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Szczęśliwa trzynastka

Piątek, 13 kwietnia to szczę-
śliwa data dla SaMASZa. 
W tym dniu firma celebro-
wała otwarcie nowej fabryki 
w Zabłudowie. To obiekt kla-
sy premium, który z czasem 
pozwoli firmie podwoić lub 
nawet potroić produkcję. Prace 
budowlane trwały 16 miesięcy.

W uroczystości wzięło 
udział ponad 400 gości, m.in. 
przedstawiciele ministerstwa, 
agencji rządowych, władz wo-
jewódzkich, miejskich, samo-
rządowych, kościelnych, władz 
wyższych uczelni i szkół, sek-
tora bankowego, organizacji 
okołobiznesowych, przedsię-
biorców z regionu oraz me-
diów. W ceremonii udział brali 
dilerzy polscy i zagraniczni, 
którzy przybyli m.in. z Nie-
miec, Rosji, Chile, Kanady, 

USA, Islandii, Czech, Wę-
gier, Grecji, Włoch, Holan-
dii, Anglii, Hiszpanii, Francji, 
Norwegii, Finlandii, Danii, 
Łotwy, Litwy i Ukrainy. Sa-
MASZ gościł także dostawców, 
kooperantów, rolników oraz 
przyjaciół firmy.

Uroczystość otwarcia roz-
poczęła się od przywitania 
gości przez Prezesa Zarządu 
SaMASZ Sp. z o.o. inż. Anto-
niego Stolarskiego i przecięcia 
wstęgi przed wejściem głów-
nym, w towarzystwie rodziny, 
przedstawicieli władz woje-
wódzkich, samorządowych 
i uczelnianych oraz gościa ho-
norowego – Hansa-Petera Fric-
ke, właściciela Fricke-Gruppe.

- 20 miesięcy temu tutaj 
jeszcze rosła kukurydza, a dziś 
mamy gotowy i działający 

kompleks fabryczny, który 
już produkuje maszyny rol-
nicze. Mamy tu nowoczesny 
zakład wyposażony we własną 
linię energetyczną i trafostację, 
własne ujęcie oraz stację uzdat-
niania wody, a także oczysz-
czalnię ścieków. Całkowity 
koszt budowy i wyposażenia 
na dziś to 105 mln zł, ale jesz-
cze w tym roku zamierzamy 
zainwestować kilkanaście mln 
zł w wyposażenie - powiedział 
Antoni Stolarski. Jak podkre-
ślił, SaMASZ obecnie zatrud-
nia 750 osób, a docelowo może 
zatrudnić 1300 osób.

SaMASZ pod nową fabry-
kę, znajdującą się w Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej, zakupił 
teren o powierzchni 26 ha. Pod 
potrzeby inwestycji wykorzy-
stano 13 ha. Budynki i hale 

zajmują ok. 3,8 ha, a drogi 
i place utwardzone ok. 6,6 ha. 
Wśród nich znajduje się m.in. 
firmowy ośrodek badawczo-
-rozwojowy, a także nowocze-
sna malarnia z możliwością 
fosforanowania cynkowego 
i malowania kataforetyczne-
go. Fosforanowanie cynkowe 
jest chemiczną metodą ob-
róbki powierzchniowej stali, 
polegającą na wytworzeniu 
na materiale bazowym trud-
no rozpuszczalnej warstwy 
fosforanów cynku. Powłoka 
jest porowata, chłonna i na-
daje się bez dalszej obróbki 
do malowania proszkowego, 
co stanowi szczelne i skutecz-
ne zabezpieczenie antykoro-
zyjne. Malowanie metodą 
kataforetyczną jest jednym 
z najlepszych sposobów 

zabezpieczenia antykoro-
zyjnego elementów ze stali 
i aluminium. Metoda ta po-
zwala na uzyskanie znacznie 
lepszych parametrów powłoki 
niż w przypadku samego ma-
lowania proszkowego i kon-
wencjonalnych sposobów 
zabezpieczenia powierzchni.

Na koniec uroczystość 
przeniosła się do hali Ma-
gazynu Części Zamiennych, 
gdzie odbyła się prezenta-
cja firmy. Głos zabrał Ka-
rol Wdziękoński - Dyrektor 
Sprzedaży i Marketingu 
oraz Leszek Szulc - Dyrektor 
ds. Technicznych i Produk-
cji. Ważnym punktem uro-
czystości była możliwość 
zwiedzania wszystkich hal 
produkcyjno-magazynowych.

Alicja Szczypta

Piątek 13-go, wielkie otwarcie w Zabłudowie.
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Wykład nt. „Proces kiszenia kukurydzy”
 /sala wykładowa PODR/
- dr hab. Zbigniew Podkówka prof. UTP w  Bydgoszczy 

Prezentacja 84 odmian kukurydzy
 na poletkach demonstracyjnych

Prezentacja odmian kukurydzy

 na poletkach demonstracyjnych

zapraszamy

 /sala wykładowa PODR/

- dr hab. Zbigniew Podkówka prof. UTP w  Bydgoszczy 

Lubań k. Kościerzyn

13 września 2016 r. 
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Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Lubań, ul.Tadeusza Maderskiego 3 

83-422 Nowy Barkoczyn

DZIEŃ KUKURYDZY
Lubań k. Kościerzyny
11 września 2018 r.  

00godz. 10

W programie

Prezentacja ofert  firm

Prezentacja odmian kukurydzy

 na poletkach demonstracyjnych

Wykład: 
  

ZAPRASZAMY FIRMY DO UDZIAŁU 

Organizacja i kontakt:

 tel. 58 326 39 00, fax. 58 309 09 45

www. podr.pl

e-mail: m.aniola@podr.pl, tel. 797 010 613

- dr Marcin Gołębiewski, SGGW 
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Podwójne złoto 
dla Kärcher

Podczas Targów Tech-
niki Motoryzacyjnej TTM 
2018 w Poznaniu firmę Kär-
cher wyróżniono dwoma Zło-
tymi Medalami.

Na najwyższym stopniu 
podium ze złotym meda-
lem znalazły się: odkurzacz 
samoobsługowy Kärcher SB 
VC oraz pistolet spryskujący 
EASY!Force do wysokociśnie-
niowych urządzeń czyszczą-
cych Kärcher.

Odkurzacz samoobsługo-
wy SB VC jest przeznaczony 

do pracy w myjniach samo-
chodowych i na stacjach 
benzynowych. Dzięki nowo-
czesnemu systemowi oczysz-
czania filtra TACT odkurzacz 
nie traci mocy ssącej nawet 
przy intensywnej pracy. Nowo 
zaprojektowany uchwyt dyszy 
ssącej jest bardzo wygodny. 
Odkurzacz ten otrzymał także 
w tym roku międzynarodową 
nagrodę za design: iF Award.

P istolet  spryskujący 
Easy!Force do urządzeń wy-
sokociśnieniowych to rewo-
lucyjne rozwiązanie, które 

wykorzystuje siłę odrzutu 
wody, dzięki czemu spust pi-
stoletu uruchamia się przez 
nacisk wewnętrzna stroną 
dłoni (nie palcami). Pisto-
let Easy!Force jest dostępny 
w dwóch wersjach: Easy!Force 
z zaworam ze stali szlachetnej 
oraz Easy!Force Advanced z za-
worem ceramicznym.

Przyznanie firmie Kärcher 
dwóch najwyższych wyróżnień 
potwierdza stabilną, wiodącą 
pozycję Kärcher na rynku.

Źródło: Kärcher
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

CIECH Narodowym 
Czempionem

Firmy zostały wyłonione 
w prestiżowym rankingu 
centrum analiz polityczno-
-gospodarczych POLITYKA 
INSIGHT.

W swojej ocenie CIECH, 
eksperci docenili przede 
wszystkim silną pozycję Spółki 
w swojej branży oraz inten-
sywną ekspansję zagraniczną.

Jak informuje POLITYKA 
INSIGHT, cechą wspólną 
czempionów narodowych 
jest przede wszystkim ich duże 
znaczenie dla gospodarki, ro-
zumiane jako wysoki wkład 

w potencjał gospodarczo-po-
lityczny kraju i znacząca rola, 
jaką pełnią w rozwoju społecz-
no-ekonomicznym. Czempioni 
narodowi są wizytówką kraju 
za granicą, cechuje ich także 
wysoka aktywność na arenie 
międzynarodowej, silna pozy-
cja w branży i wysoka skłon-
ność do finansowania badań 
nad innowacjami.

W zw iązku z  t ym, 
oprócz wielkości przedsię-
biorstw, eksperci ocenia-
li także ich wydajność, rolę  
w branży, obecność na rynku 

międzynarodowym czy inwesty-
cje w rozwój i innowacyjność.  
W przygotowanym przez PO-
LITYKĘ INSIGHT rankingu, 
CIECH zajął bardzo wysokie, 
4. miejsce.

POLITYKA INSIGHT jest 
wiodącym centrum analiz poli-
tyczno-gospodarczych w Polsce  
i wydawcą codziennego ser-
wisu, skierowanego do decy-
dentów w polityce, biznesie 
i dyplomacji.

Źródło: Grupa CIECH
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

CIECH znalazł się wśród 10 Narodowych 
Czempionów, czyli spółek o dużym znaczeniu dla 
polskiej gospodarki.

CIECH Sarzyna za 
“wielką wodą”

Spółka prowadzi także inten-
sywne działania handlowe w Ira-
nie i jednocześnie umacnia swoją 
pozycję na dotychczasowych ryn-
kach eksportowych: w Niemczech, 
Irlandii, Wielkiej Brytanii, Taj-
landii, Hiszpanii, Białorusi oraz 
w krajach bałtyckich. Wartość 
eksportu CIECH Sarzyna wzrosła 
w okresie 2015-2017 o 70 procent, 
a Spółka sprzedaje obecnie swoje 
środki ochrony roślin do około 
40 krajów na całym świecie.

CIECH Sarzyna jest jednym 
z kilku światowych producentów 
herbicydów opartych na MCPA. 
Popyt na tego typu środki ochro-
ny roślin jest szczególnie wysoki 
w krajach charakteryzujących się 
ekstensywnym rolnictwem (duże 
areały, niskie nakłady na hektar), 
takich jak Kanada czy Australia. 
Spółka utrzymuje najwyższą czy-
stość syntezowanych przez siebie 
substancji aktywnych.

- Wykorzystaliśmy sprzyjającą 
sytuację rynkową i zwiększamy 
dostawy MCPA do Australii. To 
rynek o ogromnym potencjale, 
z areałem upraw na poziomie bli-
sko 25 mln ha (w porównaniu do 
niespełna 11 mln ha w Polsce) 
oraz z największym na świecie 
zużyciem MCPA. Mamy rewela-
cyjne opinie od klientów o naszym 
produkcie - przede wszystkim ze 
względu na stałą i powtarzalną 

bardzo wysoką jakość, będącą wy-
nikiem ponad 60 lat doświadcze-
nia Sarzyny w produkcji środków 
ochrony roślin. Wiedza naszych 
pracowników została wykorzy-
stana przy uruchomieniu naszej 
trzeciej z kolei instalacji synte-
zy MCPA - w roku 2013. Jest to 
jednocześnie prawdopodobnie 
najnowocześniejszy technologicz-
nie obiekt tego typu na świecie – 
mówi Mariusz Grelewicz, Prezes 
Zarządu CIECH Sarzyna.

Kolejny nowy kierunek eks-
pansji zagranicznej największego 
polskiego producenta środków 
ochrony roślin to Kanada. Pierw-
sze dostawy na tamtejszy rynek 
zostały zrealizowane w kwietniu 
2018 roku.

- W przeciwieństwie do Australii, 
do której powróciliśmy po kilkulet-
niej przerwie, Kanada to zupełnie 
nowy rynek dla CIECH Sarzyna. 
Podobnie jak Australia charaktery-
zuje się ogromnym areałem upraw 
i dużym popytem na estry MCPA – 
tłumaczy Mariusz Grelewicz.

Obecnie ok. 20 proc. przycho-
dów Grupy CIECH w biznesie 
AGRO pochodzi ze sprzedaży 
zagranicznej. Warto podkreślić, 
że jest to bardzo czasochłonna 
operacja - oprócz czynników biz-
nesowych i atrakcyjności oferty, 
kluczowe jest także pozyskanie 
rejestracji. Oznacza to przejście 

przez cały proces dopuszczenia 
substancji aktywnej oraz goto-
wego produktu na danym ryn-
ku, co może trwać od 3 do nawet 
7 lat. Proces rejestracji środków 
ochrony roślin przypomina pod 
wieloma względami ten znany 
z rynku farmaceutycznego.

- Ze względu na długotrwa-
ły proces rejestracji produktów, 
zwiększanie udziału eksportu 
w naszej sprzedaży jest rozło-
żone w czasie. W 2017 roku za-
rejestrowaliśmy 14 produktów 
poza granicami kraju, m.in. 
w Niemczech, Włoszech, Belgii 
czy Czechach, ale także w tak 
egzotycznych krajach jak Iran, 
gdzie również mocno wchodzimy 
z naszymi produktami – mówi 
Mariusz Grelewicz.

Program rozwoju portfolio Spół-
ki (w obszarze AGRO) na rynkach 
międzynarodowych zakłada reje-
strację ponad 20 nowych własnych 
produktów w strefie Centralnej 
i Południowej (m.in. Niemcy, Cze-
chy, Włochy, Hiszpania, Francja, 
Wielka Brytania czy Irlandia) w la-
tach 2017-2021. Spółka realizuje 
również plan inwestycyjny dla uzy-
skania własnych zezwoleń dla sub-
stancji aktywnych, których liczba 
ma wzrosnąć z 2 w 2016 roku do 
10 w roku 2020.

Źródło: Grupa CIECH
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Największy polski producent środków ochrony roślin, 
rozpoczął dostawy swoich środków chwastobójczych 
do Kanady i Australii.
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Stawka zwrotu 
podatku akcyzowego 
bez zmian

Zarząd  KRIR  zwrócił się 
do Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie 
zwiększenia stawki zwrotu 
podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produk-
cji rolnej na 1 litr oleju oraz 
limitu, do którego przysługuje 
zwrot podatku akcyzowego.

W odpowiedzi, resort rolnic-
twa ponownie poinformował, 
że uwzględniając kwotę środ-
ków ustaloną w projekcie usta-
wy budżetowej na 2018 rok na 
zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej i pokrycie 
kosztów gmin w wysokości 
860 mln zł oraz wydatkowa-
nie na ten cel w 2017 r. kwo-
ty 895,58 mln zł, na 2018 r. 
nie jest możliwe zwiększenie 

limitu oleju napędowego na 
1 ha użytków rolnych, ustalo-
nego w ustawie z dnia 10 mar-
ca 2006 r. o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).

Przekazano, że zwiększenie 
stawki zwrotu podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej na 
1 litr oleju w 2019 r. oraz limi-
tu oleju napędowego na 1 ha 
użytków rolnych, do którego 
przysługuje zwrot podatku ak-
cyzowego uzależnione będzie 
od kwoty wydatków zaplano-
wanych na ten cel w projekcie 
ustawy budżetowej na 2019 r., 
która na dzień dzisiejszy nie 
jest znana.

Źródło: KRIR

Wniosek 
o szacowanie szkód

W związku z wejściem w życie 
w dniu 1 kwietnia 2018 r. ustawy 
o zmianie ustawy Prawo łowiec-
kie oraz niektórych innych ustaw 
oraz pojawiającymi się pytania-
mi w zakresie szkód łowieckich 
samorząd rolniczy informuje, że:

1. Szacowanie szkód oraz usta-
lanie wysokości odszkodowania 
dokonuje zespół złożony z:

a) przedstawiciela gminy wła-
ściwej ze względu na miejsce wy-
stąpienia szkody, zwanego dalej 
„przedstawicielem Gminy”, któ-
rym jest:
• przedstawiciel organu wy-

konawczego jednostki po-
mocniczej tej gminy – jeżeli 
jednostka pomocnicza została 
utworzona,

• przedstawiciel organu wyko-
nawczego tej gminy – jeżeli jed-
nostka pomocnicza nie została 
utworzona,

• przedstawiciel organu wyko-
nawczego gminy lub organu 
wykonawczego jednostki po-
mocniczej gminy właściwej dla 
przeważającego obszaru całej 
uprawy, która została uszko-
dzona – jeżeli szkoda wystąpiła 
na obszarze więcej niż jednej 
gminy lub jednostki pomoc-
niczej gminy;
b) przedstawiciela zarządcy albo 

dzierżawcy obwodu łowieckiego,
c) właściciela albo posiadacza 

gruntów rolnych, na terenie któ-
rych wystąpiła szkoda.

2. Wniosek o szacowanie szkód, 
w tym ustalenie wysokości od-
szkodowania, właściciel albo po-
siadacz gruntów rolnych składa 
do organu wykonawczego gminy 
właściwej ze względu na miejsce 
wystąpienia szkody.

3. Wniosek należy złożyć w for-
mie pisemnej i powinien zawierać 
w szczególności:

a) imię i nazwisko albo nazwę 
posiadacza gruntu, gdzie wystąpi-
ła szkoda, adres miejsca zamiesz-
kania albo adres i siedzibę oraz 
numer telefonu właściciela albo 
posiadacza gruntów rolnych;

b) wskazanie miejsca wystą-
pienia szkody (nr ewidencyjny 
działki);

c) wskazanie rodzaju uszko-
dzonej uprawy lub płodu rolnego;

4. Zgodnie z art. 46 ust. 5 zno-
welizowanej ustawy Prawo łowiec-
kie wniosek o szacowanie szkód 
składa się w terminie umożliwiają-
cym dokonanie szacowania szkód,

5. Oględzin dokonuje się nie-
zwłocznie, nie później niż w ter-
minie 7 dni od dnia otrzymania 
wniosku,

6. O terminie dokonania oglę-
dzin przedstawiciel gminy zawia-
damia właściciela albo posiadacza 
gruntów rolnych oraz dzierżawcę 
albo zarządcę obwodu łowieckie-
go, nie później jednak niż przed 
upływem  3 dni od dnia otrzy-
mania wniosku.

Źródło: KRIR

Szacowanie szkód
Ministerstwo Środowiska po-

informowało, że  od 1 kwietnia 
2018 r. wnioski o szacowanie 
szkód w uprawach i płodach 
rolnych należy składać do or-
ganów wykonawczych gmin 
właściwych ze względu na 
miejsce wystąpienia szkody, 
a szacowania szkód dokonuje 
zespół złożony z przedstawicie-
li organu wykonawczego gmi-
ny lub jednostki pomocniczej 
gminy, dzierżawcy lub zarządcy 

obwodu łowieckiego oraz po-
szkodowanego właściciela lub 
posiadacza upraw. Przekaza-
no, że do czasu opracowania 
i wydania nowych przepisów 
wykonawczych do znowelizo-
wanej ustawy – Prawo łowiec-
kie, należy podczas szacowania 
szkód posiłkować się rozporzą-
dzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 8 marca 2010 r. w spra-
wie sposobu postępowania przy 
szacowaniu szkód oraz wypłat 

odszkodowań za szkody w upra-
wach i płodach rolnych (Dz. U. 
Nr 45, poz. 272), które określa 
metodykę wyliczenia należnego 
odszkodowania i wprowadza 
wzory protokołów szacowania 
szkód oraz poinformowano, iż 
powyższa nowelizacja nałożyła 
na Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe obo-
wiązek prowadzenia szkoleń 
z zakresu szacowania szkód 
łowieckich dla przedstawicieli 

organów wykonawczych i jed-
nostek pomocniczych gmin, 
izb rolniczych oraz dzierżaw-
ców i zarządców obwodów 
łowieckich. 

Aktualnie Dyrekcja Gene-
ralna Lasów Państwowych 
opracowuje ramowy program 
szkolenia, który zostanie wdro-
żony zarządzeniem Dyrektora 
Generalnego LP.

Źródło: KRIR

ZADBAJ O TEGOROCZNE ZBIORY
R E K L A M A
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Jak uszczelnić przetargi
Zarząd KRIR przekazał 

uwagi samorządu rolniczego 
do projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego oraz zmianie 
niektórych innych ustaw.

Oprócz szczegółowych uwag 
do poszczególnych propono-
wanych przepisów ustawy, 
samorząd rolniczy zawniosko-
wał, aby w projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego oraz in-
nych ustaw wprowadzić zapisy, 
które umożliwią w przypadku 
zgłoszenia przez członka ko-
misji, będącego przedstawi-
cielem organizacji rolniczych, 
uzasadnionych wątpliwości 
odnośnie osób mających 
uczestniczyć w przetargu, by 
komisja przetargowa mogła 
zażądać od takiej osoby przed-
stawienia dodatkowych do-
kumentów i informacji, które 
potwierdzą, że jest ona rzeczy-
wiście rolnikiem (m.in. kwity 
zakupu materiału siewnego, 
kwity sprzedaży produktów 
wyprodukowanych w jego 
gospodarstwie, dokumentów 
dotyczących dopłat do mate-
riału siewnego oraz dopłat 
bezpośrednich, decyzji o zwro-
cie akcyzy, opłaty KRUS). 
Wprowadzenie takich roz-
wiązań, w ocenie samorządu 

rolniczego, pozwoli ograniczyć 
sytuacje, w których do prze-
targów stają osoby potocznie 
nazywane „słupami”, które są 
finansowane przez inne oso-
by czy podmioty i tylko tytu-
larnie są dzierżawcami ziemi, 
a w rzeczywistości ziemia rolna 
pozostaje w dyspozycji m.in. 
podmiotów zagranicznych, 
spółek prawa handlowego, 
czy też podmiotów, które nie 
są rolnikami. 

Według samorządu rolnicze-
go w projekcie ustawy należy 
wprowadzić zapisy, by wy-
łączenie gruntów z umowy 
dzierżawy, przeznaczonych 
dla rolników indywidual-
nych, następowało po wyło-
nieniu dzierżawcy w procedurze 
przetargowej, z zastrzeżeniem, 
że wyłączenie to nastąpi po 
zbiorach płodów rolnych przez 
dzierżawcę w danym roku. 
Z wieloletniego doświadczenia 
izb rolniczych wynika, że pro-
cedury przetargowe w KOWR 
są bardzo rozciągnięte w czasie 
(średnio pół roku), w związku 
z czym, dzierżawcy wyłonie-
ni w takich przetargach tracą 
możliwość zagospodarowania 
gruntów, uzyskania plonów 
i uzyskania dopłat. Co wię-
cej, grunty - zanim nie zakoń-
czy się procedura przetargowa 

w KOWR- leżą niezagospoda-
rowane. W efekcie wobec obo-
wiązujących rozwiązań, przed 
rolniczym zagospodarowaniem 
takich gruntów niezbędne jest 
przeprowadzenie wielu zabie-
gów mechanicznych, agrotech-
nicznych oraz chemicznych. 
Proces ten jest nie tylko kosz-
towny, ale jest również rozło-
żony w czasie. Rolnicy, którzy 
wydzierżawiają z Zasobu WRSP 
uprzednio odłogowane nieru-
chomości (z uwagi na długo-
trwałe procedury przetargowe), 
oprócz kosztów związanych 
z przywróceniem gruntu do 
użytkowania rolniczego, po-
noszą od dnia zawarcia umowy 
dzierżawy również opłaty zwią-
zane z czynszem dzierżawnym 
i zobowiązaniami publiczno-
-prawnymi (podatek rolny, le-
śny, opłaty melioracyjne). Jak 
słusznie zauważają rolnicy przez 
okres co najmniej 2-3 lat dzier-
żawa takich gruntów nie przy-
nosi im pożytków, a jedynie 
generuje koszty.

Zaproponowane przez sa-
morząd rolniczy rozwiązania 
ustawowe zapobiegną odło-
gowaniu gruntów, w nader 
często występującej sytuacji 
niewydolności KOWR z or-
ganizacją przetargów.
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Nufarm przejmuje nowe 
produkty

W ostatnim roku mia-
ły miejsce poważne zmiany 
w sektorze środków ochrony 
roślin. Ujmując sprawę krótko, 
liczba spółek na rynku spadła, 
a władze w Unii Europejskiej 
zatwierdzały odpowiednie 
transakcje nabycia i łącze-
nia wyłącznie pod pewnymi 
warunkami. 

W związku z tym, by móc 
sprostać wymogom stawia-
nym przez Komisję Europej-
ską spółki Adama, Syngenta 
i FMC dokonały częściowego 
zbycia swoich portfeli w Euro-
pie. I te duże portfele właśnie 
zostały nabyte przez Nufarm 
po uzyskaniu zgody Komisji 
Europejskiej. 

Łącznie Nufarm będzie 
teraz mógł zaoferować klien-
tom 13 nowych substancji 
aktywnych w 57 nowych pro-
duktach (formulacjach), dla 
których wydano łącznie około 

260 pozwoleń na wprowadze-
nie do obrotu w całej Europie. 
Nowy portfel obejmuje herbi-
cydy, fungicydy, insektycydy, 
zaprawy nasienne i regulatory 
wzrostu roślin. 

Dotychczasowy portfel 
produktów Nufarm zostanie 
uzupełniony ponad 50 for-
mulacjami środków ochrony 
roślin nabytych od spółek 
Syngenta i Adama, w tym 
formulacjami opartymi na 
znanych substancjach aktyw-
nych takich jak: abamektyna, 
beta-cyflutryna, chlorpyrifos, 
cyprodynil, sulkotrion, trinek-
sapak etylu, fluazyfop-P bu-
tylu. Portfel obejmuje także 
gotowe formulacje istotnych 
substancji aktywnych takich 
jak: tebukonazol + prochloraz. 

