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W gąszczu znaków i przepisów

Każdy zmotoryzowany poruszający się po polskich drogach, zapytany o ich jakość, 
rozpocznie długą tyradę, lub machnie ręką w geście dezaprobaty i bezsilności. Ale 
do infrastruktury drogowej nie należy tylko nawierzchnia.

Celem umieszczania 
znaków drogowych 
na drodze jest po-

informowanie kierującego o 
organizacji ruchu, niebezpie-
czeństwach, miejscach szcze-
gólnych etc. Warto jednak za-
proponować czytelnikowi eks-
peryment, polegający na zwró-
ceniu bacznej uwagi na znaki 
drogowe ustawione na drodze, 
którą często się porusza, odczy-
tanie ze zrozumieniem ich zna-
czenia, zależności pomiędzy 
nimi, oraz policzenie natęże-
nia na poszczególnych odcin-
kach. Ze zgrozą dojdziemy do 
wniosku, że ponad połowy z 
nich wcześniej nie widzieliśmy! 
Jaki z tego wniosek? 

Ekspert ruchu drogowego 
odpowie bez zastanowienia 
– jeździ pan/pani na pamięć. 
Pewnie częściowo tak, ale...

Możliwości percepcji
Czynność prowadzenia po-

jazdu mechanicznego wiąże się 
ze skomplikowaną kombina-
cją zupełnie niefizjologicznej 
motoryki ciała, jednoczesnej 
obserwacji i natychmiastowej 
analizy obrazu jaki widzą nasze 
oczy, wyobraźni przestrzennej 

i ruchu w przestrzeni. W ra-
mach czynnej analizy w czasie 
rzeczywistym mieści się rów-
nież dostrzeganie, odczytywa-
nie i stosowanie znaków, które 
mijamy. Zakładamy, że jadąc 
przepisowo na terenie aglo-
meracji z prędkością 50 km/h, 
nasz pojazd pokonuje w czasie 
jednej sekundy dystans 13,89 
m. Jeśli założyć, że znaki przed 
skrzyżowaniami umieszczone 
są co 50 m, to na analizę ze-
stawu znaków mamy 3,5 s, za-
nim do niego dojedziemy. Ten 
czas niejednokrotnie musi być 
podzielony na orientację prze-
strzenną, obserwację pojazdów 
przed nami. 

Okazuje się, że nadmierna 
ilość znaków wcale nie sprzyja 
bezpieczeństwu na drodze. – 
Percepcja przeciętnego czło-
wieka nie pozwala na zareje-
strowanie wszystkich wyraża-
nych przez znaki sygnałów i 
ostrzeżeń – tłumaczy ekspert 
inżynierii ruchu z Politechniki 
Gdańskiej Lech Michalski.

Prawo do wymiany?
Oznakowanie dróg re-

guluje Ustawa z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. 
z dnia 19 sierpnia 1997 r.) 
oraz Rozporządzenie Mini-
strów Infrastruktury oraz 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych (Dz. U. 
z dnia 12 października 2002 
r.). Jeśli zagłębić się w Roz-
porządzenie, to można zna-
leźć takie „kwiatki” jak np: 
Rozdz. 1 Przepisy ogólne, 
pkt 2, ppkt 1 – drogę z pierw-
szeństwem – rozumie się 

przez to drogę oznakowaną 
jako droga z pierwszeń-
stwem, na której kierujący 
zbliżający się do skrzyżowa-
nia ma pierwszeństwo w sto-
sunku do kierujących zbliża-
jących się do skrzyżowania 
drogą oznakowaną jako pod-
porządkowana, podczas gdy 
według statystyk najczęściej 
nadużywanym znakiem jest 
...znak D-1 Droga z pierw-
szeństwem. 

Daniel Alankiewicz
Ciąg dalszy na s. 13

Kierowca dojeżdżający do tego skrzyżowania musi się za-
trzymać, aby ogarnąć natłok informacji. Zniknąć powin-
ny znaki: Koniec drogi z pierwszeństwem, Stacja paliw i 
Przejście dla pieszych, dublujące ten sam znak – namalo-
wany na jezdni (zebra).
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Odziedziczy-
łem gospodar-
stwo rolne po ro-

dzicach. W jego skład wcho-
dzi działka, która jest po-
zbawiona dostępu do gmin-
nej drogi. Przez wiele lat ro-
dzice korzystali z uprzejmości 
sąsiadów i przejeżdżali przez 
ich grunt. Niestety, niedawno 
zmienił się właściciel tego są-
siedniego gruntu, który kate-
gorycznie zabronił mi prze-
jeżdżać przez jego działkę. 
Czy w takiej sytuacji mogę 
się starać o drogę konieczną 
w sądzie?

W przedstawionej sytuacji 
istnieją dwie alternatywne 
drogi rozwiązania problemu, 
które w efekcie doprowadzą 
do identycznego skutku w po-
staci ustanowienia tzw. drogi 
koniecznej. Zarówno pierwsza 
możliwość, jak i druga wiążą 
się z koniecznością wystąpie-
nia do sądu rejonowego wła-
ściwego ze względu na po-
łożenie nieruchomości. Po 
pierwsze może się Pan ubie-
gać o ustanowienie służebno-
ści drogi koniecznej poprzez 
złożenie wniosku do sądu o 

dokonanie takiej czynności. 
Kodeks cywilny w art. 145 § 
1 stanowi, że jeżeli nierucho-
mość nie ma odpowiedniego 
dostępu do drogi publicznej 
lub do należących do tej nie-
ruchomości budynków go-
spodarskich, właściciel może 
żądać od właścicieli gruntów 
sąsiednich ustanowienia za 
wynagrodzeniem potrzebnej 
służebności drogowej (droga 
konieczna). Potrzeba wyja-
śnić, że do dróg publicznych 
zaliczamy drogi gminne, po-
wiatowe, wojewódzkie oraz 
drogi krajowe (art. 2 ustawy 
o drogach publicznych). Za-
tem, w razie gdy dana działka 
pozbawiona jest dostępu do 
drogi publicznej, jej właści-
ciel (również posiadacz) ma 
prawo domagać się umożli-
wienia przejazdu przez nieru-
chomość sąsiednią. Podkreśle-
nia wymaga, że ustawodawca 
określa, że ów dostęp do drogi 
ma być „odpowiedni”. Ozna-
cza to, że nie wystarcza samo 
stwierdzenie, że możliwy jest 
dojazd do danej działki z ja-
kiejś drogi publicznej. Waż-
nym jest, ażeby dostępność tej 

