detalicznego (RHD) 
i działalności Marginalnej Lo-
kalnej i Ograniczonej (MOL).

Kolejnym z etapów pro-
jektu będą również warszta-
ty kulinarne, skierowane do 
uczniów szkół podstawowych. 
W trakcie zajęć z najmłodszy-
mi przedstawicielami społecz-
ności lokalnych, członkinie 
Kół Gospodyń Wiejskich prze-
każą im wiedzę i umiejętności 
zdobyte w ramach projektu 
oraz zachęcą do wspólnego go-
towania. W warsztatach weź-
mie udział blisko 600 uczniów.

W projekcie „Lokalnie, 

regionalnie i tradycyjnie – 
wiem co zjem” biorą udział 
Koła Gospodyń Wiejskich 
z województw: zachodnio-
pomorskiego, pomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego, pod-
laskiego, dolnośląskiego, lu-
belskiego, podkarpackiego, 
śląskiego i łódzkiego.

Więcej informacji nt. pro-
jektu oraz przepisy na lokalne 
i tradycyjne dania można zna-
leźć na stronie internetowej: 
www.produkty-tradycyjne.pl

Instytucją odpowiedzial-
ną za treść komunikatu jest 
Fundacja Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowanaw ra-
mach Planu Działania Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Plan Ope-
racyjny na lata 2018-2019.

Odwiedź portal KSOW - 
www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich

Źródło: Biuro Prasowe 
Fundacji EFRWP 
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Koła Gospodyń Wiejskich promują dziedzictwo kulinarne swoich regionów
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Szacowanie szkód łowieckich
W odpowiedzi na projekt 

rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska w sprawie szacowania 
szkód łowieckich w uprawach 
i płodach rolnych, samorząd 
rolniczy przekazał uwagi do 
przedmiotowego projektu.

Wskazano, że w § 2 ustęp 
1 należy wpisać, że właściciel 
lub posiadacz gruntu zgłasza 
szkodę niezwłocznie, nie póź-
niej niż przed upływem 7 dni 
od dnia jej stwierdzenia czy 
zauważenia, nie zaś powsta-
nia. Zdarza się, że niektóre 
pola nie są wizytowane przez 
rolnika codziennie, zatem 
stwierdzenie dokładnej daty 
powstania szkody jest trud-
ne, a w skrajnych przypadkach 
braku porozumienia pomiędzy 
kołem, a rolnikiem może to być 
powodem odmowy przyjęcia 
zgłoszenia szkody.

Zgodnie z zapisami, w tym 
dotyczącymi rozpoczęcia pro-
cedury szacowania szkody, do-
konuje się na złożony przez 
poszkodowanego pisemny 
wniosek. Może on mieć po-
stać pisemną lub elektronicz-
ną. Nie określono jednak jaką 
formę ma mieć to zgłoszenie 
elektroniczne – poczty elek-
tronicznej czy przez krótkie 
wiadomości tekstowe telefo-
nii komórkowej (SMS)? Dla ja-
sności należałoby wskazać tą 

formę tak jak to zrobiono przy 
kolejnych zapisach dotyczących 
np. powiadamiania członków 
zespołu o terminie oględzin 
czy szacowania ostatecznego.

Jednak wprowadzenie możli-
wości użycia dla tego celu pocz-
ty elektronicznej wymagałoby 
konsekwentnie rozszerzenia 
katalogu obligatoryjnych in-
formacji, które zawierać ma 
wniosek, w art. 46 a ust.4 Usta-
wy PŁ, o konto poczty elek-
tronicznej poszkodowanego 
rolnika (jeśli posiada).

Samorząd rolniczy przeka-
zał, że należy również pod-
kreślić, że zgłoszenia szkody 
powinien dokonać właściciel 
bądź posiadacz uprawy, a nie 
właściciel gruntu.

Ponadto, należy określić 
w jakim terminie właściciel 
zgłasza szkodę do ostatecznego 
szacowania i w jakim terminie 
Komisja ma tą szkodę ocenić. 
Należy także wskazać terminy 
zgłaszania odwołania oraz czas 
na rozstrzygnięcie odwołania.

W § 3 ust. 3-4 przyjęcie skali 
punktowej dla określenia stanu 
uprawy, dla określenia jakości 
uprawy oraz dla określenia ja-
kości płodu rolnego – jest nie-
zrozumiałe. Oceny mogą być 
bardzo subiektywne, niemające 
żadnego związku z pozosta-
łymi elementami szacowania 

tj. powierzchnią zredukowaną 
i wartością odszkodowania. 
Opis stanu i jakości uprawy 
(płodu rolnego) staje się obec-
nie kluczowym elementem 
rzetelności szacowania szkód 
łowieckich. Bez tych kryte-
riów, nawet odwołanie się do 
płynnych kryteriów agrotech-
nicznych, fizjologicznych i at-
mosferycznych – które mają 
być podstawą przyjęcia przez 
„zespół” danej oceny punk-
towej, daje pole do działań 
na niekorzyść rolnika. Takie 
same zastrzeżenia należy od-
nieść do oceny jakości uprawy. 
W przypadku oceny jakości 
płodu rolnego „…w oparciu 
o cechy zewnętrzne...”, taki za-
pis oznacza zablokowanie moż-
liwości oceny laboratoryjnej 
np. kiszonki, siana, co należy 
uznać za działanie krzywdzące 
rolników stosujących nowocze-
sne metody konserwacji pasz.