Integracja portfela środków 
chwastobójczych zakupionych 
z firmy FMC opartych na sub-
stancjach z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika (SU) i flo-
rasulamie uplasowała Nufarm 
na czołowej pozycji na europej-
skim rynku środków zwalcza-
jących chwasty dwuliścienne. 
Nabyty portfel produktów 
obejmuje uznane marki ta-
kie jak: Nuance 75 WG, Naxel 
75 WG, Viking 75 WG, oraz 
Saracen 050 SC, Saracen Delta 
550 SC i Saracen Max 80 WG.

Obecny portfel produktów 
Nufarm zostanie uzupełniony 
dobrze znanymi, markowymi 
produktami, jak: Fusilade For-
te 150 EC oraz Zamir 400 EW, 
Orius Extra 250 EW, Pyrinex 
480 EC, Optimus 175 EC czy 
Bulldock 025 EC oraz istotnymi 
substancjami aktywnymi takimi 
jak abamektyna, chlorpyrifos, 
fluazyfop-P butylu, cyprodynil, 
sulkotrion czy trineksapak etylu. 
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Firma otrzymała zgodę KE na nabycie produktów od 
spółek Adama i Syngenta. 

Nowa e-usługa KRUS
Kasa Rolniczego Ubez-

pieczenia Społecznego roz-
poczęła wdrażanie nowej 
usługi „e-składka KRUS”. Od 
1 kwietnia br. osoby ubezpie-
czone w KRUS oraz do ubezpie-
czenia członkowie ich rodzin 
mogą opłacać składki z tytu-
łu ubezpieczenia społecznego 
oraz ubezpieczenia zdrowotne-
go za pomocą bezpośrednich 
płatności internetowych.

E-składka KRUS przezna-
czona jest dla użytkowników 
Portalu dla Rolników eKRUS, 
którzy bezpiecznie, wygodnie 
i szybko mogą zrealizować 
płatności w systemie Paybynet 
Krajowej Izby Rozliczeniowej 
S.A. Wszystkie dane do przele-
wu wypełniane są w systemie 

automatycznie, dzięki czemu 
spada ryzyko popełnienia błędu 
możliwego przy ręcznym uzu-
pełnianiu danych do przele-
wu bankowego. Paybynet KIR 
przesyła środki bezpośrednio 
z konta bankowego płatnika na 
wskazane konto bankowe KRUS.

Poprzez usługę Paybynet 
KIR rolnicy do ostatniego 
dnia pierwszego miesiąca 
danego kwartału dokonują 
jednej płatności, którą KRUS 
rozksięgowuje odpowiednio 
na ubezpieczenie wypadko-
we, chorobowe i oraz emery-
talno-rentowe. Dodatkowo 
rolnicy mają możliwość opła-
cenia składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz uregulowanie 
ewentualnego zadłużenia.

Już od jakiegoś czasu, dzię-
ki Portalowi eKRUS, rolnicy 
mogą sprawdzić przebieg hi-
storii ubezpieczenia, bieżącą 
wysokość składek. Zdalny do-
stęp do Portalu daje również 
osobom ubezpieczonym dostęp 
do informacji o zbliżających się 
terminach płatności, a także 
do ich danych ewidencyjnych.

Kasa z tytułu płatności 
on-line nie pobiera żadnych 
opłat. Do kwoty przelewu 
doliczona zostaje jedynie pro-
wizja na rzecz operatora syste-
mu Paybynet – Krajowej Izby 
Rozliczeniowej, w wysokości 
59 gr. Wysokość prowizji jest 
stała i niezależna od wysokości 
kwoty dokonywanej płatności.
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Ochrona rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej

Zarząd Krajowej Rady Izb 
Rolniczych realizując wnio-
sek zgłoszony podczas XI Po-
siedzenia Krajowej Rady Izb 
Rolniczych V Kadencji w dniu 
21 marca 2018 r. zwrócił się do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie opracowania 
przepisów dotyczących ochro-
ny obszarów produkcji rolnej.

W związku z licznymi sy-
gnałami płynącymi od rol-
ników, Krajowa Rada Izb 
Rolniczych wyraża sprzeciw 
utrudnianiu pracy producen-
tom rolnym na obszarach wiej-
skich przez mieszkańców nie 
związanych z produkcją rolną, 

a zamieszkujących na wsi.
Czynności takie, jak wywóz 

obornika, praca suszarni do 
ziarna czy kurz powstający 
podczas żniw coraz częściej 
zgłaszane są na policję, a rol-
nicy otrzymują mandaty lub 
są karani sądownie.

W nawale prac rolnicy cięż-
ko pracują do późnych godzin 
wieczornych przez co są rów-
nież karani za zakłócanie ciszy 
nocnej.

Polska wieś w ostatnich la-
tach w porównaniu do całego 
kraju doświadczyła intensyw-
nych przemian społecznych 
i ekonomicznych. Jako 

przedstawiciele rolników, 
z niepokojem obserwujemy 
bardzo negatywne zjawisko 
dyskryminacji ciężkiej i ważnej 
pod względem bezpieczeństwa 
żywnościowego pracy rolnika 
oraz utrudniania prowadzenia 
gospodarstwa rolnego.

W związku z powyższym 
KRIR zwrócił się do Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o podjęcie prac legisla-
cyjnych mających na celu 
ochronę rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej.
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Program azotanowy
W związku z wnioskiem 

KRIR dotyczącym zwiększe-
nia dofinansowania inwestycji 
wynikających z konieczności 
realizacji nowego Programu 
działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia 
wód azotanami pochodzącymi 
ze źródeł rolniczych (dalej Pro-
gram azotanowy), związanych 
z koniecznością budowy płyt 
obornikowych, zbiorników na 
gnojowicę, itp. do wysokości 
80% kosztów realizacji inwe-
stycji, Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi przekazało 
odpowiedź.

Poinformowano, że w obec-
nie procedowanej modyfikacji 
PROW 2014-2020, która ocze-
kuje na zatwierdzenie przez 
Komisję Europejską, zapropo-
nowano zmiany w typie operacji 
„Inwestycje w gospodarstwach 
położonych na obszarach OSN” 
dostosowujące to działanie do 

nowego Programu azotanowego 
(objęcie całego kraju tym pro-
gramem). Poziom dofinansowa-
nia w PROW 2014-2020 wynosi 
do 60% - dla młodych rolników 
oraz do 50% - dla pozostałych 
beneficjentów. W przypadku 
rolników zastosowano maksy-
malny poziom dofinansowa-
nia jaki dopuszczają przepisy 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
1305/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie przyjęcia 
wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fun-
dusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. 
Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 
487, z późn. zm.)

Jednocześnie MRiRW przeka-
zało, iż zgodnie z wymaganiami 
art. 493 pkt. 43) ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 późn. 
zm.) wprowadzającymi zmiany 
w art. 400a ust. 1 pkt 2a ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Pra-
wo ochrony środowiska (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), 
przedsięwzięcia związane 
z wdrożeniem Programu azota-
nowego mogą być finansowane 
ze środków narodowego i wo-
jewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 
W związku z tym obecnie pro-
wadzone są prace zmierzające do 
przygotowania i uruchomienia 
w Narodowym i wojewódzkich 
funduszach ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej programu 
pomocowego dla rolników na 
finansowanie przedsięwzięć 
związanych ze wdrożeniem 
ww. Programu azotanowe-
go (w tym dot. budowy płyt 
obornikowych, zbiorników na 
gnojowicę, itp.).
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Turnusy rehabilitacyjne dla 
dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego  poinfor-
mowała że, w okresie wakacji 
letnich zorganizuje turnusy 
rehabilitacyjne dla dzieci rolni-
ków ubezpieczonych w KRUS, 
z których mogą skorzystać 
dzieci urodzone pomiędzy 
2003 a 2011 rokiem.

Turnusy rehabilitacyjne 
trwają 21 dni. Prowadzą je 
Centra Rehabilitacji Rolni-
ków KRUS, które zapewniają 
dzieciom całodzienne wyży-
wienie, całodobową opiekę 
medyczną oraz indywidualny 

program rehabilitacyjny. Opie-
kę nad dziećmi  będzie sprawo-
wać  wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna. Kwalifikacji 
wniosku o skierowanie dziecka 
na turnus dokonuje lekarz in-
spektor oddziału regionalnego. 
Pierwszeństwo w skierowaniu 
na  turnusy rehabilitacyjne 
mają dzieci, posiadające orze-
czenie o niepełnosprawności.

Zorganizowane będą nastę-
pujące turnusy:

1. turnusy rehabilitacyjne 
dla dzieci z chorobami układu 
oddechowego

2. turnusy rehabilitacyjne 
dla dzieci z wadami postawy 
i chorobami układu ruchu.

Szczegółowe informacje 
na ten temat, w tym wyja-
śnienia dotyczące sposobu 
wypełniania wniosku o skie-
rowanie dziecka na turnus re-
habilitacyjny można uzyskać 
w jednostkach organizacyj-
nych KRUS oraz na stronie in-
ternetowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego.
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Ułatwienia w zazielenianiu
Na wniosek ministra rolnic-

twa i rozwoju wsi Krzysztofa 
Jurgiela Komisja Europejska 
wydała decyzję umożliwia-
jącą rolnikom skorzystanie 
z odstępstwa od obowiązku 
zastosowania w roku 2018 jed-
nej z praktyk zazielenienia − 
dywersyfikacji upraw.

Gospodarstwa, w których 
udział gruntów ornych, któ-
re nie mogły być przezna-
czone pod zasiew ozimin na 
2018 r. lub na których uprawy 
te zostały utracone w wyniku 
ulewnych deszczy i powodzi 
wynosi co najmniej 30% cał-
kowitej powierzchni ozimin 

w gospodarstwie, będą mogły 
skorzystać z derogacji.

Derogacja dotyczy małych 
i średnich gospodarstw. Go-
spodarstwa posiadające od 
10 do 30 ha gruntów ornych 
w roku 2018 będą zwolnio-
ne z obowiązku prowadzenia 
2 upraw. Natomiast gospodar-
stwa posiadające powyżej 
30 do 150 ha gruntów ornych 
będą zobowiązane do posia-
dania 2 (a nie 3) upraw.

Decyzja wykonawcza 
Komisji upoważnia do sto-
sowania odstępstw od roz-
porządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 

1307/2013 w odniesieniu do 
spełniania określonych wa-
runków dotyczących płatności 
z tytułu zazielenienia w roku 
składania wniosków 2018 r. 
w Danii, Estonii, na Łotwie, 
Litwie, w Polsce i Finlandii.

Projekt rozporządzenia Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniający rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawa-
nia płatności bezpośrednich 
i płatności niezwiązanej do 
tytoniu w tym zakresie został 
skierowany do konsultacji pu-
blicznych i uzgodnień.
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Umowa i ubezpieczenie dla 
pracowników sezonowych

Sejm RP uchwalił ustawę, 
która wprowadza nowy ro-
dzaj umowy cywilnoprawnej 
oraz ubezpieczenie zdrowotne 
i wypadkowe dla pracowników 
sezonowych.

Podstawą świadczenia pomo-
cy przy zbiorach będzie  nowy 
rodzaj umowy cywilnoprawnej, 
zawieranej przez rolnika (pro-
wadzącego gospodarstwo rolne) 
z osobą pomagającą przy zbiorach 
(pomocnikiem rolnika), zwany 
umową o pomocy przy zbiorach.

Rolnik będzie opłacał składki: 
zdrowotną i na ubezpieczenie 
wypadkowe, chorobowe i macie-
rzyńskie za pracownika sezono-
wego (za dany miesiąc do 15 dnia 
następnego miesiąca). W zamian 
pomocnik będzie miał prawo do 
jednorazowego odszkodowania, 
w sytuacji gdyby doszło do wy-
padku w gospodarstwie rolnym 
w związku z wykonywaniem 
przez niego czynności określo-
nych w umowie o pomocy przy 

zbiorach oraz dostęp do ochrony 
zdrowia. Składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne rolnik będzie opła-
cał za pomocnika w wysokości 
takiej, jaka jest przewidziana za 
domowników rolników prowa-
dzących działalność wyłącznie 
w zakresie działów specjalnych 
produkcji rolnej. Natomiast pra-
cownik, zwany w ustawie „po-
mocnikiem rolnika”, będzie 
musiał rozliczyć się z podatku od 
osiągniętych dochodów w kraju, 
którego jest obywatelem.

Dotychczas w sytuacjach 
wymagających wsparcia przy 
zbiorach nagminnie stosowane 
były umowy o dzieło, które nie 
zabezpieczają osób przy nich 
pracujących i nie przystają do 
charakteru prowadzonej pracy.

Umowa o pomocy przy zbio-
rach będzie stosowana do czyn-
ności obejmujących:

zbieranie chmielu, owoców, 
warzyw, tytoniu, ziół i roślin 
zielarskich;

• usuwanie zbędnych części 
roślin;

• klasyfikowanie lub sortowa-
nie zerwanych lub zebranych 
chmielu, owoców, warzyw, ty-
toniu, ziół i roślin zielarskich 
lub wykonywanie innych czyn-
ności mających na celu przy-
gotowanie chmielu, owoców, 
warzyw, tytoniu, ziół i roślin 
zielarskich do transportu, prze-
chowywania lub sprzedaży;

• wykonywanie innych czyn-
ności związanych z pielęgno-
waniem i poprawą jakości 
plonów.
Umowa o pomocy przy zbio-

rach (na odpłatne wykonywanie 
tych prac) będzie zawierana na 
okres nie dłuższy niż 180 dni 
w ciągu roku kalendarzowego. 
Rolnik będzie zgłaszał pomoc-
ników do ubezpieczenia w ciągu 
7 dni od rozpoczęcia świadcze-
nia pracy.
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Spotkanie rolników 
z przewodniczącym COPA

9 kwietnia 2018 r. odbyło 
się spotkanie przedstawicieli 
rolników z przewodniczącym 
Komitetu Rolniczych Orga-
nizacji Zawodowych (COPA) 
Joachimem Rukwiedem. Kra-
jową Radę Izb Rolniczych 
reprezentował Prezes Wiktor 
Szmulewicz. W rozmowach 
uczestniczył także Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel.

Minister Jurgiel zwrócił 
uwagę na dwa, istotne punkty. 

Pierwszy dotyczył kwestii kon-
wergencji, czyli wyrównania 
płatności bezpośrednich dla 
wszystkich rolników Unii 
Europejskiej. Polski minister 
wskazał na brak uzasadnie-
nia dla dalszego przedłuża-
nia nierównych warunków 
konkurencji.

Gość polskich organiza-
cji rolniczych należących do 
COPA stwierdził, że Polska 
przejmuje unijne zadanie za-
pobieżenia rozprzestrzeniania 

się wirusa ASF, a zatem powin-
na też otrzymać unijne środki 
na realizację tego celu.

Rozmówcy zgodni byli 
w zakresie utrzymania silne-
go budżetu UE z I i II filarem 
Wspólnej Polityki Rolnej, 
w tym także w odniesieniu 
do uzupełnienia niedoboru 
powstałego po wyjściu ze 
Wspólnoty Wielkiej Bryta-
nii w sposób solidarny przez 
wszystkie kraje członkowskie.

Źródło: KRIR

Zmiany w sieci dealerskiej 
Case IH i Steyr

Marki Case IH i Steyr in-
formują, iż umowa dealerska 
z firmą Asprim Sp. z o.o. s.k. 
(Niedrzwica Duża), świadczącą 
do tej pory usługi w zakresie 
sprzedaży maszyn rolniczych 
marek należących do koncernu 
CNH Industrial, jak i obsługi 
posprzedażnej na południo-
wej części województwa lu-
belskiego została z dniem 

18.04 zakończona.
Jednocześnie bardzo miło 

nam poinformować, iż z tym 
samym dniem firma FHU Ki-
siel z siedzibą w Jasionce k/
Rzeszowa, dotychczasowy au-
toryzowany dealer Case IH na 
terenie woj. podkarpackiego, 
rozszerzył swój obszar działa-
nia o południową część Lubel-
szczyzny. Firma FHU Kisiel 

świadczy usługi w zakresie 
sprzedaży i finansowania ma-
szyn rolniczych marki Case IH, 
w tym ciągników rolniczych, 
kombajnów, pras oraz ładowa-
rek teleskopowych, jak również 
pełnej obsługi posprzedażnej 
wspomnianych maszyn no-
wych i używanych.

Źródło: CNH Industrial Polska
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Żywa gleba daje większe plony

Odkrywka glebowa to świet-
ny sposób, aby lepiej poznać 
swoje pole i zobaczyć na wła-
sne oczy, jaką rolę odgrywają 
na nim mikroorganizmy glebo-
we. W takich warunkach Artur 
Kleina z firmy Bio-Gen poka-
zuje rolnikom ich znaczenie.

Pokazuję na takich odkryw-
kach, jaki wpływ na glebę 
i środowisko mają bakterie, 
jak bardzo pożyteczna jest ich 
rola oraz jak bardzo ich po-
trzebujemy. Bakterie są odpo-
wiedzialne za rozkład materii 
organicznej, resztek pożniw-
nych, w których ukryte jest 
wiele pierwiastków: makro-
składników, jak fosfor i po-
tas oraz mikroskładników, 
jak cynk, miedź czy mangan. 
Te składniki trzeba uwolnić 
do gleby, by później zostały 

one wchłonięte przez rośliny. 
Stwarzają one równocześnie 
korzystne środowisko dla in-
nych mikroorganizmów, co 
powoduje, że gleba cały czas 
żyje. Mnogość życia biologicz-
nego w glebie ma też znaczący 
wpływ na wzrost jej żyzności. 
Przykładowo bakterie z gru-
py promieniowców produkują 
kwasy humusowe i huminy, 
czyli tak zwaną próchnicę. Gle-
ba, która ją posiada, potrafi 
zatrzymać 12-krotnie więcej 
wody niż piasek bez materii 
organicznej. Jest więc to szcze-
gólnie ważne w okresach po-
suchy. Istnieją także bakterie, 
zarówno naturalnie w glebie 
jak i w rozmaitych preparatach 
mikrobiologicznych, których 
metabolity stymulują wzrost 
korzeni i części nadziemnych 

roślin. W efekcie lepiej rozbu-
dowany system korzeniowy 
potrafi pobrać wodę i skład-
niki pokarmowe z głębszych 
warstw gleby, a lepiej rozwi-
nięta część zielona oznacza 
wydajniejszą fotosyntezę.

Na rynku jest wiele pre-
paratów zawierających tego 
typu mikroorganizmy, któ-
re aplikujemy doglebowo. 
Czym wasze preparaty Re-
wital i Rewital Plus się od 
nich odróżniają?

Przede wszystkim zawiera-
ją największą liczebnie pulę 
mikroorganizmów. Nasze 
bakterie są tak dobrane, że 
rozkładają materię organiczną 
wielokierunkowo. Na celow-
niku mają nie tylko celulozy, 
ale również ligninę, która jest 
bardzo cenna dla powstawania 

kwasów humusowych. Nie 
mniej ważny jest rozkład bia-
łek, kwasów tłuszczowych oraz 
hemicelulozy.

Wszystko to jest szczegól-
nie ważne w przypadku roz-
kładu resztek po roślinach 
masywnych, takich jak np. 
kukurydza, gdzie masy ro-
ślinnej na polu pozosta-
je dużo.

I ma to szczególne znacze-
nie jesienią, gdy jest wysoka 
wilgotność. Takie resztki poż-
niwne mogą stać się pożywką 
dla grzybów i bakterii pato-
gennych. Zasiedlając resztki 
pożniwne pożądanymi mikro-
organizmami, zabezpieczamy 
nasze uprawy przed chorobami 
odglebowymi. W przypadku 
kukudzydzy zaś, co szcze-
gólnie ważne, ograniczamy 

miejsce, w którym omacnica 
prosowianka mogłaby przezi-
mować. Jak pamiętamy, wcho-
dzi ona w resztki pożniwne 
i tam hibernuje, a rozkłada-
jąc je, powodujemy, że mróz 
likwiduje omacnicę.

Przede wszystkim jednak 
to ściernisko musi być zaora-
ne lub stalerzowane, a wielu 
rolników tego nie robi. Wów-
czas szanse na jakikolwiek 
rozkład resztek po kukurydzy 

są znikome.
To rzeczywiście bardzo czę-

sty problem, a dodać należy, że 
talerzowanie nie zawsze daje 
stuprocentową skuteczność. 
Jednak jeśli zastosujemy pre-
parat Rewital, to nawet przy 
niewykonanej orce, mamy 
większe prawdopodobień-
stwo zabezpieczenia póź-
niejszej plantacji przed tym 
szkodnikiem.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Bakterie sprzymierzeńcami rolników.

Zaproś dżdżownice na swoje pole 

W naszym kraju stwier-
dzono występowanie 35 ga-
tunków, wśród których tylko 
10, uznawanych jest za pospo-
lite. Rozmieszczenie dżdżownic 
w glebie zależy przede wszyst-
kim od poszczególnych gatun-
ków, a w pierwszym rzędzie od 
ich preferencji żywieniowych. 
Pierwszą grupę stanowią ga-
tunki tzw. powierzchniowe 
czyli odżywiające się na po-
wierzchni i żyjące głównie 
w wierzchniej warstwie gleby. 
Drugą grupę stanowią gatunki 
tzw. glebo-żerne, które żyją 
w głębi ziemi i bardzo rzadko 
wychodzą na jej powierzchnię. 
Trzecią grupę stanowią gatunki 
tzw. pośrednie, do których za-
licza się jeden z największych 
i najpospolitszych gatunków 
– dżdżownica ziemna, zwana 
rosówką (Lumbricus terrestris).

Liczebność dżdżownic uza-
leżniona jest głównie od czyn-
ników środowiskowych oraz od 
gatunku. Najwięcej dżdżow-
nic można spotkać w glebach 
łąk i pastwisk i może ich się 
tam znajdować nawet do1 t/
ha. W dalszej kolejności zasie-
dlają licznie gleby tzw. ogro-
dowe oraz sady. Pola uprawne 
stanowią pod tym względem 
środowisko pośrednie, z wyjąt-
kiem pól nawożonych oborni-
kiem lub nawozem zielonym, 
gdyż liczebność dżdżownic 
na takich polach może być 

nawet 2-3 krotnie większa 
niż na polach nie nawożonych 
organicznie. 

Czym się odżywiają?
W poszukiwaniu odpowied-

niego pożywienia, dżdżownice 
potrafią prowadzić kilkumetro-
we wypady aby później powró-
cić do własnej norki. Wybór 
pokarmu nie jest przypadkowy, 
gdyż różne gatunki wykazują 
wyraźne upodobania żywienio-
we. O atrakcyjności pokarmu 
decyduje głównie zawartość 
azotu białkowego i łatwo 
rozkładalnych węglowoda-
nów. Większość gatunków 
dżdżownic potrafi bezbłęd-
nie rozróżniać i decydować, 
który pokarm najpierw będzie 
pobierany. Należy pamiętać, że 
niejako przy okazji spożywane 
są również i inne organizmy 
znajdujące się na rozkładają-
cych się resztkach roślinnych 
czy zwierzęcych. Są to głównie 
pierwotniaki, glony, bakterie, 
grzyby glebowe, promieniow-
ce czy nicienie, które również 
stanowią pośredni pokarm.

Gatunki dżdżownic tzw. po-
wierzchniowe, odżywiają się 
głównie związkami organicz-
nymi występującymi w rozkła-
dającej się materii roślinnej lub 
zwierzęcej. W dzień, dżdżow-
nice powierzchniowe przeby-
wają w ukryciu w wierzchniej 
warstwie gleby, liści lub mchu, 
natomiast na żer wychodzą 

dopiero wieczorem a pełnię 
żerowania osiągają nocą, wcią-
gając do wydrążonych przez 
siebie chodników martwą 
materię organiczną roślinną 
lub zwierzęcą. Dżdżownice 
te bardzo chętnie żywią się 
wprowadzonym do gleby 
obornikiem, a także odcho-
dami zwierzęcymi.

Gatunki pośrednie, wy-
korzystują zarówno pokarm 
roślinny i zwierzęcy z po-
wierzchni gleby jak również 
rozkładające się lub obumarłe 
resztki korzeni oraz próchni-
cę glebową. Przykładem może 
być dżdżownica ziemna czyli 
rosówka, która bardzo chętnie 
zjada liście szczyru i pokrzywy 
zwyczajnej oraz liście roślin 
bobowatych drobnonasiennych 
(np. koniczyny) ze względu na 
wysoką zawartość dobrze przy-
swajalnego białka, nie gardzi 
również resztkami pochodze-
nia zwierzęcego. 

Zdecydowanie inaczej 
kształtują się wymagania po-
karmowe dżdżownic glebo-żer-
nych, żyjących w głębi ziemi 
i rzadko wychodzących na jej 
powierzchnię. Ich dieta zawiera 
niewielką ilość substancji orga-
nicznej, pochodzącej głównie 
z korzeni, natomiast przewa-
żają cząstki mineralno-ilaste. 
Dżdżownice te zjadają w ciągu 
doby ilość gleby równą 1/3 cię-
żaru własnego ciała, a tylko 

niewielka część zostaje przez 
nie przyswojona, a wydalana 
przez nie reszta, stanowi kopro-
lit czyli gruzełkowate odchody, 
które trafiają na powierzchnię 
gleby lub pozostają w wydrążo-
nych przez dżdżownice chod-
nikach w glebie.