działki z drogi publicznej była 
odpowiednia, a więc nie może 
wiązać się dla właściciela tego 
gruntu z nadmiernymi utrud-
nieniami w dojeździe do swo-
jej parceli. Sam fakt, że do-
stęp z danej nieruchomości 
do drogi publicznej wpraw-
dzie jest, ale dostarcza wła-
ścicielowi problemów ponad 
zwyczajną miarę, powoduje, 
że właściciel takiej działki bę-
dzie miał prawo ubiegania się 
w sądzie o ustanowienie drogi 
koniecznej. Oczywistym jest, 
że stwierdzenie „odpowiedni 
dostęp” jest określeniem da-
lece nieostrym i mało pre-
cyzyjnym, toteż uznanie, czy 
dana nieruchomość dyspo-
nuje takowym podlegać bę-
dzie ustaleniom sądu orzeka-
jącego w konkretnej sprawie. 
Samo przeprowadzenie drogi 
koniecznej zostanie dokonane 
przy uwzględnieniu potrzeb 
nieruchomości, która nie ma 
dostępu do drogi publicznej, 
a zarazem przy jak najmniej-
szym obciążeniu gruntów, 
przez które droga ma prowa-
dzić. Wniosek o ustanowie-
nie służebności drogi koniecz-

nej podlega opłacie sądowej w 
kwocie 200 zł (art. 39 ust. 1 pkt 
1 ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych).

Drugą ze sposobności jest 
wniesienie do sądu o stwier-
dzenie zasiedzenia służebno-
ści. W pytaniu padło stwier-
dzenie, iż poprzednicy prawni 
– rodzice przez wiele lat ko-
rzystali z nieruchomości są-
siedniej w sposób odpowiada-
jący de facto służebności drogi 
koniecznej. Jeżeli okres korzy-
stania był wystarczająco długi, 
to wówczas taki zabieg będzie 
możliwy. Przepisy o zasiedze-
niu własności nieruchomości 
stosuje się odpowiednio także 
do służebności gruntowej, 
którą niewątpliwie jest rów-
nież droga konieczna. Waż-
nym jest, iż służebność grun-
towa może być nabyta przez 
zasiedzenie tylko w wypadku, 
gdy polega na korzystaniu z 
trwałego i widocznego urzą-
dzenia (art. 292 k.c.). W przy-
padku drogi koniecznej, za 
trwałe i widoczne urządzenie 
można uznać samą drogę, wo-
bec czego korzystanie z nieru-
chomości sąsiedniej musi się 
sprowadzać do przejeżdżania 
po usytuowanej na niej dro-
dze. Nie jest wymagane, ażeby 
droga była wykonana w jakiś 
szczególny sposób. W oma-
wianym przypadku czas po-
trzebny do zasiedzenia wynosi 
30 lat, albowiem jak wynika z 
pytania, rodzice wiedzieli, że 
im służebność drogi koniecz-
nej nie przysługuje w momen-
cie, kiedy uzyskali możliwość 
przejeżdżania przez sąsiednią 
nieruchomość. Co istotne czas 
posiadania służebności przez 
rodziców będzie mógł być do-
liczony do czasu posiadania 
służebności przez Pana, o ile 
łącznie ten okres wynosi już 
co najmniej trzydzieści lat (art. 
176 § 1 i 2 k.c.). Wniosek o 
stwierdzenie zasiedzenia słu-
żebności gruntowej również 
podlega opłacie sądowej w 
wysokości 200 zł (art. 39 ust. 
1 pkt 3 ustawy o kosztach).

Z przedstawionych sposo-
bów rozwiązania problemu 
łatwiejszym wydaje się ten 

pierwszy w postaci wniosku 
o ustanowienie drogi koniecz-
nej. Przede wszystkim nie 
trzeba w tym postępowaniu 
udowadniać upływu długiego 
okresu posiadania służebno-
ści gruntowej, co w praktyce 
może okazać się nie lada wy-
zwaniem. Niemniej jednak 
trzeba pamiętać, że sąd usta-
nawia drogę konieczną za wy-
nagrodzeniem dla strony ob-
ciążonej służebnością, co z ko-
lei nie jest regułą przy postę-
powaniu o stwierdzenie zasie-
dzenia takiej służebności.

Cztery lata temu 
otrzymałem man-
dat za brak opłaty 

parkingowej. Niedawno 
otrzymałem wezwanie do za-
płaty mandatu z odsetkami 
wraz z groźbą przeprowadze-
nia windykacji. Czy mam się 
czego obawiać?

Niestety, ale konieczność 
uiszczenia opłaty za parking 
wraz z dodatkową opłatą jesz-
cze nie uległa przedawnieniu. 
W istocie wspomniany man-
dat za nie uiszczenie opłaty 
parkingowej, to nic innego 
jak opłata, o której mowa w 
art. 13f ust. 1 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. 
Nr 19, poz. 115 ze zm.). Prze-
pis ten stanowi, że pobiera się 
opłatę dodatkową w razie, gdy 
korzystający z drogi publicz-
nej nie wniósł opłaty za parko-
wanie samochodu na tej dro-
dze w strefie płatnego par-
kowania. Zgodnie z art. 40d 
ust. 3 ustawy, roszczenie o za-
płatę przedmiotowych opłat 
przedawnia z upływem 5 lat, 
licząc od końca roku kalen-
darzowego, w którym opłaty 
lub kary powinny zostać uisz-
czone. Stąd też pięcioletni ter-
min przedawnienia nie bie-
gnie od dnia wystawienia 
opłaty lub terminu do jej za-
płacenia, lecz zaczyna biec do-
piero z końcem roku, w któ-
rym miało miejsce nieopła-
cone parkowanie. Opłaty te 
wraz z odsetkami podlegają 
ściągnięciu w trybie egzeku-
cji administracyjnej. n

Z ziarnem na przyczepie...

s. 26

Technika
rolnicza

W numerze:

Już jesienią zaplanuj plon 
rzepaku

s. 15

Uprawa roślin

Warzywa na susz – ochrona 
przed szkodnikami

s. 18

Warzywnictwo 
towarowe

Już w następnym 
numerze:

Chwasty jednoliścien-
ne w zbożach. Zabiegi 

jesienne.

Na Państwa pytania, natury prawnej, 
w każdą sobotę w godz. 12.00-14.00, 
pod nr. telefonu 601 326 252 odpowia-
da prawnik Wojciech Lignowski.
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s. 32-34

Izby Rolnicze

Hale łukowe
dla rolnictwa

ul. Usługowa
42-504 Będzin-Łagisza
tel/fax.: +48  32 269 20 34
e-mail: biuro@danfuture.pl

promocja 100 zł/m2

Rolnik pyta, prawnik odpowiada
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Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwar-
tych Drzwi Oddziału Warzywnictwa Insty-
tutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, w dniu 
21 lipca br. Osada Pałacowa, ul. Konstytu-
cji 3 Maja 1/3.

