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Mówiąc o niespra-
wiedliwości spo-
łecznej systemu 

KRUS i rolniczych podatków 
warto wgłębić się w detale licz-
bowe. Wzrost wpływów do 
budżetu państwa z tytułu po-
datku gruntowego jest realny, 
a wpływy wynosiły odpowied-
nio: za rok 2000 – 721 mln zł, 
za rok 2006 – 809 mln zł i za 
rok 2007 – 931 mln zł. Inwe-
stycje w środki trwałe w rolnic-
twie według różnych danych 
wynoszą około 3% PKB, a w 
przemyśle 35% PKB. Stopień 
amortyzacji inwestycji liczony 
w czasie amortyzacji środków 
trwałych dla rolnictwa wy-
nosi średnio 72,3% (najwyż-
szy z wszystkich dziedzin), a 
dla przemysłu 50,2%. 

Nasuwają się oczywiste wnio-
ski, że nie sposób porównywać 
produkcji rolniczej z produk-
cją przemysłową. 

Istotne jest również to, aby 
reformując KRUS nie wy-
lać dziecka z kąpielą, wrzu-
cając do jednego worka  

rolników gospodarujących na 
16 i na 2000 hektarów. Naj-
prostszym sposobem jest uza-
leżnienie wysokości składki 
od dochodów z produk-
cji (bardzo łatwe do wylicze-
nia, nawet w obecnym stanie  

legislacyjnym). Warto zwró-
cić uwagę „wieszczów” dążą-
cych do likwidacji KRUS na 
fakt, że krok ten pociągnie za 
sobą upadłość wielu gospo-
darstw małoobszarowych. Po-
ciągnie to za sobą konieczność  

płacenia świadczeń tysiącom 
bezrobotnych – byłych rolni-
ków. Czyżby powtórka z upad-
ków PGR-ów? Kolejny raz może 
nie ujść płazem Ministrowi Rol-
nictwa i Premierowi.

dokończenie na s. 2

Zasady płacenia składek KRUS budzą od lat kontrowersje. Na ich fali po-
jawiają się kolejne, za dużo by rzec – pomysły reformy systemu. Z oczywi-
stych powodów kolejne rządy nie podjęły się zadania rzeczowej dyskusji i 
pracy nad projektem reformy KRUS.

Wąski horyzont zza 
dębowego biurka

Taka sytuacja w polskim rolnictwie przechodzi szybko do historii, niemniej wpro-
wadzenie pełnej odpłatności KRUS dla rolnika wykonującego tę pracę przenie-
sie go do strefy bezrobocia. Zdjęcie wykonane na wiosnę 2007 roku, gdzieś na 
zachodnim Mazowszu.
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dokończenie ze s. 1
24 listopada 2008 roku opinia 

publiczna miała okazję zapo-
znać się z dokumentem opubli-
kowanym przez Business Cen-
tre Club, a dotyczącym w ogól-
nym ujęciu spraw finansowych 
i finansowania sektora rolnego. 
Znamienny jest tytuł tego do-
kumentu – Raport w Sprawie 
Ostatecznego Rozwiązania pro-
blemu KRUS. 

Nie sposób pozostać w obo-
jętności wobec tez wygłasza-
nych przez jego sygnatariuszy. 
Już sam tytuł jest kontrower-
syjny. Radykalizm w formie 
skrajnej jest zazwyczaj cechą 
świadczącą o nieumiejętności 
rozwiązywania problemów w 
oparciu o faktyczne rozezna-
nie sprawy. Należy przypo-
mnieć prezesowi BCC Panu 
Markowi Goliszewskiemu, że 
próby „ostatecznych rozwią-
zań” są znane historii ludzko-
ści, a ich autorzy zasiadali na 
ławach Trybunału Norymber-
skiego. Sam tytuł opracowania 
jest więc niestosowny.

Odnosząc się do tez w nim 
zawartych, można zauważyć 
umiejętne lawirowanie mię-
dzy istotnym danymi tyczą-
cymi polskiej wsi. Kilka przy-
kładów:

na stronie 7, w przedostat-
nim akapicie czytamy: Warto 
zwrócić uwagę, iż udział po-
mocy publicznej na rzecz rol-
nictwa w łącznej wartości kra-
jowej pomocy publicznej, wy-
noszący w 2006 r. 46% loko-
wał Polskę pod względem wy-
sokości w czołówce krajów 
członkowskich UE (po Esto-
nii – 79%, Finlandii – 74%, 
Łotwie – 67%, Luksemburgu 
– 59%, Litwie – 58%, Irlandii 
– 48%). To rzecz jasna dane 
statystyczne. Pomija się w tym 
punkcie fakt, że struktury rol-
nej Polski nie można porów-
nywać ze skalistą Finlandią, 

czy maleńkim Luksembur-
giem. Średnia wielkość go-
spodarstwa w Polsce wynosi 
9,6 ha a blisko 40% ludności 
naszego kraju zamieszkuje 
obszary wiejskie. W 2005 r. 
stopa ubóstwa skrajnego (po-
niżej minimum egzystencji) 
wynosiła w miastach 8,2 %, 
gdy na wsi ponad dwukrotnie 
więcej – 18,7 %. Bieda wsi to 
z jednej strony skutek likwi-
dacji PGR-ów i związanego 
z tym bezrobocia, z drugiej – 
struktury rolnictwa, nieopła-
calności produkcji i ukrytego 
bezrobocia. Trzeba też dodać, 
że wiejska bieda – zresztą nie 
tylko w Polsce, należy do zja-
wisk trudno uchwytnych, nie-
widocznych (Elżbieta Tarkow-
ska – 2007 – Instytut Filozofii i 
Socjologii PAN – Oblicza pol-
skiej biedy). Do podobnych 
wniosków prowadzi analiza 
wartości dodanej brutto. Sta-
tystyczne gospodarstwo w 
państwach starej 15-ki wytwo-
rzyło wartość dodaną brutto 
na poziomie 23 tys. euro. W 
rolnictwie polskim jest to po-
nad jedenastokrotnie mniej 
(2 tys. euro). Niski poziom 
tworzonej wartości dodanej 
brutto wskazuje na problemy 
dochodowe gospodarstw rol-
nych w Polsce. Należy podkre-
ślić, że dotyczy to gospodarstw 
nie tylko w rozumieniu jedno-
stek produkcyjnych, ale rów-
nież związanych z nimi rodzin 
rolniczych. Poziom uzyska-
nego dochodu, zwłaszcza w 
gospodarstwach uzyskujących 
dochody głównie z produkcji 
rolniczej, wyznacza bowiem 
z jednej strony możliwości 
rozwojowe gospodarstw rol-
nych jako jednostek produk-
cyjnych, a z drugiej strony po-
ziom konsumpcji w gospodar-
stwach domowych rolników. 
Występują zatem problemy 
natury ekonomicznej, jak i 

społecznej (Agnieszka Baer-
Nawrocka Akademia Rolni-
cza w Poznaniu STOWARZY-
SZENIE EKONOMISTÓW 
ROLNICTWA I AGROBIZ-
NESU – Roczniki Naukowe 
– tom VIII – zeszyt 4). 

Problemy te nie wynikają z 
nieumiejętności gospodaro-
wania środkami pochodzą-
cymi z subsydiów. Wynikają 
w prostej mierze z nieustabi-
lizowania rynku żywnościo-
wego, bezmyślnym przyzwa-
laniu na import mięsa, zbóż 
i innych produktów pocho-
dzenia rolniczego, machina-
cji na rynkach skupu płodów 
rolnych. Te wszystkie bolączki 
wynikają z powodu braku ja-
snej polityki rolno-żywnościo-
wej w latach 1990 – 2008. Ża-
den rząd nie wypracował ja-
snych reguł gry rynkowej w tej 
branży. Dogmat o niewidzial-
nej ręce gospodarki rynkowej, 
mającej w cudowny sposób 
ochronić interes narodowy, 
nie sprawdził się w pozosta-
łych gałęziach gospodarki, 
jak również w branży rolnej. 
Tyle, że żaden z wypowiada-
jących się sygnatariuszy Ra-
portu w Sprawie Ostatecznego 
Rozwiązania problemu KRUS 
nie bierze pod uwagę ogrom-
nego czynnika przypadkowo-
ści w produkcji rolnej. 

Kolejny przykład. Na str 5 
czytamy: Można bez ryzyka 
powiedzieć, że żaden rodzaj 
działalności gospodarczej 
ani żaden – nawet najmniej-
szy i najbiedniejszy przedsię-
biorca – nie korzysta z przywi-
leju, polegającego na tym, iż z 
pieniędzy podatników otrzy-
muje wielokrotnie więcej niż 
na rzecz budżetu publicznego 
świadczy, i dalej na str 18: rol-
nictwo zależy w dużym stop-
niu od klimatu, naturalnych 
warunków, takich jak położe-
nie, nawodnienie, jakość gleb 

itd. – podobnie jak od warun-
ków naturalnych zależą po-
łowy, pożytki leśne, rezultaty 
w budownictwie. O ile wytwo-
rzenie 1000 par butów na ta-
śmie produkcyjnej obsługiwa-
nej przez 10 pracowników jest 
niemal pewne, o tyle wypro-
dukowanie 1000 ton pszenicy 
z 230 hektarów użytku rolnego 
jest wielce problematyczne i 
w ogromnym stopniu obar-
czone ryzykiem złej pogody, 
chorób, nieurodzaju, szkod-
ników itp. Dochodzi jeszcze 
problem skupu, koszt wysu-
szenia, przechowania etc. Po-
nadto, wiatry wiejące z pręd-
kością 10 m/s nie są w stanie 
połamać lasu lub powywra-
cać rozpoczętych i nie dokoń-
czonych budynków, natomiast 
można powiedzieć, że z blisko 
80% prawdopodobieństwem 
wyłożą łan pszenicy reduku-
jąc plon o połowę. Podobnie 
rzecz ma się z mrozem. Jak 
wszyscy dobrze wiemy, ano-
malie pogodowe nie wstrzy-
mują budów luksusowych 
biurowców w centrach wiel-
kich miast, mają natomiast 
ogromny wpływ na np. prze-
zimowanie upraw ozimych i 
przyszły plon.

Sygnowanie mianem BCC 
opracowania o tak wątłej pod-
stawie merytorycznej nie li-
cuje z powagą tej organizacji 
a manipulacja faktami świad-
czy o złej wierze autorów lub 
zwyczajnie ich dyletanctwie w 
temacie, o którym tak sążni-
ście rozprawiają. Nie twierdzę, 
że rolnicy nie powinni płacić 
wyższych składek na ubezpie-
czenie czy podatku VAT. Jed-
nak w przypadku tego ostat-
niego, jeśli przeprowadzić 
analizę opłacalności produk-
cji, podatek należny do zapła-
cenia na rzecz budżetu pań-
stwa o ile by był, byłby nikły. I 
jeszcze jedna uwaga. Szanowni 
autorzy Raportu w Sprawie  

Ostatecznego Rozwiązania 
problemu KRUS. Analizę 
opłacalności produkcji rolni-
czej wykonuje się w oparciu 
o okres dłuższy niż jeden rok 
kalendarzowy czy obrachun-
kowy. Krótkoterminowe ana-
lizy zyskowności przeprowa-
dza się za 3-letni okres wege-
tacyjny, a analizy szczegółowe 
za okresy 10-letnie. 

Ostatnia uwaga na koniec. 
Aby dokonać analizy zyskow-
ności polskich gospodarstw 
rolnych, należy wziąć pod 
uwagę fakt, że okres 2000 – 
2008 ze szczególnym uwzględ-
nieniem roku 2004 (wstąpie-
nie Polski do UE) znacznie 
zniekształca optykę obserwa-
torów rynków rolnych w Pol-
sce. Wprowadzenie subwencji 
nie przekłada się w znaczącym 
stopniu na poziom zyskow-
ności gospodarstw rolnych, 
a programy pomocowe (np. 
PROW) stanowią jedynie o 
zdolności do absorpcji środ-
ków unijnych (Dr Lech Goraj 
IERiGŻ-PIB Struktura i do-
chody gospodarstw rolnych 
w Polsce). Ponadto, o ile w 
2013 r. zmieni się unijny spo-
sób subwencjonowania rol-
nictwa, to dzisiejszy poziom 
inwestycji w sprzęt i wszelkie 
środki do produkcji rolnej bę-
dzie stanowił o naszej konku-
rencyjności w przyszłości. Po-
winniśmy się cieszyć, że mimo 
nieciekawej sytuacji rynkowej, 
polskim rolnikom udaje się 
w tak szybkim tempie uno-
wocześniać swój park ma-
szynowy i metody produkcji. 
Wytykanie nierówności wo-
bec prawa w tej sytuacji jest co 
najmniej niestosowne.

Raport w sprawie ostatecz-
nego rozwiązania problemu 
KRUS można pobrać z www.
wrp.pl/download/ostateczne_
rozwiazanie_KRUS.pdf

Daniel Alankiewicz 
Redaktor Naczelny WRP
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Możliwość połączenia tekstu z filmem.

Dodatkowa promocja połączona z publi-
kacją w gazecie: banery flash, mieszane, tek-
sty sponsorowane, ciekawe linki, codziennie 
nowe informacje
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NIefrasobliwość czy celowe działanie? Takie skutki 
miało skonfrontowanie rolnictwa początku lat 90. z 
gospodarką wolnorynkową.
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Rolnik pyta, prawnik odpowiada
Na Państwa py-
tania, natury 
prawnej, w każ-
dą sobotę w godz. 
12.00-14.00, pod 
nr. telefonu 667 
969 956  odpowia-
da prawnik Woj-
ciech Lignowski 
(na zdj.). Pytania 
można również 
kierować listownie 
na adres redakcji 
WRP lub e-mail: 
redakcja@wrp.pl

Rok 2008 stał się ro-
kiem przełomu w 

technologii ochrony rze-
paku przed chwastami. 
Konsekwencją wejścia do 
Unii było poddanie prawa 
rejestracyjnego prawu unij-
nemu. Pewne substancje 
aktywne zostały wycofane 
z rynku, a najważniejsza 
zmiana w ochronie upraw 
rzepaku dotyczyła wycofa-
nia alachloru. 

Wiązało się to z wycofa-
niem z rynku dwóch bazo-
wych produktów w ochronie 
rzepaku: Alanexu 480 EC, 
produkcji Makhteshim-Agan 
Poland i Lasso 480 EC, pro-
dukcji Monsanto. Co zaofe-
rowano producentom w za-
mian, nie powodując utraty 
ciągłości skutecznej ochrony 
rzepaku? 

– W związku z luką na 
rynku Makhteshim-Agan 
postanowił wykorzystać 
moment do bardzo inten-
sywnego wprowadzenia no-
wej molekuły o nazwie me-
tazachlor – tłumaczył Mi-
chael Reiss, Prezes Zarządu  

Makhteshim-Agan Poland. 
– Postanowiliśmy na fali 
utraty alachloru wejść z na-
szymi produktami, które za-
wierają metazachlor. W Pol-
sce nasza firma posiada dwie 
marki produktu z metaza-
chlorem: Metazanex 500 SC 
oraz Fuego 500 SC. Obydwa 
produkty zawierają po 500 g 
metazachloru w 1 litrze. 

W przypadku Metazanexu 
lub Fuego dawka wynosi 1,5 
l/ha. Sam metazachlor może 
być mało skuteczny, by ob-
jąć swym działaniem sze-
rokie spektrum chwastów. 
Propozycją firmy jest połą-
czone działanie Metazanexu 
z produktem o nazwie Kalif 
480 EC, zawierającym chlo-
mazon. W sytuacji, gdy uzu-
pełnieniem do zwalczania 
chwastów dwuliściennych 
jest ochrona upraw rzepaku 
przed chwastami jednoli-
ściennymi, również można 
skorzystać z produktów Agil 
100 EC (zawierający propa-
chizafop) oraz Leopard 05 
EC (zawierający chizalofop). 
Dawki od 0,75 do 3 l/ha.

– W swoim portfolio posia-
damy również program fun-
gicydowy – mówił Jan Nar-
kiewicz. – Produkt Orius 250 
EW stosowany jesienią – gra 
podwójną rolę: regulatora 
wzrostu (skracając szyjkę ko-
rzeniową ułatwia przezimo-
wanie roślinom) i typowego 
fungicydu. Do stosowania 
wiosennego mamy ten sam 
preparat Orius 250 EW, oraz 
niedawno zarejestrowaną no-
wość Zamir 400 EW. Zareje-
strowana dawka od 1,0 do 1,2 
l/ha. zależna jest od intensyw-
ności infekcji na polu. 

Rok 2008 firma określiła 
jako rok agresywnej pro-
mocji produktów rzepacza-
nych w ochronie herbicydo-
wej. 6 rolników, którzy za-
wierzyli hasłu „Metazanex 
skuteczny w terenie”, zaku-
pili odpowiednią ilość pre-
paratów Metazanex lub Fu-
ego oraz mieli szczęście w 
losowaniu – stało się posia-
daczami samochodów marki 
Jeep Wrangler.

Ewa Grabowska
ewa@wrp.pl

9 grudnia 2008 r. firma Makhteshim-Agan Poland zapoznała przedsta-
wicieli mediów dzięki jakiej strategii i działaniom na rynku utrzymała 
czwartą pozycję w kraju wśród firm sektora  agrochemicznego oraz dzięki 
jakim planom na najbliższy rok zamierza tę pozycję podwyższyć. 

Wykorzystać moment

N ajwiększy wzrost 
odnotowano w 
zużyciu nawo-

zów fosforowych, bo aż 
o 12,2%, co stanowi po-
nad 50 tys. ton. Rolnicy 
wykorzystali także odpo-
wiednio o 8,1% więcej na-
wozów azotowych i 6,9% 
potasowych – czytamy w 
raporcie Środki Produkcji 
w Rolnictwie 2007 opubli-
kowanym niedawno przez 
GUS. 

Przy średnim krajowym 
poziomie zużycia nawo-
zów mineralnych w roku 
gospodarczym 2007/08, 
wynoszącym 137,2 kg 
NPK na 1 ha użytków 
rolnych (UR) w dobrej 
kulturze, występuje wy-
raźne zróżnicowanie po-
ziomu nawożenia w po-
szczególnych wojewódz-
twach. GUS podaje, że w 
7 województwach zużycie 
NPK na 1 ha UR ogółem 

w całym rolnictwie było 
wyższe od średniego w 
kraju, a najwyższe m.in. 
w województwach: opol-
skim – 197,9 kg, kujaw-
sko-pomorskim – 191,1 
kg, dolnośląskim – 181,7 
kg, wielkopolskim – 173,7 
kg. Najniższe zużycie NPK 
odnotowano w wojewódz-
twie podkarpackim – 71,4 
kg, małopolskim – 73,5 kg 
i podlaskim – 95,5 kg.

W badanych gospodar-
stwa zużyto łączne 61,9 
mln ton obornika, co w 
przeliczeniu na czysty 
składnik NPK na 1 ha UR 
w dobrej kulturze stano-
wiło równowartość 59,0 
kg NPK. Z danych GUS 
wynika, że ten rodzaj na-
wożenia stosuje 45% pol-
skich gospodarstw.

W przeliczeniu na 1 ha 
UR pod zbiory 2008 r. zu-
żyto w całym rolnictwie 
132,6 kg NPK, w tym na 

użytki rolne w dobrej kul-
turze – 137,2 kg, a w go-
spodarstwach indywidu-
alnych odpowiednio 128,6 
kg i 131,1 kg NPK.

Z danych GUS wynika, 
że nawozy mineralne sto-
suje w Polsce ponad 1,7 
mln gospodarstw, co sta-
nowi 69,2% ogółu gospo-
darstw rolnych posiadają-
cych użytki rolne w tzw. 
dobrej kulturze rolnej. 
Najwięcej gospodarstw 
stosowało nawożenie azo-
towe – 88,7% i wieloskład-
nikowe – 65,1%, 18,4% po-
tasowe, 16,5% nawożenie 
fosforowe, natomiast naj-
mniej gospodarstw, tylko 
8,1% zastosowało nawozy 
wapniowe. 

MS/Wrp.pl
Źródło: Środki Produkcji 

w Rolnictwie
w 2007 r., GUS, 

listopad 2008. 

Z informacji GUS wynika, że zużycie nawozów 
mineralnych (NPK) w gospodarstwach rolnych 
wzrosło w sezonie 2007/2008 o 8,7% (tj. 171 tys. 
ton) w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosło 
ogółem 2,1 mln ton. 

Rolnicy zużyli więcej 
nawozów

Złożyłem 
wniosek do 
energetyki, 

aby zapłacili mi odszkodo-
wanie za słupy na polu. W 
odpowiedzi zakład wniósł 
do sądu o stwierdzenie za-
siedzenia służebności grun-
towej, wskazując na nie-
które orzeczenia Sądu Naj-
wyższego. Boję się o wynik 
tejże sprawy, wobec tego, co 
by mi Pan radził w toczą-
cym się postępowaniu?

Problematyka związana 
z urządzeniami przesyło-
wymi (kable, rurociągi, 
słupy, transformatory itp.), 
wzniesionymi na cudzych 
gruntach jest bardzo skom-
plikowana i nie widać obec-
nie symptomów przepowia-
dających skuteczne jej roz-
wiązanie. Ten stan rzeczy 

nie uległ poprawie, po-
mimo niedawnej noweliza-
cji Kodeksu cywilnego, na 
mocy której wprowadzono 
do polskiego prawa cywil-
nego nową formę ograni-
czonego prawa rzeczowego 
w postaci służebności prze-
syłu. Celem nadrzędnym 
dla tej reformy była chęć 
uregulowania wreszcie 
kwestii urządzeń przesy-
łowych na cudzych nieru-
chomościach. Przedmiotem 
regulacji objęto nie tylko 
nowo budowane urządze-
nia, lecz również te już ist-
niejące. W art. 3051 posta-
nowiono, że nieruchomość 
można obciążyć na rzecz 
przedsiębiorcy, który za-
mierza wybudować lub 
którego własność stanowią  
urządzenia służące do do-

prowadzania lub odpro-
wadzania płynów, pary, 
gazu, energii elektrycz-
nej oraz inne urządzenia 
podobne, prawem polega-
jącym na tym, że przed-
siębiorca może korzystać 
w oznaczonym zakresie z 
nieruchomości obciążo-
nej, zgodnie z przeznacze-
niem tych urządzeń (słu-
żebność przesyłu). W na-
stępnych artykułach usta-
wodawca przewidział moż-
liwość sądowego ustano-
wienia służebności prze-
syłu za wynagrodzeniem w 
razie, gdyby właściciel nie-
ruchomości sprzeciwiał się 
jej umownemu ustanowie-
niu. Podobną sposobność 
kodeks zarezerwował dla 
właściciela nieruchomości 
na wypadek, gdyby właści-
ciel tychże urządzeń od-
mawiał zawarcia stosow-
nej umowy o służebność. 
Także w tym przypadku 
służebność przesyłu bę-
dzie ustanowiona wyłącz-
nie za wynagrodzeniem. 
Jednakże w zamian za wy-
nagrodzenie służebność 
będzie wpisana w dziale 
trzecim księgi wieczystej 
prowadzonej dla nieru-
chomości, na której po-
budowano dane urządze-
nia. Służebność taka bę-
dzie istniała najpóźniej do  

zakończenia likwidacji 
właściciela urządzeń, za-
tem dopuszcza się ewentu-
alność wcześniejszego wy-
gaśnięcia tego prawa, co 
leży już w gestii stron. Nie-
stety, jak do tej pory nowy 
rodzaj służebności w żad-
nym stopniu nie ułatwił 
rozwiązywania sporów do-
tyczących urządzeń prze-
syłowych na cudzej ziemi, 
bowiem kodeks milczy na 
temat zarówno wysokości 
wynagrodzenia, jak i spo-
sobów jego ustalania. 

Wobec powyższego, może 
Pan jeszcze spróbować 
zmienić swoje dotychcza-
sowe stanowisko w toczą-
cym się postępowaniu w 
ten sposób, że będzie Pan 
wnosił o ustanowienie słu-
żebności przesyłu na rzecz 
zakładu energetycznego za 
wynagrodzeniem. Aczkol-
wiek propozycję zawarcia 
takiej umowy musiałby 
Pan złożyć samemu zakła-
dowi, a w razie odmowy z 
ich strony, wnieść powódz-
two do sądu o ustanowie-
nie służebności przesyłu 
wskazując wynagrodzenie 
jakie by Pan sobie życzył 
za takie prawo. Wówczas 
mógłby Pan postarać się o 
zawieszenie toczącego się 
postępowania o zasiedze-
nie służebności gruntowej 

z uwagi na wniesiony po-
zew o służebność przesyłu 
Inną możliwością jest kwe-
stionowanie w toczącym 
się postępowaniu możli-
wości zasiedzenia służeb-
ności gruntowej. Przyto-
czone przez Pana w liście 
orzecznictwo faktycznie 
uznaje możność zasiedze-
nia służebności gruntowej 
przez zakłady przesyłowe, 
jakkolwiek stanowisko to 
jest niejednolite i podlegało 
krytyce. Przede wszystkim 
wątpliwym jest zastosowa-
nie służebności gruntowej 
do takiego stanu faktycz-
nego, albowiem w trady-
cyjnej nauce prawa służeb-
ność gruntowa polegała na 
obciążeniu jednej nieru-
chomości prawem na rzecz 
innej, sąsiedniej nierucho-
mości. Podejrzewam, że w 
Pana sprawie zakład ener-
getyczny wskazał we wnio-
sku o zasiedzenie jako tzw. 
nieruchomość władnącą 
nieruchomość, która wcale 
nie leży „po sąsiedzku” w 
stosunku do Pana gruntów. 
Zatem mamy tu do czynie-
nia nie tyle ze zwiększe-
niem użyteczności nieru-
chomości sąsiedniej, co 
winno przyświecać każdej 
służebności gruntowej, a 
w istocie ze zwiększe-
niem użyteczności, czytaj  

rentowności, zakładu ener-
getycznego, które tym spo-
sobem uzyskuje nieodpłat-
nie ograniczone prawo rze-
czowe na cudzej nierucho-
mości. Wobec czego uzy-
skuje korzyść, za którą nie 
musi uiszczać żadnej re-
kompensaty. Faktycznie 
można się tutaj dopatrzyć 
cech służebności osobistej, 
którą stosownie do art. 296 
k.c. można ustanowić jedy-
nie na rzecz osoby fizycz-
nej, natomiast zgodnie z 
art. 304 k.c. nie można jej 
nabyć przez zasiedzenie. 
Poza tym może się Pan po-
woływać na fakt, że usta-
wodawca wprowadzając 
nową instytucję jaką jest 
służebność przesyłu, sam 
uznał, że żadna z dotych-
czasowych znanych pol-
skiemu prawu cywilnemu 
służebności nie może mieć 
zastosowania w sprawach 
takich jak opisywana.

Jest jeszcze jedna droga 
postępowania, aby w to-
czącym się postępowaniu 
wystąpił Pan o wynagro-
dzenie za służebność grun-
tową, do której zasiedze-
nia dąży wnioskodawca. 
Wprawdzie nie zniweczy 
to zamierzeń zakładu, ale 
być może uzyska Pan jaką-
kolwiek korzyść z tej trud-
nej sytuacji. n
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Debatę, której organi-
zatorem była Wiel-
kopolska Izba Rol-

nicza (WIR) zdominowało 
kilka tematów. Jednym z nich 
był dokument przygotowany 
przez Business Centre Club, 
zatytułowany „Raport w spra-
wie ostatecznego rozwiązania 
problemu KRUS” (o raporcie 
czytaj także na s. 1 oraz 2). Ta 
sama organizacja zaskarżyła 
także przepisy o ubezpiecze-
niu społecznym rolników do 
Trybunału Konstytucyjnego, 
stwierdzając, że „Polski sys-
tem ubezpieczeń społecznych 
rolników jest jednym z naj-
bardziej drastycznych przy-
kładów nieracjonalnego za-
rządzania środkami publicz-
nymi”. BCC domaga się m.in. 
włączenia rolników do po-
wszechnego systemu ubez-
pieczeń (ZUS) i systemu po-
datkowego. 

– Jesteśmy jedyną grupa w 
tym kraju, która płaci podatki, 
bez względu na to czy osiąga do-
chody, czy nie, – bo taki jest po-
datek rolny – mówił Mirosław 
Serafinowicz, członek WIR z 
powiatu Kolskiego. – Jeżeli cho-
dzi o podatek dochodowy, to ja 
namawiam na to rolników. Na 
to, żeby rolnicy zapłacili 2 tys. 
podatku dochodowego, musie-
liby mieć czystego dochodu 30 
tys. Lepiej by na tym wyszli.

