
Nadziei – na pomoc 
państwa, starostw, 
urzędów gmin. Po-

szkodowani w tegorocznej 
powodzi rolnicy, mogą li-
czyć prawdopodobnie na: 
ziarno i mleko w proszku, 
o które wiceminister Kazi-
mierz Plocke wystąpił do 
Komisji Europejskiej, małe 
ulgi w przedłużeniu obo-
wiązkowych płatności, które 
wymagają decyzji Prezesa 
KRUS oraz samorządów lo-
kalnych. Wniosek: rząd nie 
ma w tej chwili nic cieka-
wego do zaoferowania go-
spodarstwom, w których nie 
ocalała żadna sztuka bydła, 
ani żadna uprawa. MRiRW 
wciąż pracuje nad łagodze-
niem skutków największej 
w tym i ubiegłym stuleciu 
tragedii jaka wydarzyła się 
w naszym kraju. O jej roz-
miarach świadczy fakt, że 
dotknęła ona nie tylko wo-
jewództwa na południu i za-
chodzie kraju oraz tereny 
położone blisko wielkich 
rzek. Ucierpieli również 
mieszkańcy obszarów po-
łożonych w centrum Polski 
– z dala od dużych cieków 

wodnych. Dla gminy Pią-
tek (woj. łódzkie), uważanej 
za zagłębie warzywnictwa 
to klęska. Tutaj woda zalała 
90% terenów zielonych, 70% 
upraw warzyw, oraz znaczny 
procent plantacji zbóż i ku-
kurydzy paszowej.

Ustawa o prawie wod-
nym z 2001 r. (tekst jedno-
lity Dz.U. nr 239 z 2005r.) 
zawiera jednak ważny za-
pis: „właścicielowi gruntów 
zalanych podczas powodzi 
nie przysługuje z tego tytułu 
odszkodowanie od właści-
ciela wody”, co zwalnia sa-
morządy oraz rząd od od-
powiedzialności finansowej 
z racji wylania źle utrzymy-
wanych cieków naturalnych 
oraz rowów melioracyjnych 
i podtopienia budynków czy 
upraw. Wszelkie działania 
wykonane przez poszcze-
gólne instancje władzy (od 
rządu do samorządu) należy 
więc traktować jako łaskę. 

Czy można było uniknąć tej 
tragedii?

Z pewnością – nie. Można 
ją było jednak zminimali-
zować. Raport NIK doty-

czący zabezpieczenia prze-
ciwpowodziowego w woj. 
małopolskim i śląskim, był 
przedstawiony rządowi w 
marcu 2010 r. Resort Rol-
nictwa zapoznał się z wnio-
skami NIK już w sierpniu 
2009 r. Z raportu wynika, 
że zaledwie 5% wałów prze-
ciwpowodziowych w Mało-
polsce oraz 12% w święto-
krzyskim ma aktualne wy-
niki kontroli. W 2008 r. za-
ledwie 7% potoków i stru-
mieni objętych było utrzy-
maniem. W kwestii ro-

wów przydrożnych, żadna 
ze skontrolowanych gmin 
nie miała ewidencji rowów 
znajdujących się przy dro-
gach, a połowa nie oczysz-
czała ich w ogóle. Należy 
zaznaczyć, że 80% podto-
pień jest skutkiem wyle-
wów nie – wielkich rzek, 
ale właśnie przepełnionych, 
niekonserwowanych rowów 
melioracyjnych. Całkowicie 
zlekceważono więc możli-
wość powtórzenia się sytu-
acji z 1997 roku.
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O P O N Y
DO CIĄGNIKÓW 

I MASZYN ROLNICZYCH
UKRAIŃSKIE, ROSYJSKIE, CZESKIE, TURECKIE, 

POLSKIE, CHIŃSKIE

Nowe Opole, ul. Lipowa 18, 08-103 Siedlce
tel.: (025) 631 56 23, 631 61 70 

• fax: (025) 631 57 55
www.chromex.pl • e-mail: handel@chromex.pl

Dostawa na terenie całego kraju
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Z mikrofonem przez pola - nowy cykl WRP str. 5

TERAZ W PROMOCJI!

Rozsiewacze pneumatyczne
do poplonów i podsiewu traw

tel. (059)841 41 93
668 224 676

wr-162/09

DROBNOKROPLISTE   EŻEKTORY
DO FUNGICYDÓW NA WIATR DO 7 m/s

Lurmark

JEDNOSTRUMIENIOWE-buraki, ziemniaki, rzepak
DWUSTRUMIENIOWE - zboża, warzywa
Pełna informacja cenowa:

www.mescomp.com
tel. (65) 614 14 14, (601) 58 00 11

tel. +48 91 563 76 46

48 tysięcy gospodarstw (wg wstępnych szacunków 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi), tysiące sztuk 
straconego bydła oraz innych zwierząt gospodar-
skich, tysiące hektarów upraw, tysiące rolników po-
zbawionych warsztatu pracy i… nadziei.

Niemoc w powodzi

SIŁA DOŚWIADCZENIA

TWÓJ NAJBLIŻSZY DEALER tel: 067 216-82-99  •  e-mail: handlowy@joskin.com

Joanna Kaźmierczak-Błocisz

Zaniedbania państwa, a w szczególności urzędniczych 
zastępów, doprowadziły do tego, że ciężar katastrofy zo-
stał przerzucony na firmy ubezpieczeniowe i samych po-
szkodowanych.
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Firma przesy-
łowa zamierza 
wybudować na 

moim gruncie linię elektro-
energetyczną. Zapropono-
wane mi warunki uznałem 
za niewystarczające, na co 
w odpowiedzi usłyszałem, 
że moja zgoda nie będzie 
miała znaczenia, ponieważ 
starosta decyzją zezwoli im 
na przeprowadzenie inwe-
stycji bez mojej aprobaty. 
Czy przedstawiciele inwe-
stora mają rację?

Odpowiadając wprost: tak, 
istnieje możliwość ograni-
czenia właściciela w korzy-
staniu z jego działki. Do jed-
nych z najistotniejszych za-
sad obowiązujących w pol-
skim systemie prawnym za-
liczana jest ochrona prawa 
własności, o czym mowa w 
art. 21 ust. 1 Konstytucji RP, 
gdzie wskazano, iż Rzeczpo-
spolita Polska chroni wła-
sność i prawo dziedzicze-
nia. Jednocześnie Konsty-
tucja RP przewiduje wyjątki 
od tej zasady, stanowiąc w 
art. 64 ust. 3, że własność 
może być ograniczona tylko 
w drodze ustawy i tylko w 
zakresie, w jakim nie naru-
sza ona istoty prawa własno-
ści. Jedno z takich ograni-
czeń zawiera ustawa z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 
2603 ze zm., dalej u.o.g.n.). 
Artykuł 124 ust. 1 u.o.g.n. 
daje możliwość staroście 
ograniczenia sposobu ko-
rzystania z nieruchomości 

przez udzielenie zezwole-
nia na zakładanie i przepro-
wadzenie na nieruchomo-
ści urządzeń służących m.in. 
do przesyłania energii elek-
trycznej, jeżeli właściciel lub 
użytkownik wieczysty nie-
ruchomości nie wyraża na 
to zgody. Ograniczenie to 
następuje zgodnie z planem 
miejscowym, a w przypadku 
braku planu, zgodnie z de-
cyzją o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 
Z wnioskiem w tej sprawie 
musi wystąpić podmiot za-
mierzający wybudować li-
nię przesyłową. Wcześniej 
jednak zobowiązany jest do 
przeprowadzenia rokowań 
z właścicielami nierucho-
mości, obowiązek taki na-
kłada art. 124 ust. 3, stano-
wiąc, iż udzielenie zezwo-
lenia na ograniczenie spo-
sobu korzystania z nieru-
chomości winno być po-
przedzone rokowaniami z 
właścicielem lub użytkowni-
kiem wieczystym nierucho-
mości o uzyskanie zgody na 
wykonanie wnioskowanych 
prac. Do wniosku inwestor 
musi załączyć między in-
nymi dokumenty świad-
czące o przeprowadzonych 
rokowaniach z właścicie-
lami działek. Przytoczony 
stan prawny wskazuje, że 
aby starosta ograniczył wła-
ściciela w sposobie korzy-
stania z nieruchomości, mu-
szą zostać spełnione łącz-
nie następujące przesłanki: 
brak zgody właściciela lub 
użytkownika wieczystego 

na umiejscowienie na jego 
gruncie urządzeń przesyło-
wych, zgodność tej inwesty-
cji z planem zagospodaro-
wania przestrzennego albo, 
w razie jego braku, zgodność 
z decyzją o ustaleniu lokali-
zacji celu publicznego, oraz 
fiasko przeprowadzonych w 
tej sprawie rokowań. Pierw-
sza z przesłanek absolutnie 
nie może być dorozumiana, 
czyli brak zgody właściciela 
nie może budzić wątpliwo-
ści – sprzeciw winien być 
jednoznacznie wyrażony. 
Przykładowo nie można 
uznać, że domaganie się 
przez właścicieli działek 
przeprowadzenia inwesty-
cji z możliwie jak najmniej-
szym stopniem uciążliwości 
dla ich nieruchomości jest 
sprzeciwem wobec inwesty-
cji. Błędem byłoby utożsa-
mianie wniosku o przesu-
nięcie projektowanej linii w 
obrębie danej działki z nie 
wyrażeniem zgody na reali-
zację inwestycji w ogóle. W 
podobnym tonie wypowie-
dział się Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Łodzi 
wywodząc, że uzasadniony 
interes właściciela nieru-
chomości wymaga, by prze-
bieg planowanej inwestycji 
był dla jego nieruchomości 
jak najmniej uciążliwy a za-
kres ingerencji inwestora 
w prawa właściciela nie-
ruchomości sprowadzony 
do niezbędnego minimum 
(wyrok z dnia 29.10.2008 
r., II SA/Łd 315/08, LEX nr 
512307).

Co do drugiej przesłanki 
– zgodności inwestycji z 
planem zagospodarowa-
nia przestrzennego, a w ra-
zie braku planu, zgodno-
ści z decyzją o ustaleniu lo-
kalizacji celu publicznego, 
to uznaję, iż na tym etapie 
sprawy, o którym mowa 
w pytaniu, została ona już 
spełniona.

Wreszcie warunek, ażeby 
przeprowadzone rokowa-
nia pomiędzy inwestorem 
a właścicielem nie przynio-
sły efektów, musi być przez 
wnioskodawcę odpowied-
nio udokumentowany. Naj-
częściej będą to protokoły 
ze spotkań negocjacyjnych 
bądź też korespondencja 
między zainteresowanymi 
stronami. Niestety, ale w 
praktyce przedstawiciele 
inwestorów podchodzą 
do tych rokowań w spo-
sób opisany w pytaniu, tj. 
ograniczają się do przed-
stawienia swoich propozy-
cji i oczekują od właścicieli 
pełnej, bezwarunkowej ak-
ceptacji zaproponowanych 
warunków umowy. Bardzo 
często o żadnej próbie wy-
pracowania konsensusu nie 
ma mowy, a przecież oczy-
wistym jest, iż rokowania 
są pewnym procesem, w 
którym dwie strony dążą, 
poprzez wzajemne ustęp-
stwa i kompromis, do za-
warcia porozumienia. Nie-
rzadko również przedsta-
wiciele wnioskodawcy za-
chowują się w sposób jed-
noznacznie wskazujący 
na wątpliwą gotowość do 
negocjacji, wynikającą z 

przekonania uzyskania 
zezwolenia w trybie art. 
124 ust. 1 u.o.g.n., o czym 
niejednokrotnie dają wer-
balny wyraz. Taka postawa 
inwestora może być pod-
stawą do zaskarżenia decy-
zji starosty, który zezwala 
na ograniczenie sposobu 
korzystania z działki, al-
bowiem rokowania prze-
prowadzone w ten sposób 
noszą znamiona czynno-
ści pozornej. W związku z 
czym dochodzi w tym mo-
mencie do instrumental-
nego korzystania z upraw-
nienia do ograniczenia 
prawa własności, które z 
uwagi na swój charakter 
winno być stosowane je-
dynie w uzasadnionych 
okolicznościach. Powyż-
szy pogląd podzielił Wo-
jewódzki Sąd Administra-
cyjny w Łodzi, który w wy-
roku z dnia 29.10.2008 r., 
II SA/Łd 314/08, stwier-
dził, że decyzja wydana na 
podstawie przepisu prowa-
dzi do ograniczenia prawa 
własności nieruchomości 
i z tego względu ma cha-
rakter wyjątkowy (LEX nr 
499822).

Warto zapamiętać, iż od 
decyzji starosty służy wła-
ścicielowi gruntu prawo od-
wołania się do właściwego 
miejscowo wojewody, na-
tomiast od decyzji tego or-
ganu przysługuje skarga do 
wojewódzkiego sądu admi-
nistracyjnego. Równocze-
śnie trzeba zaznaczyć, że 
opisana procedura dotyczy 
tylko i wyłącznie nowych 
inwestycji.

Czy istnieje moż-
liwość ubiegania 
się we wniosku o 

zwrot akcyzy zawartej w pa-
liwie rolniczym za cały rok. 
Chodzi tutaj o sytuację, gdy 
rolnik nie złożył w marcu 
wniosku i chciałby, wnio-
skiem złożonym we wrze-
śniu, domagać się zwrotu 
akcyzy udokumentowanego 
również fakturami sprzed 
marca bieżącego roku?

Zgodnie z ustawą z dnia 
10 marca 2006 r. o zwrocie 
podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 52, poz. 379 ze 
zm.) taka operacja nie bę-
dzie możliwa, tzn. spotka się 
z odmową ze strony organu 
gminy. Podstawą dla takiego 
stanowiska jest treść art. 5 
ust. 2 ustawy, stanowiącego, 
że zwrot podatku przyznaje 
się za okres 6 miesięcy po-
przedzających miesiąc zło-
żenia wniosku o zwrot po-
datku. Wobec powyższego 
faktury wystawione w okre-
sie wcześniejszym aniżeli 6 
miesięcy przed miesiącem 
składania wniosków, nie będą 
mogły być uwzględniane do 
naliczenia kwoty zwrotu. In-
nymi słowy, jeżeli rolnik za-
mierza wnieść o zwrot akcyzy 
zawartej w cenie paliwa rol-
niczego we wrześniu danego 
roku, to poniesione wydatki z 
tego tytułu będzie mógł udo-
kumentować jedynie faktu-
rami wystawionymi nie wcze-
śniej niż w dniu 1 marca i nie 
później niż w dniu 31 sierp-
nia danego roku. n

Tyłem do przodu, czyli 
TwinTrac

s. 21

Technika
rolnicza

W numerze:

Aby łuszczyny nie gubiły 
cennego ładunku

s. 6

Uprawa roślin

Wszędobylskie muchy

s. 26

Hodowla 
zwierząt

Alternarioza na 
kapustowatych

s. 15

Warzywnictwo 
towarowe

s. 27-29

Już w następnym 
numerze:

Jak uratować uprawy 
kukurydzy?

Wkładka
Izb Rolniczych

Na Państwa pytania, na-
tury prawnej, w każdą 
sobotę w godz. 12.00-
14.00, pod nr. telefonu 
667 969 956 odpowia-
da prawnik Wojciech Li-
gnowski (na zdj.). 

Rolnik pyta, prawnik odpowiada

Syngenta® Crop Protection Sp. z o.o. uzyskała zapowiadaną oficjalną rejestrację 
na owies głuchy dla preparatu AXIAL® 100 EC oraz zarejestrowała nowy prepa-
rat – THIOVIT® Jet – nalistny nawóz siarkowy wpływający korzystnie na meta-
bolizm roślin, jak i wykazujący właściwości fitosanitarne (grzybobójcze).

Axial® 100 EC to nowy standard w zwalczaniu chwastów jednoliściennych. Za-
warta w nim substancja aktywna pinoxaden sprawia, że Axial® 100 EC jest do-
skonałym rozwiązaniem na najtrudniejsze do zwalczenia chwasty jednoli-
ścienne, takie jak miotła zbożowa czy owies głuchy. Herbicyd można stosować 
od fazy 2-3 liści zbóż, aż do momentu liścia flagowego zbóż. Ogromne znacze-
nie ma też niezależność skuteczności preparatu Axial®100 EC od temperatury. 

Nowo zarejestrowany preparat THIOVIT® Jet to najwyższej jakości siarka do 
nalistnego stosowania w roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych. 
Zwłaszcza rośliny z rodziny krzyżowych – jak rzepak czy kapustne – muszą do 
prawidłowego wzrostu i rozwoju otrzymać ten makroelement w odpowiedniej 
ilości. Pobieranie siarki przez rośliny odbywa się zarówno przez system korze-
niowy, jak i przez liście. Szczególnie ważne jest dostarczenie siarki w formie 
dolistnego zabiegu w warunkach utrudnionego pobierania tego pierwiastka z 
gleby. (JN)

Axial na owies głuchy! 
Thiovit Jet – nowość od Syngenty!
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WRP: Przede wszystkim 
gratuluję. Zaszły zmiany 
strukturalne w Zarządzie 
i teraz, jak rozumiem, Pa-
nowie również reprezen-
tują firmę. 

Mathias Eisert: Tak do-
kładnie i cieszymy się, że 
możemy pracować nad no-
wymi wyzwaniami u boku 
Pani Prezes Joanny Bąko-
rowskiej-Butlak w jednej z 
najprężniej rozwijającej się 
spółek na polskim rynku rol-
niczym.

WRP: Mam nadzieję, że 
prężnie będzie się praco-
wało i zarządzało, i to z du-
żymi sukcesami. Proszę o 
krótką analizę rynku zbóż. 
Jaki wpływ na wielkość plo-

nów i w rezultacie na ceny 
zbóż będzie miała obecna 
sytuacja na rynku?

Carl Johan Larsen: W ze-
szłym roku mieliśmy rekor-
dowe zbiory zbóż na pozio-
mie 293 mln ton w Europie. 
W tym roku szacuje się, że 
będzie ok. 3 mln ton zbóż 
mniej, czyli dalej zbiory na 
wysokim poziomie. Desta-
bilizację rynku może po-
wodować aktualna sytu-
acja w Hiszpanii i Grecji, 
nie wiadomo co będzie z 
walutą euro. W Polsce za-
siano o 6% więcej rzepaku 
niż w zeszłym roku, ale tona-
żowo będzie mniej więcej to 
samo. Zeszły rok był rekor-
dowy pod względem zbio-
rów w Polsce. Jeszcze daleko 

do żniw i przed nami wiele 
niewiadomych.

W uprawach tendencje 
idą w tym kierunku, że jest 
więcej zasiewów pszenicy a 
mniej jęczmienia – co jest 
spowodowane zakończe-
niem interwencyjnego skupu 
jęczmienia. W Europie suk-
cesywnie rośnie też rynek 
upraw kukurydzy. Patrząc na 
to, że produkcja i konsump-
cja utrzymują się mniej wię-
cej na tym samym poziomie 
– w zeszłym roku światowa 
produkcja zbóż wyniosła ok. 
1770 mln ton a konsumpcja 
była na poziomie 1780 mln 
ton, to nic nie wskazuje na 
to, że ceny zbóż będą dra-
stycznie wzrastać. 

WRP: Jakie nowe od-
miany materiału siewnego 
oferuje HaGe Polska na se-
zon 2010/2011?

Carl Johan Larsen: Z no-
wości polecamy odmianę 
pszenicy ozimej Smaragd 
– z przeznaczeniem na cele 
chlebowe – o ogromnym po-
tencjale plonowania i wyso-
kiej odporności na rdzę żółtą 
oraz rdzę brunatną. Od-
miana Smaragd daje wyso-
kie, stabilne plony zarówno 
w wariancie intensyw-
nym, jak też ekstensywnym 
uprawy. Według CBORU w 
2009 roku na Pomorzu od-
miana ta osiągnęła aż 112% 
wzorca, co stanowi najlep-
szy rezultat.

W zeszłym roku wprowa-
dziliśmy też na rynek ozimą 
odmianę pszenicy jakościo-
wej Kranich. Spodziewamy 
się dużego sukcesu w upra-
wach tej odmiany właśnie 
w Polsce. Wielu rolników 
potwierdza, że to najlep-
sza odmiana, z jaką mieli 
do tej pory do czynienia. 
Wśród odmian rzepaku ozi-
mego mamy ES Astrid. Co 
prawda ta odmiana jest w 
naszej ofercie od wielu lat, 
ale wysokie plony jakie daje 
– a zwłaszcza stabilne plony 
– czynią ją odmianą pewną. 
Ostatnio wystartowaliśmy 
też z ofertą odmian hybry-
dowych – odmiana NK Pe-
trol F1 jest jedną z najwyżej 
plonujących hybrydowych 
odmian rzepaku na rynku. 
To główne odmiany, które 
mamy w ofercie jesiennej. 

Ważny jest też transfer 
wiedzy i doświadczeń na-
szych wspólników, partne-
rów w Danii i w Niemczech i 
wykorzystujemy to zarówno 
w zakresie nasion, jak i pasz. 

Zawsze staramy się wybrać 
nasiona najlepsze z najlep-
szych do swojej oferty ryn-
kowej. 

WRP: Czy nie uważa-
cie Panowie, że taką prze-
szkodą, zaporą jest cena 
tych nasion dla rolników, 
by sięgali właśnie po te 
nowe odmiany? 

Carl Johan Larsen: Za-
pewne tak. Dla przykładu 
koszt materiału siewnego – 
pszenicy – to 500 zł, do tego 
200 zł zaprawianie, a jeśli rol-
nik nabywa nowy kwalifiko-
wany materiał siewny, musi 
również ponosić koszty tzw. 
opłaty licencyjnej. Koszty 
podnoszą się do ok. 800 
zł. Ale gdy kupuje materiał 
siewny od profesjonalnej 
firmy jaką jest HaGe Pol-
ska, chociaż jeszcze na razie 
nie znamy cen na przyszły 
sezon, to orientacyjna róż-
nica cen na hektar wyniesie 
ok. 100 zł. Różnica pomię-
dzy stosowaniem własnego 
materiału siewnego a zaku-
pem u nas przy wysiewie 200 
kg/ha cena wynosi 160 zł w 
przypadku własnego mate-
riału siewnego, a przy zaku-
pie u nas to koszt 280 zł/ha. 
Czyli różnica to około 100-
120 zł/ha. 

Mathias Eisert: Ale jaka 
przy tym będzie różnica w 
uzyskiwanym plonie.

Carl Johan Larsen: Uzy-
skanie zwyżki najmniej 5–
10% w plonie nie będzie naj-
mniejszym problemem. Przy 
plonie 7 ton zwyżka od 5–
10% to 400–700 kg/ha.

WRP: Jaką politykę bę-
dzie prowadzić firma HaGe 
w najbliższym czasie? Na 
czym zamierzacie oprzeć 
podstawy działalności – 
technologie, nowoczesność, 
a może siła tradycji?

Mathias Eisert: Chcemy 
podkreślić, że mamy cały 
asortyment w ofercie, jeste-
śmy w stanie kompleksowo 
obsługiwać rolnika. Mo-
żemy kupować zboża, mo-
żemy dostarczać nawozy, 
środki ochrony roślin, na-
siona, oleje i smary. Dodat-
kowo możemy też dostarczać 
rolnikom pasze, premiksy, 
koncentraty. Mamy mocny 
kapitał, mocne wsparcie ze 
strony banków i musimy też 
rolnikowi zaoferować realne 
do realizacji terminy płat-
ności. Będziemy realizować 
to partnerstwo, które stale 
podkreślamy w naszym lo-

gotypie. Partnerstwo musi 
być przecież obustronne. 
Chcemy rozwijać się na pol-
skim rynku rolniczym, roz-
wijać się razem z naszymi 
docelowymi klientami, któ-
rymi są rolnicy.

WRP: Czyli takie kom-
pleksowe partnerstwo? 
Oferta dostosowana do po-
trzeb ale i możliwości rol-
nika? 

Mathias Eisert: Komplek-
sowość i różnorodność to na 
przykład produkcja 180 róż-
nych receptur pasz, miesza-
nek, koncentratów czy pre-
miksów, którą oferujemy. 

Poprzez zmianę struktury 
zarządu nasi udziałowcy chcą 
też podkreślić naszą różno-
rodność narodową w firmie. 
Pani Prezes ze strony Polski 
– bardzo dobrze zna ten ry-
nek, Carl ze strony duńskiej, 
jest w stanie przenieść tech-
nologię na polski grunt oraz 
doświadczenie, które nabył w 
Danii pracując jako konsul-
tant handlowy, i ja ze strony 
niemieckiej z doświadcze-
niem rolniczym zebranym 
nie tylko w Niemczech ale 
także podczas długoletniej 
pracy w Polsce. Mamy roz-
winiętą sieć, chcemy być bli-
sko tego biznesu, blisko rol-
nika, chcemy być osiągalni. 
W każdej dziedzinie, rów-
nież poprzez naszego part-
nera, firmę Kongskilde – 
członka grupy – mamy kon-
takt z techniką. 

Jesteśmy silną spółką. 
Mamy 6 tysięcy pracowni-
ków w całej grupie. Obrót 
grupy sięga 20 bln złotych 
(4,6 bln euro). Na pewno w 
obecnej sytuacji na rynku 
jest to ważną rzeczą – nasza 
silna pozycja. 

WRP: Jak oceniacie Pa-
nowie potencjał polskiego 
rolnictwa w porównaniu z 
krajami starej Unii?

Carl Johan Larsen: Wielki 
potencjał tkwi we wzroście 
wielkości plonów. Na przy-
kład w zeszłym roku plon 

rzepaku w Polsce wyniósł 3 
tony z hektara, podczas gdy 
w Niemczech to było około 
3,8–3,9 t/ha. Oczywiście 
kwalifikaty nie są tanie, ale 
rolnik może też dostać do-
płaty do zużytego kwalifi-
kowanego materiału siew-
nego. Może okazać się, że po 
zsumowaniu tych wszyst-
kich dopłat z Unii różnica 
pomiędzy własnym mate-
riałem siewnym a kwalifi-
katem spadnie do 60 zł/ha. 
Reasumując: kluczową rolę 
mają tu do spełnienia do-
tacje unijne. W Polsce bę-
dzie tendencja wzrostowa, 
co najmniej do 2012 roku. W 
przypadku krajów starej Unii 
– już tylko tendencja spad-
kowa. A bez tych dopłat by-
łoby ciężko rolnikowi. 

W zależności od potrzeb 
naszych klientów jesteśmy w 
stanie sprowadzić praktycz-
nie każdy materiał siewny z 
Niemiec czy Danii, ale naj-
bardziej zainteresowani je-
steśmy produkcją nasienną 
w Polsce, oraz skupem zbóż. 
W tym roku chcielibyśmy 
zwiększyć nasz skup zbóż 
w Polsce o minimum 20%. 
HaGe w Niemczech ma 50% 
udział w eksporcie zbóż.

Mathias Eisert: Widzimy 
w Polsce ogromny potencjał, 
tylko musimy wspólnie z rol-
nikiem wypracować strategię 
działania. Rolnik musi wie-
dzieć, że jeśli więcej włoży 
w ten biznes, więcej zainwe-
stuje, to nie tylko osiągnie 
zwrot kosztów ale też zyska. 
Kwalifikowane nasiona, na-
wozy wysokiej jakość oraz 
odpowiednie dawki ŚOR na-
leży traktować jako inwesty-
cję, a zwrot z tej inwestycji 
naprawdę będzie większy, 
co musimy rolnikowi uświa-
domić. Na pewno następne 
dwa lata wiele pokażą w na-
szym biznesie. Naszym do-
celowym klientem jest rol-
nik, który jest dla nas naj-
ważniejszy. 

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała  

Ewa Grabowska

Nowa struktura Zarządu HaGe Polska

Od maja br. w Spółce HaGe Polska zaszły zmiany doty-
czące struktury Zarządu Spółki, z dotychczasowej jed-
noosobowej przyjął postać trzyosobową. Prezesem Za-
rządu, jak do tej pory, pozostaje Pani Joanna Bąkorow-
ska-Butlak, która zyskała wsparcie dwóch Członków 
Zarządu – Pana Mathiasa Eisert i Carla Johana Larsen. 
Tym sposobem struktura Zarządu HaGe Polska odzwier-
ciedlać będzie narodowościowy udział grupy (Niemcy, 
Dania, Polska), który za sprawą wymiany międzynaro-
dowych doświadczeń przynosi liczne sukcesy.

Joanna Bąkorowska-Bu-
tlak, w grupie HaGe Kiel 
od 8 lat, z branżą rolni-
czą związana 13 lat, tak 
jak do tej pory, pełniąc 
funkcję Prezesa Zarządu, 
nadzoruje pracę działu 
agro, pasz i komponen-
tów.

Carl Johan Larsen, w 
grupie od 5 lat, dotąd 
wspierał firmę w zakresie 
sprzedaży. Jako członek 
zarządu nadzoruje pra-
cę działu zbóż, logisty-
kę a także odpowiada za 
zagadnienia współpracy 
korporacyjnej.

Mathias Eisert, dotych-
czas pełnił funkcję Dy-
rektora administracyjno 
- finansowego, obecnie 
poza sprawowaniem kie-
rownictwa nad tym pio-
nem Spółki odpowiada 
za aspekty formalno-
prawne działalności.

Kompleksowe partnerstwo

Z nowymi Członkami Zarządu HaGe Polska – Carlem Johanem Larsenem– odpowiedzialnym za pion zbóż i logi-
stykę oraz Mathiasem Eisertem – odpowiedzialnym za administrację i finanse, rozmawiamy o perspektywach 
firmy w kontekście obecnej sytuacji na rynku zbóż.

HaGe Wytwórnia Koncentratów i Premiksów obok centrali 
firmy w Żołędowie. Fot. Archiwum HaGe Polska
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Co miesiąc spraw-
dzimy, jak so-
bie radzą wybrane 

uprawy i z jakimi trudno-
ściami borykać się będą 
rolnicy. Wizytę rozpoczy-
namy w grupie 5 spółek, 
którą tworzy CC MARK i 4 
inne o polsko-duńskim ka-
pitale w województwie za-
chodniopomorskim, oraz 
Rolniczej Spółdzielni Pro-
dukcyjnej Burkatów w wo-
jewództwie dolnośląskim. 
Po polach polsko-duńskiej 
grupy oprowadza nas Pan 
Seweryn Suchodolski, szef 
produkcji roślinnej. Pola 
RSP Burkatów odwiedzamy 
z Panem Prezesem Zdzisła-
wem Urbańskim. 