Dżdżownice poprzez drąże-
nie chodników, mieszanie ma-
terii organicznej i mineralnej 
gleby oraz tworzenie koprolitu, 
odgrywają bardzo ważną rolę 
w kształtowaniu struktury gru-
zełkowej gleby. Dżdżownice 
powierzchniowe rozdrabniając 
materiał organiczny i mieszając 
go z częścią mineralną gleby 
sprzyjają procesom tworzenia 
się związków próchnicowych 
głównie kwasów fulwowych 
i huminowych, które są istot-
nym składnikiem próchnicy. 
To swoiste nawożenie mine-
ralno-organiczne, dżdżowni-
ce prowadzą nieprzerwalnie, 
od wiosny do późnej jesieni 
(jedynie z niewielką przerwą 
w okresie zimowym), dostar-
czając mikro-dawki łatwo 
przyswajalnych mikro i makro-
elementów, co bardzo ważne 
bez obawy ich przedawkowania 
dla rośliny uprawnej.

Ponadto dżdżownice pośred-
nie i glebo-żerne, drążą piono-
we korytarze, rozgałęziające się 
poziomo i otwierające się na 
powierzchni kilkoma wyjścia-
mi. Ze względu na łatwy dostęp 

tlenu i dużą ilość związków 
mineralnych azotu, wydziela-
nych wraz ze śluzem, na ścian-
kach chodników może rozwijać 
się gęsta sieć młodych korzeni 
i włośników korzeniowych ro-
ślin uprawnych. Przykładowo 
w okresie 8-15 lat, połowa gle-
by z warstwy 0-10 cm przecho-
dzi przez przewód pokarmowy 
dżdżownic w postaci koprolitu, 
który może zachowywać swój 
kształt nawet przez kilka ty-
godni. Następnie w wyniku 
działania czynników zewnętrz-
nych, rozpada się na drobne 
gruzełki w których nadal wy-
stępują cząsteczki organiczne 
związane z mineralnymi. Po-
wstaje w ten sposób struktura 
mineralno-organiczna, opty-
malna dla wzrostu i rozwoju 
roślin uprawnych, gdyż jest 
bardzo żyzna, dobrze natle-
niona i co najważniejsze od-
powiednio uwilgotniona.

Podstawową rzeczą jest 
odpowiednie nawożenie or-
ganiczne. Jest to klucz do suk-
cesu w postaci odpowiedniej 
biomasy dżdżownic na metrze 
kwadratowym pola uprawnego.

Jeżeli nie ma możliwości za-
stosowania, co 2-4 lata obor-
nika to istnieje alternatywa 

w postaci tzw. nawozów zie-
lonych lub międzyplonów, tak 
aby powierzchnia gleby była 
przez cały rok przykryta. Bio-
masa z nawozów zielonych czy 
międzyplonów po przyoraniu 
stanowi bardzo dobre źródło 
pokarmu, w szczególności je-
żeli jednym z komponentów są 
rośliny bobowate drobno lub 
grubonasienne. W ostatnich la-
tach pojawiło się kilka ozimych 
odmian grochu, które jako zie-
loną masę można na wiosnę 
przyorać, dostarczając w ten 
sposób do gleby dobrze przy-
swajalnego azotu organicznego 
oraz białka i węglowodanów 
stanowiących znakomity wabik 
oraz pokarm dla dżdżownic. 

Plantatorzy powinni zdać 
sobie sprawę z faktu, że sło-
ma pozostawiona na ścierni 
i przyorana wraz niewielkim 
dodatkiem azotu, ale w formie 
organicznej, również sprzyja 
życiu biologicznemu gleby, a co 
za tym idzie może zwiększać 
populację dżdżownic. Pamiętaj-
my jednak o tym, że coroczna 
orka w połączeniu z wywozem 
słomy z pola i stosowaniem na-
wozu azotowego mineralne-
go, powoduje redukcję liczby 
dżdżownic, głównie poprzez 
zmniejszenie źródła pokarmu 
dla gatunków powierzchnio-
wych i pośrednich. Dlatego naj-
lepszym rozwiązaniem byłoby 
całkowite zrezygnowanie z orki 
na rzecz tzw. systemów bezor-
kowych. Ale czy plantatorzy są 
na to przygotowani mentalnie 
i ekonomicznie?  Dlatego z eko-
nomicznego punktu widzenia 
najlepszym rozwiązaniem jest 
stosowanie nawozów zielonych 
oraz międzyplonów.

Dżdżownice to jedne z bardziej pożytecznych organizmów tworzących 
edafon glebowy pól uprawnych. 

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

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu
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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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Dokarmianie roślin tytanem
Pomimo powszechnego wy-

stępowania, pierwiastek ten czę-
sto jest niedostępny dla roślin. 
W naszej strefie klimatycznej 
zawartość tytanu w glebie nie 
przekracza 1%. Największe ilo-
ści tego pierwiastka występują 
w rędzinach i glebach ilastych, 
najmniejtytanu, około 0,05%, 
odnajdziemy go w glebach 

torfowych. Jego dostępność 
dla roślin jest skorelowana 
z typem gleby – zwiększa się 
wraz ze zmniejszaniem pH 
i wzrostem udziału próchnicy. 
Istnieje też zależność pomiędzy 
zawartością tego pierwiastka 
i krzemu w roślinie. Im większa 
zawartość krzemu, tym większa 
zdolność roślin do pobierania 

tytanu.
Udowodniono, iż jony tytanu 

uaktywniają jony żelaza. Na ten 
aspekt stymulującego działania 
tytanu zwraca uwagę między 
innymi węgierski naukowiec I. 
Pais  (1983), a także polscy na-
ukowcy z Instytutu w Skiernie-
wicach J. Borkowski (1997) i B. 
Dyki (2000). Twierdzą oni, że 

dolistne nawożenie tytanem po-
woduje zwiększenie zawartości 
w roślinach chlorofilu, którego 
powstawanie stymulują właśnie 
jony żelaza. Poprzez dolistne 
wprowadzenie jonów tytanu 
jednoznacznie zwiększa się syn-
teza chlorofilu i intensywność 
fotosyntezy oraz wzrasta aktyw-
ność enzymów. Te zależności 

są niezwykle istotne w sytu-
acjach stresowych dla roślin. 
Odżywiona tytanem roślina 
w dużo mniejszym stopniu 
odczuwa skutki stresu wywo-
łanego niskimi temperatura-
mi, małą ilością światła czy 
też małą aktywnością syste-
mu korzeniowego. Jony tyta-
nu stymulują także pobieranie 
składników pokarmowych do-
starczanych roślinom z roztwo-
ru glebowego, a także i tych 
zadawanych pozakorzeniowo. 
To zjawisko jest efektem zwięk-
szania ciśnienia osmotycznego 
w części nadziemnej. Roślina 
dążąc do wyrównania ciśnienia 
stymuluje system korzeniowy 
do pobierania większej ilości 
wody, a wraz z nią składników 
pokarmowych.

Największą jednak zaletą 
włączenia tytanu do programu 
odżywiania roślin jest jego po-
zytywny wpływ na witalność 
pyłku kwiatowego, procesy 
zapylania i zapładniania. Ma 
to kolosalne znaczenie przy 
drastycznie zmniejszającej się 
z roku na rok populacji owadów 
zapylających. Zabiegi nalistne, 
wykonane przy użyciu stymu-
latorów zawierających w swym 
składzie tytan, w znacznym 
stopniu łagodzą skutki nie-
dostatecznego zapylenia i za-
płodnienia. Tego typu sytuacje 
występują, kiedy w okresie 
kwitnienia panują niekorzyst-
ne warunki pogodowe – niskie 
temperatury czy opady deszczu, 
które zmniejszają aktywność 
owadów zapylających. Tytan 
zwiększa wigor ziarnka pyłku. 
Pozytywny wpływ dolistnego 
dostarczania tytanu na procesy 
zapylenia i zapłodnienia zwią-
zany jest  przede wszystkim ze 
zwiększeniem wigoru ziaren pył-
ku i lepszym jego przyleganiem 
do powierzchni  znamienia słup-
ka oraz z intensyfikacją rozwoju 
łagiewki pyłkowej (J. Borkowski 
–1997r i B. Dyki –2000 r.).

Zaobserwowano również, że 
podany roślinom tytan ograni-
cza występowanie niektórych 
chorób pochodzenia grzybowe-
go i bakteryjnego. Wzmocnienie 

odporności przeciwko patoge-
nom badała między innymi R. 
Janas (2001r.), która udowod-
niła w swoich badaniach, że 
dzięki zastosowaniu tytanu 
można zahamować i w znacz-
nym stopniu ograniczyć rozwój 
mączniaka prawdziwego czy 
alternariozy.

Jony tytanu korzystnie wpły-
wają na wzrost tempa pobiera-
nia składników pokarmowych, 
intensyfikują procesy oksyda-
cyjno-redukcyjne w komórkach, 
stymulują organy generatywne 
(większa trwałość kwiatów, ży-
wotność pyłku kwiatowego oraz 
intensyfikacja rozwoju łagiewki 
pyłkowej), zwiększają tolerancję 
roślin na niektóre patogeny.

Włączenie do agrotechniki 
preparatów zawierających ła-
two przyswajalne jony tytanu 
w zdecydowany sposób ułatwia 
uprawę dzięki zminimalizowa-
niu negatywnego wpływu stre-
su, wywołanego czynnikami 
abiotycznymi i biotycznymi. 
Efektem są wyższe rośliny 
o grubszej łodydze, większej 
ilości liści i owoców, a co się 
z tym wiąże również wyższy 
plon. Uniwersalnym, poleca-
nym w uprawach wszystkich 
gatunków roślin rolniczych 
i ogrodniczych, do stosowania 
dolistnego, płynnym stymula-
torem wzrostu i plonowania, 
zawierającym w swym składzie 
tytan jest Tytanit. Znacząco po-
prawia efektywność procesu 
zapylenia i tworzenia organów 
stanowiących plon (nasiona, 
owoce). Istotnie zwiększa po-
bieranie składników pokarmo-
wych z gleby, zwłaszcza potasu, 
azotu, magnezu i wapnia oraz 
żelaza. Aktywuje i wzmacnia 
naturalne procesy fizjologiczne 
w roślinach i w ten sposób ko-
rzystnie wpływa na parametry 
jakościowe i ilościowe plonu.

Wyniki licznych badań po-
zwoliły dobrze poznać me-
chanizm działania preparatu, 
a wdrożenia polowe pokazały 
jego bardzo wysoką skuteczność 
w poprawie produktywności 
roślin i jakości plonu.

Anna Rogowska

Tytan często występuje w glebie ale największe jego ilości znajdują się w popiołach 
pochodzenia wulkanicznego.
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Dolistne nawożenie kukurydzy

Do czynników, które szcze-
gólnie oddziaływają na młode 
rośliny należą chłody wiosenne. 
Wśród innych czynników należy 
wymienić uszkodzenia mrozo-
we, okresowe susze i podtopie-
nia roślin wskutek nadmiernych 
opadów, a także trujący wpływ 
metali ciężkich, kwaśny odczyn 
gleby, nadmiar lub niedobór ma-
kro i mikroskładników w glebie, 
uszkodzenia powodowane przez 
grad oraz uszkodzenia herbicydo-
we i poparzenia roślin w wyniku 
nawożenia pogłównego. Bardzo 
często występują też czynniki 
stresowe powodowane przez 
choroby i szkodniki. Przezwy-
ciężenie czynników stresowych 
wymaga interwencji w postaci 
dodatkowego dostarczenia ma-
kro i mikroskładników, w szcze-
gólności przy uprawach bez 
nawożenia organicznego.

Podstawą nawożenia jest do-
starczanie roślinom składników 
odżywczych przez korzeń, któ-
ry anatomicznie i fizjologicznie 
jest dostosowany do funkcji 
odżywiania roślin. Jednak, 
bardzo często, nawet pomimo 
obecności odpowiedniej ilości 
składników pokarmowych, ro-
śliny wykazują objawy ich nie-
doboru. Odpowiednią metodą 
likwidacji niedoborów skład-
ników odżywczych jest ich do-
starczenie w postaci nawożenia 
dolistnego. Nawożenie dolistne 
powinno mieć charakter nie tyl-
ko interwencyjny, ale również 
zapobiegawczy. Powinno być 
stałym, z góry zaplanowanym 
elementem technologii produkcji 
roślin, w tym w szczególności 
kukurydzy. Niemal w każdych 
warunkach przynosi ono korzyst-
ne efekty, w postaci zwyżki plo-
nów, zmniejszenia wilgotności 
ziarna w czasie zbiorów, a więc 
również zmniejszenia kosztów 
suszenia. Podobne efekty wystę-
pują w uprawie kukurydzy na 
kiszonkę, w postaci zwiększenia 
plonów suchej masy i szybszej 
jej akumulacji. Efekty stosowa-
nia nawozów dolistnych można 
zaobserwować w okresie wegeta-
cji roślin „gołym okiem”, w po-
staci ich zwiększonego wigoru 
i stopnia zieloności roślin. Warto 
więc inwestować w nawożenie 
dolistne. 

Bardzo ważną zaletą nawozów 
dolistnych jest ich duża przyswa-
jalność przez rośliny. Nawozy do-
listne poza łatwo przyswajalnymi 
makroskładnikami (azot, fosfor, 
potas, magnez, wapń, siarka) za-
wierają szereg mikroelementów.  
Podobnie jak makroskładniki są 
one łatwo przyswajalne dla roślin 

kukurydzy. Poszczególne gatunki 
roślin mają zróżnicowane wyma-
gania pokarmowe i w różnym 
stopniu reagują na niedobory 
poszczególnych składników po-
karmowych. Kukurydza reagu-
je najbardziej na brak fosforu 
i cynku. W uprawie tej rośliny 
obserwuje się bardzo często brak 
boru, manganu (na glebach za-
sadowych), żelaza i miedzi (na 
glebach torfowych). Spośród in-
nych składników mogą wystą-
pić niedobory magnezu, wapnia 
i siarki. Najczęściej występują 
niedobory fosforu (P2O5)w po-
czątkowych okresach wzrostu 
i rozwoju roślin. Słabo wykształ-
cony system korzeniowy w wa-
runkach chłodu, lub wysokich 
różnic temperatur dnia i nocy, 
uniemożliwia pobieranie fosforu 
w glebie. W temperaturze poni-
żej 12C pobieranie fosforu jest 
ograniczone aż o około 70%. Li-
ście kukurydzy wykazującej brak 
fosforu przyjmują czerwonawe 
zabarwienie, a łodygi są cienkie 
i purpurowe. Zjawisko to jest 
określane mianem „głodu fosfo-
rowego”. Długotrwały niedobór 
fosforu skutkuje spadkiem plonu, 
kolby są zdeformowane i słabo 
wypełnione ziarnem. Skutki gło-
du fosforowego można bardzo 
łatwo przezwyciężyć, stosując 
nawozy dolistne o wysokiej kon-
centracji fosforu. Dostarczenie 
fosforu do roślin, w postaci na-
wozów dolistnych, radykalnie 
poprawia kondycję roślin. Liście 
zmieniają zabarwienie na zielone, 
rośliny podejmują dalszy wzrost 
i rozwój. 

Spośród innych makroskład-
ników w kukurydzy można za-
obserwować także niedobory 
azotu, potasu, magnezu.

Azot (N) – jest najbardziej plo-
notwórczym składnikiem pokar-
mowym. Decyduje o szybkości 
wzrostu i wielkości masy roślin, 
a w konsekwencji o plonie. Nie-
dobór potasu silnie ogranicza 
plony ziarna i zielonej masy oraz 
zmniejsza odporność roślin na 
choroby i na stresy środowisko-
we. Magnez (MgO) powoduje 
szybki przyrost biomasy w kry-
tycznych fazach wzrostu, zwięk-
sza ilość i jakość białka. 

Brak boru negatywnie wpływa 
na proces wytwarzania organów 
generatywnych. Kwitnienie ro-
ślin jest zaburzone. Nawozy do-
listne zawierające bor skutecznie 
likwidują niedobory tego skład-
nika, wpływają na płodność ro-
ślin, poprawiają zawiązywanie 
nasion. Zapobiegają występo-
waniu chorób fizjologicznych.. 
Na niektórych typach gleb może 

występować niedobór miedzi 
(Cu) – gleby torfowe, żelaza (Fe), 
manganu – gleby zasadowe, lub 
siarki (SO3). Brak cynku obja-
wia się zmniejszeniem wzrostu 
roślin i występowaniem białych 
lub biało-żółtych pasków po obu 
stronach żyłki liścia Nawozy za-
wierające cynk skutecznie likwi-
dują niedobory tego składnika. 
Zwiększają odporność roślin na 
wiosenne chłody. Nawozy zawie-
rające siarkę aktywizuje przemia-
ny azotu w roślinie. Koncentraty 
fosforowo-wapniowe likwidują 
niedobory fosforu i wapnia. Ak-
tywizują podziały komórkowe, 
wpływają na wytwarzanie ko-
rzeni włośnikowych.

Oferta „klasycznych” nawo-
zów dolistnych jest bardzo bo-
gata. Występują one w postaci 
cieczy i zawiesin albo w stałej, 
lub chelatów krystalicznych 
do rozpuszczania w wodzie. 
Niekiedy ich cząsteczki są 
rozdrobnione do rozmiarów 
nanocząsteczek. Dzięki temu 
substancje odżywcze są lepiej 
wchłaniane i przyswajane przez 
rośliny. Nawozy dolistne mogą 
zawierać gamę makroskładni-
ków i mikroskładników, lub też 
pojedyncze mikroskładniki, tzw. 
nawozy monoskładnikowe: że-
lazo (Fe), mangan (Mn), bor (B), 
miedź (Cu), cynk (Zn), molib-
den (Mo).

Szereg nawozów dolistnych 
lub startowych (granulowanych) 
ma charakter aktywatorów, gdyż 
poza dostarczeniem specyficz-
nych, łatwo przyswajalnych 
makro i mikroskładników, ak-
tywują lub stymulują procesy fi-
zjologiczne w roślinie.  Zawierają 
substancje aktywne, najczęściej 
wyciągi z alg morskich. Wywiera-
ją pozytywny wpływ na procesy 
fizjologiczne, między innymi na 
pobieranie składników mineral-
nych, fotosyntezę, kwitnienie, 
a w konsekwencji na plonowanie 
roślin uprawnych. Na naszym 
rynku jest dostępnych szereg 
nawozów dolistnych, specjalnie 
dostosowanych do konkretnych 
roślin i ich potrzeb pokarmo-
wych o zróżnicowanym dzia-
łaniu docelowym. Wśród tych 
nawozów są także dostosowa-
ne do specyficznych wymagań 
kukurydzy. 

Kukurydza jest narażona na działanie czynników 
stresowych, szczególnie w początkowych fazach rozwoju.

dr inż. Roman Warzecha 
IHAR – PIB 

Radzików

Powschodowe odchwaszczanie 
kukurydzy

Najczęstszym modelem za-
chwaszczenia w kukurydzy 
jest występowanie od kilku do 
kilkunastu gatunków chwastów 
dwuliściennych w towarzystwie 
prosowatych. Do masowo wystę-
pujących i zarazem uciążliwych 
należy zaliczyć bodziszka drob-
nego, chabra bławatka, komosę 
białą, marunę nadmorską, psian-
kę czarną, rdestówkę powojo-
watą, szarłat szorstki i żółtlicę 
drobnokwiatową. Wśród pro-
sowatych dominuje chwastnica 
jednostronna, pojawiają się także 
włośnice i paluszniki. Wrażli-
wość prosowatych na herbicydy 
jest dość zbliżona.

Oznacza to, że jeżeli posia-
damy herbicyd zwalczający 
chwasty prosowate rzeczywiste-
go doboru należy dokonać pod 
kątem zwalczanych chwastów 
dwuliściennych.

Komosa biała
W kukurydzy uważana bywa 

za bardzo konkurencyjną. Można 
ja zwalczać preparatem Maister 
Power 42,5 OD (foramsulfuron 
+ jodosulfuron + tienkarbazon 
metylowy) oraz preparatami za-
wierającymi te substancje czynne 
czyli jego poprzednikami: Ma-
ister 310 WG i Maister 31 OD 
oraz do wczesnego zabiegu na-
listnego Adengo 315 SC. Warto 
także wykorzystać tzw. trójke-
tony: mezotrion (np. Callisto 
100 SC), sulkotrion (np. Shado 
300 SC) i tembotrion (np. Laudis 
20 WG). Są skuteczne w zwal-
czaniu komosy i chwastów 
prosowatych, chociaż gatunki 
jednoliścienne w etykietach 
są czasami wymieniane jako 
średnio wrażliwe. Należy tak-
że zwrócić uwagę na wszystkie 
ich mieszaniny fabryczne i zbior-
nikowe. Spośród preparatów 

sulfonylomocznikowych można 
stosować w celu równoczesnego 
zwalczania komosy i gatunków 
prosowatych również takie sul-
fonylomoczniki jak rimsulfuron 
i nikosulfuron. Nikosulfuron 
skutecznie niszczy komosę je-
żeli jej wschody są jednoczesne, 
a zabieg wykonany jest w fazie 
maksymalnie jej czterech liści.

Bodziszek drobny
Kłopotliwy chwast, tzw. 

efemeryda, czyli gatunek o krót-
kim okresie wegetacji, który 
podczas jednego sezonu może 
wydać do trzech pokoleń. Stąd 
należy się nastawić na wczesne 
zwalczanie, które zapobiegnie 
kolejnym falom wschodów. Wy-
kazuje podobną wrażliwość jak 
komosa biała stąd herbicydy za-
wierające w składzie wymienio-
ne wyżej trójketony (najsłabszy 
tembotrion) i sulfonylomoczniki 
należą do efektywnie zwalczają-
cych bodziszki (także inne jego 
gatunki).

Chaber bławatek
Należy do trudno zwalcza-

nych chwastów dwuliściennych 
w obecności prosowatych. Naj-
lepsze efekty uzyskuje się stosując 
rimsulfuron czyli Titus 25 WG 
i odpowiedniki.

Maruna nadmorska
Należy do gatunków uciążliwych, 

ale stosunkowo łatwych do zniszcze-
nia w kukurydzy. Zwalcza ją więk-
szość preparatów zalecanych do 
równoczesnego zwalczania gatunków 
dwuliściennych i jednoliściennych 
jednorocznych. Szczególnie należy 
tu wymienić herbicydy zawierające 
mezotrion, a zwłaszcza w miesza-
ninach np. z nikosulfuronem (np. 
Elumis 105 OD i odpowiedniki) lub 
znany i popularny Lumax 537,5 SE, 
w którym mezotrion jest uzupełnio-
ny terbutyloazyną i S-metolachlorem.

Rdestówka powojowata
Często występuje masowo 

i wtedy jest najbardziej niebez-
pieczna. Łącznie z prosowatymi 
można ja zniszczyć stosując już 
wymieniane substancje czynne 
takie jak mezotrion, nikosulfu-
ron i rimsulfuron.

Psianka czarna, szarłat szorst-
ki, żółtlica drobnokwiatowa

To chwasty ciepłolubne, po-
dobnie jak wszystkie prosowate. 
By je równocześnie zniszczyć za-
bieg można, w porównaniu do 
terminu zwalczania innych ga-
tunków, wykonać nieco później. 
Optymalnym rozwiązaniem dla 
tych trzech chwastów wydaje 
się mieszanina nikosulfuronu 
z mezotrionem, chociaż stoso-
wane pojedynczo również wyka-
zują się znaczną skutecznością. 
Ciekawostką jest Dual 960 EC, 
który zwalcza wszystkie gatunki 
prosowate, a spośród chwastów 
dwuliściennych jedynie psiankę 
czarną. Powschodowo można 
go stosować bardzo wcześnie.

No i jeszcze perz
Zdarza się, że na niektórych 

stanowiskach dodatkowo wy-
stępuje perz. Aby go zniszczyć 
w towarzystwie chwastów 
dwuliściennych i prosowatych 
należy stosować sulfonylomocz-
niki zawierające formasulfuron 
+ jodosulfuron, nikosulfuron 
lub rimsulfuron w najwyższych 
zalecanych dawkach.

Podstawowy wpływ na wybór herbicydów o działaniu 
nalistnym ma skład gatunkowy zachwaszczenia.

Inż. Adam Paradowski 
IOR – PIB w Poznaniu

R E K L A M A
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Skuteczność zależy od formulacji

Okazuje się, że nawet w przy-
padku znanej substancji ak-
tywnej zmieniona formulacja 
wpływa na osiągnięcie dużo 
większej skuteczności preparatu.

Na rynku środków ochrony 
roślin jedną z powszechnie zna-
nych grup fungicydów stano-
wią strobiluryny. Strobiluryny 
to grupa chemiczna nowsza niż 
triazole. Ich działanie polega 
na zakłócaniu procesów energe-
tycznych i wpływa na łańcuch 
oddechowy grzybów. Bazujące 
na nich preparaty używane są 
od lat i będą obecne w progra-
mach ochrony roślin również 
w przyszłości. Strobiluryny 
są bezpieczne dla środowiska, 
przy ich stosowaniu istnieje 
jednak możliwość powstawa-
nia odporności u patogenów. 
W związku z tym nie używa się 
ich samodzielnie, jak również 
unika się stosowania niskich 
dawek i podnoszenia w ten 
sposób presji selekcyjnej na 
odporność. W Polsce dostępne 
są środki zawierające następu-
jące substancje czynne z grupy 
strobiluryn: azoksystrobina, 
dimoksystrobina, piraklostro-
bina oraz trifloksystrobina, na-
tomiast pikoksystrobina została 
wycofana.