– Jest mi przykro, że jednym 
ze współautorów tego materiału 
jest pani profesor Duczkow-

ska-Małysz (profesor ekono-
mii, były doradca ds. rolnictwa 
prezydenta A. Kwaśniewskiego 
- przyp. red.). Nauka polska się 
nie popisała – mówił Roman 
Białachowski ze Związku Rol-
ników, Kółek i Organizacji Rol-
niczych w Poznaniu.

Słów krytyki wobec raportu i 
BCC nie szczędził również po-
seł Stanisław Kalemba z PSL, 
jedyny obecny z 49 zaproszo-
nych na debatę parlamenta-
rzystów. 

– Dlaczego nikt nie dodaje, że 
miliardy złotych idą na ZUS – 
mówił podniesionym głosem 
poseł Kalemba, namawiając 

jednocześnie izbę rolniczą do 
zajęcia oficjalnego stanowiska 
w sprawie raportu BCC. 

Kolejnym wzbudzającym 
emocje tematem okazał się 
projekt ustawy o obrocie zie-
mią. Obecny na sali Franci-
szek Nowak ze Stowarzyszenia 
Dzierżawców i Właścicieli Rol-
nych RP, wskazywał na błędy 
w ustawie.

– Nasza organizacja jest w 
otwartym sporze z ministrem 
rolnictwa – mówił F. Nowak. 
– Przygotowaliśmy pismo, po-
przez warszawską kancelarię 
prawną, że proponowane przez 
ministra zapisy są sprzeczne z 4 

artykułami Konstytucji RP i 12 
przepisami Kodeksu Cywilnego. 
Nowelizacja jest w sporze z pra-
wem. Apeluję do Pana ministra, 
niech zajmie się gospodarką, bo 
jak będziemy bogaci, to wtedy 
możemy kupować ziemię na 
wszystkie sposoby.

F. Nowak podkreślił, że 
w ustawie brakuje zapisów 
dotyczących reprywatyza-
cji. Ustawa nie mówi nic o 
byłych właścicielach mająt-
ków ziemskich. Jego zda-
niem ustawa doprowadzi 
także do utraty praw naby-
tych do ziemi przez obec-
nych dzierżawców. 

Wypowiedź Nowaka zri-
postował Bogdan Fleming, 
członek zarządu WIR. 

– Zawsze był problem, co z 
ziemią po PGR. Trzeba jasno 
powiedzieć! Kto przejął go-
spodarstwa po PGR? Ci, któ-
rzy byli kiedyś dyrektorami. 
Oni wiedzieli, które majątki 
opłaca się kupić – mówił.

W podobnym tonie wypo-
wiedział się również poseł 
Stanisław Kalemba. 

– Panowie dzierżawcy, 
sami pomyślcie, jak się po-
dzielić tymi tysiącami hek-
tarów, które w różny sposób 
w ostatnich kilkunastu latach 
nabyliście. Dzisiaj odmawia-
cie prawa do powiększania 
gospodarstw rolnikom, któ-
rzy gospodarują tutaj od po-
koleń – mówił Kalemba.

W debacie nie zabrakło 
także oceny ważnych wyda-
rzeń ekonomicznych, które 
zachwiały rynkiem rolnym 
w ostatnich kilku miesią-
cach. 

– W rok 2008 wchodzi-
liśmy z nadzieją. Dobrze 
stało polskie mleczarstwo, 
na rynku zbóż zapowiadały 
się tłuste lata. Niedobór zbóż 
w ubiegłym roku oraz wyso-
kie ceny, przekraczające 900 
zł za tonę, spowodowały, że 
wielu producentów zdecy-
dowało się na zwiększenie 
wydatków plonotwórczych. 
Niestety, w kwietniu aura 
wyprostowała szacunki – 
wspominał początki tego-
rocznej suszy prezes WIR, 
Piotr Walkowski. 

R. Białachowski podkreślił, 
że Polska nie ma obiektyw-
nego programu prognozowa-
nia zbiorów upraw. 

– Jak się stało, że zboże sta-
niało 50%, a chleb i bułka 
ani 50 gr? – pytał Marek  

Bańczyk, przewodniczący 
rady powiatu WIR w Turku. 

– Zastanawiam się, co 
produkować? Mam 42 ha, 
trzoda, bydło, pszenica i żyto 
w silosie. Nikt nie chce kupo-
wać zboża. To grzech, że świ-
nie muszę karmić pszenicą –  
mówił B. Fleming. 

– Na dzień dzisiejszy pro-
dukcja krajowa nie wystarcza 
na pokrycie naszych potrzeb. 
Z eksportera staliśmy się im-
porterem trzody – oceniał sy-
tuację na rynku trzody Ry-
szard Mołdrzyk, prezes Wiel-
kopolskiego Związku Produ-
centów Trzody Chlewnej. 

Jego zdaniem, by sytuacja 
poprawiła się, należy stwo-
rzyć odpowiednie przepisy, 
które będą chronić rodzimą 
produkcję. Chodzi m.in. o 
Fundusz Promocji Mięsa. 

Edward Warych z Krajo-
wego Stowarzyszenia Pro-
ducentów Rzepaku mówił 
o problemach rynku biopa-
liw. Wspomniał, że Polska 
wyprodukowała w ubiegłym 
roku tylko ok. 15 tys. ton es-
trów z oleju rzepakowego. 
Dla porównania, Niemcy ok. 
3 mln ton. E. Warych zwró-
cił także uwagę na krajowe 
przepisy dotyczące produkcji 
biopaliw, które jego zdaniem 
są nieprzestrzegane. 

– Dlaczego w Polsce jest 
nadprodukcja, kiedy z nad-
wyżek mieliśmy produko-
wać biopaliwa? Taki był prze-
cież zamysł tych przepisów – 
przypominał. 

Rolnicy wskazywali także 
na niedociągnięcia w roz-
porządzeniu o programie 
zwalczania choroby Au-
jeszkyego. Sprzeciwiali 
się wybijaniu stad, żąda-
jąc szczepienia wszystkich 
zwierząt. n

Sytuacja w polskim rolnictwie nie jest najlepsza. Straty wyliczają zarówno producenci zbóż, jak i 
bydła, świń czy mleka. Gdzie popełniono błędy i kto za nie odpowiada? Jak można zaradzić obecnej 
sytuacji? Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy debaty „Aktualna sytuacja, problemy i 
zagrożenia dla polskiego i wielkopolskiego rolnictwa”, która odbyła się w dniu 1 grudnia w Sielinku. 

Debata o sytuacji w rolnictwie w Sielinku

tekst: Marcin Simiński/WRP
foto: D. Alankiewicz

n Parlamentarzyści nie dopisali
Wielkopolska Izba Rolnicza chcąc zorganizować po-

ważną dyskusję, w niewątpliwie trudnych czasach, zapro-
siła na nią wszystkich parlamentarzystów z ziemi Wiel-
kopolskiej – w sumie 49 osób. I słusznie. To przecież oni 
mają realny wpływ na polskie prawodawstwo. 

Jak się jednak okazało, sprawy rolnictwa cieszą się nie-
wielkim zainteresowaniem naszych przedstawicieli w 
parlamencie. W debacie uczestniczył zaledwie jeden po-
seł – Stanisław Kalemba. Tylko kilka osób pofatygowało 
się przesłać pisemne usprawiedliwienia swojej nieobec-
ności. 

Reszta z pewnością była pochłonięta konferencją kli-
matyczną, która odbywała się w tym czasie w Pozna-
niu. I czego tu się czepiać! W końcu tam ważyły się losy 
świata. Gdzie w tym wszystkim zawracać głowę jakimś 
polskim rolnictwem… To nie czas, by mówić o naszej 
zdrowej wieprzowinie, ekologicznej żywności czy biopa-
liwowym potencjale, kiedy świat umiera powolnie wdy-
chając zanieczyszczenia, zagryzając mięsem z dioksy-
nami… wręcz nie wypada! 

S prawa wwozu na terytorium 
RP mięsa skażonego diok-
synami nie schodzi z czołó-

wek gazet. Pytanie tylko, czy kto-
kolwiek wyciągnie z tego zdarze-
nia nauczkę, i czy zostanie ono we 
właściwy sposób wykorzystane.

Zastanawiając się nad faktem, że 
blisko 670 ton irlandzkiego mięsa 
znalazło się w sklepach całego 
kraju, nie trudno wyobrazić sobie 
jakie ilości mięsa importowane są 
co miesiąc do naszego kraju. Zna-
mienne jest to, że część skażonego 
mięsa trafiła przez duńskiego po-
średnika. Jaka więc musiała być 
jego cena wyjściowa, skoro opła-
ciło się je sprzedawać pośredni-
kowi, transportować, przecho-
wywać i sprzedawać w polskich 
sklepach? 

Czy pogoń za zyskiem jest wy-
starczającym usprawiedliwie-
niem dla kompletnej beztroski 

importerów i braku nadzoru ze 
strony polskich służb fitosani-
tarnych? Dorzucając kamyczek 
do ogródka warto wspomnieć, 
że tej maści polityka doprowa-
dziła do spadku krajowego po-
głowia trzody chlewnej o 14,9% 
w skali roku (od 2007 r.) i wyno-
siło 15333,3 tys. szt., gdzie dla po-
równania w 2002 roku wynosiło 
18628,9 tys. sztuk. Wartość z 2002 
roku pochodzi co prawda sprzed 
akcesji Polski do UE, ale warto 
zwrócić uwagę, że takie kraje jak 
Niemcy czy Francja umiały zabez-
pieczyć swój rynek, wprowadza-
jąc obostrzenia importowe z te-
renu np. Polski, z uwagi na cho-
robę Aujeszky’ego i przyjęcie no-
wych członków do UE, otworzyło 
dla nich nowe rynki zbytu.

Członkostwo w UE nie legity-
mizuje bezkarnego niszczenia 
własnego przemysłu, a uwaga ta  

odnosi się nie tylko do rynku wie-
przowiny, choć ten jest doskonałą 
ilustracją. Argumenty o wspól-
nym rynku są doprawdy miałkie, 
jeśli wziąć pod lupę fakt, że Polska 
z liczącego się eksportera stała się 
importerem wieprzowiny. 

Warto by się zastanowić, czy 
przy okazji importu „dioksynowa-
nej wieprzowiny” nie należy po-
myśleć nad stosownymi obostrze-
niami importowymi dla tak stra-
tegicznych produktów, jak mięso, 
zboża, ryby. Obyśmy nie musieli 
za kilka lat promować konsump-
cji wieprzowiny, podobnie jak 
promujemy obecnie konsumpcję 
ryb. Kampania Ryba wpływa na 
wszystko jedz ryby codziennie, de 
facto prowadzona po zniszczeniu 
sektora rybołówstwa.

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl

System kontroli 
dziurawy jak rzeszoto

Temat debaty udało się zrealizować. Rolnicy oraz przedstawiciele organizacji 
branżowych wskazywali na wiele trudności z jakimi boryka się dziś rolnictwo. 
O wielu z nich mówi się jednak od lat, a poprawy i tak nie widać - podkreślali 
uczestnicy spotkania.
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Występujące w okre-
sie jesiennym, a 

zwłaszcza wiosennym ni-
skie temperatury powietrza 
i gleby (poniżej 12°C) w du-
żym stopniu blokują pobie-
ranie fosforu przez system 
korzeniowy roślin. Jest to 
zjawisko dość często spo-
tykane jesienią na ozimi-
nach (rzepak, zboże), zaś 
wiosną i w okresie wcze-
snoletnim na plantacjach 
kukurydzy, objawiające się 
różowym przebarwieniem 
łodyg i liści, zwłaszcza w 
dolnej części rośliny. Po-
nieważ ruchliwość fosforu 
w glebie jest niewielka, zaś 
system korzeniowy roślin w 
początkowym okresie we-
getacji słabo rozbudowany, 
dlatego celowe jest umiesz-
czanie wnoszonych nawo-
zów w pobliżu ziarna, co 
jest praktykowane podczas 
łącznego wysiewu nasion 
kukurydzy i nawozów, np. 
fosforanu amonu. 

Dawki nawozów fosfo-
rowych powinny być usta-
lane w zależności od wy-
magań pokarmowych ro-
ślin, jak też zasobności 
gleby. W przeliczeniu na 
jednostkę plonu głównego 
wraz z ubocznym, podsta-
wowe rośliny uprawne po-
bierają następujące ilości 
fosforu (P2O5):
• 1 tona ziarna kukurydzy 

i pszenicy – 12 kg,
• 1 tona nasion rzepaku 

– 24 kg,
• 10 ton zielonki kukury-

dzy oraz 10 ton korzeni 
buraka cukrowego – 18 
kg P2O5.
Za optymalną przyjmuje 

się średnią zawartość przy-
swajalnego fosforu w gle-
bie, czyli w zakresie 12-18 
mg P2O5 w 100g gleby. Przy 
tej zasobności dawki fos-
foru można wnosić na po-
ziomie podanych wymagań 
pokarmowych. Przy niższej 
zasobności, ale też uzyski-
waniu wysokich plonów, 
uzasadnione jest zwięk-
szenie dawek tego skład-
nika. Wykorzystanie fos-
foru z wnoszonych nawo-
zów jest stosunkowo nie-
wielkie (20-30%) i zależne 
w dużym stopniu od od-
czynu gleby, jej wilgotno-
ści, struktury, temperatury, 

jak też rozbudowy systemu 
korzeniowego. Przy upra-
wie roślin w szerokich 
rzędach (kukurydza, oko-
powe) bardzo dobre wyniki 
uzyskuje się wysiewając na-
wozy w bliskim sąsiedztwie 
systemu korzeniowego, do 
czego niezbędny jest odpo-
wiedni siewnik. Nie można 
natomiast liczyć na dobre 
wykorzystanie fosforu, jak 
też wielu innych składni-
ków, przy ich wnoszeniu w 
powierzchniową warstwę 
gleby, a więc bezpośrednio 
przed siewem nasion, pod 
bronę lub kultywator.

Z nawozów fosforowych 
w sprzedaży dostępny 
jest superfosfat pojedyn-
czy (18-20% P2O5) lub po-
trójny (46% P2O5). Pierw-
szy z nich oprócz fosforu 
zawiera również siarkę, nie-
zbędną dla wielu roślin, 
zwłaszcza z rodziny krzy-
żowych (rzepak, gorczyce, 
kapusta, kalafior) i motyl-
kowatych (koniczyna, lu-
cerna, strączkowe). Bogaty 
w fosfor (46% P2O5) jest też 
fosforan amonu, zawiera-
jący dodatkowo 18% azotu. 

Fosfor wchodzi również w 
skład większości nawozów 
wieloskładnikowych. 

W okresie wegetacji, przy 
widocznych objawach nie-
doboru fosforu na roślinie 
wskazane jest interwencyjne 
wniesienie tego składnika 
w formie dolistnej, np. na-
wozu Fostar, Foscalvit lub 
Fosforo-cynk, ale też wielu 
innych. Dobre rezultaty daje 
też jesienny (druga połowa 
października) oprysk ro-
ślin rzepaku i zbóż ozimych 
nawozami dolistnymi. Do-
datkowe odżywienie roślin 
fosforem, potasem, magne-
zem, siarką i niektórymi mi-
kroelementami, korzyst-
nie wpływa na ich przezi-
mowanie. Podczas wyboru 
konkretnego nawozu na-
leży zwracać uwagę rów-
nież na pozostałe składniki 
np. cynk (pod kukurydzę, 
chmiel i sady), bor (pod ro-
śliny dwuliścienne, czyli z 
wyjątkiem zbóż), miedź i 
cynk (zboża). 

Prof. dr hab. 
Czesław Szewczuk

Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie

W czasie wegetacji roślin wyróżnia się dwa okresy krytyczne zwiększonego 
zapotrzebowania na fosfor. Pierwszy przypada na początek wegetacji, 
gdy roślina rozbudowuje system korzeniowy. Drugi okres rozpoczyna się 
z chwilą tworzenia organów generatywnych: kwiatów, owoców i nasion. 
Szczególnie dużo fosforu gromadzą nasiona, dlatego dobre zaopatrzenie 
roślin w ten składnik decyduje w dużym stopniu o ich plonach i jakości.

Fosfor w glebie  
i roślinie

Wiosną i w okresie wczesnoletnim na plantacjach 
kukurydzy niedobory fosforu objawiają się różo-
wym przebarwieniem łodyg i liści, zwłaszcza w dol-
nej części rośliny.

Odmiany
kukurydzy
na fali...

MAKILA, VERITIS, DELPHINE, LAURELIS, SPLENDIS,
TRYO, BURLI, CRAZI, TRADDI

MAKILA
Mieszaniec pojedynczy,
średnio wczesny – FAO 230-240,

int dent, do uprawy
na ziarno. Zarejestrowany
w Polsce w 2007 r.

VERITIS
Mieszaniec trójliniowy,
średnio wczesny – FAO 230-240,

int dent, do uprawy
na ziarno i kiszonkę.
Zarejestrowany w Polsce
w 2003 r.

DELPHINE
Mieszaniec trójliniowy,
średnio wczesny – FAO 230-240,

int dent, do uprawy
na kiszonkę i ziarno. Odmiana
z Katalogu Europejskiego.

LAURELIS
Mieszaniec pojedynczy,
wczesny – FAO 200-210,

int, do uprawy
na ziarno. Zarejestrowany
w Polsce w 2005 r.

SPLENDIS
Mieszaniec trójliniowy,
średnio późny – FAO 250-260,

int,
do uprawy na ziarno i kiszonkę.
Odmiana z Katalogu
Europejskiego.

BURLI
Mieszaniec trójliniowy,
wczesny/średnio wczesny

int,
do uprawy na ziarno i kiszonkę.
Odmiana z Katalogu
Europejskiego.

CRAZI
Mieszaniec pojedynczy,
średnio późny – FAO 270-280,

int, do uprawy
na ziarno i kiszonkę.
Odmiana z Katalogu
Europejskiego.

TRADDI
Mieszaniec trójliniowy,
wczesny/średnio wczesny
– FAO 220-230, ziarno typu

int dent, do uprawy na ziarno
i kiszonkę.
Odmiana z Katalogu
Europejskiego.

TRYO
Mieszaniec trójliniowy,
wczesny/średnio wczesny

int dent,
do uprawy na kiszonkę.
Zarejestrowany w Polsce
w 2006 r.

www.sumi-agro.com.pl
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Z danych zamieszczo-
nych w piśmiennic-
twie wynika, iż w na-

szych warunkach plonowa-
nie kukurydzy zależy w 30% 
od pogody, także w 30% od 
odmiany i w 40% od agro-
techniki. Ponadto literatura 
podaje, iż we Francji postęp 
genetyczny (nowe odmiany) 
decyduje w 50% o przyroście 
plonu kukurydzy, zaś w Sta-
nach Zjednoczonych wzrost 
plonu o 60 do 90% jest efek-
tem postępu hodowlanego.

Po okresie dużego znacze-
nia mieszańców podwójnych 
(DC), mniej wyrównanych 
pod względem morfologicz-
nym i z reguły słabiej plonu-
jących, coraz większego zna-
czenia nabierają mieszańce 
pojedyncze (SC) i trójliniowe 
(TC). Mieszańce pojedyncze 
są lepiej wyrównane lecz droż-
sze i trudniejsze w produkcji 
nasiennej, ze względu na małe 
i niewierne plony linii wsob-
nych, będących ich kompo-
nentami rodzicielskimi. Po-
jawiły się one w rejestrze od-
mian w drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych i ich ilość 
szybko się zwiększała kosz-
tem mieszańców czterolinio-
wych. W 2008 roku w rejestrze 
odmian jest 179 mieszańców; 
w tym 111 mieszańców po-
jedynczych (SC), 65 mie-
szańców trójliniowych (TC) 
i zaledwie 3 mieszańce po-
dwójne (DC), co stanowi od-
powiednio 62; 36,3 oraz 1,7% 
wszystkich mieszańców wpi-
sanych do rejestru odmian. 
Tylko w omawianym 2008 
roku wpisano do rejestru 20  

nowych odmian, w tym 15 na 
ziarno i 6 na kiszonkę, z tym 
że jedna odmiana RONAL-
DINIO z przeznaczeniem na 
ziarno i kiszonkę. Do uprawy 
na ziarno były to następujące: 
AMOROSO, ANWIL, BEJM, 
DKC 2960, DUMKA, ES KI-
ROLA, LAVENA, LG 3255, 
MAS 24A, MT MAKSYM, 
NAREW, NK NEKTA, NK 
RAVELLO, PTEROXX i RO-
NALDINIO. A na kiszonkę; 
AMATUS, ANGUS, MAR-
CELLO, RONALDINIO, 
SUBITO i TOURAN.

Mieszańce różnią się mię-
dzy sobą poziomem plono-
wania (tab. 1). Z reguły od-
miany późniejsze dają więk-
sze plony niż odmiany wcze-
śniejsze, lecz ziarno później-
szych odmian charaktery-
zuje się większą wilgotnością 
w czasie zbioru. Ponadto mie-
szańce pojedyncze plonują le-
piej niż mieszańce typu DC i 
TC. Nie można jednak przyj-
mować, że każdy mieszaniec 
pojedynczy daje wyższy plon i 
jest lepszy od dowolnego mie-
szańca trójliniowego, a ten od 
każdego podwójnego. 

Okres użytkowania odmian 
kukurydzy w produkcji trwa 
krótko, zaledwie kilka lat. Na 
miejsce wycofanych wchodzą 
do rejestru nowe. Nowa od-
miana jest wpisywana wów-
czas, gdy wykazuje lepsze ce-
chy (wartości) w dwuletnich 
badaniach urzędowych, w sto-
sunku do odmian dotychczas 
zarejestrowanych. Postęp w 
hodowli odmian kukurydzy 
wyraźnie przewyższa postęp 
w hodowli odmian innych 

roślin uprawnych. W latach 
1976-2005 roczny przyrost 
plonu ziarna wynosił 1,68 dt/
ha. Ten postęp dotyczy przede 
wszystkim plenności odmian, 
ale także i poprawy cech ja-
kościowych. W wymienio-
nym trzydziestoleciu równo-
cześnie ze wzrostem plonów 
ziarna następowało obniże-
nie zawartości wody w ziar-
nie podczas zbioru o 0,42% 
rocznie, co było głównie wy-
nikiem postępu hodowlanego, 
ponieważ wilgotność zbiera-
nego ziarna w niewielkim 
stopniu zależy od czynników 
agrotechnicznych. Również 
w uprawie na kiszonkę obser-
wowano wyraźną tendencję 
wzrostu plonu ogólnego su-
chej masy, średnio rocznie o 
2,56 dt/ha, a zawartość suchej 
masy w roślinach wzrastała 

rocznie o 0,33%, zaś przyrost 
udziału kolb w plonie ogól-
nym suchej masy wynosił 
0,55% rocznie. 

Mieszańce różnią się także 
wczesnością. Wśród zaleca-
nych do uprawy odmian wy-
różniamy trzy grupy wczesno-
ści: wczesne – liczba FAO do 
220, średniowczesne – 230 do 
250 i średniopóźne o liczbie 
FAO 260 do 290. Odmiany 
późne o liczbie FAO powy-
żej 300 nie są zalecane dla 
naszych warunków. Wcze-
sność mieszańca decyduje 
o jego przydatności do kie-
runku użytkowania (ziarno, 
CCM lub kiszonka) i przy-
datności do rejonu uprawy. 
Są odmiany, które zaleca się 
do uprawy na ziarno i CCM, 
inne tylko na kiszonkę. Jest też 
grupa odmian, które są pole-
cane zarówno do uprawy na 
ziarno, jak i na kiszonkę.

Kukurydza na kiszonkę 
może być praktycznie upra-
wiana na terytorium całej Pol-
ski. Natomiast na ziarno – je-
dynie w najcieplejszych rejo-
nach oraz w środkowej czę-
ści kraju, tj. w rejonach o du-
żym prawdopodobieństwie 
uzyskania pełnej dojrzałości 
ziarna.  

Na ziarno w najkorzystniej-
szych rejonach dla uprawy 

kukurydzy – Nizina Śląska i 
część Pogórza Sudeckiego, po-
łudniowa część Niziny Wiel-
kopolskiej, Kotlina Sando-
mierska i południowa część 
Wyżyny Lubelskiej – zalecane 
są wczesne odmiany kukury-
dzy, średniowczesne i średnio-
późne. Z kolei w mniej sprzy-
jających warunkach, w środ-
kowym rejonie kraju – od-
miany wczesne i średniow-
czesne oraz z pewnym ogra-
niczeniem średniopóźne. Na 
północy kraju, ze względu na 
krótki okres wegetacji, nie za-
leca się uprawy na ziarno.

Na kiszonkę i CCM zale-
cane są do uprawy odmiany 
średniowczesne i średnio-
późne. W rejonie Polski pół-
nocnej mogą być uprawiane 
odmiany wczesne i średniow-
czesne, zaś odmiany średnio-
późne w ograniczonym stop-
niu. Odmiany z przeznacze-
niem na kiszonkę powinny 
charakteryzować się dużym 
plonem ogólnym suchej masy 
i wysokim udziałem kolb w 
plonie oraz dobrą strawnością 
masy organicznej. Powinny 
odznaczać się odpornością na 
chłody, na wyleganie korze-
niowe i łodygowe.

Natomiast odmiany ziar-
nowe powinny odznaczać 
się wysokim plonem ziarna 

i odpowiednią wczesno-
ścią w zależności od rejonu 
uprawy. Uprawiając od-
mianę późniejszą możemy 
uzyskać wyższy plon ziarna, 
ale o większej wilgotności. 
Warto pamiętać, że obniże-
nie wilgotności ziarna o 1% 
jest równoważne wartości 
1,5 – 2 dt/ha ziarna. Oznacz 
to, iż zbiór ziarna o większej 
wilgotności o 2% to strata 
plonu 3 – 4 dt/ha.

Okres zimy i wczesnej 
wiosny to właściwy termin 
dokonania wyboru odmiany 
i zakupu nasion siewnych. 
Duża lista odmian daje rol-
nikowi możliwość dokona-
nia właściwego wyboru, ale 
jednocześnie stanowi duże 
utrudnienie. Na rynku, w 
handlu znajduje się tylko 
część zarejestrowanych od-
mian, a ponadto ze względu 
na dużą liczbę odmian i 
wynikające stąd trudności 
techniczne nie podawana 
jest charakterystyka wszyst-
kich odmian. Cenne infor-
macje o odmianach można 
uzyskać podczas polowych 
prezentacji organizowanych 
pod nazwą „Dni Kukury-
dzy”. Można wówczas bez-
pośrednio w polu porów-
nać rosnące odmiany, za-
poznać się także z oferowa-
nymi przez poszczególne 
firmy środkami do produk-
cji kukurydzy. Ponadto w 
wydawnictwach COBORU 
i w prasie rolniczej są publi-
kowane wyniki porejestro-
wych doświadczeń z kuku-
rydzą. Ocenę plonowania 
odmian kukurydzy z prze-
znaczeniem na ziarno i na 
kiszonkę prowadzi Poreje-
strowe Doświadczalnictwo 
Odmianowe (PDO). Ocenie 
tej podlega tylko część zare-
jestrowanych odmian. 

Materiał siewny kukurydzy 
sprzedawany jest w jednost-
kach siewnych zawierających 
najczęściej 80 tys. lub 50 tys. 
sztuk nasion. Cena nasion 
jest zróżnicowana, nasiona 
hodowli krajowej są tańsze 
niż materiał siewny o tej sa-
mej klasie wczesności firm 
zagranicznych. Ponadto, ma-
teriał siewny mieszańców 
pojedynczych (SC) jest naj-
droższy, a podwójnych (DC) 
– najtańszy. Nasiona znajdu-
jące się w handlu najczęściej 
są już zaprawione przeciwko 
chorobom grzybowym. Nie-
dopuszczalny jest wysiew na-
sion o nieznanym pochodze-
niu lub pochodzących z wła-
snej reprodukcji. n

Dobór właściwej odmiany kukurydzy do uprawy jest dość istotny. Odmiana obok innych czynników, 
takich jak warunki pogodowe i czynniki agrotechniczne, a szczególnie poziom nawożenia azotem, 
decyduje o wielkości uzyskanego plonu i jego wartości. Plony kukurydzy, zwłaszcza w uprawie na 
ziarno podlegają dużym wahaniom w poszczególnych latach, wskutek zmiennych warunków pogo-
dowych.