Przydałoby się trochę ciepła
5 spółek o łącznej po-

wierzchni 3700 ha położo-
nych jest na glebach II i III 
klasy bonitacyjnej w rejo-
nie Pyrzyc i ciągnie się aż 
do Dolic. Podstawowy pro-
fil działalności to uprawa: 2 
tys. ha pszenicy, 400 ha jęcz-
mienia, 1100 ha rzepaku, 70 
ha buraków i w zależności 
od roku od 200 do 300 ha 
kukurydzy. PPszenica to od-
miany konsumpcyjne, jak 
Turkis, Kranich, Brillant, 
oraz inne, wśród rzepaków 
to odmiana ES Astrid ho-
dowli Euralis.

- Odmianę Kranich pozna-
łem w ubiegłym roku, zasia-
łem ok 10 ha, jako materiał 
siewny. W tym roku zasia-
łem 270 ha tej odmiany, wy-
brałem ją dlatego, że jest to 
pszenica z dobrej hodowli. 
Od 3 lat uprawiam Turkisa i 
obserwując plony i zdrowot-
ność tych odmian postanowi-
łem siać więcej Kranicha. Jest 
to pszenica bardzo zdrowa i 
odporna na większość cho-
rób, a i plonowo i parame-
trowo też jest bardzo dobra. 
W ubiegłym roku uzyskali-
śmy przy 200 kg azotu 15 kg 
białka przy tej odmianie – 
informuje Seweryn Sucho-
dolski.

Nawożenie pod pszenice
• 200 do 220 kg czystego 

azotu, 
• 60 kg potasu, 
• 40 fosforu, 
• 23 kg siarki i 20 ma-

gnezu.

- W ubiegłym nie stoso-
waliśmy fosforu ze względu 
na sytuację rynkową. Bez 
tego nawożenia mieliśmy 
plon pszenicy w ilości 7 do 
10 ton. W tym roku musieli-

śmy już dokupić nawozy, ale 
też i ceny były już do przyję-
cia. Chociaż nie wróciła jesz-
cze ta relacja cenowa sprzed 
3 lat pszenicy do nawozów – 
uzupełnia Pan Seweryn.

Dobór ochrony fungicy-
dowej uzależniają w gospo-
darstwie od sytuacji pogo-
dowej. Nie opierają się na 
schematach, a substancje 
aktywne dobierane są wg 
potrzeb w zależności od od-
porności danej odmiany na 
choroby.

Jak sobie radzi pszenica 
w obecnej sytuacji pogodo-
wej? Wygląda nieźle, ale jest 
krótsza w porównaniu do 
roku ubiegłego. Z powodu 
zimna rośnie wolniej, i jest 
ok 1–2 tygodni różnicy w 
stosunku do normalnych 
lat. Mniejszy na pewno bę-
dzie plon słomy, a jeśli cho-
dzi o ziarno to zbyt wcze-
śnie, aby to ocenić. Jednak 
pszenica wygląda bardzo 
dobrze. Nie ma na razie za-
grożenia ze strony chorób, 
bo nie ma wysokich tempe-
ratur i wilgotności. Ale jaki 
będzie plon, to się okaże w 
trakcie zbiorów.

- W porównaniu z ubie-
głymi latami i innymi od-
mianami to jest dobry wy-
bór, pszenica ładnie prze-
zimowała – dodaje gospo-
darz. - W porównaniu np. 
do upraw w Danii, gdzie wy-
stąpiły niespotykane u nich 
obfite opady śniegu, tam sza-
cunki co do zbiorów są wręcz 
tragiczne. Zwykle zbierają 
7-8 ton, a teraz będzie 4-5 
ton z ha.

Pan Seweryn Suchodol-
ski pracuje w tym przedsię-
biorstwie od trzech lat, ale 
z rolnictwem związany jest 
od 1997 r. i jak mówi, cały 
czas się uczy: Rolnik musi 
cały czas reagować na wa-
runki pogodowe. Nie można 
narzucić planów fungicydo-
wych, potrzeby trzeba zmie-
niać i regulować.

Na drugim miejscu pod 
względem areału jest uprawa 
rzepaku, tutaj odmiana 
ES Astrid – uprawiana od 
trzech lat. 3 lata temu Pan 
Seweryn obsiał tą odmianą 
70 ha i uzyskał ładny plon: 
5,3 tony z hektara. W ubie-
głym roku z 60 ha zebrał 6 
ton z ha, a w roku bieżącym 
tę odmianę uprawia na 380 
ha. Jak widać po zasiewach 
odmiana się sprawdziła. - 
Co roku jest lepiej. Średnio 
przy naszym gospodarstwie 
uzyskujemy 4,5 – 5 ton. Ta 

odmiana rzepaku spełnia za-
łożone przeze mnie parame-
try, a nawet dużo je przewyż-
sza. Jest godna polecenia – 
mówi Pan Seweryn. 

Nawożenie pod rzepak
• 200 kg czystego azotu,
• 120 kg potasu, 
• 70 kg fosforu. 

Rzepak dobrze poradził 
sobie z przezimowaniem, 
nie było żadnych kłopo-
tów.

– W tym roku nie było też 
zbyt dużo szkodników, ani 
chowacza ani słodyszka, 
przynajmniej nie w ilości za-
grażającej. Nie widać żad-
nych uszkodzeń po żerowa-
niu szkodników. Jak na razie 
przydałoby się trochę ciepła 
- uzupełnia.

Musieliśmy dokarmić pszenicę
Rolnicza Spółdzielnia Pro-

dukcyjna Burkatów, gmina 
Świdnica, woj. dolnośląskie 
posiada młyn, dlatego też 
większość upraw zajmuje 
pszenica ozima, która jest 
ukierunkowana pod pro-
dukcję  młyna. W 300-hek-
tarowym gospodarstwie, na 
glebach klasy od IIIA do V, 
200 ha to pszenica, pozo-
stałe zasiewy to buraki oraz 
jęczmień na potrzeby pa-
szowe. 

– Ze względu na trudne 
warunki klimatyczne mamy 
pszenicę ozimą. Ona najle-
piej się sprawdza w naszym 
regionie. Odmiany, które 
uprawiamy to Kranich, 
Trend i Akteur – informuje 
Prezes Zdzisław Urbański. – 
Każdego roku wprowadzamy 
jedną nową odmianę – na 
sprawdzenie, jak się zacho-
wuje w naszych warunkach, 
a dwie pozostałe są stare. W 

2008 roku był to Trend, w 
2009 r. Kranich. Jeżeli się 
sprawdzi i plonuje przy-
najmniej kilka procent wię-
cej od pozostałych odmian 
będących w naszym gospo-
darstwie, wówczas wprowa-
dzamy w większym zakresie. 
Materiał siewny jest drogi i 
w większości opieramy się na 
własnym materiale pszenic, 
które wcześniej kupowane są 
od hodowców, a następnie 
rozprowadzamy je we wła-
snym gospodarstwie.

Wybór na pszenicę Kranich 
padł ze względu na możliwość 
późnego siewu po schodzą-
cych z pola burakach. Późny 
siew niesie ze sobą większe 
ryzyko: po pierwsze wschodzi 
dość późno, bo w październik 
u– listopadzie, a dwa, że to te-
ren bardziej podgórski. Psze-
nica musi być bardziej wy-
trzymała i musi sobie radzić 
w trudnych warunkach. 

- Przedplon „zabrał” wodę 
i składniki odżywcze, dla-
tego pszenica ma utrudnione 
wschody. Przy zaleceniu tej 
odmiany jako odpowiedniej 
na trudne warunki zdecy-
dowałem się wprowadzić ją 
na nasz teren. Pszenica była 
siana pod koniec paździer-
nika, a wiosną warunki były 
sprzyjające - pszenica wyglą-
dała bardzo ładnie – opo-
wiada Zdzisław Urbański. 

Nawożenie pod pszenicę 
przed siewem
• 27 kg azotu
• 90 kg potasu
• 60 kg fosforu

Wiosną długo na polach 
zalegał śnieg, dopiero po 
jego stopnieniu – pod koniec 
marca, pracownik Okręgo-
wej Stacji Chemiczno-Rol-
niczej we Wrocławiu mógł 

wejść na pole i pobrać próby 
na zawartość azotu w glebie. 
Pobrano 2 próby na głęboko-
ści 30 i 60 cm. Po tym można 
było określić dawkę startową 
i drugą dawkę azotu. Pierw-
sza dawka podana została 
w formie RSM w ilości 52 
kg zaraz po zejściu śniegu. 
Druga dawka została po-
dana w formie saletry w fa-
zie BBCH 31-32, gdy wyczu-
walne było pierwsze kolanko 
w pszenicy, w ilości 30–51 
kg azotu na hektar. - Wio-
sna była wyjątkowo mecząca, 
przynajmniej na naszym te-
renie ze względu na pogodę – 
w kwietniu były jeszcze przy-
mrozki, temperatura w nocy 
około 0°, odbiło się to na kon-
dycji roślin, wystąpiły prze-
barwienia w wyniku niedo-
boru azotu – opowiada Pan 
Zdzisław Urbański. - Zasto-
sowaliśmy dokarmianie do-

listne roślin. Ilość nawożenia 
zależy od ilości wody w gle-
bie i samej struktury gleby, 
zwłaszcza po burakach. 

- Pod koniec marca za-
stosowano pierwszą dawkę 
azotu, a w kwietniu rośliny 
dokarmiono drugą dawką. 
Zobaczymy jak się teraz za-
chowa pszenica. Po śnieżnej 
zimie myśleliśmy, że będzie 
atakowana przez choroby 
grzybowe, ale wytrzymała. 
A teraz warunki panujące 
wiosną spowodowały pogor-
szenie jej kondycji. Powo-
dem jest niska temperatura 
i duża wilgoć. Trudno ocenić 
pszenice na dzień dzisiejszy, 
mimo że po zejściu śniegu 
zapowiadała się bardzo do-
brze – dodaje Pan Zdzisław 
Urbański.

Ewa Grabowska
Wiadomości Rolnicze Polska

ewa@wrp.pl

Rozpoczynamy cykl reporterskich podróży po wybranych gospodarstwach rolnych, podczas których wraz z 
Państwem, przez kolejne miesiące, będziemy obserwować sytuację na polach, sprawdzimy stan upraw, kon-
dycję roślin, poszukamy chorób, szkodników, wykonamy opryski, zbierzemy plon – oceniając jego ilość i ja-
kość, przechowamy go lub sprzedamy – w zależności od koniunktury na rynku. Aż do kolejnego sezonu...

Z mikrofonem przez pola

Obrót ziarnami pszenicy z 2009 roku 
powoli wyczerpuje się, wobec czego ry-
nek zaczyna orientować się na zbiory, 
które wkrótce powinny rozpocząć się 
w południowej Europie. Jednak ze 
względu na znaczne opady deszczu 
zbiory zostaną opóźnione o około dwa 
tygodnie. W warunkach południowych 
plony zbiera się z reguły około 20 maja, 
w tym roku będzie to jednak dopiero 
początek czerwca.

Także prognozy dotyczące najbliż-
szych zbiorów w Europie nie są wy-
raziste: 

W Polsce miniony maj był najbar-
dziej mokry od kilkunastu sezonów. 
Na skutek tych warunków pogodo-
wych część upraw zbóż i rzepaku zo-

stała zniszczona. Największe szkody 
dotknęły południową część kraju. Po-
nadto obfite opady deszczu uniemożli-
wiają wykonanie fungicydowych zabie-
gów ochronnych, co może mieć nega-
tywny wpływ na jakość zbiorów.

Z kolei we Francji i Wielkiej Bryta-
nii rośliny będą potrzebowały deszczu 
w najbliższej przyszłości, brak opadów 
uniemożliw bowiem dobre zbiory. W 
Wielkiej Brytanii eksport oparty jest 
o ilości, które pozwolą na utrzymanie 
eksportu na założonym poziomie 2 mln 
ton na koniec roku. 

W Niemczech uprawy są w dobrej 
kondycji. Podobnie sytuacja przedsta-
wia się w Hiszpanii, gdzie prognozo-
wany jest wzrost produkcji o 4 mln ton 

w porównaniu z rokiem ubiegłym. Za-
kładany jest głównie wzrost produkcji 
jęczmienia o 2,6 mln t oraz pszenicy – 
1,3 mln t. Dobra kondycja upraw do-
tyczy także Ukrainy. Jednak sytuacja 
ekonomiczna związana ze słabym euro 
determinuje droższe stawki importowe 
z tego regionu.  

Podsumowując, powyższe zależno-
ści przyczyniają się do ogólnego obni-
żenia cen na światowym rynku zbóż, 
jednak słabe euro, niski poziom opa-
dów w Północno-Zachodniej Europie 
oraz bieżący popyt we Francji prze-
ciwdziałają tej tendencji i podnoszą 
poziom cen. 

Opracowanie: Carl Johan Larsen, Daniel 
Ambrozik – dział zbóż HaGe Polska 

Raport z rynku zbóż

Rzepakom najbardziej przydałoby się teraz słońce i trochę 
wyższe temperatury, bo rośliny dobrze przezimowały a i ze 
strony szkodników nie było zbyt dużego zagrożenia.

W porównaniu z ubiegłymi latami i innymi odmianami 
Kranich to dobry wybór, pszenica ładnie przezimowała, 
mówi Seweryn Suchodolski, szef produkcji roślinnej.
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Tracone są zwykle na-
siona najlepsze jako-
ściowo, pochodzące 

z łuszczyn wytworzonych na 
pędzie głównym. Widoczne 
jest to w postaci samosie-
wów, które pozostawiane 
są niekiedy pod przyszło-
roczne zbiory, zdarza się 
(choć rzadko) z dobrym 
skutkiem. Niewskazane jest 
zwłaszcza pozostawianie w 
tej postaci odmian mieszań-
cowych rzepaku. Następuje 
bowiem rozszczepianie cech 
i drastyczny spadek plonów, 
a często również ich jako-
ści. Zebrane nasiona z takich 
plantacji (również z odmian 
populacyjnych) zawierają 
zwykle podwyższoną zawar-
tość niepożądanego kwasu 
erukowego w oleju i glukozy-
nolanów w śrucie poekstrak-
cyjnej. Poza tym mogą się 
krzyżować z innymi gatun-
kami z rodziny kapustowa-
tych (krzyżowych), w tym z 
chwastami. Tworzą się wów-
czas niemożliwe do chemicz-
nego zwalczenia rzepakopo-
dobne rośliny, mające zwy-
kle większy wigor (załączona 
fotografia). Skutecznie kon-
kurują z roślinami rzepaku o 
wodę, składniki pokarmowe 
i światło. Poza tym wcześniej 
dojrzewają i osypują nasiona, 
zanieczyszczając pole nawet 
na kilkanaście lat. 

Samosiewny można nato-
miast traktować jako dość 
cenny nawóz zielony, dostar-
czający po ich przyoraniu, 
substancji organicznej, z któ-
rej powstają związki próch-
niczne. Rosnące rośliny rze-
paku zapobiegają stratom 
azotu oraz korzystnie od-
działują w trakcie wegetacji 
i po ich przyoraniu na wła-
ściwości fizyczne (strukturę 
gleby), chemiczne (zwięk-
szają przyswajalność skład-
ników) i biologiczne gleby. 
Pozostawiają więc doskonałe 
stanowisko dla roślin następ-
czych, np. pszenicy ozimej, 
jak też zbóż jarych. Jest to je-
dyna i dość kosztowna (prze-
ciętnie 400–600 zł/ha) zaleta 
osypanych nasion rzepaku. 
Taki sposób wykorzystania 
samosiewów można pole-
cać pod warunkiem, że rze-
pak przychodzi na to samo 
pole nie częściej niż co 5 lat, 
a więc jego udział w struk-
turze zasiewów  nie prze-
kracza 20%. Chodzi o to, by 

nie stwarzać korzystnych wa-
runków dla rozwoju choro-
botwórczych patogenów rze-
paku. 

W warunkach nierówno-
miernego rozwoju i dojrze-
wania roślin, jak też ich za-
chwaszczenia, celowa może 
być wcześniejsza desyka-
cja plantacji (na 5–10 dni 
przed planowanym zbio-
rem), czyli jej dosuszenie 
preparatami: Basta 200 SL, 
Reglone 200 SL lub Turbo 
200 SL. Do likwidacji chwa-
stów, zwłaszcza perzu w 
dojrzewającym rzepaku, a 
jednocześnie jego dosusze-
nia, można też użyć herbi-
cydów zawierających glifo-
sat, czyli Roundupu, bądź 
jego licznych generyków. 
Oprysk należy wykonać na 
14–21 dni przed planowa-
nym zbiorem nasion.

Jak natomiast przeciwdzia-
łać pękaniu łuszczyn i osypy-
waniu nasion? Wydaje się, 
że najlepszym sposobem 
uniknięcia strat jest zasto-
sowanie w odpowiedniej fa-
zie dojrzałości łuszczyn pre-
paratów: Elastiq, Flexi, Nu–
Film 96 EC lub Spodnam 555 
SC. Preparaty te to naturalne 
„gumy” roślinne, które na-
niesione w wyniku oprysku 

na łuszczyny rzepaku (rów-
nież strąki grochu) wytwa-
rzają cienką, elastyczną i wo-
doszczelną błonkę, nie zmy-
walną przez deszcz (po 30 
minutach od naniesienia). 
Wytworzona warstewka 
gumy skleja łuszczyny, za-
pobiegając zmianom ich ob-
jętości w wyniku nasiąkania 
wodą (deszcz, rosa) i wysy-
chania, a następnie ich pęka-
nia. Wymienione preparaty 
ograniczają wnikanie wody 
do wnętrza łuszczyny, na-
tomiast nie utrudniają jej 
wydostawania na zewnątrz 
podczas dojrzewania. Ro-
śliny po naniesieniu prepa-
ratu są w pełni żywe, dzięki 
czemu łuszczyny i zawarte 
w nich nasiona przyrastają 
i naturalnie dojrzewają. Jest 
to istotne, gdyż w ostatnim 
miesiącu przed zbiorem od-
bywa się tworzenie i wypeł-
nianie nasion w dojrzewają-
cych łuszczynach. Przyjmuje 
się, iż w tym okresie tworzy 
się dziennie do 50 kg plonu 
nasion w przeliczeniu na 
powierzchnię 1 ha. Dlatego 
też każdy dodatkowy dzień 
przedłużonego dojrzewania 
zwiększa plon nasion i ich 
zaolejenie. Dojrzewają dzięki 
temu łuszczyny i nasiona z 

pędów bocznych, co oznacza 
możliwość zbioru znacznie 
większej ilości łuszczyn i na-
sion wytworzonych na rośli-
nie. W wyniku tego zabiegu 
można też liczyć na mniej-
sze straty w wyniku grado-
bicia, ponadto zebrane na-
siona zawierają mniej wody, 
co zmniejsza koszty ich do-
suszania.

Rzepak zbierany jest w 
technologii jedno-, bądź 
dwuetapowej. Przy najczę-
ściej prowadzonym u nas 
zbiorze jednoetapowym, za-
chodzi niekiedy konieczność 
desykacji, czyli chemicznego 
dosuszania plantacji, zwłasz-
cza przy jej nadmiernym 
(wtórnym) zachwaszczeniu. 
W takim przypadku desyka-
cję można opóźnić o 5–7 dni 
w stosunku do tradycyjnego 
terminu. Wówczas Spodnam 
(w dawce 0,6 l/ha), łącznie z 
glifosatem należy zastoso-
wać w fazie, gdy łuszczyny 
są jeszcze elastyczne, przy-
bierają kolor zielonkawo-
żółty, zaś zgięte w kształt li-
tery V lekko pękają, mogą 
wówczas wypadać pojedyn-
cze nasiona.. 
Prof. dr hab. Czesław Szewczuk

Uniwersytet Przyrodniczy  
w Lublinie

Aby łuszczyny nie gubiły 
cennego ładunku

Niektóre odmiany rzepaku, zwłaszcza w latach niesprzyjających równomiernemu 
dojrzewaniu, wykazują zwiększoną podatność na pękanie łuszczyn i osypywanie 
nasion. Straty wynoszą od kilku do kilkunastu procent, niekiedy są znacznie 
większe, np. w wyniku gradobicia, przed planowanym zbiorem nasion. 

Niemożliwe do chemicznego zwalczenia rzepakopodobne rośliny mają zwykle więk-
szy wigor, skutecznie konkurują z roślinami rzepaku o wodę, składniki pokarmowe i 
światło. 
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Aleksander Tibus: To, 
co można w tej chwili 
zrobić, to jedynie po-

móc roślinom – wspomóc je 
odpowiednimi preparatami. 
Mam tutaj na myśli biostymu-
latory. Jednym z biostymulato-
rów, a właściwie fizjostymu-
lantów jest nasz produkt PRP 
EBV, który wpływa na inten-
syfikację procesów fotosyn-
tezy, nawet przy tak niskim 
nasłonecznieniu jakie mamy 
obecnie. Dzięki temu prepa-
ratowi roślina produkuje wię-
cej chlorofilu, a proces fotosyn-
tezy, nawet w takich warun-
kach jak obecnie, jest bardziej 
intensywny. Roślina produku-
jąc więcej energii jest bardziej 
odporna na wszelkiego rodzaju 
stresy, jest lepiej rozwinięta, sil-
niejsza, łatwiej może więc prze-
trwać trudne warunki.

WRP: Jak ocenia Pan stan 
gleb w Polsce w kontekście in-
formacji, że w wyniku inten-
sywnej eksploatacji rolniczej 
ulegają one degradacji

AT: Na pewno intensywna 
uprawa, ale także uproszcze-
nia w płodozmianie, powodują 
stopniową degradację gleby 

niszcząc jej strukturę gruzeł-
kowatą, przez co łatwo ulega 
ona erozji. Duża część wierzch-
nich jej warstw ulega wypłuki-
waniu przez wodę bądź wywie-
waniu przez wiatr. Temu rów-
nież możemy przeciwdziałać 
stosując produkty pozytywnie 
wpływające na strukturę gleby, 
np. PRP SOL. 

WRP: Kolejne pytanie do-
tyczy produktów, które PRP 
posiada w swojej ofercie. Po-
zwalają one na utrzymanie 
względnie właściwej struktury 
gleby w monokulturach. 

AT: Monokultura nie jest 
systemem płodozmianowym, 
który PRP wspiera, choć w 
uprawach kukurydzy w mo-
nokulturze PRP SOL akurat 
sprawdza się nieźle. Kuku-
rydza jest uprawą, która wy-
maga wielu zabiegów chemicz-
nych, a jej intensywne nawoże-
nie też nie jest bez wpływu na 
stan gleby. Ponadto w uprawie 
kukurydzy gleba przez kilka 
miesięcy pozostaje bez okrywy 
roślinnej, a w związku z tym 
podlega w większym stopniu 
erozji. W takim wypadku PRP 
SOL, wprowadzając do gleby 

odpowiednie mikroskładniki 
wpływające na całkowitą ży-
zność gleby może pomóc, two-
rząc trwałą strukturę gruzełko-
watą dzięki połączeniom mine-
ralno – organicznym. Można w 
ten sposób poprawić sytuację, 
choć podkreślam, nie jest to 
poprawny sposób prowadze-
nia upraw.

WRP: Jak szacuje Pan tego-
roczne plony w kontekście pa-
nującej aury?

AT: Trudno jest mówić o plo-
nach w tej chwili, trzeba pocze-
kać ok. miesiąca. Na Pomorzu 
Gdańskim wegetacja jest bar-
dzo opóźniona, sądzę, że na-
wet 10-14 dni. Dość mocno 
ucierpiały rzepaki, w wielu 
miejscach plantacje zostały zli-
kwidowane, a w innych na spo-
rym areale znacząco przerze-
dzone. Zboża wyglądają nieźle, 
natomiast skrócony okres we-
getacyjny oraz obecna aura (in-
tensywne opady deszczu, ni-
skie temperatury, słabe nasło-
necznienie) mogą spowodo-
wać, że plony będą niższe. Na 
dzisiaj dosyć słabo wyglądają 
plantacje kukurydzy, niewiele 
lepiej buraka cukrowego – ro-

śliny stoją prawie w miejscu 
z powodu braku ciepła i nad-
miaru wody.

WRP: Tutejsze pola, na któ-
rych gospodaruje Dutch Far-
mers, to pogranicze polodow-
cowych moren piaszczystych i 
madów pyrzyckich. Na wielu 
polach tego gospodarstwa wy-
stępuje poważny problem za-
stoisk wodnych, miejscami się-
gających kilku hektarów. Co 
zaproponowałby Pan zarzą-
dzającemu gospodarstwem na 
takie problemy?

AT: Jeśli chodzi o zasto-
iska wodne, to po pierwsze 
działającą sprawnie meliora-
cję. Natomiast jeśli chodzi o 
samą glebę, to tutaj jak naj-
bardziej można zapropono-
wać nawóz PRP SOL, który 
stwarzając korzystne warunki 
dla rozwoju tlenowych orga-
nizmów glebowych pozytyw-
nie wpływa na wiele jej para-
metrów. Warto wspomnieć 
o strukturze gruzełkowatej 
gleby, o tworzeniu się kana-
lików, dzięki którym nadmiar 
wody jest odprowadzany do 
wnętrza gleby lub bezpośred-
nio do atmosfery. Klienci, któ-

rzy stosują PRP SOL od czte-
rech lat i dłużej, także ci na 
ciężkich, zwięzłych glebach, 
dzisiaj nie mają już tego pro-
blemu, ponieważ pojemność 
wodna ich gleb zwiększyła się 
od kilku do kilkunastu razy. 
Jest to istotne przy obecnej 
pogodzie, kiedy wody jest 
nadmiar, ale również w cza-
sie suszy. Wtedy gleba jest w 
stanie zmagazynować duże 
ilości wody i dzięki temu ro-
śliny znacznie później od-
czuwają jej niedobór. Struk-
tura gruzełkowata to również 
dla rolnika łatwiejsza uprawa 
gleby, a więc niższe koszty 

(mniej paliwa, mniejsze zu-
życie części roboczych ma-
szyn, krótszy czas pracy). Dla 
rośliny to m.in. dłuższe, gęst-
sze korzenie, a więc dostęp 
do większej ilości składników 
pokarmowych i wody, więk-
sza odporność na niesprzyja-
jące warunki atmosferyczne. 
To oczywiście tylko niektóre 
aspekty działania PRP SOL i 
jego wpływu na glebę. Szcze-
gółowych informacji zainte-
resowani powinni szukać u 
przedstawicieli handlowych 
naszej firmy pracujących w ca-
łej Polsce i na naszej stornie 
www.prp-technologies.eu n

Obecna sytuacja pogodowa jest utrudnieniem dla rolników. Niskie temperatury, brak światła słonecznego, 
nadmiar wilgoci ma zły wpływ na uprawy. Jakie działania można podjąć w takiej sytuacji? Pytamy o to Alek-
sandra Tibusa z PRP Polska, Dyrektora regionalnego Polska Północna, podczas jednego z majowych spotkań 
PRP „Podróż do wnętrza ziemi” w Stargardzie Szczecińskim.

Roślinom potrzebna jest pomoc

Aleksander Tibus PRP Polska, Dyrektor regionalny Pol-
ska Północna.

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp,pl
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Ciąg dalszy ze s. 1
Chaos kompetencyjny – winne 
prawo

Szaleństwo kompetencyjne 
– tak określa w rozmowie z 
WRP, podział obowiązków, 
które wprowadza obowiązu-
jące Prawo Wodne pomię-
dzy poszczególne instytucje, 
rzecznik NIK, Paweł Biedziak. 
Prawo wodne, zamiast regulo-
wać, wprowadza chaos i jest 
pośrednio przyczyną niedosta-
tecznej dbałości o koryta rzek 
i urządzeń wodnych. Minister 
właściwy ds. gospodarki mor-
skiej zarządza wodami morza 
terytorialnego oraz morskich 
wód wewnętrznych wraz z wo-
dami Zatoki Gdańskiej. Prezes 
Krajowego Zarządu Gospo-
darki Wodnej pełni kontrolę 
nad wodami istotnymi dla 
kształtowania zasobów wod-
nych oraz ochroną przeciw-
powodziową, w szczególności 
nad potokami górskimi, jezio-
rami naturalnymi, śródlądo-
wymi drogami wodnymi oraz 
ciekami naturalnymi o śred-
nim przepływie 2 m3/s w prze-
kroju ujściowym. Marszałek 
województwa ma za zadanie 
regulację stosunków wodnych 
na potrzeby rolnictwa. Melio-
racjami urządzeń o zastoso-
waniu rolniczym oraz koryt 

rzek zajmują się również woje-
wódzkie zarządy melioracyjne, 
kanałami melioracyjnymi i ro-
wami przydrożnymi zajmują 
się samorządy gminne.

Gminy mają związane ręce!
Nie mamy środków finanso-

wych na oczyszczanie rowów, 
czy regulację koryt dwóch 
rzek przepływających przez 
naszą gminę – mówi Sekre-
tarz Gminy Piątek, Pani Re-
nata Lepalczyk. – W ramach 
PROW możemy występować 
jedynie o dofinansowanie na 
podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej. Na-
sze wnioski, dotyczące regula-
cji koryta rzek: Maliny, Mosz-
czenicy i Strugi, kierowane do 
Wojewódzkiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych 
w Łodzi, są corocznie odrzu-
cane. Z podobnymi proble-
mami spotyka się większość 
gmin w Polsce.

Z danych MRiRW wynika, 
że z 222 wniosków złożonych 
w 2009 r. przez wojewódzkie 
zarządy melioracji na sumę 
946 mln złotych, marszał-
kowie województw przyjęli 
do realizacji jedynie 143 za-
dania na sumę 604 mln zło-
tych (dane MRiRW z 31 maja 
2010 r.). WZMUW w Łodzi 

realizuje obecnie zaledwie 4 
zadania w ramach PROW na 
sumę ok. 8 mln złotych (żadne 
z nich nie dotyczy zalanej w 
90% Gminy Piątek). Wniosek 
jest jeden: wojewódzkie za-
rządy melioracji składają zbyt 
mało wniosków, które później 
trafiają dodatkowo na opór w 
realizacji ze strony urzędni-
czego biurka.

Powrót do spółek wodnych?
Finansowe wsparcie woje-

wodów na budowę melioracji i 
urządzeń wodnych podstawo-
wych i szczegółowych, otrzy-
mują te gminy, które mają wła-
sne środki na ten cel np. dzięki 
działaniu spółek wodnych. Np. 
w Gminie Głowno (łódzkie), 
gdzie pomimo obecności rzeki 
i jeziora nie było podtopień, 
dlatego, że w obrębie gminy 
rowy są regularnie konser-
wowane i czyszczone. Rol-
nicy zrzeszeni są w Gminnej 
Spółce Wodnej płacą składki 
( 50–200zł rocznie) i dzięki 
zgromadzonemu kapitałowi 
i wojewódzkim dotacjom, 
mogą dbać o swoje uprawy. 
(rolnicy będą zmuszeni two-
rzyć gminne spółki wodne, 
ponieważ w myśl ustawy to 
właśnie rolnicy odpowiadają 
za stan przylegających do ich 

gruntów rowów melioracyj-
nych). 