Niezależnie od powyższego, 
wskazano, że projektodawca 
pominął od dawna znany pro-
blem zróżnicowania gatunko-
wego i odmianowego roślin 
uprawnych w kontekście sto-
sowanej technologii produkcji 
i jej intensywności.

W § 3 ust. 6 pkt. 1, w którym 
jest mowa o ustalaniu obszaru 
całej uprawy przy pomocy po-
miaru taśmą mierniczą, należy 

dopisać bardziej nowoczesne 
metody mierzenia takie jak 
kółko miernicze (drogomierz), 
dalmierz nitkowy (Waltax), czy 
dalmierz laserowy.

Opisana w § 3 ust. 10 metoda 
obliczania procentu zniszcze-
nia na uszkodzonym obszarze 
uprawy będzie bardzo trudna 
do stosowania w zbożach i ro-
ślinach drobno nasiennych. 
Warto byłoby wpisać metodę 
prób rzędowych powszechnie 
stosowaną przez większość 
rzeczoznawców.

W §3 ust.11 wskazano, że 
wyjaśnienia wymaga sposób 
szacowania szkód w zgroma-
dzonych płodach rolnych: 
stogach, kopcach. Co oznacza 
gęstość sterty, stosu lub kopca?

W § 3 ust. 13 należy za-
dać pytanie co w przypadku 
szacowania, podczas którego 
nie będzie nieuszkodzonej po-
wierzchni w uprawie? Ponadto, 
rodzi się pytanie jak zbadać 
plon z 1 ha roślin, których 
plonowanie trwa kilka mie-
sięcy np. w uprawach malin 
lub na łąkach? Warto w tym 
przepisie zastosować alternaty-
wę tj. dopisać: „W przypadku 
braku możliwości określenia 
plonowania z prób stosuje się 
średnią wartość plonowania 
z regionu na podstawie danych 
uzyskanych w wojewódzkim 

ośrodku doradztwa rolnicze-
go lub odpowiednim insty-
tucie lub jednostce naukowej 
prowadzącej badania w tym 
zakresie”.

W § 3 ust. 16 dotyczą-
cym ceny skupu w rejonie - 
w warunkach funkcjonowania 
wspólnego rynku UE należy 
uwzględnić szersze porówna-
nie; należy zastanowić się rów-
nież nad tym, że rolnik wybiera 
termin sprzedaży z najlepszą 
dla niego ceną i nie jest to cena 
z dnia szacowania szkody.

W § 3 ust. 18 – zapis doty-
czący pomniejszania wysokości 
odszkodowania o nieponiesio-
ne koszty zbioru, transportu 
i przechowywania powinien 
zostać zniesiony, ponieważ 
często koszty zbioru są jesz-
cze wyższe przy zniszczonej 
strukturze gleby. Pomniejsze-
nie wysokości odszkodowania 
o nieponiesione koszty zbioru, 
transportu i przechowywania 
może nastąpić tylko w przy-
padku, gdy plantacja jest osza-
cowana w 100% do likwidacji.

W § 3 ust 19 nakaz stoso-
wania kosztów odtworzenia 
uprawy wieloletniej dla okre-
ślenia wysokości odszkodo-
wania w proponowanym 
zapisie jest nie do przyjęcia. 
Teoretycznie taka zasada mo-
głaby być zastosowana tylko 

przy szkodach całkowitych 
w takich uprawach w okresie 
przed ich wejściem w okres 
plonowania. Ponieważ zapis 
jest niejednoznaczny, można 
podejrzewać, że należy go też 
stosować np. dla pojedynczych 
roślin w okresie plonowania. 
Jeśli już tak miałoby być, to 
należałoby dla każdego gatun-
ku roślin wieloletnich ustalić 
odrębne zasady szacowania.

Odnosząc się do przepisów 
§ 4 dotyczących ustalania od-
szkodowania – przy szacowa-
niu ostatecznym, opieranie się 
na średnim plonie wg GUS 
z trzech ostatnich lat w danym 
województwie samorząd rolni-
czy uważa za nieadekwatne do 
plonów rolników – do każdego 
przypadku należy podchodzić 
indywidualnie.

Zdaniem samorządu rol-
niczego brak jest w projekto-
wanym rozporządzeniu zapisu 
dotyczącego zgłaszania szkód 
w sadach – nie zapisano w ja-
kim terminie należy dokonać 
zgłoszenia oraz co powinien 
zawierać wniosek.

Ponadto, we wzorach pro-
tokołów należy dodać np. 
wartość podatku od towarów 
i usług (VAT), słomy i in.