Dlaczego azoksystrobina?
Rolnicy nie zawsze zwra-

cają uwagę na to, z którą ze 
strobiluryn mają do czynienia 
w preparatach, i traktują je jako 
substancje o podobnych właści-
wościach, podobnym działaniu 
i tak samo je stosują. Tymczasem 
azoksystrobina różni się od po-
zostałych cechami fizycznymi, 
chemicznymi, biodostępnością 
i wpływem na fizjologię chro-
nionej rośliny.

– Różnice fizyczne i chemicz-
ne polegają np. na innej masie 
cząsteczkowej, temperaturze 
topnienia i lipofilowości, ten 
zakres różnic jest bardzo duży. 
To ważne, bo przekłada się 
bezpośrednio na skuteczność, 
a w konsekwencji na efekt final-
ny w postaci plonu. Skuteczność 
jest pochodną takich etapów, jak 
retencja cieczy roboczej, absorp-
cja i sposób działania we wnę-
trzu rośliny – wyjaśnia Andrzej 
Brachaczek, Dyrektor ds. badań 
i rozwoju w INNVIGO. Jaka jest 
jego zdaniem istotna cecha azok-
systrobiny? – Z korzystnych róż-
nic pomiędzy strobilurynami 
koniecznie podkreślić trzeba 
właściwość polegającą na niskim 
powinowactwie azoksystrobiny 
do tłuszczy. Jeżeli substancja 
ma mniejsze powinowactwo 

do tłuszczy (jest mniej lipofi-
lowa, a bardziej hydrofilowa, 
tzn. ma większe powinowac-
two do wody) od innych, wtedy 
po przejściu przez kutikulę jest 
transportowana od miejsca na-
niesienia w kierunku stożków 
wzrostu w tkankach przewodzą-
cych. Dzięki temu chroni rów-
nież te części rośliny, które nie 
zostały pokryte cieczą roboczą, 
a nawet nie istniały w momencie 
przeprowadzenia zabiegu.

Pozostałe strobiluryny wy-
kazują aktywność wgłębną, 
translaminarną – obejmującą 
okolice miejsca naniesienia. Dla-
tego azoksystrobinę stosuje się 
inaczej niż pozostałe strobilury-
ny, tzn. wcześniej, w okresie ak-
tywnego wzrostu. – Nie musimy 
obawiać się wczesnych zabiegów 
w rzepaku, które są wykonywane 
np. w fazie zielonego czy żółtego 
pąka, albo stosowania w zbo-
żach w terminie T2, a nawet T1 
– ponieważ jesteśmy pewni, że 
pobrana substancja czynna bę-
dzie przenoszona do nowych 
wzrostów przez długi okres (co 
dotyczy pełnych dawek). To jest 
elementarna i zasadnicza cecha, 
która odróżnia azoksystrobiny 
od pozostałych strobiluryn – 
mówi ekspert.

Dlaczego formulacja azok-
systrobiny jest bardzo ważna?

Poszczególne strobiluryny róż-
nią się między sobą, ale również 
fungicydy zawierające tę samą 
azoksystrobinę wykazują różne 
właściwości w zależności od for-
mulacji. Generalnie strobilury-
ny są dość trudno wchłanialne 
i mają niższą rozpuszczalność 
niż np. triazole. Dlatego tak 
ważne jest pokonanie barier 
fizycznych w momencie ich 
naniesienia na roślinę, żeby 
ciecz robocza została jak naj-
dłużej zatrzymana na liściu, co 
sprzyja wchłanianiu i penetracji. 
Pomocna w tym jest właśnie od-
powiednia formulacja.

– Do tej pory stosowano 
środki zawierające azoksystro-
binę wyłącznie w formulacji SC 
(koncentrat zawiesinowy, ponad 
50 zarejestrowanych w Polsce 
środków). My w INNVIGO 
wprowadziliśmy na rynek for-
mulację SE (czyli zawiesino-
emulsję). Chodzi o to, żeby te 
ograniczenia, które mają pozo-
stałe azoksystrobiny, pokonać le-
piej i łatwiej – tłumaczy Andrzej 
Brachaczek. Azoksystrobina jako 
substancja czynna rozpuszcza 
się w wodzie na poziomie 6 g/l, 
co jest dość niskim wynikiem, 
jednak dzięki zastosowaniu 

właściwej formulacji i najlep-
szym solwentom można spra-
wić, żeby jej rozpuszczalność 
i absorpcja były jak najwyższe. 
W ten sposób efekt w postaci 
skuteczności preparatu będzie 
korzystniejszy. – Właśnie to nam 
poprawia formulacja SE, jedyna 
azoksystrobina w postaci zawie-
sinoemulsji na świecie – pod-
kreśla specjalista z INNVIGO.

Andrzej Brachaczek prowa-
dził badania nad właściwościami 
azoksystrobiny SE: – Do analizy 
wybrałem 20 różnych produk-
tów zawierających tę substancję. 
Kropla cieczy roboczej strobilu-
ryny SE naniesiona na liść zacho-
wuje się zupełnie inaczej i ma 
inną dynamikę. Kropla na liściu 
zajmuje większą powierzchnię, 
jest bardziej płaska, co wiąże się 
z mniejszymi stratami z powodu 
odbijania się kropel w momencie 
oprysku i ich spływania tuż po 
zabiegu. To jest bardzo ważny 
etap procesu, zwany retencją 
środka. Rzepak ma bardzo sil-
ną i grubą kutikulę. W zbożach, 
z powodu bardziej pionowego 
ustawienia liści, retencja cieczy 
roboczej zawierającej wodę wy-
nosi najwyżej kilka do kilkuna-
stu procent. W praktyce: jeśli 
stosujemy 200 l/ha, to najwyżej 
20-30 l jest zatrzymywane przez 
rośliny. Substancja czynna z ilo-
ści cieczy roboczej, która została 
zatrzymana na liściach, musi 
być przyswojona przez rośliny 
w najwyższym stopniu. Reten-
cja cieczy roboczej zawierają-
cej azoksystrobinę 250 SE jest 
znacznie większa, co wynika 
z niższego napięcia powierzch-
niowego kropli cieczy roboczej.

Azoksystrobina w praktyce
Z praktycznego punktu wi-

dzenia rolnika bardzo istotny 
będzie fakt, że dzięki formulacji 
SE ciecz robocza z azoksystro-
biną ma właściwości antypien-
ne. Użytkownicy wiedzą, że 
po zmieszaniu preparatu z tą 
substancją w formulacji SC 
w zbiorniku powstaje piana, 
która nie zanika przez bardzo 
długi okres, nawet po wyłącze-
niu mieszadła i tzw. przelewu. 
Natomiast piana tworząca się 
po zmieszaniu azoksystrobi-
ny SE znika w bardzo krótkim 
czasie do poziomu zerowego. 
Brak piany to nie tylko kom-
fort przygotowywania kolejnych 
napełnień zbiornika, ale lepsza 
rozpływalność samej kropli na 
liściu, a to sprzyja wspomniane-
mu już pobieraniu i wchłanianiu 
substancji czynnej.

Jest jeszcze jeden argument, 

który warto przytoczyć. Plan-
tator stosujący azoksystrobinę 
250 SE może być pewien, że 
jeżeli tuż po zabiegu spadnie 
deszcz, a nawet wystąpi ulewa 
(do 35 litrów na metr kwadrato-
wy), straty z tego powodu będą 
niewielkie. Produkt posiada sil-
ne właściwości antyzmywalne, 
zupełnie niespotykane w for-
mulacjach SC.

Preparaty zawierające sub-
stancje aktywne z grupy strobilu-
ryn generalnie charakteryzują 
się długim okresem działania. 
Jak to wygląda w przypadku 
azoksystrobiny w formulacji 
SE? – Możemy mówić o kilku 
tygodniach aktywności prepa-
ratu. Jest to oczywiście funkcja 
dawki i biomasy. W przypadku 
rzepaku bardzo ważne jest, żeby 
objąć ochroną azoksystrobiną 
jak najdłuższy okres kwitnienia 
– mówi Andrzej Brachaczek. – 
Jeżeli ochrona jest krótsza, to 
stworzymy tzw. okno infekcyjne 
i mimo zastosowanych zabiegów 
choroba może się rozwinąć, po-
nieważ substancja została zme-
tabolizowana zbyt szybko. Jeżeli 
ktoś nie wykonuje zabiegów se-
kwencyjnych (następujących po 
sobie, drugi na tzw. pryszczarka) 
w okresie kwitnienia rzepaku, 
a tylko jeden i to bardzo wcze-
śnie, może się okazać, że inne 
preparaty, np. z grupy triazoli, 
mają zbyt krótkie działanie i nie 
chronią przede wszystkim przed 
zgnilizną twardzikową i czer-
nią krzyżowych. Azoksystrobina 
ma bardzo długie działanie i nie 
musimy się obawiać, że stosu-
jemy ją zbyt wcześnie (dotyczy 
to pełnych dawek).

Unikalne rozwiązanie od 
INNVIGO

Efektem badań nad właściwo-
ściami strobiluryn i formulacji 
poszczególnych substancji nale-
żących do tej grupy chemicznej 
jest fungicyd Makler 250 SE, 
wprowadzony wiosną 2018 roku 
przez firmę INNVIGO na polski 
rynek. To preparat zawierają-
cy azoksystrobinę w formulacji 
SE, czyli mający postać zawie-
sinoemulsji. Makler 250 SE 
wykazuje działanie wgłębne 
i układowe. Przeznaczony jest 
przede wszystkim do stosowania 
zapobiegawczego w zwalczaniu 
chorób grzybowych w zbożach 
ozimych: pszenicy i pszenżycie, 
rzepaku ozimym oraz w jęcz-
mieniu jarym.

Więcej informacji na 
stronie: www.innvigo.com

Źródło: RedM
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Przed zakupem środków ochrony roślin warto zapoznać się z opiniami 
ekspertów i wynikami badań.

Herbicyd też 
powoduje stres

Zabiegi z użyciem środ-
ków ochrony roślin, chociaż 
działają na korzyść upraw, 
to jednocześnie stanowią 
dla nich kolejny stres. 

W produkcji rolniczej 
upowszechniło się pojęcie 
stresu środowiskowego, któ-
ry negatywnie wpływa na 
stan upraw, a przez to na 
ilość i jakość uzyskiwanych 
plonów. Jest wiele czynni-
ków, które go wywołują – 
najczęściej wymienia się 
niskie temperatury, suszę, 
wysokie temperatury, zaso-
lenie, niedobór składników 
mineralnych i toksyczność 
gleby. Plantatorzy zapomi-
nają jednak, że jedną z przy-
czyn generujących stres są 
stosowane środki ochrony 
roślin. Zabieg herbicydowy 
stanowi bardzo duże wy-
zwanie dla upraw – szcze-
gólnie dla ozimin, których 
kondycja po trudnej zimie 
i tak jest znacznie osłabiona.

Coraz większą popularno-
ścią cieszą się nawozy bio-
stymulujące, formułowane 
w oparciu o aminokwasy. 
Aminokwasy to ważne 
biologicznie związki orga-
niczne, pełniące w roślinie 
funkcję budulcową, meta-
boliczną i transportową. Od 
tego typu produktu oczeku-
je się, że będzie wspomagał 
rozwój wegetatywny roślin, 
wzrost plonów, posiadał 
działanie przeciwstresowe 
oraz pełnił rolę nośnika in-
nych substancji. Aby funkcje 
były realizowane w możli-
wie najlepszy sposób, pro-
dukt powinien zawierać nie 
tylko wolne aminokwasy, 
ale również ich łańcuchy 
(peptydy i proteiny) oraz 
betainy.

Na polskim rynku do-
stępny jest biostymulator 
MEGAFOL, wprowadza-
ny do obrotu przez firmę 
Amagro. Oprócz aminokwa-
sów zawiera także peptydy, 
proteiny, betainy, witami-
ny i naturalne aktywatory 
wzrostu.

MEGAFOL pobudza 
uprawy do regeneracji 
i intensywnego wzrostu, 
co jest istotne zwłaszcza 
w sytuacjach stresowych 
wywołanych czynnikami 
atmosferycznymi, a także 
działaniem herbicydów. Pre-
parat wpływa na otwieranie 

aparatów szparkowych ro-
ślin, a w przypadku stoso-
wania go łącznie z innymi 
produktami powoduje szyb-
sze wchłanianie i lepsze 
wykorzystanie substancji 
aktywnych. Przy łącznej 
aplikacji herbicydu i nawo-
zu MEGAFOL dobroczynne 
działanie polega dodatkowo 
na ograniczeniu wystąpienia 
fitotoksyczności związanej 
z tym zabiegiem. Zalecana 
dawka środka MEGAFOL to 
w takim przypadku 1 l/ha. 

Co to właściwie oznacza, 
że MEGAFOL redukuje stres 
herbicydowy? Tomasz Ku-
bicki, Regionalny Kierownik 
Sprzedaży w firmie Ama-
gro, wyjaśnia obrazowo: 
– Kiedy człowiek bierze 
antybiotyk, to przy okazji 
niszczy w organizmie florę 
bakteryjną – i wtedy bierze 
leki osłonowe. Tak samo jest 
z chemią: herbicyd działa na 
chwasty, natomiast jedno-
cześnie pobiera go też rośli-
na uprawna. Wiadomo, on 
jej nie zniszczy – ale rośli-
na przechodzi szok, że ma 
czynnik, który musi z siebie 
usunąć. MEGAFOL tworzy 
barierę, taki filtr ochronny 
w roślinie – więc ona szyb-
ciej przepłukuje i wyrzuca 
z siebie niepotrzebne sub-
stancje chemiczne. MEGA-
FOL nie tylko redukuje stres 
spowodowany kontaktem 
upraw z substancją aktywną 
zastosowanych herbicydów, 
ale również wspomaga ich 
działanie na chwasty: – Dru-
ga strona medalu jest taka, 
że chwasty szybciej wchło-
ną herbicyd. Szybsze wchło-
nięcie substancji spowoduje 
zwiększenie skuteczności 
herbicydu. Chwasty nie są 
w stanie już go wypłukać 
– dodaje Tomasz Kubicki. 

Doświadczenia wdroże-
niowe przeprowadzone na 
uprawach rzepaku ozimego 
i pszenicy ozimej dowiodły 
skuteczności zabiegów z za-
stosowaniem biostymulatora 
MEGAFOL. Biostymulator 
ten, to naturalny i w pełni 
bezpieczny produkt, który 
przynosi szybki efekt w prze-
zwyciężaniu skutków stresu.

Więcej na stronie: 
www.amagro.pl 

Źródło: RedM
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Wraz z nadejściem wiosny 
przyspieszają prace polowe.
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Zabieg T-3 chroni kłosy

W przypadku niektórych 
fungicydów istnieje możli-
wość przesunięcia terminu 
zabiegu do fazy dojrzałości 
wodnej ziarna (BBCH 71), 
a nawet dojrzałości mlecznej 
ziarna (BBCH 75). Wówczas 
należy zwrócić uwagę na okres 
karencji zastosowanego fun-
gicydu, które umieszczone są 
w etykiecie środka ochrony 
roślin. 

W fazie kłoszenia zbóż naj-
większe niebezpieczeństwo dla 
tworzącego się ziarna stano-
wią: septorioza plew, rdza żół-
ta i fuzarioza kłosów. W tym 
okresie na kłosach można 
obserwować także wystąpie-
nie czerni zbóż, mączniaka 
prawdziwego zbóż i traw oraz 
rynchosporiozy.

W przypadku silnego wy-
stąpienia fuzariozy kłosów 
szkodliwość choroby oprócz 
zmniejszenia ilości plonu po-
lega na znacznym pogorszeniu 
jego jakości. Grzyby rodza-
ju Fusarium mogą porażać 
wszystkie zboża i powodować 
m. in. fuzariozę kłosów. Mogą 
również wytwarzać metaboli-
ty wtórne – mikotoksyny. Do 
toksyn fuzaryjnych wytwarza-
nych w trakcie wegetacji zbóż 
zalicza się: trichoteceny (m.in. 
deoksyniwalenol, niwalenol, 
toksyna T-2 i toksyna HT-
2), zearlalenon, fumonizyny 

i moniliformina. Obecność 
tych związków w artyku-
łach spożywczych i paszy 
dla zwierząt stwarza nie-
bezpieczeństwo wystąpienia 
mikotoksykoz. Związki te 
oddziałują toksycznie m. in. 
na układ oddechowy, rozrod-
czy i odpornościowy zwierząt, 
mogą ponadto powodować 
alergie. W łanie zbóż wystę-
powanie fuzariozy kłosów 
można rozpoznać po białym 
przebarwieniu całych lub czę-
ści kłosów. U wszystkich zbóż 
wygląd kłosów jest normalny, 
poza żytem, u którego w miej-
scu infekcji następuje charak-
terystyczne przewężenie. 

Kolejną chorobą, która może 
wpływać na znaczne straty 
w plonie jest septorioza plew, 
której wystąpienie w znacznym 
nasileniu powoduje zmniej-
szenie masy tysiąca ziaren. 
Choroba występuje na kłosach 
pszenicy i pszenżyta. Począt-
kowe objawy choroby mają po-
stać plamek na brzegach plew 
o zabarwieniu fioletowym lub 
brunatnym. Z czasem plamy 
brązowieją i obejmują także 
osadkę kłosową i dokłosie. 

Chorobą, której obecność 
jest szczególnie niebezpiecz-
na ze względu na duże stra-
ty w plonie sięgające ponad 
50% jest rdza żółta. Występuje 
w uprawie pszenicy i pszenżyta 

i po zauważeniu pierwszych 
objawów na kłosach powinna 
być zwalczana. Żeby zdiagno-
zować wystąpienie choroby 
trzeba zajrzeć na wewnętrz-
ną powierzchnię zmienionej 
chorobowo plewy pod którą 
widoczna jest żółtopoma-
rańczowa masę zarodników 
grzyba Puccinia striiformis – 
sprawcy rdzy żółtej.  

Wykonując zabieg przy 
użyciu fungicydów w termi-
nie T-3 zwalczamy oprócz wy-
mienionych powyżej chorób 
czerń zbóż. Choroba ta nie 
stanowi tak dużego zagroże-
nia jak rdza żółta,  fuzarioza 
kłosów czy septorioza plew. 
Chroniąc plantację „przy oka-
zji” zwalczamy czerń zbóż, 
której wystąpienie w uprawie 
zbóż widoczne jest po czarnym 
nalocie na kłosach.

Wszyscy producenci rolni 
dążą do zebrania jak najwyż-
szych plonów o dobrej jakości 
dlatego warto wykonać ostatni 
zabieg przy użyciu fungicydów. 

Tabela na str. 12 i 13

Elatus Plus Menara

Firma Ampol-Merol poleca 
fungicyd koncernu Syngenta. 
Elatus Plus to produkt nowej 
generacji, który zawiera inno-
wacyjną substancję aktywną 
należącą do grupy karboksa-
midów – solatenol. Dla pełnej 
i bardziej skutecznej ochrony 
roślin Elatus Plus został połą-
czony w pakiet z doskonałym 
preparatem triazolowym o na-
zwie Menara 410 EC. W takim 
duecie mieszanina substan-
cji aktywnych jak solatenol, 
propikonazol i cyprokonazol 
wykazuje różne mechanizmy 
zwalczania grzyba oraz jest 
skuteczna na każdym etapie 
jego rozwoju. To połączenie 
gwarantuje nam długie profi-
laktyczne zabezpieczenie roślin 
przed chorobami, a także wy-
kazuje działanie lecznicze oraz 

interwencyjne w przypadku już 
zainfekowanych roślin. Pakiet 
Elatus Plus Menara zwalcza 
wiele chorób zbożowych, ta-
kich jak:
• w pszenicy: rdza brunat-

na pszenicy, rdza żółta, 
septorioza paskowana li-
ści pszenicy, septorioza 
plew, brunatna plamistość 
liści (DTR), mączniak 
prawdziwy

• w pszenżycie: rynchospo-
rioza zbóż, rdza brunatna, 
septorioza paskowana liści, 
septorioza plew, brunatna 
plamistość liści (DTR), 
mączniak prawdziwy

• w życie: rdza brunatna żyta, 
rynchosporioza zbóż, mącz-
niak prawdziwy

• w jęczmieniu: plamistość 
siatkowa jęczmienia, 

rynchosporioza zbóż, ra-
mularia, rdza jęczmienia, 
mączniak prawdziwy
Pakiet Elatus Plus Menara 

można polecać od fazy pierw-
szego kolanka BBCH 31 do 
końca fazy kłoszenia BBCH 
59, choć ze względu na jego 
wysoką skuteczność ogranicza-
nia chorób liści zalecany jest 
w terminie od fazy wczesnego 
pojawienia się liścia flagowego 
BBCH 37 do BBCH 39. Elatus 
Plus Menara to rozwiązanie 
wysoce skuteczne, o długim 
efekcie działania, szerokim 
zakresie zwalczanych cho-
rób oraz bezpieczne dla roślin 
i środowiska. Zapraszamy do 
zapoznania się z produktem na 
www.elatus.ampol-merol.pl

Źródło: Ampol-Merol

Skuteczna ochrona zbóż z Ampol-Merol

Zabieg w terminie T-3 wykonywany jest w zbożach 
w fazie kłoszenia zbóż.

Dr Joanna Horoszkie-
wicz-Janka 

IOR – PIB, Poznań
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Tabela. Przykłady fungicydów do stosowania w pszenicy ozimej w terminie T-3 (Część I)
L.p Fungicyd Substancja czynna Septor-ioza plew 

Fuzar-io-

za kłosów
Rdza żółta Czerń zbóż

1 2 3 4 5 6

1 Abelard 280 SC pikoksystrobina, cyprokonazol - - + -

2 Acanto 250 SC pikoksystrobina + - - -

3 Acanto Prima 38 WG cyprodynil, pikoksystrobina + - - -

4 Adexar Plus fluksapyroksad, epoksykonazol, piraklostrobina + + - -

5 Allegro 250 SC epoksykonazol, krezoksym metylu + - - -

6 Ambrossio 500 SC tebukonazol + - - -

7 Amistar 250 SC azoksystrobina + + - +

8
Artea 330 EC

propikonazol, cyprokonazol + + - -

9 Artemis 450 EC prochloraz, tebukonazol, fenpropidyna + - + -

10 Atak 450 EC prochloraz + - - -

11
Aviator Xpro 225 EC

protiokonazol, biksafen + - - -

12 Avoca 500 SC chlorotalonil + - - -

13
Aylora 350 SC

pentiopirad, chlorotalonil + - - -

14 Azbany azoksystrobina + + - -

15 Bagani 125 ME tetrakonazol - + -

15 Balear 720 SC chlorotalonil + - - -

17
Barclay Bolt XL EC

propikonazol + - - -

18
Barclay Propizole EC

propikonazol + - - -

19 Boogie Xpro 400 EC protiokonazol, biksafen, spiroksamina + - - -

20 Bounty 430 SC tebukonazol + + - -

21 Bukat 500 SC tebukonazol + - - -

22 Bumper 250 EC propikonazol + - + -

23 Bumper Super 490 EC prochloraz, propikonazol + - - -

24 Capalo 337,5 SE
fenpropimorf,

epoksykonazol, metrafenon
+ - - -

25 Caramba 60 SL metkonazol - + - -

26 Ceando Plus fenpropimorf, metrafenon, epokksykonazol + - - -

27 Chefara 330 EC propikonazol, cyprokonazol + + - -

28 Chloroflash 500 SC chlorotalonil + - - -

29 Comet 200 EC piraklostrobina - - + -

30 Credo 600 SC chlorotalonil, pikoksystrobina + - - -

31 Dafne 250 EC difenokonazol + - - -

32 Darcos 250 EW tebukonazol + + - -

33 Diskobol 480 SC azoksystrobina + + - -

34 District 450 EC prochloraz, tebukonazol, fenpropidyna + - + -

35 Dobromir 250 SC azoksystrobina + + - +

36 Dobromir Super 250 SC azoksystrobina + + - +

37 Dobromir Top 250 SC azoksystrobina + + - +

38 Domnic 250 EW tebukonazol + - - -

39 Doolin 500 SC chlorotalonil + - - -

40 Duett Star 334 SE fenpropimorf, epoksykonazol + + - +

41 Duett Ultra 497 SC tiofanat metylowy, epoksykonazol + + - +

42 Elatus Plus benzowindyflupyr + - + -

43 Elatus Era benzowindyflupyr, protiokonazol + + + -

44 Eminent 125 ME tetrakonazol - - + -

45 Eminent Star 312 SE chlorotalonil, tetrakonazol - - + -

46 Erasmus 250 EW tebukonazol + + - -

47 Falcon 460 EC spiroksamina, tebukonazol, triadimenol + + - -

48 Fandango 200 EC protiokonazol, fluoksastrobin + + - -

49 Fezan tebukonazol + + + -

50 Fezan Plus 226 SC chlorotalonil, tebukonazol - + - +

51 Frelizon 240 SC pentiopyrad, pikoksystrobina + - - -

52 Furtado 250 EW tebukonazol + + - -

53 Galileo 250 SC pikoksystrobina + - - -

54 Halny 200 EC proquinazid + - - -

55 Helicur 250 EW tebukonazol + + - -

56 Impact 125 SC flutriafol + - - -

57 Inovor fluksapyroksad, piraklostrobina, propikonazol - - + -

58
Input 460 EC

protiokonazol, spiroksamina + - - -

59 Intizam 497 SC tiofanat metylowy, epoksykonazol + + - +

60 Juwel TT 483 SE epoksykonazol, krezoksym metylowy, fenpropimorf + + - -

61 Keypro cyprokonazol - - + -

62 Korazzo 250 SC azoksystrobina + + - -

63 Kosa 250 EW tebukonazol + - - -

64 Lerak 200 EC azoksystrobina, tebukonazol + + - -

65 Manitoba 425 EC epoksykonazol, folpet + - + -

66 Martens 600 SC chlorotalonil, pikoksystrobina + - - -

67 Matador 303 SE
tiofanat metylowy,

tetrakonazol
+ + - -

68 Matsuri 250 EC propikonazol + + - -

69 Megysto izopirazam, cyprokonazol + - - -

70 Menara 410 EC propikonazol, cyprokonazol + - - -
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Tabela. Przykłady fungicydów do stosowania w pszenicy ozimej w terminie T-3 (Część II)
1 2 3 4 5 6