Program Ramowy Dnia Otwartych Drzwi 
Oddziału Warzywnictwa Instytutu Ogrod-
nictwa

9.00 – 12.00 Panorama firm uczestniczą-
cych w Dniu Otwartych Drzwi, Osada Pa-
łacowa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 

9.30 – 10.00 Powitanie uczestników spo-
tkania i informacja o bieżących pracach ba-
dawczych prowadzonych w Oddziale Wa-
rzywnictwa Instytutu Ogrodnictwa, szcze-
gólnie przydatnych dla praktyki warzywni-
czej, Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa prof. 
dr hab. Franciszek Adamicki, Osada Pała-
cowa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

10.00 – 10.20 Zagrożenia powodowane 
przez bakterie Escherichia coli - stan 

obecny, Przedstawiciel Państwowej In-
spekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Osada Pałacowa ul. 
Konstytucji 3 Maja 1/3

10.30 – 11.20 Prezentacja doświadczeń 
z zakresu zwalczania chorób roślin wa-
rzywnych, Obiekt doświadczalny ul. Ko-
ściuszki 2

11.30 – 12.00 Prezentacja doświadczeń 
prowadzonych w szklarni doświadczalnej 
i tunelach, ul. Rybickiego 15/17

Instytut Ogrodnictwa zaprasza

Szczegółowych informacji udziela:
INSTYTUT OGRODNICTWA
Zakład Upowszechniania i Promocji
ul. Reymonta 18
96-100 Skierniewice;
tel./fax: 46 832 57 50,
e-mail: upow@insad.pl, www.inhort.pl
Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne.
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Kukurydza należy 
do roślin o wyso-
kich potencjalnych 

możliwościach plonowania 
i o wysokich wymaganiach 
pokarmowych. Rośliny do 
prawidłowego wzrostu i roz-
woju oraz wydania dużego 
plonu, już od początku roz-
woju potrzebują w odpo-
wiednich ilościach i propor-
cjach cały zestaw niezbęd-
nych składników pokarmo-
wych. Wszystkie potrzebne 
składniki pokarmowe rośliny 
pobierają przede wszyst-
kim z gleby przez korzeń. 
W mniejszych ilościach 
składniki pokarmowe po-
bierane są przez nadziemne 
części roślin, głównie liście 
i pozostałe nadziemne or-
gany w wyniku tzw. dolist-
nego nawożenia roślin. Jed-
nak tą drogą można podać 
tylko niewielką, określoną 
ilość składnika w stosunku 
do potrzeb roślin, szczegól-
nie jeśli chodzi o makroele-
menty, stąd nawożenie do-
listne traktowane jest jako 
uzupełnienie podstawowego 
nawożenia doglebowego ro-
ślin i określane jest mianem 
dokarmiania. W przypadku 
mikroelementów, ze względu 
na niewielkie potrzeby roślin, 
tą drogą można podać nawet 
całą dawkę składnika. 

Dolistne dokarmianie stało 
się w ostatnich latach, nie-
malże nieodłącznym ele-
mentem agrotechniki roślin 
uprawy polowej, w tym rów-
nież kukurydzy, szczególnie 
przy oczekiwanych dużych 
plonach. Zaleca się je stoso-
wać przede wszystkim przy 
niedoborach składnika, jako 
interwencyjny, szybki spo-
sób uzupełnienia niedoboru 
oraz w intensywnych tech-
nologiach „jakby na zapas”, 
dla pełnego zabezpieczenia 
i pokrycia potrzeb pokar-
mowych roślin. Jest to naj-
skuteczniejszy i najszybszy 
sposób dostarczenia i uzu-
pełnienia potrzebnych skład-
ników pokarmowych. Przyj-
muje się, iż mikroelementy 
są 10, a niektóre nawet 30-
krotnie lepiej wykorzysty-
wane przez rośliny w porów-
naniu z ich doglebowym sto-
sowaniem. 

Podstawowym kryterium 
efektywności dolistnego do-
karmiania roślin jest tempo 
absorpcji i przemieszczania 
składników pokarmowych 
wewnątrz rośliny. W zależ-
ności od potrzeb, dokarmia-
nie może być wykonane na-

wozami zawierającymi tylko 
jeden, kilka lub kilkanaście 
składników pokarmowych. 
Przy wyborze nawozu dolist-
nego do dokarmiania kuku-
rydzy powinniśmy kierować 
się przede wszystkim kon-
centracjami składników, 
właściwościami fizycznymi 
i chemicznymi nawozu. 

Kiedy, czym...
Kukurydza jest rośliną o 

bardzo dużych wymaganiach 
pokarmowych, nie tylko w 
stosunku do makroelemen-
tów, ale i mikroelementów. 
O ile makroelementy pod 
kukurydzę podaje się głów-
nie doglebowo, o tyle mi-
kroskładniki głównie drogą 
dolistną. Spośród niezbęd-
nych mikroelementów ku-
kurydza najbardziej wraż-
liwa jest na niedobór cynku, 
następnie miedzi, boru oraz 
przy wysokim pH gleby rów-
nież manganu. Każdy w wy-
mienionych wyżej mikro-
elementów pełni w rośli-
nach bardzo ważne funkcje, 
które generalnie sprowa-
dzają się do aktywacji i ka-
talizy wielu procesów fizjolo-
gicznych. Cynk m.in. bierze 
udział w procesach enzyma-
tycznych i syntezie protein 
oraz uczestniczy w regula-
cji metabolizmu cukrowców. 
Zwiększa odporność roślin 
na suszę i choroby oraz po-
prawia efektywność nawo-
żenia azotowego. Umożliwia 
uzyskanie porównywalnych, 
a niekiedy większych plonów 
przy niższym poziomie da-
wek azotu. Przy niedoborze 
cynku obserwujemy zabu-

rzenia procesu wzrostu. Ty-
powym objawem niedoboru 
tego składnika jest skraca-
nie międzywęźli, zmniejsze-
nie powierzchni blaszek li-
ściowych. Ponadto blaszki 
stają się żółto-białe, z cha-
rakterystycznymi biegną-
cymi wzdłuż nerwów ja-
śniejszymi pasami. Kuku-
rydza jest szczególnie wraż-
liwa na niedobór tego mi-
kroelementu już w począt-
kowych okresach wzrostu. 
W warunkach niedoboru 
cynku już małe siewki ku-
kurydzy bieleją. Rośliny nie 
wykształcają łodygi i w kon-
sekwencji przestają rosnąć. 
W wielu przypadkach, nawet 
gdy zawartości cynku miesz-
czą się w granicach wartości 
optymalnych, obserwuje się 
zaburzenia w funkcjonowa-
niu roślin. Wynikają one z 
nieprawidłowego stosunku 
Zn:P (są to pierwiastki sil-
nie antagonistyczne) lub z 
utrudnionego pobierania 
cynku przy zbyt wysokim 
pH gleby. 