Dr Marian Machul 
IUNG-PIB Puławy

Kukurydziany kalejdoskop

Na kiszonkę Na ziarno

Odmiana 
Plon ogólny suchej 
masy dt/ha

Udział kolb 
w plonie 
%

Odmiana 
Plon ziarna
dt/ha

Wczesne
Anjou 238 1

Boomerang 1

Coxxto
Coxximo 2 
Orient 1

Silvestre 2

162,5
164,3
178,8
189,7
159,6
196,1

  47,9
  45,4
  46,3
  49,0
  51,5
  48,5

Wczesne
Airbus 1 

Baxxos
Birko 1

Fuxxol 
Laurelis
LG 3215 1

87,8
95,4
84,8
95,7
94,4
91,7

Średniowczesne 
Delitop 1

Graneros 2

Kosmo 230 1 
LG 3225 1

Menuet 2

Monumental 2

Opoka 2

Romario 1

Sastra 1 
System

166,2
209,7
169,0
175,6
201,2
193,0
199,7
174,7
168,9
176,5

53,8
45,2
48,9
48,0
47,8
47,5
46,9
52,4
48,2
52,8

Średniowczesne
Amadeo 2 
Coxximo 2 
ES Anabelle 1 
Delitop 
Heliostar 1

LG 3225 1

Monumental 
System

99,9
98,8
92,4
102,0
90,6
90,2
99,6
95,1

Średniopóźne 
Anjou 290 1

Gavott 1

Kb2704 2  

185,3
173,6
200,7

44,6
48,4
43,3

Średniopóźne
Anjou 249
Arobase 1

ES Astrakan 2

Gavott 1

Motor 1

NK Lugan 2

95,7
100,9
101,0
96,5
91,2
103,9

Tabela 1. Plony niektórych odmian kukurydzy w uprawie na kiszonkę i ziarno
w latach 2005-2007.

1 średnie z lat 2005-2006
2 średnie z lat 2006-2007

Rok  
Liczba
mieszańców

Typ mieszańca Pochodzenie mieszańców

SC DC TC polskie zagraniczne

1976
1985
1995
2005
2006
2007
2008

15
20
66
138
150
162
179

-
-
24
85
93
100
111

9
6
7
3
3
3
3

6
14
35
50
54
59
65

5
4
17
34
38
37
41

10
16
49
104
112
124
138

Tabela 2. Struktura zarejestrowanych mieszańców ku-
kurydzy.

SC – mieszaniec pojedynczy; DC – mieszaniec czteroli-
niowy (podwójny); TC – mieszaniec trójliniowy

Okres zimy i wczesnej wiosny to właściwy termin dokonania wyboru odmiany i za-
kupu nasion siewnych.
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W ostatnich latach 
gryka wzbu-
dza duże zain-

teresowanie na światowych 
rynkach, nasiona gryki są 
postrzegane jako żywność 
funkcjonalna naturalna, nie 
wymagająca specjalnego 
wzbogacania w składniki 
prozdrowotne.

Przypisuje się jej szereg za-
let. Nasiona gryki posiadają 
białko bardzo dobrej jako-
ści o dobrze zbilansowanej 
zawartości aminokwasów. 
W porównaniu z podstawo-
wymi zbożami zawartość li-
zyny w jej nasionach jest pra-
wie dwukrotnie wyższa, po-
nadto inne aminokwasy egzo-
genne występują w znacznych 
ilościach. Z badań wynika, że 
100 g kaszy gryczanej zaspo-
kaja dzienne zapotrzebowanie 
kobiety na cenne aminokwasy 
egzogenne.

Białko gryki posiada po-
dobne właściwości jak białko 
jaja kurzego. Nasiona odzna-
czają się wysoką wartością 
energetyczną, wysoką zawar-
tością nienasyconych kwasów 

tłuszczowych (co sprawia, że 
gryce przypisuje się działanie 
antymiażdżycowe) oraz są za-
sobne w składniki mineralne 
i cenne witaminy. 

Na szczególne podkreślenie 
zasługuje obecność w nasio-
nach gryki związków flawo-
noidowych, pełniących rolę 
przeciwutleniaczy, chronią-
cych przed nowotworami 
oraz chorobami serca i na-
czyń. Gryka będąca w fazie 
pełni kwitnienia (z całą czę-
ścią nadziemną) jest wykorzy-
stywana w przemyśle farma-
ceutycznym do pozyskiwania 
rutyny, która m.in. wzmacnia 
naczynia włosowate układu 
krwionośnego, ma właściwo-
ści przeciwzapalne. W litera-
turze spotyka się stwierdze-
nia, że napary z kwiatów i liści 
gryki oraz spożywanie kaszy 
przyczyniają się do wydalania 
pierwiastków promieniotwór-
czych z organizmu.

Nasiona gryki nie zawie-
rają glutenu i są przerabiane 
przede wszystkim na kaszę. 
Kasza po zmieleniu dostarcza 
mąki, która jest szczególnie  

wartościowa dla osób mają-
cych problemy z chorobami 
metabolicznymi.

Słoma i części odpadowe po 
wymłóceniu nasion (owoców 
czyli orzeszków) mogą być 
używane jako pasza dla zwie-
rząt. Należy jednak zachować 
szczególną ostrożność. W przy-
padku skarmiania zwierząt 
paszą zawierającą wyłącznie 
grykę, może dojść (zwłaszcza 
u owiec i trzody chlewnej) do 
stanów zapalnych skóry zwie-
rząt. Jest to spowodowane tym, 
że części nadziemne gryki za-
wierają substancje uczulające 
na światło. 

Gryka jest także znaną ro-
śliną miododajną. Miód gry-
czany posiada ciemną barwę, 
spośród innych miodów wy-
różnia się wysoką zawartością 
enzymów i silnymi właściwo-
ściami bakteriostatycznymi. 
Z 1 ha plantacji gryki można 
otrzymać 140 – 220 kg miodu 
o ostrym aromacie.

Omawianą roślinę można 
uprawiać w plonie głównym 
lub jako poplon. Niektórzy za-
liczają grykę do roślin przy-

datnych w proekologicznym 
gospodarowaniu. Gryka po-
trafi skutecznie konkurować z 
chwastami, jest w małym stop-
niu porażana przez choroby i 
szkodniki. Ma małe wymaga-
nia glebowe i przedplonowe, 
dobrze wykorzystuje zasob-
ność gleby. Uważana jest za 
roślinę fitosanitarną, m.in. 
ogranicza występowanie w 
glebie niektórych nicieni. 

Według danych GUS po-
wierzchnia uprawy gryki 
w naszym kraju w 2007 
roku wynosiła 72,7 tys. 
ha. Do województw o du-
żym udziale uprawy gryki 
w strukturze zasiewów za-
liczamy: lubelskie, zachod-
niopomorskie, pomorskie i 
dolnośląskie.

Prace hodowlane nasta-
wione są na następujące cele: 
pozyskanie wysokiego i wier-
nego plonu nasion gryki, po-
prawienie równomierności 
dojrzewania nasion, pozy-
skanie niskiej zawartości łu-
ski, zwiększenie odporności 
na niższe temperatury i okre-
sowe susze.

Przy produkcji kaszy grycza-
nej pozyskuje się okrywy owo-
cowe. W wielu krajach okrywy 
owocowe (łuski) wykorzystuje 
się do wypełniania kołder, ma-
teracy, poduszek, bez obawy o 
rozwój roztoczy, co jest bardzo 
ważne dla alergików. Ponadto 
łuski stosuje się do produkcji 
różnego rodzaju mat. Japoń-
czycy wytwarzają nawet her-
batkę gryczaną w saszetkach. 

Pozostałości otrzymy-
wane z przerobu gryki (łu-
ski, otręby) próbuje się za-
gospodarować i wykorzystać 
jako surowiec energetyczny 
w postaci peletu.

Jeśli nie możemy uprawiać 
gryki, to warto chociaż sko-
rzystać z jej dobrodziejstw i 
co pewien czas gryczane pro-
dukty wprowadzić do domo-
wego jadłospisu. n

Gryka jest rośliną zaliczaną do grupy roślin zbożowych ze względu na zbliżony skład chemiczny na-
sion oraz podobną agrotechnikę. Należy jednak do dwuliściennych, do rodziny rdestowatych. Rodzaj 
Fagopyrum obejmuje szereg gatunków. W uprawie znajduje się tylko jeden Fagopyrum sagittatum 
Gilib. (Fagopyrum esculentum Mnch.) – gryka zwyczajna, czasami towarzyszy jej jako chwast drugi 
gatunek Fagopyrum tataricum Gaertn. – tatarka. 

Dr Danuta Leszczyńska
IUNG – PIB Puławy

Warto zainteresować się gryką

Grykę można uprawiać w plonie głównym lub jako po-
plon. Roślina potrafi skutecznie konkurować z chwa-
stami, jest w małym stopniu porażana przez choro-
by i szkodniki.
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Rolnictwo – w obec-
nym ujęciu – to nie 
tylko produkcja żyw-

ności, ale także – ze względu 
na użytkowanie w około 60% 
ogólnej powierzchni gleb 
Polski, udział w kształto-
waniu środowiska. Produk-
cja rolnicza prowadzona w 
niewłaściwy sposób, może 
powodować niekorzystne 
zmiany właściwości gleby, 
wód i powietrza. Tylko zrów-
noważone gospodarowanie 
i zrównoważone nawożenie 
roślin prowadzi do zaspoka-
jania celów produkcyjnych, 
ekonomicznych i ekologicz-
nych rolnictwa. 

Główną zasadą zrównowa-
żonego rolnictwa jest wła-
ściwa gospodarka składni-
kami mineralnymi i substan-
cją organiczną, oparta na bi-
lansie składników mineral-
nych i substancji organicz-
nej, na poziomie pola i go-
spodarstwa oraz pełne ro-
zeznanie jakości i żyzności 
gleb. Przez bilans składników 
pokarmowych należy rozu-
mieć ich ilość na określonej 
powierzchni pola z uwzględ-
nieniem źródeł przychodów 
i rozchodów. Istotne jest za-
tem poznanie sposobu bilan-
sowania składników pokar-
mowych gleb.
Bilans składników pokar-
mowych

W bilansie składników po-
karmowych, po stronie przy-
chodu uwzględnia się na-
stępujące źródła dopływu 
składnika do gleby: 

• nawozy naturalne – w 
wyliczaniu ilości składni-
ków pokarmowych w na-
wozach naturalnych wy-
korzystuje się standar-
dowe wartości; średnią 
zawartość składników w 
1 tonie tych nawozów,

• nawozy organiczne – 
komposty przemysłowe, 
torfowe; ilość składników 
wynika z zakupionej ilo-
ści i deklarowanego przez 
producenta składu pier-
wiastkowego,

• przyorane produkty 
uboczne roślin upraw-
nych – resztki pożniwne 
m.in. słoma, liście; ilości 
wylicza się z masy przy-
oranej słomy czy liści 
oraz średniej ilości skład-
ników w 1 t produktu,

• biologiczne wiązanie 
azotu – wylicza się po-
średnią ilość azotu; na 
podstawie plonów roślin 
motylkowatych, zawarto-
ści w nich azotu atmos-
ferycznego oraz współ-
czynnika wiązania N2 z 
powietrza,

• opad atmosferyczny – z 
opadem atmosferycznym 
do gleby dostają się zna-
czące ilości składników 
mineralnych, a szczegól-
nie azotu i siarki. Śred-
nio dla Polski przyjmuje 
się, że z opadem dostaje 
się na powierzchnię gleby 
ok. 14 kg azotu i 20 kg 
siarki,

• nawozy mineralne – bie-
rze się pod uwagę ilość 

zastosowanych nawo-
zów oraz ich skład che-
miczny. Nawozy mine-
ralne powinny stanowić 
wynikową część bilansu, 
tzn. jako źródło dostar-
czania dodatkowych ilo-
ści składników.
Natomiast po stronie roz-

chodu w bilansie uwzględnia 
się jedynie pobranie składni-
ków w plonach roślin. Po-
branie składnika wylicza 
się z wielkości uzyskanego 
plonu oraz średniej zawarto-
ści składnika w plonie. 
Równy lub bliski zeru

W systemie zrównowa-
żonego nawożenia dopływ 
składników pokarmowych 
powinien rekompensować 
ich odpływ, czyli bilans po-
winien być równy lub bliski 
zeru. Ujemna wartość bi-
lansu świadczy o przewa-
dze rozchodów nad przycho-
dami i w wymiarze praktycz-
nym budzi obawę obniżenia 
glebowych zasobów składni-
ków lub też niepełnego wy-
korzystania potencjału pro-
duktywności gleb i produk-
cyjności roślin. Dodatnia 
wartość bilansu, o przewa-
dze przychodów nad rozcho-
dami składników,  rodzi uza-
sadnione obawy wystąpie-
nia ujemnych skutków śro-
dowiskowych w postaci za-
nieczyszczenia wód lub po-
wietrza niewykorzystaną ilo-
ścią składników. W bilansie 
składników pokarmowych, 
zgodnie z Kodeksem dobrej 
praktyki rolniczej, należy 

szczególnie dbać o zrówno-
ważony bilans azotu i fos-
foru z uwagi na to, że skład-
niki te należą do biogennych 
i zastosowane nieumiejętnie 
lub w nadmiarze – prowadzą 
do zanieczyszczeń środowi-
skowych. 

W nawożeniu roślin azo-
tem bilans N, na ogół, nie 
może być zrównoważony, z 
uwagi na nieuniknione straty 
tego składnika spowodo-
wane ulatnianiem się jego 
form gazowych do atmos-
fery lub wymywanie azota-
nów do głębszych warstw 
gleby i do wód gruntowych. 
Zakłada się, że ze względu na 
wielkość plonu i jakość wód 
gruntowych, saldo bilansu 
azotu nie powinno przekra-
czać 30 kg N/ha. Zrównowa-
żony bilans fosforu i potasu 
na glebach o średniej zawar-
tości przyswajalnego fosforu 

i potasu (gdzie przychód = 
rozchodowi), stanowi pod-
stawę do nawożenia roślin P 
i K, natomiast na glebach o 
niskiej zasobności gleb w te 
składniki zaleca się większe 
o 50% od ich pobrania ilo-
ści składników w nawozach. 
Na glebach o bardzo wyso-
kiej zasobności, ich dawki 
w nawozach powinny być 
zmniejszone o około 50% 
w stosunku do pobrania z 
plonami roślin. Podstawą do 
ustalenia zapotrzebowania 
na nawozy wapniowe i ma-
gnezowe w gospodarstwie 
są aktualne wyniki badań 
odczynu i zawartości przy-
swajalnego magnezu w gle-
bach.

Ujemne saldo bilansu sub-
stancji organicznej jest bar-
dzo niekorzystne, a utrzy-
mujące się przez kilka 
czy kilkanaście lat, może  

prowadzić do utraty jej ży-
zności i produkcyjności. Przy 
ujemnym saldzie bilansu masy 
organicznej należy zmienić 
gospodarowanie i płodo-
zmian, poprzez wprowadzanie 
większego udziału roślin mo-
tylkowatych w zmianowaniu, 
zwiększenie ilości nawozów 
naturalnych czy organicznych. 
Zasadą dobrego gospodaro-
wania jest dodatni bilans sub-
stancji organicznej, zapewnia-
jący systematyczne wzboga-
canie gleby w próchnicę, wa-
runkujący dobre zaopatrzenie 
roślin uprawnych w składniki 
pokarmowe w całym sezonie 
wegetacyjnym roślin.

Uproszczony bilans skład-
ników pokarmowych „ na 
powierzchni pola” i w ca-
łym gospodarstwie, może 
być sporządzony przez rol-
nika indywidualnie lub przy 
pomocy doradców z ODR, 
bądź z wykorzystaniem no-
wych narzędzi jakimi są pro-
gramy komputerowe. IUNG 
– PIB w Puławach opracował 
i dysponuje programem do 
wyliczania bilansu składni-
ków pokarmowych, pod na-
zwą „MacroBil”. Istnieje rów-
nież możliwość jego zakupu. 
Ze szczegółowymi informa-
cjami można się zapoznać na 
stronie internetowej Insty-
tutu www.iung.pulawy.pl – 
klikając na link „MacroBil”, 
a z programem dotyczącym 
planów nawozowych roślin 
– „NawSald”. 

Cały materiał dostępny 
na www.wrp.pl

Krótki okres wegeta-
cji oraz słabo roz-
winięty system ko-

rzeniowy sprawiają, że psze-
nica jara ma największe wy-
magania glebowe spośród 
uprawianych w Polsce zbóż. 
Wymagania glebowe upra-
wianych w kraju odmian 
są zróżnicowane w stopniu 
niezbyt dużym, dlatego nie 
jest to czynnik eliminujący 
możliwość uprawy jakiejś 
odmiany na określonych 
glebach. 

Aktualnie w rejestrze do-
puszczonych do uprawy 
w Polsce jest 30 odmian. 
Znaczna ich większość 
pochodzi z polskiej ho-
dowli, jednak jest dziewięć  

zagranicznych (niemieckie, 
holenderskie i szwedzkie). 
Szeroki zestaw odmian daje 
producentowi możliwość 
wyboru najodpowiedniej-
szej do warunków jego go-
spodarstwa i celu uprawy. 
Ważne, aby decyzję o wybo-
rze odmiany do uprawy po-
przedzić zdobyciem wyczer-
pujących informacji zarówno 
na temat poziomu plonowa-
nia, jak innych cech użyt-
kowych, jak również odno-
śnie wymagań agrotechnicz-
nych. Uprawiane w kraju od-
miany zalicza się do czterech 
grup jakości ziarna. Najwyż-
szymi parametrami jakościo-
wymi charakteryzują się od-
miany Torka, Viniett, Zebra i  

Bombona (pszenice eli-
tarne E). Najlepiej plonu-
jąca odmianą z grupy elitar-
nej jest Bombona. W ostat-
nich trzech latach wykazała 
wyższy poziom plenności od 
znacznej części odmian jako-
ściowych. Ziarno tych od-
mian wykorzystuje się głow-
nie do produkcji mąki uży-
wanej do poprawienia ja-
kości mąki pszennej grupy 
B. Do grupy pszenic jako-
ściowych (A) należy 20 od-
mian. Mąka z ziarna tych od-
mian w latach korzystnych 
dla cech jakościowych może 
być „ulepszaczem” a w latach 
przeciętnych – pełnowar-
tościowym surowcem pie-
karskim. Do grupy odmian 

chlebowych (B) zaliczono 5 
odmiany a do grupy paszo-
wych jedną (Pasteur). Obec-
nie w krajowym rejestrze 
znajdują się dwie odmiany 
ościste – Bryza (A) i Zadra 
(B). Odmiany te szczegól-
nie są przeznaczone dla od-
biorców – rolników upra-
wiających pszenicę w po-
bliżu lasu.

Uprawiane w Polsce od-
miany pszenicy jarej różnią 
się nie tylko cechami jako-
ściowymi ziarna np. masą 
1000 ziaren, wyrównaniem, 
szklistością ziarna , zawar-
tością białka i glutenu, ale 
również właściwościami 
biologicznymi, np. tem-
pem wzrostu, wysokością 

roślin, terminem dojrzewa-
nia, podatnością na wylega-
nie i choroby oraz wymaga-
niami agrotechnicznymi.

Odporność na poszcze-
gólne choroby w mniejszym 
lub większym stopniu róż-
nicuje zarejestrowane od-
miany. Największe różnice 
odmianowe występują w 
odporności na mączniaka, 
rdzę brunatną i septoriozę 
liści. Dużą odpornością na 
większość ważniejszych 
chorób wykazuje się od-
miana Pasteur. Odmiany 
pszenicy jarej na ogół cha-
rakteryzują się bardzo dużą 
odpornością na wyleganie. 
Stąd u gatunku tego stoso-
wanie regulatorów wzrostu 

można traktować jako za-
bieg drugoplanowy, a cza-
sami zbędny.

Największy udział w kwa-
lifikacji polowej mają od-
miany: Bombona (E), Na-
wra (A) i Tybalt (B). Naj-
wyżej plonującą odmianą 
w latach 2005-2007 wg CO-
BORU jest odmiana Ty-
balt. Wysokie plony uzy-
skują odmiany: Monsun, 
Waluta, Parabola, Hewilla 
i Bryza.

Do uprawy w mieszankach 
zbożowych poszukiwane są 
odmiany wcześniej dojrze-
wające; wyróżniają się tutaj 
odmiany Radunia i Żura.

Cały materiał dostępny 
na www.wrp.pl

Pszenica jara jest zbożem umożliwiającym produkcję ziarna o wysokich parametrach jakościowych, 
ale ma duże wymagania środowiskowe i agrotechniczne, czyli jest zbożem gospodarowania inten-
sywnego. Zmniejszenie areału uprawy od 2000 roku związane jest najpewniej z wprowadzeniem 
do praktyki odmian pszenicy ozimej o poprawionej jakości ziarna. Dobre warunki przyrodnicze , a 
zwłaszcza jakość gleb, przesądzają o wysokim plonowaniu pszenicy jarej.

Dr Alicja Sułek
Zakład Uprawy Roślin Zbożowych

Instytut Uprawy Nawożenia i Glebo-
znawstwa – PIB w Puławach

Odmiany pszenicy jarej

Podstawową zasadą zrównoważonego rolnictwa jest zbilansowana gospodarka składnikami mine-
ralnymi i substancją organiczną na poziomie pola i gospodarstwa. W bilansach składników pokar-
mowych uwzględnia się ich przychody ze wszystkich źródeł oraz rozchód z plonami roślin zbieranymi 
z pola. Ujemne saldo bilansu, czyli różnica między dopływem i odpływem składników świadczy o ich 
niedoborze, natomiast dodatnie – o nadmiarze składników.

Dr Anna Kocoń 
IUNG – PIB w Puławach

Bilans substancji pokarmowych

Przy ujemnym saldzie bilansu masy organicznej na-
leży zmienić gospodarowanie i płodozmian, poprzez 
wprowadzanie większego udziału roślin motylkowa-
tych w zmianowaniu, zwiększenie ilości nawozów na-
turalnych czy organicznych. 
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Najbardziej opty-
malna pogoda w 
trakcie zbioru cha-

rakteryzuję się ujemną tem-
peraturą, co powoduje zmar-
znięcie powierzchni gleby i 
brak śniegu. Należy również 
wskazać, że wraz z opóźnia-
niem terminu zbioru maleje 
udział w biomasie liści, co 
pozwala odprowadzić część 
składników pokarmowych 
do gleby i w efekcie zmniej-
szyć potrzeby nawozowe. 
Nie może to jednak posłużyć 
jako jednoznaczne wskaza-
nie do opóźniania zbioru. 

Termin zbioru każdy z 
plantatorów powinien wy-
znaczać indywidualnie w za-
leżności od dostępności ma-
szyn, terminu dostawy su-
rowca do odbiorców i sprzy-
jających warunków pogodo-
wych. 

Omawiając zbiór wierzby 
nie sposób nie wspomnieć o 
częstotliwości zbioru, która 
może być realizowana w cy-
klach: 
• coroczny;
• co dwa lata;
• co trzy lata.

Każda z wyżej wymienio-
nych możliwości posiada 
swoje dodatnie i ujemne 
strony. Wbrew pozorom 
plon uzyskiwany z planta-
cji zbieranych w różnych 
cyklach, przy zbliżonych 
warunkach glebowych i 
pogodowych, nie różni się 
zasadniczo w przeliczeniu 
na rok. Zbiór w cyklu jed-
norocznym związany jest z 
koniecznością częstszej or-
ganizacji procesu zbioru, 
przechowywania i trans-
portu. Zbiór w cyklach 

dwuletnimi i trzyletnim nie 
wymaga rokrocznego or-
ganizowania tego procesu. 
Dodatkową zaletą tych cy-
klów zbioru jest mniejszy 
udział w ogólnej masie su-
rowca wiotkich wierzchoł-
ków pędów, które bardzo 
trudno podlegają rozdro-
bieniu i nierzadko powo-
dują przestoje w pracy ma-
szyn powstałe w wyniku 
owijania się tych części na 
zespołach tnących i trans-
portowych. Czym jednak 
dłuższy cykl produkcji, tym 
wymogi stawiane maszy-
nom zbierającym są więk-
sze. Muszą to być maszyny 
o solidniejszej konstrukcji i 
większej przepustowości, co 
jest jednoznaczne z wyższą 
ceną. Dużą wadą zbioru w 
cyklach dłuższych niż jed-
noroczny jest bardzo długi 
zwrot zaangażowanych w 
taką produkcję środków fi-
nansowych. W warunkach 
gospodarki rynkowej, w 
branżach nierolniczy, nie-
wiele jest firm, które są w 
stanie zgodzić się na 3 letni 
cykl obrotu kapitału. 

Ciekawe podejście do 
technologii zbioru wierzby 
przedstawił Piotr Pasyniuk 
(IBMER – Warszawa) w 
pracy „Problemy mecha-
nizacji uprawy i zbioru 
wierzby krzewiastej Salix 
viminalis” zamieszczonej 
w „Problemach Inżynierii 
Rolniczej nr 1/2007. 

W opracowaniu tym autor 
dokonuje nasypującego po-
działu technologii zbioru:
• ręczne ścinanie gałęzi z 

użyciem przenośnych 
podcinaczy,

• maszynowe ścinanie ga-
łęzi z odkładaniem na 
pokosie,

• maszynowe ścinanie ga-
łęzi z ładowaniem na 
przyczepę,

• maszynowe ścinanie ga-
łęzi z ich jednoczesnym 
rozdrabnianiem (zręb-
kowaniem).
Zdaniem autora, najbar-

dziej pracochłonny jest 
zbiór ręczy, który może 
wymagać 200 roboczo-
godzin na ha. W dzisiej-
szych uwarunkowaniach 
ekonomicznych taki spo-
sób zbioru należy uznać za 
nieefektywny, ze względu 
na słabą dostępność pra-
cowników do prac polo-
wych i znaczny koszt go-
dziny pracy. W wymienio-
nej pracy autor przedstawia 
dwie maszyny do zbioru 
wierzby. Jedna z nich to 
kombajn CLASS JAGUAR 
830 z przystawka do zbioru 
wierzby. Wydajność tej ma-
szyny na plantacji zbiera-
nej w cyklu trzyletnim, 
określa się na 0,3-0,5 ha/
godz., a wykorzystanie 

uzasadnione ekonomicz-
nie to min 200 ha rocznie. 
Zasadniczym mankamen-
tem tej maszyny jest wy-
soki koszt zakupu, który 
wraz z wyposażeniem w 
zbrojone opony przekra-
czał 1,6 miliona złotych. 
Druga z maszyn to pol-
skiej konstrukcji podci-
narka do wierzby z jedno-
czesnym zbiorem pokosu i 
wiązaniem w pęczki. Wy-
dajność tej maszyny wy-
nosi około 0,5 ha/godz., a 
przewidywana cena około 
30 tys. zł.

W ramach prac badaw-
czych w IUNG-PIB poszu-
kuję się również rozwią-
zań związanych ze zbio-
rem. Jednym z nich jest za-
stosowanie do zbioru śla-
zowca pensylwańskiego i 
na niewielkiej powierzchni 
wierzby – silosokombajnu 
do zbioru kukurydzy. W 
przypadku ślazowca ma-
szyna zbierała go bar-
dzo dobrze, jeśli chodzi o 
wierzbę, to zbiór możliwy 
jest jedynie w przypadku 
odrostu jednorocznego i 
przy odpowiedniej rozsta-
wie dostosowanej do bu-
dowy przystawki zbierają-
cej. Należy jednak zazna-
czyć, że nie rozpoznano 
wpływu wykorzystania tej 
maszyny do zbioru wierzby 
na jej trwałość i tempo 
zużycia w porównaniu ze 
zbiorem kukurydzy. 

Brak dostępnych roz-
wiązań lub ich wysoka 
cena, skłania plantato-
rów wierzby do tworze-
nia własnych konstrukcji. 
Jednym z twórców takich  

rozwiązań jest Krzysztof 
Błaszczak z Dominowa 
położonego nieopodal Lu-
blina, który współpracuje z 
IUNG-PIB. Z dostępnych, 
nowych oraz używanych, 
części i elementów maszyn 
skonstruował on współpra-
cującą z ciągnikiem przy-
stawkę ścinająca i ukła-
dająca wierzbę w pęczki. 
Koszt materiałów prze-
znaczonych na wykona-
nie tej maszyny jest znacz-
nie niższy niż zakup goto-
wej konstrukcji, a wydaj-
ność pracy podczas zbioru 
tą maszyną można określić 
jako zadowalającą. Wierzba 
po zebraniu z pola jest  

wstępnie dosuszana, a na-
stępnie zrębkowana za po-
mocą dostosowanej przez 
właściciela sieczkarni do 
kukurydzy. Należy zazna-
czyć, że konstrukcja jest 
w dalszym ciągu udosko-
nalana i optymalizowana, 
aby jej użyteczność była jak 
najlepsza. Wykonanie takiej 
maszyny wymaga oczywi-
ście zmysłu konstrukcyj-
nego i odpowiednich pre-
dyspozycji, w związku z 
tym nie jest to na pewno 
droga, którą podążą wszy-
scy plantatorzy. Niemniej 
jednak podejście takie po-
zwala na wdrożenie rozwią-
zań pozwalających znacz-
nie obniżyć koszty zbioru 
wierzby.