71 Mirador 250 SC azoksystrobina + + - +

72 Mirador Forte 160 EC azoksystrobina, tebukonazol + - - -

73 Moderator 303 SE tiofanat metylowy, tetrakonazol + + - -

74 Mondapropico EC propikonazol + - - -

75 Mondatak 450 EC prochloraz + - - -

76 Mystic 250 EC tebukonazol + + - -

77 Ogam epoksykonazol, krezoksym metylu + - - -

78 Olympus 480 SC azoksystrobina, chlorotalonil + + - -

79 Optan 183 SE piraklostrobina, epoksykonazol + - - -

80 Oranis 250 SC pikoksystrobina + - - -

81 Orius Extra 250 EW tebukonazol - + - -

82 Osiris 65 EC epoksykonazol, metkonazol + + - +

83 Palazzo fenpropimorf, epoksykonazol, merafenon + - - -

84 Polygreen Fungicide WP* Pythium oligandrum - + - -

85 Porter 250 EC difenokonazol + - - -

86 Priori Xtra 280 SC azoksystrobina, cyprokonazol + - - -

87 Profuso protiokonazl, tebukonazol + + - +

88 Proline Max 460 EC protiokonazol, spiroksamina + - - -

89 Propicoflash EC propikonazol + - - -

90 Prosaro 250 EC protiokonazol, tebukonazol + + - +

91 Raster 125 SC epoksykonazol + + - +

92 Rekord 125 SC epoksykonazol + + - +

93 Rektor 280 SC pikoksystrobina, cyprokonazol - - + -

94 Respekto 125 SC epoksykonazol + + - +

95 Reveller 280 SC pikoksystrobina, cyprokonazol + - + -

96 Rialto 500 SC chlorotalonil + - - -

97 Riza 250 EW tebukonazol + + - -

98 Rubric 125 SC epoksykonazol + + - +

99 Rubric XL 300 SC azoksystrobina, epoksykonazol - - + -

100 Safir 125 SC epoksykonazol + - - -

101 Secardo XE 125 EC fluksapyroksad, epoksykonazol + + - -

102 Seguris 215 SC izopirazam, epoksykonazol + - + -

103 Sirena 60 EC metkonazol - + - -

104 Sokół 460 EC tebukonazol, spiroksamina, triadimenol + + - -

105 Soleil 274 EC bromukonazol, tebukonazol - + - +

106 Soligor 425 EC protiokonazol, spiroksamina, tebukonazol + + + -

107 Soprano 125 SC epoksykonazol + - - -

108 Sparta 250 EW tebukonazol + + - -

109 Spekfree 430 SC tebukonazol + + - -

110 Starpro 430 SC tebukonazol + + - -

111 Swing Plus dimoksystrobina, epoksykonazol + + - +

112 Swing Top dimoksystrobina, epoksykonazol + + - +

113 Syrius 250 EW tebukonazol - + - -

114 Talius 200 EC proquinazid + - - -

115 Tango Star fenpropimorf, epoksykonazol + + - +

116 Tarcza Łan 250 EW tebukonazol + - - -

117 Tazer 250 SC azoksystrobina + + - -

118 Tebkin 250 EW tebukonazol + - - -

119 Tebu 250 EW tebukonazol + + - -

120 Tebusha 250 EW tebukonazol + - - -

121 Tenore 400 EW prochloraz, tebukonazol + + - +

122 Tern Premium 575 EC propikonazol, fenpropidyna + - - -

123 Tilt Turbo 575 EC propikonazol, fenpropidyna + - - -

124 Tocata fenpropimorf, epoksykonazol, metrafenon + - - -

125 Tocata Duo epoksykonazol, krezoksym metylu + - - -

126 Toledo 250 EW tebukonazol + + - -

127 Toledo Extra tebukonazol + + - -

128 Topsin M 500 SC tiofanat metylowy + + + -

129 Treoris 350 SC pentiopirad, chlorotalonil + - - -

130 Trion 250 EW tebukonazol + + - -

131 Troja 250 EW tebukonazol + + - -

132 Tyberius 250 EW tebukonazol - + - -

133 Vareon 520 EC prochloraz, tebukonazol, proquinazid + - - -

134 Variano  Xpro 190 EC protiokonazol, fluoksastrobina, biksafen + + - -

135 Ventoux 430 SC tebukonazol + + - -

136 Vertisan 200 EC pentiopyrad + - - -

137 Wirtuoz 520 EC prochloraz, tebukonazol, proquinazid + - - -

138 Yamato 303 SE tiofanat metylowy, tetrakonazol + + - -

139 Zafir 400 EW prochloraz, tebukonazol + + - +

140 Zakeo 250 C azoksystrobina + + - +

141 Zamir 400 EW prochloraz, tebukonazol + + - -

142 Zantara 216 EC tebukonazol, biksafen + + - -

143 Zenit 575 EC propikonazol, fenpropidyna + - - -

*środek biologiczny, który stosuje się trzykrotnie w trakcie wegetacji (BBCH 13-15, BBCH 25-37, BBCH 55-65)
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Komunikat prasowy KE
Komisja pragnie ograniczyć 

najbardziej szkodliwe praktyki 
handlowe i zapewnić rolnikom 
oraz małym i średnim przed-
siębiorstwom większą pewność 
działania oraz ograniczyć ko-
nieczność zarządzania przez 
nich ryzykiem, nad którym 
mają niewielką kontrolę lub 
nie mają jej wcale.

Komisja przedstawiła wnio-
sek w sprawie wprowadzenia 
zakazu najbardziej szkodli-
wych nieuczciwych praktyk 
handlowych dotyczących 
łańcucha dostaw żywności, 
aby zapewnić bardziej spra-
wiedliwe traktowanie  małych 
i średnich przedsiębiorstw 
spożywczych i gospodarstw 
rolnych. Ponadto we wniosku 
zawarto skuteczne przepisy do-
tyczące egzekwowania prawa: 
krajowe organy państw, w któ-
rych stwierdzono naruszenia, 

mogą nakładać kary.
Mniejsze podmioty gospo-

darcze zaangażowane w łań-
cuch dostaw żywności, w tym 
rolnicy, ponoszą konsekwen-
cje nieuczciwych praktyk han-
dlowych stosowanych przez 
ich partnerów. Często nie 
mają one siły przetargowej 
ani alternatywnej drogi do-
starczenia swoich produktów 
konsumentom.

Wiceprzewodniczący Jyr-
ki Katainen, odpowiedzialny 
za miejsca pracy, wzrost, in-
westycje i konkurencyjność, 
stwierdził: W łańcuchu dostaw 
żywności istnieje nierówno-
waga siły przetargowej, a ten 
wniosek stanowi odpowiedź 
Komisji na nieuczciwe prakty-
ki handlowe. Podejmujemy te 
działania, ponieważ nieuczci-
we postępowanie handlowe za-
graża rentowności podmiotów 

będących uczestnikami łań-
cucha. Dzięki ustanowieniu 
minimalnych norm i wzmoc-
nieniu egzekwowania prawa 
wniosek ten powinien sprawić, 
że podmioty te będą mogły 
uczciwie ze sobą konkuro-
wać, a tym samym wzrośnie 
ogólna wydajność łańcucha 
dostaw. Opowiadamy się ja-
sno za uczciwymi praktykami 
biznesowymi.

Komisarz ds. rolnictwa 
i rozwoju obszarów wiejskich, 
Phil Hogan, stwierdził: Każ-
dy łańcuch jest tak mocny, jak 
jego najsłabsze ogniwo. Aby 
łańcuch dostaw żywności 
był skuteczny i wydajny, jego 
uczestnicy muszą postępować 
uczciwie. W przedstawionym 
dziś wniosku chodzi przede 
wszystkim o uczciwość, o to, 
aby dać głos tym, którzy byli 
go pozbawieni, tym, którzy 

nie ze swojej winy cierpią na 
skutek słabej pozycji przetar-
gowej. Proponowane w ramach 
tej inicjatywy wprowadzenie 
zakazu nieuczciwych praktyk 
handlowych ma wzmocnić po-
zycję producentów i małych 
oraz średnich przedsiębiorstw 
w łańcuchu dostaw żywności. 
Inicjatywa ma na celu również 
zapewnienie zdecydowanego 
i skutecznego egzekwowania 
odpowiednich przepisów praw-
nych. Chcemy wyeliminować 
obecny w łańcuchu dostaw 
żywności „czynnik strachu”, 
zapewniając poufność proce-
dury składania skarg.

Wśród nieuczciwych prak-
tyk, które mają być zakazane, 
wymienia się opóźnione płat-
ności za produkty łatwo psują-
ce się, anulowanie zamówień 
w ostatniej chwili, jednostron-
ne zmiany warunków umowy 

lub zmiany tychże warunków 
z mocą wsteczną oraz żądania, 
aby dostawca płacił za zmar-
nowane produkty. Pozostałe 
praktyki będą dozwolone pod 
warunkiem, że zostaną z góry 
zawarte w sposób jasny i jedno-
znaczny w umowie pomiędzy 
stronami: nabywca zwraca do-
stawcy niesprzedane produkty 
spożywcze; nabywca pobiera 
od dostawcy opłatę za zagwa-
rantowanie lub przedłużenie 
umowy o dostawę produk-
tów spożywczych; dostawca 
ponosi koszty promowania 
lub wprowadzania do obro-
tu produktów spożywczych 
sprzedawanych przez nabywcę.

Zgodnie z wymogami wnio-
sku Komisji państwa człon-
kowskie mają obowiązek 
wyznaczenia organu odpowie-
dzialnego za egzekwowanie 
nowych przepisów. W przy-
padku dowiedzionego naru-
szenia odpowiedzialny organ 
będzie mógł nałożyć propor-
cjonalną i zniechęcającą karę. 
Ten organ egzekwowania pra-
wa będzie mógł wszczynać do-
chodzenie z własnej inicjatywy 
lub w oparciu o skargę. W tym 
ostatnim przypadku składające 

skargę strony będą miały pra-
wo zażądać zapewnienia im 
poufności i anonimowości, aby 
chronić swoją pozycję w rela-
cji z partnerem handlowym. 
Komisja utworzy mechanizm 
koordynujący działania orga-
nów egzekwowania prawa, aby 
umożliwić im wymianę naj-
lepszych praktyk.

Proponowane środki uzu-
pełniają środki już obo-
wiązujące w państwach 
członkowskich oraz kodeks 
postępowania przyjęty w ra-
mach dobrowolnej inicjatywy 
dotyczącej łańcucha dostaw. 
Państwa członkowskie mogą 
podjąć dalsze kroki, jeśli uzna-
ją to za stosowne.

Wniosek Komisji przyjmie 
postać europejskiego aktu 
prawnego (dyrektywy) i zo-
stanie teraz przedstawiony 
wraz z oceną skutków oby-
dwu współprawodawcom: 
Parlamentowi Europejskie-
mu i Radzie, w której zasia-
dają przedstawiciele rządów 
państw członkowskich.

https://ec.europa.eu/
poland/home_pl
 Źródło: Wydział 

prasy Komisja Europejska 
Przedstawicielstwo w Polsce

Komisja Europejska, Bruksela, 12 kwietnia 2018 r.

Nowa Dyrektor Zarządzająca 
w BASF Polska

Andreas Gietl po 2,5 roku 
spędzonych w Polsce wraca do 
centrali BASF w Ludwigshafen, 
gdzie jako Senior Vice President 
przejmie odpowiedzialność za 
Management Consulting. Na 
stanowisku Dyrektora Zarzą-
dzającego BASF Polska z dniem 
1 maja zastąpiła go Katarzyna 
Byczkowska.

Lata 2015-2017 charakte-
ryzował dynamiczny wzrost 
firmy, BASF w Polsce odno-
tował wzrost wartości sprze-
daży netto do 865 mln Euro. 
Okres ten charakteryzowały 
znaczące transakcje (przejęcie 
Chemetall) i inwestycje (roz-
poczęcie rozbudowy fabryki 

katalizatorów w Środzie Ślą-
skiej pod Wrocławiem). Firma 
obchodziła 150-lecie istnienia, 
lokalnie wspólnie z partnera-
mi BASF Polska świętowała 
25-lecie. Rozwinęła swoje 
zaangażowanie w obszarze 
zrównoważonego rozwoju 
oraz promowała innowacje 
i edukację w obszarze chemii.

Katarzyna Byczkowska 
ostatnie pół roku spędzi-
ła w Wiedniu jako Head of 
Controlling and Projects na 
Europę Centralną. W latach 
2013-2017 została oddele-
gowana do Barcelony, gdzie 
pełniła rolę Vice President, 
Sales & Regional Market De-
velopment Iberia. Wcześniej 
pełniła funkcje komercyjne 
w Ludwigshafen, w Niemczech 
(2006-2007) oraz w Warsza-
wie, gdzie objęła stanowisko 
Dyrektora Handlowego EUC 
i Rosji (2008-2012). Katarzyna 
Byczkowska pracę w BASF roz-
poczęła w 2005 roku w Wiel-
kiej Brytanii jako Kierownik 
Sprzedaży na Europę Północ-
ną. Karierę zawodową rozpo-
częła w Dow Chemical, gdzie 
przez 10 lat pracowała na róż-
nych stanowiskach w Warsza-
wie i Londynie. Ukończyła 
studia na Politechnice Wro-
cławskiej (magister inżynierii 

chemicznej) oraz studia MBA 
na Uniwersytecie w Calgary.

Portfolio BASF w Polsce 
obejmuje chemię przemysło-
wą, tworzywa sztuczne, środki 
ochrony roślin, chemię budow-
laną (w tym domieszki do be-
tonu), lakiery oraz katalizatory 
samochodowe. Funkcjonują 
tu m.in. zakłady w Środzie 
Śląskiej koło Wrocławia(ka-
talizatory), w Myślenicach 
koło Krakowa oraz centrum 
dystrybucyjno-logistyczne 
w Śremie koło Poznania. Pod 
koniec 2016 roku – dzięki na-
byciu firmy Chemetall – BASF 
Polska ponownie poszerzyła 
zasięg. Dziś firma zatrudnia 
około 800 pracowników. War-
tość sprzedaży BASF w Polsce 
za 2017 rok wyniosła 865 mln 
euro. Jesteśmy firmą odpowie-
dzialną społecznie, dążącą do 
lepszej ochrony klimatu, pro-
mującą inteligentną energię 
i popularyzującą edukację che-
miczną. Od 2010 roku BASF 
Polska jest wyłącznym part-
nerem laboratorium chemicz-
nego dla dzieci i młodzieży 
w Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie.

Źródło: BASF
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Ubezpieczenie upraw

Trwają ostatnie prace po-
lowe związane z zasiewem 
kukurydzy. W ruch poszły 
rozsiewacze nawozu i opry-
skiwacze. Wszystko po to, 
żeby plon upraw był jak naj-
większy. Trud pracy rolnika 
może być zniweczony tylko 
przez niekorzystne warunki 
atmosferyczne. Od maja roz-
poczyna się sezon silnych burz, 
którym może towarzyszyć grad. 
W początkowych fazach roz-
wojowych może dochodzić 
do całkowitych ścięć roślin, 
złamań, pęknięć łodyg. Im 
bliżej żniw tym szkody mogą 
być bardzo dotkliwe.

Na rynku zaobserwować 
można rosnącą świadomość 
rolników, która przekłada 
się na większą ilość zawiera-
nych ubezpieczeń upraw. Duże 
znaczenie mają też obniżenie 
pomocy ARiMR w przypad-
ku kredytów klęskowych. Aby 
tego uniknąć wystarczy wyku-
pić polisę np. od ryzyka gradu. 
Z drugiej strony z budżetu pań-
stwa można uzyskać dopłatę 
nawet do 65% całej składki.

Co warto wiedzieć?
Jaki jest procent ubyt-

ku w plonie, od które-
go ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialność. Concordia 
Ubezpieczenia ponosi odpo-
wiedzialność już od 8% ubytku 
w plonie, mimo że ustawodaw-
ca przewiduje odpowiedzial-
ność od 10%.

Jaka jest karencja, czyli od 
jakiego momentu rozpoczyna 
się odpowiedzialność ubezpie-
czyciela. W Concordii rozpo-
czyna się ona z piętnastym 
dniem od zawarcia umowy 
ubezpieczenia, nie wcześniej 
niż od momentu zasiewu roślin 
lub wysadzenia rozsady.

Ubezpieczyciel uznaje szko-
dy spowodowane gradem, jeżeli 
symptomami szkód w roślinach 
lub ich częściach są: złamania, 
zgięcia, pęknięcia, wybicia, ob-
tłuczenia, rozcięcia, przecięcia.

Szkody zgłoszone ubezpie-
czycielowi po sprzątnięciu 
lub likwidacji uprawy nie są 
uznawane.

Udział własny stosowany 
przez niektóre towarzystwa 
ubezpieczeniowe może być bar-
dzo kosztowny, warto szukać 
ofert gdzie udziału własnego 
nie ma.

Najbardziej niebezpieczne 
są przymrozki majowe.

Niektóre towarzystwa sto-
sują maksymalny poziom 

wypłaty odszkodowania na 
poziomie 85%, warto szu-
kać ofert z wyższym, nawet 
do 95%.

Jak postępować w razie 
szkody?

- Należy ją zgłosić najpóźniej 
w ciągu 3 dni roboczych od 
jej zaistnienia lub uzyskania 
informacji o jej powstaniu. 
Szkoda może być zgłoszona 
telefonicznie i powinna być 
potwierdzona na piśmie. Przy 
zgłoszeniu należy podać przy-
czynę i datę powstania oraz 
położenie poszczególnych pól 
dotkniętych szkodą. Do czasu 
oględzin przez ubezpieczyciela, 
ubezpieczający nie może bez 
jego zgody zmienić stanu upraw 
dotkniętych szkodą – wyjaśnia 
Andrzej Janc – Dyrektor Biura 
Ubezpieczeń Rolnych Concor-
dii Ubezpieczenia. I dodaje  – 
Warto chuchać i dmuchać na 
zimne. Warto być przygotowa-
nym na burze z gradem. Warto 
zadbać o swoje uprawy, wyku-
pując ubezpieczenia od gradu, 
deszczu nawalnego i huraganu. 
Dlaczego? Ponieważ przezorny 
śpi spokojnie.

Źródło: Concordia 
Ubezpieczenia

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu upraw, żeby dwa 
razy nie stracić



15maj 2018r. | Raport Rolny G O S P O D A R S T W O

Kärcher dla branż
Wiosenna promocja 

firmy Kärcher  oferuje 
wszystko co potrzebne, 
by zapewnić czystość 
w wielu profesjonal-
nych branżach. Oso-
by odpowiedzialne za 
utrzymanie czystości lub 
zarządzanie różnego ro-
dzaju firmami doskona-
le zdają sobie sprawę, że 
inwestycja w zautoma-
tyzowany i niezawodny 
sprzęt szybko się zwraca 
i zaczyna przynosić wy-
mierne oszczędności. 
Właśnie dlatego warto 
zaopatrzyć się w solidny 
sprzęt czyszczący, który 
sprawi, że proces czysz-
czenia będzie przebie-
gał szybko i skutecznie. 
Firma Kärcher, ekspert 

w dziedzinie utrzymania 
czystości, przygotowała 
specjalną, dedykowaną 
profesjonalistom ofer-
tę „Kärcher dla branż” 
Od kwietnia do czerwca 
w ramach tej promocji 
będzie można nabyć so-
lidne i niezawodne urzą-
dzenia w  atrakcyjnych 
cenach. Warto zapoznać 
się z ofertą i wybrać roz-
wiązanie, które będzie 
najlepszą odpowiedzą na 
konkretne indywidualne 
potrzeby każdego zainte-
resowanego klienta. 

Urządzenia 
Wysokociśnieniowe

Mycie wysokociśnie-
niowe cieszy się ogromną 

popularnością w rolnic-
twie.  Pozwala na spraw-
ne czyszczenie nie tylko 
maszyn i osprzętu ale 
również obszaru wokół 
gospodarstwa. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu mo-
żemy zaoszczędzić czas, 
zredukować ilość zuży-
wanej wody a co za tym 
idzie obniżyć wydatki. 
Proste w obsłudze, so-
lidne i mobilne z możli-
wością podawania chemii 
urządzenia wysokociśnie-
niowe gwarantują zawsze 
pożądany efekt. Dla rol-
nictwa firma Kärcher po-
leca nową klasę średnią 
urządzeń wysokociśnie-
niowych HD Middle, 
która dzięki swoim pa-
rametrom świetnie nadaje 

się do nawet najcięższych 
zastosowań. W promo-
cji „Kärcher dla branż” 
znajduje się urządzenie 
HD 6/15 M Plus. Urzą-
dzenie średniej klasy 
HD które łączy zalety 
klasycznego urządzenia 
wysokociśnieniowego: 
solidność, moc i nieza-
wodność. Automatyczne 
odciążenie ciśnieniowe 
chroni elementy pompy 
i przedłuża jej żywotność. 
Duży filtr wody chroni 
pompę przed zanieczysz-
czeniami. Zoptymali-
zowana pod względem 
przepływu pompa wyso-
kociśnieniowa zmniejsza 
straty ciśnienia i zwiększa 
skuteczność czyszczenia. 
Zaschnięte błoto, smary 

i inne tłuste zabrudze-
nia najlepiej usunąć 
gorącą wodą pod wy-
sokim ciśnieniem. Do 
najcięższych rozwiązań 
polecamy urządzenia 
HDS. Przykładowym 
urządzeniem z naszej 
oferty promocyjnej jest 
HDS 6/14 C. To model 
przystosowany do cięż-
kich warunków pracy. 
Charakteryzuje się wy-
godą obsługi, łatwością 
serwisowania i swobodą 

manewrowania. Zasto-
sowany nowy pistolet 
Easy!Force w którym 
spust został przeniesiony 
z przodu na tył uchwy-
tu umożliwia obsługę 
pistoletu nasadą dłoni 
gwarantując długotrwa-
łą pracę bez zmęczenia. 
System mocowania wy-
posażenia EASY!Lock po-
zwoli na szybką i sprawną 
wymianę akcesoriów. 

Po więcej informacji 
zapraszamy na www.karcher.pl

A R T Y K U Ł  P R O M O C Y J N Y
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Myjki wysokociśnieniowe Husqvarna

Podczas porządków wo-
kół domu, w ogrodzie czy 
na działce niezastąpionym 
pomocnikiem jest woda pod 
ciśnieniem. Myjki ciśnieniowe 

Husqvarna, wraz z odpowied-
nimi akcesoriami, skutecznie 
poradzą sobie z czyszczeniem 
dając satysfakcję z wykonanej 
pracy. Zużywają o 80% wody 

mniej w porównaniu z trady-
cyjnym wężem ogrodowym 
wykorzystywanym do tych 
samych prac.

Podejmując decyzję o za-
kupie warto uwzględnić trzy 
podstawowe elementy:
• rodzaj wykonywa-

nych zadań
• częstotliwość 

użytkowania
• wielkość powierzch-

ni do czyszczenia
Husqvarna w swojej ofercie 

posiada cztery rodzaje myjek - 
od najbardziej kompaktowych 
przeznaczonych do podstawo-
wych zadań i sporadycznego 
użytkowania (seria 100), 
poprzez uniwersalne myjki, 

doskonałe do większości prac 
wokół domu (seria 200) aż po 
duże myjki do wymagających 
zadań (seria 300 i 400).

Do większości standardo-
wych prac takich jak m.in.: 
mycie patio, tarasów, ogro-
dzenia, mebli ogrodowych, 
narzędzi ogrodniczych, aut, 
rowerów czy motocykli odpo-
wiednie będą myjki Husqvar-
na PW 125 oraz PW 235R. 
Obydwa modele w komplecie 
mają dwie duże, robocze dysze 
i końcówkę do wytwarzania 
piany. W ciągu godziny prze-
pływ wody wynosi w grani-
cach 320-520 l/h (w zależności 
od modelu).

Wysokowydajne, o dużej 

mocy myjki wysokociśnienio-
we Husqvarna PW 350 i PW 
450, zostały stworzone do 
najtrudniejszych zadań ta-
kich jak m.in.: mycie elewacji 
budynków, średnich i dużych 
samochodów, przyczep cam-
pingowych, innych trudno 
dostępnych miejsc. Duże ci-
śnienie robocze, regulowane 
dysze i wygodne dozowanie 
środka czyszczącego sprawia-
ją, że myjki te przy minimal-
nym zużyciu wody doskonale 
poradzą sobie z trudnymi 
zabrudzeniami.

Przepływ wody i ciśnienie 
robocze można optymalizo-
wać za pomocą regulatora ci-
śnienia. Maszyny są bardzo 

intuicyjne. Pracując przez 
dłuższy czas, nie musimy 
martwić się o zmęczenie rąk, 
ponieważ myjki posiadają er-
gonomiczną funkcję aktywacji 
spustu dopasowaną do palców. 
[…]. Myjki Husqvarna z serii 
300 i 400 zostały wyposażone 
w silniki indukcyjne, mosiężne 
głowice pompy i węże wzmoc-
nione stalą, po to, aby zapew-
nić większą trwałość podczas 
wymagających prac. […]. Róż-
nego rodzaju przystawki i do-
datkowe akcesoria sprawią, że 
maszyny będą wielofunkcyjne 
- Jerzy Banaszczyk, Ekspert 
firmy Husqvarna.