Miedź jest m.in. składni-
kiem oksydaz i plastocyja-
niny, a bor uczestniczy w 
metabolizmie węglowoda-
nów i syntezie składników 
ścian komórkowych. Nie-
dobory miedzi i boru przy-
czyniają się do niedostatecz-
nego zapylania i rozwoju zia-
ren i kolb kukurydzy. Nie-
dobory boru i miedzi w ro-
ślinach mogą wynikać z ni-
skiej zawartości tego skład-
nika w glebie, bądź mogą 
wystąpić w warunkach zbyt 
wysokiego pH gleby – nieko-
rzystnego odczynu gleby dla 

pobierania tych składników. 
Po przekroczeniu pH gleby 
powyżej 7,0 dostępność dla 
roślin prawie wszystkich 
mikroelementów, z wyjąt-
kiem molibdenu, gwałtow-
nie spada. Główną rolą man-
ganu w roślinach jest akty-
wowanie enzymów i udział w 
procesie fotosyntezy. Niedo-
bór manganu jest trudny do 
zaobserwowania ze względu 
na utajone objawy.

... i jak dokarmiać?
W zaleceniach nawozo-

wych dla kukurydzy, pro-
ponuje się 3-krotne dokar-
mianie roślin w trakcie ich 
wzrostu i rozwoju. W do-
listnym nawożeniu kuku-
rydzy stosuje się następu-
jące składniki pokarmowe: 
azot, magnez i mikroele-
menty (najczęściej), a po-
nadto także fosfor i potas. 
Zabiegi dokarmiania  ku-
kurydzy przeprowadza się w 
stosunkowo w krótkim okre-
sie czasu, na ogół w okresie 
jednego miesiąca, poczy-
nając od fazy 6-go liścia, a 
kończąc kiedy rośliny osią-
gną około 30–40 cm wzro-
stu i praktycznie wykonuje 
się je co 7–10 dni. Przy wyż-
szych roślinach, ze względu 
na utrudniony wjazd sprzętu 
w łan kukurydzy – nawoże-
nia nalistnego roślin, na ogół 
się nie wykonuje. W dolist-
nym dokarmianiu kukury-
dzy, podobnie jak w przy-
padku innych roślin, dąży 
się do pełnego pokrycia po-
trzeb pokarmowych od po-
czątku ich rozwoju. 

dokończenie na s. 5

Dolistne nawożenie kukurydzy traktowane jest jako uzupełnienie podstawowego, 
doglebowego nawożenia roślin. Określane jest mianem dolistnego dokarmiania. 
Stanowi szybki sposób dostarczenia oraz uzupełnienia niedoboru składników po-
karmowych w trakcie wegetacji roślin, zarówno w przypadku niedoboru składnika 
w glebie, jak i utrudnionego z niej pobierania. 

Dolistne nawożenie kukurydzy

Nawożenie dolistne stanowi szybki sposób dostarczenia oraz uzupełnienia niedoboru 
składników pokarmowych w trakcie wegetacji roślin, zarówno w przypadku niedobo-
ru składnika w glebie, jak i utrudnionego z niej pobierania.
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dokończenie ze s. 4
W początkowych stadiach 

rozwoju kukurydzy należy 
zwrócić szczególną uwagę 
na nawożenie dolistne roślin 
cynkiem i fosforem, gdyż przy 
słabo rozwiniętym systemie 
korzeniowym często wystę-
pują niedobory w pobieraniu 
tych składników. W niesprzy-
jających warunkach atmosfe-
rycznych, jakie często wystę-
pują w początkowym okresie 
wegetacji (susza, niskie tem-
peratury, zalanie wodą) po-
brana poprzez korzenie ilość 
fosforu i cynku na ogół nie za-
spokaja zapotrzebowania ku-
kurydzy, stąd potrzeba dokar-
miania roślin drogą dolistną 
tymi składnikami. 

Stosowany roztwór do opry-
sku roślin we wszystkich 
trzech terminach dokarmia-
nia dolistnego kukurydzy, po-
winien zawierać maksymalnie: 
6% mocznika (6 kg nawozu w 
100 litrach), 5% siarczanu ma-
gnezu (siedmiowodnego tj. 5 
kg nawozu/100 litrów, w przy-
padku użycia siarczanu ma-
gnezu jednowodnego, stężenie 
do 2,5%) oraz nawóz wielo-
składnikowy – mikroelemen-
towy,  najlepiej przeznaczony 
do dokarmiania kukurydzy, 
zgodnie z zalecenia produ-
centa. Instrukcje stosowania 
nawozów powinny znajdo-
wać się na opakowaniach na-
wozu. Przeprowadzenie za-
biegu dolistnego zgodnie z in-
strukcją gwarantuje najwyższą 
skuteczność działania mikro-
elementów. 

Warunki dobrej aplikacji dolistnej 
nawozu

Optymalną temperaturą 
dla wykonania oprysku roślin 
oraz dobrej przyswajalności 

podawanych składników jest 
12–20°C. Po przekroczeniu 
25°C oprysk nie powinien 
być dokonywany, gdyż grozi 
uszkodzeniem (poparzeniem) 
roślin. Opryski wykonywać 
wieczorem lub całodobowo 
w pochmurny dzień. Wybie-
rając termin oprysku należy 
uwzględnić prognozę pogody, 
dobrze gdyby w ciągu 48 go-
dzin po oprysku nie spadł 
większy deszcz. Ciecz użyt-
kową przeznaczoną do do-
listnego dokarmiania roślin 
należy przygotować bezpo-
średnio przed jej stosowa-
niem, aby nie zachodziły w 
niej niekorzystne reakcje che-
miczne między zmieszanym 
środkami. Przy sporządza-
niu cieczy roboczej roztworu 
zachowajmy bezpieczne stę-
żenia składników (zwłaszcza 
mocznika) oraz kolejność łą-
czenia składników: najpierw 
mocznik, następnie siarczan 
magnezu, mikroelementy, a 
na końcu środek ochrony 
roślin. Do sporządzanego 
roztworu nawozów można 
dodać tylko jeden środek 
ochrony roślin, zgodnie z in-
strukcją stosowania. Wska-
zany jest też dodatek zwilża-
cza. W przeliczeniu na 1 ha 
należy przewidzieć od 200 
do 300 l roztworu. Zasadą 
jest, by równomiernie zwil-
żyć rośliny, a jednocześnie, 
by naniesiony roztwór nie 
spływał z liści do gleby.