Jak to jest z ubezpieczeniami?
ARiMR wydała komunikat 

o możliwości zaciągnięcia kre-
dytu klęskowego. To jedyna re-
alna pomoc na jaką dziś mogą 
liczyć rolnicy. Aby skorzystać 
z preferencyjnego kredytu klę-
skowego, należało ubezpie-
czyć co najmniej 50% upraw. 
Największy polski ubezpie-
czyciel oferuje dwa ubezpie-
czenia pakietowe, zależne od 
pory roku. Pakiet Jesień: gra-
dobicie, ujemne skutki prze-
zimowania i przymrozki wio-
senne; Pakiet Wiosna:grado-
bicie i przymrozki wiosenne. 
Dodatkowo przed skutkami 

suszy ubezpieczenia zawie-
rane są do końca kwietnia. W 
2010 r. Polski Zakład Ubez-
pieczeń nie zawierał jednak 
umów odnośnie ryzyka po-
wodzi w ogóle.

Jeśli klient chce ubezpieczyć 
uprawę od wszystkich ryzyk, 
dotacja należy mu się tylko dla 
jednego ryzyka, a za resztę płaci 
w całości. Dla wielu rolników 
ubezpieczenie jest nieopłacalne 
ze względu na wysokośćskładki. 
Wynosi ona 12% od spodziewa-
nej wartości uprawy, co jest nie 
do zaakceptowania. Jak z tego 
wynika niewielu rolników sko-
rzysta z preferencyjnych kredy-
tów klęskowych.

Z ostatniej chwili: W fazie 
projektu jest na razie roz-

porządzenie przygotowy-
wane w MRiRW, w którym 
przewidziano zapomogę dla 
każdego poszkodowanego w 
wysokości 2 tys. zł (dla go-
spodarstw poniżej 5 ha) lub 
4 tys. zł (dla gospodarstw 
powyżej 5 ha). W związku z 
decyzjami Rady Ministrów 
z 25 maja br. przeznaczono 
również sumę 6 tys. zł w 
ramach pomocy socjalnej. 
Pieniądze miały być do-
stępne (wg obietnicy złożo-
nej przez Premiera Donalda 
Tuska przed kamerami) na-
tychmiast i dla każdego. Nie 
ma jednak jeszcze sygnałów 
o wypłatach funduszy po-
mocowych. 

Joanna Kaźmierczak-Błocisz

Niemoc w powodzi

Wojewódzkie zarządy melioracji składają zbyt mało wniosków, które później trafiają 
dodatkowo na opór w realizacji ze strony urzędniczego biurka.
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Do najgroźniejszych 
chorób powodu-
jących niszczenie 

części nadziemnej roślin 
ziemniaka (ograniczając 
możliwość gromadzenia 
plonu) w Polsce i na świe-
cie zaliczyć możemy al-
ternariozę ziemniaka (fot. 
1). Jest to choroba, która w 
warunkach naszego kraju 
pojawia się w okresie bar-
dzo ważnym dla rozwoju 
roślin ziemniaka. Pierwsze 
objawy choroby są obser-
wowane po około 50 do 70 
dni od sadzenia w momen-
cie rozpoczynania wiązania 
bulw pod krzakiem (po-
czątek kwitnienia). Nisz-
czenie powierzchni asymi-
lacyjnej wywołane rozwo-
jem choroby prowadzi do 
znacznych strat w plonie, 
które w naszym kraju się-
gają nawet 30%.

Do skutecznego zwal-
czania alternariozy ziem-
niaka zarejestrowanych 
jest obecnie kilkadziesiąt 
środków chemicznych róż-
niących się sposobem dzia-
łania na i w roślinie (po-
wierzchniowe, wgłębne i 
systemiczne) oraz dzia-
łaniem na patogenna, 
sprawcę choroby (zapo-
biegawcze, lecznicze, wy-
niszczające). Uwzględnie-
nie tych aspektów w ukła-
daniu programów ochrony 
plantacji pozwoli rolnikom 
na skuteczne prowadzenie 
ochrony chemicznej oraz 
uzyskanie wysokich i zdro-
wych plonów. 

Wsród  fungicydów  no-
wej generacji o działaniu 
układowo-wgłębnym wy-
różniamy Infinito 687,5 
SC i Pyton Consento 450 
SC. Ten ostatni zawiera w 
swoim składzie dwie sub-
stancje aktywne o różnym 
sposobie działania. Pierw-

szą jest propamokarb – 
substancja o działaniu sys-
temicznym, która ingeruje 
w procesy syntezy fosfoli-
pidów i kwasów tłuszczo-
wych patogenu, powodując 
niszczenie błon komórko-
wych i zahamowanie jego 
wzrostu. Drugą substancję 
stanowi fenomen – sub-
stancja o działaniu wgłęb-
nym z grupy imidazolino-
nów, która hamuje oddy-
chanie mitochondrialne 
patogenu nie dopuszcza-
jąc do jego rozwoju.

Połączenie w jednym 
środku dwóch substancji 
aktywnych o tak szerokim 
zakresie działania na i w 
roślinie stworzyło fungi-
cyd o nowym systemiczno-
wgłębnym sposobie działa-
nia, który daje rolnikowi 
możliwość elastycznego 
stosowania w programach 
ochrony ziemniaka w za-
leżności od stopnia nasi-
lenia czynników chorobo-
twórczych.

W latach 2008–2009 w 
Zakładzie Nasiennictwa 
i Ochrony Ziemniaka w 
Boninie prowadzono ba-
dania skuteczności fungi-
cydu Pyton Consento 450 
SC w zwalczaniu alterna-
riozy ziemniaka.

Wyniki uzyskane w prze-
prowadzonych doświad-
czeniach (rys. 1) wykazały 
wysoką skuteczność fungi-
cydu Pyton Consento 450 
SC w ograniczaniu roz-
woju alternariozy ziem-
niaka w okresie wegetacji 
w porównaniu do fungicy-
dów standardowych. Śred-
nie zniszczenie części nad-
ziemnej nie przekroczyło 
50% (powyżej następuje 
zatrzymanie gromadzenia 
plonu) pozwalając na uzy-
skanie wysokich, dobrej ja-
kości plonów. Wydłużenie 

możliwości gromadzenia 
plonu wpłynęło korzystnie 
na jego wielkość (rys. 2).

W przeprowadzonych 
doświadczeniach stwier-
dzono wzrost plonu ogól-
nego od 19,5% do 24,5% 
(Pyton Consento 450 SC) 
w porównaniu do niechro-
nionej kontroli. Pozytywny 
efekt wzrostu plonu był za-
uważalny szczególnie dla 
frakcji bulw dużych (powy-
żej 6 cm), która jest najbar-
dziej pożądana przy upra-
wie ziemniaków na frytki, 
chipsy oraz inne przetwory 
przemysłowe. Po zastoso-
waniu ochrony chemicz-

nej wzrost plonu bulw du-
żych wynosił od 26,1% do 
57,3% (Pyton Consento 
450 SC).

Fungicyd Pyton Con-
sento 450 SC stanowiący 
mieszaninę dwóch sub-
stancji biologicznie czyn-
nych ze względu na ich 
szeroki zakres działania na 
czynniki chorobotwórcze 
może stanowić pewny ele-
ment w różnych wariantach 
ochrony chemicznej plan-

tacji ziemniaka. Ważnym 
faktem, godnym podkreśle-
nia, jest także wysoka sku-
teczność tego fungicydu w 
zwalczaniu najgroźniejszej z 
chorób ziemniaka – zarazy. 
W ostatnich latach obser-
wujemy zmiany w popula-
cji patogena, które prowa-
dzą do wzrostu infekcyjno-
ści choroby, jej gwałtowniej-
szego przebiegu oraz przeła-
mywania odporności upra-
wianych odmian. Szeroki 

zakres działania fungicydu 
Pyton Consento 450 SC (ha-
mowanie rozwoju grzyba, 
działanie antysporulacyjne, 
hamowanie rozwoju zarod-
ników konidialnych, hamo-
wanie uwalniania i kiełko-
wania zarodników pływko-
wych) pozwoli na skuteczne 
ograniczanie rozwoju alter-
nariozy i zarazy ziemniaka 
- dwóch najgroźniejszych 
chorób części nadziemnej 
roślin ziemniaka. n

Rys. 2: Wpływ zastosowania fungicydu Pyton Consento 450 SC na wielkość plonu ogól-
nego i bulw dużych. Średnie z lat 2008–2009.

Jerzy Osowski, IHAR
Zakład Nasiennictwa i Ochrony 

Ziemniaka w Boninie

artykuł  
sponsorowany

Pyton Consento® 450 SC – fungicyd nowej 
generacji do ochrony ziemniaków

Choroby i szkodniki występujące na roślinach i bulwach ziemniaka w okresie wegetacji i przechowywania są 
istotnym czynnikiem ograniczającym możliwość gromadzenia plonu. W skali globalnej na skutek oddziały-
wania czynników chorobotwórczych straty plonów wynoszą ciągle ponad 40%.

Objawy alternariozy na liściach roślin ziemniaka.

Rys. 1: Zniszczenie powierzchni asymilacyjnej (%) w Boninie w latach 2008–2009.
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Susza w okresie około-
tuberyzacyjnym (od 
ok. 1 tygodnia przed 

rozpoczęciem tuberyzacji 
przez okres 3–4 tygodni) 
może spowodować zawią-
zanie mniejszej liczby bulw 
oraz wzrost porażenia bulw 
parchem zwykłym. Okres od 
początku kwitnienia do żółk-
nięcia roślin to czas, w któ-
rym rośliny ziemniaka gro-
madzą plon, czyli bulwy po-
większają swoją wielkość i 
masę, stąd stwierdza się naj-
większą wrażliwość roślin 
na suszę. Jeżeli w tym cza-
sie wystąpi okres suszy lub 
opady są nierównomierne, to 
ogólny plon bulw jest niski z 
małym udziałem frakcji han-
dlowych. Okres suszy powo-
duje zahamowanie przyrostu 
bulw, a gdy po suszy nastę-
pują większe opady, to bulwy 
ponownie zaczynają rosnąć. 
Nierównomierność wzrostu 
jest przyczyną powstawania 
m.in. deformacji bulw (lal-
kowatość, paciorkowatość, 
spękania). Przesuszenie re-
dlin po wcześniejszym du-
żym uwilgotnieniu gleby po-
wodować może ich spęka-
nie i zielenienie bulw. Nie-
korzystne zmiany uwilgot-
nienia gleby mogą być także 
przyczyną powstawania wad 
wewnętrznych miąższu (pu-
stowatość, rdzawa plami-
stość, szklistość), a także 
dotyczyć zmian składu che-
micznego bulw, między in-
nymi wzrostu zawartości 
azotanów i glikoalkaloidów. 
Zachodzą również zmiany w 
zawartości i rozmieszczeniu 
cukrów w bulwie, co zmniej-
sza wartość technologiczną 
bulw przeznaczonych do 
przerobu na produkty sma-
żone (frytki, chipsy). 

W praktyce stosuje się na-
wadnianie deszczujące z 
deszczowni szpulowych z 
działkiem wodnym o róż-
nej wydajności dostosowa-

nej do wielkości pól, desz-
czownie szpulowe z belką 
rozlewającą na mniejszych 
powierzchniach czy desz-
czownie mostowe na du-
żych powierzchniach. No-
wością jest system nawad-
niania kroplowego. Nawad-
nianie deszczujące, czyli przy 
pomocy zraszaczy, działka 
wodnego czy belki rozlewa-
jącej, powoduje duże straty 
wody, której znaczna ilość 
w warunkach wysokiej tem-
peratury odparowuje, a przy 
okazji daje negatywne efekty 
uboczne w postaci poparzeń 
liści czy rozwoju chorób li-
ści. Nawadnianie kroplowe 
nie powoduje rozmywania 
redlin i zielenienia bulw. 
Część nadziemna roślin nie 
jest spryskiwana, nie zwięk-
sza się wilgotność w łanie, a 
tym samym zagrożenie po-
rażenia roślin zarazą ziem-
niaka jest znacznie mniej-
sze. Zmniejszając zagroże-
nie zarazą można zmniej-
szyć liczbę oprysków fungi-
cydowych na plantacji. Kro-
plowy system nawadniający 
zbudowany jest z rur o śred-
nicy 15–18 mm, długości do 
500 m i w regularnych odstę-
pach, np. co 30–40 cm znaj-
dują się tzw. emitery, przez 
które do gleby wypływa po-
woli (w formie kropli) okre-
ślona dawka wody, np. około 
1,5 litra/godzinę. Specjalna 
konstrukcja emiterów za-
pewnia kompensację, czyli 
stałe ciśnienie i jednakowy 
wypływ wody na całej dłu-
gości rur, a więc daje bar-
dzo dobrą równomierność 
nawadniania. Ulokowanie 
rur w glebie powoduje, że 
woda trafia w bezpośred-
nie sąsiedztwo korzeni ro-
ślin, szybko jest pobierana 
i nie ma strat spowodowa-
nych odparowaniem z po-
wierzchni roślin, czyli jest to 
system oszczędzający wodę, 
gdyż dla podobnego efektu 

wystarczają mniejsze jej ilo-
ści. Oszczędności wynoszą 
około 20–30%. Po wyposaże-
niu układu w pompę nawo-
zową systemem rur kroplu-
jących można wraz z wodą 
podawać roztwory nawo-
zów mineralnych (głównie 
azotu). Zabieg ten nazywa 
się fertygacją. Stosowanie 
nawożenia do gleby w for-
mie małych dawek rozpusz-
czonych w wodzie, szczegól-
nie azotu jest kilkakrotnie 
efektywniejsze, w odniesie-
niu do plonu bulw niż tra-
dycyjne nawożenie w for-
mie stałej. 

Badania z wykorzysta-
niem systemu nawadniania 
kroplowego plantacji ziem-
niaków przeprowadzono w 
Instytucie Hodowli i Akli-
matyzacji Roślin, Oddział 
w Jadwisinie. Ziemniaki 
uprawiano na słomie i po-
plonie ścierniskowym z gor-
czycy białej. Nawożenie mi-
neralne fosforowe w dawce 
80 kg/ha P2O5 i potasowe w 
dawce 120 kg/ha K2O stoso-
wano wiosną przed sadze-
niem ziemniaków. Dawka 
azotu (saletra amonowa) w 
formie fertygacji – 43 kg.ha-
1 N ustalona została przy 
wykorzystaniu kompute-
rowego programu nawozo-
wego DSS (Decision Sup-
port System). Działanie tego 
programu polega na precy-
zyjnym wyznaczeniu kilku 
dawek azotu (7 zabiegów 
w okresie wegetacji roślin 
ziemniaka) i terminów ich 
zastosowania na podstawie 
bilansu azotu określonego 
dla początku okresu wege-
tacji, bezpośrednio po po-
sadzeniu ziemniaków. Apli-
kację pierwszej wyznaczo-
nej dawki azotu w formie 
fertygacji przeprowadzano 
w okresie pełni wschodów 
roślin ziemniaka, a kolejne 
sześć aplikowano raz w tygo-
dniu. Dawki wody oraz ter-

miny ich stosowania usta-
lono na podstawie wilgotno-
ści gleby przy wykorzystaniu 
tensjometrów, dość prostych 
konstrukcyjnie mierników 
wilgotności gleby. Tensjome-
try umieszczano w glebie na 
głębokości 30 cm, na grzbie-
tach redlin. Odczyt z tensjo-
metru opiera się na wskaza-
niu określonego potencjału 
wody glebowej. W okresie 
wegetacji roślin utrzymy-
wano optymalny poziom po-
tencjału wody glebowej, czyli 
od około -20 do -40 kPa. Do 
zabiegów nawadniania przy-
stępowano, gdy potencjał 
wody glebowej spadał po-
niżej -40 kPa. Główną zasadą 
systemu kroplowego jest czę-
ste stosowanie zabiegów na-
wadniania (co 2–3 dni), przy 
zachowaniu niewielkich da-
wek wody (3–6 mm/dzien-
nie), co niewątpliwie wpływa 
na niskie jej zużycie i równo-
mierne zaopatrzenie roślin. 
Dawka wody zastosowana z 
nawadnianiem stanowiła w 
ciągu roku około 66 mm i 
wykonywano średnio 17 za-
biegów nawodnieniowo-na-
wozowych.

W warunkach nawad-
niania i po zastosowaniu 
azotu w formie fertygacji 
uzyskano większy o 21% 
plon bulw w porównaniu 
do technologii bez nawad-
niania. Efektywność azotu 
zastosowanego w formie 
fertygacji w odniesieniu 
do uzyskanej masy bulw 
była ponad 300% wyższa 
niż w przypadku stosowa-
nia tego składnika w formie 
stałej. Korzystne oddziały-
wanie nawadniania prze-
jawiało się również wzro-
stem o 24% udziału w plo-
nie bulw dużych, o średnicy 
powyżej 6 cm, mniejszym o 
ponad 40% udziałem bulw 
zdeformowanych i o ponad 
60% bulw zazielenionych, 
a porażenie bulw parchem 
zwykłym zmniejszyło się o 
ponad 130% w porównaniu 
do uprawy ziemniaków bez 
nawadniania. Pod wpły-
wem nawadniania i ferty-
gacji stwierdzono ponadto 
obniżenie poziomu azota-
nów oraz wzrost zawartość 
skrobi w bulwach. 

Dr Cezary Trawczyński
Instytut Hodowli i Akli-

matyzacji Roślin, Oddział 
Jadwisin

Wyszczególnienie Uprawa bez nawadnia-
nia
(100 kg/ha N)

Uprawa z nawadnianiem 
i fertygacją
(43 kg/ha N)

Efekt nawadniania i fer-
tygacji

Plon bulw (t z ha) 33,9 41,1 +21 %

Efektywność azotu (kg bulw na 1 kg N) 61 285 +367 %

% bulw dużych (średnica powyżej 6 cm) 37 46 +24 %

% bulw zdeformowanych 25,1 17,6 -43 %

% bulw porażonych parchem zwykłym 11,6 4,9 -136 %

% bulw zazielenionych 3,9 2,4 -63 %

Zawartość azotanów w bulwach (mg/kg) 66,5 19,4 -242 %

Zawartość skrobi w bulwach (%) 13,1 13,8 +5,3 %

Nawadnianie i fertygacja,  
a plon i jakość bulw

Wrażliwość roślin ziemniaka na niedobór wody potęguje się głównie w dwóch 
okresach rozwoju. Okres od zwarcia rzędów do początku kwitnienia roślin na ogół 
odpowiada okresowi wiązania bulw (tuberyzacja) i jest początkiem okresu dużych 
potrzeb wodnych roślin i dużej ich wrażliwości na suszę. 

Wpływ nawożenia mineralnego azotem i nawadniania kroplowego na plon i ja-
kość bulw ziemniaka lata 2006–2008.
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Zwalczanie chorób ziemniaka 
okresu letniego

W okresie wegetacji do najgroźniejszych chorób części nadziemnej roślin ziem-
niaka zaliczyć możemy zarazę ziemniaka i alternariozę. Zwalczanie odbywa się 
głównie po przez stosowanie nalistnych zabiegów ochronnych. Jednak prawi-
dłowo prowadzone zabiegi agrotechniczne w znacznym stopniu wspomagają dzia-
łanie i skuteczność stosowanych fungicydów. 

Do najważniejszych 
zabiegów agrotech-
nicznych zaliczyć 

możemy: uprawę odmian o 
podwyższonej odporności na 
sprawców chorób, właściwy 
dla danego rejonu kraju ter-
min sadzenia, pobudzanie lub 
podkiełkowywanie sadzenia-
ków, właściwa głębokość sa-
dzenia (należy podczas sadze-
nia uwzględnić sposób wiąza-
nia bulw sadzonej odmiany 
oraz rodzaj gleby - lekka czy 
zwięzła), prawidłowe obsy-
pywanie i formowanie redlin 
(właściwie wyprofilowane re-
dliny stanowi naturalną ba-
rierę chroniącą bulwy przez 
zakażeniem zwłaszcza przez 
zarazę ziemniaka).

Ochrona chemiczna jest 
najbardziej skutecznym, ale 
jednocześnie najkosztowniej-
szym sposobem zwalczania 
alternariozy i zarazy ziem-
niaka. W Polsce obecnie roz-
powszechnione są dwa sys-
temy zwalczania zarazy ziem-
niaka. Najczęstszym sposo-
bem zwalczania zarazy jest 
stosowanie nalistnych zabie-
gów ochronnych w momencie 
zwierania się roślin w między-
rzędziach (rozstawa 67,5cm) 
oraz w rzędach (rozstawa 75 
i więcej centymetrów) tzw. 
ochrona uproszczona. Nie 
jest to jednak sposób dający 
pełną gwarancję skuteczności. 
Drugim sposobem jest pro-
wadzenie ochrony chemicz-
nej w sposób intensywny w 
oparciu o wykorzystanie faz 
fenologicznych (stadiów roz-
woju roślin ziemniaka). Za-
biegi ochrony roślin rozpo-
czynamy w momencie zakoń-
czenia fazy wschodów roślin 
lub, kiedy osiągną wysokość 
15–20 cm – prowadzimy je w 
odstępach 7–10-dniowych aż 
do momentu przeprowadze-
nia desykacji naci.

Od kilku lat coraz więk-
szym zainteresowaniem 
plantatorów cieszy się zrów-
noważony sposób prowadze-
nia ochrony oparty o wyko-
rzystanie do sygnalizowania 
rozpoczynania pierwszego i 
kolejnych zabiegów ochron-
nych systemu komputero-
wego, który nakazuje wyko-
nanie zabiegu w momencie 
największego zagrożenia ro-
ślin ziemniaka. Liczne ba-
dania przeprowadzone w 
ZNiOZ w Boninie wykazały 
wysoką skuteczność tego sys-

temu ochrony plantacji oraz 
możliwość zaoszczędzenia od 
2 do 3 zabiegów ochronnych 
przy jednoczesnej wysokiej 
skuteczności.

Najczęstszym sposobem 
zwalczania, alternariozy 
ziemniaka jest rozpoczyna-
nie zabiegów ochronnych 
w momencie wystąpienia 
pierwszych objawów cho-
roby na dolnych, najstar-
szych liściach roślin ziem-
niaka. Do ochrony planta-
cji przed alternariozą stosu-
jemy jeden z zarejestrowa-
nych preparatów podanych 
w tabeli 1.

Prowadzenie ochrony na 
plantacji ziemniaka prze-
ciwko alternariozie jest czę-
sto utrudnione ze względu 
na wystąpienie na roślinach 
zarazy ziemniaka. Pierwsze 
objawy choroby w ostatnich 
latach obserwowano na ro-
ślinach około dwa tygodnie 
wcześniej niż pojaw zarazy 
ziemniaka. Możliwość jed-
noczesnego wystąpienia tych 
dwóch groźnych chorób na 
plantacji ziemniaka musi być 
brana pod uwagę przez plan-
tatorów i uwzględniana w stra-
tegii ochrony plantacji przed 
chorobami. W przypadku, gdy 
zagrożenie zarazą jest niskie 
(brak korzystnych do wystą-
pienia choroby warunków 
meteorologicznych) do sku-
tecznego ograniczania roz-
woju alternariozy wystarczy 

stosować fungicydy o działa-
niu powierzchniowym (kon-
taktowym) lub wgłębnym, 
które jednocześnie z hamo-
waniem rozwoju alternariozy, 
niszczyć będą pierwsze źródła 
infekcyjne zarazy ziemniaka. 
Jednak w miarę wzrostu za-
grożenia zarazą do dalszych 
zabiegów ochronnych należy 
stosować fungicydy o działa-
niu układowym, układowo-
wgłębnym lub wgłębnym. 

Prawidłowy termin rozpo-
czynania zabiegów ochron-
nych jest tylko częścią za-
pewnienia wysokiej skutecz-
ności ochrony chemicznej. 
Równie ważną jej część sta-
nowi właściwy dobór środ-
ków ochrony roślin. Obecnie 
dostępne są dla plantatorów 
4 grupy fungicydów różniące 
się sposobem działania na 
sprawców alternariozy i za-
razy ziemniaka. Właściwy 
ich dobór w zależności od 
fazy rozwoju roślin ziem-
niaka oraz ze względu na 
sposób działania substancji 
biologicznie czynnych będą-
cych składnikami tych fun-
gicydów zapewni skuteczną 
ochronę roślin na plantacji 
w okresie wegetacji. 

Do pierwszych zabiegów, 
wykonywanych wcześnie w 
sezonie wegetacyjnym, kiedy 
rośliny nie są jeszcze w fazie 
intensywnego rozwoju czę-
ści nadziemnej i kiedy wa-
runki meteorologiczne nie 

sprzyjają rozwojowi chorób, 
wystarczy stosowanie środ-
ków o działaniu powierzch-
niowym lub wgłębnym (tab. 
1). W momencie, kiedy wa-
runki będą sprzyjały roz-
wojowi sprawców chorób 
do skutecznej ochrony na-
leży stosować środki o dzia-
łaniu układowym (syste-
micznym) lub układowo-
wgłębnym. Środki o takim 
sposobie działania należy 
także stosować, kiedy rośliny 
ziemniaka wejdą w fazę in-
tensywnego rozwoju części 
nadziemnej (fazy od końca 
wschodów do pełni kwitnie-
nia). Stosowanie fungicydów 
z tych grup zapewni pełną 
ochronę nowych rozwijają-
cych się intensywnie przy-
rostów roślin. 

Do ochrony roślin po za-
kończeniu fazy kwitnienia 
można stosować środki o 
działaniu wgłębnym lub po-
wierzchniowym, dobierając 
je pod względem możliwości 
ochrony bulw. Ostatnim za-
biegiem ochronnym na plan-
tacji ziemniaka powinna być 
desykacja naci, która oprócz 
ułatwienia zbioru także 
chroni bulwy przed zakaże-
niem przez sprawców zarazy 
i alternariozy . 

Jerzy Osowski
Instytut Hodowli i Aklima-

tyzacji Roślin - Radzików
Zakład Nasiennictwa i 

Ochrony Ziemniaka, Bonin

Objawy zarazy ziemniaka na liściach
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Najlepszą skutecz-
ność dolistnego 
dokarmiania uzy-

skuje się wtedy, gdy zabieg 
wykona się w temperaturze 
12–15°C i względnie wyso-
kiej wilgotności powietrza, 
decydującej o turgorze ro-
ślin. W takich warunkach 
wyparowywanie wody z li-
ści nie jest zbyt gwałtowne. 
W przypadku ziemniaków, 
gdy dolistne dokarmianie 
przeprowadza się (zależnie 
od wczesności odmiany) w 
okresie od czerwca do sierp-
nia włącznie, warunki takie 
najczęściej występują rano 
lub wieczorem. Zabieg opry-
skiwania należy wykonywać 
przynajmniej 3–4 godziny 
przed ewentualnym desz-
czem, który może obniżyć 
skuteczność działania prepa-
ratu. Efektywne są także za-
biegi wykonywane po desz-
czu, gdy tylko rośliny obe-
schną, a wilgotność gleby 
umożliwia przeprowadze-
nie zabiegu. Pamiętać na-
leży, aby do sporządzania 
roztworu nie używać wody 

pobranej bezpośrednio ze 
studni głębinowej, ponieważ 
jej temperatura jest zbyt ni-
ska (temperatura cieczy ro-
boczej nie powinna być niż-
sza od 7–10°C). W opryski-
waczu należy stosować roz-
pylacze drobnokropliste i 
wysokie ciśnienie robocze 
0,5–1,5 MPa (5–15 barów). 
Wystarczający poziom uzu-
pełniania nawożenia pod-
stawowego poprzez dolistne 
dokarmianie roślin ziem-
niaka uzyskuje się po 2–4 
opryskach.

Na podstawie dotychcza-
sowych doświadczeń opra-
cowano warianty dolist-
nego dokarmiania plantacji 
ziemniaka azotem, magne-
zem i nawozami mikroele-
mentowymi. Efektywność 
zabiegów dolistnych z wy-
korzystaniem tych składni-
ków potwierdzono na pod-
stawie 3-letnich doświad-
czeń przeprowadzonych 
na glebie lekkiej w Insty-
tucie Hodowli i Aklimaty-
zacji Roślin, Oddział w Ja-
dwisinie.

Dolistne stosowanie azotu
Do dolistnego dokarmia-

nia ziemniaka, podobnie jak 
i innych roślin, nadaje się w 
zasadzie tylko wodny roz-
twór mocznika. Mocznik jest 
związkiem organicznym w 
całości rozpuszczalnym w 
wodzie, który powoduje 
znacznie mniejsze uszkadza-
nie roślin niż roztwory in-
nych związków azotu, a przy 
właściwym doborze stęże-
nia roztworu można w ogóle 
uniknąć oparzeń liści. Dla 
ziemniaków optymalne stę-
żenie mocznika w roztwo-
rze wynosi 5–6%, tzn. przy 
każdorazowym zużyciu 300 
l/ha wody stosuje się 15–18 
kg mocznika. Zabiegi można 
wykonywać od fazy zwarcia 
rzędów przez rośliny ziem-
niaka, do fazy formowania 
jagód, w odstępach około 2-
tygodniowych.

Najbardziej efektywne oka-
zało się zastosowanie przed 
sadzeniem azotu w ilości 50 
kg/ha łącznie z 4-krotnym 
zabiegiem dolistnego dokar-
miania roślin mocznikiem.

Dolistne stosowanie magnezu
Ziemniaki wykazują naj-

większe zapotrzebowanie na 
magnez w fazie zawiązywa-
nia bulw. Do fazy kwitnienia 
magnez stosuje się 2-krot-
nie w formie siedmiowod-
nego siarczanu o stężeniu 5% 
lub w formie jednowodnego 
siarczanu o stężeniu 2–3%.

Na podstawie uzyskanych 
wyników stwierdzić można, 
że rośliny prawidłowo od-
żywione magnezem wyka-
zują lepszą reakcję na wzra-
stające dawki azotu. Ponadto 
siarczan magnezu wykazuje 
działanie chroniące rośliny 
przed oparzeniem mocz-
nikiem w czasie suchej po-
gody.

