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30 lat minęło...
30 lat minęło a warunki 

funkcjonowania przez ten czas 
mocno się zmieniły – mówi 
prezes Józef Dworakowski – 
i cieszy się tym osiągnięciem, 
bo nie jest pewien, czy dałoby 
się dziś powtórzyć ten sukces.

Od jakich marek i maszyn 
Agromix zaczynał? 

W 1990 roku rozpoczęliśmy 
współpracę z marką Amazone, 
rok później z Krone, potem był 
John Deere, Tecnoma, Mani-
tou i Trioliet.

Pański początek przygody 
z maszynami rolniczymi nie 
był oczywisty…

Nie. Prowadziłem biuro 
turystyczne, a podczas wy-
cieczek naszych, wielkopol-
skich rolników do Niemiec, 
wyczuwałem ogromny 
głód tych nowoczesnych 
technologii, które widzie-
li oni u naszego zachod-
niego sąsiada. Z początku 
zajmowałem się głównie 
maszynami używanymi, 

dopiero później przyszedł 
czas na nowe.

Przez kolejne lata oferta się 
powiększała, to jakie mar-
ki można w Agromixie teraz 
zakupić?

Oprócz naszych flagowych, 
tj. Krone, Amazone, Trioliet 
i Manitou, na każde życzenie 
klienta możemy zaoferować 
także inne marki.

Panie Prezesie, jak funk-
cjonuje serwis maszyn 
Agromixu – gwarancyjny 
i pogwarancyjny?

Serwis to najważniejsza chy-
ba sprawa, gdy sprzedaje się 
maszyny. Sprzęt rolniczy nie 
stoi, ale ciężko pracuje w polu, 
więc serwis na czas to podsta-
wa satysfakcji. Mamy nadzieję, 
że nasi klienci są zadowoleni 
z funkcjonowania tego serwi-
su. Cały czas staramy się udo-
skonalać naszą pracę, szkolić 
mechaników i rozwijać się. Je-
śli chodzi o gwarancje dobrze 
układa nam się współpraca 

z fabrykami i staramy się pozy-
tywnie rozwiązywać wszystkie 
wnioski.

Skoro Agromix ma maszy-
ny nowe i używane - to które 
z nich rolnicy chętniej kupu-
ją? Co przemawia za zaku-
pem maszyny używanej, ale 
od dealera, a nie od innego 
rolnika?

Cały czas 90% sprzedaży 
to maszyny nowe, choć na 
używane też są klienci. Ma-
szyny używane, które można 
dostać u nas, są po generalnym 
przeglądzie i niezbędnych na-
prawach. Z tego względu jest 
to pewniejsze niż zakup bez-
pośrednio od innego rolnika.

Gospodarstwa wielkoob-
szarowe często kalkulują, 
że bardziej im się opłaca 
korzystać z usług niż kupo-
wać i utrzymywać samemu 
maszynę, która pracuje za-
ledwie tydzień rocznie. Jak 
Agromix rozpoczął współ-
pracę w zakresie usług z tym 

segmentem rolników?
W 1997 roku rozpoczęliśmy 

świadczenie usług dla gospo-
darstw trzema kombajnami, 
dwoma siewnikami i dwiema 
prasami. Chodziło o to, by 
mieć bezpieczny punkt pod-
parcia na wypadek spowol-
nienia w sprzedaży maszyn. 
Usługi istotnie są taką dobrą 
przeciwwagą.

Jaka jest proporcja między 
sprzedażą a usługami? Może 
sprzedaż maszyn powinna 
stać się marginesem, a dzia-
łalność usługowa głównym 
obszarem funkcjonowania 
Agromixu?

Odpowiedź jest bardzo 
prosta. Usługi w naszej fir-
mie stanowią 3% sprzedaży, 
jeśli chodzi o wartość. Ale nie 
ulegajmy pozorom. Wartość 
to tylko 3%, ale ich liczba jest 
bardzo duża. Odwrotnie niż 
z maszynami, które są bar-
dzo drogie, ale sprzedaje się 
ich określoną liczbę. Naszym 

klientom oferujemy szeroką 
gamę usług od siewu do zbio-
ru zbóż, rzepaku i kukurydzy. 
Myślę, że odpowiedź sama się 
nasuwa, co jest i co powinno 
być głównym obszarem naszej 
działalności.

Prowadzicie usługę pod 
nazwą AGROMIX KREDYT. 
Komu jest potrzebny i kto 
korzysta z oferty Agromix 
Kredyt? Jak to działa?

Finansowanie Agromix 
Kredyt jest bardzo elastyczne, 
a w związku z tym można je 
dopasować do potrzeb indy-
widualnych klientów. To pro-
dukt zawierający pełną ofertę 
pożyczki i leasingu. Agromix 
Kredyt dotyczy głównie ma-
szyn marek Krone i Trioliet. 
W przypadku maszyn Krone 
dodatkowym atutem Agromix 
Kredyt jest niskie oprocento-
wanie finansowania, zaczyna-
jące się od 0% w skali roku, na 
okres od roku do 5 lat.

Alicja Szczypta

A U T O P R O M O C J A

Firma AGROMIX obchodzi w tym roku 30-lecie działalności.

Od lewej: Prezes Józef Dworakowski i Przemysław Przygocki - Serwis
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Kup nawóz na zapas i tankuj 
za darmo!

Nagrodami głównymi 
w konkursie są karty zakupowe 
o wartości 5000 zł, 10000 zł 
i 15000 zł do wykorzystania na 
stacjach paliw ORLEN.

Włocławska spółka z Grupy 
ORLEN należy do grona lide-
rów polskiego i europejskiego 
rynku nawozów azotowych. 
W jej portfolio nawozowym 
znajduje się saletra amonowa 
oraz dwa rodzaje saletrzaku – 
CANWIL z magnezem i CAN-
WIL S z siarką – cieszące się od 
lat niesłabnącą popularnością 
wśród rolników.

ANWIL, planując działania 
marketingowe, nie zapomina 
o najważniejszych odbiorcach 

swoich produktów nawozo-
wych. To właśnie z myślą 
o nich spółka ogłosiła już 
po raz czwarty konkurs Plo-
ny i bony, w którym klienci 
nagradzani są kartami zaku-
powymi do realizacji na sta-
cjach paliw ORLEN. W tym 
roku pula nagród w konkursie 
wynosi aż 330000 zł.

Co trzeba zrobić, aby zdo-
być kartę zakupową? Zasady 
są proste – kup co najmniej 
5 ton nawozów ANWILU: 
CANWILU z magnezem i/
lub CANWILU S z siarką i/
lub saletry amonowej, a na-
stępnie – w terminie od 1 paź-
dziernika do 1 grudnia 2019 r. 

– zarejestruj swój zakup:
wypełniając formularz na 

stronie: www.plonyibony.pl;
• dzwoniąc na infolinię kon-

kursu: nr tel. 664 904600;
• wysyłając SMS: nr tel. 

664 904600;
• wypełniając ulotkę dostęp-

ną w punkcie sprzedaży.
Kupno minimum 5 ton na-

wozów ANWILU gwarantuje 
otrzymanie karty zakupowej 
o wartości 200 zł, każda ko-
lejna tona to dodatkowe 40 zł 
do wykorzystania na stacjach 
paliw ORLEN – środki można 
przeznaczyć na zakup paliwa 
lub innych dowolnie wybra-
nych produktów.

Aby zawalczyć o jedną 
z trzech nagród głównych – 
kart zakupowych o wartości 
5000 zł, 10000 zł lub nawet 
15000 zł – dokończ podczas re-
jestracji zdanie: „Z nawozami 
firmy ANWIL moje uprawy…”. 
Wybrane zostaną najciekawsze 
propozycje.

Regulamin konkursu do-
stępny jest na stronie:  
www.plonyibony.pl

Źródło: ANWIL
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Plony i bony – ruszyła IV edycja akcji ANWILU

Zatrzymać zmiany klimatu

Syngenta ogłosiła dziś, że 
w ciągu kolejnych 5 lat wyda 
2 miliardy dolarów, aby pomóc 
rolnikom w walce ze wzrastają-
cymi zagrożeniami wynikają-
cymi ze zmian klimatycznych.

Inwestycja ta pomoże firmie 
osiągnąć nowy cel w zakre-
sie zrównoważonego rozwoju, 
jakim jest coroczne wprowa-
dzanie na rynek co najmniej 
2 przełomowych technologii, 
które zredukują wpływ rol-
nictwa na klimat i pomogą 
w zapewnieniu wystarczającej 
ilości pożywienia mieszkań-
com Ziemi.

Prezes Syngenty Erik Fy-
rwald ogłosił także, że inwe-
stycjom w badania na rzecz 
zrównoważonego rolnictwa 
towarzyszyć będą działania 
zmierzające do redukcji emisji 
dwutlenku węgla o 50% do 
2030 r. W ten sposób firma 
chce wesprzeć ambitne cele Po-
rozumienia Paryskiego w spra-
wie klimatu. Zobowiązanie 
Syngenty zostało zweryfikowa-
ne i poparte przez inicjatywę 
Science Based Targets (SBTi).

“Rolnictwo odgrywa obec-
nie kluczową rolę w świato-
wych działaniach na rzecz 
przeciwdziałania zmianom kli-
matycznym,” powiedział Fy-
rwald. “Syngenta zobowiązuje 
się zwiększyć tempo swoich 

innowacji, aby znaleźć lepsze 
i bezpieczniejsze rozwiązania 
zapobiegające zmianie klimatu 
i utracie bioróżnorodności.”

2 miliardy USD zostaną 
przeznaczone na programy da-
jące wymierne korzyści oraz na 
przełomowe technologie, które 
będą miały istotny wpływ na 
rozwój zrównoważonego rol-
nictwa. Należą do nich m.in. 
właściwie wykorzystanie ziemi 
uprawnej, zapobieganie erozji 
gleby oraz integrowana ochro-
na roślin.

Dzięki wieloletniej współ-
pracy z organizacją pozarządo-
wą The Nature Conservancy, 
Syngenta opracowuje strategie 
pozwalające zidentyfikować 
oraz przetestować innowacje 
i technologie, które przynoszą 
korzyść rolnikom i środowi-
sku. Współpraca opiera się na 
wspólnych wysiłkach w celu 
poprawienia stanu gleby, lep-
szego wykorzystania zasobów 
naturalnych oraz ochronie sie-
dlisk w głównych rejonach 
rolniczych na całym świecie.

Sally Jewell, Prezes The Na-
ture Conservancy, powiedzia-
ła: “Poprawa stanu przyrody 
na dużą skalę będzie wymagała 
odważnych działań ze strony 
sektora prywatnego. Ponie-
waż przedsiębiorstwa w co-
raz większym stopniu zdają 

sobie sprawę z zagrożeń zwią-
zanych ze zmianami klima-
tycznymi i korzyści płynących 
ze zrównoważonego rozwoju, 
z zadowoleniem przyjmujemy 
możliwość wykorzystania 
naszej wiedzy i badań, aby 
zmieniać praktyki biznesowe. 
Inwestycja Syngenty w inno-
wacje to ważny krok w kie-
runku przyszłości, w której 
zarówno człowiek jak i natura 
będą dobrze prosperować.”

Cynthia Cummis, Dyrek-
tor ds. Łagodzenia Skutków 
Zmiany Klimatu przez Sektor 
Prywatny w World Resources 
Institute, jednym z partnerów 
inicjatywy Science Based 
Targets, powiedziała: „Gra-
tulujemy firmie Syngenta za-
twierdzenia jej celów redukcji 
emisji CO2 w ramach inicja-
tywy „Science Based Targets”. 
Przywództwo sektora agrobiz-
nesu jest niezbędne w walce 
ze zmianami klimatycznymi, 
a wyznaczając te cele, Syngen-
ta wytycza sobie drogę do 
wzrostu”.

Cele te stanowią część pod-
jętego na początku tego roku 
zobowiązania Syngenty. Po-
stępy w ich realizacji będą 
przedmiotem corocznego 
niezależnego audytu.

Źródło: Syngenta Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Syngenta przeznaczy 2 miliardy USD na innowacje 
przeciwdziałające zmianie klimatu.

Corteva Agriscience głównym 
sponsorem Farming 
Simulator League

GIANTS Software z przy-
jemnością wita Cortevę Agri-
science jako głównego 
sponsora ligi Farming Simu-
lator League (FSL) w sezonie 
2019/2020.

Jako główny sponsor ligi Far-
ming Simulator League, Corteva 
Agriscience wkracza na scenę 
e-sportu, wspierając wszystkie 
14 imprez turniejowych. Pro-
dukty Corteva Agriscience zo-
stały również wprowadzone do 
najnowszej wersji Farming Si-
mulator 19. Teraz gracze, roz-
wijając swoje wirtualne farmy, 
mają możliwość nabywania na-
sion marki Pioneer® (należącej 
do Corteva Agriscience™) oraz 
środków ochrony roślin marki 
Corteva™.

„Dzięki włączeniu produk-
tów Corteva Agriscience, po 

raz pierwszy nasiona i herbicy-
dy używane w grze mają swoje 
odzwierciedlenie w prawdzi-
wych markach” – mówi 
Christian Ammann, Chief 
Executive Officer w GIANTS 
Software. „Staramy się, by za-
pewniać jak najbardziej reali-
styczne wrażenia podczas gry 
w Farming Simulator, a włącze-
nie herbicydów marki Corteva 
oraz kultowych nasion Pioneer 
zapewni graczom jeszcze lepsze 
wrażenia i emocje”.

„Zarówno na polu, jak 
i w grze, chcemy wzbudzać 
entuzjazm dla rolnictwa no-
wej generacji” – mówi Steve 
Betz, Global Brand Manager 
w Corteva Agriscience. „Nie-
zależnie od tego, czy chodzi 
o graczy kochających rolnic-
two, czy o przyszłych rolników 

kochających gry – z radością 
dołączamy do pełnej energii 
społeczności Farming Simu-
lator, by oferować jej możli-
wość zapoznania się z naszymi 
produktami w ramach gry”.

Od lipca 2019 r. do lata 
2020 r. zespoły z całej Europy 
wezmą udział w rozgrywkach 
Farming Simulator League, wal-
cząc o tytuł Mistrza Farming 
Simulator. Drużyny, konkurując 
w trybie trzy na trzy podczas 
całego turnieju, będą grać o na-
grodę pieniężną w wysokości 
250000 euro oraz inne nagrody.

Więcej informacji o FSL 
można znaleźć na stronie: ht-
tps://fsl.giants-software.com/.

Źródło: ITBC Communication
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Dni Warzyw PROCAM 2019

Na Dni Warzyw PROCAM 
przybyli rolnicy specjalizują-
cy się w produkcji warzyw na 
świeży rynek oraz dla prze-
twórstwa. Podczas spotka-
nia szczegółowo omówiono 
uprawę marchwi, brokułów 
i cebuli, gdzie zastosowano 
programy ochrony i nawoże-
nia autorstwa PROCAM. 

Wydarzeniu towarzyszyły 

firmy: FCA, AZELIS, BIO-
GEN, ICB PHARMA, BASF, 
BEJO, z branż nawozowych, 
fitofarmaceutycznych, nasien-
nych oraz Grupa Producentów 
Rozsad KRASOŃ, u których 
można było zgłębić wiedzę na 
temat innowatorskich rozwią-
zań w uprawie warzyw.

Lekarz Roślin PROCAM 
identyfikował problemy 

w uprawie kapustowatych 
oraz warzyw korzeniowych. 
Zwrócono uwagę na temat 
nicieni, przedstawiono mi-
krobiologiczny preparat do-
glebowy Nematado Biocontrol, 
w skład którego wchodzą 
wyselekcjonowane szczepy 
bakterii. Preparat wspomaga 
rozwój mikroflory rizosfery, 
która wytwarza metabolity 
odstraszające nicienie glebo-
we, poprawia rozwój systemu 
korzeniowego, poprawia plo-
nowanie roślin i jakość prze-
twórczą plonów.