Efekty dolistnego dokarmiania 
roślin

Zabieg dolistnego dokar-
miania daje najlepsze efekty 
w gospodarstwach reprezen-
tujących wysoki poziom agro-
techniki, przy oczekiwanych 
dużych plonach. Prawidłowo 

zastosowane dolistne dokar-
mianie roślin uprawy polo-
wej wykazuje szereg wymier-
nych zalet, w porównaniu z 
niektórymi elementami tra-
dycyjnej techniki nawoże-
nia. Jest to lepsze wykorzy-
stanie azotu, magnezu i mi-
kroelementów (nawet kilka-
krotne) ze względu na rów-
nomierne jego rozmieszcze-
nie oraz szybsze pobieranie z 
powierzchni liści. Połączenie 
dolistnego dokarmiania z za-
biegami ochrony roślin wy-
klucza przejazdy polowe prze-
znaczone do rozsiewu nawo-
zów stałych, co daje oszczęd-
ność paliwa, a także zmniejsza 
ugniatanie gleby kołami cią-
gnika. Dozowanie składników 
pokarmowych w niewielkich 
dawkach w zależności od po-
trzeb roślin  zapobiega zanie-
czyszczeniu środowiska.

W podsumowaniu należy 
podkreślić, że dolistne dokar-
mianie kukurydzy obok na-
wożenia podstawowego ma 
na celu zapewnienie możli-
wie maksymalnego wykorzy-
stania potencjału plonotwór-
czego roślin dla wytworze-
nia wysokiego i dobrej jakości 
plonu. Plonotwórczy efekt do-
listnego stosowania nawozów 
zależy od stanu roślin, rodzaju i 
dawki nawozu oraz warunków 
pogodowych. Dotychczasowe 
badania wykazały, że włącze-
nie do technologii produkcji 
kukurydzy dokarmiania do-
listnego, daje najczęściej po-
zytywne efekty, średnio w po-
staci 10–15% wzrostu plonu, 
co w wymiarze ekonomicznym 
czyni ten zabieg opłacalnym. 

Dr Anna Kocoń 
Zakład Żywienia Roślin i 

Nawożenia IUNG – PIB w 
Puławach

Europejskie Konsorcjum Na Rzecz Biostymulatorów

14 czerwca 2011 roku, w Brukseli powstało Europejskie Konsorcjum Na Rzecz Biostymu-
latorów. Głównym celem Konsorcjum jest uporządkowanie sytuacji w zakresie procedur 
i sposobów rejestracji preparatów zaliczanych do grupy biostymulatorów, które obecnie 
dopuszczane są do obrotu na podstawie różnych przepisów prawa. Część preparatów reje-
strowana jest w oparciu o ustawę o ochronie roślin, a część o ustawę nawozową. Taki stan 
rzeczy wynika z faktu, że biostymulatory nie są ani typowymi środkami ochrony roślin, 
ani klasycznymi nawozami. 

Biostymulatory są preparatami stosowanymi w uprawie roślin, w celu usprawnienia pro-
cesów wzrostu i rozwoju. Stymulują syntezę naturalnych hormonów, niekiedy zwiększają 
ich aktywność, usprawniają pobieranie składników mineralnych, intensyfikują podziały 
komórkowe itp. Dzięki temu powodują zwiększenie odporności na niekorzystne warunki 
środowiska, w którym rosną rośliny. Stosowanie biostymulatorów w technologii upraw 
roślin powoduje zwiększenie plonu, często przy jednoczesnym wzroście jego jakości. 

Producenci biostymulatorów skupieni w nowoutworzonej organizacji stoją na stanowisku, 
że podstawą dopuszczenia biostymulatorów do obrotu powinna być ustawa o ochronie 
roślin. Zdaniem członków inicjatywy przyjęcie takiego rozwiązania stworzy gwarancję 
produkcji wysokiej jakości preparatów, bezpieczeństwa dla środowiska i przełoży się na 
dobry wizerunek tej grupy produktów. Jednocześnie jednak zwracają oni uwagę, że prze-
widziane w tej ustawie procedury dotyczące rejestracji pestycydów nie są adekwatne w 
odniesieniu do biostymulatorów, które nie są środkami chemicznymi. Dlatego też podjęta 
inicjatywa dążyć będzie do zmiany przepisów ustawy o ochronie roślin, w taki sposób, by 
uwzględniała ona cechy tych innowacyjnych preparatów, jakimi są biostymulatory. 

Wśród firm tworzących Konsorcjum znalazła się ArystaLifescience, która od kilku lat 
sprzedaje na polskim rynku biostymulator Asahi. Generalny Dyrektor Marketingu tej 
firmy, Paula Pinto stwierdziła, że sprawa ustalenia odpowiednich przepisów prawa w za-
kresie rejestracji biostymulatorów jest niezwykle ważna i pilna, bowiem preparaty te będą 
odgrywały coraz większą rolę w rozwoju zrównoważonego rolnictwa. Anna Skomska

INfoRmaCjE
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W iększość uciąż-
liwych chwa-
s t ó w  z b ó ż 

ozimych to rośliny zimu-
jące; np. miotła zbożowa, 
tomka oścista, przytulia 
czepna, chaber bława-
tek, mak, rumianowate, 
bodziszek. Chwasty te 
wschodzą jesienią, dobrze 
ukorzeniają się i nieza-
leżnie od przebiegu po-
gody przechodzą kolejne 
fazy rozwojowe przy nie-
wielkiej masie liści. Zimą 
chwasty przeważnie nie 
wymarzają, a w razie zi-
mowych ociepleń, gdy 
zboża jeszcze nie rozpo-
czynają wegetacji, chwa-
sty potrafią szybko się 
rozwijać, jednocześnie 
pobierając składniki po-
karmowe. 

Wiosną nie zawsze są 
odpowiednie warunki , 
aby można było wykonać 
zabieg we właściwym ter-
minie – np. jest zbyt mo-
kro, aby wjechać lub zbyt 
długo trwa okres niskich 
temperatur.

Bardzo ważnym elemen-
tem chemicznej ochrony 
zbóż ozimych przed chwa-
stami jest stosowanie her-
bicydów przed wscho-
dami zbóż lub możliwie 
w najwcześniejszych fa-
zach ich rozwoju jesie-
nią. Pozostawienie łanu 
zbóż wraz z chwastami 
do czasu wiosennego ich 
zwalczania, spowodują 
one spadek plonu np. 
pszenicy o 5,4 dt z ha. 
Brak chwastów podczas 
wykonania zabiegu dogle-
bowego utrudnia wybór 
odpowiedniego środka. 
Pomocna w takich przy-
padkach jest znajomość 
pola, informacja o przed-
plonie oraz wiedza o wy-
stępujących gatunkach 
chwastów. Wybór herbi-
cydów do zabiegów do-
listnych wymaga umie-
jętności rozpoznawania 
chwastów i dlatego termin 
jesienny jest trudniejszy 
od wiosennego. Często 
podjęcie decyzji przypada 
w terminie, gdy chwasty 
są bardzo młode, często w 
fazie siewki i tym samym 
są trudne do rozpozna-
nia. Przed przystąpieniem 
do chemicznego zwalcza-
nia chwastów konieczna 

jest lustracja pól. Pod-
czas wykonania lustracji 
trzeba określić skład ga-
tunkowy oraz fazy roz-
wojowe chwastów i na 
podstawie tej analizy na-
leży wybrać odpowiedni 
herbicyd i ustalić wyso-
kość dawki i termin za-
biegu. Należy pamiętać, 
że chwasty, które wzeszły 
jesienią i przezimowały 
są wiosną bardziej od-
porne na herbicydy niż 
chwasty znajdujące się 
w takich samych fazach 
rozwojowych, których 
wschody nastąpiły jesie-
nią. W celu zniszczenia 
zahartowanych chwastów 
wymagane jest stosowanie 
mieszanin herbicydowych 
lub użycie najwyższych z 
zalecanych dawek.