Dolistne stosowanie nawozów 
mikroelementowych

Obecnie rynek oferuje sze-
roki asortyment nawozów 
dolistnych. Składniki obecne 
w nawozach znajdują się w 
formie chelatów, związków 
dobrze rozpuszczających się 
w wodzie, łatwo przyswa-
jalnych i nie wykazujących 
działania parzącego na ro-
śliny. Nawozy te zawierają 
również dodatki obniżające 
napięcie powierzchniowe li-
ści i ułatwiające wchłania-
nie oraz substancje zwięk-
szające przyleganie kropli do 
liści i łodyg. Nawozy dolistne 
zawierają również dodatek 
azotu, który zwiększa pobie-
ranie składników. Dolistne 
dokarmianie nawozami mi-
kroelementowymi powinno 
być zabiegiem uzupełniają-
cym organiczno-mineralne 
nawożenie ziemniaka i za-
leca się wykonywać je 2–4 
razy w okresie wegetacji, po-
cząwszy od zwarcia roślin w 
międzyrzędziach aż do for-

mowania jagód. W sytuacji, 
gdy stwierdzony został nie-
dobór konkretnego mikro-
elementu w roślinie można 
zastosować określony nawóz 
mikroelementowy z udzia-
łem tego pierwiastka. Ro-
śliny ziemniaka wykazują 
wyższą wrażliwość na nie-
dostatek cynku i manganu 
oraz niższą na brak boru, 
miedzi i molibdenu.

Zwyżka plonu bulw uzy-
skana pod wpływem dolist-
nie stosowanych pojedyn-
czych nawozów mikroele-
mentowych stanowiła śred-
nio około 8 % w stosunku 
do kontroli.

W warunkach, kiedy wy-
stępują trudności w okre-

śleniu zapotrzebowania ro-
ślin na konkretne mikro-
elementy, wskazane jest za-
stosowanie wieloskładniko-
wych nawozów mikroele-
mentowych.

Przyrost plonu bulw sta-
nowił około 16 % pod wpły-
wem dolistnego dokarmiania 
w stosunku do kontroli oraz 
niewielkie zróżnicowanie 
pomiędzy poszczególnymi 
nawozami wieloskładniko-
wymi stosowanymi dolist-
nie. Wskazuje to, że w wa-
runkach sprzyjających dzia-
łaniu dolistnego dokarmia-
nia niewielkie zróżnicowanie 
składu chemicznego nawo-
zów dolistnych może mieć 
znaczenie drugorzędne. n

Dr Cezary Trawczyński
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji  

Roślin, Oddział Jadwisin

Dolistne dokarmianie ziemniaka

Nawożenie doglebowe nie zawsze gwarantuje dostępność składników dla roślin, bowiem w niektórych fazach 
rozwojowych są one pobierane intensywnie. Niedobór składników w fazie największego zapotrzebowania 
przez rośliny może wystąpić również na glebach zasobnych, np. w czasie okresowej suszy lub na skutek zablo-
kowania niektórych pierwiastków w wyniku ich wzajemnego antagonistycznego oddziaływania czy niewłaści-
wego odczynu gleby. 

Tab.1. Wpływ dolistnego dokarmiania mocznikiem 
przy różnym poziomie azotu na plon bulw ziem-
niaków (t z ha). IHAR Oddział Jadwisin.

Obiekt
Dawka N w kg/ha

Średnia
0 50 100

Kontrola* 28.2 31.7 30.9 30.2

Mocznik 4 x 15 kg/ha 33.3 37.0 36.5 35.6

* - bez dolistnego dokarmiania mocznikiem

Tab.2. Wpływ dolistnego dokarmiania jednowodnym 
siarczanem magnezu przy różnym poziomie azotu na 
plon bulw ziemniaków (t z ha). IHAR Oddział Jadwisin.

Obiekt
Dawka N w kg/ha

Średnia
0 40 80 120

Kontrola* 30.1 32.9 35.7 35.0 33.4

2 x Siarczan magnezu 35.2 37.3 38.5 41.6 38.2

* - bez dolistnego dokarmiania magnezem

Wyszczególnienie Kontrola* Mikrovit Cu Mikrovit Mn Mikrovit Zn

Plon bulw w t z ha 33,4 36,0 35,7 36,4

Tab.3. Wpływ dolistnego zastosowania pojedynczych 
nawozów mikroelementowych na plon bulw ziem-
niaka. IHAR Oddział Jadwisin.

* - bez dolistnego dokarmiania

* - bez dolistnego dokarmiania

Tab.4. Wpływ dolistnego zastosowania wieloskładni-
kowych nawozów mikroelementowych na plon bulw 
ziemniaka. IHAR Oddział Jadwisin.

Wyszczególnienie Kontrola* Agrovital K Agrosol K Insol ZBR Insol 7 Ekolist S

Plon bulw w t z ha 26,1 30,3 30,1 30,3 29,3 31,4
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Plamy mogą znajdy-
wać się na całej po-
wierzchni strąków, lub 

być zgromadzone w jednym 
miejscu. Na tak porażonym 
strąku następuje infekcja two-
rzących się wewnątrz nasion. 
Z tych plam grzybnia prze-
rasta do nasion. Po rozchyle-
niu połówek porażonych strą-
ków widoczne są porażone na-
siona, na powierzchni których 
widać żółtobrunatne lub czar-
nobrunatne plamy. Po szcze-
gółowej obserwacji z użyciem 
szkła powiększającego można 
zaobserwować lekkie wgłębie-
nia tych plam i czasem zoba-
czyć na ich dnie dużą liczbę 
wzniesień, które są acerwu-
lusami, zawierającymi zarod-
niki konidialne. Tak uzyskane 
nasiona są głównym źródłem 
infekcji, ponieważ w nich zi-
muje grzybnia Colletotrichum 
lindemuthianum i może tam 
przetrwać aż 9 lat. Grzybnia 
w łodygach na powierzchni 
gleby może przetrwać do 
dwóch lat. Jak następuje in-
fekcja pierwotna w polu? Otóż 
po wysiewie z porażonych na-
sion wyrastają młode rośliny, 
które wykazują objawy cho-
roby, ponieważ na części nad-
ziemnej w miejscu plam znaj-

dują się acerwulusy, z których 
uwalniają się zarodniki koni-
dialne. Zarodniki są unoszone 
z prądem wiatru na sąsiednie 
rośliny. Oczywiście infekcja 
zachodzi przy dużej wilgot-
ności powietrza, powyżej 90%. 
Sprzyjają jej deszcze i chłodna 
pogoda. Ciekawe jest, że pa-
togen za pośrednictwem za-
rodników konidialnych po-
raża młode tkanki żywicieli, 
zaś w przypadku próby in-
fekcji starych roślin nastę-
puje tylko lokalne poraże-
nie niewielkiej liczby komó-
rek i grzyb zamiera. Po zbio-
rze strąków z pola powinno 
się również posprzątać łę-
cinę. Nasiona należy pozy-
skiwać z pewnych źródeł, 
a jeśli plantator dysponuje 
nasionami zebranymi z wła-
snej plantacji, to przed wy-
siewem warto zrobić selek-
cję negatywną nasion z pla-
mami i uszkodzonymi. Wy-
siew nasion powinien być 
zgodny z ogólnie przyjętymi 
zasadami agrotechniki, nie 
za gęsto, ponieważ patogen 
lepiej się rozwija w bardziej 
zbitym skupisku roślin. 
Również istotne znacze-
nie ma poziom zachwasz-
czenia plantacji, chwasty 

wprowadzają optymalne 
warunki rozwoju choroby. 
Ważne jest, aby gleba była 
dobrze uprawiona, w go-
spodarstwach wyposażo-
nych w systemy nawodnie-
niowe unikać przesadnego 
deszczowania. 

Aktualnie mamy około 10 
fungicydów polecanych do 
ochrony fasoli przed antrak-
nozą fasoli. Są to środki: Ami-
star 250 SC (0,8 l/ha), Bravo 
500 SC (2–2,5 l/ha), Cham-
pion 50 WP (2,5–3 kg/ha), Di-
thane NeoTec 75 WG lub Gre-
vit 200 SL, Manconex 80 WP 
(2–3 kg/ha), Miedzian 50 WG 
lub Miedzian 50 WP (2,5–3 
kg/ha), Miedzian Extra 350 
SC (2-2,5 l/ha), Sancozeb 80 
WP (2–3 kg/ha), Switch 62,5 
WG (0,8 kg/ha). Przypomi-
nam o przemiennym stosowa-
niu wymienionych środków o 
różnych składnikach aktyw-
nych. Zgodnie z etykietą Ami-
star 250 SC polecany jest w 
zapobiegawczym stosowaniu 
z chwilą wystąpienia pierw-
szych objawów, zwykle w 
okresie kwitnienia i zawiązy-
wania strąków Ponieważ Ami-
star 250 SC chroni także przed 
innymi groźnym chorobami, 
szarą pleśnią i zgnilizną twar-
dzikową, dlatego też polecam 
stosowanie tego fungicydu w 
późniejszym okresie wegeta-
cji, przy większym zagroże-
niu pojawienia się tych cho-
rób. W międzyczasie wska-
zane jest stosowanie pozosta-
łych fungicydów co 7–10 dni 
w systemie przemiennym z 
zachowaniem zasady następ-
stwa środków o odmiennym 
mechanizmie grzybobójczego 
działania. 

Dr Jan Sobolewski
Instytut Warzywnictwa w 

Skierniewicach

Charakterystyczne objawy antraknozy fasoli wystę-
pują na dojrzewających strąkach, w postaci czerwona-
wych plam z ciemną obwódką, które najpierw są małe 
a z czasem rozrastają się, ponieważ znajduje się tam 
grzybnia, która niszczy tkankę i jednocześnie się rozrasta. 

Fasola bez antraknozy

Objawy antraknozy fasoli na strąku.

Na alternariozę  
w marchwi

Alternarioza to powszechna choroba na marchwi, 
którą wywołują grzyby z rodzaju Alternaria. Dwa ga-
tunki: Alternaria dauci i A. radicina, które występują 
najczęściej współrzędnie, są sprawcami plamistości 
naci marchwi i czarnej zgnilizny korzeni. 

Plamistość naci marchwi 
jest w miarę łatwa do 
diagnozy, drobne bru-

natne plamki można łatwo 
zauważyć przede wszystkim 
na naci, na blaszkach i ogon-
kach starszych liści. Pierwszych 
symptomów można spodzie-
wać się pod koniec lipca, ale 
największe nasilenie choroby 
zwykle notuje się od połowy 
sierpnia. Początkowo na li-
ściach choroba zaczyna się od 
żółtych plam, które z czasem 
w środku stają się brązowe, po-
tem czernieją. Sprawca cho-
roby porażając liście marchwi 
prowadzi do nadmiernej trans-
piracji wody z liści, przez co 
roślina nie może rozwijać się 
normalnie. 

Obraz pola z marchwią sil-
nie opanowaną przez alter-
nariozę w okresie drugiej po-
łowy sierpnia wygląda bardzo 
charakterystycznie. Rośliny 
szybko żółkną, często tworzą 
się gniazda z roślinami o cał-
kowicie zaschniętej całej naci. 
W czasie długo utrzymują-
cej się wysokiej wilgotności 
względnej powietrza (pod ko-
niec sierpnia i we wrześniu), 
przy obecności rosy na liściach, 
rozwój alternariozy następuje 
szybko. Prowadzi to do zamie-
rania coraz to nowych liści, a 
w konsekwencji do uzyskania 
niskiego i słabej jakości plonu 
korzeni. Drugi typ objawów al-
ternariozy, czarną zgniliznę ko-
rzeni, wywołuje grzyb A. radi-
cina. Proces infekcji zachodzi 
w trakcie wegetacji, gdzie za-
rodniki grzyba spływają z po-
rażonych liści do gleby, wywo-
łując ten typ choroby na ko-
rzeniach. Objawy widoczne 

są w miejscu główki korzenia, 
skąd wyrastają liście W miej-
scu porażenia tworzą się szaro-
czarne, okrągłe lub wydłużone 
plamy, tkanka nie wykazuje 
miękkiego gnicia, jest w miej-
scu porażenia sucha i czarna. 
Istotną szkodliwość choroby 
notuje się w trakcie przecho-
wywania korzeni. Choroba 
szczególnie rozwija się na mar-
chwi w kopcu i porażone są też 
zwykle końce uszkodzonych 
korzeni. Głównym źródłem 
infekcji są porażone nasiona. 
Dlatego poleca się przed sie-
wem zaprawianie nasion stan-
dardową zaprawą zawierającą 
tiuram – Zaprawą Nasienną T 
75 WS/DS. Innym źródłem in-
fekcji pierwotnej są natomiast 
resztki pożniwne znajdujące 
się w glebie, na których pato-
geny mogą się rozwijać jako 
saprofity. Dlatego poleca się 
zmianowanie upraw marchwi 
wprowadzając przy nagroma-
dzeniu się patogena 3-4-letnią 
przerwę w uprawie warzyw ko-
rzeniowych, a po zbiorze mar-
chwi wskazane jest usuwanie z 
pola liści i resztek pożniwnych, 
co ograniczy na pewno wystę-
powania choroby w latach na-
stępnych. 

Istotnym zagadnieniem dla 
praktyki produkcji marchwi 
jest odpowiedni system che-
micznej ochrony marchwi 
przed alternariozą. Podstawą 
skutecznej ochrony jest prze-
mienne stosowanie środków 
ochrony roślin, w których skła-
dzie znajdują się substancje 
aktywne z innej grupy związ-
ków o odmiennym mechani-
zmie grzybobójczym Stosowa-
nie wielokrotnie tego samego 

fungicydu może spowodo-
wać uodpornienie się pato-
gena i kolejne zabiegi będą 
coraz mniej skuteczne. Aktu-
alnie w Polsce dostępnych jest 
kilka fungicydów. Wśród nich 
dwa należą do środków z grupy 
strobilurin. Jest to Amistar 250 
SC oraz fungicyd Zato 50 WG. 
Ponadto można stosować fun-
gicydy kontaktowe zawierające 
chlorotalonil: Bravo 500 SC i 
Gwarant 500 SC, które spraw-
dzają się w systemie prewencyj-
nym (zanim nastąpi infekcja) 
oraz także zapobiegawcze fun-
gicydy oparte na mankozebie: 
Mankonex 80 WP i Dithane 
NeoTec 75 WG (ten ostatni do-
puszczony tylko w uprawach 
nasiennych marchwi). Zasada 
Dobrej Praktyki Ochrony Ro-
ślin wymusza przemienne sto-
sowanie fungicydów. Zapropo-
nuję przykładowy zestaw fun-
gicydów stosowanych po sobie 
w ochronie marchwi przed al-
ternariozą. Ponieważ rozpo-
częcie cyklu zabiegów opry-
skiwania powinno się odbyć 
po wystąpieniu pierwszych ob-
jawów lub według sygnaliza-
cji, pierwszy zabieg wykonać 
należy stosując Bravo 500 SC 
lub Gwarant 500 SC (zawierają 
ten sam składnik aktywny), 
następnie Mankonex 80 WP 
(inny składnik – mankozeb), 
następne dwa zabiegi Amista-
rem 250 SC lub Zato 50 WP, bo 
te dwa fungicydy oprócz alter-
nariozy są skuteczne także w 
stosunku do mączniaka praw-
dziwego, który może wystąpić 
równolegle. 

Dr Jan Sobolewski
Instytut Warzywnictwa w 

Skierniewicach
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Ochrona marchwi przed połyśnicą marchwianką

Marchew jest zasiedlana przez wiele gatunków szkod-
ników, które mogą wyrządzić poważne szkody. Wśród 
nich najwięcej szkód wyrządza połyśnica marchwianka 
(Psila rosae). Wiosną larwy pierwszego pokolenia  że-
rują w czasie wschodów i mogą powodować zamieranie 
młodych roślin lub rozwidlanie się korzeni. Ciepła, sło-
neczna pogoda od drugiej połowy maja do lipca znacz-
nie wydłuża lot muchówek, przyczyniając się do złoże-
nia przez samice dużej liczby jaj.

Tablice sygnalizujące pojawienie się much pierwszego pokolenia ustawia się w połowie maja. Należy przeglądać je co-
dziennie. Progiem zagrożenia jest dla pierwszego pokolenia odłowienie od 1 do 2 (średnia z kilku tablic - na planta-
cjach o powierzchni od 1 do 2 ha rozstawiamy 5 tablic) muchówek przez kolejne 3 dni. Zabieg opryskiwania wyko-
nuje się po około 5-7 dni od odłowienia podanej liczby much po 3 dniu. 

Do ochrony marchwi przed połyśnicą marchwianką zarejestrowane są: Bioczos BR, Dursban 480 EC, Nurelle Max 515 
EC, Reldan 400 EC. Dr inż. Maria Rogowska

InformacJe

Uprawa z rozsady
Nasiona najlepiej wysie-

wać do wielodoniczek 96 i 
160 otworowych, rośliny z 
większych doniczek szyb-
ciej plonują i dają główki 
o większej masie. Produk-
cja w wielodoniczkach 
160 otworowych wymaga 
częstszego podlewania i 
wcześniejszego dokarmia-
nia, a ponadto wcześniej 
powinna być wysadzona w 
pole. Kżda partia substratu 
do produkcji rozsady po-
winna być przebadana. 
Wysiew nasion na 3–4 ty-
godnie przed sadzeniem, 
pojedynczo do komórek 
na głębokość 0,5–1 cm i 
przykryć piaskiem grubo-
ziarnistym, perlitem, lub 
przesianym substratem 
użytym do wysiewu. Od 
siewu do wschodów opty-
malna temperatura wynosi 
20–22°C (wschody po 2–
3 dniach). Optymalna do 
wysadzenia rozsada po-
winna być krępa i mieć 
5–7 liści właściwych (tj. 
3–4 tyg.).

Siew bezpośredni
Optymalny termin siewu 

bezpośredniego od III de-
kady maja do początku 
sierpnia. Zbyt wczesny 
siew może być przyczyną 
jarowizacji (niskie temp. 
i długi dzień). Opóźniony 
siew – rośliny mogą nie 
zdążyć wykształcić główek 
przed nastaniem mrozów. 
Gleba powinna być staran-
nie doprawiona, wyrów-
nana i odleżała w razie 
potrzeby zwałowana (do-
bre podsiąkanie). W okre-
sie suszy należy nawad-
niać pole tuż przed sie-
wem lub bezpośrednio po 
siewie. Wysiew punktowy 
nasion na głębokość 1,2–

1,5 cm. Optymalna roz-
stawa międzyrzędzi 40–45 
cm, w rzędach co 30–35 
cm. Korekta obsady po-
przez mechaniczną prze-
rywkę w fazie 3–4 liści i 
ewentualne uzupełnianie 
braków, najlepiej rozsadą 
z wielodoniczek (wysiew 2 

tyg. przed terminem siewu 
kapusty w pole).

Sadzenie rozsady
Przed wysadzeniem 

rozsadę hartuje się przez 
ograniczenie podlewania, 
nie hartować niskimi tem-
peraturami (jarowizacja). 
Dokonać dokładnej selek-
cji i sadzić rośliny bez ja-
kichkolwiek objawów cho-
robowych i uszkodzeń 
przez szkodniki. Korzyst-

nym zabiegiem jest do-
starczenie roślinom przed 
wysadzeniem dodatkowej 
dawki azotu – podlać 1-
1,5% roztworem saletry 
wapniowej. Kilka do kil-
kunastu godzin przed sa-
dzeniem rozsadę obficie 
podlać, co ułatwi wyjmo-

wanie rozsady z doniczek. 
Najlepsze do sadzenia są 
dni pochmurne i wilgotne, 
w dni słoneczne sadzić po 
południu i wieczorem. 
Gdy jest sucho, najlepiej 
zadeszczować pole przed 
i po sadzeniu po ok. 15 
mm. Rośliny umieszczać 
w świeżo uprawionej gle-
bie płytko tj. do ¾ wyso-
kości doniczki, przy głęb-
szym sadzeniu dolne li-
ście przy nadmiarze wil-

goci mogą zagniwać. Po 
ok. tygodniu od posa-
dzenia uzupełnić wypady 
przez dosadzenie z rezerw 
(przygotować ok. 2% wię-
cej rozsady).

Firma Nickerson-Zwaan 
proponuje w tym sezonie 

trzy odmiany kapusty pe-
kińskiej. Odmiana Vitimo 
F1 (okres wegetacji około 
55–65 dni) przeznaczona 
jest do uprawy wczesnej 
pod osłonami, w polu wio-
sną i na zbiór wczesnym la-
tem oraz do uprawy jesien-
nej. Polecana jest do suk-
cesywnego, wydłużonego 
zbioru: pierwszy zbiór 
można przeprowadzić, gdy 
główki osiągną masę 0,6 kg, 
następne – stopniowo aż do 

osiągnięcia masy 1,5 kg, a 
w szczególnych przypad-
kach – 2 kg. Przy zbiorze w 
odpowiedniej fazie (główki 
nie przejrzałe) możliwe jest 
krótkie przechowywanie.

Drugą odmianą polecaną 
do uprawy w okresie let-
nim i jesiennym jest Mi-
chico F1, o okresie wege-
tacji około 60–65 dni. Bez 
względu na przebieg po-
gody odmiana ta wyróż-
nia się bardzo stabilnym 
okresem wegetacji, co po-
zwala na łatwe wyliczenie 
terminu zbioru. Dla zacho-
wania dużego potencjału 
przechowalniczego ważne 
jest, by główki zbierać za-
mknięte ale nie przejrzałe. 
Michico F1 jest wysoce to-
lerancja na niedobór wap-
nia i choroby.

Kole jną  propozyc ją 
firmy jest odmiana Sto-
rido F1 ceniona od wielu 
lat za niezawodne prze-
chowywanie nawet w bar-

dzo prostych przecho-
walniach. Storido F1 to 
średniopóźna odmiana o 
okresie wegetacji 75–80 
dni, polecana wyłącznie 
na zbiór jesienny z prze-
znaczeniem do bardzo 
długiego przechowywa-
nia. Główki o masie 1,5 – 
2,5 kg (lub większe), cy-
lindryczne, o intensyw-
nie ciemnozielonych li-
ściach, długo zachowują 
barwę w trakcie przecho-
wywania, co wyróżnia tę 
odmianę spośród innych. 
Należy jednak pamiętać, 
że dla zachowania dużego 
potencjału przechowalni-
czego główki należy zbie-
rać z pola zamknięte, w fa-
zie około 80% dojrzałości 
zbiorczej, zostawiając 2–3 
liście okrywowe.

Zarówno Michico F1 jak 
i Storido F1 to odmiany, 
które nadają się do bez-
pośredniego siewu wprost 
do gruntu. n

Kapusta pekińska jest rośliną o słabym systemie korzeniowym. Główna masa korzeni znajduje się w 30 cm war-
stwie gleby, tylko pojedyncze korzenie sięgają 40–45 cm głębokości. Płytki system korzeniowy i wytwarzanie 
dużej ilości zielonej masy w krótkim czasie decydują o dużych potrzebach wodnych (dla harmonijnego wzrostu 
i rozwoju wymaga częstego deszczowania małymi dawkami 5–10 mm opadu). Brak wody i ograniczona trans-
piracja powoduje zaburzenia transportu wapnia (tipburn).

Kapusta pekińska bez tajemnic

Odmiana Storido F1 ceniona jest od wielu lat za nieza-
wodne przechowywanie nawet w bardzo prostych prze-
chowalniach.

Signum 33 WG znów w obrocie

Preparat Signum 33 WG firmy BASF otrzymał rere-
jestrację MRiRW i został ponownie dopuszczony 
do obrotu i stosowania. Fungicyd jest znany na 
rynku, a nowa etykieta produktu została rozsze-
rzona o kilka bardzo ważnych gospodarczo gatun-
ków. 

Signum 33 WG będzie stosowany zapobiegawczo do 
ochrony kapusty głowiastej i pekińskiej, pomido-
rów, selerów, truskawek, wiśni, malin i porzeczek 
czarnych, a w uprawach cebuli na mączniaka rze-
komego i alternariozę. 

Podobnie jak w latach ubiegłych preparat będzie do-
stępny w opakowaniach: 0,5 i 2,5 kg. (JN)

Anna Burzyk, Nickerson-Zwaan

LudzIe I fIrmy

Jeśli nie zaprawiono nasion, należy wykonać zabieg 
opryskiwania wg sygnalizacji przy pomocy żółtych ta-
blic lepowych. 

W majowym nr WRP na stronie 14 w artykule dotyczą-
cym nowości w ochronie przed stonką ziemniaczaną 
wkradł się błąd, w tabeli 1 przy charakterystyce środka 
Proteus 110 OD w jego skład wchodzą substancje ak-
tywne: tiachlopryd (z grupy chloronikotynyli) i delta-
metryna (związek z grupy pyretroidów). Za błędną in-
formację przepraszamy

Redakcja i Autor
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INFORMUJEMY WSZYSTKICH ROLNIKÓW
w Polsce od 20 lat obowiązuje ochrona prawna odmian roślin

Agencja Nasienna Sp. z o.o. w Lesznie
ul. Antoniny 2, 64-100 Leszno
tel. 65 529 31 62 fax 65 520 30 62
www.agencjanasienna.pl 
e-mail: zarzad@agnas.pl

Przywilej odstępstwa rolnego

Nasion od sąsiada siać już nie wypada

Opłaty licencyjne z 
założenia są głów-
nym źródłem fi-

nansowym hodowli. Nie-
stety, jak w każdej dziedzi-
nie gospodarki, również w 
nasiennictwie funkcjonuje 
„szara strefa”. Z tą jednak 
różnicą, że w Polsce przy-
brała ona gigantyczne roz-
miary, rujnujące hodow-
ców, przemysł nasienny, a 
bardzo często samych rol-
ników. Spora część gospo-
darstw kupuje niewielkie ilo-
ści kwalifikowanego mate-
riału siewnego najlepszych 
odmian, rozmnaża i sprze-
daje umówionym wcześniej 
innym gospodarstwom. O ile 
duże gospodarstwa są zde-
cydowanie lepiej przygoto-
wane agrotechnicznie i tech-
nologicznie do takiego dzia-
łania, to mniejsze gospodar-
stwa sprzedają byle co. Ofe-
rują swoje zbiory do siewu 
poprzez ogłoszenia w prasie, 

internecie, w gablotach wiej-
skich, i dlatego one najczę-
ściej zaliczają „wpadkę”. 

Odnosi się jednak nieod-
parte wrażenie, że przy maso-
wości nielegalnego handlu, po-
szczególne przypadki stwier-
dzonych przestępstw mają 
znaczenie jedynie dla przyła-
panych (jeżeli sprawa trafi do 
prokuratora grozi kara, o któ-
rej wysokości decyduje sąd). 
W skali całego kraju, dla upo-
rządkowania rynku nasien-
nego, te przypadki mają zna-
czenie prewencyjne, ostrze-
gające innych przed grożą-
cymi konsekwencjami naru-
szania wyłącznego prawa do 
odmiany. Masowy charakter 
zjawiska nielegalnego ofero-
wania i obrotu nasionami na 
cele siewne, jest nie do pomy-
ślenia w żadnym innym kraju 
europejskim. Służby publiczne 
wspierają tam hodowców w 
zniechęcaniu do naruszania 
wyłącznego prawa hodowcy. 

Zgodnie z prawodawstwem 
krajowym i wspólnotowym, 
w obrocie nasiennym mogą 
znajdować się wyłącznie na-
siona kwalifikowane. Co do 
zasady, we wszystkich kra-
jach Wspólnoty Europejskiej, 
również w Polsce, opłaty li-
cencyjne płacą przedsiębiorcy 
produkujący kwalifikowany 
materiał siewny oraz rolnicy 
korzystający z odmian chro-
nionych wyłącznym prawem 
w ramach odstępstwa rol-
nego (siew nasion z własnego 
zbioru). 

Dlaczego zatem od wielu, 
wielu lat w naszym kraju 
rolnicy robią hodowców na 
szaro? Czy hodowcy w Polsce 
mają zakończyć dalsze prace z 
powodu braku środków finan-
sowych i zaprzepaścić wielo-
letni dorobek hodowlany? Czy 
takiego scenariusza oczekują 
polscy rolnicy? Odpowiedzmy 
sobie na te pytania.

Paweł Kochański

Brak pieniędzy na zakup i wysoka cena dobrego, kwa-
lifikowanego materiału siewnego jest najczęściej sły-
szanym argumentem, mającym usprawiedliwić siew 
tańszych nasion kupionych „na targu” lub od sąsiada. 

Hodowcy robieni na 
szaro

Wymienione pa-
togeny porażają 
oprócz roślin wa-

rzywnych z grupy kapusto-
watych także rośliny dziko 
rosnące z rodziny kapusto-
watych, a więc także chwa-
sty. Choć choroba znana jest 
z uszkadzanych liści w fa-
zie  uformowania główki, to 
mniej znane objawy choroby 
dotyczą też zgorzeli siewek. 
Wówczas na podliścieniowej 
części łodyżki tworzą się po-
dłużne zbrązowienia. Może 
dochodzić do zamierania tak 
porażonych roślin. Charakte-
rystyczną oznaką obecności 
grzyba z rodzaju Alternaria 
są aksamitne, brunatnoczarne 
naloty zarodnikującej grzybni, 
co bardzo często pomaga w 
diagnozie tej choroby. Plamki 
mogą także pojawić się na li-
ścieniach, zwykle na ich brze-
gach. Liścienie nieraz mogą 
zamierać. Dużym problemem 
w epidemiologii tej choroby w 
opisanym stadium młodych 
roślin jest utajenie objawów 
choroby przez pewien okres w 
czasie uprawy na polu. Planta-
tor myśli wówczas, że jego ro-
śliny nie są zagrożone tą cho-
robą. Niestety, w drugiej po-
łowie lata choroba może się 
nagle ujawnić. Na szczęście 
objawy czerni krzyżowych 
są w miarę łatwe dla zdia-
gnozowania. Na liściach po-
jawiają się owalne, ciemno-
brunatne plamy, z typowym 
koncentrycznym układem 
plam. To wygląda tak, jakby 
ktoś narysował wiele nieregu-
larnych elipsoidalnych okrę-
gów o wspólnym środku. Po-
wierzchnia tych plam także 

pokryta jest nalotem zarod-
nikującej grzybni. Nieraz w 
miejscach porażenia tkanki 
zamierają i wykruszają się, w 
konsekwencji czego powstają 
dziury. 

Róże kalafiora lub bro-
kuła mogą być też porażone 
i wówczas widoczne są lekko 
zapadające się, brązowe, po-
kryte czarnym, mączystym 
nalotem zarodników grzyba 
plamy. Na szczęście grzyb nie 
penetruje dalszej tkanki li-
ścia i nie sięga także w głąb 
tkanek róży czy głąba. Opty-
malne warunki do rozwoju 
alternariozy są spełnione, 
kiedy temperatura waha 
się w granicach 25–27oC a 
okres stałego zwilżenia roślin 
trwa co najmniej 5 godzin, 
lub wilgotność powietrza do-
chodzi do 95–100% i utrzy-
muje się przez 18–20 godzin. 
Można sobie wyobrazić, że w 
czasie tych dogodnych wa-
runków pogodowych za-
rodniki konidialne z pora-
żonych miejsc unoszone są 
z wiatrem. Dzięki temu po-
wodują rozprzestrzenianie 
się choroby na sąsiednie ro-
śliny żywicielskie. 