Źródło: Husqvarna
Opracowała: Jolanta 
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Moc czystości, oszczędność wody.

Tylko oryginalne środki ochrony roślin

Obok oryginalnych, zareje-
strowanych ś.o.r. pojawiają się 
oferty sprzedaży podrobionych 
preparatów, które nie spełniają 
wymogów jakościowych i bez-
pieczeństwa. Jak uniknąć ry-
zykownego zakupu podróbek, 
przypomina Polskie Stowarzy-
szenie Ochrony Roślin.

Rolnik powinien mieć świa-
domość ryzyka związanego 
z zakupem i stosowaniem 
podrobionych środków. Prze-
stępcy stosują różne zabiegi, by 
zmylić kupującego. Oferowane 
środki wyglądają z pozoru iden-
tycznie; według oferenta mają 
taki sam skład, ale wyróżnia je 
atrakcyjna cena. Zdarza się, że 

mają etykietę w obcym języku. 
Po fakcie okazuje się, że śro-
dek jest podróbką o nieznanym 
składzie i pochodzeniu.

– Największe straty pono-
si zawsze rolnik. Podrobione 
środki mogą zawierać nieznane 
i nieprzebadane substancje che-
miczne. Po zastosowaniu mogą 
nie wykazać żadnego działa-
nia, a w skrajnych przypadkach 
zniszczyć plony. W przeciwień-
stwie do środków oryginalnych 
trudno ocenić ich wpływ na 
wykonującego oprysk rolnika, 
uprawy i środowisko – powie-
działa Aleksandra Mrowiec 
z Polskiego Stowarzyszenia 
Ochrony Roślin (PSOR).

Oryginalne środki ochrony 
roślin muszą być zarejestrowane 
przez Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Daje to gwarancję, że 
prawidłowo zastosowany środek 
będzie zarówno skuteczny, jak 
i bezpieczny dla rolnika, plonów 
i środowiska.

Mogą być sprzedawane 
wyłącznie w sklepach i hur-
towniach zarejestrowanych 
i kontrolowanych przez Pań-
stwową Inspekcję Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa (PIORiN), 
a opakowanie produktu musi 
posiadać trwale przytwierdzo-
ną etykietę w języku polskim. 
Sprzedawca ma obowiązek wy-
stawić dowód zakupu (paragon 

lub fakturę). Dzięki temu ku-
pujący może dochodzić swoich 
praw, jeśli prawidłowo użyte 
środki nie zadziałają. Prawo 
nie chroni go, gdy skusi się 
na zakup środków podrobio-
nych poza legalnym kanałem 
dystrybucji.

Rolnik ryzykuje też obec-
nością w plonach zakazanych 
substancji lub przekroczonych 
poziomów pozostałości, a zatem 
nie będzie mógł takiego towaru 
sprzedać. Ponadto, jeśli kontrola 
ARiMR wykaże nieprawidłowo-
ści, rolnik może stracić dotacje 
unijne. Pozostaje także kwestia 
odpowiedzialności administra-
cyjnej, a nawet karnej.

Poza wymienionymi wyżej 
zagrożeniami, nielegalne środki 
ochrony roślin skutkują – jak 
powiedział Marcin Sobierajski 
z Krajowej Administracji Skar-
bowej – „poważnymi stratami 
dla budżetu państwa z tytułu 
zmniejszenia wpływów z na-
leżności celno-skarbowych. 
Dlatego KAS angażuje się ak-
tywnie w walkę z tym proce-
derem, kontrolując przejścia 
graniczne, porty oraz sprzedaż 
ś.o.r. poza legalnymi kanałami 
dystrybucji. Tylko w minionym 
roku jednostki KAS zatrzymały 
łącznie ok. 2985 kg nielegal-
nych środków. Niestety popyt 
na te produkty wciąż występuje, 

dlatego KAS wspiera kampanię 
PSOR, w ramach której prze-
strzegamy rolników przed za-
kupem podróbek” – powiedział 
Marcin Sobierajski.

Kompendium wiedzy na 
temat oryginalnych środków 
ochrony roślin, a także odpo-
wiedzialnego oraz zgodnego 
z prawem ich zakupu i stosowa-
nia stanowi strona internetowa: 
www.bezpiecznauprawa.org, 
prowadzona w ramach akcji 
edukacyjnej PSOR pod patro-
natem Krajowej Administracji 
Skarbowej.

Źródło: PSOR
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Chcesz zachować dopłaty unijne?

Ponad 18 tysięcy wypadków w rolnictwie

Jak wynika z danych KRUS, 
w 2017 roku rolnicy zgłosili 
ponad 18 tysięcy wypadków 
przy pracy, odnotowano także 
69 wypadków śmiertelnych. Do 
najczęstszych należą te powstałe 
na skutek upadku (50,2%), po-
chwyceń lub uderzeń przez czę-
ści ruchome maszyn i urządzeń 
(11,7%) oraz uderzeń, przygnie-
ceń bądź pogryzień przez zwierzę-
ta (11,2%). Jak więc przygotować 
się do sezonu prac polowych, aby 
zminimalizować ryzyko wystąpie-
nia wypadków i często ich bardzo 
kosztownych konsekwencji?

Przede wszystkim powinniśmy 
zminimalizować ryzyka będące 

najczęstszą przyczyną wypad-
ków przy pracy. Jeśli więc połowa 
z nich powstaje na skutek upadku, 
warto zadbać o odpowiednie obu-
wie – antypoślizgowe oraz chro-
niące kostki przed skręceniem. 
Równie istotne, szczególnie pod-
czas pracy z wykorzystaniem ma-
szyn rolniczych, jest odpowiednie 
dopasowanie odzieży. W żadnym 
w wypadku nie możemy zakładać 
luźnych, powiewających ubrań. 
Na ile to możliwe, powinny przy-
legać do ciała - szczególnie no-
gawki i mankiety – które mogą 
zostać wciągnięte przez wiru-
jące części maszyn. Natomiast 
równie ważne jest korzystanie 

z elementów ochronnych – jak rę-
kawice, maski, okulary, fartuchy 
czy słuchawki ochronne – jeśli 
pracujemy w środowisku dużego 
natężenia dźwięku.

Jak wynika z danych Państwo-
wej Inspekcji Pracy, prawie po-
łowa wypadków ma miejsce na 
terenie podwórza oraz obejścia 
gospodarstwa rolnego. Zanim 
więc rozpoczniemy najintensyw-
niejszy okres pracy przypadają-
cy na miesiące wiosenne i letnie, 
warto wyrównać nawierzchnie 
głównych ciągów komunikacyj-
nych, a przede wszystkim zabez-
pieczyć wszystkie otwory w ziemi. 
Porozrzucane przedmioty, 

nieużywane narzędzia, ale też 
niezabezpieczone wrota stanowią 
istotne zagrożenie nie tylko dla 
pracowników, ale również wszyst-
kich mieszkańców gospodarstwa 
domowego.

Niestety nie jesteśmy w sta-
nie przewidzieć wszystkich ryzy-
kownych sytuacji, dlatego warto 
dodatkowo zabezpieczyć się na 
wypadek niezdolności do pracy, 
a często również kosztownej re-
habilitacji. – Na rynku dostępne 
są już ubezpieczenia sprofilowane 
właśnie pod kątem osób szcze-
gólnie narażonych na wypadki 
przy pracy. Mając na uwadze, jak 
cenny jest każdy dzień w szczycie 

sezonu prac polowych, gwaran-
tują wypłatę wyższego świad-
czenia za pobyt w szpitalu niż 
w przypadku choroby, ponadto 
wysokość świadczenia jest stała 
bez względu na długość hospi-
talizacji. Uzyskane z ubezpiecze-
nia środki można przeznaczyć 
właśnie na pokrycie kosztów 
leczenia, ale mogą również sta-
nowić wyrównanie utraconych 
lub zmniejszonych zarobków – 
mówi dr Justyna Talarek – Z-ca 
Dyrektora Biura Ubezpieczeń 
Osobowych Concordii Ubezpie-
czenia. I dodaje  – Warto również 
pamiętać, że poważniejsze urazy 
mogą uniemożliwić nam pracę 

nawet przez kilka miesięcy. Od-
powiednio dobrane ubezpieczenie 
pokryje koszty utrzymania, jak 
również spłatę ewentualnych rat 
kredytów i pożyczek.

Praca na wysokościach, cięż-
kie załadunki, awarie maszyn 
i urządzeń, praca w nocy i przy 
zwierzętach - zawód rolnika wy-
maga połączenia tak naprawdę 
umiejętności dedykowanych kilku 
profesjom. Nie dziwi więc fakt, że 
należy do grona najbardziej nie-
bezpiecznych – dlatego tak ważne 
jest przestrzeganie kluczowych 
zasad bezpieczeństwa pracy.

Źródło: MSL Group
Opracowała: Jolanta 
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Jak zadbać o bezpieczeństwo w szczycie sezonu prac polowych.
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Bagno pilnie kupię lub wynajmę

Hydrotechnicy na niemal 
całym świecie pracowali nad 
ich osuszaniem i przerabia-
niem na przydatne gospodar-
czo łąki, pastwiska a nawet 
pola uprawne. Okazało się 
jednak, że bagno jako bagno 
ma o wiele większą wartość 
niż np. jako pole uprawne. 
Nie chodzi tu bynajmniej 
tylko o jego znaczenie przy-
rodnicze jako siedliska roślin 
czy zwierząt. Dlaczego bagna, 
a szczególnie torfowiska, są 
tak cenne, że rządy wielu 
państw przeznaczają olbrzy-
mie środki na przywrócenie im 
„naturalności”, opowiada dr 
Mateusz Grygoruk z Zakładu 
Hydrologii i Zasobów Wod-
nych Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska SGGW, 
główny konsultant ds. hydro-
logii w projekcie restytucji tor-
fowisk wysokich w Norwegii.

Świat wdepnął w bagno
Bagno, czyli obszar sta-

le podmokły, budzi niezbyt 
dobre skojarzenia. Przez więk-
szość ludzi postrzegane jest 
jako nieprzydatne gospodar-
czo, niedostępne, mroczne 
i brzydko pachnące. Słowo 
„bagno” jest w wielu języ-
kach synonimem zepsucia, 
demoralizacji. Takie pierw-
sze skojarzenia nasuwające się 
w związku z tym obszarem 
powodują, że raczej nikt nie ze-
chce mieszkać w jego pobliżu. 
W latach 50. i 60. XX wieku 
rządy państw we współpracy 
z hydrotechnikami prowadziły 

masową akcję osuszania ba-
gien i zamieniania ich w tereny 
przydatne pod względem go-
spodarczym, przede wszystkim 
w łąki. Na początku wszystko 
szło jak najlepiej: pozyskane 
tereny okazały się bardzo 
produktywne, a mieszkańcy 
okolic osuszonych mokradeł 
odczuwali poprawę warunków 
produkcji siana. Niestety, tylko 
przez kilka pierwszych lat. Póź-
niej okazało się, że pola upraw-
ne stworzone na bagnach nie 
mają takiej zdolności utrzyma-
nia odpowiednich warunków 
geochemicznych do produk-
cji roślinnej jak gleby ciężkie. 
Żeby utrzymać ich żyzność, 
trzeba je bowiem bardzo inten-
sywnie nawozić i kontrolować 
poziomy wody, co przez wiele 
lat czyniono. Utrzymanie cen-
nych gatunków traw stawało 
się zatem coraz kosztowniej-
sze. Z czasem w wielu miej-
scach okazało się, że koszty 
utrzymania osuszonych tor-
fowisk - zarówno przyrodni-
cze, jak i ekonomiczne - były 
zbyt wysokie w stosunku do 
zysków, jakie można uzyskać 
z ich utrzymania. Osuszone 
bagna tracą bowiem więk-
szość ze swych pierwotnych 
funkcji, takich jak akumulo-
wanie znacznych ilości węgla, 
zatrzymywanie wody i two-
rzenie unikalnych warunków 
życia dla specyficznych gatun-
ków roślin i zwierząt.  Wraz 
z rozwojem cywilizacyjnym 
i adaptacją polityki rolnej do 

zmian klimatu to właśnie te 
pierwotne funkcje bagien mają 
coraz wyższą wartość.

Wartość bagien rośnie
Metr kwadratowy dobrze 

zachowanego torfowiska może 
zakumulować rocznie około 
1 kg dwutlenku węgla. Jak 
to działa? „Rośliny, rosnąc, 
pobierają dwutlenek węgla 
w procesie fotosyntezy. Gdy 
na terenach bagiennych jest 
odpowiednio wysoki poziom 
wody, rosnące tam rośliny po 
zakończeniu okresu wegeta-
cji obumierają i rozkładają się 
w warunkach beztlenowych. 
Węgiel zakumulowany w ro-
ślinach, przy deficycie tlenu 
w profilu glebowym, zostaje 
więc wbudowany w torf. W ten 
sposób powstaje nowa warstwa 
torfu. Szacowano, że choć tor-
fowiska zajmują jedynie około 
2% powierzchni lądów, aku-
mulują około ¼ światowego 
węgla zgromadzonego w eko-
systemach. To niemal dwa razy 
więcej niż lasy” – mówi dr Ma-
teusz Grygoruk.

W Antropocenie korzystny 
czas dla bagien nastał wraz 
z wejściem w życie Protokołu 
z Kioto (2005 r.) – między-
narodowej rezolucji uzupeł-
niającej Ramową Konwencję 
ONZ w sprawie zmian klima-
tu. Dostrzeżono, że rola bagien 
w akumulacji dwutlenku wę-
gla może zostać wykorzystana 
w ocenie bilansu węgla róż-
nych krajów. Wprowadzono 
tzw. „carbon credits”, których 
cena co prawda ulega dyna-
micznym zmianom, jednak 
pozwala na przykład na wy-
cenę roli bagien w sekwestracji 
węgla. Przy ostrożnych założe-
niach ilości akumulowanego 
przez dobrze zachowane torfo-
wisko dwutlenku węgla moż-
na ocenić, że wartość bagna 
o powierzchni 10 hektarów 
wynosi około 10 000 zł rocz-
nie. A to tylko jedna z wielu 
funkcji bagien, które da się wy-
cenić. Nic więc dziwnego, że 
państwa uprzemysłowione są 
bardzo mocno zainteresowa-
ne przywróceniem świetności 
osuszonych kilkadziesiąt lat 
temu bagien. Ich rekultywacja 
nie jest jednak taka prosta.

Przede wszystkim – bagno 
bagnu nie równe. Nie ma prak-
tycznie możliwości utworzenia 
bagna w zupełnie nowym miej-
scu, gdyż wszystkie rodzaje 
bagien zależą głównie od uni-
kalnych warunków hydrogeo-
logicznych i hydrologicznych. 

Co więcej, w ciągu roku po-
wstaje średnio zaledwie mili-
metrowa warstwa torfu. Aby 
utworzył się pokład o grubości 
metra, potrzeba więc około 
tysiąca lat. W tej sytuacji nie 
pozostaje nic innego, jak po-
nownie nawadniać osuszone 
kiedyś tereny, których trady-
cyjne użytkowanie rolnicze 
staje się nieopłacalne lub 
przyrodniczo szkodliwe. Tu 
zaczynają się problemy, zwłasz-
cza na obszarach, gdzie przez 
wiele lat były pola uprawne. 
„Na niegdyś użytkowanych 
i nawożonych torfowiskach, 
które przesuszono pod kątem 
produkcji rolnej, znaczna część 
fosforu pochodzącego z nawo-
zów została zmagazynowana, 
głównie w związkach z żela-
zem, w głębszych warstwach 
gleby. Gdy przesuszona gle-
ba zostanie powtórnie uwod-
niona, na przykład w wyniku 
zatamowania odpływu z sys-
temu melioracyjnego, żelazo 
ulega redukcji, co prowadzi 
do uwolnienia fosforu. Roz-
puszczalne w wodzie frakcje 
tego pierwiastka stają się do-
stępne dla roślin, które jako 
pierwsze dostosowują się do 
„nowych-starych” warun-
ków wodnych. Niestety, nie 
są to zwykle najcenniejsze 
gatunki torfowiskowe, które 
w warunkach wysokiej eutro-
fizacji zostają zdominowane - 
np. w konkurencji o światło 
- przez gatunki, które w wa-
runkach wysokiego uwilgot-
nienia i wysokiej zawartości 
substancji odżywczych czują 
się bardzo dobrze (np. pałka 
szerokolistna). W restytucji 
torfowisk należy więc uważać, 
by nie wylać dziecka z kąpie-
lą. Co więcej, „uruchomione” 
fosforany z takich nieostrożnie 
uwadnianych torfowisk trafiają 
do najbliższej rzeki lub jeziora. 
Powoduje to nadmierne zara-
stanie zbiorników wodnych 
roślinnością, co prowadzi 
do zmiany warunków przy-
rodniczych w ekosystemach 
wodnych. Nadmierny rozwój 
roślinności w rzekach skutkuje 
także podniesieniem stanów 
wody, co niejednokrotnie koń-
czy się powodzią. Celem pracy 
hydrologów i ekologów pracu-
jących przy rekultywacji ba-
gien jest właśnie ograniczenie 
tych negatywnych skutków do 
minimum” – mówi dr Mateusz 
Grygoruk. W Polsce na szczę-
ście mamy niewiele tego typu 
problemów. Z jednej strony, 

w naszym kraju nie renatu-
ryzuje się jeszcze torfowisk na 
szeroką skalę. Z drugiej zaś, 
osuszone bagna zamieniano 
u nas głównie w łąki, a nie 
w pola uprawne – ich resty-
tucja, choć wymagająca, jest  
łatwiejsza.

Ogień i woda
Chociaż źle przeprowadzo-

ny proces rekultywacji bagna 
może mieć – jak każda tera-
pia – skutki uboczne, trzeba 
mieć świadomość, że obszary 
te w naturalnych warunkach 
są bardzo istotnym elementem 
ochrony przeciwpowodziowej. 
„Bagna są w stanie akumu-
lować olbrzymie ilości wody. 
Przykładowo bagna w Dolinie 
Biebrzy w okresach typowych 
wezbrań wiosennych groma-
dzą na powierzchni terenu 
oraz w wierzchniej warstwie 
profilu glebowego ilości wody 
porównywalne z największy-
mi zbiornikami retencyjnymi 
w Polsce. Metr sześcienny torfu 
może zawierać nawet 900 li-
trów wody! Dostrzeżono, że 
rozległe obszary bagiennych 
równin zalewowych są jedną 
z niewielu naturalnych metod 
przeciwdziałania powodziom 
i skutkom suszy. Dzięki ba-
gnom woda dłużej pozostaje 
w tzw. „małym obiegu”, zasi-
lając i krążąc w lokalnych eko-
systemach. Ma to szczególne 
znacznie w krajach o niskich 
zasobach wodnych, do któ-
rych należy Polska. Podobnie 
jak w przypadku „carbon cre-
dits”, udało nam się ocenić, że 
wartość wody akumulowanej 
przez bagno również ma wy-
miar ekonomiczny. Retencja 
(zatrzymanie) na mokradłach 
1 m3 wody to w Polsce wartość 
około 2 zł w skali roku. Badany 
przez nas fragment doliny Bie-
brzy każdego roku w okresach 
wezbrań zalewowych reten-
cjonuje średnio około 10 mln 
m3 wody. Hektar łąki zalanej 
20 cm warstwą wody przez 
2 miesiące w roku to wartość 
retencji na poziomie 1000 zł 
w skali roku. Badania naszego 
Zakładu stanowią początek 
rozważań nad wprowadzeniem 
tzw. „dopłaty retencyjnej” dla 
rolników pozwalających na 
okresowe zalewanie swych 
łąk położonych w dolinach 
wylewających rzek” ” – mówi 
M. Grygoruk.

Za restytucją bagien prze-
mawiają również inne argu-
menty – osuszone stanowią 
zagrożenie pożarowe. Jak 

duże, mogliśmy się przekonać 
w 2010 r., kiedy dym z wielkich 
pożarów osuszonych niegdyś 
torfowisk położonych 200 km 
na wschód od Moskwy, docie-
rał przez kilka kolejnych dni 
do centrum rosyjskiej stoli-
cy. Po tym incydencie szybko 
podjęto decyzję o powtórnym 
uwodnieniu osuszonych i nie-
użytkowanych już torfowisk 
tego regionu.

Żywe, a więc akumulujące 
węgiel torfowiska, to również 
szansa dla nowoczesnej pro-
dukcji rolnej. W Niemczech 
wprowadza się stopniowo „pa-
ludikulturę”, która polega na 
uprawianiu na dobrze zacho-
wanych bagnach specyficznej 
roślinności, np. trzciny, którą 
można z powodzeniem wyko-
rzystać do różnych celów (jako 
budulec lub do produkcji bio-
gazu). Efektywne  korzystanie 
z torfowisk wcale nie wymaga 
więc ich degradacji.

Bagno a miejski smog
Bagno na pewno jest w sta-

nie wchłonąć znaczne ilości 
dwutlenku węgla, akumulo-
wać węgiel i retencjonować 
wodę. Przyczynia się więc do 
poprawy jakości powietrza na 
danym obszarze. To jednak 
za mało, żeby w znaczący 
sposób zmniejszyć duszący 
wielkie aglomeracje smog. Na 
przykład w pobliżu Warszawy 
zachowanych w dobrym stanie 
torfowisk nie ma prawie wcale. 
„Rekultywacja bagien może 
pozytywnie wpłynąć na jakość 
powietrza, choć ze względu na 
efekt skali nie należy się tu spo-
dziewać znaczącej poprawy. 
Poza wymiernymi korzyściami 
płynącymi z akumulacji węgla 
obszary te pełnią także ważne 
funkcje przyrodnicze i krajo-
brazowe – przede wszystkim są 
siedliskiem licznych gatunków 
roślin i zwierząt związanych 
z tym konkretnym ekosyste-
mem. Warto więc dbać o ba-
gna i je polubić. Mamy już 
bowiem doświadczenie, że ich 
osuszanie w większości przy-
padków przynosi w dłuższej 
perspektywie znacznie więcej 
szkody niż pożytku” – mówi 
M. Grygoruk.

Redakcja: Anna Ziółkowska
Konsultacja merytoryczna: 

dr Mateusz Grygoruk, Zakład 
Hydrologii i Zasobów Wod-
nych Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska SGGW

Źródło: SGGW
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Kilkadziesiąt lat temu uważano dzikie bagna za tereny nieprzydatne.
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Innowacyjny czujnik gleby

Niskie zużycie paliwa dzię-
ki układowi prowadzenia ze 
zmienną głębokością narzę-
dzia. Sterowana czujnikiem 
regulacja głębokości robo-
czej. Lepsza wydajność pracy 
dzięki bardziej równomiernej 
prędkości roboczej. Mniejsze 
obciążenie kierowcy. Czujnik 
gleby całkowicie kompatybilny 
z systemem ISOBUS. Sterownik 

zadań ISOBUS dla maszyn 
uprawowych.

Case IH, wraz z austriackim 
dostawcą technologii – firmą 
Geoprospectors GmbH, ak-
tywnie pracuje nad rozwi-
nięciem długoterminowej 
współpracy w zakresie tech-
nologii detekcji gleby.

W efekcie tej współpracy 
Case IH wykorzystuje system 

Topsoil Mapper, wyproduko-
wany przez Geoprospectors 
GmbH oraz jest wyłącznym 
dystrybutorem produktów Ge-
oprospectors w Austrii, Belgii, 
Bułgarii, Francji, Niemczech, 
Węgrzech, Mołdawii, Holan-
dii, Polsce, Rumunii, Szwajca-
rii i Ukrainie.

Uzyskanie jednorodnej gleby 
rolnej wymaga zastosowania 

podczas uprawy różnych głę-
bokości roboczych narzędzia 
celem zrównoważenia charak-
terystycznych dla poszczegól-
nych części pola różnic pod 
względem typu gleby, jej gęsto-
ści i zawartości wody. Pomiar 
tych parametrów z wymaganą 
dokładnością i niezawodno-
ścią można wykonać jedynie 
w czasie rzeczywistym, gdyż 
zmieniają się one znacznie 
w zależności od sezonu.

Na przestrzeni wielu lat prac 
rozwojowych firma Geopro-
spectors GmbH  opracowała 
system czujników potrafiący 
odczytać w czasie rzeczywi-
stym istotne parametry gle-
by i przesłać je do komputera 
maszyny uprawowej w celu 
kontrolowania głębokości pro-
wadzenia narzędzia. W tym 
celu czujnik zainstalowany jest 
w przedniej części ciągnika. 
Zebrane pomiary są bezpo-
średnio przekształcane na 
polecenia sterujące pracami 
uprawowymi przez czujnik 

komputera, a następnie przeka-
zywane do komputera robocze-
go maszyny za pośrednictwem 
systemu ISOBUS.

– Topsoil Mapper to pierw-
szy czujnik gleby, który moż-
na bezpośrednio zintegrować 
z  narzędziami rolniczymi 
i który może sterować w cza-
sie rzeczywistym maszynami 
uprawowymi. Dzięki temu mo-
żemy regulować stopień upra-
wy w zależności od aktualnych 
warunków glebowych i pogo-
dowych – mówi  Michael Pre-
gesbauer, Dyrektor Generalny 
Geoprospectors GmbH.