Dawki niektórych herbi-
cydów podane są w zakre-
sie od – do. Wyższe dawki 
herbicydów doglebowych 
należy stosować na gle-
bach ciężkich, natomiast 
preparatów nalistnych na 
chwasty nieco przekra-
czające fazę wrażliwości, 
podczas niesprzyjających 
warunków klimatycznych 
oraz gdy w polu znajduje 
się duża liczba chwastów 
wrażliwych.

Skuteczność preparatów 
doglebowych związana jest 
z dobrym uwilgotnieniem 
gleby, szczególnie czułe są 
Maraton 375 SC i Stomp 
330 EC, które można sto-
sować jesienią, a które na 
wzeszłe chwasty. Oba te 
preparaty zwalczają miotłę 
zbożową i chwasty dwu-
liścienne (chaber, gor-
czyca, gwiazdnica, nie-
które kapustowate, maki, 
przytulię, rumiany i ru-
mianki).

Do typowo nalistnych 
jesiennych herbicydów 
należy Alister Grande 190 
OD oraz Alister 162 OD 
oraz Expert Met 56 WG i 
Carat 350 SC oraz Kom-
plet 560 SC, które zwal-
czają miotłę zbożową i 
chwasty dwuliścienne jak 
gwiazdnica, fiołek polny, 
kapustowate, rumiany, 
przytulia.

Do najbardziej uniwer-
salnych substancji ak-
tywnych należy zaliczyć 
chlorotoluron (Tolurex 
500 SC, generyki), które 

można zalecać bezpośred-
nio po siewie oraz nalist-
nie jesienią i wiosną łącz-
nie z okresem zimy, ale 
gdy temperatura powie-
trza nie jest niższa niż 
minus 3oC i na polu nie 
ma pokrywy śnieżnej. 
Chlorotoluron skutecz-
nie zwalcza miotłę zbo-
żową, wyczyniec polny, 
tomkę ościstą, gwiazd-
nicę, rdest ptasi rumia-
nek, tobołki polne i cha-
ber bławatek.

Dużą grupę herbicy-
dów stanowią tzw. regu-
latory wzrostu (2,4 D, 
MCPA, dichloroprop-p, 
mekoprop-p, dicamba). 
Preparaty te są krajowej 
produkcji (Aminopieliki i 
Chwastoxy). Zabiegi tymi 
preparatami należy wyko-
nać w fazie od początku 
do końca krzewienia 
zbóż i przeznaczone są 
do zwalczania chwastów 
dwuliściennych w fazie 2-
3 liści. Preparatów tych 
nie należy stosować pod-
czas temperatury poniżej 
8oC. Zwalczają chwasty z 
rodziny kapustowatych, 
maki, przytulię czepną, 
rdesty, rumianowate, to-
bołki polne oraz samo-
siewy rzepaku

Producent powinien pa-
miętać, że wysokie plony 
o dobrej jakości uzy-
skuje się po wykonaniu 
dwóch zabiegów, podsta-
wowego jesienią i korek-
cyjnego wiosną. Po wy-
konaniu zabiegu jesienią, 
powinno się zwalczać się 
chwasty pochodzące je-
dynie ze wschodów wio-
sennych.

Przy opracowaniu ni-
niejszego artykułu wy-
korzystano: Zalecenia In-
stytutu Ochrony Roślin 
na rok 2010/2011. Inte-
growana metodę ograni-
czenia zachwaszczenia. A 
Paradowski (Integrowana 
produkcja pszenicy ozi-
mej i jarej pod redakcją 
M. Korbasa i M. Mrów-
czyńskiego).

Tabela przykładowych 
herbicydów do zwalcza-
nia chwastów w zbożach 
(Zalecenia Ochrony Roślin 
2010/2011) dostępna na 
www.wrp.pl

dr Alicja Sułek
IUNG – PIB Puławy

Zwalczanie chwastów w zbożach należy przeprowadzić 
jesienią. Zboża odchwaszczane w tym terminie są mniej 
wrażliwe na przemarzanie. Jesienne zabiegi odchwasz-
czania można rozpocząć już bezpośrednio po siewie lub 
wykonać nalistnie w różnych fazach rozwojowych pszenicy. 

Jesienne zwalczanie 
chwastów w zbożach
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W dniu 31 maja rol-
nicy oraz dzien-
nikarze mieli 

możliwość zapoznania się 
zarówno z technologiami 
ochrony roślin w poszcze-
gólnych uprawach, jak rów-
nież bogatą ofertą odmian 
roślin uprawnych Syngenta 
i Danko. Po krótkim szko-
leniu BHP z zasad postępo-
wania ze środkami ochrony 
roślin przeszliśmy na po-
letka. Gospodarzom spotka-
nia można było pozazdrościć 
stanu upraw, zwłaszcza gdy 
w tylu rejonach kraju wiele 
pól dotykały już skutki suszy. 
W tak newralgicznym okre-
sie wegetacji, szczególnie w 
przypadku zbóż i kukurydzy, 
podziwialiśmy wręcz wzor-
cowe pod względem prowa-
dzenia łanu, nawożenia, do-
karmienia, nawodnienia i 
ochrony uprawy zbóż, rze-
paku, kukurydzy i buraków. 
Wszyscy przedstawiciele Syn-
genty i Danko oraz firmy IN-
TERMAG z dumą prezento-
wali na najlepszych odmia-
nach wyniki doświadczeń po-
lowych z zastosowaniem róż-
nych wariantów i technologii 
ochrony herbicydowej, fungi-
cydowej oraz dolistnego do-
karmiania roślin na poszcze-
gólnych uprawach.

W ochronie zbóż podkre-
ślano znaczenie jesiennej 
regulacji zachwaszczenia, 
zwłaszcza z zastosowaniem 
preparatu BOXER® w różnych 
kombinacjach, który wyróż-
nia się wysoką skutecznością 
zwalczania miotły zbożowej. 
Przy ochronie fungicydowej 
na szczególną uwagę zasłu-
guje preparat TILT TURBO® 
z wysoką skutecznością na 
mączniaka. Do ochrony li-
ścia flagowego i kłosa firma 
poleca mieszaninę prepara-
tów OLYMPUS® i ARTEA®. 
Ich stosowanie w tym okre-
sie chroni rośliny przed naj-
ważniejszymi chorobami ze 
szczególnym uwzględnie-
niem septoriozy i rdzy.