Źródło: KRIR
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Dlaczego rolnik w sporze z kołami łowieckimi zawsze musi mieć „pod górkę”?

Czy stacje telewizyjne zapomniały o rolnikach?

Z kanałów TVP zniknęła więk-
szość popularnych audycji rol-
niczych, zaś telewizje prywatne 
emitują programy skierowane 
raczej do hobbystów prowadzą-
cych przydomowe ogródki, niż 
osób profesjonalnie związanych 
z rolnictwem i zarządzających 
produkcją rolną na dużą skalę. 
W Polsce są ponad dwa miliony 
gospodarstw rolnych, kilkaset 
tysięcy zajmuje się rolnictwem 
w pełni profesjonalnie zarządzając 
ogromnymi areałami. O ile do sta-
cji komercyjnych trudno zgłaszać 
zastrzeżenia, bowiem kierują się 
one własną strategią i polityką, 
o tyle głównym zadaniem me-
diów publicznych jest realizacja 
misji polegająca nie tylko na do-
starczaniu ogólnych informacji 

i rozrywki, ale także realizacji za-
dań edukacyjnych, w tym także 
i dla rolników. Warto zaznaczyć, 
iż ta kilkumilionowa widownia 
jest systematycznie pozbawiana 
programów stanowiących dla niej 
źródło wiedzy na temat produk-
cji rolniczej i związanych z nią 
aktualnych problemów.

Jedną z nielicznych audycji, 
której tytuł przynajmniej na-
wiązuje do problemów polskiej 
wsi, jest nadawany w godzinach 
największej oglądalności „Rolnik 
szuka żony”. Jednak jest to pro-
gram rozrywkowy, nie niosący 
za sobą wartości edukacyjnych. 
Mimo to, reality show odniosło 
spektakularny sukces, a o jego 
bohaterach możemy dziś mówić 
jako o celebrytach. Jednakże TVP 

w żaden sposób nie zdyskontowała 
tego sukcesu.

Starsze pokolenie rolników ko-
rzysta z tradycyjnych środków 
przekazu. Jednak młode, wyro-
słe w dobie internetu posługuje 
się zupełnie innymi narzędziami 
i oczekuje strawnego, prostego 
przekazu w przystępnej formie, 
którego właśnie zostali pozbawie-
ni. Dlatego młodzi rolnicy swoją 
uwagę kierują przede wszystkim 
na media społecznościowe. Tę sy-
tuację znakomicie wykorzystują 
inicjatorzy projektu Agrorewolu-
cje emitowanego na platformie 
YouTube na dedykowanym kanale. 
W programie tym oferującym in-
formacje o nowych technologiach 
wykorzystywanych w uprawie ro-
ślin skorzystano z popularności 

bohaterów wspomnianej wcze-
śniej audycji Rolnik szuka żony. 
Ten nowy internetowy program 
zaprasza do udziału każdego 
polskiego rolnika, który chce 
zwiększyć rentowność swojego 
gospodarstwa i dalej je rozwijać. 
Aktualnie emitowane odcinki pre-
zentują zmagania właścicieli tych 
gospodarstw z uprawą najpopu-
larniejszych w naszym kraju ro-
ślin: rzepaku, pszenicy kukurydzy. 
Doradcy i prowadzący występują 
w roli ekspertów wskazujących 
metody agrotechniczne i środki 
konieczne dla osiągnięcia sukcesu 
w tej działalności.

Wykorzystanie w audycji 
znanych z telewizyjnego ekranu 
twarzy jest niezwykle skutecz-
nym zabiegiem. Oto ktoś, kogo 

darzymy sympatią i zaufaniem 
rekomenduje nam jakieś rozwią-
zanie. Takie podejście zwiększa 
szansę na zainteresowanie widzów 
tym zagadnieniem. Niewątpliwą 
zaletą programu jest duża daw-
ka wiedzy edukacyjnej będącej 
podstawą dla prawidłowego i bez-
piecznego prowadzenia gospodar-
stwa rolnego. Skuteczność każdej 
z zastosowanych technologii bę-
dzie podsumowana pod koniec 
sezonu i widownia będzie mogła 
naocznie przekonać się o efektyw-
ności zastosowanych rozwiązań. 
W programie nie zabrakło też 
elementów rozrywkowych oraz 
prezentacji realiów polskiej wsi.

Opinie na temat tej inicjaty-
wy są zróżnicowane. Bezsprzecz-
nie jednak należy pochwalić jej 

twórców za podjęcie wysiłku, 
by w jasnej, prostej i atrakcyj-
nej dla młodego pokolenia for-
mie przekazać rolnikom wiedzę 
z dość trudnych dziedzin, jaką 
niewątpliwie są ochrona roślin czy 
nowoczesne techniki nawożenia. 
Oprócz komercyjnych aspektów 
produkcji tego programu należy 
zwrócić właśnie uwagę na jego 
walory edukacyjne.