W przypadku mniejszych 
plantacji jedynym uzasad-
nionym sposobem zbioru jest 
korzystanie z wynajętych ma-
szyn lub przy odpowiednich 
predyspozycjach wprowa-
dzanie własnych rozwiązań i 
konstrukcji. Zakup maszyn 
do zbioru wierzby, w szcze-
gólności kombajnu CLASS 
JAGUAR, jest uzasadniony 
jedynie w przypadku dużych 
plantacji lub w perspektywie 
z przeznaczeniem na działal-
ność usługową.

Należy mieć nadzieje, że 
wraz z rozwojem plantacji 
roślin z przeznaczeniem na 
cele energetyczne dostęp-
ność rozwiązań propono-
wanych przez naukę oraz 
firmy komercyjne będzie 
coraz większa. n

Dr inż. Mariusz Matyka
Instytut Uprawy Nawożenia  

i Gleboznawstwa –  
Państwowy Instytut Badawczy

Wierzbę należy zbierać, w zależności od przebiegu pogody, od drugiej dekady listopada do trzeciej 
dekady marca. Na wybór terminu wpływ mają głównie warunki atmosferyczne, które decydują o wy-
syceniu profilu glebowego wodą, a przez to możliwości wjazdu ciężkich maszyn jakie należy wprowa-
dzić na pole, aby wierzbę zebrać.

Zbiór wierzby na cele energetyczne

Plantacja w Dominowie po pierwszym etapie zbioru.

Maszyna do zbioru wierzby skonstruowana przez 
Krzysztofa Błaszczaka.

Zbiór ślazowca pensylwańskiego za pomocą silosokombajnu w stacji doświad-
czalnej IUNG-PIB w Osinach.
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Po ocenie przydat-
ności gleby pod 
uprawę warzyw, 

należy koniecznie pobrać 
z pola przeznaczonego pod 
uprawę glebę, w celu wy-
konania analizy chemicz-
nej na określenie pH gleby, 
materii organicznej i jej za-
sobności w makro- i mikro-
elementy.

Ze względu na to, że wa-
rzywa korzeniowe, względ-
nie liściaste i inne, w do-
brych warunkach glebo-
wych mogą się korzenić głę-
boko, próby gleby powinny 
być pobierane z dwóch lub 
trzech poziomów profilu 
glebowego (próchnicznego, 
wymycia i wmycia składni-
ków pokarmowych). Uzy-
skamy wówczas dokładniej-
sze dane na temat zasob-
ności i kwasowości bada-
nej gleby. Na podstawie tych 
wyników i otrzymanych za-
leceń nawozowych możemy 
określić ile i jakich nawo-
zów będzie można zasto-
sować doglebowo i do do-
karmiania dolistnego – dla 
prawidłowego wzrostu, roz-
woju i plonowania roślin. 
Wszystkie próby, które nie 
są pobrane z dwóch – trzech 

poziomów, nie są próbami 
wiarygodnymi dla poszcze-
gólnych gatunków warzyw 
i mogą przynieść więcej 
szkody niż pożytku rolni-
kowi czy ogrodnikowi.

Na podstawie otrzyma-
nych zaleceń z przeprowa-
dzonej analizy chemicznej 
gleby wysiewamy nawozy 
mineralne (fosforowe, po-
tasowe, magnezowe) przed, 
bądź po orce, a na glebach 
kwaśnych i bardzo kwa-
śnych także i nawozy wap-
niowe, najlepiej na rok 
wcześniej bądź pod przed-
plon.
Staranna uprawa i obfite 
nawożenie

Im gleba przeznaczona 
pod warzywa jest cięższa, 
tym staranniejsza powinna 
być jej uprawa, a im lżejsza, 
tym obficiej należy ją na-
wozić. Prawidłowe  przy-
gotowanie gleby ma bardzo 
duży wpływ na wzrost i plo-
nowanie warzyw. Polega to 
przede wszystkim na wzbo-
gaceniu jej w próchnicę i 
oczyszczeniu z chwastów 
trwałych, głównie perzu. 
Po zniszczeniu chwastów 
trwałych, zaleca się stoso-
wanie obornika w dawce 

około 80 ton na całą po-
wierzchnię 1 ha. Na glebach 
lekkich obornik powinno 
się przyorać jak najgłębiej 
– na około 40-50 cm, nisz-
cząc przy tym podeszwę 
płużną, a na glebach cięż-
szych na głębokość około 
25-30 cm. Na glebach lek-
kich obornik, bądź inne na-
wozy organiczne (np. gor-
czyca, rośliny motylkowe, 
bądź rozdrobniona słoma 
po kombajnowym zbiorze 
zbóż) spełniać będą przez 
dłuższy czas rolę substan-
cji wiążącej wodę, jednak 
tylko wówczas, gdy zostaną 
przyorane głęboko. 
Wapno przywraca rów-
nowagę

Jednym z najważniejszych 
zadań jest przeciwdziałanie 
zakwaszeniu gleb poprzez 
stosowanie wapna. Złą jakość 
gleby należy zmienić, przy-
wracając jej równowagę bio-
logiczną. Niekorzystne dzia-
łanie niskiego odczynu gleby 
na mikroorganizmy i na ro-
śliny związane jest ze zwięk-
szeniem wymycia, a w konse-
kwencji ze spadkiem zawar-
tości kationów wymiennych, 
zwłaszcza wapnia, magnezu, 
a w pewnym stopniu potasu 

oraz z uruchomieniem szko-
dliwych jonów glinu, kadmu i 
manganu w kompleksie sorp-
cyjnym. W rezultacie – na 
glebach kwaśnych nawoże-
nie mineralne powoduje małe 
przyrosty plonów, a wręcz w 
ogóle może nie działać. W 
skrajnych przypadkach może 
nawet działać niekorzyst-
nie. Na przykład szczegól-
nie słabo lub nawet ujemnie 
działa przy zbyt kwaśnym od-
czynie gleby sól potasowa, w 
przeciwieństwie do siarczanu 
potasu (sól potasowa silnie 
zakwasza, a siarczan potasu 
nie zakwasza). Wapń jest 
składnikiem pokarmowym i 
przy jego niedoborze nastę-
puje słaby wzrost systemu ko-
rzeniowego, plon jest niższy 
i zmniejsza się liczba efek-
tywnych mikroorganizmów 
glebowych. Brak wapnia łą-
czy się z zakwaszeniem gleby. 
Występują wówczas łącznie 
objawy niedoboru wapnia i 
magnezu oraz nadmiar glinu 
i manganu. Rolnik, ogrodnik 
nie powinien dopuszczać do 
dalszego pogłębiania zakwa-
szenia gleb. Przypomnę, że 
w warunkach kwaśnej gleby 
nie azot i potas lecz wapń i 
efektywne mikroorganizmy  

decydują o wysokości i jako-
ści plonów.
Zadbajmy o rozsadę

Dla prawidłowego wzro-
stu i rozwoju wegetatywnego 
wysadzonej rozsady kapu-
sty rośliny wymagają w tym 
okresie bardzo wysokiego 
zapotrzebowania w ma-
gnez, siarkę, mangan i bor, 
a wysokiego zaopatrzenia 
w azot, fosfor, potas miedź i 
molibden. Dla prawidłowego 
wzrostu i rozwoju wegeta-
tywnego wysadzonej roz-
sady kalafiora rośliny wy-
magają w tym okresie bar-
dzo wysokiego zapotrzebo-
wania w magnez, siarkę, mo-
libden i bor, a wysokiego za-
opatrzenia w azot, fosfor, po-
tas i mangan. Natomiast dla 
prawidłowego wzrostu i roz-
woju wegetatywnego i gene-
ratywnego wysadzonej roz-
sady pomidora i papryki ro-
śliny wymagają w tym okre-
sie bardzo wysokiego zapo-
trzebowania w wapń, po-
tas, magnez i bor,  a wyso-
kiego zaopatrzenia w azot, 
fosfor, siarkę, żelazo, man-
gan i molibden. Dla prawi-
dłowego wzrostu i rozwoju 
wegetatywnego wysadzo-
nej rozsady sałaty rośliny  

wymagają w tym okresie bar-
dzo wysokiego zapotrzebo-
wania w wapń, a wysokiego 
zaopatrzenia w azot, fosfor, 
potas, magnez i bor.

Po przyjęciu się roślin, gdy 
tworzą się nowe rozetki li-
ściowe, należy zastosować 
dokarmianie dolistne ma-
gnezem stosując np. Mikro-
komplex lub Siarczanu ma-
gnezu w 2-3 powtórzeniach 
co 7- 10 dni.

W okresie nowych przyro-
stów, a między wykonywa-
nymi opryskami magnezem, 
powinno się wykonać dokar-
mianie dolistne stosując np. 
Chelat żelaza (Mikrovit Fe), 
bądź  Chelat żelaza forte, a 
także Chelat manganu (Mi-
krovit Mn) dla tych roślin, 
które mają wysokie wyma-
gania w stosunku do man-
ganu. Polecam dodanie do 
tych chelatów 0,5% roztwór  
mocznika i 0,02% roztwór 
Tytanitu.

Pierwiastek tytan uaktyw-
nia intensywność procesów 
biochemicznych wzrostu                  
i rozwoju roślin. Wpływa on 
na zwiększenie wielocukrów 
i mikroelementów, przez co 
zmienia się aromat i smak 
warzyw i owoców. n

Badania wykazały do-
datni wpływ oma-
wianego preparatu 

we wszystkich analizowa-
nych latach, niezależnie od 
warunków glebowych i po-
godowych. Średni wzrost 
plonu pszenicy ozimej dla 
wszystkich obiektów z 4 lat 
doświadczeń wynosi ponad 
18%. 

W stanowisku względnie 
bogatym w próchnicę, przy-
rost plonu pszenicy w każ-
dym z 4 lat poddanych ba-
daniom wzrósł o ponad tonę. 
W stanowisku uboższym w 
próchnicę, przyrost plonu 
znacznie wzrastał wraz z 

kolejnymi latami stosowa-
nia UGmax. Jednocześnie 
w badanym okresie wystą-
pił wzrost poziomu próch-
nicy aktywnej w glebie. Za-
uważyć należy, że największy 
plon w obu doświadczeniach 
uzyskano w czwartym roku 
stosowania Użyźniacza na 
tych samych poletkach do-
świadczalnych. 

Wysoki przyrost plonu 
odnotowano również w do-
świadczeniach z burakami 
cukrowymi. Średni wzrost 
masy korzeni buraków z 4 lat 
doświadczeń po zastosowa-
niu UGmax w stosunku do 
poletek kontrolnych, gdzie 

nie aplikowano omawia-
nego preparatu, wynosi aż 
13,1 t/ha. Dodatkowo nastą-
pił wzrost poziomu cukru w 
korzeniach.

Aplikacja UGmax w 
uprawie rzepaku ozimego 
przyczyniła się do wzro-
stu plonu nasion o 16,4% 
w stosunku do poletek kon-
trolnych. 

W doświadczeniu z łu-
binem białym na stanowi-
sku, w którym aplikowano 
omawiany preparat czwarty 
rok, w porównaniu do pole-
tek kontrolnych, uzyskano 
znacznie większy plon na-
sion. Przyrost plonu wyniósł 
1,3 t/ha, co stanowiło 50% 
wzrostu w stosunku do kon-
troli. O znacznym wpływie 

UGmax na życie biologiczne 
gleby może świadczyć fakt, 
że średnio na korzeniach ro-
ślin wzrastających na polet-
kach poddawanych działa-
niu UGmax znajdowało się 
o 116% brodawek korzenio-
wych więcej niż na korze-
niach roślin wzrastających 
na poletkach kontrolnych.

Podsumowując uzyskane 
wyniki na przestrzeni 4 lat 

można stwierdzić, że UGmax 
firmy Bogdan wpływa ko-
rzystnie na plon roślin 
uprawnych, poprzez stwo-
rzenie lepszych warunków 
glebowych do ich wzrostu 
i rozwoju. 

Więcej informacji na temat 
UGmax można uzyskać w 
firmie „BOGDAN” tel. 058/ 
586 00 72 – 3, www.bogdan.
agro.pl n

Dr Bogdan Z. Jarociński
MODR Warszawa,  

Oddział w Radomiu

Przygotowanie gleby pod warzywa

Przystępując do przygotowania gleby pod warzywa, należy dokonać wyboru stanowiska zwracając 
uwagę na konfigurację terenu, żyzność gleby i poziom wody gruntowej. Przede wszystkim należy 
unikać tzw. zastoisk mrozowych przy wczesnych uprawach warzyw lub ziemniaków wczesnych. Silny 
wzrost roślin i dobre plonowanie można uzyskać na glebach żyznych, zasobnych w próchnicę i dosta-
tecznie wilgotnych oraz przepuszczalnych.

Minął czwarty rok badań naukowych nad wpływem Użyźniacza Glebowego, oraz jego odpowiednika 
w skoncentrowanej formie UGmax, na plonowanie roślin uprawnych i właściwości gleby.

Karolina Frąckowiak-Pawlak
Katedra Chemii Rolnej Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu

UGmax pod lupą

Średnie plony 
t/ha

pszenica 
ozima

burak 
cukrowy

rzepak 
ozimy

Bez UGmax 4,84 53,97 3,34

Z UGmax 5,73 67,07 3,89
przyrost plonu (%) 18,2 24,3 16,4

Średnie plony z doświadczeń prowadzonych w latach 
2005-2008 przez UP Poznań.

Aplikacja UGmax w uprawie rzepaku ozimego przy-
czyniła się do wzrostu plonu nasion o 16,4% w sto-
sunku do poletek kontrolnych.

Wysoki przyrost plonu odnotowano również w do-
świadczeniach z burakami cukrowymi.

artykuł
sponsorowany
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Szacuje się, że około 25% produkowanego na świecie ziarna zbóż 
jest zanieczyszczone mykotoksynami. Powstają one już podczas we-
getacji roślin na polu lub w czasie przechowywania ziarna w maga-
zynach i silosach. Duży wpływ na rozwój toksyn grzybowych ma 
wilgotność, dostęp powietrza i wysoka temperatura podczas ma-
gazynowania zboża. Ziarno zbóż przeznaczone do przechowywa-
nia powinno być suche, posiadać niską temperaturę i być dobrze 
oczyszczone. Wilgotność ziarna podczas przechowywania nie po-
winna przekraczać15%, a temperatura 25°C.

W zbożu wysuszonym po zbiorze do 13% wilgotności 
grzyby rozwijają się słabo, a przy wilgotności powy-
żej 13% znajdują dobre warunki do rozwoju.

Konsekwencją zanie-
czyszczeń pasz myko-

toksynami jest występowanie 
toksyn w produktach pocho-
dzenia zwierzęcego. Wyka-
zano, że skarmianie zakażo-
nych pleśniami pasz kurczę-
tami lub trzodą chlewną po-
woduje przechodzenie tok-
syn grzybowych do mięsa, a 
w przypadku kur nieśnych – 
do jajek. Przeżuwacze (bydło, 
owce, kozy), dzięki posiadaniu 
w swoich przedżołądkach mi-
kroflory mają zdolności czę-
ściowej detoksykacji, dzięki 
czemu w mleku oraz jego prze-
tworach, toksyny grzybowe 
występują sporadycznie, a je-
śli już, to w nieznacznych ilo-
ściach. 

Najczęściej mykotoksyny do 
organizmu człowieka dostają 
się w mięsie, jajach, mleku, pi-
wie, kawie, orzeszkach arachi-
dowych oraz wyrobach piekar-
niczych. Można się obawiać, 
że z produktów pochodzenia 
zwierzęcego, szczególnie jaja i 

tusze brojlerów (popularne w 
codziennej diecie), mogą być 
źródłem toksyn grzybowych. 
Zmiany w komórkach ciała 
człowieka, spowodowane od-
działywaniem mykotoksyn nie 
muszą przejawiać się od razu. 
Przeważnie dopiero po la-
tach, efekty wieloletniego tru-
cia ujawniają się gwałtownym 
rozwojem choroby nowotwo-
rowej.
Najgroźniejsze mykotok-
syny

Nie wszystkie mykotoksyny 
są równie szkodliwe dla zdro-
wia zwierząt i ludzi. Do naj-
groźniejszych należy sześć z 
nich. Są to: aflatoksyny, ze-
aralenon, fumonizyna, wo-
mitoksyna, ochratoksyna i 
T2. Produkty rolnicze mogą 
ulec porażeniu grzybami na 
każdym etapie produkcji, po-
cząwszy od rozwoju rośliny na 
polu, poprzez zbiór, w trakcie 
obróbki, przechowywania, jak 
i transportu. Rozwój grzybów 

toksynotwórczych zależy od 
wielu czynników, w tym także 
od poziomu wilgotności prze-
chowywanych zbóż. W zbożu 
wysuszonym po zbiorze do 
13% wilgotności grzyby roz-
wijają się słabo, a przy wilgot-
ności powyżej 13% znajdują 
dobre warunki do rozwoju. 
Maksymalny wzrost następuje 

przy zawartości wody powy-
żej 20%.

Jedną z najbardziej szko-
dliwych toksyn grzybowych 
dla trzody chlewnej jest ze-
aralenon. Na toksynę tę bar-
dziej wrażliwe są loszki niż 
knurki. Grzyby z rodzaju Fu-
sarium zakażają zboża przed 
zbiorami, w okresie kwitnie-
nia. Ich wzrost oraz produk-
cja toksyn może być również 
kontynuowana podczas ma-
gazynowania w niekorzyst-
nych warunkach. Zearalenon 
występuje we wszystkich zbo-
żach, także w ryżu oraz w na-
sionach soi, często w towarzy-
stwie innych toksyn fuzaryj-
nych, takich jak fumonizyna i 
womitoksyna.

U zwierząt domowych ze-
aralenon oddziaływuje na re-
ceptory estrogenu i w efekcie 
objawia się jako hyperestroge-
nizm, aż do redukcji zapłod-
nień włącznie. Powoduje także 
zaburzenia w układzie rozrod-

czym, atrofię jajników, małą li-
czebność miotów oraz niską 
przeżywalność prosiąt. 

Lochy z wszystkich grup wie-
kowych są bardzo wrażliwe na 
działanie zearalenonu, zaś in-
tensywność objawów uza-
leżniona jest od wieku i cy-
klu reprodukcyjnego. U mło-
dych, niedojrzałych płciowo 

loszek dochodzi 
do obrzęku i za-
czerwienienia ze-
wnętrznych na-
rządów płciowych. 
Zawartość myko-
toksyn sięgająca 
do 6 mg/kg paszy 
powoduje obrzęk 
gruczołu mleko-
wego, bezmlecz-

ność oraz mało liczne mioty. 
Zdarza się, że u loch występuje 
permanentna ruja lub pozorna 
ciąża. U osobników męskich 
następuje obrzęk napletka i 
atrofia jąder.
Zapobieganie zatruciom

W zapobieganiu zatruciom 
mykotoksynami w naszej stre-
fie klimatycznej pierwszopla-
nowe znaczenie mają:
• właściwe zabiegi agrotech-

niczne,
• prawidłowe zmianowanie,
• dobór odmian,
• ochrona roślin,
• prawidłowe przechowywa-

nie zbóż i gotowych pasz.
Do ograniczania lub elimina-

cji mykotoksyn z paszy moż-
liwe jest łączne stosowanie me-
tod fizycznych, chemicznych i 
biologicznych. Niektóre firmy 
paszowe oferują preparaty 
grzybobójcze do stosowania 
razem z paszami zanieczysz-
czonymi grzybami. 

dokończenie na s. 14

Mykotoksyny 
w paszach

Toksyny grzybowe wywierają istotny wpływ na jakość skarmianej paszy, 
powodując przede wszystkim zmiany fizyczne i organoleptyczne oraz po-
garszają jej wartość odżywczą i prozdrowotną. Skażona pasza zwiększa ry-
zyko zachorowań zwierząt oraz ogranicza ich produkcyjność. Szkodliwość 
mykotoksyn zależy głównie od ich rodzaju, koncentracji w paszy oraz ga-
tunku zwierzęcia. Najbardziej na toksyny grzybowe wrażliwy jest drób, mniej 
trzoda chlewna, a najbardziej odporne są przeżuwacze. 
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W tej części Andów, 
z której pocho-
dzą szynszyle 

panuje permanentna susza. 
Zwierzęta doskonale się do 
tego przystosowały. Z tego 
przystosowania wynika fakt, 
że szynszyle są bardzo wraż-
liwe na wszystkie choroby 
grzybowe, które jak wia-
domo uwielbiają wilgoć. W 
ich ojczyźnie, z powodu su-
chości klimatu, z tymi choro-
bami nigdy się nie spotkały 
i nie wykształciły zdolności 
broniących przed nimi orga-
nizm. Prócz tego, futerko w 
warunkach wysokiej wilgot-
ności łatwo się filcuje i staje 
się wówczas bezużyteczne. 
Wilgotność powietrza 
ma dla zdrowia szynszyli 
znaczenie zasadnicze

Tylko tam, gdzie moż-
liwe jest utrzymanie jej na 
poziomie 55-65%, zwie-
rzęta nie chorują i dobrze 
się rozmnażają. Dlatego  

pomieszczenia hodowlane 
muszą być przede wszystkim 
suche. Miejsca zatęchłe, wil-
gotne, jak prymitywne szopy 
czy piwnice, absolutnie się 
do tego nie nadają. Niewiel-
kie, do kilkudziesięciu sztuk 
hodowle, można prowadzić 
wykorzystując dobrze izolo-
wane termicznie pomiesz-
czenia gospodarcze. W ta-
kich pomieszczeniach łatwo 
można utrzymać odpowied-
nie warunki poprzez ogrze-
wanie i wietrzenie. Większe 
fermy najlepiej zakładać w 
specjalnie do tego celu wy-
budowanych lub adaptowa-
nych pomieszczeniach. W 
takich pomieszczeniach wa-
runkiem bezwzględnym jest 
prawidłowa wentylacja lub 
wręcz klimatyzacja. Wenty-
lacja może działać na zasa-
dzie grawitacyjnej, ale sku-
teczniejsza jest wymuszona 
mechanicznie i to zawsze wy-
ciągowa. Nigdy nawiewna. 
Zimą, na większych fermach 
stosuje się tzw. osuszacze po-
wietrza. Zasada ich działania 
jest bardzo prosta i każdy, w 
miarę uzdolniony majster-
kowicz, może takie urządze-
nie samemu sobie zrobić ze 
starej lodówki. Powietrze z  

pomieszczenia hodowlanego 
jest przepuszczane za po-
mocą małego wentylatorka 
przez gęstą spiralę chło-
dzącą. Kontakt ciepłego po-
wietrza z zimną spiralą po-
woduje skroplenie się wil-
goci w nim zawartej. Wodę 
odprowadza się do pojem-
nika i raz dziennie wylewa. 
Termostat należy tak usta-
wić, aby w wypadku zgro-
madzenia się lodu na chłod-
nicy wyłączył pracę osusza-
cza. Gdy lód stopi się, urzą-
dzenie wznowi pracę. Takie 
osuszacze są bardzo sku-
teczne i pozwalają na utrzy-
manie optymalnej wilgotno-
ści powietrza. 
Temperatura też ważna

W pomieszczeniach dla 
stada podstawowego musi 
istnieć możliwość regulo-
wania temperatury. Tempe-
ratura powinna być stała w 
czasie doby i wynosić około 
18°C. Ktoś powie: przecież 
to zwierzęta futerkowe. Po 
co je ogrzewać, skoro mają 
tak ciepłe futerka? To się w 
zupełności zgadza. Dorosłe 
zwierzęta całkiem dobrze się 
czują w temperaturze nieco 
ponad 0°C, ale jeszcze raz 
przypominam, że musi być 

sucho. Wystarczy tylko tyle, 
aby woda nie zamarzała w 
poidełkach. W takich wa-
runkach można utrzymy-
wać zwierzęta przeznaczone 
do uboju na skóry. Zupełnie 
inną sytuację mamy w przy-
padku stada podstawowego. 
Na większych fermach ho-
dowca, tak naprawdę nigdy 
nie zna terminów porodów 
swych samic. Młode, po uro-
dzeniu wymagają przez parę 
dni temperatury zbliżonej do 
18°C. Jeśli jest niższa, zapa-
dają na zapalenie płuc i po 
paru dniach padają. Tak, 
jak pisałem, dorosłe zwie-
rzęta czują się dobrze w wa-
runkach niskich tempera-
tur. Zdecydowanie szko-
dliwe jest jednak ich prze-
grzanie. Temperatura prze-
kraczająca 25°C jest już dla 
nich szkodliwa – w takich 
warunkach samice najczę-
ściej ronią. Szynszyle trzy-
mane, nawet bardzo krótko, 
w temperaturze ponad 28°C 
dostają szoku termicznego, a 
to może stać się przyczyną 
utraty całego stada. 
Oświetlenie

Szynszyle to zwierzęta 
o nocnej aktywności. 
W dzień śpią, a wigoru  

nabierają w nocy. Wydawa-
łoby się, że światło jest im 
zbędne. Okazuje się jednak, 
że to jeden z ważniejszych 
problemów w chowie tych 
zwierząt.

W naturalnych warunkach 
samice szynszyli miały ruję 
późną jesienią – więc w wa-
runkach najkrótszego dnia. 
Pokryte jesienią , rodziły na 
wiosnę, gdy była największa 
obfitość pokarmu. Odkryto 
już, dlaczego tak się dzieje. 
W warunkach krótkiego dnia 
i długiej nocy organizm zwie-
rzęcia produkuje hormony, 
prowokujące je do aktywno-
ści seksualnej. Gdy rozpo-
czynano hodowlę szynszyli, 
pomieszczenia wyposażone 
były w okna i stosunek ich 
powierzchni do powierzchni 
podłogi wynosił 1:15. Szybko 
okazało się, że wykoty w 
większości miały miejsce 
tylko wiosną. Zwierzęta roz-
mnażały się tak, jakby były na 
wolności, bo długość dnia się 
zmieniała zależnie od pory 
roku. Hodowcy jednak za-
leży na równomierności wy-
kotów w czasie całego roku. 
Dlatego, aby „oszukać” or-
ganizm zwierząt wprowa-
dzono sztuczne doświetlanie. 

Zazwyczaj na fermach dzień 
świetlny trwa 12 godzin. To 
spowodowało, że samice ro-
dzą podczas całego roku. Jak 
należy zaprojektować oświe-
tlenie pomieszczenia do ho-
dowli? W budynkach adapto-
wanych zazwyczaj istnieją już 
okna, a umiarkowane oświe-
tlenie słoneczne bardzo do-
brze wpływa na stan zdrowia 
zwierząt. Należy jednak pa-
miętać o tym, o czym mówi-
łem wyżej – i jesienią, i zimą 
przestrzegać długości dnia 
świetlnego. Wystarczy za-
stosować świetlówki o mocy 
5 KW na 1 m2 powierzchni 
fermy. Nowoczesne bu-
dynki fermowe pozbawione 
są okien, ale zawsze oświe-
tlane sztucznie. To podsta-
wowy warunek, aby utrzy-
mać stałą aktywność roz-
rodczą szynszyli. Zwierzęta 
trzymane w celu pozyskania 
skór nie wymagają już ta-
kiego reżimu świetlnego. Nie-
które badania mówią wręcz o 
tym, że skóry zwierząt hodo-
wanych w ciemniejszych po-
mieszczeniach są lepszej ja-
kości. Jednak ta kwestia wy-
maga jeszcze długich badań 
i do końca nie jest dokładnie 
rozpoznana. n

Zagadnienie właściwego pomieszczenia jest jedną z poważniejszych trudności w hodowli tych zwie-
rząt. Podkreślić jednak należy, że jeśli spełni się warunki podane poniżej, to hodowanie tych zwierząt 
będzie źródłem prawdziwej przyjemności i godziwego dochodu. Hodowla szynszyli w Polsce musi być 
prowadzona w pomieszczeniach zamkniętych. Warunki, które tam muszą panować, determinowane 
są przez klimat panujący w naturalnym środowisku życia szynszyli.

Pomieszczenia dla szynszyli

Jacek Suchorzebski

dokończenie ze s. 13
Oprócz najczęściej oferowa-

nych środków zakwaszających, 
polecane są zeolity – mine-
rały glinokrzemianowe o roz-
budowanym systemie mikro-
kanalików w sieci krystalicz-
nej, umożliwiającym im wią-
zanie w swojej strukturze pew-
nej ilości toksyn, a następnie 
wydalanie ich z kałem. Sku-
teczność tych preparatów jest 
jednak ograniczona; przy du-
żych skażeniach efekty ich sto-
sowania nie są duże. Godny 
polecenia jest węgiel drzewny 
(Carbo medicinalis), tani pre-
parat, od niepamiętnych lat 
wykorzystywany w medycy-
nie ludzkiej i weterynaryjnej. 
Cząsteczki węgla mają bowiem 
zdolności adsorbujące; na swo-
jej powierzchni przytrzymują 
toksyny grzybowe, które na-
stępnie razem z węglem, po-
dobnie jak zeolity, zostają usu-
nięte z kałem.