Doradcy PROCAM chętnie 
odpowiedzą na pytania do-
tyczące ochrony i nawożenia 
warzyw.

https://www.procam.pl/
kontakt/

Źródło: PROCAM
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Impreza odbyła się 11 września pod Kwidzynem na 
Pomorzu.



3listopad 2019 r. | Raport Rolny R A P O R T

Polska żywność podbiła Europę
Polska należy do najwięk-

szych producentów rolnych 
Unii Europejskiej, zajmuje wy-
soką 6. pozycję wśród 27 kra-
jów członkowskich. Jednak, 
jak twierdzą autorzy raportu 
„Struktura polskiego rolnic-
twa na tle Unii Europejskiej” 
w najbliższych latach będą na-
rastać problemy ekonomiczne 
i społeczne polskiego rolnictwa. 
Bez wprowadzenia niezbędnych 
zmian w strukturach obszaro-
wych i ekonomicznych polskie 
rolnictwo przegra walkę kon-
kurencyjną z Europą.

Jak wynika z raportu „Struk-
tura polskiego rolnictwa na tle 
Unii Europejskiej” przygotowa-
nego przez Fundację Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 
i Towarzystwo Ekonomistów 
Polskich, w 2004 roku, gdy 
wchodziliśmy do UE, wartość 
produkcji rolnej w Polsce wy-
niosła 14,5 mld euro i stanowi-
ła zaledwie 4,5 proc. wartości 
produkcji łącznie 27 państw 
członkowskich. Już dwanaście 
lat później, w 2016 roku Pol-
ska osiągnęła wysoką szóstą 

pozycję, a ze względu na wzrost 
wartości produkcji (18,3 mld 
euro), jej udział w produkcji 
27 państw zwiększył się do 
5,6 proc.

Autorzy raportu zaznaczają 
jednak, że istnieją uzasadnio-
ne obawy, iż w nadchodzących 
latach będą narastać problemy 
ekonomiczne i społeczne pol-
skiego rolnictwa, które mogą 
przekreślić dotychczasowe osią-
gnięcia. Największym z nich są 
niewydolne dochodowo struk-
tury obszarowe i ekonomiczne 
polskiego rolnictwa. Jak wy-
nika z analiz, blisko 90 proc. 
gospodarstw (ponad 1,2 mln), 
nie zapewnia ich właścicielom 
dochodów na satysfakcjonu-
jącym poziomie. Wynika to 
przede wszystkim ze zbyt ma-
łej powierzchni użytkowanych 
gruntów, ale także niezbyt wy-
sokiego poziomu intensywności 
gospodarowania.

Z analizy przeprowadzonej 
przez zespół ekspertów re-
alizujących wspólny projekt 
Fundacji EFRWP oraz TEP 
wyłania się również obraz 

niewydolnych dochodowo 
gospodarstw zajmujących się 
produkcją zwierzęcą. Za opła-
calny w obecnych warunkach 
polscy rolnicy uznają chów 
co najmniej 400 sztuk trzody. 
W przypadku krów mlecznych 
za minimalne opłacalne stado 
uznają oni 20 sztuk. Jak pod-
kreślają autorzy opracowania są 
to wielkości znacznie mniejsze 
niż w większości państw Unii 
Europejskiej. Tymczasem tylko 
nieliczne polskie gospodarstwa 
(zaledwie 2 proc.) prowadziły 
w ostatnich latach chów w skali 
zapewniającej satysfakcjonujący 
dochód; 98 proc. miało stada 
mniejsze niż 400 sztuk. Z kolei 
chów krów mlecznych prowa-
dzony był przez blisko 335 tys. 
gospodarstw, z których 90 proc. 
miało stada poniżej 20 sztuk.

Autorzy raportu prognozują, 
że większość tych gospodarstw 
w dłuższej perspektywie bę-
dzie rezygnować z uciążliwego, 
a niezapewniającego satysfak-
cjonującego dochodu chowu 
zwierząt. Polityka strukturalna 
powinna zatem powodować, 

by produkcja likwidowanych 
gospodarstw została zrekom-
pensowana produkcją gospo-
darstw prowadzących chów 
w strukturach zapewniających 
satysfakcjonujące dochody.

Zdaniem autorów rapor-
tu, polskie rolnictwo obecnie 
z powodzeniem konkurujące 
na rynku unijnym, ale nadal 
ze znacznie gorszymi efektami 
na pozostałych rynkach, jeśli 
będzie funkcjonowało w struk-
turach obszarowych i ekono-
micznych niezapewniających 
satysfakcjonujących dochodów, 
przegra walkę konkurencyjną 
w długim okresie.

Jednym z prawdopodobnych 
scenariuszy jest proces utraty 
zdolności konkurencyjnej 
wynikający ze zmian poko-
leniowych. Młodzi, ambitni 
i dobrze wykształceni ludzie 
nie będą chcieli przejmować 
rodzinnych gospodarstw, mając 
świadomość, że skazują siebie 
i swoją rodzinę na życie na bar-
dzo niskim poziomie, zwłasz-
cza jeśli będą mieli możliwość 
znalezienia „lepszej” pracy poza 

rolnictwem. Przykładem tego 
procesu jest upadek rolnictwa 
Polskich Karpat, gdzie obok 
utrudnień przyrodniczych i du-
żego rozdrobnienia, transferowi 
ziemi z gospodarstw wygaszają-
cych produkcję do podmiotów 
silniejszych ekonomicznie wy-
stępuje wiele, rzadko dostrzega-
nych barier. Dotyczy to m.in., 
wysokich w stosunku do war-
tości ziemi kosztów likwidacji 
gospodarstwa rolnego.

Poprawa struktury obszaro-
wej rolnictwa jest procesem wie-
loletnim, przede wszystkim ze 
względu na ograniczone zasoby 
ziemi rolniczej. W Polsce często 
ziemia jest „zwalniana” dopiero 
wówczas, gdy nie ma następ-
cy. O ile proces ten można sto-
sunkowo szybko zahamować 
poprzez politykę państwa regu-
lującą rynek ziemi rolniczej, to 
jego przyspieszanie jest bardzo 
trudne – chyba że, wprowadza 
się radykalne środki. Łatwiejsza 
jest natomiast poprawa struktur 
produkcji zwierzęcej, zwłasz-
cza w gałęziach „bez ziemi”, 
gdzie niezbędne jest przyjazne 

traktowanie nowych inwestycji 
m.in. poprzez decyzje lokaliza-
cyjne, a w uzasadnionych przy-
padkach wsparcie finansowe 
inwestycji.

Jak podkreślają autorzy 
raportu „Struktura polskie-
go rolnictwa na tle Unii Eu-
ropejskiej”, jedną z przyczyn 
możliwej utraty przez Polskę 
zdolności konkurencyjnej może 
być również znacznie szybsze 
tempo przekształceń struktu-
ralnych rolnictwa, jakie zacho-
dzą w innych państwach Unii 
Europejskiej, w tym zwłaszcza 
w znajdujących się w tej samej 
strefie klimatycznej – Niem-
czech, Danii, Belgii, Holandii 
czy Francji.

Więcej informacji na stronie 
Fundacji EFRWP: www.efrwp.
pl oraz Towarzystwa Ekonomi-
stów Polskich: https://tep.org.
pl/projekty/problemy-polskie-
go-rolnictwa-gospodarki-zyw-
nosciowej/

Źródło: JI Public Relations
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Polskie rolnictwo wymaga zmian w strukturze obszarowej i produkcyjnej.

Młodzież a rolnictwo

Polska powinna podnieść 
prestiż zawodu rolnika, by za-
pewnić bezpieczeństwo żywno-
ściowe – tak wskazują badania 
przeprowadzone przez Corteva 
Agriscience.

Corteva Agriscience™, prze-
prowadziła międzynarodowe 
badanie na Ukrainie, w Rosji, 
Polsce, na Węgrzech, w Rumu-
nii oraz w Czechach, którego 
celem było zbadanie stosunku 
młodego pokolenia do zawodów 
rolniczych oraz pracy w tym 
obszarze. Głównym zadaniem 
internetowego sondażu zreali-
zowanego przez Corteva Agri-
science przy wsparciu agencji 
analitycznej Proinsight Lab 
(w Polsce reprezentowanej przez 
Spotlight Research) było opra-
cowanie rekomendacji, w jaki 
sposób branża rolnicza mogła-
by przyciągnąć młodych ludzi 
i wychować nowe pokolenia 
rolników. W ramach badania 
sprawdzano, jak nastolatkowie 
oraz ich rodzice postrzegają 

rolnictwo i pracowników rol-
niczych oraz jakie jest ogólne 
nastawienie respondentów do 
branży rolniczej.

Badanie oparte zostało na 
odpowiedziach ponad 5800 re-
spondentów. W Polsce wzięło 
w nim udział 1016 mieszkań-
ców miast i wsi z całego kraju. 
W grupie tej znalazła się mło-
dzież w wieku 14-18 lat oraz 
rodzice nastolatków (303 ro-
dziców, 713 nastolatków).

Wyniki badania pokazują, 
że nastolatki zasadniczo nie 
wyrażają zamiaru ani zainte-
resowania pracą w przemyśle 
rolniczym lub uzyskaniem za-
wodu rolnika. Z badania wyni-
ka, że większość nastolatków 
preferuje zawody informatyczne 
(19%), jak również ich rodzice 
rekomendowaliby im ten sam 
kierunek (27%). 0% nastolat-
ków wybrało zawód rolniczy, 
a jedynie 1% rodziców poleciło-
by go swoim dzieciom. Ponadto 
rodzice, którzy wykonują zawód 

rolnika lub pracują w branży 
rolniczej, w większości wpi-
sują się w ogólną tendencję, 
rekomendując swoim dzie-
ciom zawody informatyczne, 
a 0% tych rodziców poleca dzie-
ciom wybór branży, w której 
sami pracują.

Jeśli chodzi o motywację przy 
wyborze sektora przyszłej pracy, 
to młodzi wybraliby obszary, 
które lubią (68%) lub które za-
pewniłyby im dobre zarobki 
(52%). Jednocześnie jako naj-
ważniejszą kwestię wyboru 
przyszłej kariery zawodowej 
dzieci wskazały odpowiednie 
wynagrodzenie (42%) lub re-
alizowanie własnych pomy-
słów (38%).

Ponad połowa ankietowa-
nych nastolatków (56%) nie 
wyraziła żadnego zaintereso-
wania rolnictwem. Okazało 
się, że branża ta nie jest zna-
na zdecydowanej większo-
ści uczestników badania, co 
było też jednym z powodów, 

dla których nie wybierali oni 
rolnictwa jako kierunku przy-
szłej kariery (50% młodzieży, 
50% rodziców). 42% dzieci nie 
było w stanie wymienić żadne-
go zawodu rolniczego.

Jednak pomimo niskiego 
poziomu wiedzy na temat rol-
nictwa, młodzi ludzie oraz ich 
rodzice mają dla niego szacu-
nek. Stwierdzenie: „pracując 
w rolnictwie, odgrywasz waż-
ną rolę w wyżywieniu świata” 
otrzymało największe poparcie 
(86% – nastolatki, 75% – rodzi-
ce). Ponadto respondenci uwa-
żają, że rolnictwo jest branżą 
rozwijającą się w szybkim tempie 
(73% – nastolatki, 67% – rodzi-
ce). Ponadto nastolatki nie uwa-
żają, że rolnictwo jest branżą bez 
możliwości zapewnienia dobrego 
dochodu – jedynie 18% z nich 
zgadza się ze stwierdzeniem, 
że „pracując w rolnictwie nie 
można zarobić dużo pieniędzy”.

Badanie pokazało, że do 
głównych wyzwań związanych 

z wykształceniem nowego po-
kolenia pracowników rolnych 
w Polsce należą niski poziom 
wiedzy na temat branży rol-
niczej wśród zdecydowanej 
większości osób oraz brak 
świadomości dotyczącej pracy 
w rolnictwie. Aby zaintereso-
wać młodych ludzi rolnictwem, 
konieczne jest rozpoczęcie wie-
lokierunkowych działań, ta-
kich jak: edukowanie młodzieży 
i rodziców na temat rolnictwa, 
kształtowanie pozytywnego ob-
razu pracowników tego sektora, 
promowanie innowacyjności 
oraz narzędzi technologicznych 
stosowanych w rolnictwie oraz 
podkreślanie możliwości zarob-
kowania w agrobiznesie. Jed-
nocześnie kluczowe znaczenie 
ma komunikacja z młodymi 
ludźmi prowadzona właści-
wymi kanałami, które mają 
istotny wpływ na ich życie 
poprzez edukację szkolną lub 
sieci społecznościowe.

„Corteva Agriscience stawia 
przed sobą poważne zadanie – 
chcemy nie tylko rozwinąć glo-
balny sektor rolniczy, ale naszą 
misją jest również rozwiązywa-
nie najważniejszych globalnych 
problemów żywnościowych tak, 
aby następne pokolenia mogły 
być spokojne o swoją przyszłość. 
Zdajemy sobie sprawę ze znacze-
nia młodych ludzi w osiągnię-
ciu globalnej zrównoważonej 

gospodarki żywnościowej. Dla-
tego wszyscy przedstawiciele 
sektora rolniczego powinni 
skupić swoje wysiłki na celu, 
jakim jest zapewnienie przy-
szłym pokoleniom możliwości 
cieszenia się zdrową żywnością 
o wysokiej jakości” – komentu-
je Pawel Trawinski, kierownik 
sprzedaży nasion w Corteva 
Agriscience w Polsce.

„Celem tego wyjątkowego 
badania było dogłębne zbada-
nie stosunku młodych ludzi do 
rolnictwa oraz wskazanie klu-
czowych luk będących prze-
szkodami w wykształceniu 
nowej generacji rolników oraz 
pracowników przemysłu rolni-
czego” – dodaje Anna Babich, 
Corporate Communications Ma-
nager in Central and Eastern 
Europe w Corteva Agriscience. 
„To badanie będzie pomocne 
zarówno dla nas, jak i innym 
przedstawicieli sektora rolnicze-
go, którzy są ukierunkowani na 
przyszłość. Dzięki niemu będzie 
możliwe opracowanie rozwiązań 
na zmotywowanie nastolatków, 
aby zaczęli postrzegać rolnictwo 
jako obiecujący, innowacyjny 
i zaawansowany technologicz-
nie obszar gospodarki, dający 
możliwości na zbudowanie po-
myślnej kariery”.

Źródło: Corteva
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Niewłaściwe postrzeganie sektora rolniczego przez młodzież 
może stanowić przeszkodę dla jego dalszego rozwoju.
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„Jutro należy do nas wszystkich”

Na spotkanie Future of Far-
ming Dialogue 2019 zorgani-
zowane przez Bayer przybyli 
rolnicy, naukowcy, eksperci 
oraz dziennikarze. Celem spo-
tkania było nawiązanie dys-
kusji o przyszłości rolnictwa.

„Rolnictwo musi wyżywić 
rosnącą populację świata i za-
pobiec klęsce głodu” podkre-
ślił na wstępie Liam Condon, 
członek zarządu Bayer i prezes 
działu Crop Science. „Potrzeb-
ne są przełomowe innowacje, 
aby rolnicy mogli wyprodu-
kować wystarczającą ilość 
żywności dla rosnącej popu-
lacji świata, przy jednocze-
snym zachowaniu zasobów 

naturalnych.”
Zorganizowane pod hasłem 

„Jutro należy do nas wszyst-
kich” wydarzenie zgromadzi-
ło prelegentów i uczestników 
z około 40 krajów. W trakcie 
dwóch dni odbyły się dyskusje 
panelowe, rozmowy i debaty 
na temat szans i problemów, 
przed którymi stoi rolnictwo. 
Poruszane tematy obejmują 
m.in. potrzebę wypracowania 
równowagi pomiędzy produk-
cją żywności a ochroną naszej 
planety, wymagania konsu-
mentów dotyczące zdrowej 
żywności, której produk-
cja odbywać się będzie bez 
negatywnego wpływu na 

środowisko naturalne, jak 
również znaczenia ochrony 
roślin dla zrównoważonego 
rolnictwa.