Ważnym utrudnieniem 
w prawidłowej diagnozie 
czerni krzyżowych może 
być obecność innych ga-
tunków grzyba z rodzaju 
Alternaria, które wcale nie 
porażają roślin. Skąd zatem 
ich obecność na roślinach? 
Otóż są to niegroźne grzyby, 
saprofitycznie rozwijające 
się na martwej tkance roślin 
uprzednio porażonej przez 
innego patogena. Na przy-
kład na kapuście pojawiła 

się szara pleśń lub mącz-
niak rzekomy albo bakte-
rioza. Sprawcy tych chorób 
spowodowały uszkodzenie 
tkanki skórki liścia i dal-
szego „dzieła” dokonują te 
saprofityczne, aczkolwiek 
niegroźne patogeny, ponie-
waż to nie one są przyczyną 
uszkodzenia roślin. Jest tu 
pewna analogia do padli-
nożerców, które żywią się 
martwymi zwierzętami, ale 
do ich śmierci nie one się 
przyczyniły tylko inne dra-
pieżne zwierzęta. W przy-
padku obecności Alternarii 
jako wtórnego saprofitu nie 
ma uzasadnienia stosowa-
nia żadnych środków grzy-
bobójczych, ponieważ byłby 
to niepotrzebny zabieg li-
kwidujący grzyba, który 
nie jest pasożytem. Czerń 
krzyżowych występuje też 
na większości odmian ka-
pusty pekińskiej, zwykle w 
czasie tworzenia i dojrzewa-
nia główek.

Zimowanie tych grzybów 
odbywa się w resztkach po-
żniwnych roślin uprawnych 
i w chwastach, które stano-
wią jedno z ważniejszych 
źródeł rozprzestrzenia-
nia się czerni krzyżowych. 
Źródłem infekcji mogą być 
także chore nasiona. Planta-
tor warzyw kapustnych po-
winien znać opisane zagad-
nienia, aby lepiej zrozumieć 
celowość stosowania sku-
tecznego fungicydu poleca-
nego w zwalczaniu czerni 
krzyżowych.

Dr Jan Sobolewski
Instytut Warzywnictwa w 

Skierniewicach

Najbardziej znaną chorobą kapustowatych jest ta po-
wodowana przez kilka gatunków grzybów z rodzaju 
Alternaria. Ma ona kilka nazw: czerń krzyżowych, 
czarna plamistość roślin krzyżowych a nieraz alterna-
rioza kapustowatych.

Alternarioza na 
kapustowatych
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Mączniak rzekomy 
cebuli dlatego jest 
taką poważną cho-

robą, ponieważ w okresie jej 
epidemii może powodować 
całkowite zamieranie liści ce-
buli powodując znaczne straty 
gospodarcze. Sprawcą choroby 
jest Peronospora destructor, 
organizm niezwykle patoge-
niczny, o niebywałej sile infek-
cyjnej w stosunku do cebuli.

Patogen należy do tak zwa-
nych pasożytów bezwzględ-
nych, czyli takich, które poza 
rośliną żywicielską nie mogą 
egzystować, na przykład w 
glebie, czy na resztkach ro-
ślinnych. Zimuje grzybnia 
w cebulach wysadkowych, 
w dymce lub w roślinach ży-
wych, które zostały na jesieni 
zakażone i w okresie zimowym 
grzybnia jest w stanie w ta-
kich roślinach przeżyć. Wszy-
scy wiemy, że pewne odmiany 
cebuli uprawia się z siewu je-
siennego i właśnie takie ro-
śliny są w stanie przezimować 
grzybnię Peronospora destruc-
tor  w swojej tkance. Zakażone 
cebule wysadkowe oraz pora-
żona dymka, po ich wysadze-
niu w pole w okresie wiosen-
nym stają się groźnym źródłem 
infekcji pierwotnej. 

Ważne jest unikanie lokali-
zacji uprawy cebuli w pobliżu 
upraw zagrożonych mącznia-
kiem (plantacje nasienne i ce-
buli z dymki), a także prze-
strzeganie selekcji cebul wy-
sadkowych i dymki. Planta-
torzy cebuli doskonale wie-
dzą, że w wielu przypadkach 
nie zawsze jest to wykonalne. 
Dlatego najbardziej radykalną 
metodą ochrony cebuli przed 

mączniakiem rzekomym jest 
odpowiedni system skutecz-
nej chemicznej ochrony. Pod-
stawa tego systemu jest sygna-
lizacja choroby potrzebna do 
precyzyjnego opryskiwania ce-
buli skutecznymi fungicydami 
w momencie zagrożenia. Jed-
nym z najbardziej skutecznych 
fungicydów do ochrony cebuli 
przed mączniakiem rzekomym 
jest Amistar 250 SC. Jako śro-
dek nowoczesny wykazuje wła-
ściwości wgłębne (częściowo 
wnika do tkanki liścia cebuli) i 
systemiczne (krąży z sokami w 
całej roślinie). Amistar 250 SC 
zawiera azoksystrobinę, związek 
wykazujący szerokie spektrum 
grzybobójczego działania w sto-
sunku do wielu gatunków or-
ganizmów grzybowych i grzy-
bopodobnych, w tym także do 
Peronospora  destructor. Jego 
systemiczny i wgłębny charak-
ter pozwala, że Amistar 250 SC 
jest w stanie zahamować roz-
wój mączniaka nawet w począt-
kowym jego stadium rozwoju. 
Preparat stosuje się przeciwko 
mączniakowi rzekomemu na 
cebuli w dawce 0,8 l/ha, przy 
dawce cieczy 700 l/ha. Istnieją w 
zaleceniach również inne fun-
gicydy wykazujące właściwo-
ści wgłębne i systemiczne, co w 
warunkach już obecnej choroby 
na cebuli ich skuteczność jest 
bardzo dobra. Jak wspomnia-
łem najbardziej optymalny  mo-
ment  opryskiwania roślin przy-
pada na okres sygnalizacji za-
grożenia cebuli przez tą cho-
robę dokonywany za pośred-
nictwem mediów. Mniej precy-
zyjnym terminem jest moment 
po zauważeniu pierwszych ob-
jawów choroby na plantacji ce-

buli nasiennej, z dymki lub tak 
zwanej ozimej (cebula z siewu 
jesiennego). Zgodnie z zasa-
dami Dobrej Praktyki Ogrod-
niczej poleca się stosowanie 
Amistaru 250 SC nie więcej 
niż trzy razy w sezonie i prze-
miennie z innymi środkami za-
wierającymi chlorotalonil (na 
przykład Bravo 500 SC), me-
talaxyl (Ridomil Gold MZ 67,8 
WG) czy cymoksanil (Curzate 
M 72,5 WP, Tosca 72,5 WP). 
W wykazie środków poleca-
nych do ochrony cebuli przed 
mączniakiem rzekomym w Pol-
sce jest do dyspozycji ponad 20 
różnych fungicydów. Środki 
o działaniu systemicznym i 
wgłębnym proponuję stoso-
wać w okresie dużego zagro-
żenia i obecności mączniaka 
rzekomego na plantacjach. 
Środki typu zapobiegawczego 
powinno się stosować zanim 
nastąpi infekcja roślin (ważne 
jest śledzenie sygnalizacji tej 
choroby, aby nie przeoczyć in-
fekcji lub w okresach pogody 
ciepłej i suchej. Ponieważ ce-
bula z racji pionowych liści i 
pokrywy woskowej jest wyjąt-
kowo trudnym  gatunkiem wa-
rzywa do całkowitego pokry-
cia liści opryskiwanym fungi-
cydem, powinno się dodawać 
zalecane środki zwiększające 
przyczepność. Wówczas ciecz 
zawierająca Amistar 250 SC 
doskonale pokryje liście ce-
buli powodując skuteczne za-
bicie pasożytującej grzybni lub 
zabezpieczenie roślin przed in-
fekcją zarodnikami konidial-
nymi.

Dr Jan Sobolewski
Instytut Warzywnictwa w 

Skierniewicach

P rzede wszystkim 
pojawienie się cho-
roby determinuje 

źródło infekcji, czyli pa-
sożytujący grzyb, bakteria 
czy inny mikroorganizm 
porażający pomidora, znaj-
dujący się w bliskości plan-
tacji. Ważnym elementem 
warunkującym obecność 
konkretnej choroby na po-
midorach jest aktualna po-
goda, a ściślej biorąc tem-
peratura i stan wilgotności 
powietrza oraz gleby. Naj-
mniej docenianym zagad-
nieniem, od którego zależy 
pojawienia się choroby jest 
poziom wiedzy plantato-
rów dotycząca znajomo-
ści biologii i epidemiolo-
gii sprawców chorób. 

Wymienione zagadnienia 
są bardzo zbliżone w sfe-
rze medycyny ludzi, gdzie 
można zauważyć pewną 
analogię źródła choroby, 
warunków jej rozwoju i 
umiejętności zapobiega-
nia chorobom infekcyj-
nym, do powszechnych 
chorób infekcyjnych u lu-
dzi, na przykład grypie. 
Myślę, że warto było po-
kusić się o nawiązanie do 
medycyny, aby łatwiej zro-
zumieć ważne elementy, 
które mogą być pomocne 
w zapobieganiu większo-
ści chorób pojawiających 
się na pomidorach. 

Spośród chorób grzy-
bowych i grzybopodob-
nych najgroźniejszą cho-
robą porażającą pomi-
dory jest zaraza ziem-
niaka. Ten patogen zimuje 
w bulwach pochodzących 
z chorych ziemniaków. Za-
każone ziemniaki stano-
wią poważne źródło infek-
cji dla pomidorów w okre-

sie końca lipca i w sierp-
niu, szczególnie w warun-
kach temperatury poniżej 
15°C. Wówczas zarodniki 
pływkowe są przenoszone 
za pośrednictwem wiatru i 
deszczu na zdrowe rośliny 
pomidorów. Pierwsze ob-
jawy choroby na pomido-
rach mogą pojawić się pod 
koniec lipca, bądź w sierp-
niu. Jest to typowy, wege-
tatywny sposób rozwoju 
patogena. W Polsce ist-
nieje drugie źródło infek-
cji Phytophthora infestans, 
sprawcy zarazy ziemniaka 
i są to zarodnie przetrwal-
nikowe,  zimujące w gle-
bie. Stają się bardzo groź-
nym źródłem infekcji dla 
pomidorów w uprawach 
pod osłonami już nawet w 
kwietniu. Stanowi to oczy-
wiście zagrożenie dla po-
midorów uprawianych w 
polu, za pośrednictwem 
rozsady pomidorów pro-
dukowanych w pomiesz-
czeniach sąsiadujących z 
chorymi pomidorami. Dla-
tego też w ciągu ostatnich 
kilku lat ochrona pomi-
dorów przed zarazą ziem-
niaka jest bardzo trudna. 

Zwalczanie zarazy w okre-
sie wegetacji polega na 
przemiennym stosowa-
niu polecanych fungicy-
dów do opryskiwania ro-
ślin. Lista tych fungicydów 
jest pokaźna. Warto tylko 
pamiętać, że zabiegi profi-
laktyczne, zanim choroba 
się pojawi, można wykonać 
środkami zawierającymi 
mankozeb (Dithane Neo-
Tec 75 WG), lub chlorota-
lonil (na przykład Bravo 
500 SC), zaś w czasie ob-
serwowanych objawów za-
razy na niektórych rośli-
nach polecałbym środki o 
działaniu wgłębnym lub 
systemicznym, czyli takie, 
które wnikają do rośliny. 
Są to na przykład: Acrobat 
MZ 69 WP, Curzate M 72,5 
WP (o działaniu wgłęb-
nym, częściowo wnikają-
cymi do rośliny) lub Ami-
star 250 SC, Mildex 711,9 
WG, Ridomil Gold MZ 
67,8 WG o działaniu syste-
micznym, całkowicie wni-
kającymi do rośliny opry-
skiwanej.

Dr Jan Sobolewski
Instytut Warzywnictwa 

w Skierniewicach

Dosyć liczna jest grupa patogenów odglebowych powodujących 
poważne choroby cebuli, jednak do najgroźniejszych chorób na-
leży mączniak rzekomy cebuli, porażający część nadziemną. Cho-
robę tę powoduje organizm grzybopodobny do niedawna zali-
czany do grzybów. 

Ochrona cebuli przed 
mączniakiem

Choroby pomidorów

Na pomidorach uprawianych w polu występuje wiele chorób po-
chodzenia grzybowego i bakteryjnego a także wirusowego. Jakie 
choroby mogą być obecne na danej uprawie w określonym czasie, 
zależy od wielu czynników. 

Zwalczanie zarazy ziemniaka na pomidorach: z lewej ro-
śliny opryskiwane fungicydami, z prawej niechronione.
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Szkody wyrządzają 
owady dorosłe (do 
0,9mm – samiec i do 

1,3 mm samica, koloru od 
żółtego do ciemnobrunat-
nego) i larwy (podobne do 
osobnika dorosłego, bez-
skrzydłe, żółtawe) wysysa-
jąc soki z liści. Na szczypio-
rze i liściach pora widoczne 
są początkowo białosrebrzy-
ste plamki, które z czasem 
zlewają się podłużne pasma. 
Szczypior staje się wówczas 
szary, ulega deformacji, za-
łamuje się, żółknie i zasy-
cha. Uszkodzone rośliny 
słabo rosną i wykształcają 
małe cebule. Silnie uszko-
dzone kwiatostany nasien-
ników tworzą nasiona o 
słabej zdolności kiełkowa-
nia. Zimują dorosłe osob-
niki w zeschniętych reszt-
kach łusek cebuli lub chwa-
stów, na miedzach, a także 
w wierzchniej warstwie 
ziemi. Początkowo żerują 

i rozmnażają się na rośli-
nach rosnących w miejscu 
zimowania, a później prze-
chodzą na pola z cebulą. Ich 
masowy rozwój rozpoczyna 
się zwykle w połowie maja i 
trwa aż do zbioru cebuli. W 
jednym roku może rozwijać 
się od 4 do 6 pokoleń.

Ochrona - Po stwierdze-
niu obecności 6–10 wcior-

nastków na roślinie należy 
wykonać zabieg opryski-
wania jednym z wymienio-
nych insektycydów: Alfazot 
Extra 100 EC (0,09 l/ha), 
Bulldock 025 EC (0,2 l/ha) 
Cyperkil Super 25 EC (0,1 
l/ha), Decis 2.5 EC (0,25–
0,3 l/ha), Fastac 100 EC 
(0,09 l/ha), Karate Zeon 
050 CS (0,12 l/ha), Pilar – 

Alfacypermetryna 100 EC 
(0,09 l/ha), Pilar-Lambda-
Cyhalotryna 050 CS (0,09 
l/ha), Reldan 400 EC (0,9 
l/ha), Sherpa 100 EC (0,25 
l/ha), Sumi-Alpha 050 EC 
(0,2 l/ha), Tak Tak 100 EC 
( 0,09 l/ha).

Opryskiwanie roślin na-
leży wykonać w 2 lub 3 cy-
klach. Cyklem są 2 zabiegi 
co 7 dni. Pierwszy cykl wy-
konuje się w chwili poja-
wienia się szkodnika na ro-
ślinie, drugi jeśli to będzie 
konieczne, a trzeci w okre-
sie, gdy 50% szczypioru za-
łamuje się. Zastosowanie 
się do tego zalecenia zwięk-
sza skuteczność zwalczania 
wciornastków.

Liczbę szkodników można 
znacznie ograniczyć zwal-
czając chwasty na planta-
cji przez cały sezon wege-
tacyjny, niszcząc resztki po-
żniwne oraz wykonując głę-
boką orkę. n

Stadium szkodli-
wym są larwy (bia-
ławe, beznożne, dłu-

gości około 7 mm). Żerują 
w pęczniejących i kiełkują-
cych nasionach oraz liście-
niach fasoli i grochu. Mogą 
zniszczyć całkowicie liście-
nie i wierzchołek wzrostu, 
wskutek czego na planta-
cji wschody są rzadkie lub 
jest ich brak. Larwy mogą 
uszkadzać stożek wzrostu 
roślin po ich wzejściu, widać 
wtedy tylko część podliście-
niową i liścienie, w których 
wydrążone są brunatne ka-
naliki. Rośliny uszkodzone 
w niewielkim stopniu wy-
twarzają pędy boczne. Plon 
strąków i nasion z takich pę-
dów jest dużo niższy. Silnie 
uszkodzone rośliny zamie-
rają.

Ochrona - Wcześniej 
przygotować ziemię pod 
siew. Dokładnie przyorywać 
obornik i nawozy zielone, 
ponieważ samice najchęt-
niej składają jaja w gnijące 
resztki nawozu. Odchwasz-
czać plantacje oraz nie do-

puszczać do zakwitnięcia 
chwastów w jej pobliżu. 
Kwitnące chwasty są źró-
dłem nektaru dla muchó-
wek. Wysiewać tylko zdrowe 
nasiona. Zaprawiać nasiona 
przed siewem. Do ochrony 
fasoli przed śmietkami zale-
cane jest zaprawianie nasion 
zaprawą Nomolt 150 SC (10 
ml na kg). Brak zapraw do 
ochrony grochu przed tymi 
szkodnikami. Zaprawianie 
nasion chroni nasiona przed 
śmietkami w okresie wscho-
dów. Należy pamiętać o fun-
gicydach, które chronią ro-
śliny przed chorobami od-
glebowymi oraz przenoszo-
nymi przez nasiona.

Wschody grochu mogą 
być również zagrożone przez 
chrząszcze oprzędzików (Si-
tona spp.). Uszkadzają pęcz-
niejące nasiona, liścienie i 
liście. W liściach wygry-
zają charakterystyczne ząbki 
(tzw. żer zatokowy). Najbar-
dziej wrażliwe są młode ro-
śliny, które nie wykształciły 
więcej niż 6 listków, szcze-
gólnie w warunkach su-

szy i niskiej temperatury. 
Przy masowym pojawie-
niu się chrząszcze zjadają 
całe blaszki liściowe, z wy-
jątkiem grubszych nerwów. 
Samice składają jaja pod ko-
niec maja lub na początku 
czerwca. Larwy uszkadzają 
korzenie włośnikowe i bro-
dawki korzeniowe, w któ-
rych żyją bakterie wiążące 
wolny azot z powietrza, co 
może być przyczyną osłabie-
nia wzrostu roślin.

Zwalczanie - Zabieg opry-
skiwania należy wykonać po 
wschodach, w momencie 

pojawienia się chrząszczy i 
pierwszych objawów żero-
wania. Zaleca się zastosować 
jeden z podanych insektycy-
dów: Bulldock 25 EC lub De-
cis 2,5 EC w dawce 0,25 l/ha; 
Cyperkill Super 25 EC lub 
Talstar 100 EC (0,1 l/ha).

Wczesny wysiew grochu, 
zachowanie izolacji prze-
strzennej od wieloletnich 
plantacji roślin motyl-
kowych oraz zadrzewień 
śródpolnych, które są miej-
scem zimowania chrząsz-
czy znacznie ograniczy 
szkody. n

Wciornastek tytoniowiec (Thrips tabaci) nie zwalczany 
w uprawach cebuli i pora może być przyczyną dużych 
strat w plonie.

Dr inż. Maria Rogowska
IW Skierniewice

Groźny szkodnik cebuli

Porażony szczypior staje się szary, ulega deformacji, za-
łamuje się, żółknie i zasycha.

Ochrona grochu i fasoli przed 
szkodnikami

Najważniejszymi szkodnikami w okresie kiełkowania 
nasion i wschodów dla obu roślin są: śmietka kieł-
kówka i śmietka glebowa. Wymienione gatunki mu-
chówek, występują często jednocześnie na polu i wy-
rządzają podobne szkody. 

Dr inż. Maria Rogowska
IW Skierniewice

Przy masowym pojawieniu się chrząszcze oprzędzików 
zjadają całe blaszki liściowe, z wyjątkiem grubszych ner-
wów.
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Z punktu widzenia operatora 
…

Znane stwierdzenie 
„punkt widzenia zależy 
od punktu siedzenia” od-
nosi się do nowoczesnych 
sieczkarni samojezdnych 
dosłownie i w przenośni. 
Współczesne sieczkar-
nie wyróżniają się prze-
stronną konstrukcją ka-
biny z możliwie najwięk-
szym udziałem przeszklo-
nych ścian, co nie pozostaje 
bez wpływu na „punkt wi-
dzenia”, tj. realizowane na 
zewnątrz maszyny zada-
nia robocze. Szyby są mo-
cowane z wykorzystaniem 
wąskich słupków, które w 
mniejszym stopniu ograni-
czają widoczność. Te same 
szyby, dzięki uzupełnie-
niu w zestaw wycieraczek 
gwarantują komfort i do-
kładność obserwacji w nie-
sprzyjających warunkach 
pogodowych. Wysoki po-
ziom komfortu zapewnia 
również „punkt siedzenia”, 
tj. siedzisko (fotel) opera-
tora, które w kabinie współ-
czesnej sieczkarni samo-
jezdnej jest przystosowane, 
poza standardowymi regu-
lacjami, do obrotu o okre-
ślony kąt (na ogół do 20°) w 
obydwie strony, co ułatwia 
obserwację współpracy 
sieczkarni ze środkiem 
transportowym. Komfort 
obserwacji jest w tym przy-
padku potęgowany tym, że 
obrotowi siedziska towa-
rzyszy obrót panelu ste-

rującego, nie ma więc po-
trzeby wykręcania rąk lub 
tułowia w celu przeprowa-
dzenia niezbędnych regu-
lacji pracy maszyny. Nie 
bez znaczenia dla operato-
rów oczekujących wygody 
pracy w kabinie jest rów-
nież opcja podgrzewania 
i przewietrzania poduszek 
siedziska, wyposażenie ka-
biny w klimatyzację, scho-
wek na schładzane napoje 
i inne udogodnienia. 

Praca sieczkarni bez tajemnic...
Cechą współczesnych 

sieczkarni samojezdnych 
jest zapewnienie pełnego do-
stępu do szczegółowych in-
formacji charakteryzujących 
pracę maszyny. Środkiem do 
realizacji tego celu jest wy-
posażenie stanowiska robo-
czego operatora w wyświe-
tlacz systemu informacji po-
kładowej. Wyświetlacz wy-
różnia się logicznym i przej-
rzystym układem informa-
cji (w połączeniu z odpo-
wiednimi symbolami), które 
obejmują: prędkość roboczą 
maszyny, prędkość obrotową 
silnika, parametry pracy sil-
nika i jego układu zasilania, 
w tym zużycie paliwa (na 
hektar i na godzinę), poło-
żenie przystawki roboczej, a 
także różne kategorie wydaj-
ności pracy, ilość wykona-
nej pracy (w ciągu dnia, od 
początku sezonu), ostrzeże-
nie o zbliżającym się termi-
nie przeglądu technicznego 
i inne. Warto wspomnieć, że 

w celu podniesienia dokład-
ności określania wybranych 
wskaźników, a szczególnie 
masowej wydajności pracy, 
układ roboczy jest przysto-
sowany do pomiaru plonu 
i zawartości suchej masy w 
ścinanym i rozdrabnianym 
materiale roślinnym. Nie-
zależnie od tego, wyrafino-
wane technicznie sieczkar-
nie są przykładowo wyposa-
żane w mierniki temperatury 
sieczki przemieszczanej ka-
nałem wyrzutowym na śro-
dek transportowy. 

System informacji pokła-
dowej jest również przy-
stosowany do gromadze-
nia i przetwarzania boga-
tego zbioru danych o reali-
zowanych w czasie dnia za-
daniach roboczych, co jest 
szczególnie przydatną opcją 
w przypadku pracy i rozli-
czania przykładowo odbior-
ców usług wykonywanych 
sieczkarnią. Przystosowanie 
systemu do kopiowania da-
nych na nośnik pamięci uła-
twia zaś przetworzenie infor-
macji i opracowanie wskaź-
ników charakteryzujących 
pracę maszyny na niezależ-
nym komputerze. 

Samojezdne sieczkarnie o 
wysokim poziomie zaawan-
sowania technologicznego są 
wyposażane w opcję łącze-
nia z Internetem. W efekcie 
osiąga się możliwość korzy-
stania z zasobu takich, mo-
nitorowanych na bieżąco 
wskaźników, jak wydaj-
ność pracy maszyny w da-

nej chwili i retrospektywnym 
okresie czasu. Połączenie sys-
temów informacyjnych ma-
szyny z Internetem pozwala 
jednocześnie na bieżący do-
stęp do kluczowych infor-
macji na temat maszyny, 
istotnych z punktu widze-
nia jej sprawnego wykorzy-
stania i obsługi. Praktycz-
nym przykładem systemu 
generującego za pośred-
nictwem Internetu szcze-
gółowe dane dotyczące 
pracy sieczkarni jest roz-
wiązanie Telematics w ma-
szynie Claas Jaguar, wersje 
930-980. Efektem korzy-
stania z systemu Telema-
tics jest możliwość przygo-
towywania analiz obejmu-
jących strukturę dziennego 
czasu pracy, z uwzględnie-
niem czasu efektywnego i 
innych składników, zwią-
zanych z przestojami, na-
wrotami i innymi. 

Pełną mocą…
Przytoczone rozwiązanie 

nowoczesnej, samojezdnej 
sieczkarni Claas Jaguar sta-
nowi przykład zabezpiecze-
nia współczesnych maszyn 
do zbioru zielonki i kuku-
rydzy w odpowiedni za-
pas mocy, pozwalający na 
sprawne i bez zakłóceń re-
alizowanie zadań roboczych 
związanych z napędem siecz-
karni i jej podstawowych ze-
społów roboczych. Moc sil-
ników przytoczonych mo-
deli sieczkarni dochodzi do 
610 kW. 

Moc pochodząca z silnika 
jest wykorzystywana do osią-
gania wysokiej sprawności 
działania elementów robo-
czych, wśród których wyróż-
nia się przykładowo bezpo-
średnio napędzane (od po-
przecznie ustawionego sil-
nika) zespoły tnące, w tym 
bęben nożowy i dużej śred-

nicy walce zgniatające, które 
w efekcie bezstopniowego 
napędu są przystosowane 
do płynnej regulacji długo-
ści sieczki zbieranej masy ro-
ślinnej. 

W samojezdnych siecz-
karniach dominują bęb-
nowe zespoły rozdrab-
niające, charakteryzujące 
się szeregiem modyfika-
cji obejmujących liczbę 
noży, ich kształt i sposób 
rozmieszczenia na bębnie, 
a także metodę wymiany 
i regulacji noży. Poza wy-
mianą i regulacją, noże 
podlegają również okreso-
wemu ostrzeniu, realizowa-
nemu najczęściej przy od-
wrotnym kierunku obrotów 
bębna rozdrabniającego.

Dokładnie…
Cechą współcześnie ofe-

rowanych modeli siecz-
karni jest wyposażenie w 
doskonalone z funkcjonal-
nego punktu widzenia ze-
społy (kanały) wyrzutowe, 
przystosowane do uzyskiwa-
nia większego kąta obrotu, a 
także automatycznego ste-
rowania zakresem obrotu z 
możliwością zaprogramo-
wania krańcowych poło-
żeń w stosunku do środka 
transportowego odbierają-
cego zielonkę. Znacznym 
udogodnieniem dla opera-
tora jest także zainstalowa-
nie w sieczkarni kamer mo-
nitorujących położenie ka-
nału wyrzutowego w czasie 
pracy. n

Marek Gaworski 
SGGW w Warszawie 

Sieczkarnie współczesne i nowoczesne

Do produkcji sianokiszonki i kiszonki z kukurydzy warto podejść… kompleksowo – wykorzystując tę samą ma-
szynę. Jest nią sieczkarnia, której samojezdna wersja stanowi wartościową alternatywę w gospodarstwach 
produkujących różne pasze objętościowe w dużej skali.

Znacznym udogodnieniem dla operatora jest zainstalo-
wanie w sieczkarni kamer monitorujących położenie ka-
nału wyrzutowego w czasie pracy.
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W dziale produkcji ro-
ślinnej zaprezento-
wane zostaną: cią-

gniki, transport, uprawa i pie-
lęgnacja gleby, nawożenie, 
ochrona roślin, deszczowanie, 
nawadnianie, technika zbioru 
zbóż, roślin okopowych i pa-
szowych, obróbka i magazy-
nowanie zbiorów, uprawa wa-
rzyw gruntowych,  technika 
leśna, bioenergia, surowce od-
nawialne, nowe źródła energii, 
ochrona środowiska, środki 
produkcji (materiał siewny i ro-
ślinny, nawozy, środki ochrony 
roślin, części zamienne). Oferta 
sektora produkcji zwierzę-
cej obejmuje: zwierzęta zaro-
dowe, programy hodowlane, 
biotechnologię rozrodu,  bu-
dynki (obory, hale), ładowarki 
do prac inwentarskich, wyposa-
żenie obór, chlewni, kurników, 
technikę doju, technikę usuwa-
nia obornika i gnojowicy, pasze, 
medycynę weterynaryjną, sub-
stancje pomocnicze.

Trzydniowa oferta Opolagry 
2010 jest zróżnicowana. Piątek, 
11 maja będzie „Dniem Eks-
perta”. Specjalistyczna program 

dla fachowców obejmuje tego 
dnia fora dyskusyjne dotyczące 
produkcji roślinnej i zwierzęcej 
oraz energii odnawialnej. Szcze-
gólnie dużo uwagi zostanie po-
święcone zastosowaniu techniki 
GPS – „precision farming”. Dla 
uczniów szkół rolniczych zo-
stanie zorganizowany konkurs 
jazdy precyzyjnej ciągnikiem z 
obsługą ładowacza czołowego. 
Odbędzie się prezentacja ma-
szyn na parkurach. Zaintere-
sowani zwiedzający będą mo-
gli samodzielnie przetestować 
ciągniki z ładowaczami czoło-
wymi, a także ładowarki tele-
skopowe. Przeprowadzony zo-
stanie też test opryskiwaczy na 
jedynym w Polsce, certyfikowa-
nym torze przeszkód.

Tematem wiodącym tego-
rocznej Opolagry jest „rolnic-
two precyzyjne“. Przez cały czas 
trwania wystawy światowi lide-
rzy w zdalnym sterowaniu ma-
szynami przedstawią swoje osią-
gnięcia na  forach, jak i podczas 
praktycznych pokazów na par-
kurach. W obszarze energoosz-
czędnej technologii uprawy roli, 
zaprezentowane zostaną agre-

gaty uprawowe. Zwiedzający 
wystawę będą mogli również 
wziąć udział w testach maszyn. 
Na polu technologii zbioru zie-
lonek będzie można zaobser-
wować kosiarki i prasy rolujące 
w pracy.