Innym, prostym sposobem 
zabezpieczenia wilgotnego 
ziarna jest jego kiszenie. Fer-
mentację można stymulować 
dodatkiem bakterii kwasu mle-
kowego w postaci preparatów 
bakteryjnych, jak: Microsil, 

Lactisil, Lactamyl, Lactamix 
itp. Kwaśny odczyn kiszonki 
zapobiega rozwojowi pleśni 
i bakterii gnilnych. Kisić na-
leży ziarno gniecione lub śru-
towane.

Po 3-4 tygodniach kiszonka 
zbożowa nadaje się do skar-
miania. Posiada przyjemny 
zapach oraz chętnie jest wyja-
dana przez zwierzęta. Kiszo-
nego ziarna nie należy poda-
wać lochom karmiącym i w za-
awansowanej ciąży oraz mło-
dym zwierzętom (np. prosięta) 
ze względu na ryzyko wystą-
pienia biegunek.
Konserwacja ziarna

W okresie występowania 
przedłużających się opadów, 
zboża atakowane są przez 
grzyby pleśniowe, które po-
wodują dotkliwe straty. Na-
wet nowoczesne fungicydy 
nie potrafią ochronić w pełni 
zboża przed chorobami grzy-
bowymi. W takich sytuacjach 
wskazane jest jak najszybsze za-
konserwowanie ziarna jednym 
z trzech sposobów: przez zaki-
szanie, konserwowanie meto-
dami chemicznymi lub susze-
nie. W przypadku zbóż paszo-
wych suszenie jest najdroższą 

metodą konserwowania wilgot-
nego ziarna. Znacznie tańsze 
jest konserwowanie chemiczne. 
Konserwanty są dostępne w po-
staci preparatów płynnych lub 
sypkich. Ich działanie polega na 
zakłóceniu równowagi mikro-
organizmów, przez co nie mogą 
się one rozmnażać. Dodaje się 
je do komponentów miesza-
nek zebranych w niekorzyst-
nych warunkach, lub bezpo-
średnio do mieszanek paszo-
wych. W kraju dopuszczono do 
stosowania szereg konserwan-
tów np. Luprosil, Molgard, He-
macomold Liquid, Hemaco-
mold Dry, Fylex Dry, Lucta-
mold LS i wiele innych. Kon-
serwowane ziarno należy skar-
miać z dodatkiem wysokobiał-
kowych pasz uzupełniających, 
mieszanek mineralnych oraz 
premiksów mineralno-witami-
nowych.
Detoksykacja

Skutecznym sposobem usu-
wania mykotoksyn z paszy są 
detoksykanty podawane zwie-
rzęciu równocześnie ze skażo-
nym pokarmem. Głównie są to 
takie sorbenty, jak tlenek glinu 
jednozasadowy, glinokrzemian 
sodowo-wapniowy, zeolit,  

kaolin, mordenit oraz węgiel 
aktywny. Wszystkie one dzia-
łają w przewodzie pokarmo-
wym, wiążąc toksyny grzy-
bowe. Mykotoksyny zwią-
zane w ten sposób  przechodzą 
przez przewód pokarmowy i – 
niewchłaniane – są wydalane z 
kałem. W Polsce dopuszczono 
do stosowania są między in-
nymi takie detoksykanty, jak 
Fix-A-Tox lub Mycobond.
Wiązanie toksyn

Najnowszą generacją sor-
bentów mykotoksyn są synte-
tyczne polimery. Zaletą tych 
związków jest wiązanie tok-
syn z treści przewodu pokar-
mowego oraz przeciwdziała-
nie ich wchłanianiu się. Pewną 
ujemną cechą sorbentów tok-
syn grzybowych może być wią-
zanie oprócz szkodliwych tok-
syn, również niektórych skład-
ników pokarmowych, głównie 
mikroelementów. 

Innym rozwiązaniem są 
kompozycje sorbentów z en-
zymami, służące do niszcze-
nia toksyn grzybowych. Przy-
kładem takiego rozwiązania 
może być m.in. preparat Mi-
cofix Plus, powodujący rozpad 
struktury toksyny, co w konse-
kwencji prowadzi do powstania 
nietoksycznych, a tym samym 
nieszkodliwych metabolitów.

W przypadku zatrucia tok-
synami grzybowymi zwierząt, 
należy przede wszystkim od-
stawić paszę, zastosować gło-
dówkę, a w dalszej kolejności 
podawać pasze wysokobiał-
kową uzupełnioną preparatami  

witaminowo-mineralnymi 
wzmacniającymi organizm. W 
trosce o własne zdrowie, powin-
niśmy zwierzętom podawać pa-
szę wolną od mykotoksyn. 

Prof. dr hab.  
Tadeusz Barowicz

Skutecznym sposobem usuwania mykotoksyn z paszy 
są detoksykanty podawane zwierzęciu równocześnie 
ze skażonym pokarmem.

Mykotoksyny w paszach
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Higiena wymion krów 
stanowi swego ro-
dzaju klucz do roz-

wiązania szeregu problemów, 
jakie mogą pojawić się – i na 
ogół pojawiają – w gospodar-
stwach wyspecjalizowanych 
w produkcji mleka. Szcze-
gólnie istotnym problemem, 
bezpośrednio związanym z 
higieną wymienia, z którym 
przychodzi zmierzyć się w 
stadzie krów mlecznych jest 
mastitis. Zapalenie gruczołu 
mlekowego (wymienia), czyli 
mastitis zalicza się do najpo-
ważniejszych źródeł strat w 
produkcji mleka. Rozpatry-
wane w kategoriach ekono-
micznych straty wynikają 
przede wszystkim ze zmniej-
szenia ilości pozyskiwanego 
od krowy mleka (nawet do 
20%), a tym samym ograni-
czenia potencjalnych docho-
dów gospodarstwa w konse-
kwencji rozpatrywanego scho-
rzenia. Nie bez znaczenia po-
zostają również nakłady finan-
sowe, jakie trzeba ponieść na 
diagnostykę i leczenie krów 
z zapaleniem wymienia oraz 
straty wynikające z możliwości 
ich przedwczesnego brakowa-
nia z powodu mastitis. Lecze-
nie zapalenia wymienia gene-
ruje dodatkowe nakłady pracy, 
co przy dużej liczbie schorzeń 
stanowi o uciążliwości obsługi 
zwierząt w stadzie. 

Konsekwencją stanów za-
palnych wymienia są również 
zmiany w jakości mleka, co 
nie pozostaje bez wpływu na 
wartość surowca w przetwór-
stwie. Gorsze pod względem 
jakości chemicznej mleko sta-
nowi stratę nie tylko dla jego 
producenta, ale i odbiorcy (za-
kładu przetwórczego), a także 
potencjalne zagrożenie dla  
konsumentów. 

Przed dojem
Celem pierwszego etapu hi-

gieny wymienia, przeprowa-
dzanego bezpośrednio przed 
założeniem kubków udojo-
wych jest usunięcie zanieczysz-
czeń z powierzchni strzyków 
i tych części wymienia, które 
mogą stanowić źródło jego 
skażenia oraz zanieczyszcze-
nia mleka. Do najważniejszych 
zasad obowiązujących na tym 
etapie higieny jest korzystanie 
z oddzielnych dla każdej krowy 
ręczników do wycierania wy-
mion i strzyków. Ręcznik może 
być nasączony środkiem de-
zynfekcyjnym, co znacznie 
poprawia efekt czyszczenia. 
W celu ograniczenia zjawiska 
przenoszenia drobnoustro-
jów chorobotwórczych mię-
dzy strzykami zaleca się wy-
korzystanie do ich oddziel-
nego czyszczenia poszczegól-
nych rogów ręcznika. 

Alternatywnym rozwiąza-
niem, szczególnie popularnym 
w halach udojowych jest użycie 
do czyszczenia strzyków przed 
dojem jednorazowych ręczni-
ków papierowych. Ręczniki, 
aby usprawnić ich pobieranie, 
umieszcza się w specjalnych 
kasetach znajdujących się na 
określonej wysokości wzdłuż 
hali udojowej. Jedną kasetę z 
ręcznikami przeznacza się na 
ogół na cztery stanowiska udo-
jowe. Pojedynczy ręcznik wy-
korzystuje się najczęściej do 
czyszczenia wszystkich lub 
tylko dwóch strzyków (każda 
połowa ręcznika do jednego 
strzyka). 

Czyszczenie strzyków za po-
mocą ręcznika poprzedza się 
zdojeniem pierwszych strug 
mleka, a następnie zanurze-
niem strzyków w roztworze 
dezynfekcyjnym. Dzięki zasto-
sowaniu roztworu późniejsze 

czyszczenie strzyków papie-
rowym ręcznikiem jest znacz-
nie ułatwione i dokładniejsze. 
Zakładając aparat udojowy na 
czyste, suche strzyki ogranicza 
się rozprzestrzenianie zakażeń 
bakteryjnych, a także zmniej-
sza liczbę przypadków spada-
nia aparatów udojowych z wy-
mion w czasie pracy. 

Organizując działania przy 
obsłudze procesu pozyskiwani 
mleka warto zwrócić uwagę na 
to, aby krowy z zapaleniem wy-
mienia doić w ostatniej kolej-
ności. 
Po doju

Celem drugiego etapu hi-
gieny wymienia, czyli po 
doju jest zabezpieczenie gru-
czołu mlekowego przed wni-
kaniem do kanałów strzyko-
wych drobnoustrojów, które 
mogą stanowić źródło infek-
cji. Stąd, po zdjęciu aparatu 
udojowego zalecane jest po-
krycie powierzchni strzyków, 
a szczególnie wylotu kanału 
strzykowego środkiem dezyn-
fekcyjnym. Do tego celu wy-
korzystuje się specjalne kubki 
przeznaczone do bezpośred-
niego zanurzania strzyków w 
płynie dezynfekcyjnym. Inną 
opcją, szczególnie rozpo-
wszechnioną w halach udojo-
wych jest użycie spryskiwaczy, 
których końcówki robocze są 
połączone przewodami z cen-
tralnym zbiornikiem wypeł-
nionym środkiem dezynfek-
cyjnym, podawanym do spry-
skiwaczy pod ciśnieniem. 

Wykorzystanie metody za-
nurzania strzyków w środku 
dezynfekcyjnym zarówno 

przed założeniem, jak i po 
zdjęciu aparatu udojowego 
jest równoznaczne z użyciem 
dwóch niezależnych grup 
kubków do zanurzania. Aby 
odróżnić kubki używane do 
dezynfekcji na początku i na 
koniec doju, wyróżniają się 
one odmiennymi kolorami 
końcówek roboczych. Nieza-
leżnie od tego, właściwy śro-
dek do dezynfekcji przed i po 
doju można zidentyfikować 
na podstawie gęstości. Śro-
dek używany przed dojem 
jest rzadszy w porównaniu z 
tym, który stosuje się do za-
nurzania strzyków na zakoń-
czenie doju. 

Aktualnie na rynku ofero-
wana jest bogata gama środ-
ków do utrzymania higieny 
wymienia i czystości w cza-
sie doju. Tym łatwiej dobrać 
odpowiednie preparaty, które 
spełnią specyficzne wymaga-
nia higieny w trakcie pozy-
skiwania mleka i po jego za-
kończeniu. 
Higiena wymienia – kom-
pleksowe podejście 

Istotnym źródłem prze-
noszenia chorobotwórczych 
drobnoustrojów między kro-
wami może okazać się in-
stalacja udojowa. Dlatego w 
trakcie doju stada zwierząt ko-
nieczne jest mycie wewnętrz-
nych części aparatu udojo-
wego po wydojeniu każdej 
krowy. Nowoczesne systemy 
udojowe są wyposażone w 
taką opcję roboczą, dzięki 
czemu łatwiej sprostać wy-
maganiom higieny w ujęciu 
całego stada krów mlecznych.  

Czynnikiem sprzyjającym hi-
gienie jest również regularny 
serwis dojarni, a w szczegól-
ności cykliczna wymiana gum 
strzykowych. Nie można zapo-
minać o tym, że w miejscu po-
zyskiwania mleka istotna jest 
także higiena rąk dojarza, stąd 
używanie gumowych rękawi-
czek, czy też ogólnie dostęp-
nych środków czystości po-
winno być swego rodzaju na-
wykiem ułatwiającym utrzy-
manie higieny doju. 

Ograniczenie ryzyka zanie-
czyszczenia strzyków i ich in-
fekcji wiąże się również z od-
powiednimi procedurami po-
stępowania ze stadem po za-
kończeniu doju. Procedury te 
obejmują stworzenie określo-
nych bodźców, które będą mo-
tywowały krowy do tego, aby 
bezpośrednio po doju nie kłaść 
się na stanowiska legowiskowe. 
Kanały strzykowe zamykają się 
na ogół dopiero po ok. dwóch 
godzinach od doju i chociaż są 
zabezpieczone środkiem de-
zynfekcyjnym, to jednak warto 
stworzyć dodatkowe warunki 
ograniczające możliwość ich 
zanieczyszczenia. Czynnikiem 
motywującym krowy do zaj-
mowania pozycji stojącej jest 
podanie paszy. 

Utrzymanie higieny wy-
mion wiąże się koniecznością 
zaangażowania nakładów fi-
nansowych. Warto jednak te 
nakłady ponieść, bowiem jest 
to najskuteczniejsza droga do 
ograniczenia znacznie więk-
szych strat finansowych, jakie 
mogą wynikać z braku higieny 
w produkcji mleka. n

Produkcja mleka w gospodarstwie jest oparta na… priorytetach. Jeśli prio-
rytetem staje się osiągnięcie jak najwyższych dochodów z produkcji mleka, 
to równocześnie priorytetowym działaniem musi być… higiena wymion 
krów. 

Dr Marek Gaworski
Katedra Organizacji  

i Inżynierii Produkcji 
SGGW Warszawa

Higiena wymienia: to proste 
do zrobienia

Używanie papierowych ręczników ułatwia utrzymanie higieny wymion w cza-
sie doju.

Automatyczne przemywanie aparatów udojowych po 
doju każdej grupy krów ogranicza ryzyko przenosze-
nia drobnoustrojów między zwierzętami.
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Czyż to nie mikro-
organizmy od pra-
dziejów są odpowie-

dzialne za rozkład materii 
organicznej, procesy wpły-
wające na nasze zdrowie, eli-
minację uciążliwych gazów 
etc.? Czy w XXI wieku postę-
pem będzie wynalezienie ko-
lejnego preparatu antybakte-
ryjnego, czy też próby roz-
czytania funkcjonowania mi-
kroorganizmów? Proste od-
powiedzi nasuwają się same. 
EM-WORLD Polska chce z 
nimi współpracować.

Tu pojawia się EM-Far-
mingTM – naturalna żywa 
substancja nie modyfiko-
wana genetycznie, o silnym 
działaniu antyutleniającym, 
całkowicie przyjazna dla lu-
dzi i zwierząt. Korzyści w ho-
dowli zwierząt to poprawa 
procesu trawienia i przy-
rostu masy zwierzęcia, po-
prawa kondycji fizycznej i 
funkcji fizjologicznych, likwi-
dacja grzybic, ograniczenie 
występowania biegunek, spa-
dek aktywności chorób dróg 
oddechowych, ograniczenie 
występowania stanów zapal-
nych, łagodniejszy przebieg 

zatruć pokarmowych, ob-
niżenie i stabilizacja liczby 
komórek somatycznych w 
mleku, wypieranie proce-
sów gnilnych na rzecz fer-
mentacji, przetwarzanie 
obornika, gnojówki i gno-
jowicy w najwyższej warto-
ści nawóz.

Wśród rolników prowa-
dzących bezściołowy chów 
zwierząt, pokutują m.in. 
dwie „prawdy”:

1. Tam, gdzie gnojowica, 
tam i kożuch.

2. Tam, gdzie gnojowica, 
tam konieczne jest mie-
szadło, lub skompliko-
wany (i bardzo drogi) sys-
tem pomp.

Nic bardziej mylnego – na 
gnojowicy wcale nie musi 
tworzyć się kożuch. EM-
FarmingTM dodany do gno-
jowicy skutecznie oczyszcza 
kanały i kraty-ruszta pod-
łogowe, ułatwiając spływ. 
Gnojowicę uzdatniamy do-
dając 1-2 l EMa/m3. Dozując 
EMa do kanałów wewnątrz 
obiektów, należy wykonać 
kilka zabiegów w odstępie 
2-3-dniowym, aż do zlikwi-
dowania odoru.

Wielu rolników zaufało 
Biotechnologii EM-Far-
mingTM, jak Pan Grzegorz 
Sokół z miejscowości Pańki 
gm. Choroszcz, pow. biało-
stocki. Prowadzi hodowlę by-
dła mlecznego – od dłuższego 
czasu nie udawało się mu wy-
pompować gnojowicy spod 
poczekalni przed halą udo-
jową. W chwili aplikowania 
EM-FarmingTM do gnojowicy 
kożuch miał grubość 1,2 m. 
Po 4 miesiącach, pierwszy raz 
od kilku lat wypompował nie 
wydającą odoru gnojowicę do 
samego dna. Mieszadło oka-
zało się zbędne. Pan Walde-
mar Milewski z miejscowości 
Szymany, gm. Wąsosz, pow. 
grajewski stosuje EM-Far-
ming od połowy maja 2008 
r., zarówno do higenizacji 
obory, jak i opryskuje paszę 
dla bydła. Efekty, jak mówi, 
są super – zapomniał o ko-
żuchu na gnojowicy, zapale-
niach wymion, grzybicach i 
biegunkach, komórki soma-
tyczne cały czas utrzymują się 
na niskim poziomie, w obo-
rze nie ma odoru – pachnie 
tylko kiszonka. 

Ewa Grabowska

Mikroorganizmy – wróg czy 
przyjaciel?

Koszty budowy kur-
nika, w zależno-
ści od jego obsady 

i systemu chowu utrzyma-
nia niosek są przybliżone 
ze względu na wahające się 
ceny ziemi, materiałów bu-
dowlanych, robocizny, kursy 
walut itp. Ponadto koszt bu-
dowy jednego stanowiska/
kurę w kurniku, zmienia się 
w zależności od sposobu bu-
dowy (konstrukcja z wyko-
rzystaniem elementów drew-
nianych, stalowych lub be-
tonowych), ceny działki bu-
dowlanej i kosztów związa-
nych z wykończeniem kur-
nika, wielkości obiektu i róż-
nic w systemie chowu kur.

O ile czyste koszty bu-
dowy alternatywnego kur-
nika dla 3000 – 20 000 
kur nieśnych (bez kosz-
tów działki) mogą wy-
nieść od 1300-1000 zł/m2  
powierzchni użytkowej, to 
dobudowanie wzdłuż jego 

długiej ściany werandy,  
szerokiej na 6 m, obniży 
koszty o 12-14%/1 nio-
skę, potwierdzając istotny 
wpływ wielkości obsady na 
wielkość kosztu budowy 1 
stanowiska/nioskę. Zgod-
nie z obowiązującymi nor-
mami UE, w chowie pod-
łogowym, na 1 m2 można 
utrzymywać maksymalnie 
9 kur i wówczas koszt 1 sta-
nowiska/kurę wynosi 120-
130 zł. Korzystniej wyko-
rzystana jest powierzchnia 
użytkowa w kurniku z wie-
lokondygnacyjnymi pod-
łogami, gdzie na 1 m2 po-
wierzchni utrzymuje się 15-
22 niosek, a koszt 1 miej-
sca/kurę wynosi 60-70 zł. 
Przy bardziej intensywnym 
chowie klatkowym (22 nio-
ski/m2), koszt 1 miejsca/
kurę w 3-piętrowej baterii, 
wynosi ok. 45-50 zł, a w 5-
6-piętrowej baterii klatek 
od 23-40 zł/kurę.

Pracochłonność obsługi w 
chowie kur nieśnych

Koszty robocizny w cho-
wie kur nieśnych obejmują 
codzienną opiekę nad nio-
skami, kontrolę stada, czysz-
czenie poideł i karmideł, zbiór 
jaj, zamykanie i otwieranie 
otworów wylotowych, okre-
sowe nasilenia prac np. przy 
szczepieniach ptaków, zasie-
dlaniu i opróżnianiu kurnika, 
usuwanie starej ściółki, czysz-
czenia i odkażania oraz prace 
związane z handlem jajami, 
jak ich sortowanie, pakowa-
nie i sprzedaż. By ułatwić ob-
sługę drobiu, należy zmecha-
nizować jak najwięcej czyn-
ności, szczególnie związanych 
z zadawaniem paszy, usuwa-
niem obornika i zbiorem jaj. 
W drobnostadkowym chowie 
ścielenie, kontrolę i pielęgna-
cję gniazd oraz zbiór jaj, wy-
konuje się ręcznie.

W chowie wybiegowym, na-
leży okresowo zmieniać kurom 

kwatery, a wyłączone z użytko-
wania – zabronować i zasiać 
trawą. Analizy wykorzystania 
pracy w alternatywnych syste-
mach chowu kur nieśnych wy-
raźnie wskazuje, że najwięcej 
czasu (65-70%) zajmuje ręczny 
zbiór jaj z gniazd lub z taśmy 
transportera i umieszczenie 
ich w wytłaczankach. Kontrola 
stada oraz stanu technicznego 
urządzeń i sprzętu pochłania 
20% dziennej pracy. Całko-
wite zapotrzebowanie na ro-
bociznę waha się w chowie wy-
biegowym od 22,14 do 32,37 
roboczogodzin/100 kur/rok. 
Koszty robocizny bez działal-
ności handlowej, wahają się 4-
6 gr/jajo. Korzystniej kształ-
tują się w przypadku dużego 
stada niosek w chowie pod-
łogowym bez dostępu do wy-
biegu, gdyż przy zwiększonej 
automatyzacji obsługi, wyno-
szą 15,58 roboczogodzin/100 
kur/rok, czyli 0,3 gr/jajo. Liczba 
niosek/1 pracownika zależy od 
systemu chowu.

Producenci jaj, przecho-
dząc z chowu klatkowego na 
alternatywne systemy, mu-
szą zdać sobie sprawę, że  

pracochłonność prac w kur-
niku wrośnie o 10 godzin/
pracownika, a zatem przy 
liczebności stada 5000 kur, 
dodatkowe zapotrzebowa-
nie na robociznę wzrośnie 
o 500 godzin. By zapewnić 

odpowiedni dochód, należy 
odpowiednio dostosować się 
do potrzeb rynku, zakupując 
być może część jaj z innych 
ferm, by pokryć popyt. 

cały artykuł 
na www.wrp.pl

Opłacalność produkcji jaj zależy głównie od wielkości fermy, systemu chowu, jakości jaj i strategii ich 
sprzedaży, w tym również eksportu. Próg opłacalności osiąga się gdy koszty stałe, zmienne i robo-
cizny są mniejsze od przychodu.

Prof. dr hab. Stanisław Wężyk                                                                                              
Krajowa Izba Producentów  

Drobiu i Pasz

Ekonomika produkcji jaj
Liczba kur
Wybieg ( +) brak wybiegu (-)

Liczba roboczogodzin/100 kur/rok

2500
+

5000
+

7500
+

15000
-

Uzyskany produkt: 
umieszczenie po 30 jaj w 
wytłaczankach i ułożenie na 
europalecie

13,16 10,58 9,81 9,02

Kontrola stada: żywienie, 
pojenie, usunięcie 
wybrakowanych kur i zbiór 
zniesionych jaj

4,56 2,91 2,35 1,81

Wybiegi: otwieranie, 
zamykanie, przepędzanie kur

3,33 2,93 2,74 -

Zasiedlenie/opróżnianie 
kurnika stadem liczącym 
2500/5000/7500 kur: dół 
nawozowy przy 15000 kur; 
taśmowe usuwanie obornika

0,96 0,91 0,90 1,02

Usuwanie obornika/
czyszczenie/odkażanie/ 
składanie i rozkładanie 
urządzeń, ścielenie

4,80 4,12 3,47 2,91

Specjalne prace: reperacje, 
dościelanie, pielęgnacja 
wybiegów, zbieranie danych 

5,56 3,97 2,87 0,82

Łączny czas pracy:
minut/kurę/rok
1 pracownik (1800 h/pracy/
rok) 

32,37
19,4
5561

25,42
15.3
7081

22,14
13,3
8130

15,58
9,3
11553

Tabela 1. Pracochłonność (roboczogodzin) w podło-
gowym i wybiegowym chowie kur nieśnych.

Przedstawione do sprzedaży jałówki po-
chodzą z obór urzędowo uznanych za wolne 
od białaczki, brucelozy i gruźlicy, potwier-
dzone certyfikatem Powiatowego Inspekto-
ratu Weterynarii.

W przypadku braku takiego certyfikatu 
wymagane jest aktualne świadectwo zdrowia 
jałówki w kierunku chorób hodowlanych. 
Cielność jałówek jest potwierdzona przez 
lekarza weterynarii na aukcji po dokonaniu 
zakupu na koszt sprzedającego.

Nabywcy wpłacają wadium w wysokości 
200 zł (dwieście złotych) oraz 4% wartości za-
kupionej jałówki na pokrycie kosztów orga-
nizacji aukcji. Zarówno kupujący, jak i sprze-
dający muszą posiadać dowód osobisty, nr 
NIP oraz pełny numer konta bankowego.

Ważenie jałówek, komisyjna wycena i 
oglądanie jałówek odbywa się w godzi-
nach 9.30 – 11.00.

Licytacja i sprzedaż jałówek po godzi-
nie 11.00

Łódzki Związek Hodowców Bydła – or-
ganizator aukcji nie ubezpiecza zwierząt, 
nie zapewnia transportu i nie ponosi od-
powiedzialności za wady ukryte.

W zależności od ilości jałówek i zapo-
trzebowania, Łódzki Związek Hodow-
ców Bydła przewiduje możliwość zwięk-
szenia częstotliwości aukcji, rozszerze-
nia i ewentualnej zmiany sieci punktów 
aukcyjnych.

Informacje telefoniczne o aukcjach:
042 632-15-48, 042 632-91-36, 042 630-

16-87, 0609 971-813, 0665 168-226

Życzymy udanych zakupów
Zarząd
Łódzkiego Związku Hodowców Bydła

Miejsce aukcji
Miesiąc

I II III IV V VI VII VIII IX X XII XII

Czarnocin pow. Piotrków Trybunalski
(baza dawnej GS) 15 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17

Witonia pow. Łęczyca
(baza GS) 8 12 12 9 14 10 9 13 10 8 12 10

Łódzki Związek Hodowców Bydła 
zawiadamia o terminach aukcji 
cielnych jałówek hodowlanych

Może zamiast bezwzględnie zwalczać wszechota-
czające nas mikroorganizmy, warto spróbować 
z nimi współdziałać – tym bardziej, że one są 
dosłownie wszędzie, a my zasiedliliśmy jedynie 
ułamek otaczającego nas świata?

artykuł
sponsorowany
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W dniach 4-5 grud-
nia w Brukseli miało 
miejsce ostatnie w 2008 
roku posiedzenie Prezy-
dium COPA. W spotka-
niu uczestniczyli również 
przedstawiciele polskich 
członkowskich organizacji 
rolniczych na czele z Wik-
torem Szmulewiczem, pre-
zesem Krajowej Rady Izb 
Rolniczych.