„Jako lider w dziedzinie 
rolnictwa mamy możliwość, 
będącą zarazem naszą od-
powiedzialnością, by stawić 
czoła globalnym wyzwaniom 
związanym ze zmianami kli-
matycznymi, utratą bioróżno-
rodności i bezpieczeństwem 
żywnościowym” zaakcentował 
Liam Condon. „To pomoże 
nam stworzyć lepsze jutro dla 
naszej planety.”

W swoim wystąpieniu Liam 
Condon ogłosił, że Bayer po-
dejmuje trzy ambitne zobo-
wiązania, podkreślając tym 
samym zaangażowanie w wy-
pracowanie rozwiązań najbar-
dziej naglących problemów 
– do roku 2030:

Zmniejszenie wpływu 
środków ochrony roślin na 
środowisko o 30% dzięki 
opracowaniu nowych techno-
logii, które pomogą rolnikom 
zmniejszyć ilość stosowa-
nych środków ochrony ro-
ślin i zwiększą precyzję ich 
aplikowania.

Zmniejszenie ilości pro-
dukowanych gazów cieplar-
nianych o 30% na obszarze 
najbardziej emisyjnych sys-
temów upraw w regionach 
obsługiwanych przez Bayer.

Wzmocnienie pozycji 
100 milionów drobnych pro-
ducentów rolnych w krajach 
rozwijających się na całym 
świecie poprzez zapewnie-
nie większego dostępu do 
zrównoważonych rozwiązań 
rolniczych.

„Łącząc innowacje w rol-
nictwie z modelem bizneso-
wym, którego sednem jest 
zrównoważony rozwój, mo-
żemy zgodnie z naszym motto 
przyczynić się do prawdziwie 
lepszego życia” podsumo-
wał Liam Condon w swoim 
wystąpieniu. Prezes Crop 
Science zauważył ponadto, 
że inwestycje w przełomo-
we rozwiązania przyszłości 
będą wymagały współpracy 
i zaangażowania naukowców, 
innowatorów, organów regu-
lacyjnych, rolników i konsu-
mentów – celem jest bowiem 
zbudowanie zaufania i uzyska-
nie akceptacji społecznej. Liam 
Condon zaakcentował też, że 
długoterminowy sukces Crop 
Science nie polega na sprzeda-
ży większej ilości produktów, 
lecz na dostarczaniu rolnikom 

spersonalizowanych rozwiązań 
– takich, które umożliwiają 
uzyskanie lepszych zbiorów 
w sposób bardziej zrównowa-
żony przy mniejszym zużyciu 
zasobów (wody, gleby, środków 
produkcji, energii).

W ubiegłym roku Bayer do-
konał inwestycji o wartości 
2,3 mld euro (pro forma) w ba-
dania i rozwój upraw. Oczekuje 
się, że wartość ta wzrośnie do 
ponad 25 mld euro w ciągu 
najbliższej dekady. Około 
7300 naukowców pracuje 
nad innowacyjnymi rozwią-
zaniami w ponad 35 ośrodkach 
badawczo-rozwojowych i na 
ponad 175 stacjach polowych. 
Potencjał rynkowy procesów 
rozwojowych w hodowli, bio-
technologii, ochronie roślin 
i innych, zagwarantować może 
sprzedaż na poziomie sięgają-
cym 30 miliardów euro, z tego 
ok. 17 miliardów będzie wyni-
kiem urynkowienia produktów 
obecnie i w najbliższym czasie 
wprowadzanych na rynek.

„Szereg dzisiejszych inno-
wacji jest wynikiem zarów-
no ciągłego doskonalenia, 
jak i przełomowych odkryć. 
Wykorzystujemy siłę ludzkiej 
pomysłowości do stymulacji 
postępu naukowego w dzie-
dzinie zdrowia i żywienia” 
wyjaśnił Bob Reiter, dyrektor 
działu badawczo-rozwojowego 
Crop Science. „W ten sposób 
udoskonalamy nasz świat.”

W ubiegłym miesiącu Bayer 
po raz kolejny dowiódł swoje-
go potencjału badawczo-roz-
wojowego, wprowadzając na 
rynek innowacyjny środek 
grzybobójczy, bazujący na 
technologii własnej – iblon™. 
W oparciu o składnik aktywny 
(izoflucypram) nowy środek 
grzybobójczy przeznaczony 
do ochrony pszenicy pozwala 
na doskonałą kontrolę chorób 
roślin zbożowych. W efekcie 
udaje się zapewnić zdrowsze 
uprawy i stały wzrost wiel-
kości plonów w porówna-
niu z obecnymi standardami 
rynkowymi.

Analityka danych (zwana 
też nauką o danych) i inno-
wacyjne narzędzia cyfrowe 
pozwalają Bayer na trwałą 
poprawę efektywności swo-
jej działalności biznesowej, 
a jednocześnie umożliwia-
ją rolnikom podejmowanie 
lepszych decyzji dotyczących 
uprawy roślin. Połączenie wio-
dących zasobów genetycznych 
w kukurydzy, soi, bawełnie 

i warzywach, jak również cech 
nowej generacji, zaawansowa-
nych prac badawczych nad 
substancjami chemicznymi 
i drobnoustrojami z największą 
bazą danych dotyczących wy-
dajności nasiennictwa sprawia, 
że Bayer dysponuje najwięk-
szym potencjałem do inno-
wacji w rolnictwie.

W ubiegłym roku przedsta-
wiciele Bayer podpisali ponad 
60 nowych umów współpracy 
bądź aneksów rozszerzających 
istniejące porozumienia w tym 
zakresie. Sfinalizowano też 
umowę z biofarmaceutycznym 
podmiotem badawczym Arvi-
nas w celu założenia spółki 
joint venture pod nazwą Oerth 
Bio (pierwszy człon nazwy wy-
mawiany jako „Earth”, czyli 
„Ziemia”). Oerth Bio zajmo-
wać się będzie badaniem, jak 
białka degradacyjne znajdowa-
ne w roślinach i zwierzętach 
mogą chronić rośliny uprawne 
przed zagrażającymi szkodni-
kami czy chorobami. Rezulta-
ty tego partnerstwa nie tylko 
mają istotne konsekwencje 
dla rolnictwa, ale mogą też 
potencjalnie przynieść zna-
czące korzyści dla zdrowia 
ludzi poprzez wykorzystanie 
wyników badań przez dział 
farmaceutyczny Bayer. Dy-
rektorem generalnym Oerth 
Bio mianowany został John 
Dombrosky. Wcześniej pełnił 
funkcję dyrektora generalne-
go spółki AgTech Accelerator, 
która pozyskiwała, tworzyła 
i rozwijała wyróżniające się 
podmioty z sektora technologii 
rolniczych.

„Jesteśmy bardzo dumni z na-
szych postępów w zakresie badań 
i rozwoju. Pochwalić się możemy 
75 projektami w obszarach nasion 
i cech, ochrony roślin i cyfrowych 
technologii rolniczych” dodał Bob 
Reiter.  „Dzięki setkom co roku 
wprowadzanych na rynek nowych 
hybryd i odmian znajdujemy się 
na możliwie jak najlepszej pozycji, 
by odkrywać, łączyć i dostosowy-
wać rozwiązania przeznaczone 
dla rolników na całym świecie.”

Bayer zapewnia dziś produ-
centom rolniczym na całym 
świecie i milionom hektarów 
ich upraw dostęp do platform 
rolnictwa cyfrowego. „Dzię-
ki połączeniu światowej kla-
sy produktów i technologii 
Bayer, niezliczonych działań 
badawczo-rozwojowych oraz 
ich integracji z naszą platformą 
FieldView™, przyszłość rol-
nictwa nigdy nie była bardziej 

fascynująca” podkreślił Sam 
Eathington, dyrektor naukowy 
The Climate Corporation. Plat-
forma FieldViewTM dostępna 
jest w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Brazylii, Argenty-
nie i w 15 krajach Europy 
(w tym na najważniejszych 
rynkach, takich jak Niemcy, 
Francja, Hiszpania, Włochy 
i Ukraina). W 2018 roku spół-
ka The Climate Corporation 
wprowadziła również cyfrowe 
rozwiązanie dla drobnych pro-
ducentów rolniczych – jest to 
aplikacja FarmRise™, która na 
urządzenia mobilne dostarcza 
najważniejsze dane dotyczące 
upraw i w ten sposób pomaga 
podejmować trafne decyzje.

„Rolnictwo cyfrowe za-
pewnia indywidualne, sper-
sonalizowane rozwiązania, 
dostosowa ne do potrzeb każ-
dego gospodarstwa” dodał 
Sam Eathington. W 2018 roku 
dane platformy FieldViewTM 
obejmowały niespełna 24 mi-
lionów hektarów na całym 
świecie. W tym roku rosnąca 
liczba komercyjnych użytkow-
ników platformy sprawi, że 
wartość ta zwiększy się do 
36 milionów hektarów. Plat-
forma umożliwia rolnikom ła-
twe gromadzenie i wizualizację 
danych dotyczących pól, ana-
lizę i ocenę wydajności plonów 
oraz zarządzanie zmiennością 
pól dzięki dostosowanym pla-
nom nawożenia i wysiewu 
w celu optymalizacji wydajno-
ści. „Widzimy setki milionów 
hektarów, gdzie przydadzą 
się nasze cyfrowe technolo-
gie, by w sposób pozytywny 
i trwały ulepszyć światowy 
system produkcji żywnoś ci” 
podkreślił Sam Eathington. 
„Naszym nadrzędnym celem 
jest przywództwo w innowa-
cji i pionierskie podejście do 
transformacji cyfrowej. W ten 
sposób zadbamy o wdrażanie 
nowych standardów zrówno-
ważonego rolnictwa.”

Aby zapoznać się z kon-
cepcją Bayer dotyczącą no-
woczesnego rolnictwa, warto 
odwiedzić stronę www.bay-
er.com/en/advancing-to-
gether.aspx.

Dalsze informacje o inicja-
tywach Bayer mających na 
uwadze zrównoważony roz-
wój przedstawiono na stronie 
internetowej www.bayer.com/
commitments.

Źródło: Bayer
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Jolanta Malinowska-Kłos

R A P O R T

Demo Farma  
Ampol-Merol - to tu teoria 
spotyka się z praktyką

Demo Farma to najnowszy 
projekt Ampol-Merol stworzo-
ny razem z Rolnikiem i dla 
Rolników.

To 9 miejsc na mapie Pol-
ski (w woj.: mazowieckim, 
pomorskim, warmińsko-
-mazurskim, wielkopolskim, 
zachodniopomorskim, kujaw-
sko-pomorskim, opolskim), 
w których Eksperci Ampol-
-Merol wraz z Klientami 
tworzą wspólną przestrzeń 
do wymiany doświadczeń 
nt. uprawy strategicznych 
odmian rzepaku ozimego, 
zbóż ozimych i kukurydzy 
z oferty Ampol-Merol.

Demo Farma to miejsce, 

które każdy może odwiedzić, 
by na własne oczy zobaczyć, 
jak rosną uprawy, a także - 
jaki wpływ na ich rozwój 
mają zastosowane w prak-
tyce technologie nawożenia 
oraz ochrony.

Eksperci Ampol-Merol to-
warzyszą Rolnikowi od po-
czątku drogi - decyzji, jakie 
odmiany zasiać, przez dyle-
maty, jak chronić uprawy, 
aż po żniwa i skup płodów 
rolnych. Teraz, wraz z Rolni-
kami, na mocnych fundamen-
tach współpracy i zaufania 
- budują także Demo Farmy.

Więcej na: www.demo-farma.pl
Źródło: Ampol-Merol

Bayer przewodzi dialogowi o przyszłości rolnictwa.
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Rośliny biotechnologiczne

70 krajów na świecie stosuje 
odmiany biotechnologiczne 
do uprawy i importu (dane 
z 2018 r.), zgodnie z rapor-
tem organizacji ISAAA pt. 
„Global Status of Commer-
cialized Biotech/GM Crops in 
2018. Dwadzieścia sześć kra-
jów (21 krajów rozwijających 
się i 5 krajów rozwiniętych) 
uprawia na 191,7 milionach 
hektarów odmiany biotech-
nologiczne, co oznacza wzrost 
o 1,9 miliona hektarów wzglę-
dem rekordowego roku 2017.

W 2018 r. w raporcie „Stan 
Bezpieczeństwa Żywnościo-
wego i Żywienia na Świecie” 
opracowanego przez ONZ 
odnotowano, że skala głodu 
przez ostatnie trzy lata cały 
czas rośnie i zrównuje się z naj-
wyższym rekordowym pozio-
mem sprzed dekady. Ponadto 
w innym raporcie „Globalny 
raport na temat kryzysów 
żywnościowych w 2017 r.” 
ujawniono, że głód i niedo-
żywienie nadal rosną, a około 
108 milionów osób w 48 kra-
jach jest zagrożonych lub po-
ważnie zagrożonych brakiem 

dostępu do żywności. Rośliny 
biotechnologiczne posiadające 
takie cechy jak np. zwiększony 
plon, większa odporność na 
szkodniki, lepsza zawartość 
składników odżywczych są 
niezaprzeczalnie niezbędne, 
aby sprostać globalnym wy-
zwaniom, które mają wpływ 
na życie tak wielu rodzin na 
całym świecie.

„Technologia GM ma pozy-
tywny wkład w wiele aspektów 
bezpieczeństwa żywnościowe-
go. Zwiększając plony i zmniej-
szając straty, przyczynia się do 
zwiększenia dostępności żyw-
ności dla większej liczby ro-
dzin.[…]. Podnosząc dochody 
rolników i wsi, poprawiła ich 
sytuację ekonomiczną. Dzięki 
rygorystycznym standardom 
programów bezpieczeństwa 
i higieny żywności przyczyniła 
się do lepszego wykorzysta-
nia żywności” mówi dr Paul S. 
Teng, przewodniczący zarządu 
ISAAA. […].

Ilość odmian biotechno-
logicznych wzrosła około 
113-krotnie od 1996 r., a ich 
łączna powierzchnia upraw 

wynosi 2,5 miliarda hektarów, 
co pokazuje, że biotechnolo-
gia jest najszybciej przyjętą 
technologią upraw na świecie. 
W krajach z długim okresem 
wysokiej adaptacji, zwłaszcza 
USA, Brazylia, Argentyna, Ka-
nada i Indie, wskaźniki adop-
cji głównych upraw kształtują 
się na poziomie zbliżonym do 
100%, co wskazuje, że rolnicy 
preferują tę technologię upraw 
w porównaniu z tradycyjnymi 
odmianami. Wraz ze wzrostem 
potrzeb rolników i konsumen-
tów, na rynku w 2018 r. poja-
wiły się bardziej różnorodne 
odmiany biotechnologiczne 
i o różnych cechach. Do tych 
odmian biotechnologicznych 
należą ziemniaki o cechach 
niesinienia, niebrązowienia, 
zmniejszenia zawartości akry-
lamidu i odporności na zarazę 
późną; trzcina cukrowa odpor-
na na owady i suszę; niebrą-
zowiejące jabłka; oraz rzepak 
i szafran o wysokiej zawartości 
kwasu oleinowego.

Źródło: GBE Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Jak sprostać wyzwaniom związanym ze zwiększoną 
populacją i zmianami klimatu?

Inteligentna technologia dla rolnictwa

Wynikiem współpracy in-
tive, międzynarodowego po-
werhouse’u w rozwiązaniach 
cyfrowych, z firmą BASF 
Digital Farming GmbH jest 
aplikacja mobilna xarvio™ 
SCOUTING. Jej zadaniem jest 
wspieranie rolników i dorad-
ców rolniczych w identyfikacji 
chwastów i chorób powodują-
cych straty w plonach, analizie 
zdrowia roślin oraz optyma-
lizacji procesów użycia herbi-
cydów i pestycydów.