W odmianach rzepaku Syn-
genta stawia na mieszańce. 
Wśród niech na uwagę zasłu-
guje odmiana SY KOLUMB, 
którą wprowadzono w 2010 
roku. Jej wysoki potencjał 
plonowania oraz duża tole-
rancja na choroby grzybowe 
zostały docenione przez wielu 
rolników. W rzepaku uwagę 
rolników koncentrowano na 

problematyce związanej z 
przedwschodowym zwalcza-
niem chwastów przy zastoso-
waniu preparatu COLZOR 
TRIO® o szeroki spektrum 
działania. Zwiedzający mo-
gli także zobaczyć efekty dzia-
łania preparatu TOPREX®, 
który jest regulatorem wzro-
stu i fungicydem w jednym. 
Można go stosować zarówno 
wiosną, jak i jesienią.

W uprawie kukurydzy 
można było zobaczyć bardzo 
dobre efekty działania prepa-
ratów LUMAX® i ELUMIS® 
w zwalczaniu najważniej-
szych gatunków chwastów. 

Prezentację każdej z upraw 
dopełniały programy mini-
malnego oraz optymalnego 
dokarmiania roślin prepara-
tami firmy INTERMAG.

Firma DANKO zaprezen-
towała bardzo bogatą ofertę 
swoich odmian, 46 odmian 
zbóż ozimych, 26 odmian 
zbóż jarych oraz 11 odmian 
roślin motylkowych. Można 
było zobaczyć najnowsze re-
jestracje Firmy oraz odmiany 
już dostępne dla rolników.

W pszenicy ozimej na uwagę 
zasługuje BANDEROLA, od-
miana chlebowa o średnio 
krótkiej słomie i grubym, nad-
zwyczaj wyrównanym ziarnie, 
która bije rekordy plenności 
na terenie całego kraju; naj-
nowsza JANTARKA – idealna 
na słabe stanowiska; krótka, 
bardzo plenna, zalecana do 
intensywnej uprawy KAM-
PANA; FORKIDA, paszowa 
o dobrej zimotrwałości oraz 
utytułowana wieloma nagro-
dami za swoje walory i uni-
wersalność – MUSZELKA. 
Najnowsze wprowadzane na 
rynek pszenice ozime, to z 
grupy jakościowej SAILOR 

oraz ARKADIA i chlebowa, 
wczesna – FIDELIUS.

Z 19 zaprezentowanych 
odmian pszenżyta ozimego 
najwięcej uwagi poświęcono 
prezentacji pszenżyta FRE-
DRO o tradycyjnej długości 
słomy. Jest to wczesna, o pod-
wyższonej zawartości białka 
i najwyższej odporności na 
porastanie odmiana, idealnie 
nadająca się na słabe gleby. 
Podziwiać można było no-
wość – ELPASO również o 
niskich wymaganiach glebo-
wych oraz GRINGO – krót-
kie, o dużej zawartości białka, 
a także znane już krótkosłome, 
idealne w żywieniu zwierząt, 
ze względu na sporą zawar-
tość białka ATLETICO i wy-
sokoplenne, o pięknych kło-
sach LEONTINO. Warto się 
było zatrzymać przy najnow-
szych, jeszcze nie dostępnych 
dla rolników (zarejestrowa-
nych w 2011 roku), pszenży-
tach o tradycyjnej długości 
słomy – BEREMIKO i MA-
ESTOZO oraz krótkosłomym 
MIKADO.

Nowości w jęczmieniu ozi-
mym to HOLMS i GLORIA. 
Najnowsze rejestracje w ja-
rych to pszenica ARABESKA, 
odmiana jakościowa o bardzo 
dobrej zdrowotności, owies 
nieoplewiony NAGUS, żółto-
ziarnisty ARDEN oraz jęcz-
mień jary: NATASIA, IRON i 
BASIC. Z oferty roślin strącz-
kowych prezentowane były 
odmiany grochu siewnego, z  
niewylegającą odmianą TAR-
CHALSKA, peluszka HUBAL 
o podwyższonej zawartości 
białka, trzy odmiany bobiku 
oraz wyki. 

Ewa Grabowska
Wiadomości Rolnicze Polska

ewa@wrp.pl

Wzorcowe pola w 
Szelejewie

W sezonie 2011 Syngenta – zgodnie z tradycją – zor-
ganizowała dla swoich klientów cykl 6 spotkań polo-
wych pod nazwą Pola Klasy S. Jedną z lokalizacji było 
gospodarstwo w Szelejewie koło Gostynia w woj. wiel-
kopolskim należące do Hodowli Roślin Danko. 

Syngenta jako pierwsza w Polsce pokazała 3 odmiany hy-
brydowe jęczmienia ozimego: ZZOOM, YOOLE, HOBBIT, 
które już wkrótce będą oferowane na rynku. Charakteryzu-
ją się one wysoką plennością oraz wartością paszową. 
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Poprzez zaprawia-
nie możemy ograni-
czyć liczbę zabiegów 

ochronnych. Zabieg zapo-
biega głównie przed choro-
bami grzybowymi przeno-
szonymi przez glebę, resztki 
pożniwne, nasiona, sąsiedz-
two plantacji porażonych 
chorobami grzybowymi.

W przypadku, gdy ziar-
niak nie jest chroniony za-
prawą, grzyb chorobotwór-
czy rozmnaża się na orga-
nach młodych roślin, nisz-
cząc liście, pochwy liściowe 
i korzenie. Jest to często 
przyczyną występowania 
zgorzeli siewek, co z kolei 
powoduje zmniejszenie ob-
sady roślin na m2 . Siewki 
zbóż po zastosowaniu za-
praw charakteryzują się 
dłuższym systemem korze-
niowym, większą masą, bar-
dziej intensywnym zielonym 
zabarwieniem. Dzięki temu 
łatwiej sobie radzą w nieko-
rzystnych warunkach.

Żaden fungicyd zastoso-
wany do opryskiwania zbóż 
w okresie wegetacji nie za-
hamuje rozwoju i nie zwal-
czy grzybów, które przeno-
szą się wraz z ziarnem siew-
nym i tych, które zasiedlają 
glebę i porażają młode or-
gany wschodzących roślin. 
Niezwykle rzadko zdarza 
się, praktycznie wcale, aby 
nie wystąpiły choroby grzy-
bowe na plantacji, nawet gdy-
byśmy użyli materiału siew-
nego znanego pochodzenia, 
prawidłowy płodozmian 
(brak przedplonów zbożo-
wych), brak sąsiedztwa plan-
tacji zarażonych. Dlatego na-
leży zaprawiać wszystkie na-
siona, ponieważ nie można 
stwierdzić za pomocą wzroku 
czy węchu obecności chorób 
grzybowych, oprócz śnieci 
cuchnącej. Na roślinach wy-
rastających z nie zaprawio-
nego ziarna grzyby rozwijają 
się wewnątrz tkanek i pozo-
stają długo niezauważone. 