Program z całą pewnością 
zainteresuje szerokie grono wi-
dzów, szczególnie młodych osób. 
Odcinki łącznie mają już blisko 
pół miliona wyświetleń. Warto 
obejrzeć choć jeden z nich, by 
przekonać się czy tego typu ini-
cjatywy są dla nas skutecznym 
środkiem pozyskiwania wiedzy.

Anna Rogowska

Wszystkie anteny telewizyjne, zarówno publiczne, jak i komercyjne, wydają się zapominać 
o tak ogromnej rzeszy widzów, jaką są rolnicy.
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Klesberg – testowane w Niemczech…

Firma Klesberg funkcjonu-
je na polskim rynku od roku. 
Produkuje osprzęt  rolniczy 
i komunalny, a także niezbęd-
ne akcesoria do nich. Wyrobi-
ła sobie markę w na rynkach 
zachodniej Europy, gdzie jej 
wyroby sprzedają się najlepiej. 
Teraz chce mocniej zaistnieć 
także w świadomości polskich 
rolników.

Spółka od początku współ-
pracuje z niemieckimi kon-
struktorami i korzysta z ich 
doświadczenia, co gwarantuje 
jej wyrobom wysoką jakość 
i popularność w krajach na 
zachód od Polski.

Oferta spółki jest bardzo 
szeroka. Obejmuje gamę pro-
duktów do ciągników, oraz 
ładowarek - teleskopowych, 
mini-ładowarek i koparko-
-ładowarek wszystkich marek 

spotykanych w Europie. Kles-
berg produkuje też maszyny 
polowe (włóki), zielonkowe 
(zgrabiarki do siana, ścinacze, 
owijarki do bel), balasty do 
ciągników, widły do kamieni 
i do obornika, paśniki. W Pol-
sce dużym wzięciem cieszą się 
mieszadła do gnojownicy. Na 
Zachodzie najchętniej kupo-
wanym produktem spółki są 
skrzynie ładunkowe hydrau-
liczne i mechaniczne o różnych 
rozmiarach.

- Na bieżąco rozpoznajemy 
i odpowiadamy na potrzeby 
rolników. Nasze urządzenia są 
dopasowane do niemal wszyst-
kich modeli maszyn, dostęp-
nych na europejskim rynku. 
Posiadają one wymagane atesty 
i certyfikaty. Na indywidualne 
zamówienie możemy także wy-
produkować niestandardowy 
osprzęt - mówi Kukliński, pre-
zes spółki. - Pracujemy z bar-
dzo wieloma, renomowanymi 
podwykonawcami i dystrybu-
torami podzespołów. Można 
więc powiedzieć, że jesteśmy 
w stanie wyprodukować każ-
dy sprzęt rolniczy, nawet dla 
najbardziej wymagających 

odbiorców.
Coraz większym zaintereso-

waniem cieszą się też maszy-
ny komunalne produkowane 
przez Klesberg, czyli zamia-
tarki, pługi, szczotki do liści 
i śniegu. Ich ceny są konkuren-
cyjne, a jakość „niemiecka”. 
Firma zapewnia pełen serwis 
gwarancyjny jak i pogwaran-
cyjny maszyn. Oferuje także 
pomoc w doborze odpowied-
niego sprzętu, tak by był do-
pasowany do całego parku 
maszynowego klienta i jak 
najefektywniejszy.

Jednak atutem firmy jest 
przede wszystkim jej zaplecze 
konstruktorskie. Nad projek-
tami i budową maszyn pracują 
fachowcy, którzy korzystają 
z innowacyjnych rozwiązań 
stosowanych w najbardziej 
technologicznie zaawanso-
wanych zakładach w Europie. 
Wielu z nich zdobyło doświad-
czenie w fabrykach zachod-
nich, rozpoznawalnych marek 
i najlepsze rozwiązania stosuje 
też w maszynach Klesberga.

Źródło: Publicum PR
Opracowała: Jolanta 
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Producent maszyn rolniczych i komunalnych.
Certyfikowany obciążnik do traktora

Firma Koja ze Stawisk 
w województwie podlaskim 
dołożyła starań, by produ-
kowane przez nią obciążniki 
otrzymały certyfikat. Wysta-
wił go Instytut Technologicz-
no-Przyrodniczy w Falentach 
koło Warszawy.

- Uzyskany dokument świad-
czy o tym, że nasz produkt 
jest bezpieczny. Pod tym ką-
tem sprawdzone zostały jego 
mocowania, wytrzymałość 
i sposób użytkowania. Posia-
da odpowiednie odblaski, jest 
dopuszczony do transportu po 
drogach publicznych. Określo-
na została też jego kategoria, 
która decyduje o tym, do ja-
kiej wielkości ciągnika moż-
na sprzęt montować. Nasze 

obciążniki mają parametry, 
które plasują go w kategorii 
II i III. Spełniliśmy wszystkie 
warunki homologacji – mówi 
Andrzej Konopka, dyrektor 
techniczny w firmie Koja.