Specjaliści z intive pracu-
ją w oparciu o inteligentną 
technologię, która pozwala na 
dokładny monitoring stanu 
zdrowia roślin, ułatwia dozo-
wanie niezbędnych w upra-
wach środków chemicznych 
oraz umożliwia korzystanie 
z – nieustannie aktualizowanej 
przez samych użytkowników 
aplikacji – bazy danych, sta-
nowiącej doskonałe źródło 
wiedzy na temat istotnych dla 
produkcji rolnej zagrożeń znaj-
dujących się w bezpośrednim 

sąsiedztwie. xarvio™ SCO-
UTING bazuje na sztucznej 
inteligencji oraz rozwiązaniach 
chmurowych.

xarvio™ SCOUTING korzy-
sta z nowoczesnej technologii 
identyfikacji obrazu, dostar-
czanego do bazy danych przy 
użyciu zwykłego smartfona. 
Dzięki temu, rolnicy zyskali 
innowacyjne i jednocześnie 
proste w użyciu narzędzie, 
pozwalające na błyskawicz-
ne rozpoznanie choroby doty-
kającej uprawę, które oprócz 
diagnozy dostarcza im także 
cennych wskazówek doty-
czących dozowania środków 
ochronyroślin. Ponadto użyt-
kownicy aplikacji mogą korzy-
stać z danych zebranych przez 
innych rolników, żeby dowie-
dzieć się, jakie choroby roślin 
pojawiły się w pobliżu. Dane 
pobierane od użytkowników 
aplikacji trafiają do chmury 
obliczeniowej, której algoryt-
my w czasie rzeczywistym pro-
cesują informacje, dostarczając 

finalne rozwiązania. Dodat-
kowo, zaimplementowane 
w aplikacji uczenie maszyno-
we gwarantuje jej stopniowy 
postęp w identyfikacji roślin 
i ich chorób, zapewniając coraz 
bogatszą bazę wyników. Nie 
bez znaczenia jest też wysoka 
skalowalność aplikacji oraz 
nacisk położony na wygodę 
jej użytkowania.

Podstawowe funkcje apli-
kacji xarvio™ SCOUTING:
• Roz p oz n aje  c horo -

by roślin
• Liczy i identyfikuje groźne 

insekty
• Rozpoznaje chwasty
• Wykrywa stopień uszkodze-

nia liści
• Szacuje absorpcję azotu
• Wyświetla powiadomienia 

o potencjalnych lokalnych 
zagrożeniach dla upraw

Źródło: Sugarfree 
Communications

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

BASF i intive stworzyło rewolucyjne narzędzie do 
automatycznej analizy zagrożeń dla produkcji rolnej.
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Czy wapno pod orkę zimową to najlepsze rozwiązanie?

Aby zabieg wapnowania był 
skuteczny koniecznie trzeba 
określić i zastosować właściwą 
dawkę wapna w możliwie naj-
bardziej optymalnym terminie. 
Decyzję o wapnowaniu należy 
planować w warunkach, gdy 
odczyn gleby spadnie o 0,5 jed-
nostki pH poniżej zakresu opty-
malnego dla danej kategorii 
agronomicznej.

Silne zakwaszenie gleb 
ciężkich poniżej 5,0, lekkich 
poniżej 4,5 staje się czynni-
kiem decydującym o prze-
biegu większości procesów 

fizykochemicznych i biologicz-
nych w glebie, które to z ko-
lei przekładają się na poziom 
plonów, na dobór roślin oraz 
ogólną kulturę i żyzność gleby. 
Zobojętnienia gleby (odkwasze-
nia) dokonuje się przez wapno-
wanie, czyli wprowadzenie do 
gleby zasadowych związków 
wapnia lub wapnia i magnezu. 
W warunkach bardzo niskiego 
pH (odczyn bardzo kwaśny lub 
kwaśny) trzeba stosować duże 
dawki wapna mające na celu 
gruntowną zmianę odczynu 
gleby. Pamiętajmy, że każda 

gleba ze względu na wielkość 
kompleksu sorpcyjnego posiada 
tylko jej właściwy zakres opty-
malnego odczynu. Powyżej tego 
zakresu wapnowanie jest zabie-
giem nieuzasadnionym. Dawkę 
wapna określa się na podstawie 
ustalonych dla danej gleby kla-
sy potrzeb wapnowania, które 
wynikają z odczynu i przyna-
leżności do określonej kategorii 
agronomicznej (Tab.1).

Podstawowa zasada doty-
cząca wapnowania mówi, że 
jego działanie będzie szybsze, 
równomierne, gdy dokładnie 
wymiesza się wapno z całą war-
stwą orną gleby. Dlatego trzeba 
wysiewać wapno w takim termi-
nie, aby pomiędzy nim a siewem 
roślin następowało kilka zabie-
gów uprawowych, w tym także 

orka. Z tego względu najbardziej 
korzystnym wydaje się wysiew 
wapna latem na ściernisko po 
sprzęcie zbóż, rzepaku. Wtedy 
to mamy możliwość kilkukrot-
nego wymieszania wapna z gle-
bą, zwieńczone orką siewną. 
Jednakże nie wszystkie rośliny 
schodzą z pola w okresie letnim 
i nie jest możliwe wapnowanie 
w zespole uprawek pożniwnych. 
W związku z tym termin wap-
nowania przesuwa się na późną 
jesień, kiedy to przychodzi czas 
na orkę zimową.

Wapnowanie pod orkę zimo-
wą to dobry termin pod wa-
runkiem, że zostanie spełniony 
jeden warunek – wcześniej wy-
siane wapno musi zostać wy-
mieszanie kultywatorem lub 
innym agregatem z wierzchnią 

warstwą gleby. W przeciwnym 
razie wapnowanie pod samą 
orkę nie będzie korzystne, 
gdyż podczas jej wykonywania 
znaczna część nawozu rozsiane-
go na powierzchni roli spadnie 
na dno bruzdy. Wapno prze-
mieszczone tak głęboko nie 
będzie w stanie odkwaszać 
warstwy ornej i nie będzie 
możliwości wymieszania go, 
aż do czasu kolejnej orki, kiedy 
to znów zostanie odwrócone na 
górę, w związku z czym efek-
tywność zabiegu będzie niższa. 
W warstwie ornej rozwija się 
system korzeniowy i tam znaj-
duje się większość składników 
pokarmowych, dlatego niezwy-
kle istotne jest poprawienie jej 
właściwości fizykochemicznych.

Dokładne wymieszanie 

wapna z warstwą orną gleby ma 
istotny wpływ na efektywność 
zabiegu w pierwszym i drugim 
roku po wapnowaniu. Planu-
jąc wapnowanie musimy także 
wziąć pod uwagę wymagania 
roślin względem odczynu i re-
akcje na wapnowanie. Do roślin 
nie znoszących kwaśnego od-
czynu należą m.in. jęczmień, 
lucerna, burak cukrowy, rzepak 
– w tym wypadku zaleca się 
wapnowanie pod przedplon. 
Z drugiej strony są rośliny, które 
powinny być uprawiane możli-
wie najpóźniej od wapnowania 
tj.: ziemniak, łubin żółty, owies. 
Pamiętajmy, że nie powinni-
śmy stosować wapna i obornika 
w jednym czasie. Najlepszym 
rozwiązaniem jest w jednym 
roku wysiać wapno a w drugim 
obornik. Decyzja o kolejności 
zabiegów zależy od odczynu 
gleby i potrzeb roślin.

Wapnowanie wpływa korzystnie na glebę oraz wzrost i plonowanie roślin uprawnych.

Tabela 1. Dawka wapna w zależności od kategorii agronomicznej i potrzeb wapnowania 
w t CaO/ha

Potrzeby 
wapnowania

Rodzaj gleby

bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie

pH dawka pH dawka pH dawka pH dawka

Konieczne do 4,0 3,0 do 4,5 3,5 do 5,0 4,5 do 5,5 6,0

Potrzebne 4,1-4,5 2,0 4,6-5,0 2,5 5,1-5,5 3,0 5,6-6,0 3,0

Wskazane 4,6-5,0 1,0 5,1-5,5 1,5 5,6-6,0 1,7 6,1-6,5 2,0

Ograniczone 5,1-5,5 - 5,6-6,0 - 6,1-6,5 1,0 od 6,6 1,0
(źródło: IUNG)

Dr Piotr Ochal 
IUNG – PIB Puławy

Nowe wyzwania w rolnictwie
W ofercie firm nawozowych 

pojawia się coraz więcej produk-
tów, które nie tylko wzbogacają 
glebę w niezbędne dla roślin 
uprawnych składniki odżyw-
cze, zapobiegają deficytom 
tych substancji, ale także są 
efektywniejsze i wydajniejsze 
od funkcjonujących obecnie 
na rynku rozwiązań. Każdy 
dodatek zawarty w nawozie 
w odmienny sposób oddziałuje 
na organizm roślinny i glebę. 
Mogą one poprzez usprawnie-
nie transportu składników po-
karmowych zwiększać poziom 
odżywienia roślin w ważne dla 
nich mikroelementy, mobilizo-
wać je do szybszego i lepszego 
rozwoju czy aktywować wzrost 
systemu korzeniowego. Warto 
znać mechanizm ich działania, 
gdyż wiedza ta może ułatwić 
dobranie najlepszego nawozu, 

który zadba o prawidłowe od-
żywienie naszej plantacji. Wraz 
z zestawem niezbędnego w da-
nym momencie kompleksu ma-
kro- i mikroelementów rośliny 
i gleba otrzymają „wartość do-
daną”, która odpowiednio po-
dana przełoży się na wysokość 
i jakość plonowania.

Rolnicy poszukują nowych 
rozwiązań, które w trudnych 
warunkach uprawy pozwolą 
zwiększyć rentowność produk-
cji, gdyż czynniki związane ze 
stresem powodują znaczne spad-
ki opłacalności produkcji roślin-
nej. Co więcej okna zabiegowe 
są coraz krótsze, a to sprawia, 
że nawozy muszą być aplikowa-
ne w niekorzystnych dla roślin 
warunkach. Rolnicy potrzebują 
nawozów, które będą efektywne, 
a ich składniki będą łatwo i bar-
dzo szybko przyswajalne przez 

roślinę, nawet w niekomforto-
wych dla uprawy warunkach.

W naszym kraju większość 
upraw to oziminy. Priorytetem 
każdego rolnika powinno być 
odpowiednie przygotowanie 
plantacji do nadejścia zimy oraz 
zregenerowanie pozimowych 
uszkodzeń, by zapewnić rośli-
nom komfortowe warunki po 
wznowieniu wegetacji. A w tym 
okresie największe zagrożenie 
stanowi niska temperatura. 
Stres może spowodować prze-
marznięcie części rośliny, na 
przykład systemu korzeniowe-
go albo wymarznięcie całych 
roślin w okresie zimowym lub 
na przedwiośniu. Może także 
spowodować uszkodzenia ro-
ślin w czasie wiosennej wegetacji 
oraz w okresie kwitnienia.

Dla roślin także i okreso-
wy nadmiar wody może być 

przeszkodą nie do pokonania. 
Dłuższe przebywanie roślin 
w zastoiskach wodnych po-
woduje, że system korzeniowy 
nie jest w stanie pełnić swoich 
funkcji, co w konsekwencji pro-
wadzi do osłabienia kondycji 
roślin, a w skrajnych przypad-
kach do ich zamierania.

Z różnego rodzaju stresami 
abiotycznymi rośliny zmagają 
się przez cały sezon wegetacyj-
ny. Aby ułatwić im przezwy-
ciężanie tych niedogodnych 
warunków, należy zwiększać 
ich tolerancję i odporność. 
Z jednej strony firmy hodow-
lane pracują nad nowymi od-
mianami, cechującymi się coraz 
wyższą odpornością na te wa-
runki, z drugiej firmy nawo-
zowe starają się dostarczać na 
rynek nawozy, które nie tylko 
w sposób ultraszybki odżywią 

roślinę, ale też zabezpieczą ją 
przed skutkami wystąpienia 
niekorzystnej aury.

W odpowiedzi na potrzeby 
rolników i nowe wyzwania 
wprowadzono na rynek serię 
nawozów mikroelementowych 
Amino Ultra. Jest to grupa pro-
duktów zawierających kluczowe 
dla roślin składniki odżywcze: 
żelazo, mangan, cynk i miedź, 
a ich przewagą jest ultraszybka 
przyswajalność, dzięki zastoso-
waniu naturalnego roślinnego 
transportera mikroelementów 
– aminokwasu glicyny. Rośli-
ny naturalnie wykorzystują go 
w procesie transportu mikroele-
mentów. Jest on najmniejszym, 
a zarazem najbardziej mobil-
nym i najszybciej wchłanianym 
przez rośliny aminokwasem. 
Glicyna uczestniczy w biosyn-
tezie chlorofilu (zwiększenie jej 

stężenia w roślinie, wpływa na 
intensyfikację procesu fotosyn-
tezy), bierze udział w procesie 
tworzenia tkanek roślinnych 
i posiada silne właściwości che-
latujące jony metali. Połączenie 
najważniejszych pierwiastków 
odżywczych i glicyny w tych 
nawozach sprawia, że są one 
szybciej i efektywniej przyswa-
jane od obecnych na rynku, 
standardowych chelatów.

Nawozy Amino Ultra dodat-
kowo cechuje bardzo wysoka 
koncentracja składników pokar-
mowych – nawet do 60% wię-
cej składników pokarmowych 
w porównaniu do typowych 
chelatów. Nawozy te są w pełni 
bezpieczne, zarówno dla roślin, 
które mogą je wykorzystać w ca-
łości, jak i dla środowiska natu-
ralnego – są biodegradowalne.

Anna Rogowska

Każdy dodatek zawarty w nawozie w odmienny sposób oddziałuje na roślinę i glebę.
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ABC odstępstwa rolnego

Ustawa z dnia 26 czerwca 
2003 r. o ochronie prawnej 
odmian roślin oraz Rozpo-
rządzenie Rady (WE) NR 
2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. 
w sprawie wspólnotowego 
systemu ochrony odmian 
roślin pozwalają hodowcy 
objąć nową odmianę rośliny 
uprawnej ochroną wyłączne-
go prawa. Tylko hodowca ma 
prawo wytwarzać, rozmnażać, 
przygotowywać do rozmnaża-
nia, oferować do sprzedaży, 
sprzedawać lub zbywać w inny 
sposób, eksportować, impor-
tować i przechowywać mate-
riał siewny swojej odmiany 
chronionej. 

Do siewu odmiany chro-
nionej rolnik może użyć tyl-
ko nasion kwalifikowanych 
lub nasion z własnego zbio-
ru w ramach przywileju tzw. 
odstępstwa rolnego. Odstęp-
stwo rolne zezwala na siew 
ze zbioru bez pisemnej zgo-
dy hodowcy pod warunkiem 
uiszczenia opłaty. Rolnik musi 
znać nazwy odmian, które sie-
je ze zbioru, aby ustalić, czy 
ma obowiązek opłaty. Winien 

też upewnić się, czy dana od-
miana jest prawnie dozwolona 
do odstępstwa rolnego. Siew 
nabytego materiału niekwalifi-
kowanego lub niesiewnego (np. 
paszowego) narusza wyłączne 
prawo i skutkuje sankcjami 
cywilnoprawnymi.

Opłata za odstępstwo rolne
Opłata za skorzystanie 

z odstępstwa rolnego wynosi 
50% stawki opłaty licencyjnej 
za każdy wysiany kg nasion 
ze zbioru. Wysokość stawki 
można sprawdzić bezpośred-
nio u właściwego hodowcy lub 
też w organizacji hodowców 
(Agencji Nasiennej Sp. z o.o.).

W myśl obowiązujących 
przepisów krajowych oraz 
wspólnotowych, opłatę za od-
stępstwo rolne należy wpłacić 
bez oczekiwania na wezwanie 
ze strony hodowcy lub orga-
nizacji hodowców w następu-
jącym terminie:
• jeżeli rolnik wysiał odmia-

nę chronioną na poziomie 
krajowym - w terminie 
30 dni od daty siewu; 

• jeżeli rolnik wysiał odmia-
nę chronioną na poziomie 

wspólnotowym – nie-
zwłocznie po siewie.
Jedynym kryterium zwolnie-

nia z opłaty jest powierzchnia 
posiadanych gruntów rolnych, 
własnych i dzierżawionych: 
poniżej 10 ha dla ziemniaków 
i poniżej 25 ha dla pozosta-
łych gatunków dozwolonych 
do stosowania w odstępstwie 
rolnym. 