Pierwszy dzień roz-
mów zdominowała dys-
kusja na temat możliwego 
rozwoju negocjacji w ra-
mach Światowej Organi-
zacji Handlu (WTO). Za-
proszony na spotkanie re-
prezentant Dyrekcji Ge-
neralnej ds. Handlu Ko-
misji Europejskiej, poin-
formował o działaniach 
nowej Komisarz ds. Han-
dlu, pani Catherine Ash-
ton. Natomiast odno-
sząc się do dotychczaso-
wych ustaleń i postępów 
w „negocjacjach rolnych” 
przedstawiciel KE stwier-
dził, że globalny kryzys 
ekonomiczny wymusza  

podjęcie nowych kon-
cepcji, a do kwestii, które 
mogą w istotny sposób za-
ważyć na wyniku rozmów 
WTO w najbliższych ty-
godniach w szczególno-
ści zaliczyć należy dysku-
towaną klauzulę ochronną 
dla krajów rozwijających 
się, napiętą sytuację poli-
tyczną w Indiach oraz róż-
nice zdań negocjujących 
państw odnośnie lipco-
wego pakietu uzgodnień w 
Genewie. W trakcie dysku-
sji przedstawiciele organi-
zacji rolniczych z różnych 
krajów (w tym Holandii, 
Irlandii, Polski) zgodnie 
przedstawiali stanowisko 
wyrażające obawy co do 
przyszłości europejskiego 
rolnictwa, jeżeli weszłyby 
w życie projektowane 
ustępstwa dotyczące im-
portu produktów rolnych 
z państw trzecich. Prezes 
KRIR Wiktor Szmulewicz 
stwierdził, że obecna sy-
tuacja rolnictwa poka-
zuje, iż otwarcie rynku 
UE na tanią żywność może  

doprowadzić do upadku 
całego sektora, którego 
ewentualne odbudowa-
nie może okazać się nie-
możliwe. Dodał, że Unia 
Europejska nie może ra-
tować przemysłu z opre-
sji wywołanych kryzysem 
finansowym kosztem rol-
nictwa, które dla Wspól-
noty powinno być strate-
giczną gałęzią gospodarki. 
W kontekście negocjacji 
należy pamiętać, że wobec 
ciągłego wzrostu świato-
wego popytu na produkty 
rolno-spożywcze, niemal 
równolegle z kryzysem fi-
nansowym mamy do czy-
nienia także z kryzysem 
żywnościowym. Tym bar-
dziej ustępstwa w sektorze 
rolnym nie mogą być jedy-
nie aktem jednostronnym 
Unii Europejskiej. Prze-
wodniczący COPA pan 
Jean-Michel Lemetayer 
podsumowując dysku-
sję wyraził przed przed-
stawicielem Komisji Eu-
ropejskiej obawy unij-
nych rolników dotyczące  

możliwości ich konku-
rowania wobec napływu 
taniej żywności z innych 
części świata, której pro-
dukcja nie jest oparta na 
takich samych normach 
jakościowych, środowi-
skowych i dobrostanu 
zwierząt. 

Natomiast drugi dzień 
Prezydium COPA roz-
poczęła dyskusja na te-
mat przyszłości Wspólnej 
Polityki Rolnej po 2013 
roku. Jean-Michel Leme-
tayer przedstawił infor-
mację na temat konfe-
rencji konsultacyjnej Ko-
misarzy UE, jaka miała 
miejsce 12 listopada br, 
podczas której WPR bar-
dzo negatywnie przedsta-
wiono pod względem fi-
nansowym. W kontekście 
obecnej debaty w spra-
wie przyszłego kształtu 
budżetu Wspólnoty ta-
kie opinie wymuszają na 
COPA-COGECA podję-
cie pilnych działań w za-
kresie obrony obecnego 
poziomu finansowania 
polityki rolnej UE. Aby 
obrona ta była skuteczna, 
należy w pierwszej kolej-
ności bronić wspólnoto-
wego charakteru WPR 
oraz ogólnoeuropejskiej 
strategii na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich. Omó-
wiony został także do-
kument roboczy COPA-
COGECA na temat przy-
szłości Wspólnej Polityki  

Rolnej po 2013 roku, w 
którym zaproponowane 
zostały do analizy podsta-
wowe ramy narzędzi WPR 
tj. środki zapewniające bez-
pieczeństwo, stabilność, 
trwałość produkcji rolnej, 
środki zwiększające konku-
rencyjność i optymalizację 
zysków rolników oraz dzia-
łania, które mają umożli-
wiać spełniania przez rol-
ników roli zarządców ob-
szarów wiejskich poprzez 
usługi publiczne.

Podczas dyskusji głos 
w tej kwestii zabrał rów-
nież Wiktor Szmulewicz, 
który podkreślił, że prio-
rytetową sprawą jest za-
chowanie wspólnotowego 
charakteru polityki rol-
nej UE. Przerzucenie cię-
żaru finansowego na po-
szczególne kraje człon-
kowskie mogłoby jedynie 
poszerzyć obecne dyspro-
porcje, co jest niezgodne z 
solidarnościowym charak-
terem Unii Europejskiej. 
Po roku 2013 system płat-
ności obszarowych powi-
nien zostać ujednolicony, 
a do 2015 roku całe rolnic-
two Wspólnoty powinno 
być pozbawione wszel-
kich różnic w poziomie 
dotowania, co w kontek-
ście postępującej globali-
zacji i trwających negocja-
cji WTO stwarza jedyną 
szansę dla zachowania pro-
dukcji we wszystkich pań-
stwach UE. 

Tego dnia odbyła się 
również debata w spra-
wie stanowiska COPA-
COGECA odnośnie Zie-
lonej Księgi nt. jakości 
produktów rolnych, która 
obecnie poddana została 
przez Komisję Europejską 
do otwartych konsultacji 
społecznych. Ze względu 
na liczne uwagi do przed-
stawionego projektu do-
kumentu przewodniczący 
obrad poddał jego ostat-
nią wersję pod proce-
durę konsultacji pisem-
nych. Następnie Prezy-
dium przeanalizowało, a 
w dalszej kolejności przy-
jęło deklarację COPA-CO-
GECA na Konferencję Na-
rodów Zjednoczonych w 
Sprawie Zmian Klimatu 
.W stanowisku tym  euro-
pejskie organizacje rolni-
cze wyrażają przekonanie, 
iż Wspólna Polityka Rolna 
UE musi przewidzieć od-
powiednie instrumenty i 
właściwy im budżet, aby 
utrzymać produkcję rolną 
w istotny sposób ogra-
niczającą obserwowane 
zmiany klimatyczne. 

Spotkanie zakończyła 
informacja na temat dzia-
łań COPA-COGECA w 
zakresie rozwoju współ-
pracy makroregionalnej 
basenu Morza Śródziem-
nego. 

Adam Stępień
Biuro KRIR

Spotkanie w BrukSeli

W dniach 8-9 grudnia 2008 r. Litewska 
Unia Farmerów, z myślą o członkach COPA-
COGECA z Bułgarii, Estonii, Czech, Wę-
gier, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Sło-
wenii i Litwy, zorganizowała konferencję 
„Rola organizacji rolniczych w określa-
niu przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej”. 
W obradach uczestniczyli również przed-
stawiciele samorządu rolniczego – Robert 
Jakubiec, członek zarządu Krajowej Rady 
Izb Rolniczych i prezes Lubelskiej Izby  

Rolniczej oraz Tomasz Gietek, prezes Pod-
laskiej Izby Rolniczej.

Podczas obrad zastanawiano się nad przy-
szłością Wspólnej Polityki Rolnej i próbowano 
znaleźć powody, dla których interesy nowych 
państw członkowskich czasem nie są brane 
pod uwagę. Uczestnicy konferencji szukali 
też sposobów, jakimi mogą posłużyć się różne 
organizacje rolnicze, żeby pomóc sobie wza-
jemnie w osiągnięciu swoich celów. 

Opracował: WOC

Z inicjatywy litewSkiej  
unii Farmerów

Wiktor Szmulewicz, pre-
zes Krajowej Rady Izb Rol-
niczych w dniach 27-28 li-
stopada ub. r.  uczestniczył w 
Kijowie w Międzynarodowej 
Konferencji na temat: „Ukra-
ina w WTO: perspektywy 
handlu rolniczego”.

Seminarium poświęcone 
było tegorocznej akcesji 
Ukrainy do Światowej Or-
ganizacji Handlu, nowym 
szansom biznesowym do-
stępnym dla zagranicznych 
inwestorów oraz wymianie 

doświadczeń pomiędzy śro-
dowiskiem rolniczym Ukra-
iny i Unii Europejskiej. Za-
proszeni delegaci z poszcze-
gólnych państw UE (Cze-
chy, Francja, Anglia, Polska) 
przedstawili sytuację rolnic-
twa w swoim kraju, własne 
doświadczenia oraz stosunek 
do kryzysu gospodarczego i 
możliwości ochrony.

W specjalnej sesji poświę-
conej doświadczeniom Polski 
wystąpili przedstawiciele Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Roz-

woju Wsi, KRIR oraz produ-
centów branży zbożowej i mię-
snej. Prezes Wiktor Szmule-
wicz omówił funkcjonowanie 
polskiego sektora rolno-spo-
żywczego w systemie WTO 
oraz przedstawił polskie do-
świadczenia i praktyczne rady 
dla firm ukraińskich. Orga-
nizatorem konferencji było 
Doradztwo Handlowe  (Lon-
dyn) www.euroadvisory.co.uk i 
Ukraińska Rolna Konfederacja 
(Kijów) www.agroconf.org.

Opracował: WOC

ukraina w wto

Przedstawiciele izb rolnych oraz innych organizacji i związków rolniczych 
uczestniczący w dniach 5 - 6 grudnia bieżącego roku w obradach Prezydium 
COPA w Brukseli.
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Realizując postulaty 
zgłaszane przez woje-
wódzkie izby rolnicze 
oraz w trosce o złagodze-
nie skutków wzrastają-
cych cen środków pro-
dukcji rolniczej, Zarząd 
Krajowej Rady Izb Rolni-
czych skierował do Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi wniosek o podwyż-
szenie stawki dopłat do 1 
ha powierzchni gruntów 
ornych obsianych lub ob-
sadzonych materiałem 
siewnym zbóż i miesza-
nek zbożowych oraz ro-
ślin strączkowych okre-
ślonych w Rozporządze-
niu Rady Ministrów z 
12.10.2007. W odpowie-
dzi Ministerstwo Rolnic-
twa poinformowało, że 
wykorzystanie do siewu 
kwalifikowanego mate-
riału w tych gatunkach 
waha się od kilku do kil-
kunastu % w zależności 
od roku i regionu kraju i 
jest jednym z najniższych 
w krajach Unii Europej-
skiej.  Zaproponowane 
dopłaty mają na celu za-
hamowanie spadku oraz 
w przyszłości zwiększe-
nie zużycia kwalifikowa-
nego materiału siewnego 
przez producentów rol-
nych. Dopłaty do mate-
riału siewnego realizo-
wane są w ramach po-
mocy de minimis w rol-
nictwie, zgodnie z roz-
porządzeniem Komi-
sji (WE) nr 1535/2007 
z dnia 20 grudnia 2007 
r. w sprawie zastosowa-
nia art. 88 i 87 Traktatu 
WE w odniesieniu do 
pomocy de minimis w 
sektorze produkcji rol-
nej. W 2008 roku (stan 
na 7.11.2008 r.) Agen-
cja Rynku Rolnego zre-
al izowała dopłaty do  

materiału siewnego na 
łączną kwotę 62 880 tys. 
zł. Podwyższanie stawek 
dopłat w ramach pomocy 
de minimis spowoduje, 
że pomoc ta będzie do-
stępna dla  mniejszej 
liczby rolników, szybciej 
też zostanie wyczerpany 
limit 7 500 euro dla po-
jedynczego producenta 
rolnego oraz szybciej wy-
czerpany zostanie limit 
krajowy, który do końca 
2011 roku wynosi 119 
542 500 euro.

Zarząd KRIR wystąpił 
do Ministra Rolnictwa 
o wprowadzenie zmian 
dotyczących dofinanso-
wania produkcji rolni-
czej integrowanej, która 
wymaga od rolnika nie 
tylko dużej wiedzy fa-
chowej i skrupulatnego 
prowadzenia dokumenta-
cji, a także zwiększonych 
nakładów pracy i zmu-
sza do ponoszenia kosz-
tów wykonywania badań 
gleby i roślin. Koszty te 
miały być rekompenso-
wane w ramach działań 
PROW 2007-13, jednak 
dotychczas nie zostały 
wdrożone, a przyzna-
wana obecnie pomoc nie 
jest satysfakcjonująca.

• W odpowiedzi na 
przedstawiony do zaopi-
niowania projekt rozpo-
rządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie rodzajów ro-
ślin objętych płatnością 
uzupełniającą oraz szcze-
gółowych warunków i 
trybu przyznawania oraz 
wypłaty płatności w ra-
mach systemów wspar-
cia bezpośredniego oraz 
projekt  rozporządze-
nia zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie 
szczegółowych wymagań,  

jakie powinny spełniać 
wnioski w sprawach do-
tyczących płatności w ra-
mach systemów wspar-
cia bezpośredniego, po 
konsultacji z wojewódz-
kimi izbami rolniczymi 
zarząd KRIR wystąpił z 
propozycją, aby odejść 
od zasady płatności hi-
storycznych przy przy-
znawaniu płatności zwie-
rzęcej. Postulowano, aby 
do otrzymywania upraw-
niony był rolnik, który 
w dniu złożenia wniosku 
posiada zarejestrowane 
przeżuwacze lub konie 
oraz trwałe użytki zie-
lone lub grunty orne z 
uprawą traw i miesza-
nek traw z motylkowa-
tymi drobnonasiennymi 
przeznaczonymi na pa-
szę dla zwierząt. 

W związku z przedsta-
wionym projektem roz-
porządzenia zmieniają-
cego rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przy-
znawania pomocy finan-
sowej w ramach działa-
nia „Modernizacja go-
spodarstw rolnych” obję-
tego PROW na lata 2007-
2013, Zarząd KRIR za-
proponował wydłuże-
nie okresu pomiędzy 
ogłoszeniem informa-
cji o uruchomieniu tego 
działania a rozpoczęciem 
przyjmowania wniosków, 
aby umożliwić zaintere-
sowanym rolnikom przy-
gotowanie dokumentacji 
i wniosków. W związku z 
napływającymi z Izb Rol-
niczych prośbami o in-
terwencję, Zarząd wnio-
skował również o uregu-
lowanie kwestii wykształ-
cenia rolników korzysta-
jących z działań SPO i 
PROW. 

Zarząd Krajowej Rady 
podjął działania zmierza-
jące do nieodpłatnego uzy-
skania nieruchomości z za-
sobu Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych w celu wykony-
wania zadań statutowych 

KRIR. W wyniku rozmów 
prowadzonych z przedsta-
wicielami Oddziału Tere-
nowego Agencji Nierucho-
mości Rolnych w Warsza-
wie i w odpowiedzi na ko-
respondencję w tej sprawie 

Oddział Terenowy Agencji 
w Warszawie przedstawił 
propozycje lokalizacji tych 
nieruchomości, z których 
wybrano działkę w Parz-
niewie. 

Opracował:WOC

Z prac ZarZądu Krajowej rady IZb rolnIcZych

1 grudnia 2008 r. w Ze-
spole Szkół Rolniczych w 
Radoczy, województwo 
małopolskie  odbyła się 
konferencja z udziałem 
ponad 150 osób – rolni-
ków i osób związanych z 
rolnictwem. W spotka-
niu uczestniczyli również 
przedstawicie władz ad-
ministracji państwowej i 
samorządowej wojewódz-
twa małopolskiego wraz 
z przedstawicielami Par-
lamentu RP. Prowadzący 
spotkanie, Wiceprezes Za-
rządu MIR Ryszard Cza-
icki – główny organiza-
tor tego przedsięwzięcia, 
przedstawił aktualną sy-
tuację ekonomiczną ma-
łopolskiego rolnictwa. 
W czasie swej prezen-
tacji w sposób oczywi-
sty udowodnił, że Mało-
polscy rolnicy produkują 
znaczącą ilość żywności 
dla 3,5 mln mieszkań-
ców naszego wojewódz-
twa. W bilansie produk-
cji i konsumpcji jesteśmy 
w większości produk-
tów samowystarczalni. 
Udowodnił tym samym, 
że rolnictwo jest ważną 
dziedziną gospodarki, z 
którą należy się liczyć.  

Prezentując następnie re-
lacje cenowe środków do 
produkcji i płodów rol-
nych na przestrzeni ostat-
nich trzech lat, udowod-
nił tezę o rozwierających 
się nożycach cenowych. 
Szczególnie niepokojący 
jest wzrost cen nawozów 
oraz środków ochrony ro-
ślin. Kończąc swą prezen-
tację przedstawił główne 
priorytety, które powinny 
obowiązywać w przyszło-
ściowej strategii woje-
wództwa. Przedstawiciele 
Administracji Samorzą-
dowej i Państwowej pre-
zentowali koncepcję roz-
woju rolnictwa wraz z 
ilością środków przewi-
dzianych na te cele. Na-
tomiast Henryk Danko-
wiakowski, dyrektor  Ma-
łopolskiej Izby Rolniczej  
przedstawił zestaw inter-
wencji Małopolskiej Izby 
Rolniczej w sprawach do-
tyczących nieprawidłowej 
działalności mediów, które 
prezentując dane o po-
mocy UE nie uwzględniają 
prawdziwych relacji eko-
nomicznych funkcjonują-
cych obecnie w rolnictwie, 
wypaczając tym samym 
sens pomocy unijnej dla  

rolnictwa. Przedstawiając 
prawdziwy obraz wyni-
ków finansowych gospo-
darstw rolnych w roku bie-
żącym potwierdził istnie-
jącą tezę, którą wygłaszali 
obecni na spotkaniu rol-
nicy, że rolnictwo postrze-
gane jest w dwojaki spo-
sób: widziane oczami de-
cydentów i rolnictwo wi-
dziane przez pryzmat co-
dziennej działalności rol-
nika. W dyskusji rolnicy 
potwierdzali konieczność 
istnienia silnych izb, po-
trzebę nowelizacji ustawy 
o izbach, które miałyby 
kompetencje pozwalające 
na realny wpływ na sytu-
ację w rolnictwie. Zgodni 
byli co do tego, że doradz-
two powinno się upodmio-
towić i zostać przekazane 
izbom. 

Konferencja zakończyła 
się postulatem o koniecz-
ność interwencji państwa 
w działalność rolniczą po-
przez zdecydowanie więk-
szą pomoc dla tych, którzy 
w roku bieżącym dopła-
cili do swojej produkcji, 
m.in. poprzez podniesie-
nie skupu interwencyjnego 
cen zboża i kukurydzy.

MIR

o rolnictwie 
w radocZy

Zarząd Śląskiej Izby Rol-
niczej w dniu 5 grudnia 
2008 r. podpisał porozu-
mienie z firmą Kolporter 
Expo Sp. z o.o. z siedzibą w 
Kielcach, w sprawie organi-
zacji Śląskich Targów Rol-
niczo – Leśnych „AGROSI-
LESIA SHOW”.

Targi planowane są w 
dniach 29 – 31 maja 2009 
r. na terenie profesjonal-
nego obiektu targowo – wy-
stawienniczego Expo – Si-
lesia w Sosnowcu. Zakres 
Targów Rolniczo – Leśnych  

AGROSILESIA SHOW 
obejmował będzie między 
innymi maszyny i urządze-
nia do produkcji roślin-
nej, maszyny i urządzenia 
ogrodnicze, maszyny i urzą-
dzenia leśne, narzędzia, ak-
cesoria i drobny sprzęt dla 
rolnictwa oraz sprzęt GPS 
dla rolnictwa. Ponadto na-
rzędzia, akcesoria i drobny 
sprzęt dla ogrodnictwa 
(w tym produkcja piecza-
rek), narzędzia, akcesoria 
i drobny sprzęt dla gospo-
darki leśnej, budownictwo 

inwentarskie, budownictwo 
szklarniowe, budownictwo 
ogólnorolnicze, przechowal-
nictwo i przygotowanie pro-
duktów rolnych do sprze-
daży, nasiennictwo rolni-
cze i szkółkarstwo, środki 
ochrony roślin dla rolnic-
twa i ogrodnictwa, nawozy 
sztuczne, polepszacze gleby, 
pasze i ich dodatki oraz ma-
szyny i urządzenia do pro-
dukcji zwierzęcej i maszyny 
i urządzenia do przygotowa-
nia pasz.

Opracował: WOC

aGroSileSia 
Show 2009

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w trakcie VIII Walnego Zgromadzenia KRIR, 
które odbyło sie 10 grudnia w siedzibie resortu rolnictwa w Warszawie.
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Opracowanie: Kornel Pabiszczak 
i Grzegorz Wysocki 
st. specjaliści Wielkopolskiej Izby Rolniczej
www.wir.org.pl

tel. (61) 84 64 405

Ka lku la cja kosz tów upra w y 1 ha (w z ł)
BURAK CUKRO W Y G rud z ie ń 2008 r.

Na k ła d Je dnostka Ilość Ce n a W a rtość
1. M a te ria ł sie w ny 1,3 474,00 616,20
2. Na w oże n ie :

Saletra amonowa 3,5 116,45 407,58
4 257,23 1028,92

Ca/Mg co 4 lata t 3 49,00 36,75
Ra z e m na w oże n ie 1473,25

3. O chrona rośl in :
kg(l) 3 180,18 540,54
kg(l) 1,2 36,20 43,44
kg(l) 0,8 112,75 90,20
kg(l) 0,8 42,00 33,60

Ra z e m ochrona 707,78
4. Usług i:
Siewnik punktowy Gama godz. 1,5 65,00 97,50
Kombajn buraczany godz. 10 120,33 1203,30

Ra z e m usług i 1300,80
5. P ra ca cią gn ika
Podorywka godz. 1,4 38,18 53,45
Bronowanie godz. 0,6 31,41 18,85
Orka zimowa godz. 3 44,95 134,84
Bronowanie godz. 0,6 38,18 22,91
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 31,41 65,96
Oprysk herbicydem godz. 0,6 31,41 18,85
Uprawa przedsiewna 2x godz. 3 38,18 114,53
Uprawa międzyrzędowa godz. 2 31,41 62,82
Oprysk herbicydem 2x godz. 1,2 31,41 37,69
Odbiór korzeni od kombajnu godz. 2 38,18 76,35
Transport zewnętrzny godz. 17 38,18 649,02

Ra z e m pra ca cią gn ika 33,5 1255,25
6. P oda te k 145,73
7. O C ro ln ików 3,80
Ra z e m kosz ty be z pośre dn ie 5502,80
8. Kosz ty ogó lnogospoda rcz e 813,40

w tym amortyzacja 715,53
9. Kosz t p ra cy ludz kie j godz. 83,5 7,00 584,50

S um a kosz tów 6900,71
W a rtość produkcji

P rodukt g łów ny (ne tto ) 400 11,24 4496,00
Rycz a łtow y z w ro t V AT % 6 0,67 269,76
Ce na bru tto 11,91
Kosz t p rodukcji 17,25
Dop ła ta be z pośre dn ia zł/ha 301,54
Dop ła ta "cukrow a " zł/t 37,29 1491,60

S um a prz ychodów zł 6558,90
W yn ik fina nsow y zł/ha -341,81

% 52,23

js

dt
Polifoska 6-20-30 dt

Betanal Progress 274 OF
Kemifam Super 320 EC

+ Kemiron 500 SC
Dimezyl 400 EC

dt

zł/dt
zł/dt

Zdo lność odtw orz e n ia
m a ją tku gospoda rstw a

Ka lku la cja kosz tów upra w y 1 ha (w z ł)
Ję cz m ie ń ja ry G rudz ie ń 2008 r.

Na k ła d Je dnostka Ilość Ce na W a rtość
1. M a te ria ł sie w ny 1,7 158,20 268,94
2. Na w oże n ie :

Saletra amonowa 2 116,45 232,90
2,5 257,23 643,08

Ca/Mg co 4 lata t 3 49,00 36,75
Ra z e m na w oże n ie 912,73

3. O chrona rośl in
Mustang 306 SE kg(l) 0,5 105,67 52,84

kg(l) 0,5 97,00 48,50
Fury 100 EW kg(l) 0,1 113,80 11,38

Ra z e m och rona 112,72
4. Inne

Sznurek szt. 1 30,00 30,00
Ra z e m inne 30,00

5. Usług i
Bizon Super godz. 1,1 272,51 299,76

Prasa godz. 0,75 140,82 105,62
Wapnowanie co 4 lata godz. 1 225,39 56,35

Ra z e m usług i 461,72
6. P ra ca cią gn ika

Podorywka godz. 1,6 38,18 61,08
Bronowanie godz. 0,6 31,41 18,85

Orka zimowa godz. 3 44,95 134,84
Bronowanie godz. 0,6 38,18 22,91

Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 31,41 65,96
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 38,18 57,27

Siew godz. 1,4 31,41 43,97
Opryski 2x godz. 1,8 31,41 56,54

Odbiór ziarna godz. 1 38,18 38,18
Zwózka słomy godz. 2 31,41 62,82

Transport zewnętrzny godz. 2 38,18 76,35
Ra z e m pra ca cią g n ika godz. 17,6 638,76

7. P o da te k 145,73
8. O C ro ln ików 3,80

Ra z e m kosz ty be z pośre dn ie 2574,39
9. Kosz ty ogó ln ogospo da rcz e 813,40

w tym amortyzacja 572,47
10. Ko sz t p ra cy ludz kie j godz. 28 7,00 196,00

S um a ko sz tów 3583,79
W a rtość pro dukcji
P ro dukt g łów ny (ne tto ) 40 39,93 1597,20
Rycz a łto w y z w ro t V AT % 6 2,40 95,83
Ce na bru tto 42,33
Ko sz t p rodukcji z ia rna 68,67

P rz ychód (z ia rno ) zł 1693,03
P ro dukt ubocz ny (słom a ) 20 240,43
Do p ła ta be z p ośre dn ia zł/ha 596,45

Ra z e m prz ychód 2529,92
W ynik fina nso w y zł/ha -1053,87

% -84,09

dt

dt
Polifoska 6-20-30 dt

Bumper 250 EC

dt

zł/dt
zł/dt

dt

Zdo lność od tw orz e n ia m a ją tku
gospoda rstw a

Ka lku la cja kosz tów upra w y 1 ha (w z ł)
Rz e pa k oz im y G rudz ie ń 2008 r.

Na k ła d Je dnostka Ilość Ce na W a rtość
1. M a te ria ł sie w ny 0,05 3000,00 150,00
2. Na w oże n ie :

Saletra amonowa 5 116,45 582,25
4 257,23 1028,92

Ca/Mg co 4 lata t 3 49,00 36,75
Ra z e m na w oże n ie 1647,92

3. O chrona rośl in
kg(l) 1 29,35 29,35
kg(l) 2 18,60 37,20
kg(l) 0,1 273,40 27,34

Fury 100 EW kg(l) 0,1 113,80 11,38
Ra z e m ochrona 105,27

4. Usług i
godz. 0,75 180,00 135,00

Bizon Super godz. 1 272,51 272,51
Wapnowanie co 4 lata godz. 1 225,39 56,35

Ra z e m usług i 463,86
5. P ra ca cią gn ika

Podorywka godz. 1,6 38,18 61,08
Bronowanie godz. 0,5 31,41 15,70

Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 31,41 65,96
Orka siewna godz. 3 38,18 114,53
Bronowanie godz. 0,5 31,41 15,70

Oprysk herbicydem godz. 0,8 31,41 25,13
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 38,18 57,27

Siew godz. 1 31,41 31,41
Oprysk insektycydami 2x godz. 1,2 31,41 37,69

Odbiór ziarna godz. 1 38,18 38,18
Transport zewnętrzny godz. 2 38,18 76,35

Ra z e m pra ca cią gn ika godz. 15,2 539,01
6. P oda te k 145,73
7. O C ro ln ików 3,80

Razem koszty bezpośrednie 3055,58
8. Kosz ty ogó lnogospoda rcz e 813,40

w tym amortyzacja 550,88
9. Kosz t p ra cy ludz kie j godz. 30 7,00 210,00

S um a kosz tów 4078,99
W a rtość produkcji
P rodukt g łów ny (ne tto ) 30 107,00 3210,00
Rycz a łtow y z w ro t V AT % 6 6,42 192,60
Ce na bru tto 113,42
Kosz t p rodukcji 116,08
Dop ła ta be z pośre dn ia zł/ha 596,45

S um a prz ychodów 3999,05
W yn ik fina nsow y zł/ha -79,94

% 85,5

dt

dt
Polifoska 6-20-30 dt

Treflan 480 EC
+ Sanachlor 480 EC
+ Command 480 EC

Żniwiarka pokosowa

dt

zł/dt
zł/dt

Zdo lność odtw orz e n ia m a ją tku
gospoda rstw a

Ka lku la cja kosz tów produkcji w z ł na sz t.
Żyw ie c w ie prz ow y G rud z ie ń 2008 r.