Już po raz trzeci odbędzie się 
Wojewódzka Wystawa Bydła 
Mlecznego, połączona z au-
kcją. 

We współpracy z Okręgowym 
Związkiem Hodowców Bydła w 
Opolu, na przygotowanym spe-
cjalnie na tę okazję ringu, zo-
staną wybrane najlepsze krowy, 
jałówki i cielęta z regionu. W 
tym roku przy Wystawie Bydła 
rolnicy będą mieli okazję prze-
badać swoje kiszonki. Na ringu 
odbędzie się również szkolenie 
z pokazem komputerowej ana-
lizy jakości pasz.

Nie zabraknie też niespodzia-
nek i losowania wartościowych 
nagród dla zwiedzających, jak 
zapewnia Organizator: DLG 
AgroFood. Więcej informacji 
na www.opolagra.pl. 

Ewa Grabowska
Wiadomości Rolnicze Polska

ewa@wrp.pl

Wystawa Opolagra 2010 odbędzie się w dniach 11–13 
czerwca 2010 roku na terenie lotniska w Kamieniu 
Śląskim. To już VII edycja Wystawy na Opolszczyźnie, 
tym razem w nowej lokalizacji.

Opolagra 2010 
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Z nami osiągniesz sukces

MASZ WYBÓR….
Siewniki uniwersalne Terrasem 
– gwarancja siewu o najwyższej jakości

Wał oponowy Packera jako
jednostka jezdna
• krótka konstrukcja 
• większa zwrotność
• mniejszy ciężar

Dwurzędowa lekka brona talerzowa
• optymalna 

struktura gleby

Szyna wysiewająca z podwójnymi 
redlicami talerzowymi
• regulacja nacisku 

redlicy 50-130 kg
• redlice prowadzone 

przez rolki dociskowe

Wielkowymiarowa, zewnętrzna
głowa rozdzielacza
• precyzyjne rozłożenie 
• poprzeczne ziarna

Trójmodułowa konstrukcja maszyny
• perfekcyjne 

kopiowanie terenu
• duża szerokość robocza 

DEALERZY:
ADLER AGRO Sp. z o.o. Białystok   085/7418650
AGROMASZ  2140167/920nukezR
AGROPERFEKT 074331/6060 ecileisiK
AGRO PLUS 6577257/920 etagoB
ANDERWALD MASZYNY ROLNICZE Kadłub 077/4633770
ASOCR „URPOL” 4830815/560
ASPRIM 0495715/180 ażuD aciwzrdeiN
AUTO - AGRO 2976446/520 ecldeiS
DANZAP 7925582/420 nisułaZ

P.P.H. AGROKOMPLEKS SKOCZÓW 033/8535610
FRICKE MASZYNY ROLNICZE Mrągow   089/7412974
S.C.I M.R. L. KOMOŃ 4315253/380 wóruT
POLBOTO 5239078/670 ninadU
PROGRESS-CHEM  7721726/480ośćmaZ
WIA - LAN 0703926/410 wónraT
ROLMECH oddział Płońsk  023/6627291

oddział Błonie  022/7963341
oddział Węgrów  025/7925927

RAITECH:
• Brzoza k/Bydgoszczy 052/3810415
• Punkt sprzedaży Przytoczna 095/7493675
• Punkt sprzedaży Śrem 061/2828881
• Punkt Sprzedaży Potęgowo 059/8464148
• Punkt sprzedaży Tragamin 055/2720944
• Punkt sprzedaży Oborniki 061/2975878
• Punkt sprzedaży Szczecinek 094/3720214

Przedstawicielstwo w Polsce: 0601 424 223; Sprzedaż: 0609 203 132; Serwis: 0603 803 213; Magazyn centralny: 0605 262 709           www.poettinger.pl

Kunert Poladowo

Podbieracze z zespołami do cięcia 
masy 

Podbieracze współcze-
snych maszyn cechuje ten-
dencja do zwiększania sze-
rokości roboczej, co pozwala 
na uzyskiwanie większych 
wydajności przy przemiesz-
czaniu masy do skrzyni ła-
dunkowej. Ułatwia to pracę 
w niekorzystnych warunkach 
zróżnicowania masy pokosu 
na jednostce długości, jak 
również w przypadku poko-
sów o nieforemnym kształ-
cie. W konstrukcjach pod-
bieraczy wielu firm wpro-
wadza się gumowe koła ko-
piujące, które doskonale peł-
nią swoje funkcje przy prze-
mieszczaniu na wszystkich 
rodzajach podłoży. Wśród 
innych rozwiązań można 
wymienić rolki dogniatające 
pokos, umieszczone na po-
wierzchni blachy uderzenio-
wej, stanowiące element uzu-
pełniający działanie podbie-
racza, istotny w przypadku 
dużej prędkości załadunku 
i jednocześnie krótkiej, mo-
krej zielonki. Funkcjonalne 
cechy nowoczesnego pod-
bieracza uzupełnia opcja 
automatycznego smarowa-
nia łańcucha napędzającego 
podbieracz, co ułatwia czyn-
ności obsługowe w sezonie 
użytkowania maszyny. 

Istotną opcją jest wypo-
sażenie w zespół do cięcia 
podbieranej masy. Pocięty 
materiał roślinny na od-
cinki o długości ok. 5 cm 
łatwiej poddaje się ugniata-

niu i jednocześnie tworzone 
są bardziej sprzyjające wa-
runki do przebiegu fermen-
tacji. Noże do cięcia wyróż-
niają się łatwością wymiany 
w przypadku uszkodzenia 
oraz kształtem ograniczają-
cym możliwość niszczenia 
masy zielonki przez jej po-
wtórne wciąganie do zespołu 
roboczego. Podbieracze są na 
ogół wyposażane w indywi-
dualnie zabezpieczone noże, 
których przy natrafieniu na 
przeszkodę (np. kamień) od-
chylają się do tyłu. Dzięki 
sprężynie noże po usunięciu 
kamienia wracają do pier-
wotnego położenia. Dzięki 
osadzeniu noży w trzyma-
kach, wymianę przeprowa-
dza się łatwo i bez udziału 
dodatkowych narzędzi. Wy-

chylanie noży stanowi jedną 
z funkcji roboczych panelu 
sterującego maszyny. 
Skrzynia ładunkowa z 
wyposażeniem uzupełniającym 

Wielkość skrzyni ładun-
kowej obejmuje szeroki za-
kres, co znacznie ułatwia do-
bór odpowiedniej maszyny 
do danego gospodarstwa. Na 
ogół jest to zakres od ok. 15 
m3 do ponad 70 m3. 

Do istotnych rozwiązań 
zalicza się możliwość skła-
dania górnej części (nadbu-
dowy) skrzyni ładunkowej, 
co znacznie ułatwia przejazd 
w miejscach o niskim prze-
świcie. Obok opcji ręcznego 
składania nadbudowy, do-
stępne są także wersje ma-
szyn z hydraulicznie skła-
daną górną częścią skrzyni. 

Przykładowo, wyposażenie 
w hydraulicznie składaną 
siatkę nadbudowy wraz ze 
stelażem w przyczepach sa-
mozbierających Europrofi 1 
i Europrofi 2 Pöttinger po-
zwala na obniżenie wyso-
kości maszyny z 3,55 m na 
2,85 m. 

Skrzynie ładunkowe wypo-
saża się w czujniki do mie-
rzenia stopnia wypełnienia 
przyczepy oraz systemy do 
monitorowania przeciążeń, 
bazujące na układach hy-
draulicznych. Dzięki temu 
praca operatora staje się 
bardziej komfortowa i bez-
pieczna. Równocześnie two-
rzone są sprzyjające warunki 
do racjonalnego wykorzy-
stania pojemności skrzyni 
ładunkowej. Czujniki okre-
ślające stopień wypełnie-
nia przyczepy są z reguły 
umieszczane na przedniej 
bramce i górnej części nad-
budowy skrzyni ładunkowej, 
a także na tylnej klapie. W 
sytuacji przekroczenia okre-
ślonej wartości nacisku masy 
roślinnej na tylną klapę do-
chodzi do automatycznego 
wyłączenia posuwu przeno-
śnika podłogowego. W ma-
szynach niektórych firm dzia-
łanie czujników napełnienia 
przyczepy jest połączone z sy-
gnałem akustycznym. 

Ważną częścią wyposaże-
nia skrzyń ładunkowych są 
również wewnętrzne zespoły 
załadowcze, wśród których 
wyróżnia się konstrukcje ro-
torów i alternatywnie grze-

bieni załadowczych. Cechą 
działania grzebieni jest to, że 
wykazują łagodniejszy kon-
takt z ładowanym materia-
łem. Palce rotora są na ogół 
ustawiane w kilku spiral-
nie skręconych rzędach, co 
w połączeniu z szeroką po-
wierzchnią pracy decyduje 
o tym, że nawet bardzo wil-
gotny materiał podlega roz-
cieraniu tylko w niewielkim 
stopniu. 

W ocenie funkcjonalno-
ści użytkowania przyczep, 
obok sprawności załadunku 
skrzyni istotne jest również 
rozwiązanie etapu rozła-
dunku. W wielu maszynach 
montuje się zestaw walców 
dozujących przeznaczonych 
do rozładunku masy zielonki 
ze skrzyni. Zestawy budo-
wane są na ogół w wersji z 
dwoma lub trzema walcami, 
których działanie jest zsyn-
chronizowane z pracą prze-
nośnika podłogowego. Do 
rozładunku skrzyni w no-
woczesnych przyczepach 
samozbierających montuje 
się również przenośnik po-
przeczny, który w praktyce 
można wykorzystać do roz-
prowadzenia zielonki na ko-
rytarzu paszowym. 

Zespoły jezdne i sprzęgowe
Oferowane modele przy-

czep samozbierających cha-
rakteryzują się rozbudowa-
nymi konstrukcyjnie ukła-
dami jezdnymi, które obej-
mują wykorzystanie opcji 
par pojedynczych kół, ukła-

dów tandem, a także kół o 
przesuniętych śladach, co 
pozwala ograniczyć skutki 
ugniatania podłoża glebo-
wego. Niektóre firmy oferują 
także układy jezdne składa-
jące się z czterech zawieszo-
nych wahliwie par, tj. ośmiu 
kół jezdnych. W nowocze-
snych rozwiązaniach stoso-
wane są układy z resorami 
parabolicznymi lub pneu-
matycznymi do stabilizacji 
w czasie jazdy po drogach, 
użytkach zielonych i wjeż-
dżania na pryzmę. Wśród 
opcji są hamulce pneuma-
tyczne lub hydrauliczne, do-
datkowo wyposażane w sys-
tem ABS; skrętne osie, któ-
rych działanie pozwala na 
ochronę powierzchni runi 
łąkowej i zmniejszenie siły 
odśrodkowej przy wykony-
waniu skrętów. Właściwie 
dobrane pod względem sze-
rokości opony nie tylko po-
zostawiają na runi łąkowej 
mniej uciążliwe ślady, ale i 
mniej zapadają się w masę 
zielonki podczas wjeżdżania 
na pryzmę i silos. 

Na uwagę zasługuje także 
wyposażenie w łamany dy-
szel z dwoma zwrotnymi cy-
lindrami i możliwość pod-
niesienia podbieracza na 
odpowiednią wysokość od 
podłoża, co jest szczególnie 
ważne przy wjeżdżaniu na 
pryzmę. W wielu maszynach 
dyszel jest przystosowywany 
do połączenia z zaczepem 
rolniczym i zaczepem trans-
portowym ciągnika. n

Przyczepy samozbierające… na łące

Produkcja sianokiszonki, zbiór siana i słomy stają się zadaniami wszechstronnie zmechanizowanymi, pod wa-
runkiem, że uda się w pełni zgłębić tajniki nowoczesności przyczep samozbierających: cechy konstrukcyjne i 
funkcjonalność działania poszczególnych zespołów roboczych. 

Marek Gaworski 
SGGW w Warszawie

Na uwagę zasługuje także wyposażenie w łamany dy-
szel z dwoma zwrotnymi cylindrami i możliwość podnie-
sienia podbieracza na odpowiednią wysokość od podło-
ża, co jest szczególnie ważne przy wjeżdżaniu na pryzmę. 
W wielu maszynach dyszel jest przystosowywany do po-
łączenia z zaczepem rolniczym i zaczepem transporto-
wym ciągnika. 
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AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5,  62-021 Paczkowo, tel. 61 662 90 50, fax  61 662 90 58
www.valtra.pl         

Valtra jest marką o światowym 
zasięgu, należącą do AGCO.

O szczegóły pytaj dealera w swoim rejonie zamieszkania:
AGRARADA, Brzezimierz, Tel. 71 39 22 194; Agripel, Pelplin, Tel. 58 536 16 61; Agrolmet, Gniewkowo, Tel. 52 355 80 62; Agroma Olsztyn, Olsztyn, Tel. 89 537 53 00; 
Agronom, Jasionka, Tel. 83 355 14 22; Agropasz, Włoszczowa, Tel. 41 394 24 54, 608 693 578; Agro-Jurek, Sulechów, Tel. 12 387 00 90, 515 101 311; ANDERWALD, 
Kadłub, Tel. 77 463 37 70; BM Danex, Rogienice  Wielkie, Tel. 86 279 15 65; Diesel Motor, Złotów, Tel. 67 263 32 92; EXPORT-IMPORT Halina Kania, Wałcz, Tel. 67 250 
07 30; MIHG, Pyrzyce, Tel. 91 570 38 04; MT Agro, Stara Dąbrowa, Tel. 59  811 34 20; ROL-BUD, Głuchów, Tel. 603 333 777; ROL-MAX, Chojęcin Szum, Tel. 603 221 
131; ROL-MECH, Dubicze Osoczne, Tel. 85 686 44 63 

AGCO Sp. z o.o. rozbudowuje sieć sprzedaży VALTRY w Polsce. Zapraszamy do współpracy!

Direct. 
Tak prosty 
jak te puzzle.
Valtra Direct to ciągnik z najprostszą 
przekładnią bezstopniową na rynku. 
Sam sprawdź niezwykłą prostotę obsługi 
nowych modeli o mocy od 133 do 211 KM. 
Dwa ciągniki Valtra Serii N z silnikiem 
4-cylindrowym i sześć Serii T z silnikiem 
6-cylindrowym.

Pokazy miały na celu 
prezentację zalet cią-
gników Valtra w pra-

cach związanych ze zbiorem 
zielonek. Manewry odbyły 
się na terenie łąk należących 
do KR-P „Manieczki” Sp. 
z o.o., Gospodarstwo Szoł-
dry, (gm. Brodnica, pow. 
śremski) - łąki: Szołdry - 
Rogaczewo. 

W trakcie pokazów pre-
zentowano kilka modeli 
ciągników Valtra wyposa-
żonych w układ jazdy Twin-
Trac. O zaletach łatwo było 
się przekonać obserwując 
pracę blisko 10-metrowego 
zestawu kosiarek doczepio-

nego do ciągnika w układzie 
TwinTrac, zawracającego w 
trakcie pracy na łuku o pro-
mieniu niespełna 3 metrów. 
Układ taki ma ogromne 
zalety, tak ze względu na 
zwrotność zestawu – jak 
również ze względu na fakt, 
że masa niektórych zesta-
wów kosiarek doczepianych 
o szerokościach roboczych 
bliskich 10 m wynosi kilka 
ton. Tym samym obciąża-
nie przedniej osi jest tyleż 
niewskazane, co szkodliwe. 
Ponadto oś tylna charaktery-
zuje się stabilniejszą pracą, 
co pomimo że nowoczesne 
kosiarki mają doskonałe 

układy amortyzująco-stabi-
lizujące listwy koszące, ma 
ogromne znaczenie dla jako-
ści paszy. Ponadto oś tylna 
wyposażana jest w większe 
koła, co powoduje równo-
mierniejsze rozłożenie masy 
zestawu roboczego na grun-
cie, po którym on się poru-
sza. Cecha ta jest szczegól-
nie ważna na terenach pod-
mokłych, których wśród łąk 
nie brak. 

Fabrycznie montowany 
układ do jazdy tyłem Val-
tra TwinTrac to doskonałe 
rozwiązanie dla wszelkich 
zadań w rolnictwie, pra-
cach usługowych i w leśnic-

twie. Układ ten jest niesły-
chanie wydajny i sprawny. 
Wiele maszyn i zestawów 
maszyn pracuje najlepiej 
właśnie, gdy są zamonto-
wane z tyłu ciągnika (naj-
cięższe maszyny są zazwy-
czaj montowane z tyłu cią-
gnika). Układ obejmuje 
umieszczone na środku dru-
gie koło kierownicy z dźwi-
gnią zmiany kierunku jaz-
dy oraz pedały sprzęgła, 
przyspieszenia i hamulca. 
Fotel operatora jest obracany 
o 1800, bez konieczności wy-
konywania czasochłonnych 
adaptacji.

Zastosowanie TwinTrac
• Kosiarki 
• Sieczkarnie zielonkowe 
• Wybieraki kiszonki 
• Sprzęt komunlany 
• Szczotki 
• Dmuchawy do odśnieża-

nia 
• Maszyny do upraw mię-

dzyrzędowych  
• Rozdrabniacze 
• Kosiarki bijakowe
• Rębaki 

Tyłem do przodu, czyli TwinTrac

W dniach 19–20.05.2010 odbyły się międzynarodowe pokazy polowe połączone ze szkoleniem w zakresie tech-
nologii zbioru zielonek ciągników Valtra z maszynami takich marek jak Kuhn, Pöttinger, Fella i Elho. Na spo-
tkanie zaproszeni zostali dealerzy Valtra z Polski i Europy oraz klienci.

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl

Układ TwinTrac obejmuje umieszczone na środku drugie 
koło kierownicy z dźwignią zmiany kierunku jazdy oraz 
pedały sprzęgła, przyspieszenia i hamulca. Fotel opera-
tora jest obracany o 1800, bez konieczności wykonywa-
nia czasochłonnych adaptacji.

Fabrycznie montowany układ do jazdy tyłem Valtra Twin-
Trac to doskonałe rozwiązanie dla wszelkich zadań w rol-
nictwie, pracach usługowych i w leśnictwie.

Zestawy maszyn biorące udział w pokazach:
Ciągnik Valtra S 352 TwinTrac z czołową kosiarką dyskową Pöttinger Novacat 8600 ED+ 306F AM
Ciągnik Valtra T 202 D TwinTrac z czołową kosiarką bębnową Kuhn FC 703/ RA (9 m)
Ciągnik Valtra N 142 D (wyposażony w skrętny przedni TUZ LH-Link) z kosiarkami przednią i tylną 
Fella SM310 FP+ SM 3060 TL
Ciągnik Valtra N142 D TwinTrac z kosiarką Elho NM 370
Ciągnik Valtra N121H TwinTrac z kosiarką Fella SM 310 FZ
Ciągnik Valtra N92 ze zgrabiarką Fella TS 880 PRO
Ciągnik Valtra T202D z przyczepą samozbierającą Pöttiger Jumbo 7200
Ciągnik Valtra T160 z prasą Vicon/Kuhn 
Ciągnik Valtra N141H z owijarką Elho Sideliner 1620A
Ciągnik Valtra N101 z ładowaczem czołowym V55 i chwytakiem do bel
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Nowa generacja brony wirnikowej 
Zirkon przeznaczona do pracy w 
każdych warunkach glebowych.

12 wirników z zastosowaną szybką 
wymianą zębów zapewnia intensywne 
mieszanie resztek pożniwnych oraz 
perfekcyjne przygotowanie podłoża 
pod siew na głębokości do 15 cm.

Intensywność pracy może zostać 
zmieniana poprzez zmianę prędkości 
pracy wirników jak również poprzez 
zmianę kierunku obrotu. W rezultacie 
uzyskujemy idealne warunki, które w 
przyszłości owocować będą udanymi 
zbiorami.

Jakość, która inspiruje. Nauczeni 
doświadczeniem, wiemy, że każde pole 
jest inne. Sprawdź nas na polu – chętnie 
pomożemy.

12 niebieskich wirników 
Brona wirnikowa � rmy LEMKEN

LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
Żalęcino 21, 73-115 Dolice
tel. +48 91 563 76 46, fax. +48 91 563 76 04

www.lemken.com.pl
Doradcy handlowi:
Pd-Wsch:  Marek Zieliński  tel. +48 722 097 877 
Północ:  Mikołaj Szembek  tel. +48 601 626 215 
Części:  Krzysztof Mrula  tel. +48 601 984 918 
 Ryszard Kowalczyk  tel. +48 722 097 878
Serwis:  Marcin Milczarek  tel. +48 605 268 999 
 Grzegorz Masłowski  tel. +48 603 895 494

AGRO-EKO Kietrz (077) 471-17-65, Agro Kompleks Szamotuły (061) 292-61-23, Agroma Białystok (085) 661-00-41, AGROMIX Rojęczyn (065) 
538-82-76, MT Agro Stara Dąbrowa (059) 811-34-20, AGROVOL Sulechów (068) 455-50-55, Bartnik Staroźreby (024) 261-70-22, GRAVIT AGRO-
POL S.A. Lublin (081) 744-56-62, INVEST-ROL Czarnocin (044) 616-53-30, BDH Jacek Król Bierutów (071) 315-62-13, KAGRO Stara Łubianka (067) 
216-03-18, LEHMANN Agrotechnika Wielkawieś (061) 894-90-01, MIRTRANS Płoskinia (055) 243-13-10, Omega Przelewice (091) 564-33-78, 
Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. Legnica (076) 850-61-49, PIOMAR AGRO-TECH Grójec (048) 670-30-27, ROL-MECH Radymno (016) 628-22-66, 
Rolmot Sp. z o. o. Zakrzewo (054) 272-00-88, ROLTECH Henryk Witaszek Brzesko 607 545 171, TECHPOM Krzywonoś (023) 655-01-71, URSON 
Włosienica k/Oświęcimia (033) 875-51-29, Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp. z o.o. Kowróz (056) 675-73-12, ZIP AGRO Kurzejewo (052) 330-
52-41, Marian Kisiel Górno k. Kielc (041) 302-32-10, Ulenberg Główczyce Tel. 598412398, 501 152 007

stać Cię
Sprawdź,

na nową!!!

Wszystkie grubery 
ścierniskowe Ka-
rat są standar-

dowo wyposażone w siłownik 
hydrauliczny wspomagający 
trakcję, który ma na celu zre-
dukowanie kosztów pracy bez 
utraty jakości pracy. Podobne 
rozwiązanie stosowane jest w 
hybrydowych pługach Vari-
Tansanit, siłownik hydrau-
liczny przenosi obciążenie na 
tylną oś traktora. Uciąg cią-
gnika wzrasta, natomiast re-
dukcje się zużycie paliwa przy 
takie samej jakości pracy.

System wspomagania trak-
cji wyposażony jest w siłownik 
hydrauliczny z akumulatorami 
ciśnieniowymi. W momencie 
kiedy maszyna jest podcze-
piona pod traktor, siłownik 
ten przenosi obciążenie z gru-
bera na tylny zaczep traktora. 
Przy ciśnieniu roboczym 160 
bar, tylna oś ciągnika dodat-
kowo zyskuje od 1.5 do 2 ton. 
Zmiana ciśnienia wywoły-
wana podczas pracy na górach 
kompensowana jest poprzez 
ruchomy długi zaczep. Układ 
ten zapewnia stałą głębokość 

pracy. Hydrauliczny system 
trakcji jest inteligentnym roz-
wiązaniem, które optymali-
zuje rozkład sił, redukuje po-
ślizg kół oraz oszczędza pa-
liwo, przez co możemy stoso-
wać ciągniki o mniejszej mocy 
lub z mniejszym obciążeniem 
kół podczas pracy. 

Trzy-belkowy gruber ścier-
niskowy Karat może pracować 
w pełnym przedziale głęboko-
ści, od płytkiej uprawy ścierni-
ska po głęboką uprawę do 30 
cm, przy użyciu tego samego 
rodzaju zęba.

Tuż za sekcją zębów umiesz-
czony jest rząd karbowanych 
talerzy wyrównujących po-
wierzchnię. Dyski montowane 
są na tej samej ramie co wał, 
dzięki czemu przy zmianie 
głębokości pracy nie trzeba 
przestawiać talerzy. Rozwią-
zanie to przynosi szczególnie 
efekty przy maszynach półza-
wieszanych, gdzie głębokość 
robocza jest zmieniana hy-
draulicznie z kabiny traktora. 
Oś maszyny umieszczona jest 
pomiędzy sekcją zębów, a wa-
łem, dzięki czemu maszyna 

jest bardzo zwrotna podczas 
wykonywania uwroci lub w 
transporcie. Wybór tylnego 

wału zapewnia optymalną re-
konsolidację oraz wyrównanie 
powierzchni. n

Mniej kosztów – lżejsza praca

Uproszczenia w uprawie wymagają posiadania narzędzi zdolnych do skutecznego wymieszania z glebą resztek 
pożniwnych. Coraz większe areały wymagają posiadania stosownie dużych narzędzi. A ich powiększanie kłóci 
się ze stabilnością trakcji w trakcie pracy zespołu ciągnik – narzędzie.

Nie bez znaczenia jest również ograniczenie zbędnych sił działający poprzez sprzęg sił na osie ciągnika. Strzałki wska-
zują zwroty wektorów sił w trakcie pracy. Elastyczny sprzęg ogranicza je znacznie, dociskając w sposób stały tylne 
osie ciągnika.

Wszystkie grubery ścierniskowe Karat są standardowo wy-
posażone w siłownik hydrauliczny wspomagający trakcję, 
który ma na celu zredukowanie kosztów pracy bez utraty 
jakości pracy. Podobne rozwiązanie stosowane jest w hy-
brydowych pługach VariTansanit.

Beznarzędziowa wymiana redlic agregatu Karat.

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl
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IX edycja międzynaro-
dowej wystawy rolniczej 
ZIELONE AGRO SHOW 

odbyła się w dniach 22-23 maja 
br. po raz drugi w Kąkolewie, 
gmina Grodzisk Wielkopolski. 
W tegorocznej wystawie wzięło 
udział 130 wystawców, którzy 
prezentowali swoje produkty 
na 15 tysiącach metrów kwa-
dratowych powierzchni eks-
pozycyjnej. 

Całkowita powierzchnia wy-
stawy, łącznie z polami poka-
zowymi to 35 ha. Wystawę 
odwiedziło około 20 tysięcy 
zwiedzających. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się po-
kazy pracy maszyn. Obejrzało 
je prawie 7 tysięcy osób. Po raz 
pierwszy na wystawie można 
było zobaczyć pokaz bydła ho-
dowlanego.

W tym roku po raz pierwszy 
rolnicy mogli zobaczyć pokaz ja-
łówek z najlepszych obór w wo-
jewództwie wielkopolskim. Były 
to w większości jałówki rolników 
indywidualnych, za wyjątkiem 
dwóch sztuk, które prezentowało 
przedsiębiorstwo z Szamotuł. 
Zainteresowanie było spore.

Na wystawie odbyły się także 
seminaria prowadzone przez 
Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Prelekcje 
dotyczyły wdrażanych progra-
mów na 2010 rok, tworzenia i 
rozwoju mikroprzedsiębiorstw, 
modernizacji gospodarstw rol-
nych oraz premii dla młodych 
rolników. Zainteresowanie rol-
ników było duże. 

Od dwóch lat pokazy 
pracy maszyn na wystawie 
ZIELONE AGRO SHOW 
mają nową formułę. Z pre-
zentacji wycofane zo-
stały te maszyny, które były 
mało widowiskowe, czyli 
przetrząsacze i zgrabiarki. 
W pokazach wzięło udział 
około 50 zestawów. W tym 
roku przewagę stanowiły 
maszyny zbierające nad ko-
siarkami. Zwiedzający mogli 
obejrzeć 32 maszyny zbiera-
jące oraz 18 kosiarek o sze-
rokości od 2,1 do 9,1 metra. 
Te największe maszyny cie-
szyły się największym zain-
teresowaniem wśród rolni-
ków. Podczas tegorocznej 
wystawy prezentowano dużą 
liczbę, bo aż 19 pras zwija-
jących stało- i zmiennoko-
morowych, a oprócz tego, 3 
praso-owijarki, 6 przyczep 
zbierających, 2 sieczkarnie i 
2 owijarki do bel.
 
PIGMiUR DLA POWODZIAN 

Zarząd Polskiej Izby Go-
spodarczej Maszyn i Urzą-
dzeń Rolniczych zdecy-
dował, że na rzecz powo-
dzian przekaże kwotę 30 
tysięcy złotych uzyskaną z 
organizacji wystawy ZIE-
LONE AGRO SHOW 2010. 
Ponadto zwiedzający mieli 
okazję dołożyć swoją ce-
giełkę dla powodzian wpła-
cając zadeklarowaną przez 
siebie kwotę za katalog wy-
stawy. Daniel Alankiewicz

ZIELONE AGRO 
SHOW 2010

W pokazach pracy maszyn wzięło udział około 50 zesta-
wów –32 maszyny zbierające oraz 18 kosiarek.

Najmniejszy Jelonek

Na ZIELONYM AGRO SHOW John Deere prezentował 
najmniejszy ciągnik oferowany w palecie swoich pro-
duktów. Maszyna serii 5G, to prosty ciągnik w 3 wer-
sjach – 55, 65 i 75 koni mechanicznych. Ciągnik pozba-
wiony jest wszelkiej elektroniki. Napędzają go silniki 3-
cylindrowe, turbodoładowane, wyposażone w chłod-
nice intercooler. 

Przekładnie posiadają 9 biegów do przodu i 3 do tyłu. 
Układ hydrauliczny typu otwartego z pompą o maksy-
malnym wydatku 46 l/min pozwala na obsługę większości sprzętu pomocniczego w gospodarstwie. Ciągnik posiada 
jedną parę gniazd hydrauliki z tyłu maszyny. Istnieje możliwość domontowania kolejnych dwóch pośrodku maszyny, 
przeznaczonych do obsługi podnośnika hydraulicznego, lub ładowacza czołowego. Udźwig tylnego podnośnika to 
1800 kg.  

Ciągniki fabrycznie oferowane są bez kabiny. Istnieje możliwość zamówienia ciągnika z kabiną polskiej produkcji. 
Ciągnik o mocy 65 KM z rodzimą kabiną będzie kosztował około 85 tys zł netto. Daniel Alankiewicz

TechnIka

Zwraca uwagę duża zwrotność ciągnika sprawiająca, 
że szczególnie nadaje się on do prac załadowczych, 
również wewnątrz obiektów inwentarskich.