Jak się rozliczyć?
Opłatę za odstępstwo rolne 

rolnik uiszcza bezpośrednio do 
hodowcy; może też, bez dodat-
kowych opłat, rozliczyć się za 
pośrednictwem organizacji ho-
dowców, która przekaże wpła-
tę odpowiedniemu hodowcy. 
Możliwe jest również zawarcie 
porozumienia z organizacją 
hodowców na zryczałtowane 
regulowanie tych opłat. 

Dzięki opłatom licencyjnym 
i za odstępstwo rolne hodowcy 
mogą wprowadzać na rynek 
innowacyjne odmiany, bar-
dziej odporne na choroby lub 
anomalie pogodowe.

Izabela Rogasik-Kurzawa
Agencja Nasienna Sp. z o.o.

Ochrona wyłącznego prawa

R E K L A M A
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Stokłosy coraz groźniejsze
W uprawach ozimin oprócz 

miotły zbożowej, perzu wła-
ściwego czy wyczyńca polnego 
coraz częściej pojawiają się inni 
przedstawiciele jednoliścien-
nych – stokłosy. Reprezento-
wane są w naszej florze przez 
wiele gatunków (m.in. żytnia, 
płonna, dachowa, miękka lub 
bezostna), które najczęściej 
rosną na siedliskach ruderal-
nych. Pospolicie występują na 
przydrożach czy miedzach skąd 
wkraczają na pola. Typowymi 
chwastami segetalnymi, zwią-
zanym z uprawami zbóż, są: 
stokłosa żytnia i polna.

Stokłosy osiągają spore 
rozmiary, od ok. 80 cm wy-
sokości (s. płonna, miękka) 
do niemalże 1,5 m (bezostna, 
żytnia). Zależnie od gatunku 
preferują różne stanowiska. 
Na glebach piaszczystych i su-
chych dobrze rosną: stokłosa 
dachowa, płonna, polna i bez-
ostna, natomiast inne gatunki 
wolą gleby świeże, zarówno 
lekkie jak i cięższe, glinia-
ste. Gleb żyznych wymaga 
stokłosa miękka i spłaszczo-
na, a gleby ubogie w składniki 
pokarmowe są miejscem by-
towania stokłosy dachowej. 
Na glebach umiarkowanie 
kwaśnych występuje stokłosa 

dachowa oraz żytnia i polna 
(zasiedlające także te o obojęt-
nym odczynie), natomiast s. 
bezostna i prosta lubią gleby 
zasadowe. Wszystkie gatunki 
tych chwastów rozmnażają się 
z nasion, ale np. stokłosa bez-
ostna dodatkowo wegetatyw-
nie za pomocą podziemnych 
rozłogów. Plenność tych traw 
wynosi 200-1000 ziarniaków 
w przypadku stokłosy płon-
nej, do 1500 u stokłosy mięk-
kiej, a u stokłosy żytniej od 
800 do nawet 6000. Po osy-
paniu najlepiej kiełkują z po-
wierzchni gleby lub głębokości 
do 2-3 cm, a zdecydowanie 
słabiej umieszczone głębiej 
niż 10-12 cm. Wschodzą 
przy niskich temperaturach 
np. siewki stokłosy dachowej 
pojawiają się już przy tempe-
raturze 2°C. W glebie ziarnia-
ki są szybko rozkładane przez 
mikroorganizmy glebowe. Ich 
zdolność do kiełkowania jest 
dość krótka i wynosi od 1 do 
2 (s. płonna) lub do 5 lat (s. 
żytnia, miękka, dachowa). 
Najbardziej żywotne są jednak 
w pierwszych miesiącach po 
dojrzeniu (np. stokłosa miękka 
przez 13 pierwszych miesięcy). 
Blisko spokrewnione gatunki 
jak stokłosa płonna i stokłosa 

dachowa, dodatkowo mogą 
krzyżować się ze sobą tworząc 
hybrydy (mieszańce).

Obecność stokłos powoduje 
duże spadki w plonach oraz 
sprzyja silnemu wyleganiu 
zbóż. Wystąpienie 10-15 szt./
m2 stokłosy płonnej w psze-
nicy ozimej, powoduje istotny 
spadek plonu ziarna (o około 
24%), a gdy zagęszczenie osią-
gnie 150-160 roślin/m2 plon 
może zostać zmniejszony nawet 
o ponad 70%. Nie bez znacze-
nia dla strat w uprawach powo-
dowanych przez stokłosy jest 
też przebieg pogody – w czasie 
wilgotnej wiosny silnie roz-
rastająca się stokłosa żytnia 
potrafi zagłuszyć zasiewy zbóż. 
Stokłosa płonna natomiast jest 
dobrze przystosowana do su-
szy i w przypadku niedobo-
rów wody zyskuje dodatkową 
przewagę nad rośliną uprawną.

Do chemicznego zwalczania 

stokłos obecnie zarejestrowa-
nych jest jedynie kilkanaście 
herbicydów (oprócz zawiera-
jących glifosat).

Do jesiennego stosowania 
(zarówno przed- jak i pow-
schodowego) w pszenicy ozi-
mej zarejestrowany jest jedynie 
flufenacet (np. Cetnik 500 SC).

Wiosną, po ruszeniu wege-
tacji zbóż, można wykonać 
oprysk w pszenicy sulfosul-
furonem (np. Apyros 75 WG) 
oraz mieszaninami: jodosul-
furon metylosodowy + me-
zosulfuron metylowy (np. 
Atlantis 12 OD), mezosulfu-
ron metylowy + tienkarbazon 
metylu + jodosulfuron metylo-
sodowy (np. Atlantis Star) lub 
propoksykarbazon sodowy + 
mezosulfuron metylowy (np. 
Monolith 11,25 WG). Wszyst-
kie te mieszaniny można użyć 
w pszenżycie ozimym, a dwie 
ostatnie także w życie.

Rzepak ozimy po osią-
gnięciu fazy liścieni można 
opryskiwać preparatami zawie-
rającymi kletodym (np. V-Dim 
240 EC), a po wyksztalceniu 
2 liści także chizalofop-P-ety-
lowy (np. Agard 100 EC), cy-
kloksydym (np.  Focus Ultra 
100 EC) lub fluazyfop-P-buty-
lowy (np. Frequent). Od fazy 
6 liści w rzepaku można użyć 
chizalofop-P-tefurylowy (np. 
Grapan Extra 40 EC).

Spektrum zwalczanych 
gatunków zawiera tabela 
1. Należy jednak pamiętać, że 
poszczególne preparaty pomi-
mo takich samych substancji 
w swoim składzie mogą różnić 
się ich zawartością (stężeniem), 
zarejestrowaną dawką prepa-
ratu, terminem stosowania, 
a co za tym idzie skutecznością 
zwalczania poszczególnych 
gatunków.

Przyjmuje się, że zwiększenie 

w ostatnich latach udziału 
stokłos w zachwaszczeniu 
upraw związane jest z uprosz-
czeniami w uprawie roli. Ich 
przystosowanie do kiełkowa-
nia z powierzchni gleby lub jej 
płytkich warstw przy jedno-
czesnym zaprzestaniu stoso-
wania głębokiej orki stwarza 
idealne warunki do wschodów 
i rozwoju tych traw. Walkę 
z tymi chwastami należy za-
tem prowadzić nie tylko che-
mią ale właśnie głęboką orką, 
która umożliwi umieszczenie 
ziarniaków w głębszych (oko-
ło 15 cm) warstwach gleby, 
z których nie będą w stanie 
kiełkować. Prowadzone do-
świadczenia pokazują, że od-
powiednia agrotechnika może 
ograniczyć wschody stokłos 
nawet o ponad 90%.

mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG - PIB

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Obecność stokłos powoduje duże spadki w plonach oraz sprzyja silnemu wyleganiu zbóż.

Tabela 1. Wybrane możliwości chemicznego zwalczania stokłos.
substancja czynna przykładowy herbicyd zwalczane gatunki Stosowanie w uprawach

chizalofop-P-etylowy Agard 100 EC stokłosa miękka rzepak ozimy
chizalofop-P-tefurylowy Grapan Extra 40 EC stokłosy rzepak ozimy

cykloksydym Focus Ultra 100 EC stokłosa płonna,
stokłosa polna rzepak ozimy

fluazyfop-P-butylowy Frequent stokłosa bezostna rzepak ozimy
flufenacet Cetnik 500 SC stokłosa bezostna pszenica ozima

jodosulfuron metylosodowy
+ mezosulfuron metylowy Atlantis 12 OD stokłosa żytnia pszenica ozima, 

pszenżyto ozime
kletodym V-Dim 240 EC stokłosa płonna rzepak ozimy

mezosulfuron metylowy 
+ tienkarbazon metylu 

+ jodosulfuron metylosodowy
Atlantis Star stokłosa dachowa

pszenica ozima, 
pszenżyto ozime,

żyto

propoksykarbazon sodowy 
+ mezosulfuron metylowy Monolith 11,25 WG stokłosa żytnia,

stokłosa płonna

pszenica ozima,
pszenżyto ozime,

żyto
sulfosulfuron Apyros 75 WG stokłosa żytnia pszenica ozima

AKAPIT® 125 EC

CIECH Sarzyna, rozszerza 
swoją ofertę o wyjątkowo 
skuteczny herbicyd AKAPIT® 
125 EC. Nowy produkt to se-
lektywny herbicyd stosowa-
ny do zwalczania chwastów 
jednoliściennych w wielu 
uprawach dwuliściennych, 
takich jak rzepak, ziemniak 
czy warzywa.

Do zwalczania chwastów 
jednoliściennych w rzepa-
ku ozimym, a także w wie-
lu innych uprawach CIECH 
Sarzyna proponuje dwa gra-
minicydy: cieszący się dużą 
popularnością wśród rolników 
produkt LABRADOR® EXTRA 
50 EC oraz nowość – AKAPIT® 
125 EC, zawierający bardzo 

dobrze znaną i cenioną za 
swoje właściwości substancję 
aktywną fluazifop-p–butyl.

-[…]. Już kilka roślin miotły 
zbożowej czy chwastnicy jedno-
stronnej na metr kwadratowy 
może mieć znaczący wpływ na 
spadek plonu. Jednocześnie rośli-
ny te mają bardzo dużą zdolność 
namnażania się, a ich nasiona 

mogą przetrwać w ziemi nawet 
do 20 lat. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom klientów oferujemy 
sprawdzony środek o szerokim 
spektrum działania - mówi Jacek 
Skwira z Grupy CIECH.

Optymalny dobór koformu-
lantów do formy użytkowej 
herbicydu AKAPIT® 125 EC, 
umożliwia zastosowanie 
o ponad 16% niższej dawki 
substancji aktywnej w celu 
osiągnięcia porównywalnej 
skuteczności chwastobój-
czej przy stosowaniu innych 
produktów zawierających tę 
substancję. Dodatkowo, przej-
rzysty sposób dawkowania 
daje możliwość doboru dawki 
w szerokim zakresie dla więk-
szości gatunków chwastów. 

To wszystko, w połączeniu 
z podstawowymi cechami 
substancji czynnej, sprawia, 
że AKAPIT® 125 EC wykazuje 
większe bezpieczeństwo dla 
roślin uprawnych niż inne 
graminicydy.

Fluazifop-p-butylowy (kwa-
sy arylofenoksypropionowe) 
to substancja czynna zaleca-
na do zwalczania chwastów 
trawiastych (w tym samo-
siewów zbóż) w wielu upra-
wach roślin dwuliściennych. 
Pobierany jest przez liście traw, 
przemieszcza się we fleomie 
i ksylemie. W trawach jedno-
rocznych kumuluje się w me-
rystemach, a w wieloletnich 
w korzeniach i rozłogach. Jest 
inhibitorem karboksylazy 

acetylokoenzymu A (CoA). 
Minimum temperaturowe po-
trzebne do działania to 5-8o C, 
a optymalna temperatura dla 
jego stosowania to 15-25o C. 
Nie należy wykonywać zabie-
gu w temperaturze powyżej 
27o C. Substancja rozkłada 
się w ciągu okresu wegetacji, 
nie stwarzając zagrożenia dla 
roślin uprawianych następczo. 
W przypadku wcześniejsze-
go zaorania plantacji można 
uprawiać rośliny dwuliścienne.

Więcej porad na stronie 
www.ciechagro.pl lub na ka-
nale „CIECH Sarzyna” na 
portalu YouTube.

Źródło: CIECH Sarzyna
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowy, uniwersalny i ekonomiczny środek do 
zwalczania chwastów jednoliściennych.
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Co gryzie gorczycę?

Głównym zadaniem mię-
dzyplonów jest zapobieganie 
erozji wierzchniej warstwy gle-
by, zwiększanie biologicznej 
aktywności i żyzności gleby 
oraz wzbogacenie jej w ma-
terię organiczną i poprawa 
struktury.

Gorczyca może być wysie-
wana praktycznie na wszyst-
kich glebach z wyjątkiem tych 
zlewnych. Jest to gatunek, któ-
ry wytwarza bardzo obfity 
i głęboki system korzeniowy, 
przez co wpływa na polepsze-
nie struktury gruzełkowatej 
oraz umożliwia dopływ po-
wietrza i wody do głębszych 
warstw gleby. Dodatkowo 
korzenie gorczycy, przera-
stają tzw. podeszwę płużną, 
czyli twardą, nieprzepusz-
czalną warstwę gleby, która 
powstaje na skutek wykony-
wania przez kilka lat orki na 
tę samą głębokość. Gorczyca 
wysiana w I dekadzie sierp-
nia wytwarza bardzo dużą 
biomasę organiczną, dzięki 
czemu w sposób naturalny 
staje się biologicznym czyn-
nikiem zagłuszającym kieł-
kowanie i wzrost chwastów 
a po przyoraniu wprowadza 
do gleby duże ilości materii 
organicznej. Przyjmuje się, że 
dobrze rozwinięta gorczyca 
przyorana jako nawóz zielony, 
może zastąpić około 15-20 ton 
obornika. Ponadto międzyplon 
gorczycowy traktowany jest 
także jako czynnik fitosanitar-
ny w zmianowaniu zbożowym. 
Niektóre odmiany (np. Metex 
czy Barka), posiadają właści-
wości antymątwikowe dlatego 
tak często wykorzystywane są 
jako roślina mulczująca przed 
siewem buraków cukrowych, 
gdyż po przemarznięciu, ła-
two się kruszy i nie ma z nimi 
większych problemów podczas 
wykonywania uprawek dopra-
wiających glebę.

Największą jednak zaletą 
gorczycy białej, jest fakt, że 
jej nasiona są stosunkowo ta-
nie i łatwo dostępne, a samo 
wysianie jako rośliny między-
plonowej nie wymaga specja-
listycznego sprzętu. Cena za 
1 kg nasion waha się od 1 do 
3 zł, co przy siewie w granicach 
15- 25 kg/ha, daje koszt rzędu 
od 15 do 75 zł/ha.

Niestety siew gorczycy jako 
rośliny międzyplonowej może 
również nieść ze sobą ryzyko 
nagromadzenia się w agrofito-
cenozie wspólnych dla tej ro-
dziny (kapustnych), agrofagów 

szczególnie niebezpiecznych 
dla np. rzepaku ozimego. 
W tym roku w okresie II deka-
dy września wystąpiło bardzo 
duże nasilenie, wręcz inwazja 
szkodnika roślin kapustnych – 
gnatarza rzepakowca. Przyczy-
ną tak dużego nasilenia były 
sprzyjające warunki atmosfe-
ryczne – ciepły i suchy sierpień 
oraz wrzesień.