Koja zaczęła konstruować 
obciążniki na zamówienie 
klientów. Służą do tego, by 
ciągnik miał odpowiedni 
balans podczas pracy. Szcze-
gólnie potrzebne są w sytuacji 
gdy do traktora dołączane są 
dodatkowe maszyny, takie jak 
pług czy kultywator. Przydają 
się też do bezpiecznego trans-
portowania maszyny, która ma 
zamocowany ciężki sprzęt. Za-
pewniają też ciągnikowi odpo-
wiednią trakcję i przyczepność 
na polu. Obciążniki dostępne 

na polskim rynku grupowa-
ne są w kategorie wagowe, 
mają po 600, 800, 1000 lub 
1100 kg. Najczęściej kupowa-
ne są te średnie czyli ważące 
800 – 1000 kg. Takie też pro-
dukuje Koja.

- Korpus wykonaliśmy z bla-
chy, w środku ma użebrowaną 
konstrukcję, wypełniony zaś 
jest betonem. Dzięki temu nie 
wyszczerbia się jak obciążni-
ki z betonu. To kompromis 
wytrzymałości i jakości do 
ceny. Można by produkować 
żeliwne, ale byłyby one bar-
dzo drogie i niewielu rolników 
byłoby na nie stać – mówi An-
drzej Konopka z Koja. - Nasze 
obciążniki mają dodatkowy 
zaczep z przodu. Może służyć 
do holowania maszyny albo 
można z przodu podłączyć 
jeszcze inne urządzenie. To do-
datkowa i bardzo praktyczna 
funkcjonalność.

Obciążniki Koja pasują do 
większości ciągników. Mają 
uniwersalne mocowania, dzię-
ki czemu można je montować 
na modelach różnych marek.

Źródło: PUBLICUM PR
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Ciągnik jest w gospodarstwie maszyną bazową.

Fendt, Ferguson i Valtra
Jak wygląda sytuacja na ryn-

ku maszyn rolniczych, odkąd 
marki podległe AGCO: Fendt 
i Massey Ferguson rozstały się 
ze swoim polskim dealerem 
- firmą Korbanek? AGCO za-
częło budować własną sieć 
dealerską, a Korbanek stał się 
dealerem innych firm. Obie 
więc strony sytuację uważają 
za korzystną i perspektywicz-
ną. W Warszawie odbyła się 
konferencja prasowa dotycząca 
strategii rozwoju AGCO w Pol-
sce, w której udział wzięli 
goście z zagranicy, wicepre-
zesi Rob Smith, Christoph 
Gröblinghoff i Maja Działo-
szyńska, członek zarządu.

- Zmiany, które w ubiegłym 
roku zaczęliśmy wprowadzać, 
poparte były analizami i ob-
serwacjami polskiego rynku, 
w szczególności pozytywne-
go trendu rozwoju rolnictwa 
i sprzyjającej koniunktury. Za-
uważyliśmy, że będąc na rynku 

z naszymi markami: Fendt, 
Valtra i Massey Ferguson od 
ponad 23 lat, jesteśmy dosko-
nale znani naszym klientom. 
To pomogło w podjęciu decy-
zji o zmianach i stworzeniu 
własnej sieci dealerskiej, de-
dykowanej w jednym kana-
le dystrybucji Fergussonowi, 
a w drugim – Valtrze i Fend-
towi. Zaczęliśmy więc rozwi-
jać strukturę i sieć dealerską, 
koncentrując się na globalnej 
strategii – powiedziała Maja 
Działoszyńska. Kanał pierw-
szy, dysponujący 12 autoryzo-
wanymi dealerami, ma objąć 
74% rynku, a drugi, posiadają-
cy 11 dealerów – 90% rynku.

- Zakończyliśmy reorgani-
zację naszych struktur sprze-
dażowych i dystrybucyjnych 
w Polsce. Polska to dla nas jeden 
z kluczowych rynków w Euro-
pie, a reorganizacja struktur 
ma na celu dostosowanie ich 
do naszej europejskiej strategii 
– powiedział Rob Smith.  

- Bezustannie rozwijamy 
nasze lokalne oferty i pro-
dukty, a także wprowadza-
my nowe rozwiązania. Źródło 
naszego sukcesu widzimy 
w ciągłym skupianiu się na 
badaniach i rozwoju, zwłasz-
cza dotyczących rolnictwa 

precyzyjnego – powiedział 
Christoph Gröblinghoff.

Wśród ostatnio wprowadzo-
nych nowości wymienić moż-
na w szczególności inteligentne 
rozwiązania w Fendtach 
o mocy do 500KM, ciągniki 
serii T Valtry (150-270KM), 
a w marce Massey Ferguson 
ciągniki global (75-130KM), 
maszyny zielonkowe, prasy 
oraz zaprezentowana na te-
gorocznym AgroShow nowa 
seria kombajnów Ideal. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
także pełen zestaw maszyn do 
zbioru, marki Fendt, od kom-
bajnów począwszy a na ciągni-
kach i prasach skończywszy.  