Po podłączeniu czujnika do 
przedniego złącza ISOBUS oraz 
komputera roboczego sprzętu 
uprawowego do tylnego złą-
cza ISOBUS ciągnika, można 
rozpocząć pracę. Topsoil Map-
per oraz komputer narzędzia 
kontrolowane są wyłącznie 
przez terminal ISOBUS cią-
gnika. Odczyty głębokości 
dokumentowane są przez 
sterownik zadań terminala. 

Pozycjonowanie GPS ciągni-
ka wykorzystywane jest do 
tworzenia map na podstawie 
odczytów z czujnika.

Do dziś mapy gleby two-
rzone były w toku odrębnych 
czynności. Wprowadzenie sys-
temu Topsoil Mapper ozna-
cza możliwość zapisywania 
zaktualizowanych informacji 
na temat gleby w trakcie wy-
konywania prac, a następnie 
wykorzystanie ich do plano-
wania przyszłych zastosowań. 
Topsoil Mapper można stoso-
wać do wszystkich rodzajów 
roślin, warunków pogodowych 
oraz gleb. Dane wymieniane są 
za pośrednictwem standary-
zowanych formatów wymiany 
danych, takich jak ISO XML 
czy Shapefile, umożliwiają-
cych integrację z powszech-
nie stosowanymi systemami 
zarządzania gospodarstwem.
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Case IH włącza do swojego portfolio czujnik gleby do sterowania maszynami uprawowymi 
i siewnikami rzędowymi.

Najlepszy z najlepszych

 Kombajn IDEAL marki Massey 
Ferguson, należącej do koncernu 
AGCO, zdobył nagrodę Red Dot 
w kategorii pojazdów użytkowych, 
otrzymując tytuł „Red Dot: Naj-
lepsze z najlepszych”.

Jury uznało kombajny nowej 
serii IDEAL za kombajny najwyż-
szej jakości posiadające do tego 
przełomowy design, potwierdzając 
jednocześnie innowacyjne roz-
wiązania oferowane przez modele 
IDEAL oraz ich wyjątkową, ele-
gancką grafitową barwę.

Nagroda Red Dot w kategorii 

Product Design jest jedną z naj-
bardziej prestiżowych nagród za 
niezwykłe wzornictwo i innowa-
cyjność. „Od momentu premie-
ry, kombajny serii IDEAL Massey 
Ferguson zbierają obfite żniwa. Na 
targach rolniczych Agritechnica 
2017 kombajn IDEAL otrzymał 
od DLG (Niemieckiego Stowarzy-
szenia Rolniczego) srebrny me-
dal w kategorii Innowacyjność, 
uzyskał tytuł Maszyny Roku 
2018, a także otrzymał Nagrodę 
Publiczności.

Nagroda Red Dot „Najlepsze 

z najlepszych” w kategorii Product 
Design to kolejny ważny kamień 
milowy, który potwierdza sukces 
koncernu AGCO w dostarczaniu 
nowoczesnych projektów o wy-
sokim stopniu innowacyjności”, 
mówi Francesco Quaranta, Vice-
-President Sales, Marketing and 
Product Management Massey 
Ferguson, Europe and the Mid-
dle East.

„Seria IDEAL posiada nie tylko 
największy dostępny obecnie na 
rynku europejskim zbiornik na 

zboże, najszybszy współczynnik 
rozładunku i największy obszar 
omłotu*, lecz również wyposażona 
jest w wiele wyjątkowych nowych 
funkcji. Jesteśmy podekscytowani, 
widząc jak ta seria kombajnów 
Massey Ferguson zdobywa uznanie 
na najwyższych szczeblach

”, mówi Francesco Quaranta. 
„Jedną z takich nowych funkcji 
kombajnu IDEAL jest pełna łącz-
ność w postaci kompletnej i auto-
matycznej regulacji – wizualizacji 
IDEALharvest™ oraz Real Time 

Crop Flow (przepływu zbiorów 
w czasie rzeczywistym). U pod-
staw serii IDEAL leży najbardziej 
wydajny system przetwarzania 
spośród wszystkich kiedykolwiek 
zaprojektowanych przez koncern 
AGCO. „Pozwala on osiągnąć 
lepsze wyniki w zakresie jakości 
ziaren i słomy, omłotu ziarna, za-
potrzebowania na moc i wydajno-
ści zbioru w różnych warunkach” 
– dodaje Francesco Quaranta.

Do tegorocznego konkursu zgło-
szono łącznie 6300 produktów 
z 59 krajów. Wszystkie produk-
ty zostały ocenione indywidual-
nie przez międzynarodowe jury 
składające się z 40 niezależnych 
profesjonalistów w branży pro-
jektowania. Ceremonia wręcze-
nia nagród odbędzie się 9 lipca 
w Teatrze Aalto w niemieckim 
mieście Essen.

„Marka Massey Ferguson jest 
bardzo dumna z faktu otrzyma-
nia tak wielu wspaniałych nagród 
i wyróżnień za niedawno wprowa-
dzoną na rynek serię kombajnów 
IDEAL. Teraz naszym celem jest 
zdobycie najbardziej prestiżowej 

nagrody w naszej branży, którą 
jest to, że odnoszący sukces klienci 
będą wybierać kombajny IDEAL 
do prowadzenia swojej działalno-
ści”, mówi Francesco Quaranta.

„Jesteśmy na końcowym etapie 
pełnego przeszkolenia dedykowa-
nych zespołów Massey Ferguson 
ds. kombajnów IDEAL w naszych 
sieciach dealerskich na wszystkich 
rynkach w Europie i na Bliskim 
Wschodzie w zakresie sprzedaży 
i obsługi posprzedażowej.

Prowadzimy przygotowania 
także w związku z Gold Harvest 
Season w 2018 r., najbardziej am-
bitnym i przełomowym progra-
mem demonstracyjnym mającym 
miejsce we Francji, Wielkiej Bryta-
nii, Niemczech, Danii, Czechach, 
Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii 
i na Litwie.

* W oparciu o dane porównaw-
cze przedstawione na stronach 
internetowych marek konkuren-
cyjnych według stanu na dzień 
8 sierpnia 2017 r.
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Kombajn IDEAL z tytułem Red Dot w kategorii Product Design 2018.
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Kosiarka dyskowa czołowa 
KDF 341 S

Rolnicy zajmujący się ho-
dowlą bydła mlecznego zwra-
cają coraz większą uwagę na 
uzyskanie najwyższej czystości 
paszy w zbiorze zielonki, która 
przekłada się na wydajność 
produkcji mleka i kondycję 
stada, a tym samym utrzyma-
nie przewagi konkurencyjnej. 
SaMASZ, producent maszyn 
rolniczych dostarczający na 
rynek innowacyjne technolo-
gie do zbioru zielonki od lat 
tworzy rozwiązania, które 
mają wpływ na wysoką ja-
kość paszy. Kierując się tą de-
wizą firma dokonała ostatnio 

m.in. zmian konstrukcyjnych 
w popularnym modelu kosiarki 
dyskowej KDF 341 S. Kształt 
obudowy spulchniacza został 
zmieniony w sposób umoż-
liwiający wyeliminowanie 
zjawiska przedwczesnego 
zrzucania skoszonej zielonki 
na ziemie. Wydłużono obu-
dowę, co udrożniło przepływ 
skoszonej zielonki i obniżyło 
ryzyko zapychania się ma-
szyny. Dzięki zmianom kon-
strukcyjnym zmniejszono 
minimalną szerokość pokosu, 
co wyeliminowało problem 
trafiania skoszonej masy pod 

koła ciągnika. Wszystkie te 
rozwiązania przekładają się 
na czystość paszy, ogranicze-
nie strat wartości pokarmowej 
oraz bardziej ekonomiczny 
zbiór zielonki.

Czołowa kosiarka dyskowa 
KDF cieszy się popularnością 
na łąkach całego świata, o czym 
świadczy sprzedaż ponad 4 tys. 
sztuk. Na zaufanie klientów 
wpływa trwałość, łatwość ob-
sługi, sprawdzona konstrukcja 
oraz zapewnienie czystości pa-
szy i ochrony darni.

Źródło: SaMASZ
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Zbierana zielonka musi być czysta.

Rosyjski gigant podbije 
Europę?

Zakład produkuje przede 
wszystkim kombajny i ciągni-
ki powyżej 200 KM, a marka  
zdominowała rynek rosyjski 
i krajów ościennych.

Charakterystyczne jest 
biało-czerwone malowanie 
kombajnów, które traktowa-
ne jest jako dobrą wróżbę dla 
polskiego rynku.

Fabryka w Rostowie jest 
największą na świecie, zloka-
lizowana na ponad 140ha, za-
trudnia 8,5 tys. pracowników i  
produkuje 6,5 tys. kombajnów 
rocznie. Możliwości przero-
bowe pozwoliłyby natomiast 
zwiększyć ich liczbę do 10 tys. 
sztuk rocznie.

Buduje się tam cały typo-
szereg kombajnów od naj-
mniejszej i najnowszej Novy 
poprzez większe - Vector, 
Acros, RSM 161 aż po naj-
większy model Torum. Z tej 
części produkcji RostSelMash 

znany jest najlepiej, ale to nie 
wszystko. W fabryce powstają 
również sieczkarnie polowe, 
kosiarki pokosowe oraz spora 
gama maszyn do zbioru oraz 
uprawy gleby. Produkowane 
są tam również najmniejsze 
z ciągników przejętej kana-
dyjskiej marki Versatile, czyli 
model 2375.

Byliśmy tam! Specjalnie dla 
was pokazujemy zdjęcia, jak 
wygląda produkcja!

ZOBACZ FOTOGA-
LERIĘ wejdź na stronę:  
www.raportrolny.media.pl

Na szcególną uwagę zasłu-
gują modele: najmniejszy i naj-
większy. Najmniejszym jest 
Nova, o hederze 4, 5 lub 6 me-
trowym, pojemności zbiornika 
4500 l i 160-konnym silniku 
Cumminsa. Bęben młócący 
ma średnicę 600 mm i długość 
1.18 m, zaś kąt opasania wyno-
si 154 stopnie, a powierzchnia 

omłotu i separacji - niecały 
metr kwadratowy. Model ten 
to nowość - produkowany jest 
dopiero od ubiegłego roku, 
a dzięki swoim parametrom, 
dedykowany jest do mniej-
szych gospodarstw. 

Największym jest Torum 
z 520-konnym silnikiem 
marki Cummins, posiada-
jący zbiornik 12 tys. litrów 
oraz 6, 7 lub 9 metrowy he-
der. Do wyboru są hedery do 
kukurydzy, słonecznika oraz 
podbieracz pokosu. Omłot na-
stępuje w rotorze o średnicy 
762mm i długości 3.2m, kąt 
opasania to 360 stopni, a po-
wierzchnia omłotu i separacji 
– 5.4 m2. Napęd jest w cało-
ści hydromechaniczny. Jest to 
rozwiązanie dla dużych go-
spodarstw i firm usługowych, 
a z pozostałych, pośrednich 
modeli każdy rolnik łatwo wy-
bierze rozwiązanie skrojone na 
miarę swojego gospodarstwa.

Maszyny RostSelMasha nie 
ustępują zachodniej konkuren-
cji pod względem nowocze-
sności i jakości. Wspomnieć 
warto, że maszyny produko-
wane są w dwóch wersjach 
silnikowych: na rynek europej-
ski z silnikami spełniającymi 
wszystkie normy emisji spalin, 
oraz w wersji rosyjskiej. Sprzęt 
z Rostowa charakteryzuje się 
bardzo dużą solidnością wy-
konania i odpornością na nie-
sprzyjające warunki polowe. 
Co szczególnie interesujące, 
obsługa kombajnów tej marki 
jest bardziej intuicyjna niż wie-
lu zachodnich konkurentów.

Czy rlnicy w Polsce zaczną 
masowo kupować RostSelMa-
sha? Czy producent, który 
jeszcze rok temu był na mar-
ginesie polskiego rynku, sta-
nie się czołową marką wśród 
nowych kombajnów kupowa-
nych w naszym kraju? Wzglę-
dy techniczne i finansowe za 
tym przemawiają, choć w przy-
padku firmy zza wschodniej 
granicy może im na drodze 
stanąć polityka. Zachodnim 
rządom niekoniecznie będzie 
odpowiadało, że ich produkty 
zastąpi porównywalny jako-
ściowo, a znacznie tańszy pro-
dukt rosyjski. Dlatego lepiej się 
pośpieszyć z zakupem, bo – jak 
to zazwyczaj w życiu bywa – 
kto pierwszy, ten lepszy.

Alicja Szczypta 

RostSelMash , to Rostowska Fabryka Maszyn 
Rolniczych w Rostowie nad Donem 
w południowej Rosji.
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Dla czystszej przyszłości
Valtra jest pierwszą na świecie 

fabryką ciągników rolniczych, 
która zaczęła stosować do pierw-
szego rozruchu wszystkich no-
wych ciągników odnawialny olej 
napędowy Neste MY.

W rezultacie, każdego roku ok. 
700 000 litrów paliwa kopalnego 
(oleju napędowego z ropy nafto-
wej) do silników wysokoprężnych 
będzie zastępowane 100-procen-
towym paliwem odnawialnym.

Valtra jest jednym z liderów 
światowej produkcji ciągników 
rolniczych. Gdy ciągnik schodzi 
z linii produkcyjnej, jego zbiornik 
po raz pierwszy jest napełniany 
paliwem. Od marca tego roku 
zarówno wszystkie nowe ciągni-
ki Valtra, jak również wózki wi-
dłowe pracujące w fabryce, będą 

zalewane odnawialnym paliwem 
Neste MY.

„W dzisiejszych czasach ważne 
jest, aby pokazać naszym klien-
tom, że podejmujemy zdecydowa-
ne działania w zakresie ochrony 
środowiska. Firma Neste MY 
oferuje nam prosty sposób na 
osiągnięcie celu w tym zakre-
sie. Zmiana jest istotna, ponie-
waż nasza firma zużywa bardzo 
duże ilości oleju napędowego”, 
twierdzi Mikko Lehikoinen, 
dyrektor ds. marketingu firmy 
Valtra. Paliwo Neste MY jest 
produkowane w 100% z od-
padów odnawialnych, dzięki 
czemu emituje do 90 procent 
mniej gazów cieplarnianych 
w porównaniu do paliw kopal-
nych. Dzięki zastosowaniu tego 

paliwa odnawialnego redukcja 
emisji odpowiada usunięciu na 
rok z naszych dróg prawie 560 sa-
mochodów lub jest równoważne 
około 46 000 godzin pracy cią-
gnika bez emisji spalin.

Jakość nowego paliwa odna-
wialnego jest na najwyższym 
poziomie, a jego właściwości 
do rozruchu zimnego silnika 
są wystarczające nawet dla wa-
runków arktycznych. Paliwo 
odnawialne może być używa-
ne w ciągnikach i wózkach wi-
dłowych bez żadnych dodatków 
i bez konieczności wprowadzania 
zmian w obecnie stosowanych 
silnikach.

„Środowisko jest bardzo waż-
ne dla naszych klientów, którzy 
tradycyjnie wspierają wartości 

ekologiczne. Starają się oni stale 
dokonywać najlepszych wybo-
rów i bez wątpienia stawiają na 
pierwszym miejscu odpowiedzial-
ność również przy wyborze marki 
ciągnika”, dodaje Lehikoinen.

Dzięki stosowaniu paliw Neste 
MY, Valtra wzmacnia swoją rolę 
jako odpowiedzialny i innowa-
cyjny producent. Każdy nowy 
ciągnik Valtra będzie dostarczany 
klientom z paliwem przyszłości - 
odnawialnym w 100-procentach, 
które jest uzyskiwane zgodnie 
z zasadami recyklingu, a część 
surowców pochodzi od rolników 
– klientów Valtry.

Dziewięć na dziesięć nowych 
ciągników produkowanych w fa-
bryce Valtra jest eksportowanych 
do ponad 75 krajów na całym 

świecie.
„To pokazuje nasze zaangażo-

wanie w gospodarkę odpadami 
i otwartość na innowacje. Jeste-
śmy przekonani, że przesłanie to 
jest bardzo atrakcyjne dla na-
szych docelowych odbiorców, 
niezależnie od tego, czy są w Fin-
landii, Japonii czy w Chile”, pod-
sumowuje Lehikoinen.

„Jesteśmy niezmiernie za-
dowoleni, że możemy pomóc 
firmie Valtra zmniejszyć emisję 
dwutlenku węgla z ich ciągni-
ków w ponad 75 krajach. Paliwo 
Neste MY można z powodzeniem 
stosować na całym świecie i przez 
cały rok, ponieważ może ono wy-
trzymać temperatury do -34°C. 
Jego właściwości przechowywa-
nia są również doskonałe”, mówi 

Mika Hyötyläinen, wiceprezes ds. 
marketingu i usług Neste.

Valtra dostarcza paliwo od-
nawialne Neste MY do ponad 
75 krajów na całym świecie – 
pierwsze napełnienie zbiornika 
w każdym nowym ciągniku.

Odnawialny olej napędowy 
Neste MY jest klasyfikowany 
jako hydrorafinowany olej ro-
ślinny (HVO) i nie należy go 
mylić z tradycyjnym biodieslem 
(FAME). Paliwo produkcji Neste 
MY jest produktem najwyższej 
jakości i może być stosowane bez 
domieszek lub w dowolnym sto-
sunku mieszania we wszystkich 
silnikach wysokoprężnych.

Źródło: Valtra
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Valtra przechodzi na stuprocentowo odnawialne paliwo do ciągników.

Valtra – ciągniki dla każdego

Valtra, jako placówka fa-
bryczna, na polskim rynku 
jest już 15-ty rok, ale pierw-
sze nowe ciągniki VALTRA-
-VALMET pojawiły się na 
naszym rynku już 20 lat 
temu. Początkowo sprzedaż 
realizowana była wg modelu 
fińskiego, czyli bezpośrednio 

do klienta końcowego. Podob-
nie było z serwisem. Dalszy 
rozwój rynku spowodował 
potrzebę zapewnienia bli-
skości obsługi, stąd zmiana 
modelu sprzedaży oraz ser-
wisu, a 10 lat temu początek 
budowy sieci dealerskiej. To-
warzyszył temu ciągły proces 

rozwoju i doskonalenia obsługi 
Klienta. Specjalizacja zespołu 
VALTRA, ukierunkowana wy-
łącznie na ciągniki, pozwala 
zapewnić profesjonalny serwis 
dla klienta końcowego. Zmia-
ny struktury organizacyjnej 
i poszerzenie oferty o inne 
produkty AGCO w roku 

2017, tylko pozytywnie wpły-
nęły na wielkość sprzedaży 
ciągników Valtra. Porównując 
wyniki rok do roku, nastąpił 
wzrost sprzedaży i zwiększenie 
udziałów w rynku o ponad 1%. 
VALTRA jest mocna w tym co 
robi – bez mała co 5-ty sprze-
dawany w Polsce ciągnik w za-
kresie mocy 150 - 200 KM to 
VALTRA. Niewiele mniejsza 
sprzedaż jest w zakresie 200 – 
250 KM. Wprowadzając na 
rynek nową serię A, nadeszła 
kolej na zwiększenie znaczenia 
VALTRY wśród odbiorców cią-
gników z grupy 75 - 130 KM. 
Nowością prezentowaną na 
targach w Kielcach był naj-
mocniejszy model tej serii, mo-
del A134, o mocy aż 130 KM. 
Jest to znakomite rozwiąza-
nie dla tych użytkowników, 
którzy potrzebują ciągnik 
mocny i prosty. Dla klientów 
o wysokich wymaganiach, ze 
względu na specyfikę produk-
cji i stosowanych technologii, 
firma ma całą gamę ciągników 
serii N – od 100 do 201 KM, 
w różnych wersjach i rozwią-
zaniach. Średniej wielkości cią-
gnik z tej serii, przykładowy 
model N134, znakomicie radzi 
sobie w pracach, w których 
większość użytkowników pra-
cowała dotychczas ciągnikami 
z silnikami 6-cylindrowymi. 
Seria N to masywne i najmoc-
niejsze ciągniki 4-cylindrowe! 

Na przykład, N134Active, to 
„następca” ciągników 6-cy-
lindrowych w tym zakresie 
mocy – silnik o poj. 4,9l, masa 
6,5 tony, rozstaw osi 2,66 m, 
czyli jak wcześniej w ciągni-
ku 6-co cylindrowym, DMC 
– dopuszczalna masa całkowita 
wynosi aż 11 ton! Wprowadze-
nie na rynek kompletnej rodzi-
ny ciągników 4-tej generacji ze 
znakomitymi rozwiązaniami 
technologicznymi, wpłynęło 
też na ogromny wzrost sprze-
daży serii T – ciągników z silni-
kami 6-cylindrowymi. Model 
flagowy T254Versu, wielokrot-
nie wyróżniany, jest m.in. 
zdobywcą tytułu „Tractor of 
the Year 2018” aż w dwóch 
kategoriach: „Ciągnik” oraz 
„Design”. Na ostatnich tar-
gach w Poznaniu - Złoty 
Medalista Polagra Premiery 
2018. To traktor pełen mocy, 
aż 271 KM i wysoki moment 
obrotowy. Najlepsza kombina-
cja parametrów użytkowych 
w połączeniu z technologią. 
Do tego wszystkiego nowe 
centrum sterowania – VAL-
TRASmartTouch – jak dotyk 
Finlandii. Wszystko w jed-
nym miejscu, łącznie z super 
precyzyjną nawigacją! Prosto 
i mądrze, wyświetlasz tylko to 
czego potrzebujesz – na jed-
nym ekranie. 

Na szczególną uwagę zasłu-
gują też modele z silnikami 

nisko-obrotowymi EcoPower: 
N114-e, N154-e oraz 6-cy-
lindrowy T174-e. Podobnie 
jak przed laty – rewelacyjne 
rozwiązanie, niosące z sobą 
między innymi: oszczędną 
eksploatację, wysoki komfort, 
najniższy poziom hałasu i dłu-
gą żywotność silnika, a zara-
zem możliwość pracy w trybie 
Eco lub konwencjonalnym, 
gdy niezbędne są pełne obroty 
silnika. 

Dla ciągników rolniczych 
najważniejszym segmentem 
jest oczywiście rolnictwo, ale 
dla VALTRY nie mniej waż-
ną dziedziną jest leśnictwo. 
Do pracy w lesie ciągnik jest 
gotowy już wyjeżdżając z fa-
bryki – bezpośrednio z linii 
produkcyjnej lub, jeśli jest ta-
kie życzenia klienta, ze Studia 
Unlimited. 

Oprócz ciągników koło-
wych w ofercie znajdują się 
również agregaty prądotwór-
cze VALTRA o mocach 60 – 
250 kVA. W zależności od 
potrzeb z różnymi opcjami 
sterowania, od prostych do 
w pełni zautomatyzowanych. 

Ze wszystkimi produktami 
VALTRA można zapoznać się 
u dealerów oraz spotkać na 
planowanym cyklu pokazów 
polowych SmartTour. 

Źródło: Valtra
Opracoawła: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Pierwsze nowe ciągniki VALTRA-VALMET pojawiły się na polskim rynku już 20 lat temu.
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Poszukiwane marki ciągników
W 2017 roku zarejestrowano 

16415 używanych ciągników 
rolniczych i 10082 nowych. 
Wśród kilkudziesięciu produ-
centów, możemy wyróżnić kil-
ka marek, których używane 
modele są najbardziej poszu-
kiwane i najczęściej sprowa-
dzane do Polski.

Rolnik inwestujący w nową 
maszynę podobnie jak w przy-
padku zakupu samochodu cie-
szy się dwa razy. Pierwszy raz, 
gdy dokonuje zakupu, a drugi 
raz w momencie jej odsprze-
daży, jako maszyny używanej. 
Aby ten drugi aspekt mógł się 
spełnić, niezwykle istotne jest 

inwestowanie w maszyny pro-
ducentów, których modele są 
najbardziej poszukiwane oraz 
z biegiem lat najmniej tracą na 
wartości. Zaufanie do marki 
na rynku wtórnym jest najlep-
szym wyznacznikiem jakości 
i ceny.

W roku 2017 najwięcej 
zarejestrowano ciągników 
marki był John Deere, łącz-
nie 3443 sztuki, co jest najlep-
szym wynikiem ze wszystkich 
marek. Używanych ciągników 
amerykańskiego producen-
ta zarejestrowano w liczbie 
2125 sztuk, co dało mu pierw-
sze miejsce na rynku wtórnym, 

natomiast nowych 1318 i jest 
to drugi wynik w Polsce.

Największą popularnością 
na rynku wszystkich ciągni-
ków rolniczych cieszyły się 
maszyny o mocy 70-79 KM, 
których łącznie zarejestrowano 
3251 szt. (nowe – 1918 szt., 
używane – 1333 szt.). Na 
drugim miejscu znalazły się 
ciągniki o mocy 80-89 KM, 
zarejestrowano 2282 szt. (nowe 
– 857szt., używane – 1525 szt.). 
Natomiast modele o mocy 
90-99 KM znalazły 2203 na-
bywców (nowe – 818, używa-
ne – 1385).