Gnatarz rzepakowiec jest 
to błonkówka z rodziny pi-
larzowatych, długość około 
6-8 mm. Larwa początkowo 
szaro-zielona, później czarna 
z podłużnym jaśniejszym pa-
sem, przebiegającymi wzdłuż 
tułowia. Gnatarz ma dwa po-
kolenia w ciągu roku, wylot 
błonkówek następuje w maju, 
samica składa jaja do wnętrza 
tkanki rośliny żywicielskiej. 
Larwy żerują na roślinach 
np. rzepaku, gorczycy czy na 
chwastach z rodziny kapust-
nych, następnie schodzą do 
gleby, gdzie część z nich prze-
poczwarcza się, dając osob-
niki drugiego pokolenia. To 
właśnie larwy drugiego po-
kolenia pojawiają się we wrze-
śniu i intensywnie żerują na 
młodych roślinach rzepaku 
ozimego oraz na gorczycy 
białej wysianej jako roślina 
międzyplonowa i nie rzadko 
na chwastach z rodziny ka-
pustnych. Larwy początkowo 
zeskrobują, jedynie miękisz 
i wygryzają niewielkie dziur-
ki. Przez to, że młode larwy 
początkowo żerują jedynie na 
dolnej stronie blaszki liściowej, 
są praktycznie niezauważal-
ne. Często niedoświadczeni 
plantatorzy wczesne żerowanie 
gnatarza, przypisują innym 
jesiennym szkodnikom rze-
paku ozimego, np. pchełkom, 
rolnicom czy ślimakom. Jest 
to niestety bardzo duży błąd 
ze strony plantatorów, gdyż 
w momencie pojawienia się 
starszych larw, następuje ma-
sowe ogołacanie roślin z całych 
liści, larwa pozostawia jedynie 
grubsze nerwy, kwiatostany 
i łuszczyny, tworząc tzw. go-
łożery. Przy masowym poja-
wie i przy braku jakiejkolwiek 
ochrony, szkodnik ten potrafi 

zniszczyć plantację rzepaku 
ozimego czy gorczycy białej, 
w ciągu zaledwie 3-5 dni. Nie-
zwalczone, wyrośnięte i dobrze 
odżywione larwy gnatarza rze-
pakowca, po zakończeniu roz-
woju schodzą do gleby, gdzie 
zimują w ziemnych kokonach, 
aby przepoczwarczyć się na 
wiosnę następnego roku, dając 
kolejne pokolenie, które za-
cznie swoje żerowanie w maju 
na roślinach rzepaku ozimego, 
jarego czy rozsadach warzyw 
kapustnych.

W okresie początku wrze-
śnia, kiedy rzepak ozimy osią-
ga fazę 1-2 liści właściwych 
(BBCH 11-12), a gorczyca 
biała (wysiana jako między-
plon), wchodzi w końcową fazę 
wydłużania pędu głównego 
(BBCH 39), próg ekonomicz-
nej szkodliwości dla gnatarza 
(II pokolenie) wynosi zaled-
wie 1 larwa/roślinę. Natomiast 
w okresie wiosennym, czyli III 
dekada maja i I dekada czerwca 
(I pokolenie gnatarza), próg 
ekonomicznej szkodliwości 
dla tego szkodnika, wynosi 
3-4 larwy/roślinę. Pamiętajmy, 
żeby zabieg insektycydowy był 
skuteczny to należy go wyko-
nać w okresie występowania 
larw pokolenia najmłodszego, 
usadowionych na dolnej stro-
nie blaszki liściowej rzepaku 
ozimego, jarego czy gorczycy 
białej. Obecnie plantatorzy 
mają do dyspozycji jedynie 
dwie s.cz.: deltametrynę (np. 
Decis Mega 50 EW, Delta 
50 EW) oraz lambda-cyhalo-
trynę (np. Karate Zeon 050 CS), 
które mogą zastosować jedno-
razowo w maksymalnej zale-
canej dawce 0,15 l/ha.

Gorczyca biała to jedna z najbardziej niezawodnych 
roślin międzyplonowych.

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

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu Najlepsze odmiany soi do 

uprawy w Polsce

Nasiona soi charaktery-
zują się unikalnym składem 
chemicznym, na który skła-
da się duża zawartość białka 
(ok. 40%) oraz tłuszczu (ok. 
20%). Ze względu na dużą 
wartość biologiczną białka, 
soja jest uważana na naj-
ważniejszą roślinę białkową 
na świecie. Może być stoso-
wana zamiennie z białkiem 
pochodzącym z mięsa, po-
nieważ dostarcza wszystkich 
niezbędnych aminokwasów. 
Jest przy tym zdrowsza, bo za-
wiera więcej nienasyconych 
kwasów tłuszczowych. Śruta 
sojowa, powstała po ekstrak-
cji oleju jest najważniejszym 
źródłem białka stosowanym 
w żywieniu zwierząt hodow-
lanych. Głównym powodem 
jej wysokiej popularności jest 
unikatowa kompozycja ami-
nokwasów, która uzupełnia 
skład aminokwasowy pasz 
zbożowych, co jest szczególnie 
ważne w przypadku żywienia 
drobiu i trzody chlewnej. Na-
siona soi dostarczają również 
witamin zwłaszcza z grupy B 

oraz składników mineralnych. 
W ciągu ostatnich 30-

lat światowa produkcja soi 
wzrosła ponad 3-krotnie 
i w 2017 roku przekroczyła 
350 mln ton. Największym 
importerem soi na świecie 
są Chiny, a następnie kra-
je Unii Europejskiej, które 
kupują głównie poekstrak-
cyjną śrutę sojową. Polska 
sprowadza rocznie ponad 
2 mln ton śruty sojowej, po-
nieważ rodzima produkcja 
jest w stanie zaspokoić tylko 
około 30% zapotrzebowania 
na białko paszowe. Postęp 
w hodowli soi, objawiający 
się wzrostem liczby nowych 
odmian, przystosowanych do 
uprawy w warunkach naszego 
kraju, wyraźnie przyczynia się 
do rozpowszechnienia upra-
wy tego gatunku w Polsce, co 
może prowadzić do wzrostu 
opłacalności produkcji zwie-
rzęcej poprzez obniżenie kosz-
tów produkcji. Jest również 
szansą na większe uniezależ-
nienie się naszego kraju od 
importowanej śruty sojowej, 

która niemal w 90% jest gene-
tycznie modyfikowana. 

Do 2012 roku na Krajowej 
Liście Odmian znajdowały się 
tylko 2 odmiany soi hodowli 
krajowej, które w warunkach 
produkcyjnych Polski połu-
dniowo-wschodniej plonowa-
ły na poziomie 1,5-2,5 t/ha 
(w doświadczeniach COBO-
RU 2,5-3,2 t/ha), w zależności 
od warunków pogodowych. 
Jednak zainteresowanie rol-
ników uprawą tego gatun-
ku było znikome. Dopiero 
w ostatnich latach  pojawi-
ło się kilka czynników, któ-
re zaczęły sprzyjać uprawie 
soi. Do najważniejszych na-
leżą: duże zapotrzebowanie 
na białko roślinne, wysoka 
cena importowanej śruty so-
jowej, dopłaty do roślin wy-
sokobiałkowych, pojawienie 
się podmiotów skupujących 
nasiona soi, upowszechnianie 
uprawy soi niemodyfikowanej 
genetycznie, czy wreszcie ob-
serwowane w ostatnich latach 
ocieplanie się klimatu (soja jest 
rośliną ciepłolubną). Wzrost 
zainteresowana soją wiąże się 
także z postępem biologicz-
nym i poszerzeniem oferty od-
mianowej. Zainteresowanie 
uprawą tego gatunku jest duże 
nie tylko w Polsce, ale także 
w Europie, dlatego od wielu 
lat w różnych ośrodkach na-
ukowych prowadzone są prace 
hodowlane. Dzięki temu Kra-
jowa Lista Odmian zaczęła się 
rozszerzać w ostatnich latach, 
głównie o odmiany zagranicz-
ne. W 2017 r. zostało wpisa-
nych do  krajowego rejestru 

Produkcja soi na świecie związana jest z jej szerokim 
wykorzystaniem na cele konsumpcyjne i paszowe.

R E K L A M A

c.d. art. na str. 10
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Tabela 1. Lista odmian znajdujących się w krajowym rejestrze oraz ich charakterystyka pod względem
wybranych cech na podstawie ogólnokrajowych wyników PDO 
*brak danych
**plon nasion 2017(wz.=34,4)
***oznaczenie wczesności odmian: w – wczesna, św –  średniowczesna, p – późna, bp – bardzo późna
 (Źródło: COBORU 2019)

Odmiana Rok 
rejestracji

Plon nasion 
2018 (wz.= 
37,3 dt z ha)

Zawartość 
białka 

ogólnego
 (% s.m.)

Zawartość 
tłuszczu 

surowego 
(% s.m.)

Wysokość 
osadzenia 

najniższych 
strąków (cm)

Wczesność 
odmian*** 

Liczba dni od 
siewu do 

dojrzałości  
technicznej

Masa 
1000 na-
sion (g)

Aldana 1992 * 37,7 23,5 9,1 w 118 199

Augusta 2002 78 37,1 22,4 10,2 bw 116 150

Mavka 2013 92 35,9 23,9 12,5 św 124 201

Aligator 
2015

101 36,3 24,2 11,6 p 127 207

Madlen 80 37,4 20,9 10,9 p 126 182

Abelina 2016 101 36,7 24,3 12,0 św 124 184

GL Melanie 

2017

103 37,9 23,0 12,1 p 129 195

Petrina 100 35,8 23,9 11,1 bp 131 186

Sculptor 96 37,7 22,8 11,5 św 123 210

Erica 88 37,8 22,9 9,8 w 118 193

Maja 80 39,3 23,4 12,8 św 125 196

Paradis     84** 38,2 23,8 10,4 w 125 208

Coraline 

2018

107 37,1 23,8 11,7 bp 135 180

ES Comandor 106 38,2 22,5 11,2 p 129 202

Viola 103 37,9 23,0 10,3 p 129 174

Regina 102 39,1 22,6 10,9 p 129 210

Oressa     91** 36,6 22,8 10,8 w 118 158

Aurelina 

2019

105 39,2 22,9 11,1 p 128 208

Adessa 101 36,8 24,2 9,2 w 117 191

ES Favor 98 37,8 22,7 11,1 p 127 199

Antigua 98 36,7 23,5 10,2 w 120 210

Annushka * * * * bw * *

6 odmian soi, a w 2018 i 2019  
r. po 5 odmian. Obecnie w Kra-
jowym Rejestrze znajdują się 
22 odmiany soi, przy czym tyl-
ko trzy z nich (Aldana, Augu-
sta, Erica) pochodzą z krajowej 
hodowli (Tabela 1).

Wielkość uzyskiwanego plo-
nu oraz zawartość składników 
pokarmowych w nasionach 
soi uzależniona jest od wielu 
czynników, w szczególności 
od odmiany, warunków po-
godowych w okresie wegetacji 
oraz stosowanej agrotechniki. 
Bardzo ważny jest odpowied-
ni dobór odmian do warun-
ków regionu i gospodarstwa. 
Długość okresu wegetacyjnego 
w Polsce jest zróżnicowana, 
zwłaszcza pomiędzy częścią 
północną i północno-wschod-
nią a południową i południo-
wo-zachodnią, gdzie różnica 
może wynosić 30, a nawet do 
40 dni. Dlatego odmiany wcze-
sne można uprawiać w niemal 
wszystkich regionach kraju 
z wyjątkiem terenów pod-
górskich i krańców północ-
nych, średniowczesne mogą 
być uprawiane w południowej 

i środkowej części Polski, nato-
miast odmiany późne zalecane 
są do uprawy jedynie w połu-
dniowej i południowo-zachod-
niej części kraju, gdzie okres 
wegetacyjny jest najdłuższy 
i jest bardzo małe zagrożenie, 
że rośliny nie dojrzeją. Średni 
plon nasion soi w doświad-
czeniach COBORU w 2018 r. 
wynosił 37,3 dt/ha, przy czym 
najwyżej na ogół plonują od-
miany późne i bardzo późne, 
a najniższy plon uzyskuje się 
z odmian wczesnych i bardzo 
wczesnych (Tabela 1). 

W ramach Inicjatywy Biał-
kowej COBORU w ostatnich 
latach został rozszerzony zakres 
doświadczalnictwa odmianowe-
go roślin strączkowych, w tym 
także soi na teren całego kraju 
i na podstawie wyników pro-
wadzonych doświadczeń Cen-
tralny Ośrodek Badań Odmian 
Roślin Rolniczych prowadzi 
rekomendację najlepszych od-
mian do uprawy w poszczegól-
nych województwach (Tabela 
2). Decydując się na uprawę soi 
warto sięgać po te wskazówki.

Dr hab. Mariola Staniak
IUNG-PIB w Puławach

Tabela 2. Lista odmian soi zalecanych do uprawy na obszarze poszczególnych województw w 2019 r.

Odmiana Dolno-
śląskie

Ku-
jaw.-Pomor. Lubel. Lubus. Łódz. Małopol. Mazow. Opol. Podkarp. Podlas. Pomor. Śląskie Święto-

krzys.
War.-

Mazur. Wielko-pol. Zach.-Pomor.

Abelina + + + + + + + + + + + +
Adsoy +

Aligator + + + + + +
Bohemians +
Brunensis + +

ES Comandor +

Erica + + + + + +

GL Melanie + + + + + + + + +

Kofu + +
Lissabone + + + + +

Mavka + + +
Merlin + + + +

Moravians +
Naya + + +

Petrina +
Protina +
Sculptor + +
Sirella + + + + + + + + +

Sultana + + + +
Viola + +

Źródło: COBORU 2019

c.d. art. ze str. 9
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John Deere z medalami Agritechnica 2019

Komisja ds. Innowacji doce-
niła stałe wysiłki John Deere 
w zakresie opracowywania za-
awansowanych rozwiązań tech-
nologicznych oraz współpracę 
z partnerami. Łącznie branża 
w tegorocznym konkursie zgło-
siła ponad 290 innowacji.

„John Deere inwestuje ponad 
pięć procent zysków ze sprzedaży 
w badania i rozwój, a otrzyma-
ne nagrody potwierdzają naszą 
siłę innowacyjną”, powiedział 
Dennis J. Docherty, wiceprezes 
ds. sprzedaży i marketingu John 

Deere. „Jesteśmy szczególnie 
dumni z naszej stałej współpra-
cy z partnerami branżowymi 
i usługodawcami. Partnerstwo 
i otwartość są głównymi czyn-
nikami wpływającymi na sukces 
dalszej cyfryzacji przemysłu rol-
nego. Nasza firma opracowuje 
innowacyjne rozwiązania, które 
pozwalają rolnikom i kontra-
hentom na większe zyski z ich 
działalności”.

„Wzmocniliśmy naszą 
światową sieć placówek ba-
dawczych, a jednocześnie 

zaangażowaliśmy wszystkie 
platformy produktowe, ale 
i Europejskie Centrum In-
nowacji Technologicznych 
(ETIC) w Kaiserslautern” - 
powiedział Martin Kremmer, 
dyrektor ETIC Kaiserslautern. 
„Czerpiemy również ze współ-
pracy z uniwersytetami i insty-
tutami badawczymi w zakresie 
zaawansowanych technologii, 
takich jak: sztuczna inteli-
gencja, systemy automatyki 
i elektryfikacja.”

Złoty Medal:
Skrzynia biegów John De-

ere eAutoPowr i inteligentny 
system e8WD

Całkowicie nowa skrzynia 
biegów eAutoPowr w ciągni-
kach John Deere to pierwszy 
elektromechaniczny rozdzie-
lacz IVT. Przekładnia bezstop-
niowa zapewnia maksymalną 
niezawodność i trwałość w po-
równaniu do innych skrzyń bie-
gów. Zintegrowany generator 
dostarcza do 100 kW mocy 

do zastosowań zewnętrznych 
i elektrycznych.

John Deere i Joskin wspól-
nie opracowali także wysoce 
wydajne rozwiązanie systemu 
wspomagania trakcji do apli-
kacji gnojowicy. Zmodyfiko-
wany wóz asenizacyjny Joskin 
z dwiema osiami napędowy-
mi charakteryzuje się znacz-
nym wzrostem przyczepności 
i mniejszym poślizgiem kół.

Warto zauważyć, że był to 
jedyny przyznany złoty medal.