Zmiany w sieci dystrybucyj-
nej Massey Fergusona, Fendta 
i Valtry oznaczają, że obecnie 
firma dysponuje ponad 60 oso-
bami do wsparcia technicz-
nego dealerów. W przyszłości 
zaś siedziba AGCO w Polsce 
zostanie przeniesiona w oko-
lice Poznania, gdzie założo-
ne zostanie również centrum 
szkoleniowe. Już w przyszłym 
roku powstanie centrum dys-
trybucji części zamiennych. 
Będzie on obsługiwać nie tylko 
polski rynek, ale również całą 
Europę środkowo-wschodnią.

Alicja Szczypta

Nowa sieć dealerska
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Tworzymy urodzaj

Ekologiczny baton 
z SGGW dla osób 
aktywnych

Zespół badaczek z Wydziału 
Nauk o Żywieniu Człowieka 
i Konsumpcji SGGW w skła-
dzie: prof. dr hab. Danuta 
Kołożyn-Krajewska, dr inż. 
Dorota Zielińska, dr inż. Alek-
sandra Szydłowska, dr inż. 
Anna Rzepkowska, mgr inż. 
Justyna Siwińska opracował 
recepturę ekologicznego i proz-
drowotnego batonu wysoko-
białkowego. Z przepisu możne 
nieodpłatnie skorzystać każdy.

Projekt warszawskich na-
ukowców jest przeznaczony 
przede wszystkim dla osób ak-
tywnych fizycznie, uprawia-
jących sporty i szukających 
pożywnej, wysokobiałkowej 
przekąski, która mogłaby za-
stąpić niewielki posiłek.

Opracowanie receptury 
trwało cztery miesiące. Pro-
ces składał się z trzech etapów. 
Pierwszy polegał na testowaniu 
wstępnych pomysłów: z dwu-
dziestu receptur wybrano pięć, 
które optymalizowano pod 
kątem wytycznych partnera. 
Następnie odrzucono kolejne 
dwie, a pozostałe zoptyma-
lizowano tak, że z każdego 
produktu otrzymano jeszcze 
trzy warianty. Zostały one 
poddane bardzo szczegóło-
wym analizom mikrobiolo-
gicznym (mającym określić 
m.in. jak długo można prze-
chowywać produkt w różnych 
warunkach), fizykochemicz-
nym: oznaczono wartość 
odżywczą produktów, profil 
białkowy, ustalono kalorycz-
ność i oceniono w kategoriach 
sensorycznych. Ostatecznie 
wybrano jeden produkt, który 
poddano ocenie konsumenc-
kiej. Ta wypadła korzystnie: 
z ankiet przeprowadzonych 
wśród grupy badawczej wy-
nika, że batony to produkty 
pożądane lub bardzo pożą-
dane. Ponad 90% badanych 

zadeklarowało, że kupiłaby 
je w sklepie.

Zwycięski produkt – baton 
kokosowy – został jeszcze raz 
zoptymalizowany pod kątem 
dokładnych wytycznych firmy, 
która miała rozpocząć pro-
dukcję. W jego skład wcho-
dzą wyłącznie ekologiczne 
składniki, które jednocześnie 
są nośnikami substancji bioak-
tywnych: wiórki kokosowe, 
mąka kokosowa, koncentrat 
białek serwatkowych, olej 
kokosowy, cukier trzcinowy, 
konfitura owocowa o smaku 
aronii, woda, gorzka czekolada 
oraz liofilizowane maliny jako 
posypka.

Także pozostałe receptury 
nadają się do wykorzystania. 
Są równie interesujące i by-
łyby oryginalną propozycją 
na naszym rynku. Z wszyst-
kimi można zapoznać się na 
stronie internetowej Wydziału 
Nauk o Żywieniu Człowieka 
i Konsumpcji, gdzie zostały 
udostępnione wyniki grantu.

SGGW jako placówka ba-
dawcza zgłosiła się do kon-
kursu na dotację do badań 
w zakresie rolnictwa ekolo-
gicznego organizowanego 
przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi razem z part-
nerem-przedsiębiorstwem. Na-
ukowcy opracowują recepturę, 
partner dostarcza niezbęd-
nych surowców, a następnie 
wdraża produkt do produkcji. 
Ministerstwo finansuje takie 
badania po to, by popularyzo-
wać przetwórstwo surowców 
ekologicznych. Dlatego recep-
tura nie może zostać opaten-
towana, należy ją natomiast 
udostępnić do nieodpłatnego 
wykorzystania.

Opracowała: Katarzyna Wolanin
Źródło: SGGW

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos



19listopad 2018r. | Raport Rolny T R A K T O R

Nowy dealer STEYR

Firma AGRO-TECH powsta-
ła w 2014 roku. Przedmiotem 
jej działalności od początku 
była sprzedaż ciągników i ma-
szyn rolniczych, jak i nawo-
zów i środków ochrony roślin. 
AGRO-TECH świadczy usługi 
w zakresie sprzedaży i finan-
sowania ciągników rolniczych 
marki STEYR, jak również peł-
nej obsługi posprzedażnej. Do 
dyspozycji klientów AGRO-
-TECH oddaje profesjonalny 

oraz doświadczony zespół han-
dlowców mobilnych, serwisan-
tów, aut mobilnych oraz kilku 
lawet transportowych. Siedziba 
firmy mieści się w Obszy pod 
nr 141, woj. lubelskie.