Nanotechnologia w służbie budownictwa 

Producenci materiałów budowlanych wydali wojnę 
drobnoustrojom. Na rynku dostępne są już płytki 
ceramiczne z jonami srebra lub dwutlenkiem tytanu, 
antybakteryjne deski sedesowe, specjalne powłoki 
wanien czy przyciski do podtynkowych spłuczek. 
Dzięki nanotechnologii srebro coraz częściej znaj-
duje antyseptyczne zastosowanie w materiałach che-
mii budowlanej. Dodane do materiałów cząsteczki 
srebra działają niszcząco na bakterie i grzyby. An-
tybakteryjne działanie srebra wykorzystano m.in. w 
farbach wewnętrznych, lakierach i materiałach do 
spoinowania okładzin ceramicznych firmy ATLAS. 
Istotne przy tym jest to, że dotychczas nie stwier-
dzono zjawiska uodporniania się bakterii na działa-
nie srebra. (JN)

BudownIcTwo
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10 lat pozytywnych 
doświadczeń z silo-
sami we własnym go-

spodarstwie sprawiło, iż 18 
maja 1990 r. inż. Zygmunt 
Krzemiński zarejestrował w 
Urzędzie Gminy Koneck Za-
kład Mechanizacji i Auto-
matyzacji Rolnictwa „BIN”. 
Tak rozpoczęła się działal-
ność jednego z najbardziej 
dynamicznie rozwijających 
się polskich przedsiębiorstw 
produkujących na rzecz rol-
nictwa.

We wrześniu 1990 r. zain-
stalowano i przekazano do 
eksploatacji trzy 60-tonowe 

silosy, wykonane na zamó-
wienie dla Spółdzielczego 
Gospodarstwa Rolnego w 
Konecku. W kolejnych la-
tach nastąpił rozwój kon-
strukcyjny i organizacyjny. 
Wdrożono przemysłowe 
techniki wytwarzania z naci-
skiem na rozwój jakościowy 
i ilościowy. Wyprodukowano 
ponad 400 silosów.

W październiku 1992 r. 
firma dokonała pierwszej 
szerokiej prezentacji silosów 
BIN poprzez uczestnictwo w 
Polagrze’92. W 1993 r. nastą-
pił znaczący rozwój działu 
marketingu firmy, która 

podjęła współpracę z Ośrod-
kami Doradztwa Rolniczego 
oraz prasą rolniczą i redak-
cjami rolnymi Polskiego Ra-
dia i Telewizji. Celem było 
upowszechnianie siloso-
wego sposobu konserwacji 
i przechowywania zboża. W 
tym samym roku firma prze-
kroczyła poziom produkcji 
1000 silosów w skali roku. W 
styczniu 1994 r. ZMiAR BIN 
otrzymał wyróżnienie Mi-
strza AGRO-LIGI’93, a za-
łożyciel firmy inż. Zygmunt 
Krzemiński otrzymał wy-
różnienie Agrobiznesmena 
1993 roku.

W maju 1994 r. firma, obok 
równolegle produkowanych 
silosów o ładowności 20, 28, 
60 i 100 ton, podjęła produk-
cję dwóch nowych typów si-
losów o ładowności 10 ton, 
przeznaczonych dla mniej-
szych gospodarstw rolnych. W 
październiku na Międzynaro-
dowych Targach Rolno-Prze-
mysłowych w Poznaniu firma 
otrzymała nagrodę publicz-
ności HIT POLAGRA’94, a w 
1995 r. zdobyła nominację do 
Polskiego Godła Promocyj-
nego „Teraz Polska”. W tym sa-
mym roku świętowano pięcio-
lecie działalności firmy, której wynikiem było 5000 sprzeda-

nych silosów o łącznej ładow-
ności 300000 ton. BIN rozpo-
czął również wdrażanie sys-
temu konserwacji zbóż w si-
losach w oparciu o sterownik 
mikroprocesorowy BIT. 

W 1995 r. firma uczestni-
czyła także po raz pierwszy 
w zagranicznych targach. Były 
to Międzynarodowe Targi Ko-
wieńskie na Litwie POLE-
XPORT’95. Rok 1996 to m.in. 
produkcja nowego typu silosu 
o ładowności 250 ton i uzyska-
nie dla niego znaku bezpie-
czeństwa. W maju Przemy-
słowy Instytut Maszyn Rol-
niczych z Poznania przyznał 
silosom BIN Znak Promocji 
WYRÓB NA MEDAL, po-
twierdzający wysokie walory 
użytkowe wyrobów. 

Również w maju odbyły się 
uroczystości związane z oko-
licznością przekazania pol-
skiemu rolnictwu 10-cio ty-
sięcznego silosu BIN oraz 
wręczono firmie list gratula-
cyjny od Wicepremiera Mini-

stra Rolnictwa Romana Jagie-
lińskiego przez Ministra Rol-
nictwa Ryszarda Smolarka. 
W sierpniu ‘96 ZMiAR BIN 
zdobył I miejsce w przeglą-
dzie maszyn rolniczych pod-
czas Dożynek Jasnogórskich. 
Na dzień 31 grudnia ‘96 sprze-
daż silosów wyniosła 16422 
sztuki. W 1997 r., w paździer-
niku na teren firmy przybył z 
wizytą Wiceminister Rolnic-
twa Jacek Soska, który wręczył 
Honorową Odznakę ZASŁU-
ŻONY DLA ROLNICTWA 
inż. Zygmuntowi Krzemiń-
skiemu i wyróżnionym pra-
cownikom firmy. 

Kolejne lata działalności 
BIN przyniosły rozwój oferty 
produktowej firmy oraz na-
stępne nagrody. W 1998 Zyg-
munt Krzemiński otrzymał 
ZłotąTarczę Agrobiznes-
mena, w roku 2000 produk-
tom marki BIN przyznano 
nagrodę HIT 2000, a w 2001 
„Przegląd Techniczny” uho-
norował dokonania BIN na-
grodą „Dzwignia 2001”.

20 lat minęło

Wszystko zaczęło się w 1980 roku, kiedy to inż. Zygmunt Krzemiński postanowił rozwiązać problem przechowy-
wania ziarna w swoim gospodarstwie poprzez budowę płaskodennych silosów z blachy ocynkowanej. Dwa pro-
totypowe silosy z perforowaną podłogą stanęły przy tuczarni świń w Jeziornie (gmina Koneck), w byłym woje-
wództwie włocławskim. 

Msza święta w trakcie obchodów 20 lecia firmy, w zaim-
prowizowanym ołtarzu – silosie, na terenie zakładu pro-
dukcyjnego BIN w Aleksandrowie Kujawskim.

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl
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Latem wyniki biolo-
giczne, uzyskiwane 
w stadach loch, są 

zdecydowanie gorsze niż 
ich średnia z całego roku. 
Dlatego okres ten często 
bywa nazywany „dołkiem” 
bądź „siodłem letnim”. Naj-
częściej spotykanymi pro-
blemami, związanymi z wy-
sokimi temperaturami, są:
•	późna i niewyraźna ruja
•	przedłużona ruja
•	mniejsza liczba żywo 

urodzonych prosiąt w 
miotach loch zapładnia-
nych latem.
Odpowiednie użycie spe-

cjalnych dodatków do pasz 
ma na celu poprawienie wy-
ników biologicznych w tym 
czasie, co w efekcie wpływa 
na wyraźną poprawę śred-
nich wyników w ciągu ca-
łego roku, a tym samym li-
czebność hodowli.

Pobranie paszy
Właściwe wejście lochy w 

ruję jest ściśle uzależnione 
od jej kondycji w dniu od-
sadzania prosiąt. Wyniki 
doświadczeń przeprowa-
dzonych w Centrum Do-
świadczalnym Provimi 
„De Viersprong” w Ho-
landii wyraźnie pokazują, 
że lochy z cieńszą warstwą 
słoniny w dniu odsadze-
nia wchodzą w ruję póź-
niej niż inne zwierzęta w 
grupie  wykres 2).

To, jak szybko locha 
wchodzi w ruję zależy od jej 
maksymalnego dziennego 
pobrania paszy. Wpłynąć 
można na to poprzez po-
budzanie apetytu, poprawę 
smakowitości paszy oraz 
technologię jej podawania 
(3 x dzień). Z doświadczeń 
wiemy, że wysokie pobra-
nie paszy przez lochy od-
powiada za wydzielanie i 
częstotliwość pulsacyjną 
hormonu LH – pobudza-
jącego czynności jajników. 
Jego rola jest znacząca w 
okresie od odsadzenia do 
pokrycia. Im krótszy okres 
między tymi wydarzeniami 
tym większej liczby prosiąt 
możemy się spodziewać w 
następnym miocie (wykres 
poniżej).

Zmiana okrywy włosowej
Kolejnym z elementów 

wpływających negatywnie na 
przebieg rui latem jest zmiana 

okrywy włosowej u loch. Od-
budowa skóry i włosów po-
woduje, że zapotrzebowanie 
na witaminy i mikroelementy 
znacznie wzrasta. Są to rów-
nież elementy niezbędne dla 
prawidłowego przebiegu rui, 
dlatego w tym czasie zwie-
rzęta powinny otrzymywać 
te składniki w paszy. Spe-
cjalny dodatek witamin i 
mikroelementów, podanych 
w produkcie Provimi Provi-
flush, zabezpiecza organizm 
lochy w odpowiedni sposób 
uzupełniając go o taką ilość 
składników, by obie te czyn-
ności zachodziły równolegle 
i nie wpływały negatywnie 
na siebie.

Rekomendacje dotyczące 
stosowania

Dodatek Proviflush (10 
kg) należy podawać przez 3 
tygodnie w paszy zarówno 
dla loch prośnych, jak i loch 
karmiących. Praktyka fer-
mowa sugeruje, by wprowa-
dzić dodatek na 3-4 tygo-
dnie dla loch w ciąży oraz 
na 3-4 tygodnie dla loch w 
okresie laktacji. Oznacza 
to, że zaleca się stosowa-
nie Proviflush przez czas 
od 6 do 8 tygodni. 

Okres przebiegu zmiany 
okrywy włosowej u loch 

różni się pomiędzy fer-
mami. Czynniki odgry-
wające główną rolę to: kli-
mat w chlewni, program 
świetlny oraz izolacja bądź 
jej brak od zewnętrznych 
warunków klimatyczno-
pogodowych. W obrębie 
jednej fermy lochy zmie-
niają okrywę włosową pra-
wie jednocześnie. Najwła-
ściwszym momentem do 
wprowadzenia Proviflush’a 
jest sytuacja, w której ob-
serwujemy zmianę okrywy 
włosowej u 5% loch w sta-
dzie. 

Wprowadzenie Proviflu-
sh’a w okresie letnim po-
prawia wyniki biologiczne 
dotyczące:
• wyproszeń pochodzą-

cych z kryć w okresie 
letnim

• zwiększenia liczby pro-
siąt urodzonych w mio-
cie

• przebiegu rui u loch 
karmiących latem
Wszystkie te elementy 

przekładają się na więk-
szą efektywność rozrodczą 
i wzrost wydajności lochy 
w przeciągu całego roku, 
a tym samym zwiększają 
opłacalność produkcji. 

Źródło: Provimi

Więcej prosiąt z 
Proviflush

Proviflush firmy Provimi to nowy dodatek specjalny do pasz 
dedykowany dla loch w okresie letnim. Jego działanie re-
dukuje problemy występujące w rozrodzie trzody chlewnej, 
charakterystyczne dla tej pory roku. Preparat wpływa na 
zwiększenie liczebności miotów oraz reguluje przebieg rui. 

Wpływ grubości słoniny na długość okresu między odsa-
dzeniem a pokryciem (źródło: Provimi Research).
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Przedział czasowy od odsadzenia
do pokrycia (dni)

Wpływ długości okresu pomiędzy odsadzeniem a pokry-
ciem na ilość urodzonych prosiąt.
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O wady te mogą 
być nosicielami 
zarazków takich 

groźnych chorób jak: cho-
lera, dur brzuszny, czer-
wonka, gruźlica, bruce-
loza, salmonelloza, polio, 
kolibakterioza, schorze-
nia grzybicze i pasożyt-
nicze. Dorosłe muchy na 
swoim ciele mogą przeno-
sić ok. 6 mln, a w jelitach 
prawie 30 mln mikroorga-
nizmów. Mogą także prze-
nosić stadia przetrwalni-
kowe pasożytów.

Pod względem sanitar-
nym największe znacze-
nie mają: mucha domowa 
(Musca domestica), mu-
cha plujka, burczało (nie-
bieska) (Calliphora vomi-
tora), mucha zielona skór-
nica (Lucilia sericata), mu-
cha szara mięsna (Wohl-
fahrtia magnifica). Z ko-
lei na pastwiskach spo-
tkać można najczęściej 
muchy ssące, do których 
zaliczamy małą muchę by-
dlęcą (Lyperosia irritans), 
muchę jesienną (Musca au-
tomnalis) oraz bolimuszkę 
(Stomoxys calicitrans). Te 
żerujące na ciele zwierząt 
owady, potrafią ssać ich 
krew kilkadziesiąt razy 
podczas doby. Wywołuje 
to u zwierząt niepokój, a 
przede wszystkim stany 
zapalne skóry oraz oczy-
wiście ubytek krwi. Mu-
chy krwiopijne ponadto, 
mogą przenosić wirusa 
pryszczycy i laseczki wą-
glika, wymieniona powy-
żej bolimuszka jest żywi-
cielem pośrednim nicienia 
i tasiemca.

W ciągu roku para do-
rosłych osobników, staty-
stycznie wydaje na świat 
od 1000 do 2000 much. 
Te z kolei łącząc się w 
pary dają kolejne potom-
stwo. Z jednej pary much, 
w sprzyjających warun-
kach, w skali roku może 
powstać nawet bilion po-
tomstwa. Muchy są ak-
tywne w dzień. Najbar-
dziej lubią ciepłe i nasło-
necznione powierzchnie. 
Nocą lub w chłodniejsze 
dni odpoczywają, najczę-
ściej na ścianach budyn-
ków, z reguły w ich rogach 
i na krawędziach, lubią 
też cienkie przedmioty, 
wszelkie druty i pręty. 

Muchy w budynkach in-
wentarskich to nie tylko 
choroby. Zwierzęta, które 
całymi dniami są oble-

gane przez owady, żyją w 
ciągłym stresie. Stanowią 
więc poważne zagrożenie 
dla ich produkcyjności. 
Tuczniki jedzą mniej pa-
szy i mają mniejsze przy-
rosty. Muchy dokuczając 
lochom sprawiają, że te 
ostatnie podnosząc się 
lub wiercąc, przygniatają 
małe oseski. Liczne bada-
nia wskazują, że mlecz-
ność krów niepokojonych 
przez muchy znacznie 
spada. Muchy mogą rów-
nież powodować obniże-
nie jakości mleka. Różne 
rodzaje bakterii i wiru-
sów przenoszonych przez 
owady przedostają się do 
mleka przez aparat udo-
jowy i gumy strzykowe. 
Wzmożona aktywność 
much krwiopijnych, może 
być przyczyną znacznych 
strat ekonomicznych spo-
wodowanych spadkiem 
mleczności (nawet o 20%) 
lub zmniejszeniem masy 
ciała w przypadku bydła 
opasowego (do 6 kg na 
sztukę). Innym, niepożą-
danym efektem nadmier-
nej obecności much jest 
obniżenie zdolności roz-
rodczych u bydła.

Najprostszym, a zara-
zem najtańszym sposo-
bem zwalczania much 
jest dbanie o higienę w 
pomieszczeniach inwen-
tarskich. Systematyczne i 
dokładne usuwanie obor-
nika, czyszczenie rusztów, 
poideł i koryt nie gwaran-
tuje zupełnego wyelimi-

nowania much, ale ogra-
nicza ich populację. Efek-
tywne mikroorganizmy 
(EM) dodawane do paszy 
i wody wzbogacają i sta-
bilizują mikroflorę prze-
wodu pokarmowego od-
powiedzialną za prawi-
dłowy przebieg procesów 
trawienia. Przez rozkład 
resztek białka nie dopusz-
czają do tworzenia się w 
oborze uciążliwych gazów, 
które wabią muchy. Stoso-
wanie EM może być więc 
jednym z wielu sposobów 
zapobiegawczych.

Dla efektywnego zwal-
czania much w budynkach 
inwentarskich przydatne 
są lepy na muchy, mucho-
łapki lub lampy owadobój-
cze. Te ostatnie emitują 
światło o specyficznej dłu-
gości fali, która jest atrak-
cyjna dla owadów. W lam-
pach rażących owady po-
rażane są przez prąd elek-
tryczny, natomiast w urzą-
dzeniach z wkładem lep-
nym zostają przyklejone 
do nieschnącego kleju. 
Hodowcy podkreślają, że 
lampy owadobójcze najle-
piej sprawują się w mniej-
szych pomieszczeniach, a 
producenci zapewniają, że 
mogą one skutecznie nisz-
czyć muchy również w du-
żych halach. Żeby urzą-
dzenia były skuteczne, po-
winno się je instalować z 
dala od okien, w ciemnych 
miejscach, w których gro-
madzące się muchy będą 
reagowały na światło. Do-

brym miejscem do zawie-
szania lamp są też wąskie 
korytarze. Lampy owado-
bójcze powinny być instalo-
wane na wysokości od 2 do 
3,5 m, im niżej tym lepiej, 
gdyż owady wolą przebywać 
bliżej posadzki, czyli tam 
gdzie mogą znaleźć źródło 
pożywienia. Należy mon-
tować je z dala od otwo-
rów okiennych, tak, aby 
były widoczne z każdego 
miejsca oraz by zwracały 
uwagę owadów wlatujących 
do obiektu.  Na rynku w 
Polsce znajduje się szereg 
firm sprzedających lampy, 
np. Polmel, Best Pest, El-
tex, P+L Systems Ltd lub 
Multitecno.

Zagrożenie zdrowia 
zwierząt i ludzi ze strony 
much, a także wymierne 
straty ekonomiczne spra-
wiają, że zabezpieczenie 
swoich krów przed mu-
chami, zarówno w obo-
rze jak i na pastwisku, 
powinno być dla każdego 
producenta mleka waż-
nym elementem bioase-
kuracji. Te małe latające 
owady, swoją obecnością 
mogą przysporzyć wielu 
problemów. Aby ograni-
czyć ryzyko wystąpienia 
plagi much w pomieszcze-
niach inwentarskich, na-
leży utrzymywać czystość 
oraz prowadzić jednocze-
sne zwalczanie form roz-
wojowych, jak i latających 
much tuż po ich pojawie-
niu się wiosną.

Tadeusz Barowicz

Wraz z długo oczekiwaną wiosną pojawiają się wszędobylskie muchy. Szcze-
gólnie budynki inwentarskie są dla nich silnym magnesem. Przyciągają je zapa-
chami nawozu, resztek pasz oraz samych zwierząt. W otoczeniu zwierząt i ich 
odchodów muchy czują się świetnie; mając wyśmienite warunki do żerowania i 
rozmnażania się.

Wszędobylskie muchy

Ciekawą propozycją dla hodowców walczących z muchami w budynkach inwentarskich 
mogą być... biomuchy. Przesiadując głównie w kanałach gnojowych niszczą muchy do-
mowe, nie atakując przy tym zwierząt. Prawidłowo zaplanowana walka biologiczna jest 
bardzo skuteczna i nie droższa od metod chemicznych. 



auTonomIczna oGÓLnoPoLSka wkŁadka IzB roLnIczych 2010/06 (69) wkładka pod redakcją Wojciecha Petery

Prawidłowa realizacja zało-
żeń Wspólnej Polityki Rolnej, 
ustanowionej już Traktatem 
Rzymskim w 1957 roku i mo-
dyfikowanej w ciągu następ-
nych 50 lat jej trwania w ra-
mach rozrastającej się Wspól-
noty Europejskiej, stanowi 
gwarancję w obecnej UE kon-
tynuacji kluczowego i strate-
gicznego sektora gospodarki, 
jakim jest rolnictwo. WPR, wo-
bec coraz to nowych wyzwań 
stawianych przez rolnictwem, 
obarczona jest obowiązkiem 
umożliwienia dostarczania na 
rynek europejski bezpiecznej 
żywności produkowanej przez 
rodzime gospodarstwa rolne. 
Jednakże rola rolnictwa nie 
ogranicza się jedynie do pro-
dukcji, a przyjęta politycznie 
rola Unii Europejskiej jako li-
dera w zakresie ochrony śro-
dowiska naturalnego wymusza 

dodatkowe narzędzia wsparcia 
rolnictwa w osiągnięcie założo-
nych celów. Bioróżnorodność, 
walka ze zmianami klimatycz-
nymi, zachowanie krajobrazu 
obszarów wiejskich, energia 
odnawialna – to wyzwania na 
najbliższe lata, w których osią-
gnięcie zadowalających rezul-
tatów nie będzie możliwe bez 
efektywnego, sprawnie zarzą-
dzanego na poziomie ogólno-
europejskim sektora rolnego. 

Czego obywatele oczekują 
od rolnictwa? 

Obywatele Unii Europej-
skiej oczekują, że rolnicy we 
Wspólnocie będą produkowali 
zdrową, bezpieczną i smaczną 
żywność dostępną po przy-
stępnych dla konsumentów 
cenach. Nowocześnie zarzą-
dzane rolnictwo z produktami 
wyróżniającymi się w świecie 
pod względem jakości musi 

dawać okazję do rozwoju eks-
portu produktów żywnościo-
wych dostarczanych także na 
inne rynki krajów trzecich ge-
nerując w ten sposób miejsca 
pracy i zapewniając stabilne 
dochody ludności wiejskiej. 
Obszary poza miastami to 
nadal dominujący w geografii 
Europy areał powierzchniowy, 
a jego zachowanie w obecnym 
stanie możliwe jest jedynie wła-
śnie poprzez działalność rolni-
czą. Dzisiejsze rolnictwo musi 
stanowić także dziedzinę go-
spodarki, która wpisuje się w 
rozwiązywanie najnowszych 
problemów cywilizacyjnych. 
Dlatego społeczeństwo UE ro-
zumie, że rolnictwo to również 
szansa na skuteczną walkę ze 
zmianami klimatu oraz dywer-
syfikację źródeł energii. 

Dlaczego potrzebna jest re-
forma WPR? 

Wśród najbardziej transpa-
rentnych potrzeb reformy, w 
szczególności uwidocznionych 
w nowych krajach członkow-
skich, jest jej nierówne trak-
towanie rolników z różnych 
państw UE, co zaburza kon-
kurencyjność pomiędzy nimi, 
a także stanowi trudność w od-
powiednim kreowaniu jedno-
litego rynku wewnętrznego. 
Różnice w poziomie dotowa-
nia gospodarstw rolnych wy-
stępują nie tylko na poziomie 
krajowym, lecz również regio-
nalnym, co spowodowane jest 
różnymi rozwiązaniami sys-
temowymi. Dystrybucja płat-
ności obszarowych nie tylko 
nie jest jednolita, lecz również 
skomplikowana od strony ad-
ministracyjnej. Wiele proce-
dur nie jest czytelnych, co po-
woduje niezrozumienie spo-
łeczeństwa w zakresie niepod-
ważalnej potrzeby dalszego 
wspierania producentów rol-
nych. Reformę WPR wymu-
szają zmieniające się warunki 
globalne w zakresie liberalizacji 
handlu, a także nowe zadania 
postawione przed sektorem, 
do których należą m.in. wspo-
mniane już wcześniej zmiany 
klimatyczne czy zachowanie 
bioróżnorodności. Wiele me-
chanizmów interwencyjnych 
wymaga aktualizacji, aby mo-
gły one faktycznie stanowić 
ochronę dla rolników w cza-
sie załamań ekonomicznych 
rynku. 

Jakich narzędzi potrzebu-
jemy do kształtowania WPR 
w przyszłości? 

Podstawowym mechani-
zmem rekompensaty rolnikom 
wyższych kosztów produkcji z 
uwagi na obowiązujące stan-
dardy jakościowe i środowi-
skowe, jak i związanych z wy-
konywanymi dobrami pu-

blicznymi, powinny pozostać 
płatności obszarowe. Wobec 
częstych wahań rynkowych 
należy ustanowić narzędzia, 
które będą wpływały na stabi-
lizację dochodów rolniczych w 
okresach, gdy otrzymywane za 
wytwarzane surowce ceny nie 
będą zapewniały godziwego 
zysku za wykonaną pracę. Dla-
tego mechanizmy interwen-
cyjne powinny zostać utrzy-
mane. Należy nadal wspie-
rać producentów gospodaru-
jących na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach rekom-
pensując rolnikom dodatkowe 

koszty i straty finansowe po-
wodowane ekstensywnym cha-
rakterem produkcji ważnej ze 
środowiskowego i społecznego 
punktu widzenia. Istotnym ele-
mentem WPR muszą pozo-
stać instrumenty rozwoju in-
frastruktury wiejskiej i uno-
wocześniania gospodarstw. II 
filar ma ogromne znaczenie 
w nowych krajach UE w mo-
dernizacji rolnictwa i obsza-
rów wiejskich, dlatego istnieje 
głęboka potrzeba kontynuacji 
takiej pomocy. 

Wiktor Szmulewicz, prezes 
Krajowej Rady Izb Rolniczych

Zdaniem preZesa Krir:
dlacZego potrZebujemy europejsKiej Wspólnej polityKi rolnej?

Jeśli poniosłeś straty 
spowodowane przez su-
szę, grad, deszcz nawalny, 
przymrozki, powódź, hu-
ragan, piorun, obsunię-
cie się ziemi bądź lawinę, 
możesz złożyć wniosek do 
gminy, która wobec napły-
wających sygnałów od po-
szkodowanych rolników o 
wystąpieniu strat w upra-
wach rolnych dokona roz-
poznania, a po uznaniu 
występującego zjawiska za 
szkodę zawnioskuje do wo-
jewody o powołanie Tere-
nowej Komisji do spraw 
szacowania, zakresu i wy-
sokości szkód w gospodar-
stwach rolnych spowodo-

wanych przez suszę, deszcz 
nawalny, ujemne skutki 
przezimowania, przy-
mrozki wiosenne, powódź, 
huragan, piorun osunięcia 
się ziemi lub lawin. 

Komisja Terenowa do-
kona ustalenia wysoko-
ści szkody w ciągu 2 mie-
sięcy od dnia stwierdze-
nia skutków niekorzyst-
nych zjawisk atmosferycz-
nych oraz sporządzi pro-
tokół szacowania w 2 egz, 
jeden dla wojewody drugi 
dla producenta rolnego.  
Następnie na podstawie 
wniosku od Wojewody Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi podejmie decyzję, wy-

dającą zgodę Agencji Re-
strukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa na urucho-
mienie kredytów klęsko-
wych, obrotowych i inwe-
stycyjnych na taką kwotę, 
która pozwoli na odbudowę 
produkcji rolnej w poszko-
dowanych gospodarstwach. 
ARiMR na podstawie zgody 
wyrażonej przez Ministra 
Rolnictwa przekaże ban-
kom, z którymi ma zawarte 
umowy na udzielanie kre-
dytów klęskowych, decyzje 
upoważniające je do udzie-
lania takich kredytów i za-
pewni odpowiednią pulę 
środków pozwalającą ob-
niżyć ich oprocentowanie.

ROLNIKU PAMIĘTAJ!!!

W związku z tragiczną 
w skutkach dla całego pol-
skiego społeczeństwa po-
wodzią, która w wyniku in-
tensywnych opadów desz-
czu miała miejsce w maju 
w wielu częściach naszego 
kraju, Wiktor Szmulewicz, 
prezes Krajowej Rady Izb 
Rolniczych zwrócił się do 
Prezesa Rady Ministrów 
Donalda Tuska o rozważe-
nie możliwości wprowadze-
nia na terenie najbardziej po-

szkodowanych regionów po-
łudniowej Polski stanu klęski 
żywiołowej.

Jak podkreśla Wiktor 
Szmulewicz, decyzja taka 
pozwoliłaby na większą 
koncentrację działań po-
mocowych i naprawczych 
dla poszkodowanej ludno-
ści, jak również stanowi-
łaby podstawę o ubieganie 
się przez rząd RP o spe-
cjalne wsparcia finansowe 
na usuwanie skutków po-

wodzi  ze środków Unii Eu-
ropejskiej.

Ponadto samorząd rolni-
czy wystąpił do Wicepre-
zesa Rady Ministrów i Mini-
stra Gospodarki Waldemara 
Pawlaka o uruchomienie do-
raźnej pomocy poszkodo-
wanym w wyniku powodzi 
rolnikom poprzez udostęp-
nienie producentom rolnym 
ziarna zbóż pozostającego 
w zasobach Agencji Rezerw 
Materiałowych.

pomoc dla 
posZKodoWanych rolniKóW

Pani Katarzynie Szczepaniak
Dyrektor Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych 

wyrazy głębokiego współczucia
oraz kondolencje 
z powodu śmierci 

Ojca

składa
Zarząd oraz Pracownicy Biura KRIR

W ramach  ogólnoeuropejskiej debaty publicznej na te-
mat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku Ko-
misja Europejska poprzez specjalną witrynę internetową 
(http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/
index_pl.htm) prowadzi wstępne konsultacje.
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W Osadzie Karbówko 
w Elgiszewie 7 maja 
miała miejsce konferencja 
„Wspólna Polityka Rolna 
konieczność zmian – na-
sze szanse i zagrożenia”. Se-
minarium to było ostatnim 
etapem realizowanego przez 
Kujawsko – Pomorską Izbę 
Rolniczą, Krajowe Centrum 
Doradztwa Rolniczego w 
Danii oraz Zachodniopo-
morską Izbę Rolniczą, pro-
jektu współfinansowanego 

ze środków Unii Europej-
skiej.

Konferencję otworzył Ry-
szard Kierzek, prezes Kujaw-
sko – Pomorskiej Izby Rolni-
czej. Natomiast jako pierwszy 
z zaproszonych gości zabrał 
głos eurodeputowany Czesław 
Siekierski. W swym wystą-
pieniu podkreślił, jak istotną 
rolę pełni Wspólna Polityka 
Rolna wobec obszarów wiej-
skich. Podkreślił konieczność 
aktywności samorządu rolni-

czego, związków rolniczych w 
pracach nad reformą WPR. 

Krzysztof Ardanowski, do-
radca Prezydenta RP przed-
stawił zaś cele, jakim miała 
służyć realizacja projektu 
oraz wnioski wynikające z 
dyskusji w ramach konfe-
rencji regionalnych oraz ich 
znaczenie i wpływ na kształ-
towanie polskiego stanowi-
ska negocjacyjnego do zało-
żeń WPR na 2014–2020.

ZIR

Wpr – nasZe  
szANse I zAgROżeNIA

W dniach 24–25 kwiet-
nia 2010 r. w Sosnowcu, na 
terenie Centrum Targowo 
Wystawienniczego Expo 
Silesia, odbyła się II edycja 
Śląskich Targów Rolniczo 
– Leśnych AGROSILESIA 
2010. Na targowej impre-
zie, która dedykowana była 
rolnikom, leśnikom, ogrod-
nikom, hodowcom, sadow-
nikom oraz działkowcom, 
swoje produkty prezento-
wało 170 firm z kraju i za-
granicy.