Srebrne Medale:
Predictive Feedrate Control
Predictive Feedrate Control 

to pierwszy system zarządza-
nia prędkością pracy kombajnu, 
który łączy dwa aktywne źró-
dła informacji z satelitów GPS 
i czujników zamontowanych na 
kabinie maszyny. System po-
zwala kombajnowi reagować na 
zmieniające się warunki zbioru, 
takie jak stan uprawy czy wiel-
kość plonu. System oferuje nie-
spotykany poziom wydajności 

kontroli prędkości w połączeniu 
ze znacznie poprawionym kom-
fortem operatora we wszystkich 
warunkach zbioru.

Inteligentna kontrola jazdy 
z dużą prasą kostkującą

W dużych prasach kostkują-
cych okresowe wahania mocy 
i momentu obrotowego mogą 
powodować znaczne wibracje 
ciągnika, co z kolei znacznie 
obciąża operatora. Korzysta-
jąc z inteligentnego sterowania 
przekładnią i automatyczne-
go algorytmu sterowania, ten 
aktywny system tłumienia 
niemal całkowicie eliminuje 
drgania. Ponadto pomaga chro-
nić zdrowie operatora i niwe-
lując zmęczenie, zwiększa jego 
wydajność.

Large Combine Efficiency 
Package

John Deere zoptymalizował 
wszystkie krytyczne obszary 
funkcjonalne kombajnu, aby 
znacznie poprawić ogólną 
wydajność. Umożliwia to kon-
cepcja lean drive z innowacyj-
nymi paskami napędowymi, 

jednocześnie zmniejszając za-
potrzebowanie na moc. Dalsze 
zwiększenie wydajności osią-
gnięto w silniku, przekładni, 
układach separacji i czyszcze-
nia oraz rozdrabniaczu słomy. 
Wszystkie te ulepszenia dopro-
wadziły do znacznego wzrostu 
wydajności zbioru przy użyciu 
tej samej mocy silnika i przy 
stratach mniejszych niż jeden 
procent. Wysoka wydajność jest 
również zapewniona w więk-
szości warunków zbioru bez 
konieczności ciągłego optyma-
lizowania ustawień kombajnu.

Źródło: John Deere
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

John Deere został nagrodzony złotym medalem i trzema srebrnymi.

Orka głęboka gleb ciężkich

Wymagania agrotechniczne
Wytyczne agrotechniczne 

dotyczące orki głębokiej na 
glebach ciężkich zalecają, aby 
wykonywać ją zawsze na głę-
bokość całej miąższości gleby 
przed planowaną uprawą ro-
ślin okopowych. Podkreślany 
jest również strukturotwórczy 
wpływ orki głębokiej pozo-
stawionej w ostrej skibie, po-
nieważ pod wpływem mrozu, 
tworzą się małe agregaty glebo-
we tworzące optymalną struk-
turę gleby. W zależności od 
bieżących uwarunkowań oraz 
realizowanych w gospodar-
stwie zabiegów, orka głęboka 
może jednocześnie spełnić też 
funkcje dodatkowe, na przy-
kład: przykryć rozrzucony 
obornik, przykryć wysiane 
nawozy fosforowo – potaso-
we lub wapno, przykryć resztki 
pożniwne lub międzyplon. Do 
zalet orki głębokiej należy tez 
zaliczyć zwiększanie jej po-
jemności wodnej w wyniku 
gromadzenia wody opadowej 

pochodzącej z wiosennych 
roztopów. Późno wykona-
ny zabieg niszczy też larwy 
owadów zimujących w glebie 
oraz przyczynia się również 
do zmniejszenia części nasion 
znajdujących się w glebie.

Typy odkładnic na gleby 
ciężkie

Jednym z kryteriów ma-
jących duże znaczenie dla 
jakości orki głębokiej na gle-
bach ciężkich jest dobór typu 
odkładnicy w użytkowanym 
pługu. Do przydatnych typów 
możemy zaliczyć odkładnice 
cylindryczne charakteryzu-
jące się dobrym kruszeniem 
skiby oraz słabym jej odwra-
caniem. Będą one przydatne 
do orki gleb ciężkich i zlew-
nych, które mają być pozo-
stawione na zimę w ostrej 
skibie. Dobrze będą się też 
spisywały odkładnice typu 
półśrubowego, które dobrze 
odwracają i kruszą glebę, Są 
one polecane na gleby ciężkie 
oraz do przyorywania resztek 

pożniwnych czy rozrzuconego 
obornika. Najlepiej w glebach 
ciężkich będą się spisywały 
odkładnice ażurowe, które 
dobrze kruszą glebę i pozo-
stawiają w miarę wyrówna-
ną powierzchnię pola. To co 
w tym przypadku bardzo waż-
ne, to mniejszy opór stawia-
ny przez przesuwającą się rolę 
w porównaniu do odkładnic 
całkowitych. Według danych 
producentów, korpusy ażurowe 
pozwalają zmniejszyć o około 
10% opory robocze w wyni-
ku czego uzyskujemy mniej-
sze zużycie paliwa. W ofercie 
rynkowej są też odkładnice 
ażurowe z elementami wyko-
nanymi z tworzywa sztuczne-
go, co powoduje dodatkowe 
zmniejszenie oporów stawia-
nych przez pług. Tego typu 
odkładnice są droższe, jednak 
ich wykorzystywanie pozwala 
dodatkowo zaoszczędzić na pa-
liwie. Zmniejszenie tarcia gle-
by o powierzchnię odkładnic 
ażurowych lub zmniejszenie 

oporów przesuwającej się gleby 
po odkładnicach i lemieszach 
powlekanych specjalnymi ma-
teriałami polimerowymi, mogą 
ograniczyć zużycie paliwa na-
wet do 20%.

Kiedy orka wyrównana?
Przy orce wyrównanej struk-

turotwórcze oddziaływanie 
mrozu na tworzenie agregatów 
glebowych będzie mniejsze. 
Na wyrównanej powierzchni 
ograniczone będzie też zatrzy-
mywanie śniegu, co spowoduje 
mniejsze gromadzenie wody. 
Mimo tych mankamentów, 
pole bez ostrej skiby powinno 
być pozostawione pod wczesne 
zasiewy roślin jarych na sta-
nowiskach na których uprawę 
przedsiewną planujemy wy-
konać w jednym przejeździe 
agregatu. To zalecenie będzie 
też dotyczyło planowanego 
siewu buraków cukrowych, 
ponieważ wiosenna uprawa 
przedsiewna pod buraki po-
winna być ograniczona do mi-
nimum – jednorazowy i płytki 

na głębokość siewu przejazd 
agregatu.

Pogłębianie orki
Podczas wykonywania orki 

głębokiej, warto zwrócić też 
uwagę na możliwość wystę-
powania na danym polu po-
deszwy płużnej. W obecnych 
warunkach gospodarowania, 
coraz częściej prace polowe są 
wykonywane ciężkimi agre-
gatami maszynowymi. Nato-
miast orka jest wykonywana 
czasami na tę samą głębokość, 
co sprzyja powstawaniu po-
deszwy płużnej. Jej niszczenie 
zaleca się wykonywać głębo-
szem, ale zabieg ten jest drogi 
i wymaga wykorzystywania 
ciągników o dużych mocach. 
W przypadku przedzimowej 
orki głębokiej, podeszwę 
płużną można zniszczyć po-
przez dodatkowe pogłębienie 
orki. W sytuacji gdyby takie 
rozwiązanie miało skutko-
wać wydobywaniem na po-
wierzchnię jałowego podglebia 
(martwicy), to można lemiesze 

pługa wyposażyć dodatkowo 
w dłuta, które spulchnią wąski 
pas pola poniżej głębokości 
wykonywanej orki.

Przedzimową orkę głęboką 
na glebach ciężkich nie zawsze 
da się wykonać przy optymal-
nej wilgotności. W warunkach 
gdy gleba jest zbyt mokra, lub 
przesuszona, koszty orki będą 
zwiększały się między innymi 
ze względu na duże opory płu-
ga i wynikające z tego większe 
zużycie paliwa. W porównaniu 
do warunków optymalnych 
zużycie paliwa może wzrosnąć 
od 30 do 60%.

Powinna być wykonana starannie, aby wczesną wiosną można było szybko i dokładne 
doprawić rolę pod zasiewy roślin jarych.

dr hab. Ireneusz Kowalik 
UP Poznań
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Medale za innowacje

Marka New Holland Agri-
culture zdobyła trzy srebrne 
medale, przyznawane przez 
niezależne jury ekspertów 
organizacji DLG za innowa-
cje, które poprawiają komfort 
pracy operatora, zwiększają 
wydajność i redukują koszty 
prowadzenia żniw i belowania:

Układ przeniesienia napędu 
do pras wielkogabarytowych 
o wysokim stopniu zgniotu

System młócenia CX
System sterowania prasą do 

ciągnika T7
Carlo Lambro, Prezydent 

marki New Holland Agricul-
ture, powiedział: - Jesteśmy 
niezwykle dumni z nagród, 
które są świadectwem po-
dejścia marki do innowacji, 
które w całości koncentruje 
się na dostarczaniu klientom 
praktycznych korzyści przy 

codziennej pracy z maszynami. 
Sprzęt ten daje niezrównany 
komfort, pozwala ograniczyć 
zmęczenie operatora i zwięk-
szyć wydajność jego pracy, 
a także ogólną wydajność przy 
prowadzeniu gospodarstwa 
i jego rentowność.

Unikatowa koncepcja ukła-
du przeniesienia napędu obej-
muje dwubiegową przekładnię 
typu Powershift, która pozwa-
la płynnie uruchomić prasę 
i zapewnia 79-procentowy 
wzrost momentu obrotowego. 
Gdy WOM ciągnika osiągnie 
prędkość 850 obr/min, funkcja 
automatycznego startu włącza 
prasę i automatycznie przełą-
cza się z 1. na 2. bieg, przy-
śpieszając koło zamachowe do 
jego maksymalnej prędkości 
wynoszącej 1450 obr/min. 
Pomaga ona WOM-owi cią-
gnika w uruchomieniu koła 
zamachowego, a jednocześnie 
chroni układ przeniesienia na-
pędu ciągnika i prasy. Koło za-
machowe o średnicy 1100 mm 
jest znacznie cięższe i większe 
niż w modelu BigBaler Plus 

i dostarcza 2,3 raza więcej 
energii, co przekłada się na 
komfortowy i efektywny pro-
ces belowania. Zintegrowany 
w skrzyni biegów, wielotarczo-
wy hamulec z wewnętrznym 
układem chłodzenia wyha-
mowuje i zatrzymuje tłok, gdy 
osiągnie on swoją optymalną 
pozycję startową. Służy on 
także jako hamulec awaryjny 
i umożliwia zatrzymanie tłoka 
w ciągu 8 sekund. Wśród kolej-
nych zalet dla użytkowników 
należy wymienić tryb serwiso-
wy o niższych obrotach układu 
przeniesienia napędu i zabez-
pieczenie przeciążeniowe.

Srebrny medal stanowi 
uznanie dla innowacji marki 
New Holland, które zostały 
wprowadzone, aby jeszcze 
bardziej zwiększyć wydaj-
ność czterobębnowego syste-
mu omłotu w kombajnach CX 
z bębnem o średnicy 750 mm. 
Nowy, podzielony na segmenty 
bęben Ultra-FlowTM, o prze-
stawionej konfiguracji cepów, 
zapewnia płynny przepływ 
masy żniwnej, co przekłada 

się na wyższą wydajność, re-
dukuje zatory i poziom hała-
su w kabinie, a tym samym 
zwiększa komfort pracy ope-
ratora. Podczas procesu omło-
tu zużywa on o 16% mniej 
mocy, co pozwala obniżyć 
zużycie paliwa i zwiększyć 
wydajność kombajnu nawet 
o 10%. Pokryte powłoką z po-
liuretanu płyty odrzutnika, 
pozwalają znacznie poprawić 
jakość ziarna i zredukować 
ilość jego uszkodzeń o na-
wet o 34% w porównaniu do 
standardowej konfiguracji. 
Z kabiny można teraz zdalnie 
i płynnie regulować odległość 
pomiędzy separatorem obro-
towym a klepiskiem systemu 
Multi-Thresh™ w zakresie od 
20 do 60 mm. Dzięki tej re-
gulacji operator może utrzy-
mać wydajność przez cały 
dzień i zwiększyć dzienną 
produktywność.

Zastosowany w ciągnikach 
T7, nowy tryb pracy z prasą 
marki New Holland zapew-
nia płynną współpracę cią-
gnika i wielkogabarytowej 

prasy kostkującej, znacz-
nie zmniejszając kołysanie 
wzdłużne kabiny i zmiany 
prędkości obrotowej silnika.  
Ciągnik T7 rozpoznaje pod-
łączenie prasy i włącza tryb 
pracy z prasą w układzie ste-
rowania amortyzowaną osią 
przednią, zmieniając sztyw-
ność amortyzacji odpowiednio 
do stopnia ubijania materiału 
przez prasę. Pozwala to zredu-
kować średnio o 15% ruchy 
kabiny, co przekłada się na 
wyższy komfort pracy i mniej-
sze zmęczenie operatora. Tryb 
pracy z prasą wpływa również 
na system regulacji prędkości 
obrotowej silnika i ogranicza 
zmiany prędkości podczas cy-
klu belowania o nawet 26%, 
dzięki czemu WOM równo-
mierniej pracuje i rośnie wy-
dajność. Pozwala to zwiększyć 
komfort operatora i wydajność 
oraz zmniejszyć zużycie paliwa 
w trakcie belowania o 12%.

Źródło: New Holland Agriculture
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

New Holland zdobywa trzy srebrne medale w kategorii innowacje na targach Agritechnica 2019.

W 8 godzin 188,9 hektarów

KUHN osiągnął pierw-
szy rekord świata w ilości 
zgrabionego pokosu w dniu 
26/08/19 w Braedstrup w Da-
nii za pomocą 4-karuzelowej 
zgrabiarki GA 15131 – stan-
dardowej maszyny, podłączo-
nej do ciągnika John Deere 
6250R. Zgrabianie odbywało 
się w obecności przedstawi-
cieli niemieckiego instytutu 

DLG (Niemieckie Towarzy-
stwo Rolnicze). Instytut DLG 
potwierdza: „W 8 godzin zgra-
biono 188,9 hektarów, co daje 
średnio 23,6 hektarów na 
godzinę”.

Zgrabiarka karuzelowa 
KUHN GA 1531 będąca sy-
nonimem wysokiej wydajno-
ści, elastyczności i doskonałej 
jakości pracy, o szerokości 

roboczej od 9,50 do 14,70 m, 
stanowi podstawę bardzo wy-
dajnego łańcucha zbiorów.

Wyjątkowy, całkowicie 
hydrauliczny napęd pozwala 
idealnie dostosować prędkość 
wałka odbioru mocy do ro-
dzaju i objętości paszy oraz 
ograniczyć do m o 20% w sto-
sunku do tylnych, tak aby 
utworzyć jednorodny i dobrze 

napowietrzony pokos. Podno-
szenie pojedynczych wirników 
pozwoliło uzyskać Mikaelowi 
taką wydajność nawet podczas 
omijania przeszkód i mimo 
zróżnicowanego ukształtowa-
nia pola. Operator docenił tak-
że terminal CCI 1200 ISOBUS, 
dzięki któremu miał podgląd 
wykonywanej pracy i opty-
malizację prędkości obrotowej 

karuzel bez przerywania pra-
cy oraz łatwość obsługi joy-
sticka WTK.

Do bicia rekordu wybrano 
typową duńską farmę mleczną 
w górzystym regionie Central-
nej Jutlandii. Mikael Skeldal, 
który prowadzi gospodarstwo 
z dwoma braćmi i siostrą, siadł 
za kierownicą ciągnika John 
Deere 6250R wyposażonego 

w system prowadzenia Auto-
Trac, intuicyjny wyświetlacz 
CommandCenter 4. generacji 
oraz ergonomiczny joystick 
CommandPRO.