W celu uzyskania dodatko-
wych informacji na temat cią-
gników STEYR zachęcamy do 
odwiedzenia strony interneto-
wej www.steyr-traktoren.com

Źródło: CNH Industrial Polska
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Do grona autoryzowanych 
punktów sprzedaży ciągników 
rolniczych marki STEYR dołączyła 
nowa firma AGRO-TECH.

Wizja, która stała się rzeczywistością

Seria MAJOR w nowej 
odsłonie ujmuje nie tylko 
kształtami podkreślającymi 
dynamikę i siłę ciągnika, 
ale przede wszystkim uni-
wersalnym i szerokim za-
stosowaniem w warunkach 
codziennej pracy.

Traktor MAJOR w nowej 

odsłonie został zaprezento-
wany przez kierownictwo 
firmy ZETOR już jesienią 
2017 roku na targach Agritech-
nika w Niemczech i od tego 
czasu maszynę pokazywano 
na licznych wystawach w ca-
łej Europie. Zainteresowani tą 
linią modelową nareszcie się 

doczekali - 16 lipca rozpoczęto 
produkcję seryjną w brneń-
skim zakładzie produkcyjnym, 
w obu wersjach CL i HS. Mowa 
tutaj o czterocylindrowych 
maszynach o mocy 75 koni, 
z silnikami DEUTZ. Wersja 
CL to prosta konstrukcja me-
chaniczna ze skrzynią biegów 
12/12, natomiast wersja HS 
oferuje większy komfort obsłu-
gi dzięki skrzyni biegów z za-
kresem prędkości 24/12 oraz 
maksymalnej prędkości 
40 km/h. Skrzynia biegów 
jest wyposażona w dwustop-
niowy wzmacniacz momentu 
obrotowego oraz rewers elek-
trohydrauliczny, umożliwia-
jący zmianę kierunku jazdy 
pod obciążeniem. Siła pod-
noszenia modelu CL wynosi 
2400 kg, z kolei HS podniesie 
do 3300 kg, co stanowi po-
nadstandardowy wynik wśród 
traktorów tej klasy.

Stylistyka nowego MAJO-
RA jest projektem włoskiego 
studia Pininfarina, znanego 
ze swych prac dla innych ikon 
motoryzacji rozpoznawalnych 
po czerwonym kolorze, takich 
jak Ferrari czy Alfa RomeoZ 

uwagi na fakt, iż seria modeli 
MAJOR jest jedną z najbardziej 
lubianych wśród klientów, to 
właśnie ją wybrano jako pre-
mierowy model do produkcji 
seryjnej.

„ZETOR by Pininfarina 
cieszył się ogromnym, mię-
dzynarodowym zainteresowa-
niem na targach Agritechnica 
2015. W zeszłym roku do-
trzymaliśmy słowa i podczas 
targów Agritechnica 2017 za-
prezentowaliśmy nowy trak-
tor MAJOR o zupełnie nowej 
sylwetce. Już teraz możemy 
potwierdzić, że jego gorące 
przyjęcie przekroczyło nasze 
najśmielsze oczekiwania. Suk-
ces nowego designu utwierdził 
nas w przekonaniu, że jego 
aplikacja na wszystkie linie 
modelowe jest właściwą decy-
zją. Dlatego też w przyszłym 
roku wprowadzone zostaną 
na rynek traktory PROXIMA 
i FORTERRA w nowej od-
słonie,“ opowiada o nowym 
designie Marián Lipovský, dy-
rektor wykonawczy ZETOR 
TRACTORS a.s.

Źródło: ZETOR POLSKA
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

ZETOR rozpoczyna produkcję seryjną pierwszych traktorów w nowym designie.

Niekwestionowany lider w Polsce

John Deere, amerykański 
gigant z branży rolniczej po 
raz kolejny znalazł się w nieza-
leżnym rankingu „Best Global 
Brands 2018” przygotowanym 
przez firmę konsultingową 
Interbrand. To jedyna marka 
z branży ciągników rolniczych 
obecna w zestawieniu.

W corocznym rankingu „Best 
Global Brands” przygotowanym 
przez Interbrand, wiodącą firmę 
konsultingową, amerykański 
gigant z branży rolniczej plasuje 
się na 88. miejscu, awansując 
o 4. miejsca w porównaniu 
z rokiem ubiegłym. Interbrand 
szacuje wartość marki John 

Deere na około 5,4 miliarda 
dolarów. Jest to jedyna marka 
ciągników rolniczych obecna 
w zestawieniu.