W trakcie pierwszego dnia 
Targów, odbyło się też IX 
Walne Zgromadzenie Ślą-
skiej Izby Rolniczej III ka-
dencji. Natomiast w drugim 
Śląska Izba Rolnicza zorga-
nizowała seminarium po-
święcone „Rozwojowi bio-
gazowni rolniczych w Pol-
sce”, podczas którego prele-
genci poruszali zagadnie-
nia związane z technolo-
gią, rozwiązaniami tech-

nicznymi, aspektami or-
ganizacyjno – prawnymi i 
ekonomicznymi produkcji 
biogazu w Polsce. Ponadto 
w trakcie Agrosilesia 2010 
Adam Stach, wicemarsza-
łek Województwa Śląskiego 
wraz z Romanem Włoda-
rzem, prezesem Śląskiej 

Izby Rolniczej wręczyli 28 
rolnikom z terenu naszego 
województwa, odznacze-
nia resortowe – Odznaki 
Honorowe „Zasłużony dla 
Rolnictwa”, nadane im na 
wniosek ŚIR przez Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. ŚIR

agrosilesia 2010

Na zaproszenie Wojewódz-
kiego Lekarza, 7 maja w Sła-
wie, w spotkaniu dotyczącym 
koordynacji działań w zakre-
sie bezpieczeństwa żywności, 
oprócz przedstawicieli jedno-
stek związanych z monitorin-
giem bezpieczeństwa produk-
cji mięsa, uczestniczyli rów-
nież przedstawiciele Lubu-
skiej Izby Rolniczej – dyrek-
tor Biura LIR Małgorzata Pa-
łys oraz Wiesław Pronkiewicz, 
przewodniczący Wschowskiej 
Rady Powiatowej. 

W programie spotkania 
znalazła się m.in. analiza 
poszczególnych powiatów 
województwa lubuskiego 
pod względem zakładów 
prowadzących działalność 
w zakresie produkcji pro-
duktów pochodzenia zwie-
rzęcego oraz analiza dzia-
łalności i stanu sanitarnego 
obiektów. Temat ten przed-
stawił Józef Grobelny, peł-
niący funkcję lekarza woje-
wódzkiego weterynarii ds. 

higieny żywności pocho-
dzenia zwierzęcego. Wska-
zał on, że zapewnienie zdro-
wia hodowli i bezpieczeń-
stwa produktów pochodze-
nia zwierzęcego jest moż-
liwe przede wszystkim przez 
wdrażanie systemów przewi-
dzianych w tym celu przez 
prawo, zwłaszcza unijne 
(dyrektywa 178/2002). Za 
najważniejsze w produkcji 
pierwotnej mięsa uznaje się 
spełnianie wymogów sani-
tarnych, pasz, identyfikacji 
zwierząt czy dobrostanu. 
Natomiast za kluczowe w za-
kładach przetwórstwa mięsa 
uznaje się utrzymanie tzw. 
łańcucha chłodniczego, czyli 
wdrożenie szeregu systemów 
–HACCP, GMP.

Zgromadzeni zapoznali się 
również z wynikiem badań 
kontrolnych na obecność 
substancji niedozwolonych 
oraz pozostałości chemicz-
nych i biologicznych w pro-
duktach leczniczych zwie-

rząt i w żywności pochodze-
nia zwierzęcego. Omówiono 
także działania zaintereso-
wanych służb w zakresie 
optymalizacji bezpieczeń-
stwa żywności.

Obecnie na terenie woje-
wództwa lubuskiego funk-
cjonują 494 zakłady mięsne, 
o różnej formie standardu 
spełniania wymogów sani-
tarnych, z tego tzw. zatwier-
dzonych – 79, zakładów za-
rejestrowanych – 252 oraz 
sprzedaży bezpośredniej 163. 
Najczęściej stwierdzane nie-
prawidłowości przy kontroli 
to przede wszystkim niedo-
stateczne wymagania doty-
czące pomieszczeń, sprzętu 
i wyposażenia, transportu, 
zagospodarowania odpadów 
zwierzęcych, jakość wody, 
higieny pracowników, za-
chowania przed szkodni-
kami, zachowania łańcucha 
chłodniczego, obróbki ciepl-
nej oraz oznakowania opa-
kowań. LIR

"BezPIeczNA żywNOść"

Duży problem ze zbyciem 
świń zakażonych chorobą Au-
jeszky’ego mają rolnicy, zwłasz-
cza z małych gospodarstw, od-
stawiających jednorazowo do 
rzeźni od jednej do kilku świń. 
Często bowiem się zdarza, że 
najbliższa rzeźnia znajduje 
się w takiej odległości od ho-
dowcy, że koszt dowozu zwie-
rząt własnym transportem jest 
bardzo wysoki. Natomiast za-
kłady mięsne i ubojnie z re-

guły odmawiają bezpośred-
niego odbioru kilku świń z 
jednego gospodarstwa.

Ryszard Kierzek, prezes Ku-
jawsko – Pomorskiej Izby Rol-
niczej proponuje, aby zwierzęta 
ze stad objętych restrykcjami z 
powodu choroby Aujeszky’ego 
(zakażonych lub podejrzanych 
o zakażenie) dostarczane były 
do punktu skupu wyłącznie 
w wyznaczone dni. Skup świń 
podlegałby nadzorowi urzędo-

wego lekarza weterynarii przez 
cały okres jego trwania.

Do obowiązków nadzorują-
cego weterynarza należałoby 
zapewnienie ekspedycji świń 
o tym samym statusie epizo-
otycznym w zakresie choro-
byAujeszky’ego do rzeźni, jak i 
kontrola oczyszczania i dezyn-
fekcji obiektów, urządzeń i na-
rzędzi po zakończonym sku-
pie i wywozie świń do rzeźni. 
WOP

problemy Ze Zbytem

W związku ze zmianą roz-
porządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 17 
kwietnia 2008 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach dzia-
łania „Korzystanie z usług 
doradczych przez rolników 
i posiadaczy lasów” objętego 
Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–
2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 78, 
poz. 470, Dz. U. z 2010 r. Nr 
65, poz. 416), resort rolnic-
twa informuje o możliwości 
ubiegania się o wsparcie na 
dodatkowe usługi doradcze. 

Zgodnie z ostatnią nowe-
lizacją omawianego rozpo-
rządzenia istnieje możliwość 
przyznania pomocy na do-
datkowe usługi doradcze 
związane z:

• przygotowaniem bizne-
splanu dla następujących 
działań w ramach PROW 
2007–2013: „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych” 
oraz „Różnicowanie w 
kierunku działalności nie-
rolniczej”

• przygotowaniem bizne-
splanu na potrzeby uzy-
skania kredytu na rozwój 
działalności gospodarstwa 
rolnego – w zależności od 
wysokości w złotych kre-
dytu : 
- do 50.000 PLN 
- od 50.001 do 100.000 
PLN 
- od 100.001 do 1.000.000 
PLN 
- powyżej 1.000.000 PLN 

• opracowaniem planu 
działalności rolnośrodo-
wiskowej 

• zmianą lub uaktualnie-
niem planu działalności 
rolnośrodowiskowej 

• opracowaniem planu na-
wożenia 

• opracowaniem programu 
ochrony roślin 

• oceną poprawności zabie-
gów ochrony roślin (ate-
stacja opryskiwaczy) 

• prowadzeniem w gospo-
darstwach rolnych po-
łożonych na obszarach 
szczególnie narażonych 
(OSN) dokumentacji 
określonej w programie 
działań wydanym, w dro-
dze rozporządzenia, przez 
dyrektora regionalnego 
zarządu gospodarki wod-
nej – w pierwszym roku 
realizacji tego programu 

• prowadzeniem w go-
spodarstwach rolnych 

położonych na OSN 
dokumentacji określo-
nej w programie dzia-
łań wydanym, w drodze 
rozporządzenia, przez 
dyrektora regionalnego 
zarządu gospodarki 
wodnej – w drugim, 
trzecim albo czwar-
tym roku realizacji tego 
programu 

• zwykłą praktyką leśną 
• ochroną leśnej różnorod-

ności biologicznej 
• planowaniem i uzyskiwa-

niem odnowienia natural-
nego 

• pielęgnowaniem uprawy z 
odnowienia naturalnego 

• rolą martwego drewna w 
lesie 

• planowaniem i zakłada-
niem strefy oszyjkowej na 
skraju lasu 

• wprowadzaniem domie-
szek biocenotycznych i 
podsadzeń przebudowu-
jących 

• pielęgnowaniem upraw 
leśnych. 
Jednym z warunków przy-

znania pomocy rolnikowi lub 
leśnikowi jest zawarcie (bądź 
zobowiązanie do zawarcia) 
umowy świadczenie usług 
doradczych z uprawnionym 
podmiotem doradczym oraz 
skorzystanie z usługi kom-
pleksowej oceny gospodar-
stwa rolnego w zakresie speł-
niania wymogów wzajemnej 
zgodności oraz zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 

Rolnicy lub leśnicy, którzy 
będą korzystać z usług do-
radczych, mogą ubiegać się 
o zwrot części udokumen-
towanych kosztów kwalifi-
kowalnych, tj. 80% poniesio-
nych i udokumentowanych 
kosztów kwalifikowalnych za 
usługi doradcze zrealizowane 
po dniu, w którym decyzja w 
sprawie przyznania pomocy 
stała się ostateczna. Pozostałą 
część tj. 20% kosztów kwali-

fikowalnych za zrealizowaną 
usługę wraz z podatkiem od 
towarów i usług (VAT) po-
krywa rolnik. 

Wysokość stawek opłat za 
poszczególne rodzaje usług 
doradczych jest określona w 
rozporządzeniu dostępnym 
na stronie ministerstwa 
www.minrol.gov.pl. Stawki 
określone w rozporządze-
niu są stawkami maksymal-
nymi, do wysokości których 
koszty danej usługi podle-
gają refundacji ze środków 
PROW 2007–2013. Wyso-
kość stawek określonych 
w rozporządzeniu będzie 
miała znaczenie jedynie w 
odniesieniu do ustalenia 
wysokości kosztów kwali-
fikowalnych. Pomoc może 
być przyznana w okresie 
objętym Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013, wyłącz-
nie raz na dany rodzaj usług 
doradczych. 

wsPARcIe NA dOdATKOwe UsłUgI dORAdcze

Stoły z produktami regionalnymi, które cieszyły się olbrzy-
mim zainteresowaniem zwiedzających, przygotowały pa-
nie z Kół Gospodyń Wiejskich z Frydka, Góry, Zasola, Ło-
bodna, Parzymiechów, Grojca i Broszkowic.
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Opracowanie: Kornel Pabiszczak 
i Grzegorz Wysocki 
st. specjaliści Wielkopolskiej Izby Rolniczej
www.wir.org.pl
tel. (61) 84 64 405

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
BURAK CUKROWY Maj 2010

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny 1,3 500,00 650,00
2. Nawożenie:

Saletra amonowa 3,5 95,53 334,36
4 156,07 624,28

 Ca/Mg co 4 lata t 3 53,83 40,37
Razem nawożenie 999,00 

3. Ochrona roślin:
kg(l) 1 125,40 125,40
kg(l) 1 125,40 125,40
kg(l) 0,8 105,60 84,48
kg(l) 0,8 36,40 29,12

Razem ochrona 364,40 
4. Usługi:
Wapnowanie co 4 lata godz. 1 232,88 232,88
Siewnik punktowy Gama godz. 1,5 65,00 97,50
Kombajn buraczany godz. 10 145,00 1450,00

Razem usługi 1780,38 
5. Praca ciągnika
Podorywka godz. 1,4 36,91 51,67
Bronowanie godz. 0,6 30,75 18,45
Orka zimowa godz. 3 43,06 129,19
Bronowanie godz. 0,6 36,91 22,14
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 30,75 64,58
Oprysk herbicydem godz. 0,6 30,75 18,45
Uprawa przedsiewna 2x godz. 3 36,91 110,72
Uprawa międzyrzędowa godz. 2 30,75 61,50
Oprysk herbicydem 2x godz. 1,2 30,75 36,90
Odbiór korzeni od kombajnu godz. 2 36,91 73,82
Transport zewnętrzny godz. 17 36,91 627,43

Razem praca ciągnika 33,5 1214,86
6. Podatek 85,25
7. OC rolników 3,80
Razem koszty bezpośrednie 5097,70
8. Koszty ogólnogospodarcze 855,74

w tym amortyzacja 754,01
9. Koszt pracy ludzkiej godz. 83,5 7,00 584,50

Suma kosztów 6537,94
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) 400 11,81 4724,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 6 0,71 283,44
Cena brutto 12,52
Koszt produkcji 16,34
Dopłata bezpośrednia zł/ha 506,98
Dopłata "cukrowa" zł/t 53,47 2138,80

Suma przychodów zł 7653,22
Wynik finansowy zł/ha 1115,28

% 247,91

js

dt
Polifoska 6-20-30 dt

Betanal Elite 274 EC (1)
Betanal Elite 274 EC (2)

Horizon 250 EW
Dimezyl 400 EC

dt

zł/dt
zł/dt

Zdolność odtworzenia 
majątku gospodarstwa

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Pszenica ozima Maj 2010

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny 2,5 128,42 321,05
2. Nawożenie:     

Saletra amonowa 3 95,53 286,59
3 156,07 468,21

 Ca/Mg co 4 lata t 3 53,83 40,37
Razem nawożenie    795,17

3. Ochrona roślin
kg(l) 2 27,38 54,76

Mustang 306 SE kg(l) 0,5 119,31 59,66
kg(l) 0,5 94,01 47,01

Fury 100 EW kg(l) 0,1 142,23 14,22
kg(l) 2 10,54 21,08

Razem ochrona    196,72
4. Inne
    Sznurek szt. 1,5 30,00 45,00
5. Usługi     

Bizon Super godz. 1,25 272,61 340,76
Prasa godz. 1 139,62 139,62

Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 232,88 29,11
Razem usługi 509,49

6. Praca ciągnika
Podorywka godz. 1,6 36,91 59,05
Bronowanie godz. 0,6 30,75 18,45
Orka siewna godz. 3 36,91 110,72
Bronowanie godz. 0,6 30,75 18,45

Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 30,75 64,58
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 36,91 55,36

Siew godz. 1,4 30,75 43,05
Opryski 4x godz. 3,6 30,75 110,71

Bronowanie godz. 1,5 30,75 46,13
Odbiór ziarna godz. 1 36,91 36,91
Zwózka słomy godz. 2 30,75 61,50

Transport zewnętrzny godz. 2 36,91 73,82
Razem praca ciągnika godz. 20,9  698,73

7. Podatek 85,25
8. OC rolników    3,80

Razem koszty bezpośrednie    2655,22
9. Koszty ogólnogospodarcze 855,74

w tym amortyzacja 632,17
10. Koszt pracy ludzkiej godz. 35 7,00 245,00

Suma kosztów 3755,96

Wartość produkcji i wynik finansowy

Produkt główny (netto) 50 45,57 2278,50
Ryczałtowy zwrot VAT % 6 2,73 136,71
Cena brutto   48,30
Koszt produkcji ziarna   52,09

Przychód (ziarno)    2415,21
Produkt uboczny (słoma) 30  288,12
Dopłata do mat. siewnego zł/ha 100,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha   863,45

Razem przychód    3666,78
Wynik finansowy zł/ha   -89,17

%  85,89

dt

dt
Polifoska 6-20-30 dt

Tolurex 500 SC

Bumper 250 EC

Antywylegacz pł. 675 SL

dt

zł/dt
zł/dt

dt

Zdolność odtworzenia 
majątku gospodarstwa

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Rzepak ozimy Maj 2010

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny 0,05 4000,00 200,00
2. Nawożenie:

Saletra amonowa 5 95,53 477,65
4 156,07 624,28

 Ca/Mg co 4 lata t 3 53,83 40,37
Razem nawożenie 1142,30

3. Ochrona roślin
kg(l) 1,5 84,19 126,29

+ Kalif 480 EC kg(l) 0,2 213,67 42,73
Fury 100 EW kg(l) 0,1 142,23 14,22

kg(l) 0,6 79,33 47,60
kg(l) 0,8 58,99 47,19
kg(l) 2,5 43,87 109,68

Nu-Film 96 EC kg(l) 0,7 78,69 55,08
Razem ochrona 442,79

4. Usługi
godz. 0,75 180,00 135,00

Bizon Super godz. 1 272,61 272,61
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 232,88 29,11

Razem usługi 436,72
5. Praca ciągnika

Podorywka godz. 1,6 36,91 59,05
Bronowanie godz. 0,5 30,75 15,38

Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 30,75 64,58
Orka siewna godz. 3 36,91 110,72
Bronowanie godz. 0,5 30,75 15,38

Oprysk herbicydem godz. 0,8 30,75 24,60
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 36,91 55,36

Siew godz. 1 30,75 30,75
Oprysk insektycydami 2x godz. 1,2 30,75 36,90

Odbiór ziarna godz. 1 36,91 36,91
Transport zewnętrzny godz. 2 36,91 73,82

Razem praca ciągnika godz. 15,2 523,45
6. Podatek 85,25
7. OC rolników 3,80

Razem koszty bezpośrednie 2834,31
8. Koszty ogólnogospodarcze 855,74

w tym amortyzacja 577,06
9. Koszt pracy ludzkiej godz. 30 7,00 210,00

Suma kosztów 3900,05
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) 30 115,00 3450,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 6 6,90 207,00
Cena brutto 121,90
Koszt produkcji 101,22
Dopłata bezpośrednia zł/ha 863,45

Suma przychodów 4520,45
Wynik finansowy zł/ha 620,40

% 207,5

dt

dt
Polifoska 6-20-30 dt

Metazanex 500 SC

Nurelle D 550 EC
Brasifun 250 EC

Roundup Energy 450 SL

Żniwiarka pokosowa

dt

zł/dt
zł/dt

Zdolność odtworzenia 
majątku gospodarstwa

Kalkulacja kosztów produkcji w zł na szt.
Żywiec wieprzowy Maj 2010

Wyszczególnienie Jednostka Ilość Cena Wartość
A) Koszty bezpośrednie
1. Zakup prosięcia szt. 1 138,04 142,18

Ubytki naturalne % 3
2. Pasza
Jęczmień z zakupu 2,6 37,84 98,38

Jęczmień z produkcji własnej 2,6 51,12 132,91
Pszenica z zakupu 0,16 44,51 7,12

Pszenica z produkcji własnej 0,16 52,09 8,33
0,03 212,60 6,80
0,07 197,78 12,86
0,19 191,87 37,22

Razem pasza z zakupu I 3,05 162,39
Razem pasza (zboża własne) II 3,05 198,12

3. Słoma 2 5,68 11,35
4. Woda 0,64 3,00 1,92
5. Obsługa weterynaryjna zł 16,00
6. Praca ciągnika 0,6 36,91 22,14
7. Koszt pracy ludzkiej 4 7,00 28,00

Razem koszty bezpośrednie I zł 383,99
Razem koszty bezpośrednie II zł 419,72

B) Koszty ogólnogospodarcze
Roczna obsada zwierząt szt. 200

zł 28,08

zł 45,79

zł 5,80

Razem koszty ogólnogospodarcze zł 73,87
KOSZTY RAZEM I zł 457,85
KOSZTY RAZEM II zł 493,59

Wartość produkcji
Produkt główny (netto) kg 110 3,11 342,10
Ryczałtowy zwrot VAT % 6 0,19 20,53
Cena brutto zł/kg 3,30

Jednostkowy koszt prod. I zł/kg 4,16
Jednostkowy koszt prod. II zł/kg 4,49

Suma przychodów zł 362,63
Wynik ekonomiczny I zł -95,23
Wynik ekonomiczny II zł -130,96

% -84,60

% -153,87

dt
dt
dt
dt

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

dt
m3

h/szt.
h/szt.

Koszty ogólnogospodarcze bez 
amortyzacji

Amortyzacja budynków 
inwentarskich i wyposażenia

Amortyzacja ciągnika 
(w koszcie pracy ciągnika)

Zdolność odtworzenia majątku 
gospodarstwa I

Zdolność odtworzenia majątku 
gospodarstwa II
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W ciągu ostatnich lat targi 
AGRO-TECH Minikowo stały 
się największą i najważniej-
szą wystawą rolniczą w pół-
nocnej części Polski. Ponadto 
targi AGRO-TECH są specja-
listyczną wystawą dla produ-
centów rolnych i ekspertów z 
branży oraz ważnym wyda-
rzeniem w całorocznym pro-
gramie wystaw rolniczych w 
Polsce. O dużym znaczeniu 
imprezy świadczy również 
stale rosnąca liczba zwiedza-
jących. W ostatniej edycji wy-
stawę obejrzało ponad 40 ty-
sięcy osób, głównie producen-
tów rolnych, a swoje produkty 
i nowości zaprezentowało 446 
wystawców.

Co zobaczymy na Targach AGRO-
TECH MINIKOWO 2010

Produkcja roślinna: nawo-
żenie, ochrona roślin, mate-
riał siewny i sadzeniaki, ro-
śliny uprawne, ogrodnic-
two.

„Dni Pola“ w Stacji Do-
świadczalnej Oceny Od-

mian w Chrząstowie (poreje-
strowe doświadczenia odmia-
nowe, doświadczenia wiel-
kopowierzchniowej uprawy 
zbóż i rzepaku, doświadcze-
nia agrotechniczne): 125 od-
mian roślin zbożowych, 23 
odmiany roślin strączko-
wych; polowe doświadcze-
nia odmianowo-agrotech-
niczne (PDO) z 325 odmia-
nami roślin uprawnych, reje-
strowe z 303 odmianami ro-
ślin uprawnych oraz zlecone 
przez różne firmy hodow-
lano-nasienne i chemiczne; 
unikalną na skalę europejską 
kolekcję 261 odmian powoj-
nika (clematis) w pełni kwit-
nienia a także kolekcję roślin 
,,energetycznych”. Goście od-
wiedzający Stację mogą liczyć 
na profesjonalną obsługę in-
formacyjno - doradczą z za-
kresu uprawy roślin i odmia-
noznawstwa.

Produkcja zwierzęca - XI 
Regionalna Wystawa Zwie-
rząt Hodowlanych – ho-
dowla i prezentacja zwierząt 

hodowlanych (bydło, trzoda 
chlewna, owce, kozy), pasze 
i dodatki paszowe, wyposa-
żenie budynków inwentar-
skich, medycyna weteryna-
ryjna, środki higieny i de-
zynfekcji.

Technika rolnicza: ciągniki 
i maszyny rolnicze, maszyny 
do uprawy roli, pielęgnacji, 
zbioru i przechowywania pło-
dów rolnych, urządzenia do 
magazynowania zbóż i pasz, 
pokazy pracy maszyn.

Agroenergetyka: odna-
wialne źródła energii, urzą-
dzenia i systemy do wytwa-
rzania energii, sposoby wy-
korzystania energii odna-
wialnej.

Obsługa rolnictwa: nauka 
i doradztwo rolnicze, banki, 
ubezpieczenia, organizacje i in-
stytucje rolnicze, prasa rolnicza 
i media, program fachowy.

Zapraszamy w dniach 3–
4 lipca 2010 r. do Minikowa 
w godzinach 10.00–17.00. 
Wstęp bezpłatny.

(JN)

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Minikowie serdecznie zaprasza na XXXIII edycję 
Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych 
„AGRO-TECH”, które odbędą się w Minikowie w dniach 
3–4 lipca 2010 r.

XXXIII edycja AGRO-
TECH Minikowo

KSM
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

Przyczepy leśne z Dźwigiem typu HDS i 
ucwytem do transportu Bali

Wał uprawowy DAL-BO hydraulicznie 
składany, szer. 6,3m 

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

nowe maszyny • nowe maszyny • nowe maszyny

KSM R1-5/8 
rozdrabniacz do gałęzi

KSM R1-3/12 
rozdrabniacz do gałęzi

 W czerwcu wszystkie maszyny w promocji

Kombajn Class 75 Mercator, 2196 
motogodzin, 3,5m heder

Kosiarka Kverneland 1998r. 8 dysków Brona talerzowa Kverneland 4m, 
zawieszana

Traktor Fiat Agri 100, 1990r. 90KM, 
5818 motogodzin, 4WD, z turem

Miastecka 32 • 77-220 Koczała • woj. pomorskie
tel. 0608 321 641 • e-mail: biuro@rol-system.com.pl
www: www.rol-system.com.pl • allegro: rol-system1

FH Rol-System

Kombajn, Claas Mercator 
75, heder 3,6 m, silnik 6 Mer-
cedesa, cena 29.500 brutto

Prasa kostkująca New Hol-
land, cena 6.500 PLN

Kombajn Deutz-Fahr 35.80,
heder 4,20m, 1987 rok, 
cena 59.000 zł

Agregat uprawowo-siewny 
Kverneland/Nordsten,
cena 12.000

Pług 3-skibowy Kverneland,
zabezpieczenia resorowe

Opryskiwacz Hardi, 600 l, 
12 metrów, cena 2.700

Opryskiwacz na kołach Har-
di, 2000 l, 12 metrów,  
cena 7.500 

Kosiarki bijakowe Muthing,
szerokość 160-180cm, cena 
9.500-11.000 PLN

Podnośnik widłowy, udźwig 
2 tony, cena 3.600 PLN

NOWA
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Jacek Białek, Anna Nieróbca, Joanna 
Kaźmierczak-Błocisz, Adam Kupczyk

Moduł 1/6: 

254 x 60 mm
2 187 PLN

Moduł 1/8:

125 x 90 mm
1 640 PLN

82 x 135 m
m

1 1640 PLN

39 x 350 m
m

 2 187 PLN

Moduł 1/3: 

254 x 120 mm
4 375 PLN

Moduł 1/4:

254 x 90 mm
3 281 PLN

125 x 175 m
m

3 281 PLN

82 x 350 m
m

4 375 PLN

Moduł 1/1: 

254 x 350 mm
13 125 PLN

Moduł 1/2:

254 x 175 mm
6 563 PLN

125 x 350 m
m

6 563 PLN
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Ostatnia strona:

254 x 350 mm
14 345 PLN

210 x 100 mm
3 675 PLN

125 x 100 
mm

2 205 PLN

82 x 100 
m

m
1 470 PLN

cennik reklam 2010

Korekta
Ewa Grabowska,
Bolesław Anuszkiewicz

w S P Ó Ł P r a c a :

• Nowość! Sadzonki truska-
wek odmiany „PANON” póź-
nej sprzedam jesienią 2010 r. tel. 
603-687-384. WR-57/10

• Szukasz pomysłu na go-
spodarstwo agrotury-
styczne? Dzwoń 18.00- 21.00,  
664-215-511WR-75/10

• Pokosówka E301, łado-
wacz UNHZ-750, sprzedam 
608020988 WR-80/10

• Sprzedam Prasy rolujące 30 
sztuk na placu, ceny od 9 tys 
złotych, możliwy transport 
Agro Terreco Polska, Starkó-
wiec Piątkowski k.Środy Wlkp., 
tel. 515-185-700 WR-79/10

• Sprzedam przetrząsarki, 
zgrabiarki,kosiarki do siana. 
Nowe i używane np. prze-
trząsarka Fella 5,2 metra 4500 
zł, nowa zgrabiarka Fella 3,5 

m za 15000 zł z VATEM.  
Tel. 515-185-700 WR-79/10

• Sprzedam kosiarki dyskowe 
Vicon 2,4 metra 3 szt. oraz 2,8 
m cena od 6500 zł. Tel. 515-185-
700 WR-79/10

NAJTANIEJ w Polsce!!! Sprzedam rozdrabniacze 
(sieczkarnie słomy) do Bizona: Z-056/Z-050/Z-058/Z-040/
Sampo oraz Fortschritta E-512/E-514, oraz rozdrabniacze 

słomy do Claasa, standard i elektrosprzęgło, kosiarki 
rotacyjne, owijarki do bel, zgniatacz ziarna, oraz stoły do 

rzepaku. Nowe, na gwarancji, tel.: 0695-735-429
WR-40/10

Łubianki producent 
– drewniane 0,90 zł, 

plastikowe 1 zł  
+ wysyłka kurierem.  

0604-696-094.
WR-157/09

Schładzalniki do mleka, 
wszystkie pojemności. 

Serwis, zamiana.  
0505-039-888.

WR-120/09

Stoły do rzepaku, kosy 
boczne, mierniki strat 

ziarna, www.hago.pl, tel. 
0501-496-288

WR-191/09

Siłowniki, przewody 
hydrauliczne, produkcja 
i regeneracja. Spawanie 

aluminium.  
Tel. 698-641-678.

WR-209/09

Sprzedam rozdrabniacz słomy do BIZONA NOWOŚC!– 
Z56, Z58, Z40, Z50, BS;  FORTSCHRITTA – 512, 

514, 524, SAME DEUTZ-FAHRE, kosiarkę rotacyjną, 
owijarkę do bel, kultywator ścierniskowy, stoły do 
rzepaku, rozsiewacz nawozów i inne z Niemiec.  

Ceny promocyjne.  Tel. 0604-184-345
WR-26/10

Jałowice hodowlane 
cielne HF.  

Tel. 052/327-00-61, 
0608-686-667

WR-82/10

Kombajny zbożowe:
Claas Lexion 580, 460, Mega 218, 204; 
Dominator 56, 76, 85sl, 106, 96, 88sl, 98 
Maxi, 108 Maxi; New Holland 1530; John 
Deere 955, 1075, 2058.

Sieczkarnie kukurydzy:
Claas Jaguar 870 4x4, 860, 820, 690, 680; 
John Deere 6810, 5730, Mengele 7800;

Prasy:
Claas Rolland 44,45, 62, 66, 250; Rotocut, 
Variant 180, Johnn Deere 590, Vicon 
RP 1250, Welger RP200, Case IH 1515s 
Arobale, Krone KR125, KR130;

Ciągniki rolnicze:
Massey Ferguson 8120, 3680, 3095, 3080, 
Zetor 5711.

Oraz inny sprzęt rolniczy. Możliwość 
kredytowania i transportu. Uszkodzone, 
spalone, kupię – zamienię.

PHU ARON Łask –Orchów 172, 
tel. 43/675-86-31, 0604-966-560. 

www.aron.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

bańkowych i przewodowych
wszystkie rozmiary

producent: „koral” p.p.H.u
ul. Magazynowa 8     78-200 białogard
tel. 094 312 30 96      kom. 507 178 840

zadzwoń - wysyłamy na nasz koszt

Filtry do dojarek

www.filtrydomleka.pl
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