W ysz cz e gó ln ie n ie Je dno stka Ilość Ce na W a rtość
A) Kosz ty be z pośre dn ie
1. Zakup prosięcia szt. 1 142,26 146,53

Ubytki naturalne % 3
2. P a sz a
Jęczmień z zakupu 2,9 39,93 115,80

Jęczmień z produkcji własnej 2,9 68,67 199,15
Pszenica z zakupu 0,18 42,16 7,59

Pszenica z produkcji własnej 0,18 66,75 12,01
0,04 181,35 6,53
0,07 172,90 12,45
0,22 160,70 34,71

Ra z e m pa sz a z z a kupu I 3,4 177,07
Ra z e m pa sz a (z boża w ła sne ) II 3,4 264,85

3. S łom a 2 5,99 11,98
4. W oda 0,64 2,39 1,53
5. O bsługa w e te ryna ryjna zł 16,00
6. P ra ca cią gn ika 0,6 38,18 22,91
7. Kosz t p ra cy ludz kie j 4 7,00 28,00

Ra z e m kosz ty be z pośre dn ie I zł 404,02
Ra z e m kosz ty be z pośre dn ie II zł 491,80

B) Kosz ty ogó lnogospoda rcz e
Roczna obsada zwierząt szt. 200

zł 25,75

zł 47,75

zł 5,40

Ra z e m kosz ty ogó ln ogospoda rcz e zł 73,51
KO S ZTY RAZEM I zł 477,52

KO S ZTY RAZEM II zł 565,30

W artość p ro d u kc ji
P rodukt g łów ny (ne tto ) kg 110 4,24 466,40
Rycz a łtow y z w ro t V AT % 6 0,25 27,98
Ce na bru tto zł/kg 4,49

Je dnostkow y kosz t p rod . I zł/kg 4,34
Je dnostkow y kosz t p rod . I I zł/kg 5,14

S um a prz ychodów zł 494,38
W yn ik e konom icz ny I zł 16,86
W yn ik e konom icz ny II zł -70,92

% 131,72

% -33,43

dt
dt
dt
dt

Konc.T Starter dt
Konc.T Grower dt
Konc.T Finiszer dt

dt
m3

h/szt.
h/szt.

Kosz ty ogó lnogo spoda rcz e be z
a m ortyz a cji

Am ortyz a cja budynków in w e nta rskich i
w yposa że n ia

Amortyzacja ciągnika
(w koszcie pracy ciągnika)

Zdo lność odtw orz e n ia m a ją tku
gospoda rstw a I

Zdo lność odtw orz e n ia m a ją tku
gospoda rstw a II
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Wykonanie siewu 
w optymalnych 
terminach dla 

danego gatunku roślin, 
w tym warzyw, powinien 
umożliwiać wybór maszyny 
o odpowiedniej wydajności, 
która najczęściej jest zwią-
zana z liczbą jednocześnie 
pracujących sekcji wysie-
wających i zakresem moż-
liwych regulacji. 

Do najważniejszych regu-
lacji należą: gęstość siewu, 
głębokość umieszczenia na-
sion w glebie i zmiana roz-
stawu rzędów. Te regula-
cje podporządkowane są  

zróżnicowanej agrotechnice 
warzyw. Stworzenie opty-
malnych warunków wzro-
stu i rozwoju, w tym ra-
cjonalnych warunków do-
stępu do energii słonecz-
nej i składników pokarmo-
wych zawartych w glebie, 
wpływa na osiągane plony 
i przychody.

Oferta rynkowa to ma-
szyny w różnych wersjach i 
wielkościach. Sposób trans-
portu nasion pozwala po-
dzielić siewniki na mecha-
niczne i pneumatyczne. Ze-
społy wysiewające w siewni-
kach mechanicznych mogą 

być tarczowe, łyżeczkowe 
lub taśmowe, a siewniki 
pneumatyczne mogą pra-
cować przy pod- lub nad-
ciśnieniu.
Mechaniczne

Do grupy siewników me-
chanicznych z łyżeczkowym 
systemem wysiewu nasion 
należą siewniki firmy KRAJ 
z Kutna, które produko-
wane są pod ogólną nazwą 
handlową KRUK. Siew-
niki mechaniczne, precy-
zyjne do wysiewu nasion 
drobnych warzyw takich 
jak: cebula, marchew, sa-
łata (kapustne), buraczek,  

pietruszka, rzodkiewka, 
ogórek itp. Dostępne są 
wersje zawieszane oraz 
ręczne. Standardowa sze-
rokość ramy w wersji za-
wieszanej to 1,80 m, w opcji 
w zależności od ilości sek-
cji może być 3,0 lub 4,2 me-
tra. Regulowane, gumowe 
koła podporowe umożli-
wiają wysiew na kopcach. 
W zależności od komple-
tacji siewnik mogą być wy-
posażone sekcje jedno- lub 
dwurzędowe. Sekcja dwu-
rzędowa umożliwia wy-
siew podwójnych rzędów 
nasion (międzyrzędzie ma 

stałą szerokość 7 cm)., po-
siada dwie sekcje wysiewa-
jące, przesunięte wzdłuż-
nie względem siebie. Na-
pęd przenoszony jest z koła 
napędowego na pierwszą 
sekcję, a następnie na sek-
cję drugą. Istnieje możli-
wość odłączenia jednej sek-
cji wysiewającej i siewu jed-
nego rzędu. KRUK posiada 
mechaniczny – łyżeczkowy 
system wysiewu. W stan-
dardowym wyposażeniu 
każdego siewnika znaj-
duje się 8 kompletów łyże-
czek, każdy oznaczony in-
nym kolorem. Wielkość ły-
żeczek dobiera się do kali-
brażu nasion. Jeden kom-
plet zawiera 30 łyżeczek. 
Możemy wysiewać 30, 20, 
15, 10, 6 lub 3 łyżeczkami. 
Wolne otwory w tarczy ły-
żeczkowej zaślepiamy wów-
czas specjalnymi zaślep-
kami. W ten sposób regu-
lujemy rozstaw w rzędzie. 
Innym sposobem regulacji 
jest wymiana kół zębatych 
napędzających tarczę wy-
siewającą. Korpus wysie-
wający siewników KRUK 
wykonany jest z aluminium 
(odlew) – zapobiega to elek-
tryzowaniu się nasion. Po-
jemność zbiornika na na-
siona wynosi 450 cm3.

Łuczak Maszyny Rolnicze 
proponuje siewnik grun-
towy szczoteczkowy SG 2-
4 przeznaczony do wysiewu 
małych nasion warzyw do 
gruntu w uprawie płaskiej, a 
także na redlinach czy zago-
nach. Polecany do wysiewu 
nasion marchwi pietruszki, 
buraczka, cebuli itp. Jedna 
sekcja siewnika jest wypo-
sażona i w pojedynczą re-
dliczkę, i podwójną o rozsta-
wie 60 lub 80 mm. Wielkość 
nasion reguluje się tarczką o 

różnej średnicy otworków. 
Siewnik zawiesza się na TUZ 
ciągnika. 
Pneumatyczne

Siewniki z pneumatycznym 
transportem nasion charak-
teryzują się lepszą jakością 
pracy niż mechaniczne, ale 
są droższe, ze względu na 
konieczność zainstalowa-
nia dmuchawy, jej osprzętu 
oraz z uwagi na potrzebę za-
chowania bardziej precyzyj-
nego wykonania niektórych 
elementów zespołu wysiewa-
jącego. Dają się łatwiej przy-
stosować do wysiewu różnej 
wielkości i kształtu nasion. 
W siewnikach nadciśnienio-
wych pojedyncze nasiono 
jest dociskane strumieniem 
powietrza do otworu w tar-
czy wysiewającej i jednocze-
śnie nadmiar nasion znajdu-
jących się przy otworze jest 
usuwany do zbiornika. W 
podciśnieniowym nasiono 
jest przyssane do otworu tar-
czy podciśnieniem i w wy-
niku obrotu tarczy trans-
portowane ze zbiornika do 
redlicy.

Firma Weremczuk ma w 
swojej ofercie siewnik pneu-
matyczny do warzyw MAX 
Pneumatic z ilością sekcji 
2-6 w zestawie. Zapewnia 
punktowy wysiew prawie 
wszystkich gatunków wa-
rzyw na terenie płaskim lub 
na zagonach. Bogate wypo-
sażenie wersji standardowej, 
sprzęgła do rozłączania na-
pędów sekcji wysiewają-
cych, kółka dogniatające 
nasiona przed zasypaniem, 
tylne koła zagniatające pełne 
lub perforowane, zagarniaki 

bruzdy i pługi do zgarniania 
kamieni i brył ziemi przed 
siewnikiem – to tylko nie-
które atuty maszyny.

Siewnik precyzyjny, ci-
śnieniowo-podciśnieniowy, 
model Miniair S firmy Ac-
cord (Kverneland Group) w 
standardowej wersji ma 36 
sekcji i pozwala na wysiew 
nasion warzyw w systemie 
rzędowym lub pasmowo-
rzędowy. Podciśnienie jest 
wykorzystywane do przy-
ssania nasion do otworów 
tarczy, a nadciśnienie do 
przedmuchiwania otwo-
rów sprężonym powietrzem, 
co gwarantuje w kolejnym 
obiegu przyssanie nasion 
do każdego otworu i elimi-
nuje niedosiew. Do siewu 
rzędowego sekcje robocze, 
prowadzone na równoległo-
boku, są oferowane z poje-
dynczym, podwójnym lub 
potrójnym zespołem wysie-
wającym. 

Bardzo dobra widoczność 
nasion na tarczy to zaleta 
siewników Agricola (Agro-
top Kaczmarek). Siewnik 
może być wyposażony w 
4 rodzaje redlic: jednorzę-
dowa, dwurzędowa (5 cm 
rozstaw rzędów), dwurzę-
dowa (7 cm rozstaw rzę-
dów) i pasowa. Kompre-
sor (2-3 atm) do przedmu-
chiwania otworów w tarczy 
(patent Agricola) zapewnia 
stałą gotowość na przyjęcie 
nasion. Wentylator służy 
tylko do przysysania na-
sion do tarczy, co pozwala 
zmniejszyć obroty silnika w 
ciągniku. Konstrukcja po-
zwala na wysiew również 

dużych nasion (fasola szpa-
ragowa). Ciekawym rozwią-
zaniem technicznym jest 
przekładnia zębata pozwa-
lająca na zmianę kierunku 
obrotu tarczy wysiewają-
cej przeciwnie do jazdy cią-
gnika. Takie obroty pozwa-
lają kłaść nasiono w ziemi 
bardzo szybko, co zmniej-
sza przemieszczenia nasion 
i pozwala osiągnąć precy-
zję siewu. 

Dużą ofertę siewni-
ków precyzyjnych oferuje 
firma Monosem, której ma-
szyny w Polsce są sprzeda-
wane przez Dom Handlowy 
Henryki i Pawła Korban-
ków. Siewniki punktowe 
Monosem MS mogą zo-
stać wyposażone w sek-
cje wysiewające różnego 
typu w zależności od ga-
tunku warzyw. Aparat wy-
siewający jest przystoso-
wany do współpracy z róż-
nymi tarczami wysiewają-
cymi (ponad 200 tarcz), o 
różnej średnicy otworów 
i różnych odstępach mię-
dzy nimi. Mieszadło tarczy 
zostało wykonane ze spe-
cjalnego stopu brązu, który 
eliminuje zjawisko elektry-
zowania się wysiewanych 
nasion. Dzięki zastosowa-
niu 18-stopniowej skrzyni 
przekładniowej osiąga się 
szeroki zakres regulacji od-
ległości między nasionami 
w rzędzie (1 - 35,5 cm). 
Konstrukcja nośna siewni-
ków MS jest oparta na ra-
mie sztywnej lub składa-
nej o profilu 127x127 mm 
z trzypunktowym układem 
zawieszenia. n

Sercem każdego siewnika jest zespół wysiewający. Stanowi kluczową cechę sukcesu precyzyjnego 
rozmieszczenia nasion między sobą oraz na określonej głębokości. Uwzględniając różne technologie 
uprawy siewniki powinny być na tyle uniwersalne, by można było nimi siać na polach płaskich lub na 
redlinach. 

Siewniki na zagony i na płasko

Opr. Ewa Grabowska
Wiadomości Rolnicze Polska

ewa@wrp.pl

Bardzo dobra widoczność nasion na tarczy to jedna z zalet siewników Agricola.

Siewnik gruntowy szczoteczkowy SG 2-4 przeznaczo-
ny do wysiewu małych nasion do gruntu w uprawie 
płaskiej a także na zagonach.
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Opryskiwacze i ich sprawność
Mgr inż. Jacek Król zaj-

muje się naprawami opry-
skiwaczy i techniką oprysku 
od 1993 roku. 

Chcesz wiedzieć więcej – 
zadzwoń! Tel.: 0601 788 825 
lub napisz e-mail: biuro@
opryskiwacze.com

DYŻUR MECHANIZATORA

Mgr inż. Jacek Król

Nie jest to proste, opryskiwacz 
jest tylko jednym z elemen-
tów decydujących o uzyska-

niu zamierzonego efektu, czyli zapo-
biegnięciu pojawienia się bądź zwal-
czeniu już znajdującego się na polu 
agrofaga. Agrofagi to ogólna nazwa 
szkodliwych lub niepożądanych or-
ganizmów: szkodników (zwierząt), 
patogenów (mikroorganizmów) i 
chwastów.

O powodzeniu zabiegu – dostar-
czenie do organizmu agrofaga od-
powiedniej ilości środka ochrony 
roślin – decyduje kilka czynników:

1. właściwa diagnoza (musimy 
wiedzieć, co chcemy zwalczać!)

2. wybór terminu zabiegu
3. dobór pestycydu
4. ustalenie parametrów opry-

sku – czyli:
- dawki preparatu 
- ilości cieczy roboczej na hektar
- szybkości wykonywania za-

biegu
- rozmiaru rozpylacza
- typu rozpylacza 
- ciśnienia pracy
5. sprawny technicznie opryski-

wacz.
Sprawność opryskiwacza za-

leży wyłącznie od użytkownika – 

jego dbałości i kultury technicznej. 
Każda maszyna jest bardzo ważna, 
lecz opryskiwaczem „jeździmy po 
polu” nie raz, ale kilka czy kilkana-
ście w sezonie. Przez opryskiwacz 
przechodzi najwięcej pieniędzy – 
każdy zabieg to kilkadziesiąt do po-
nad 200 zł/ha wydanych na pesty-
cydy plus koszt zabiegu 30-50 zł/ha. 
Rocznie to 200-1000 zł/ha, w zależ-
ności od intensywności uprawy. A 
musimy wziąć pod uwagę jeszcze 
spadek plonu przy nieskutecznym 
zabiegu. Jeden źle wykonany zabieg 
może zmarnować roczne efekty na-
szej pracy!

Opryskiwacz musi mieć aktu-
alny atest, po który należy zwró-
cić się do „zakładu specjalistycz-
nego”, czyli Stacji Kontroli Opryski-
waczy. Wyłącznie te jednostki po-
siadają uprawnienia do wydawania 
zaświadczeń o sprawności opryski-
wacza, a sprawdzane jest to np. przy 
kontroli gospodarstwa, które korzy-
stało z dotacji unijnych. Brak „pa-
pierka” może skutkować koniecz-
nością zwrotu otrzymanej pomocy 
z odsetkami! O ten „papier” może 
zapytać każdy: od spraw o rekla-
mację działania środków ochrony 
roślin do spraw sądowych np. o  

wytrucie pszczół. Nie masz atestu 
– przegrałeś! 

Nikt nie sprawdza w Polsce czy 
maszyna jest sprawna, tylko czy jest 
na to właściwy dokument! A system 
ewidencji jest tak zorganizowany, że 
wydanie atestu z wsteczną datą nie 
jest możliwe, więc proszę wszystkich 
o sprawdzenie, czy opryskiwacz po-
siada ważne badanie.

Jest to napisane wyłącznie na za-
świadczeniu – zarówno data bada-
nia, jak i jego ważność. BADANIE 
JEST WAŻNE 3 LATA! Posiadanie 
aktualnego atestu nie gwarantuje 
oczywiście sprawności opryskiwa-
cza. Badanie, nawet rzetelne, raz 
na trzy lata niczego nie gwarantuje 
– jest to jedynie przeciętny okres 
trwałości rozpylaczy. Brak wiedzy 
rolników o sposobie działania środ-
ków ochrony roślin i techniki ich 
stosowania oraz związku poszcze-
gólnych podzespołów opryskiwa-
cza ze skutecznością zabiegów, po-
woduje dążenie do uzyskania „na-
klejki”, a nie posiadania sprawnego 
technicznie sprzętu. 

Opryskiwacz to układ cieczowy 
i nośnik. Elementy podstawowe, 
bez sprawności których pozo-
stałe podzespoły i tak nie mają  

znaczenia, to pompa i 
rozpylacze (dysze) w 
układzie cieczowym oraz 
belka w nośniku. Pompa 
musi równomiernie po-
dawać ciecz roboczą, 
dysze odpowiadają za 
jej rozpylenie, a belka za 
równomierne naniesienie 
cieczy na opryskiwaną 
powierzchnię. Tych ele-
mentów nie da się niczym zastąpić! 
Niestety, zarówno sprawność roz-
pylaczy, jak i belki opryskiwacza są 
często przez rolników lekceważone. 
Jest to niezrozumiałe, szczególnie w 
przypadku dysz, których koszt wy-
miany jest relatywnie najniższy – ok. 
0,5% wartości środków ochrony ro-
ślin, które zostaną przez nie wypry-
skane do ich technicznego zużycia. 
Lekceważona jest sprawność ma-
nometru, który w opryskiwaczach 
bez automatycznego sterowania jest 
jedynym przyrządem kontrolnym 
podczas pracy maszyny. A grzechem 
podstawowym jest brak dbałości o 
czystość, przede wszystkim „wnę-
trza” układu cieczowego: rozpy-
laczy, filtrów, przewodów i zbior-
nika. Nie dopuszczajmy do wykry-
stalizowania czy zaschnięcia resztek  

cieczy roboczej – przepłuczmy układ 
cieczowy (i zbiornik!) przed odsta-
wieniem opryskiwacza, wyjmijmy 
wkłady filtrów i dysze i wrzućmy je 
chociaż do wiadra z wodą – to za-
pobiegnie ich zaschnięciu, a przed 
kolejnym zabiegiem wystarczy prze-
trzeć szczoteczką, sprawdzić droż-
ność i założyć. To łatwiejsze niż 
czyszczenie dysz i filtrów w polu 
podczas pracy.

Każdy rolnik we własnym, dobrze 
pojętym interesie powinien posia-
dać podstawową wiedzę o opry-
skiwaczach i opryskiwaniu. Wia-
domości Rolnicze Polska przygo-
towują na 2009 rok cykl artyku-
łów: od zasad ogólnych, poprzez 
regulacje, ustawienia, naprawę, do 
najnowszych rozwiązań technicz-
nych. n

Opryskiwacz jest maszyną, której sprawność jest rolnikowi najtrudniej ocenić („pryska” – to jest 
O.K.). Dopiero ewidentne awarie („Panie, nie pryska!”) powodują działania interwencyjne – jego kon-
trolę i naprawianie. Efekty właściwej, a w zasadzie niewłaściwej pracy tego sprzętu rolnik może oce-
niać dopiero po jakimś czasie po wykonaniu zabiegu.

● wymiana belek polowych w opryskiwaczach
● montaż systemów naprowadzania równole-

głego CenterLine opartego o sygnał GPS
● zakładanie komputerów TeeJet zapewniają-

cych stały wydatek cieczy roboczej na hektar 
mimo zmian prędkości jazdy opryskiwacza

● wymiana korpusów dysz na belce na korpusy 
TeeJet

● zakładanie filtrów TeeJet samoczyszczących i 
przepływowych

● modernizacja zespołów mieszających na bazie dysz mieszających TeeJet
● wymiana zużytych pomp na niezawodne pompy „COMET” i „ANNOVI REVERBERI”
● przystosowywanie opryskiwaczy do rozlewania RSM-u
● zakładanie dolnych rozwadniaczy środków ochrony roślin
● wymiana zbiorników;
● i inne ...

LICENCJONOWANY SPRZEDAWCA

BIURO DORADCZO-HANDLOWE JACEK KRÓL
56-420 Bierutów, ul. Wrocławska 69
tel. 071 315 62 13 fax 071 314 63 01
tel. kom. 0601 788 825, 0 609 822 762
e-mail: biuro@opryskiwacze.com

Sprzedajemy maszyny oraz osprzęt � rm:

Wykonujemy modernizacje i naprawy opryskiwaczy wszystkich typów:

Prowadzimy stację kontroli opryskiwaczy:

wykonujemy obowiązkowe badania opryskiwaczy (również na terenie całego kraju w gospo-
darstwach posiadaczy sprzętu) oraz przygotowujemy opryskiwacze do atestacji - przeprowa-
dzamy kalibrację i regulację opryskiwaczy.

Zalecane do zabiegów 
doglebowych i w począt-
kowych stadiach rozwojo-
wych niektórych roślin.

Przydatny przy wyko-
nywaniu oprysków i 
zabiegów uprawo-
wych

Rolniczy nawigator GPS CenterLine 230 BP

Przydatny przy wyko-
nywaniu oprysków i 
zabiegów uprawo-

Rozlewacze StremJet SJ7 � rmy TeeJet 
doskonałe do rozlewania RSM-u.
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Wygląda na to, 
że większość 
fachowców z 

branży ziemniaczanej pogo-
dziła się z tym faktem, po-
dobnie jak z upadkiem tu-
czu ziemniaczanego (WRP 
51, dop. red.). Tymczasem 
sprawa alkoholu ziemnia-
czanego niekoniecznie jest 
przesądzona na niekorzyść. 
Ale i tu, podobnie jak w 
przypadku tuczu ziemnia-
czanego świń, trzeba spoj-
rzeć głębiej i szerzej, poza 
„opłotki” samej branży 
ziemniaczanej, czy nawet 
sektora gorzelniczego.

Nie wszyscy zapewne wie-
dzą, że w trakcie negocja-
cji przedakcesyjnych Polsce 
udało się zapewnić wpisanie 
oznaczenia „Polska Wódka/
Polish Vodka” na listę chro-
nionych na poziomie euro-
pejskim oznaczeń geogra-
ficznych. Jest to po części 
zasługą polskich negocja-
torów, ale przede wszyst-
kim jest to zasługa sa-
mej polskiej wódki, która 
ze względu na doskonałą  

jakość od kilku wieków cie-
szy się niekwestionowaną 
renomą i uznaniem w wielu 
krajach naszego kręgu cy-
wilizacyjnego. Jakość ta jest 
wiązana między innymi ze 
stosowaniem do jej produk-
cji tradycyjnych surowców 
takich jak zboża i właśnie 
ziemniaki, a także z trady-
cyjnymi sposobami produk-
cji w lokalnych gorzelniach 
rolniczych. 

Oznaczenie geograficzne 
„Polska Wódka” daje nie 
tylko ochronę przed nie-
uczciwą konkurencją, ale 
również, a może przede 
wszystkim, umożliwia pol-
skim producentom uzyski-
wanie dużego wsparcia fi-
nansowego (do 80% kosz-
tów) na międzynarodowe 
kampanie promocji pol-
skich trunków alkoholo-
wych z takim oznaczeniem. 
Wzorem do naśladowania 
może być dla nas na przy-
kład Szkocja, która wyko-
rzystując swoje oznaczenie 
geograficzne „Scotch Whi-
sky” i zewnętrzne fundusze  

promocyjne bardzo ekspan-
sywnie rozwinęła i nadal 
rozwija na rzecz swoich pro-
ducentów eksport różnych 
marek whisky.

Warto na marginesie 
zwrócić uwagę, że wbrew 
obiegowo rozpowszech-
nianym obawom, ostatnie 
zmiany w uregulowaniach 
unijnych dotyczące rozsze-
rzenia definicji wódki, pa-
radoksalnie nie utrudniają, 
lecz ułatwiają promowa-
nie wódki pochodzącej z 
Polski. Producenci wódki z 
surowców innych niż zboża 
i ziemniaki, muszą bowiem 
wskazać na etykiecie, z ja-
kiego surowca powstał ich 
produkt. Ponieważ surowce 
inne niż zboża i ziemniaki 
nie są surowcami uzna-
wanymi za tradycyjne, 
wódka pochodząca z Pol-
ski, pod warunkiem sku-
tecznego przekazu o pro-
dukowaniu jej wyłącznie 
ze zbóż i ziemniaków, ma 
szansę być znacznie wyżej  
pozycjonowana w świado-
mości konsumentów.

Obecnie istnieją zasad-
niczo dwie polskie marki 
wódki produkowanej na 
bazie spirytusu ziemniacza-
nego – Luksusowa i Cho-
pin. Stowarzyszenie Polska 
Wódka coraz intensywniej 
prowadzi działania zmie-
rzające do uruchomienia 
szerokiej kampanii pro-
mocyjnej, w której ma być 
wykorzystane oznaczenie 
„Polska Wódka”, jak i zdys-
kontowany fakt, że wódka 
pochodząca z Polski jest 
nadal produkowana trady-
cyjnie, tzn. z ziemniaków i 
ze zbóż. Z punktu widzenia 
branży ziemniaczanej naj-
większe znaczenie będzie 
miała oczywiście dalsza 
ekspansja eksportowa „fla-
gowych” w tym segmencie 
brandów Luksusowa i Cho-
pin, bo oznaczać to będzie 
wzrost zużycia ziemniaków 
w kraju. Dobrym przykła-
dem właściwego powiąza-
nia produkcji wódki z roz-
wojem produkcji ziemnia-
ków na cele gorzelnicze jest 
Polmos w Siedlcach, właści-

ciel marki Chopin. Można 
powiedzieć, że to właśnie 
dzięki skutecznemu wypro-
mowaniu i wprowadzeniu 
do dystrybucji na rynkach 
zagranicznych wódki Cho-
pin, rolnicy z okolic Siedlec 
mają możliwość produko-
wania i sprzedaży ziemnia-
ków na cele gorzelnicze.

Z punktu widzenia eko-
nomicznego, przy odpo-
wiednich długotermino-
wych rozwiązaniach umow-
nych między producentami 
ziemniaków, gorzelniami 
a zakładami spirytuso-
wymi, na wszystkich po-
szczególnych etapach pro-
dukcja może być opłacalna. 
Nie wdając się w dokładne 
analizy, bo nie jest to celem 
niniejszego artykułu, warto 
zwrócić uwagę na dwie in-
formacje. Po pierwsze: wg 
danych IHAR Bonin i Ja-
dwisin przy plonach osią-
ganych przez gospodarstwa 
towarowe i skrobiowości na 
poziomie 19% koszt wy-
produkowania 1 litra spi-
rytusu wynosi ok. 1,25 zł i 

jest konkurencyjny w sto-
sunku do większości innych 
gatunków roślin rolniczych. 
Po drugie: wg danych Pol-
skiego Przemysłu Spirytu-
sowego w strukturze ceny 
standardowej wódki znajdu-
jącej się już na półce sklepo-
wej, koszt jej produkcji sta-
nowi zaledwie 13%. Ozna-
cza to, że przemysł ma po 
swojej stronie spory mar-
gines „swobody” na takie 
ukształtowanie ceny za-
kupu destylatu z gorzelni, 
aby na przygotowaniu su-
rowca do produkcji wyrobu 
finalnego zarobił odpowied-
nio zarówno gorzelnik, jak i 
producent ziemniaków. 

Podobnie jednak, jak w 
przypadku tuczu ziemnia-
czanego, tak i w kwestii po-
budzania  produkcji spiry-
tusu z ziemniaków potrzebne 
jest stworzenie odpowied-
nio trwałych i partnerskich 
powiązań kooperacyjnych, 
no i oczywiście – skuteczna 
kampania promocji wódki z 
ziemniaków na rynkach za-
granicznych. n

Jeszcze w 1990 r. udział spirytusu ziemniaczanego w produkcji spirytusu ogółem w Polsce wynosił 
66%, obecnie zaledwie 3%, co oznacza ponad 20-krotny spadek. W powszechnej opinii ekonomistów 
podstawową przyczyną jest wzrastający średni poziom cen ziemniaków w relacji do cen zbóż. Istotne 
znaczenie ma też wzrost wymagań w zakresie ochrony środowiska, a ziemniaki pod tym względem 
sprawiają gorzelniom znacznie więcej kłopotu niż zboża.

Mgr inż. Bogusław Barański

Gorzelniane wyzwanie
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W dzisiejszych cza-
sach, w dobie ro-
snących cen pa-

liw bardzo ważną pozycją w 
strukturze kosztów uprawy 
jest paliwo. Przy produk-
cji roślinnej zużycie paliwa 
może być bardzo zróżnico-
wane ok. 80 – 120 l/ha, a to 
przy dzisiejszej cenie oleju 
napędowego ok. 3,8 zł/litr 
daje koszt rzędu 304 – 456 
zł/ha. Dlatego koszty paliwa 
mogą być obiektem poważ-
nych oszczędności. Sposo-
bem na oszczędności może 
być stosowanie uproszczonej 
uprawy np. rezygnacja z orki. 
Jednak w tym przypadku po-
trzebne są poważne inwesty-
cje w sprzęt do uprawy bez-
orkowej. Orka jest i na razie 
będzie wciąż dominująca w 
uprawie roli, pomimo ten-
dencji do jej ograniczania i 
wprowadzania mniej ener-
gochłonnej uprawy bezor-
kowej. Całkowite wyelimi-
nowanie orki jest niemoż-
liwe, szczególnie w naszych 
warunkach glebowo-klima-
tycznych. 