Czo łowa d z ie s i ątka 
rankingu:
1. App l e  ( w a r t o ś ć : 

214 480 mln dolarów, 
wzrost 16%)

2. Google (155 506; +10%)
3. Amazon (100 764, +56%)
4. Microsoft (92 715; +16%)
5. Coca-Cola (66 341; -5%)
6. Samsung (59 890; +6%)
7. Toyota (53 404; +6%)
8. Mercedes (48 601; +2%)
9. Facebook (45 168; -6%) 
10. McDonalds (43 417; +5%)

Pełen raport:
https://www.interbrand.
com/best-brands/
best-global-brands/2018/

– Dziesięć lat po globalnym 
kryzysie finansowym, najszyb-
ciej rosnące marki to te, któ-
re rozumieją swoich klientów 
i podejmują odważne ruchy, 
otwierając też nowe drogi – 
podsumował Charles Trevail, 
globalny dyrektor generalny 

Interbrand.
Pozycja danej marki w ran-

kingu wynika z trzech czynni-
ków – rezultatów finansowych 
marki, wpływ marki na decy-
zje zakupowe oraz siły mar-
ki do budowania lojalności 
i zrównoważonego popytu.

– To wyróżnienie podkreśla 
sukces naszych 70 000 pra-
cown ików na całym świe-
cie, którzy każdego dnia 
pracują nad osiągnięciem 
podstawowych celów i warto-
ści firmy: uczciwości, jakości, 
zaangażowania i innowacji – 
powiedział Samuel R. Allen, 
prezes i dyrektor generalny 
Deere & Company.

John Deere jest obecny 
w rankingu „Best Global 
Brand” od 2011 roku, kiedy 
to firma Interbrand oszacowała 
wartość marki na 3,65 miliar-
da dolarów. Co bardzo waż-
ne, metodologia Interbrand 
była pierwszą tego rodzaju, 
która uzyskała certyfikat Mię-
dzynarodowej Organizacji 
Normalizacyjnej w zakresie 

wyceny marek.
Produkty marki John De-

ere cieszą się również zna-
komitą renomą w Polsce, co 
potwierdzają opublikowane 
we wrześniu wyniki Nieza-
leżnego Badania Opinii Rol-
ników prowadzonego przez 
Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu. Oceny drugiej 
edycji tego badania zbierano 
przez 10 miesięcy (IX 2017-VII 
2018) wśród użytkowników 
ciągników, a ostateczna ocena 
została określona na podstawie 
czterech kryteriów głównych: 
funkcjonalność, awaryjność, 
ergonomia i bhp oraz estety-
ka wykonania. Rolnicy po-
szczególne cechy oceniali 
w skali 1-5.

Oto wyniki (w nawiasie 
rezultaty z pierwszej edycji 
badania):
1. John Deere – 4,36 (4,33)
2 .Massey Ferguson – 

4,31 (4,20)
3. Fendt – 4,26 (4,26)
4. New Holland – 4,25 (4,13)
5. Case IH – 4,20 (4,10)

6. Deutz-Fahr – 4,12 (4,15)
7. Zetor – 3,92 (3,84)
8. Ursus – 3,75 (3,73)

Szczegółowe wyniki są do-
stępne na stronie NBOR

http://www.nbor.pl/f i-
les/nbor_najlepsze_ciagni-
ki_2018.pdf

– Co bardzo ważne, w po-
przedniej edycji NBOR John 
Deere również zwyciężył, a za-
tem w dwóch edycjach bada-
nia, w których uwzględniono 
łącznie oceny ponad 1200 rol-
ników nasze ciągniki zebrały 
najlepsze opinie, co potwier-
dza wysoką wiarygodność 
tych wyników – mówi Piotr 
Dziamski z John Deere Polska.

Bardzo dobra opinia użyt-
kowników ma odzwier-
ciedlenie w łącznej liczbie 
zarejestrowanych nowych 
i używanych ciągników. Otóż 
pojazdy marki John Deere były 
najczęściej wybierane przez 
polskich rolników w okre-
sie od stycznia do sierpnia 
2018 roku. W tym czasie 
według najnowszych badań 

niezależnego źródła PIGMiUR 
opierających się na danych SA-
MAR zarejestrowanych zostało 
łącznie 2 576 sztuk nowych 
i używanych ciągników tej 
marki, co jest najlepszym 
wynikiem na rynku.

– Zarówno wysokie oceny 
użytkowników jak i najwyższy 
w branży uzyskany wynik re-
jestracji ciągników (2 576 szt.) 
świadczą o niesłabnącej po-
pularności marki John Deere 
i jednocześnie bardzo wysokim 
zaufaniu do naszych maszyn – 
dodaje Piotr Dziamski.

Na pozycję lidera John Deere 
w ogólnym zestawieniu składa 
się sprzedanych 939 nowych 
ciągników oraz 1637 uży-
wanych. Kolejne miejsca na 
podium, zajmują Massey Fer-
guson z wynikiem 1835 sztuk 
(132 nowe, 1703 używane) 
oraz Zetor, którzy sprzedał 
1756 egzemplarzy (491 no-
wych, 1265 używanych).

Źródło: John Deere
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

John Deere w setce najcenniejszych marek na świecie.
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