Przedstawiciel DLG, który 
weryfikował rekord, przepro-
wadził szereg pomiarów na 
miejscu. Dokładnie ustalono 
czas i powierzchnię, a jakość 
pracy zmierzono za pomocą 
różnych próbek potwierdza-
jących dobrą jakość paszy. 
Profil pokosu, straty i cha-
rakterystykę paszy ustalono 
i skategoryzowano w rapor-
cie naukowym, który zostanie 
wkrótce opublikowany przez 
instytut DLG.

Film z wydarzenia, na któ-
rym można zobaczyć rekordo-
wy wyczyn na własne oczy, 
dostępny na kanale YouTube, 
podobnie jak krótkie filmiki 
przedstawiające proces pro-
jektowania maszyny, aż po 
dostawę maszyny do Mikaela.

Źródło: KUHN
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

KUHN ustanawia rekord świata w ilości zgrabionego pokosu.
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Tworzymy urodzaj

Śniadanie 
najważniejsze

To najważniejszy posi-
łek w ciągu dnia, daje nam 
energię i siłę potrzebną do 
efektywnego funkcjonowa-
nie zarówno rano, jak i po 
południu. Śniadanie sprzyja 
dobrej pracy mózgu, poprawia 
samopoczucie a także wspo-
maga odchudzanie.

O doskonałych właściwo-
ściach spożywania śniadań 
wiedzą niemal wszyscy. Rano 
nasz układ pokarmowy jest 
najsilniejszy i to właśnie wtedy 
jest zdolny do wyekstrahowa-
nia najbardziej wartościowych 
składników ze zjadanych dań. 
Szczególnie teraz, w okresie 
jesiennym warto postawić na 
ciepłe dania takie jak m.in. ja-
jecznica, tosty, czy owsianka. 
Do tego ciepły napój: kawa 
bądź herbata z cynamonem, 
imbirem lub cytryną. Warto 
pamiętać, że jeżeli odpowied-
nio odżywimy nasz organizm 
oraz go rozgrzejemy, z łatwo-
ścią odeprzemy ataki wirusów 
i bakterii. Dlatego tak istotne 
jest, by nie zapominać o tym 
pożywnym posiłku każde-
go dnia.

Aby przekonać tych najbar-
dziej opornych, przedstawiamy 
powody, dla których nie należy 
rezygnować z pierwszego po-
siłku po przebudzeniu!

Po pierwsze ENERGIA! 
Poświęcając rano około 
10-15 minut na przygotowanie 
i zjedzenie śniadania zapew-
niamy sobie energię na począ-
tek dnia. Co więcej, unikniemy 
niechcianych napadów gło-
du, nie dopadnie nas senność, 

a także jest spora szansa, że 
nie ulegniemy pokusie, i nie 
sięgniemy po słodkie przeką-
ski, które jedynie na chwilę 
podniosą nagły spadek energii.

Po drugie ROZWÓJ IN-
TELEKTUALNY. Aby móc 
efektywnie pracować lub też 
być skoncentrowanym na lek-
cjach lub zadaniach w pracy 
- warto postawić rano na po-
żywne śniadanie. To ono po-
prawia pamięć, pobudza nasz 
układ nerwowy. A wszystko 
to, zwłaszcza dzięki trzem 
podstawowym składnikom 
odżywczym - białku, tłusz-
czowi i węglowodanom. Warto 
więc rano postawić na smacz-
ną owsiankę na mleku z do-
datkiem owoców, migdałów 
i orzechów.

Po trzecie WSPIERA OD-
CHIDZANIE. Wielu sądząc, 
że pominięcie śniadania i dru-
giego śniadania naturalnie 
wpłynie na utratę wagi, jest 
w błędzie! Wówczas w porze 
obiadowej sięgniemy po kalo-
ryczne i niezdrowe przekąski. 
A stąd już prosta droga do nad-
wagi. Atak niepohamowanego 
głodu spowoduje, iż pominięty 
posiłek zastąpiony zostanie 
ogromną ilością kalorii.

Po czwarte DOBRE SAMO-
POCZUCIE. Nie bez powodu 
często słyszymy, że głodny 
człowiek to zły człowiek. 
Wiele w tym prawdy. Nie spo-
żywając śniadania narażamy 
się (i innych ludzi wokół nas) 
na rozdrażnienie i brak chęci 
do życia.

Po piąte TO NAJLEPSZA 

PORA NA COŚ SŁODKIEGO! 
Dbamy o linie, a jednocześnie 
jesteśmy łasuchami. W tym 
wypadku to właśnie śniadanie 
staje się najlepszym posiłkiem 
na „coś słodkiego”. Rano ka-
lorie spalane są szybciej niż 
podczas późniejszych posił-
ków, a chęć na sięgnięcie po 
słodycze w późniejszym okre-
sie dnia stanie się mniejsza.

O zdrowotnych właści-
wościach śniadań doskonale 
wiedzą także laureaci Ogól-
nopolskiego Programu Pro-
mocyjnego „Doceń polskie”.

Źródło: Adventure Media/ 
Magdalena Matusik

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

5 powodów dla których nie 
warto zapominać 
o śniadaniach.
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LEXION wizytówką sukcesu

Postęp technologiczny 
w przypadku maszyn rolni-
czych nigdy nie był tak dyna-
miczny, jak na przełomie XX 
i XXI wieku. Konstruktorzy 
skupiali się na osiąganiu coraz 
wyższej wydajności sprzętu, 
ale także poprawie komfortu 
i bezpieczeństwa pracy. Jed-
nym z kluczowych momentów 
na rynku maszyn rolniczych 
był rok 1995, kiedy pojawił się 
nowy LEXION serii 400. Mo-
del od razu wszedł do kano-
nu sprzętu rolniczego i podbił 
serca klientów.

Na rynku sprzętu rolnicze-
go dominują te marki, które 
trafnie potrafią odpowiedzieć 
na potrzeby swoich klientów. 
Wiele firm, oddając swoje pro-
dukty w ręce klientów, nie spo-
dziewało się, że dane modele 
będą z sukcesem sprzedawały 
się przez kolejne dekady. Przy-
kładem takiej historii jest nie-
zawodny LEXION.

Był rok 1995, kiedy na ryn-
ku pojawił się LEXION serii 
400. To właśnie wtedy we 
flagowym modelu LEXION 

480 wprowadzono połącze-
nie stycznego układu omłotu 
z bębnem APS oraz do oddzie-
lania dwa wzdłużne rotory. 
Głównym celem tego zabiegu 
było zwiększenie wydajności 
maszyny. LEXION 400 był 
pierwszym kombajnem CLAAS 
ze średnicą bębna 600 mm. – 
Dodatkowo LEXION otrzymał 
m.in. całkowicie zmodyfiko-
waną kabinę zapewniającą 
większy komfort operatora. 
Zintegrowany komputer po-
kładowy IMO lub CEBIS prze-
jął szereg zadań, dodatkowo 
odciążając kierowcę. Postęp 
w rozwoju stanowiły syste-
my sterujące GPS PILOT oraz 
LASER PILOT, które znacznie 
ułatwiały sterowanie kombaj-
nem, umożliwiając operato-
rowi pełne skoncentrowanie 
się na monitorowaniu pracy 
– przypomina Andrzej Kul-
czyński z CLAAS Polska.

Trzy lata po rozpoczę-
ciu produkcji kombajnów 
LEXION, firma CLAAS przy-
gotowała nowoczesny zespół 
żniwny (heder) Vario, który 

pozwalał błyskawicznie dosto-
sować maszynę do zbieranego 
plonu za pomocą regulowanej 
szerokości stołu.

W roku 1999 CLAAS opra-
cował napęd gąsienicowy Terra 
Trac do kombajnów LEXION, 
aby podnieść trakcję maszyn 
w ciężkich warunkach tereno-
wych. Były to kolejne rozwią-
zanie wpływające na jeszcze 
wyższą wydajność maszyny.

CLAAS już w 2004 roku wy-
puścił na rynek kolejne serie 
swoich topowych kombajnów. 
W 2004 roku serca klientów 
podbiła seria 500. Była to kolej-
na generacja maszyny, w której 
konstruktorzy postawili na dal-
szy wzrost wydajności, wpro-
wadzając do kombajnu m.in. 
regulację powierzchni separacji 
pod rotorami. Nowością była 
funkcja szybkiego zatrzyma-
nia przyrządów roboczych oraz 
GRAINMETER pozwalający na 
monitorowanie objętości i skła-
du zgonin na ekranie CEBIS.

Dwa lata później na rynku 
pojawił się LEXION 600.

Inżynierowie zwiększyli moc 
kombajnu, co sprawiło, że była 
to najbardziej wydajna maszy-
na w tym segmencie na ryn-
ku maszyn rolniczych. Nowy 
LEXION wyposażony został 
w zbiornik o pojemności 12 tys. 
litrów, silnik 532 KM, a tak-
że innowacyjny system czysz-
czenia JET STREAM. W tym 
kombajnie zwiększono również 
prędkość obrotową rotorów, 
co jeszcze bardziej podniosło 
jej wydajność. Dzięki maszy-
nom LEXION serii 600 marka 

CLAAS wprowadziła na rynek 
europejski kombajn o unikal-
nych do dziś rozmiarach.

Ostatnie lata to kolejne ak-
tywne działania CLAAS na 
rynku maszyn rolniczych. 
W 2010 roku zadebiutował 
LEXION serii 700, co po-
zwoliło obronić marce swo-
ją wiodącą pozycję wśród 
producentów kombajnów. 
Konstruktorzy w przypadku 
LEXION 750 TT postawili na 
wygodną kabinę, nowocze-
sny system elektroniki, który 
znacząco poprawił działanie 
elektronicznego układu stero-
wania. - Pozwalało to osiągnąć 
szybką komunikację w całej 
sieci pokładowej maszyny. 
Zaprezentowany w tej se-
rii system CEMOS AUTO-
MATIC stanowi szczytowe 
osiągnięcie wśród systemów 
wspomagających pracę kom-
bajnów. W ten sposób naszej 
firmie udało się zebrać całe 
doświadczenie z ponad 70 lat 

rozwoju kombajnów w jednym 
unikalnym na skalę światową 
systemie – tłumaczy Andrzej 
Kulczyński.

CEMOS AUTOMATIC to 
opcja, która samodzielnie do-
konuje optymalnych ustawień 
kombajnu w celu maksymalne-
go wykorzystania potencjału 
maszyny.

Najnowsze kombajny od 
CLAAS stały się symbolem wy-
dajności. W 2019 roku na ryn-
ku maszyn rolniczych pojawił 
się LEXION serii 5000, 6000, 
7000 i 8000. Nowe modele 

kombajnów klawiszowych 
zwiększyły swoją wydajność 
nawet o 25 proc. względem 
poprzednich serii. LEXION 
6000-5000 są wyposażone 
w bęben przyspieszający APS, 
młócący, dodatkowy separator 
oraz odrzutnik. Poprawę wyni-
ków osiągnięto m.in. poprzez 
zastosowanie unikatowego sys-
temu APS SYNFLOW WAL-
KER z synchronizowanym 

napędem wszystkich bębnów 
oraz zmianą szczelin na klepi-
skach. Umożliwia on płynny 
przepływ materiału oraz niższe 
zużycie paliwa, co potwier-
dziły wyniki pracy na wielu 
polach w Polsce podczas mi-
nionych żniw. Serię nowych 
kombajnów LEXION zamyka 
LEXION 8000 z systemem APS 
SYNFLOW HYBRID. Flagowy 
model to LEXION 8900 z sil-
nikiem o mocy 790 KM oraz 
zbiornikiem ziarna o pojem-
ności 18000 l oraz 13,8 me-
trowym zespołem żniwnym.

Czym jeszcze zaskoczą nas 
inżynierowie CLAAS? Przed-
stawiciele marki zapowiada-
ją dalsze prace nad modelem 
LEXION. W kolejnych latach 
można spodziewać się ciągłej 
poprawy wydajności i kom-
fortu maszyn.
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Usługa DataConnect

Stworzona przez firmy CLA-
AS, 365FarmNet i John De-
ere usługa DataConnect jest 
pierwszym bezpośrednim, 
działającym niezależnie od 
producenta rozwiązaniem 
typu „cloud-to-cloud”. 

Dzięki DataConnect użyt-
kownicy mogą wybrać pre-
ferowaną platformę danych 
określonego producenta 
przy zachowaniu możliwości 
przesyłania danych z innych 
maszyn za pośrednictwem 
nowego interfejsu. Oznacza 
to, że dane są nadal dostępne 

w Centrum Operacyjnym John 
Deere, portalach CLAAS TE-
LEMATICS lub 365FarmNet, 
ale mogą być wymieniane 
w czasie rzeczywistym między 
chmurami. Kluczową korzy-
ścią dla użytkownika jest to, 
że wszystkie niezbędne kon-
figuracje maszyn są dostępne 
w jednym systemie.

DataConnect umożliwia 
wymianę wszystkich istotnych 
danych dotyczących maszyn, 
w tym aktualną i historyczną 
lokalizację maszyny, poziom 
paliwa w zbiorniku, bieżący 

stan pracy oraz prędkość jazdy 
do przodu.

Dzięki DataConnect zaan-
gażowane firmy mogą również 
udostępniać spostrzeżenia na 
temat korzystania z komunika-
cji typu „cloud-to-cloud” w ra-
mach trwających projektów 
Fundacji ds. Urządzeń Elektro-
nicznych w Rolnictwie (AEF). 
Dlatego architekturę nowego 
interfejsu zaprojektowano tak, 
aby obsługiwała istniejące 
standardy przemysłu.
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Pierwsze bezpośrednie rozwiązanie typu „cloud- to-
cloud” dla branży rolniczej. 

Europejska homologacja dla 
przyczep Cynkometu

Dwa modele przyczep 
do przewozu balotów - 
T608/2 i T608/3 –otrzyma-
ły certyfikat, uprawniający 
Cynkomet do ich sprzedaży 
na rynkach europejskich.

- Od kilku lat niezmien-
nie inwestujemy w wydział 
maszyn rolniczych, a homo-
logacja europejska jest ukoro-
nowaniem starań wszystkich 
naszych pracowników, którzy 
w swoją pracę wkładają bardzo 
dużo zaangażowania, własnej 
myśli technicznej i inżynier-
skiej– mówi Mariusz Dąbrow-
ski, prezes Cynkometu.

Aby otrzymać homologację 

europejską - zgodnie z unij-
nymi przepisami - przyczepy 
musiały przejść szereg szcze-
gółowych badań. Wszystkie 
testy były prowadzone w Cen-
trum Badawczo-Rozwojo-
wym Technologii Rolniczych 
Cynkometu.

Trzyosiowa przyczepa do bel 
T-608/3 o ładowności 14 ton 
jest rozwinięciem świetnie 
sprzedającego się modelu - 
T-608/2, o ładowności 10 ton.

Całkowita długość nowe-
go modelu to niemal 12m, 
z czego długość platformy 
ładunkowej to 9,3 m, a prze-
strzeń ładunkowa pomiędzy 

drabinami to aż 10 m z możli-
wością przedłużenia do 11m, 
co daje możliwość załadunku 
18 szt. bel na jednym pozio-
mie. T-608/2 natomiast posia-
da platformę o długości 7,5m, 
a przestrzeń ładunkowa pomię-
dzy drabinami to 8m.

Wzdłuż bocznych krawę-
dzi obu platform zastosowano 
ranty zabezpieczające ładunek 
przed przemieszczaniem się na 
boki, a szerokość platformy 
pomiędzy rantami bocznymi 
to ponad 2,4 m, co pozwala 
na używanie przyczepy do 
transportu palet.

Podobnie jak w spraw-
dzonej konstrukcji przycze-
py T-608/2, rama przyczepy 
T-608/3 została wykonana 
z profili zamkniętych, które 
- przy takiej samej wytrzyma-
łości na zginanie - wykazują 
znacznie wyższą wytrzymałość 
na skręcanie, w porównaniu 
do coraz powszechniej sto-
sowanych belek o przekroju 
dwuteowym.
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Homologacja europejska obowiązuje na terenie całej Unii.

Wymagania użytkowników kombajnów z roku na rok rosną.
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