Optymalne zagłębienie
Jakość, wydajność i ener-

gochłonność orki w dużym 
stopniu zależy od rodzaju 
korpusu płużnego oraz jego 
stanu. Powierzchnię kor-
pusu płużnego tworzą dwa 
elementy – lemiesz i odkład-
nica. Najbardziej obciążoną 
częścią korpusu jest lemiesz, 
a zwłaszcza dziób, który 
ulega największemu zużyciu 
i może powodować zwięk-
szone opory. 

Lemiesz odcina skibę od 
dna bruzdy, ulega więc ście-
raniu o jej dno i ścianę boczną 
a przemieszczając glebę na od-
kładnicę następuje ścieranie 
powierzchni natarcia lemie-
sza. Występuje więc jedno-
czesne zmniejszenie długo-
ści części dziobowej i szeroko-
ści części trapezowej. Elemen-
tem najbardziej narażonym 
na zużycie podczas orki jest 
część dziobowa lemiesza, dla-
tego powierzchnie ścieralne są 
znacznie grubsze i twardsze 
niż pozostała część lemiesza. 
Ponadto, aby wydłużyć żywot-
ność części dziobowej, stosuje 

się różnego rodzaju wzmoc-
nienia – poprzez napawanie 
lub nakładki (dłuta), które 
łączy się z dziobem lemiesza 
najczęściej za pomocą śrub. 
Wymienne dłuta, dzięki swo-
jej odporności, materiałowi i 
kształtowi są odporne na zu-
życie i zapewniają dobre za-
głębianie pługa. W lemieszach 
jednoczęściowych dziób le-
miesza, narażony na szybkie 
zużycie, pokrywa się twardym 
metalem jednostronnie od 
dołu, zwiększając w ten spo-
sób żywotność i efektywność 
wykorzystania. Dzięki temu 
powstaje efekt samoostrzenia 
się, co zapewnia zawsze dobre 
zagłębianie się pługa.
Wymienne dłuta

Przy znacznym zużyciu 
dzioba i końcówki lemiesza 
oraz stępieniu jego ostrza 
pogarsza się prowadzenie 
pługa i gwałtownie wzra-
sta opór orki, co pociąga 
za sobą wzrost zużycia pa-
liwa. Dlatego bardzo ważne 
jest utrzymywanie prawi-
dłowego kształtu lemiesza. 
Obecnie większość lemieszy 

wykonywana jest bez zapasu 
materiału na przekucia, po-
nieważ regeneracji lemiesza 
nie wykonuje się, ze względu 
na małą opłacalność. Często 
można spotkać obecnie le-
miesze dziobowe z wymien-
nymi dwustronnymi dłu-
tami. Ponieważ dłuta zuży-
wają się najszybciej, pozwala 
to zwiększyć żywotność ca-
łego lemiesza a tym samym 
zmniejszyć koszty eksplo-
atacji. Należy pamiętać, iż 
wymiany dłut dokonujemy 
jednocześnie we wszystkich 
korpusach. Przy ocenie zu-
życia granicznego lemieszy 
można stosować następu-
jące kryteria: zmianę obrysu, 
osłabienie mocowania, prze-
tarcie lemiesza w części dzio-
bowej oraz agrotechniczna 
poprawność orki i oczywi-
ście zużycie awaryjne. W 
praktyce lemiesze najczę-
ściej podlegają wymianie ze 
względu na zmiany ich ob-
rysu czyli długości dziobu i 
szerokości części trapezowej, 
która zmniejsza się na tyle, 
że na ścieranie narażona jest 
obsada lemieszy i starciu ule-
gają śruby i nakrętki mocu-
jące. Obecnie nie zaleca się 
już regeneracji lemieszy czyli 
przeciągania dziobów, aby 
zwiększyć ich żywotność.
Skrzydła odkładnicy

Jak pokazuje praktyka, nie 
tylko lemiesz i dłuto ulegają 
zużyciu, wypracowanie do-
tyczy również skrzydeł od-
kładnicy. Bardzo ważnym 
elementem, dla jakości pracy 
pługa jest utrzymanie w od-
powiednim stanie odkładnic. 
Jeżeli odkładnica jest dzie-
lona, to nie powinny wystę-
pować różnice między po-
szczególnymi płaszczyznami. 
Nieraz widać nawet szczelinę 
na łączeniu piersi i odkład-
nicy. Przyczynia się to do 
wzrostu oporów orki oraz  
pogorszenia odwracania i 

kruszenia skiby. Należy pa-
miętać, iż pługi wyposażone 
w odkładnice ażurowe są 
niezastąpione podczas orki 
na glebach ciężkich i pod-
mokłych. Kruszenie skiby 
jest lepsze i nie następuje jej 
zamazywanie. Nie bez zna-
czenia jest również mniej-
sze zapotrzebowanie mocy 
ciągnika, w związku z niż-
szymi o 10-20% oporami ro-
boczymi pługa.
Ile koni na jeden korpus?

Jakość orki zależy od kon-
strukcji pługa, stanu jego ele-
mentów roboczych ale rów-
nież od jego prawidłowej 
regulacji oraz odpowiednio 
dobranego ciągnika. Naj-
lepsze warunki współpracy 
z pługiem podczas orki za-
pewnia ciągnik z napędem 
na 4 koła, o dobrym udźwigu 
podnośnika i dobrej równo-
wadze podłużnej. Ciągnik 
powinien posiadać 20% za-
pasu mocy w stosunku do 
naturalnych oporów robo-
czych podczas orki. Pamię-
tając przy tym, iż moc cią-
gnika powinna być przeli-
czona przy założeniu 20-30 
KM na jeden korpus. Wów-
czas uzyskamy prawidłowo 
dobrany ciągnik, pod wzglę-
dem mocy, do pracy z danym 
modelem pługa. Gwarantuje 
to mniejsze poślizgi kół cią-
gnika i uzyskanie odpowied-
nich prędkości orki (min. 6 
km/h), nawet przy chwilo-
wych przeciążeniach, wyni-
kających ze wzrostu oporów 
roboczych.
Regulacja pierwszej skiby

Dobra jakość orki to rów-
nież prawidłowa regula-
cja, która będzie miała też 
wpływ na opory orki i zu-
życie paliwa. Najważniej-
sza jest początkowa regu-
lacja, a zwłaszcza regulacja 
pierwszej skiby. Ustawienia 
tego nie można przepro-
wadzać „na oko”. Regulację  

zaczynamy od przejechania 
pługiem w obydwie strony. 
Podczas pierwszego prze-
jazdu nie ma jeszcze bruzdy, 
a więc trzeba ją wyorać. Sze-
rokość skiby mierzy się od 
ściany bruzdy (prostopadle) 
do końca lemiesza. Bardzo 
ważne jest prawidłowe wyre-
gulowanie układu TUZ cią-
gnika. Obydwa cięgła (za-
równo lewe, jak i prawe), 
muszą być ustawione na 
sztywno i wypoziomowane 
wzdłużnie oraz poprzecznie. 
Jednakową długość ramion 
osiągniemy mierząc dwa – 
te same, skrajne punkty. W 
przypadku nierównej dłu-
gości ramion podnośnika, 
prawidłowe ustawienie pługa 
do pracy będzie niemożliwe. 
Po przejechaniu paru me-
trów należy sprawdzić usta-
wienie płozy wobec bruzdy. 
Powinna być równoległa do 
ściany bruzdy, a prostopa-
dła do calizny. Ponadto rama 
pługa powinna być równo-
legła do podłoża zarówno 
wzdłużnie, jak i poprzecz-
nie do kierunku jazdy.

Regulacja głębokości pracy 
pługa to rzecz, którą wszyscy 
wykonują. Na czym ona po-
lega? Po prostu trzeba zmie-
nić wysokość ustawienia koła 
podporowego względem ma-
szyny. Dzięki temu pług albo 
opadnie niżej albo zostanie 
podniesiony. Ważne, aby głę-
bokość orki była odpowied-
nio dobrana do wielkości kor-
pusu oraz mocy, jaką dyspo-
nuje ciągnik. Zbyt duża głę-
bokość orki spowoduje pracę 
ciągnika przy dużych przecią-
żeniach silnika, co spowoduje 
zwiększone zużycie paliwa.
Koszty a pług

Ograniczanie kosztów – 
zużycia paliwa przy uprawie 
gleby, powinniśmy zacząć od 
prawidłowej obsługi ciągnika 
m.in. odpowiedniego ciśnie-
nia w kołach podczas uprawy 
(niższe) i transportu (wyż-
sze). Ważne są również czyn-
niki związane z maszyną, a 
zwłaszcza ich stan oraz od-
powiednia regulacja. Nikt o 
tym dzisiaj nie mówi, ale jak 
wynika z badań naukowych, 
w przypadku nieprawidło-
wego wyregulowania pługa 
ciągnik może zużywać na-
wet o 50% więcej paliwa. Są 
to ogromne koszty nieświa-
domie akceptowane przez 
rolników. Dobrze wyregulo-
wany pług, to nie tylko równe 
skiby, ale również mniejsze 
zużycie paliwa oraz większa 
wydajność. n

Zabiegi związane z uprawą gleby, a wśród nich orka zaliczana jest do najbardziej pracochłonnych 
i energochłonnych zabiegów uprawowych. Dobór odpowiednich narzędzi i ciągnika, a także stan i 
prawidłowa regulacja narzędzia pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze.

Dr inż. Jacek Białek
Katedra Maszyn Rolniczych  

i Leśnych,
WIP SGGW

Sprawny pług – mniejszy koszt orki

Podczas pierwszego przejazdu nie ma jeszcze bruz-
dy, a więc trzeba ją wyorać. Szerokość skiby mie-
rzy się od ściany bruzdy (prostopadle) do końca le-
miesza.

SZYBKI AGREGAT UPRAWO-SIEWNY 
COMPACT-SOLITAIR.

WYJĄTKOWO UNIWERSALNY, 
WYDAJNY I PRECYZYJNY.

Doradcy handlowi:
Północ:  Mikołaj Szembek
Południe: Adam Kłoda
Wschód: Marek Zieliński 

Części:  Krzysztof Mrula
Serwis:  Marcin Milczarek
Serwis:  Grzegorz Masłowski

www.lemken.com.pl
Lemken Polska Sp. z o.o.
Żalęcino 21, 73-115 Dolice
tel. +48 91 563 76 46
fax. +48 91 563 76 04

tel. +48 601 62 62 15
tel. +48 601 80 25 11
tel. +48 722 09 78 77

tel. +48 601 98 49 18
tel. +48 605 26 89 99
tel. +48 603 89 54 94

Doradcy handlowi:
Północ:  Mikołaj Szembek
Południe: Adam Kłoda
Wschód: Marek Zieliński 

Części:  Krzysztof Mrula
Serwis:  Marcin Milczarek
Serwis:  Grzegorz Masłowski

www.lemken.com.pl
Lemken Polska Sp. z o.o.
Żalęcino 21, 73-115 Dolice
tel. +48 91 563 76 46
fax. +48 91 563 76 04

tel. +48 601 62 62 15
tel. +48 601 80 25 11
tel. +48 722 09 78 77

tel. +48 601 98 49 18
tel. +48 605 26 89 99
tel. +48 603 89 54 94
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KSM

KSM R1-3/12,
rozdrabniacz do gałęzi, 
Cena: 6.885,25 zł. netto
rata: 271,41 zł

72-200 Nowogard, ul. Nadtorowa 14c, tel. (091) 392 71 13; fax (091) 392 69 43;
tel. kom.0604 249 072, tel. (091) 392 71 14, e-mail: ksm_trading@op.pl; www.ksm-trading.pl
78-120 Gościno, Ząbrowo 29, tel (094) 351 21 70 fax (094) 352 05 77

Agregat uprawow-siewny Doublet-Record + 
siewnik Stegsted 3m cena: 22.000 zł
rata: 867,19 zł

Rozsiewacz do nawozu JOLA, 2-talerzowy 
cena: 14.000 zł  rata: 551,87 zł

KSM R1-5/8,
rozdrabniacz do gałęzi, 
Cena: 3.442,62 zł. netto

rata: 135,71 zł

Rozsiewacz do wapna BREDAL 2-talerzowy, 
poj. 8 ton cena: 25.000 zł rata: 985,46 zł

Przyczepy do lasu PALMS 620 i 510 z dźwi-
giem typu HDS i uchwytem do transportu bali 
cena: od 35.000 zł rata: 1.379,62 zł

Brona talerzowa KVERNELAND, rozkładana 
5m cena: 22.000 zł rata: 867,17 zł

NOWA

Przetrząsarko-zgrabiarka „Mesko-Rol” Z 
275, 2 karuzelowa, cena 6.710 zł. 
rata: 264,50 zł

Kosiarka Pottinger NOVADISC 265, szero-
kość robocza 2,62 m., cena 18.852 zł
rata: 743,11 zł

Agregat ścierniskowy, talerzowy, Brodnica 3, 
cena: 25.000 zł rata: 985,46 zł

Przyczepa Montenegro, ładowność 18/20 
ton, cena: 99 000,00 zł
rata: 3.941,79 zł

Wóz paszowy, ciągany, ślimak pionowy typu 
Ponj, dostępny wersjach o pojemności 7,9,11 m3

cena od 50.000 zł   rata: 1.970,89 zł

nowe maszyny • nowe maszyny • nowe maszyny

Pług KVERNELAND LD100, 4-skibowy, obra-
cany, zabezpieczenia śrubowe, cena: 26.000 zł
rata:1.024,85 zł

FIAT 780, 1984 r., 80 KM, 5892 motogodzin, 
cena: 25.000 zł rata: 985, 46 zł

Ford TW25, 200KM, 6600 motogodzin 
cena: 75.000 zł rata: 2.956,35 zł

FORD 8210, 1984 r., 125KM,
4836 motogodzin, cena: 40 000 zł
rata: 1.576,73 zł

Naprawiamy węże hydrauliczne wysokociśnieniowe

Nowy asortyment, części zamienne, środki smarne, 
konserwujące, filtry, oleje do każdego typu maszyn.

* Podane ceny nie obejmują podatku vat
** Raty w przeliczeniu na 36 rat
*** Podane wyliczenia rat nie są ofertą handlową

FORD 6410, 100 KM, 8640 motogodzin 
cena: 68.000 zł rata: 2.680,40 zł

NEW HOLLAND 8970, 240KM, 1999 r. 
cena: 120.000 zł rata: 4.730,12 zł

MASSEY FERGUSON 2725 1987r. 150 KM, 
4418 motogodzin cena: 52.000 zł 
rata: 2.049,72 zł

Już od stycznia możliwość zakupu 

towaru w systemie ratalnym

sprawdź wyliczone raty**
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Ahlmann AZ9, rocznik 1984, 
ładowarka z obrotnicą, 

cena: 33000 zł

Case 580K, 80 KM, 4 WD, rocznik 
1989, koparko-ładowarka

cena: 47 000 zł

Michigan 55, ładowarka

cena: 23 000 zł

Ahlmann AZ 9, rocznik 1986, 
ładowarka z obrotnicą 

cena: 35 000 zł

MF 911 Hanomag, 50 KM, rocznik 
1977, ładowarka łamana,

cena: 29 000 zł

Case 580 G, koparko-ładowarka, 80 
KM, rocznik 1986, 

cena: 36 000 zł

Takeuchi TB 15A, mini koparka, 

cena: 32 000 zł

Farma C3, 8D, rok 2008, przyczepa 
do transportu drewna,

cena 27 000 zł

JCB 520 M2, ładowarka, 4 WD,

cena: 32 000 zł

Sambron T 2515, 74 KM, rocznik 
1987, ładowarka teleskopowa, 

cena: 47 000 zł

DB 312, 50 KM, rocznik 2008, 
koparka

cena: 75 000,00 zł

Hydrema, rocznik 1983, 
ładowarka, 

cena: 32000,00 zł Turbiny

PrzekładnieSilniki

Pompy

NOWE I UŻYWANE CZĘŚCI

Pluty 14, 64-930 Szydłowo
Tel.: +48 67 216 00 30, kom. 509 944 600
Fax: +48 672160053
E-mail: biuro@sjoruptraktor.pl; WWW: www.sjoruptraktor.pl

Sjorup Traktor A/S Dania

Firma w Polsce

wszystkie podane cany są cenami netto, bez VAT

Sjorup Traktor Polska Sp. z o.o.

Nasza � rma to trzy oddziały w Europie z ofertą ponad 700 
maszyn na placu z lat 1960-2008. W ofercie posiadamy
ciągniki, ładowarki, koparko-ładowarki zarówno gotowe
do pracy, jak i uszkodzone. W imponujących magazynach 
oferujemy tysiące nowych i używanych oryginalnych czę-
ści zamiennych.

NOWA

kombajn Fahr M1300, sieczkarnia, kosa 
4,7 mm, wózek transportowy 32.500

1. kombajn Bizon Record 1991, 5,1 metra, sieczkarnia, 42.000 PLN
2. ciągnik Case IH 885 XL z ładowaczem czołowym
3. pługi Kverneland 4-skibowe, zabezpieczenia non-stop
4. siewniki 3, 3,5, 4 i 5-metrowe Fiona-Nordsten-Stegsted
5. siewnik Famarol 4 metry, 1989 r., rozsiewacz nawozowy Piast
6. pługi obracane Overum, zabezpieczenia na non-stopach

Inne maszyny:

pług Kongskilde Variant, zabezpieczenia 
non-stop, stan bd, cena 10.500 PLN.

agregat Doublet-Record, 4 metry 
cena 11.000 PLN

ciągnik Zetor 5711, cena 11.500 PLN

kombajn Forschritt E514, sieczkarnia, 
kabina, wózek, cena 42.000 PLN

kombajn Claas Dominator 105, 5,1 metra, 
wózek, sieczkarnia, klimatyzacja

kosiarka bijakowa Muthing MU Eco-
Top 180, 1,8 m, cena 12.500 PLN

talerzówka Dal-Bo, 4 metry, składana

prasa International, podajnik ślimako-
wy szer. 165 cm, cena 7.900 brutto PLN

FH „Rol-System” • Miastecka 32 • 77-220 Koczała • woj. pomorskie
• tel. 0608 321 641 • e-mail: biuro@rol-system.com.pl

Sprawdź aktualną listę oferowanych maszyn 

na www.rol-system.com.pl

pług Kverneland, hydraulicznie obracany, 4
korpusy, zab. kołkowe, cena 16.900 PLN

15.900 PLN

agregat uprawowy Kockerlink, wałki 
doprawiające, 3 m, cena 4.200 PLN

agregat uprawowo-siewny 2,5 m, 
cena 9.500 PLN

talerzówka Fiskars, 4 m, składana

MASZYNA NOWA

ciągnik Ursus Turbo, 
cena 24.000 PLN

agregat uprawowy, 5,6 m., talerze, wał 
doprawiający, 35.000 PLN

wał Campbella, 1,4 metra, 
cena 1.300 PLN

gruber Double Record, 7 łap, talerze, 
wał, cena 10.700 PLN

agregat uprawowo-siewny 4 m, 
cena 15.500 PLN

agregat uprawowy Kverneland, 4,2 m, 
gęsia stopka, 19 łap, składany hydraulicznie

wały ugniatająco-kurszące, 3,6 m, 
cena 2.900 PLN

40.000 PLN

42.000 PLN

Ciągnik Zetor, 1996 rok, stan b. dobry, 
120 KM, cena 59.000 PLN

57.000 PLN

siewnik Nordsten 3 m, ścieżki, 
zagarniacz, docisk
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Wydawca:  Wiadomości Rolnicze Polska Sp. z o.o.
Adres:  ul. Wojska Polskiego 55, 72-100 Goleniów
NIP:  856-17-16-757
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS
KRS:  0000174080
Internet:  www.wrp.pl
E-mail:  wrp@wrp.pl
Redakcja gazety: redakcja@wrp.pl
Tel:  091 885 4490, 091 418 27 22
Fax:  091 885 4491

DYSTRYBUCJA:
Naszą gazetę mogą państwo za darmo dostać w następujących organizacjach:

Ośrodki Doradztwa Rolniczego...
... oraz w wielu innych organizacjach oraz firmach z rynku rolniczego. 

PZZHiPD

prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. Tadeusz Barowicz, doc. dr hab. Kazimierz Jabłoński,  
dr Anna Kocoń, dr Tadeusz Wałkowski, dr inż. Tomasz Erlichowski

Moduł 1/6: 

254 x 60 mm
2 083 PLN

Moduł 1/8:

125 x 90 mm
1 562 PLN

82 x 135 m
m

1 562 PLN

82 x 350 m
m

  2 083 PLN

Moduł 1/3: 

254 x 120 mm
4 167 PLN

Moduł 1/4:

254 x 90 mm
3 125 PLN

125 x 175 m
m

3 125 PLN

82 x 350 m
m

4 167 PLN

Moduł 1/1: 

254 x 350 mm
12 500 PLN

Moduł 1/2:

254 x 175 mm
6 250 PLN

125 x 350 m
m

6 250 PLN

Reklamy wewnątrz numeru:

Miesięcznik 
ogólnopolski
Druk: Seregni Printing Group Sp. z o.o. 

Drukarnia w Sosnowcu 
ul. Nowopogońska 1

Nakład: 59.890 egz.

Anna Arabska, dyrektor wydawnictwa, tel. 091 407 26 53, kom. 0501 656 483, anna@wrp.pl
Daniel Alankiewicz, red. naczelny gazety, tel. 091 407 25 43, kom. 0509 239 495, d.alankiewicz@wrp.pl
Marcin Simiński, red. naczelny portalu WRP, tel. 091 407 25 94, kom. 0509 239 496, redakcja@wrp.pl
Ewa Grabowska, dziennikarz - hodowla zwierząt, uprawa roślin, kom. 0506 212 598, ewa@wrp.pl

Lidia Janiak, marketing, tel. 091407 32 16, kom. 0515 293 631, lidia@wrp.pl
Jagoda Szwed, marketing, tel. 091 407 32 15, kom. 0503 188 438, j.szwed@wrp.pl
Paweł Kochanek, grafika, dtp, webtv, tel. 091 885 44 92, p.kochanek@wrp.pl
Per Jørgensen, tel. +45 633 825 22, per@landbrugnet.dk, j. duński, j. angielski
Justyna Kniaź, księgowa, prenumerata, tel. 091 418 27 22, j.kniaz@wrp.pl

Współpracownicy
Jacek Białek, Anna Nieróbca, Krzysztof 
Mikulski, Joanna Kaźmierczak-Błocisz,
Adam Kupczyk

Pierwsza strona: 

210 x 100 mm
3 500 PLN

125 x 100 
mm

2 100 PLN

Ostatnia strona:

254 x 350 mm
13 662 PLN

82 x 100 
m

m
1 400 PLN

Cennik reklam 2009

Korekta
Ewa Grabowska

• DANIELE sprzedam, ho-
dowla Noteckie Rancho. Tel.: 
0601-710-750 www.hodow-
ladanieli.com 

WR-012/08

• Sprzedam sadzonki cze-
reśni ptasiej, kwalifikowane, 
sady ekologiczne cdn. Tel.: 0-
666-187-721 

WR-155/08

• Sprzedam łańcuch do wy-
ciągu obornika plus koła, tel: 
0603-133-367

WR-200/08

Agregaty uprawowe: 2,5 m, 
2,8 m, 3,6 m, i 4,2 m - od 3.200 zł

Agregaty uprawowo-siewne:
2,7 m, 3 m, - cena: 7.800 zł

tel. 0 660 961 655 
www.agro-lider.plAGRO-LIDER

Pługi 3-, 4-, 5-skibowe - od 3.700 zł

Agregaty podorywkowe: 2,1 m, 2,6 m, 3 m, cena od 8.000 zł

bańkowych i przewodowych
wszystkie rozmiary

producent: „koral” p.p.H.u
ul. Magazynowa 8     78-200 białogard
tel. 094 312 30 96      kom. 509 911 244

zadzwoń - wysyłamy na nasz koszt

Filtry do dojarek

www.filtrydomleka.pl

Używane ciągniki, kombajny zbożowe, 
pługi obrotowe, agregaty uprawowe, 
prasy zwijające

Stary Olesiec 24a, 63-313 Chocz
tel. (062) 741 51 68, 0 608 386 577 
0 606 453 049
Trasa nr 442 Września-Kalisz

PPHUT  TAMA
EXPORT-IMPORT ANDRZEJ TAMA

Używane wyposażenie 
chlewni: klatki, boksy, 
karmniki, paszociągi. 
Tel.: 0506-48-27-66; 

0501-17-17-49.
WR-179/08

OKNA plastikowe do 
obór, chlewni, pomiesz-

czeń gospodarczych, 
różne rozmiary. Cena 

od 140,00 do 200,00 zł. 
065/540-18-07, 0697-

966-871.
WR-182/08

Szukasz pracownika 
lub zatrudnienia w sek-
torze rolnym? Agencja 

pracy w rolnictwie. 086/ 
273 61 92, www.agro-

praca.pl
WR-115/08

Agregaty prądotwór-
cze, spawalnicze i rol-

nicze napędzane WOM 
różnej mocy; moto-

pompy, wynajem agre-
gatów. Tel.: 061/818-84-
77, kom. 696-480-189 , 
www.navstar.pl, biuro@

navstar.pl
WR-147/08

Łubianki – producent, 
drewniane – 0,80 zł, 

plastikowe – 1,20 zł, tel. 
0604-696-094

WR-167/08

Jałowice hodowlane 
cielne HF. Tel. 052/327-

00-61, 0608-686-667.
WR-177/08

Sprzedam ciągnik rol-
niczy Pronar 1025, rok 
produkcji 2001, prze-

bieg 1800 mtg, cena: 46 
000, tel.: 502 222 078, 

woj. mazowieckie.
WR-196/08

Sprzedam ciągnik rolni-
czy Ursus T385 po kapi-
talnym remoncie, cena: 
16 000, tel.: 502 222 078, 

woj. mazowieckie

WR-196/08

Sprzedam ciągnik rolni-
czy Ursus C 362, cena: 

13 000, tel.: 502 222 078, 
woj. mazowieckie

WR-196/08

Sprzedam prasę do 
zgniotu jabłka przemy-
słowego o wydajności 

5 t/h, cena: 55 000, tel.: 
502 222 078, woj. mazo-

wieckie
WR-196/08

Sprzedam rozdrabniacze (sieczkarnie słomy) do Bi-
zona: Z-056/Z-050/Z-058/Z-040 oraz Fortschritta 
E-512/E-514, kosiarki rotacyjne dyskowe, owijarki 

do bel, rozsiewacze nawozów oraz stoły do rzepaku. 
Nowe, na gwarancji, tel.: 0695-735-429

WR-202/08

Market Biuro Obrotu Nieruchomościami
72-100 Goleniów (zachodniopomorskie)

Konstytucji 3-go Maja 27/1
tel. 91 407 13 60

tel./fax 91 407 31 15
Licencja Nr  505

www.marketnieruchomosci.pl
PROPOZYCJA DLA INWESTORÓW (dopłaty z UE)
DZIAŁKA ROLNA  W  JAROSŁAWKACH O POW. 

10,29 ha cena 300.000zł
DZIAŁKA ROLNA W KOMAROWIE  O POW. 6,59 

ha cena 269.600 zł 
DZIAŁKA ROLNA W  KOMAROWIE  O POW. 57,22 

ha cena 1.716.000 zł
Ceny do negocjacji.
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Big enough to do the job, small enough to care

* Zwiększa wartość nawozu
* Zapewnia pozytywne wyniki ekonomiczne
* Poprawia klimat wewnątrz
* Chroni środowisko
* Ułatwia nawożenie
* Zmniejsza uciążliwość dla sąsiedztwa

Contact
Brøste A/S FarmCare
Tel. +45 45 26 34 12 · www.broste.com

Viscolight to produkt w 100 % naturalny
i zatwierdzony do użytku w rolnictwie
organicznym w Danii. Viscolight
wiąże amoniak i zwiększa zatrzymanie
azotu przez gnojowicę, dzięki
czemu zwiększa się wartość nawozu
– w ten sposób można zaoszczędzić
pieniądze.
Po dodaniu Viscolight do gnojowicy
znacznie redukowana jest emisja azotu do
środowiska, a jednocześnie zwalczany
jest nieprzyjemny zapach.

Wykorzystaj gnojowicę do maksimum!
Dodaj Viscolight do zatoczek z gnojowicą
i uzyskuj minimalnie o 300 g
azotu więcej na tonę gnojowicy.
Dodaj Viscolight w stajni i uzyskuj o 
700-1000 azotu więcej na tonę gnojowicy.