Przyglądając się liderowi 

rynku ciągników rolniczych 
– marce John Deere, możemy 
wyróżnić kilka najpopularniej-
szych modeli, które domino-
wały na liście rejestracji wg 
SAMAR w 2017 roku:

Używane:
6620 – 63 szt.
6920 – 60 szt.
6930 – 56 szt.
6820 – 56 szt.
Nowe:
6155R – 177 szt.
6120M – 145 szt.
5083M – 94 szt.
- Wszystko wskazuje na 

to, że w najbliższych latach 
wartość używanych ciągników 

będzie wyższa. Wynikać bę-
dzie to z faktu, że coraz wię-
cej Klientów inwestujących 
w nowy ciągnik decyduje się 
na wydłużoną ochronę gwa-
rancyjną, kontrakt obsługowy, 
szczegółowe przeglądy pose-
zonowe, systemy telematyczne 
kontrolujące ciągnik oraz prze-
widujące i zapobiegające awa-
riom. Takie maszyny objęte 
profesjonalną opieką serwiso-
wą są utrzymywane w wyższej 
kondycji technicznej a do na-
praw zawsze są używane orygi-
nalne nowe część,i szczególnie 
w trakcie wydłużonej ochrony 
gwarancyjnej. – mówi Piotr 

Dziamski z John Deere Polska.
Dodatkowo ciągniki wypo-

sażone w systemy rolnictwa 
precyzyjnego, będą w stanie 
uzyskać wyższą cenę na rynku 
wtórnym, ponieważ umożli-
wiają uzyskanie wyższych 
oszczędności i wydajności, 
które zapewniają te innowa-
cyjne rozwiązania. Planując 
zakup ciągnika warto przeana-
lizować statystyki rejestracji, 
szczególnie maszyn używa-
nych, ponieważ są one dosko-
nałym świadectwem jakości.

Źródło: John Deere Polska
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Używane ciągniki od wielu lat cieszą się szerokim zainteresowaniem w Polsce.

U John Deere’a grali w Monopoly

Wszyscy znamy popu-
larną grę w Monopoly, ale 
mało kto widział jej rolniczą 
wersję, gdzie zamiast nieru-
chomości, kupuje się pakie-
ty serwisowe, telematyczne 
i inne usługi dodatkowe. Te 
oznaczają dodatkową ochro-
nę maszyn, zaś wydarzenia 
w grze to typowe awarie i ich 
skutki, jak np. opóźnione sie-
wy i zbiory. W siedzibie John 
Deere’a w Tarnowie Podgór-
nym pierwsze rozgrywki far-
merskiego Monopolu odbyły 

się w końcu kwietnia, a morał 
z gry jest prosty: kto inwestuje, 
ten wygrywa. Na jej temat roz-
mawiamy z graczem, Piotrem 
Dziamskim.

Przegrał pan w grze, choć 
po pana konserwatywnej 
strategii sądziłam, że prze-
gra pan mocniej. Jak pan to 
ocenia?

Koleżanka, która grała ze 
mną, była bardziej skłonna 
do inwestycji w systemy rol-
nictwa precyzyjnego, rozwią-
zania telematyczne, ochronę 

pogwarancyjną, pakiety prze-
glądowe itp., i dzięki temu 
miała możliwość wykorzy-
stywania tych narzędzi – pa-
kietów i usług – podczas prac 
polowych, gdy napotykała róż-
norodne wyzwania. Ja nato-
miast starałem się być bardziej 
powściągliwy, konserwatywny, 
mniej otwarty na innowacyjne 
rozwiązania, tak jak typowy 
rolnik, który chce oszczę-
dzać i lubi zrobić inwestycję 
jak najmniejszym kosztem. 
Moja współgraczka zyskała, 

bo w sytuacjach gdy maszynę 
trzeba było wyregulować czy 
skalibrować, ona korzystała 
z zakupionych pakietów, np. ze 
zdalnego dostępu do maszyny, 
a ja musiałem czekać kolejkę.

Wszystkie te systemy ser-
wisowe mają tę wspólną ce-
chę, że z góry płacimy jakby 
abonament za usługi, które 
są nam później świadczone 
gdy jesteśmy na polu.

Część tych systemów jest 
płatnych w pakiecie ob-
sługowym, negocjowanym 

z dealerem przy zakupie ma-
szyny, a część jest bezpłat-
na, np. JDLink. Konkretnie 
JDLink w tej chwili jest stan-
dardowym wyposażeniem cią-
gników serii 7R, 8R, 9R oraz 
większych z serii 6R.

A można starsze modele 
doposażyć w niego?

Jak najbardziej. Wiele cią-
gników było już wcześniej 
w niego wyposażonych, ale 
aktywacja była za dopłatą, 
więc sporo rolników rezygno-
wało z niego. Temat jest jednak 
otwarty, nawet w przypadku 
starszych ciągników. W grze 
nie był poruszony aspekt 
taki, że ciągnik posiadający 
system sterowania satelitar-
nego, telematykę, ochronę 
pogwarancyjną, na rynku 
wtórnym będzie zawsze wię-
cej wart niż identyczny, który 
tych dodatkowych usług nie 
miał. Dlaczego? Po pierwsze, 
maszyny objęte ochroną po-
gwarancyjną, czyli wydłużoną 
gwarancją, są serwisowane na 
czas przez dealera. Po drugie, 
części nie są wymieniane na 
zamienniki lub używane, lecz 
na nowe i oryginalne. A po 
trzecie systemy telematyczne 
i rolnictwa precyzyjnego są 
wartością samą w sobie. Takie 
maszyny na rynku wtórnym 
mają i będą miały wyższą war-
tość rezydualną, a więc obecni 
właściciele przy odsprzedaży 
i wymianie na nowy uzyskają 
lepszą cenę.

Wróćmy jeszcze do gry 
w Monopoly. Na ile pienią-
dze w grze są proporcjonalne 

do rzeczywistych pieniędzy 
w gospodarstwie?

Staraliśmy się nie przeja-
skrawiać i znaleźć w miarę 
rozsądne proporcje, choć 
pamiętajmy, że to tylko gra, 
więc sumy są w pewnym sensie 
symboliczne. Jednak jeśli to 
odnieść do rzeczywistych pie-
niędzy, to samo zastosowanie 
automatycznego satelitarne-
go systemu prowadzenia daje 
oszczędność 8% na samych 
przejazdach. Niby to nie jest 
wiele, ale 8% zarówno na pa-
liwie, jak i na nawozach, na-
sionach i środkach ochrony 
roślin, to już nie jest kwota do 
pominięcia. Mniejsze zużycie 
to tylko jedna strona meda-
lu. Drugą jest to, że nawóz 
czy chemia będą dawkowa-
ne precyzyjniej. To wszystko 
spowoduje, że będziemy mogli 
pracować szybciej i wydajniej, 
nie dzieląc swojej uwagi na ob-
serwację zarówno maszyny jak 
i toru jazdy. Tego typu korzyści 
jak mniejsze skupienie i zmę-
czenie, to kolejne korzyści, któ-
re już trudniej wyliczyć wprost 
w pieniądzu. Wiele też zależy 
od profilu działalności, bo np. 
w gospodarstwie warzywni-
czym te oszczędności będą 
większe niż przy typowych 
uprawach polowych. Kilka-
naście procent przy kilkudzie-
sięciu hektarach to już kwota 
nie do pogardzenia. Podczas 
gry obecny był rolnik, który 
obliczył sobie, że te rozwiąza-
nia dają mu 100 zł na hektarze.

Rozmawiała Alicja Szczypta.
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Tworzymy urodzaj

Czym są 
karotenoidy

Czym są karotenoidy, gdzie 
ich szukać i dlaczego są cen-
ne w codziennej diecie? Wy-
jaśnia ekspert, dr hab. Dariusz 
Włodarek ze Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie.

– Karotenoidy to substancje, 
które między innymi nadają 
roślinom barwę od żółtej do 
czerwonej. Zidentyfikowano 
ponad 600 karotenoidów, jed-
nak do najbardziej znanych 
zaliczyć można – beta-ka-
roten, luteinę, zeaksantynę, 
beta-kryptoksantynę, likopen. 
Posiadają one wiele korzyst-
nych dla zdrowia właściwości, 
a przede wszystkim działanie 
antyoksydacyjne. Dzięki walce 
z wolnymi rodnikami chro-
nią organizm przed wieloma 
przewlekłymi chorobami. 
Regularne uzupełnianie die-
ty o produkty, które są źró-
dłem karotenoidów – przede 
wszystkim warzyw i owoców – 
zmniejsza ryzyko wystąpienia 
m.in. niektórych nowotworów 
oraz miażdżycy. Luteina i ze-
aksantyna są bardzo ważne dla 
prawidłowego funkcjonowania 
siatkówki oka i mają znaczenie 
w zmniejszaniu ryzyka wystą-
pienia zwyrodnienia plamki 
żółtej (AMD), choroby będącej 
częstą przyczyną utraty wzro-
ku u osób starszych. Bardzo 
dobrym źródłem karoteno-
idów są warzywa i owoce na 
przykład: jarmuż, szpinak, 
czerwona papryka, pomido-
ry i marchew, a także niektóre 
soki – wyjaśnia dr hab. Dariusz 
Włodarek.

Zdrowa cera przez cały rok
Warto spożywać marchew, 

jarmuż, czerwoną paprykę, 
a także soki marchwiowe. Pro-
dukty te są bowiem bogatym 
źródłem beta-karotenu (pro-
witaminy A), który bardzo do-
brze wpływa na koloryt skóry, 

pomagając zachować również 
jej zdrowy i młody wygląd. 
Wspiera on także właściwe 
funkcjonowanie błon śluzo-
wych oraz narząd wzroku. 
Pomaga w prawidłowej pracy 
układu odpornościowego, jak 
też przyczynia się do utrzyma-
nia właściwego metabolizmu 
żelaza. – Warto wiedzieć, że 
jedna szklanka (ok. 200 ml) 
soku marchwiowego pokrywa 
dzienne zapotrzebowanie na 
witaminę A, która powstaje 
z beta-karotenu – podkreśla 
dr hab. Włodarek.

Moc z likopenu
Produktem bogatym w cen-

ny karetonoid – likopen – są 
pomidory i soki z nich powsta-
łe. Likopen to jeden z najsil-
niejszych przeciwutleniaczy. 
Jak potwierdzają badania, 
jego wysokie spożycie może 
wpływać zapobiegawczo na 
ryzyko zachorowania m.in. na 
raka szyjki macicy i prostaty. 
– Co ciekawe pod wpływem 
obróbki termicznej zwiększa 
się jego biodostępność, dlatego 
na przykład w pasteryzowa-
nych sokach pomidorowych 
jest nawet lepiej przyswajany 
Warto także wspomnieć, że 
charakterystyczną cechą ka-
rotenoidów jest ich fotolabil-
ność, co oznacza, że ulegają 
przemianom w obecności świa-
tła, a opakowanie kartonowe, 
w których często dostępne są 
soki, chronią je przed wpły-
wem czynników zewnętrznych 
między innymi właśnie światła 
– wyjaśnia dr hab. Włodarek.

Beta-kryptoksantyna
Wiele wartościowych skład-

ników, na przykład witaminę 
C czy foliany, zawiera sok po-
marańczowy. To też bardzo 
dobre źródło beta-kryptoksan-
tyny, która należy do grupy 
karotenoidów i również ma 
działanie antyoksydacyjne. 

Chroni przed skutkami stre-
su oksydacyjnego, a także ma 
znaczenie dla prawidłowej 
komunikacji międzykomór-
kowej. Badania wykazały, że 
beta-kryptoksantyna również 
jest lepiej przyswajana przez 
organizm z pasteryzowanego 
soku pomarańczowego niż ze 
świeżych owoców.

[…]Codzienna dieta bogata 
w warzywa, owoce, a także soki, 
może w realny sposób polepszyć 
stan zdrowia oraz skutecznie 
przeciwdziałać rozwojowi wielu 
poważnych chorób – podsumo-
wuje dr hab. Dariusz Włodarek.
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Karotenoidy korzystanie 
wpływają na prawidłowe 
funkcjonowanie organizmu.
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Promocja ciągników John Deere
Z okazji 100-lecia produk-

cji ciągników, amerykański 
producent przygotował dla 
klientów specjalną promo-
cję, w której do każdego za-
kupionego ciągnika powyżej 
100KM przeznaczony jest 
prezent – szafka/skrzynka 
narzędziowa za 1zł netto dla 
gospodarstwa. Oferta trwa do 
31.07.2018 roku.

Dokładnie 14 marca 
1918 roku, John Deere rozpo-
czął produkcję swoich pierw-
szych ciągników, wykupując 
Waterloo Gasoline Engine 
Company – jednego z pierw-
szych na świecie producentów 
ciągników spalinowych „Wa-
terloo Boy”. Od tej pory firma 

rozpoczyna marsz w kierunku 
światowego potentata w bran-
ży rolniczej.

- 100 lat od wyproduko-
wania pierwszego ciągnika 
z logotypem John Deere to 
doskonała okazja, aby za-
proponować naszym klientom 
specjalną promocję. Chcemy 
razem z nimi świętować tą 
ważną dla nas rocznicę, dla-
tego też każdy klient, który za-
kupi ciągnik powyżej 100KM 
w okresie obowiązywania 
promocji, otrzyma od John 
Deere ponad sto prezentów, 
które będą znajdowały się 
w specjalnych skrzynkach 
narzędziowych – mówi Piotr 
Dziamski z John Deere Polska.

Takie pełne wyposażenie, 
będzie przydatne na wiele lat  
w codziennych obowiązkach 
w domu, czy też warsztacie.

Zestawy narzędziowe John 
Deere zostały przygotowane 
we współpracy z firmą King 
Tony. Zakres dostępnych 
narzędzi jest bardzo szeroki 
i powinien zaspokoić potrzeby 
większości klientów. W zesta-
wach znajdują się standardowe 
i głębokie nasadki, odwracalny 
mechanizm zapadkowy i ak-
cesoria, zestawy kluczy nasa-
dowych, płasko-oczkowych 
lub imbusowych, szczypce, 
młotki, pilniki, zestawy wy-
bijaków, obcinaki, piły oraz 
taśmy miernicze.

W zależności od posiada-
nego modelu ciągnika, klient 
otrzyma odpowiedni zestaw 
narzędziowy. I tak do ciągni-
ków o mocy 100 KM i powyżej 
serii: 5G, 5M, 5R, 6MC/RC, 
6M przeznaczona jest skrzynka 
ze 114 elementami wyposaże-
nia. Nieco więcej elementów, 
dokładnie 172, przewidzia-
nych jest do ciągników serii 
6R. Natomiast do najwięk-
szych modeli: 7R i 8R/RT i 9R/
RT/RX przewidziano wózek 
narzędziowy wyposażony 
w szuflady (5 małych i 2 duże) 
zamontowane na gładkich pro-
wadnicach z łożyskami kulko-
wymi. Wszystko na 4 kółkach, 
w tym dwóch prowadzących 

z hamulcami. Maksymalne ob-
ciążenie takiego wózka wynosi 
360 kilogramów.

Oferta promocyjna obejmu-
je nowe ciągniki John Deere 
o mocy znamionowej / nomi-
nalnej bez IPM  (wg normy 
97/68EC) 100 KM i wyższej 
zamówione w okresie od 
12.04.2018 do 31.07.2018.

Dodatkowo oprócz narzędzi, 
amerykański producent oferuje 
dla ciągników serii 7R oraz mo-
deli 6230R i 6250R (zamówio-
nych w okresie od 02.05.2018 do 
31.07.2018) 3 lata ochronygwa-
rancyjnej z 1 zł netto. Koszt 
ochrony pogwarancyjnej bę-
dzie rozliczony rabatem do ceny 
ciągnika. Trzy letnia ochrona 

gwarancyjna składa się z jed-
nego roku fabrycznej gwarancji 
i dodatkowo dwóch lat ochro-
ny pogwarancyjnej PowerGard 
Protection Plus. W trakcie 
ochrony PowerGard roczna 
liczba przepracowanych mo-
togodzin nie może przekroczyć 
500 mtg w przypadku modeli 
6230R i 6250R oraz 750 mtg 
w przypadku ciągników serii 
7R. Skorzystanie z pogwaran-
cyjnej ochrony PowerGard 
wymaga podpisanie kontrak-
tu obsługowego obsługowego 
z Dealerem John Deere w Polsce.

Źródło: John Deere
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100 prezentów do ciągników powyżej 100 KM

Rolnik szuka automatyzacji
Ostatnie lata to prawdziwy 

skok cywilizacyjny na polskiej 
wsi. Nikogo nie dziwi już prowa-
dzenie maszyny bez trzymania 
kierownicy, czy zdalny dostęp 
do ustawień i konfiguracji ma-
szyny z komputera w biurze 
właściciela lub dealera. Polscy 
rolnicy coraz częściej stawiają 
na innowacje w swoich gospo-
darstwach. Natomiast młodzi 
adepci tego zawodu, chcąc na-
dążyć za postępującymi tech-
nologiami, szkolą się w nowych 
zawodach w swoich szkołach 
i uczelniach.

Polska wieś kojarzona jest 
z dziedzictwem, tradycjami oraz 
ciężką praca na roli. Trend ten 
jednak się zmienia, ponieważ 
coraz częściej w polskich gospo-
darstwach obserwuje się roz-
wój innowacyjności i nowych 
technologii. Takie terminy jak 
cyfryzacja, robotyzacja czy au-
tomatyzacja, zwracają coraz 
baczniejszą uwagę rolników. 
Wszystko spowodowane jest 
tzw. czwartą rewolucją prze-
mysłową, która ma za zadnie 
przyśpieszyć komunikację na 
linii człowiek-maszyna i począt-
kuje erą rolnictwa 4.0. Zbiega 
ona się akurat w czasie, kiedy 
jednym z głównych problemów 
w polskim rolnictwie jest mała 
liczba doświadczonych opera-
tów maszyn w stosunku do po-
trzeb całego sezonu. Dlatego też 
producenci, dostrzegając tego 
typu problemy, oferują coraz 
bardziej innowacyjne rozwiąza-
nia, które mają pomóc rolnikom 
w codziennej pracy.

- Zauważamy, że rolnicy po-
trzebują sprzętu, który będzie 
ewoluował w kierunku skupie-
nia wielu funkcji sterowanych 
automatycznie w jednej ma-
szynie. Takie opcje jak: układ 
automatycznego prowadzenia, 
zdalny dostęp do wyświetlacza, 
układ automatycznej synchro-
nizacji z inną maszyną, interak-
tywna automatyczna regulacja 
– to wszystko sprawia, że rol-
nictwo zyskuje zupełnie nowy 
potencjał zwiększania wydaj-
ności i komfortu pracy. – mówi 
Mirosław Leszczyński Prezes 
Zarządu John Deere i Dyrektor 
Generalny John Deere Polska. 
A jak takie narzędzia działają 
w praktyce?

Kombajn w pełni 
zautomatyzowany

Obecnie kombajny projek-
towane są w taki sposób, aby 
można było odciążyć ope-
ratora od ciągłego obserwo-
wania czy koszenie odbywa 
się na pełnej szerokości kosy. 
Odpowiada za to precyzyjny 
układ automatycznego sateli-
tarnego prowadzenia. Podczas 
koszenia kukurydzy kombajn 
prowadzony jest na podstawie 
czujników, które sygnalizują, 
kiedy maszyna odjeżdża od 
środka rzędu. - W momencie, 
kiedy czujniki nie odbierają 
sygnału (np. łan zniszczony 
przez zwierzynę), prowadzenie 
przejmuje satelitarny system 
automatycznego prowadzenia, 
aby kombajn nie zgubił swo-
jego toru jazdy. I to wszystko 
bez jakiejkolwiek ingerencji 

operatora – mówi przedsta-
wiciel John Deere.

Innym przykładem innowacji 
jest zdalny dostęp z kompute-
ra w biurze do wyświetlacza 
w maszynie, który pozwala 
w szybki sposób pomóc ope-
ratorowi optymalnie wyregulo-
wać maszynę. Wyobraźmy sobie 
sytuację, że na wyświetlaczu 
maszyny tuż przed siewami 
operator operator nie może 
znaleźć odpowiedniej funkcji 
do dokonania ustawień siew-
nika. W tym momencie ma 
on możliwość kontaktu tele-
fonicznego z dealerem, który 
za jego zgodą, może na swoim 
komputerze widzieć to samo, 
co operator na monitorze w cią-
gniku. Specjalista dealera dzięki 
tej funkcji, może poprowadzić 
operatora krok po kroku w roz-
mowie telefonicznej do doko-
nania optymalizacji ustawień 
siewnika w menu wyświetlacza. 
To innowacyjne rozwiązanie 
zapewnia szybkie i precyzyjne 
wsparcie operatora, który dzię-
ki temu nie musi czekać kilka 
godzin na przyjazd specjalisty.

„Jazda bez trzymanki”
Podobnie jak to było w przy-

padku kombajnów, również 
i w ciągnikach wykorzystywane 
są systemy automatycznego kie-
rowania satelitarnego maszyną, 
dzięki którym możliwa jest tzw. 
„jazda bez trzymanki”. Zapew-
niają one pracę z dokładnością 
do +-1,5 cm gwarantując wy-
korzystanie pełnej szerokości 
robocze maszyny, co przekła-
da się na zmniejszenie liczby 

przejazdów na polu i dzięki temu 
niższe zużycie paliwa [l/ha] oraz 
szybszą pracę oraz większą wy-
dajność [ha/h].

Wyższą wydajność zapewnia 
np. automatyczny system stero-
wania maszyną na uwrociach, 
który pozwala na zawracanie 
bez użycia rąk z jednoczesnym 
automatycznym wyłączeniem 
lub załączeniem różnych funk-
cji. Obejmuje on sterowanie: 
prędkością jazdy do przodu, 
pracą WOM (wałkiem odbio-
ru mocy) oraz pozycją podno-
śników, blokada mechanizmu 
różnicowego, pracą gniazd 
hydraulicznych itp. aby czas 
nawrotu był najkrótszy.

Istotny jest również fakt, że 
dzięki zastosowaniu technologii 
rolnictwa precyzyjnego, rolnik 
może kontrolować wydatki na na-
wozy, nasiona i środki ochrony 
roślin. Przykładowo, opryskiwacz 
pracując z ciągnikiem wyposa-
żonym w automatyczny system 
satelitarnego sterowania może za 
pomocą systemu automatyczne-
go systemu kontroli sekcji dysz 
precyzyjnie pryskać tylko w miej-
scach, gdzie wcześniej nie prze-
prowadzono oprysku. Pracując 
opryskiwaczem z belką opryskową 
o szerokości np. 40m, precyzja 
w aplikacji środka chemicznego 
na polu ma bardzo duży wpływ 
na jego ilość zużyta na polu.

Dzięki systemom telema-
tycznym w nowoczesnych 
maszynach wszystkie infor-
macje dotyczące parametrów 
pracy np. ilość zużytego środka 
ochrony roślin lub nawozu są 

automatycznie rejestrowane, 
przesyłane i dokumentowane 
na specjalnej platformie, gdzie 
rolnik może dokładnie zarzą-
dzać tymi danymi.

W ostatnim czasie systemy te-
lematyczne służą również w ma-
szynie do zdalnej diagnostyki 
w przypadku awarii lub nawet 
przewidywania awarii za pomo-
cą sieci czujników zlokalizowa-
nych w różnych podzespołach 
nowoczesnej maszyny. Za zgodą 
właściciela maszyny parametry 
z czujników są automatycznie 
zbierane i przesyłane do fabryki, 
gdzie zespół specjalistów ocenia, 
który parametr odbiega od normy. 
Wartości odbiegające od normy   
mogą świadczyć o nadmiernym 
zużyciu podzespołu maszyny. 
W momencie zidentyfikowania 
nadchodzącej awarii informacja 
(Expert Alert) jest przekazywana 
do serwisu i właściciela maszyny, 
aby zapobiec awarii i skrócić czas 
przerwy w pracy maszyny.

Jednak wszystkie te inno-
wacyjne rozwiązania nie będą 
wykorzystywane, jeżeli będzie 
brakować rąk do pracy.

Potrzeba specjalistów 
– nowy zawód: technik 
agrotronik.

Polskie szkoły zauważając 
problem związany z brakiem 
specjalistów w zawodach zwią-
zanych z rolnictwem starają się 
współpracować z największy-
mi producentami maszyn rol-
niczych, aby zachęć przyszłych 
rolników do pracy w gospo-
darstwach. Jednym z takich 
kierunków jest nowy zawód: 

technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki.

- Postęp technologiczny w rol-
nictwie, wprowadzenie automa-
tyzacji i cyfryzacji sprawia, że 
przyszły agrotronik, musi posia-
dać specjalistyczną wiedzę z za-
kresu rolnictwa precyzyjnego, 
umieć wykorzystywać systemy 
elektroniczne w celu konfiguro-
wania maszyny, zbierania danych 
i wspomagania automatycznej ich 
pracy. My, jako producent maszyn 
rolniczych chętnie współpracuje-
my z uczelniami udostępniając im 
sprzęt oraz najświeższą wiedzę 
naszych ekspertów szkoląc nauczy-
cieli – mówi Mirosław Leszczyński 
z John Deere.

Przedstawione powyżej rozwią-
zania to nie melodia przyszłości, jak 
to często ma miejsce w wielu bran-
żach, ale konkretne przykłady, które 
już dziś coraz częściej widywane są 
w polskich gospodarstwach rolnych. 
Oczywiście ich pełne wykorzysta-
nie wymaga współpracy z bardzo 
doświadczonymi dealerami, którzy 
posiadając przeszkoloną kadrę spe-
cjalistów. Jednak, co istotne, nie 
ma  odwrotu od automatyzacji. 
Rolnictwo wykorzystujące cyfry-
zację i połączenia sieciowe oferuje 
wielki potencjał ogólnej poprawy 
wydajności. W ciągu najbliższych 
lat gospodarstwa staną się kom-
pleksowymi przedsiębiorstwami. 
Integracja i automatyczna łączność 
między biurkiem, polem, maszyną 
i operatorem będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla sukcesu.
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