Objawy choroby pojawiają 
się dopiero w okresie kłosze-
nia, wtedy niestety już jest za 
późno. Wówczas zarodniki 
grzyba roznoszone są przez 
wiatr i docierają do otwartych 
kłosków, zarażając zarodniki 
tworzonego ziarniaka. A za-
rodniki grzyba w nim znajdu-
jące się mogą przetrwać aż do 
następnych wschodów. 

Można stosować wiele róż-
nych preparatów do zapra-
wiania ziarna, od uniwer-
salnych do tych, które dzia-
łają wybiórczo na kilka pa-
togenów. Jeśli istnieje praw-
dopodobieństwo wystąpie-
nia głowni zwartej jęczmie-
nia, śnieci cuchnącej psze-
nicy można zastosować za-
prawę o działaniu kontakto-
wym lub systemicznym, po-
nieważ grzyby wywołujące 
tę chorobę umiejscowione 
są na powierzchni lub w po-
wierzchniowych warstwach 
ziarna. Jeżeli grzyb znajduje 
się wewnątrz ziarna, tak jak 
w przypadku głowni pyłko-
wej pszenicy, głowni pyłko-
wej jęczmienia, pasiastości li-
ści jęczmienia, to wtedy ko-
niecznie trzeba użyć zaprawy 
o działaniu układowym. W 
przypadku zagrożenia zgo-
rzelami siewek najlepiej za-
stosować zaprawy o działaniu 
układowym lub układowo-
kontaktowym. Substancjami 
aktywnymi w zaprawach na-
siennych działających kon-
taktowo jest triazoksyd, man-
kozeb, siuram; działającymi 
wgłębnie fuberidazol, flu-
dioksonil, imazalil, prochlo-
raz, natomiast systemicznie 
cała grupa triazoli, strobilu-
riny i sililoamidy.

Dobór zaprawy zależy 
między innymi od zasiedle-
nia ziarniaków przez pato-
geny chorobotwórcze w po-
przednim sezonie wegetacyj-
nym. Kiedy stwarzamy cza-
sem prowokujące warunki 
uprawy zbóż (siejemy w złym 
zmianowaniu, jest wilgotna i 
umiarkowanie ciepła pogoda) 
lub jesteśmy w stanie prze-
widzieć jakie choroby mogą 
wystąpić należy dobrać pre-
parat o szerokim spektrum 
działania zarówno kontak-
towym, wgłębnym lub sys-
temicznym.

dokończenie na s. 9Pż-pszenżyto, ps-pszenica, ż-żyto, j-jęczmień

Nazwa środka

D
aw

ka  na 100 kg ziarna

Zgorzel siew
ek

Śnieć cuchnąca Śnieć 
gładka

Śnieć karłow
a pszenicy

G
łow

nia pyląca G
łow

nia 
zw

arta jęczm
ienia

Pleśń śniegow
a

G
łow

nia źdźbłow
a żyta

Pałecznica zbóż

Pasiastość liści jęczm
ienia

Zgorzel podstaw
y  źdźbła

Astep 225 FS 200ml ps, j. ps j.

Baytan Universal 094FS 400ml pż,ż,ps,j ps ps,j pż,ż,ps,j ż pż,ż,j, ps j.

Dubelt Jęczmień 19,5 WS j. j. j.

Dithane Neo Tec75 WG 200g pż,ż,ps

Dividend 030 FS 200ml pż,ps ps

Funabend T 480 FS 250ml pż,j.ż, ps ps pż,ps,ż,j, ż

Galmano 201FS 450ml pż,ż, ps ps pż, ps,ż ps pż,ż, ps

Jockey 201FS 450ml pż, ps,ż ps ps pż, ps,ż ż ps pż,ż, ps

Jockey New 113 FS 750ml pż, ż, ps ps pż, ż ż pż, ż, ps

Karbosar K 400 FS 300ml pż,ps, ż,j, ps ps, j. pż,j,ps,ż ż j.

Latitude 125 FS pż, ps

Lamardor 400 FS 20ml pż, ż, ps, j. ps pż, ż, ps

Kinto Duo 080 FS 200ml pż,ps,ż, j, ps pż, ps,ż

Manconex 80 WP 200g pż,ż,ps

Maxim  025 FS 200ml pż,ż,ps ps pż,ż,ps ż

Maxi Star 025 FS j. j j j

Panoctine 350LS 170l pż,ż,ps ps ps pż,ż,ps

Premis Tolal 325 FS 150g pż,ż,ps,j ps ps, j pż,ps,j.ż ż

Raxil 060FS 50ml pż,ż,ps,j ps ps ż

Raxil Gel 206 500ml pż,ż,ps,j ps ps,j pż,ps, j.ż ż

Raxil IM 035 ES 200ml j. j. j.

Redigo 100 FS 50ml ż, ps ps

Sumi 8 020 FS 150ml ps,j. ps ps, j.

Sarfun T 65 DS 200g pż,ż,ps,j ps pż,ż,ps,j ż

Sarfun T 450 FS 250ml pż,ż,ps,j ps ps pż,ż,ps,j ż

Sarox T 500 FS 300ml pż, ps,ż,j ps ps, j. pż,ps,ż, j. ż

Scenic 080 FS 100ml pż, ps,ż ps pż, ż, ps ż

Tarcza 060 FS 50ml pż, ps,ż,j ps j.

Vincit 050FS 300ml pż,ż,ps,j ps ps ps,j pż,ż,ps, j ż j.

Vitavax 200FS 300ml pż,ż,ps ps pż,ż,ps ż

Vitavax 200WS 200g pż,ż,ps,j. ps ps,j pż,ż,ps,j ż j.

Vitavax 2000 FS 300ml pż, ż, ps, j. ps ps, j. pż, ż, ps, j. j.

Zaprawa Dominic 060 FS 50ml pż, ż, ps, j. ps

Zaprawa Funaben T 200g pż,ż,ps,j ps pż,ż,ps,j ż

Zaprawa Oxafun T 75 DS/WS 200g pż,ż,ps,j ps ps,j. pż,ps,j,ż ż j.

Zaprawa Orius 060 FS 50ml pż,ps,ż j ps ż, ps ż

Tabela 1. Zaprawy do zwalczania chorób grzybowych w zbożach ozimych.

Zaprawianie ziarna to pierwsza ochrona przed chorobami grzybowymi stosowana 
w całym procesie uprawy. Jest oszczędnym i bezpiecznym dla środowiska zabie-
giem ochrony roślin, ponieważ stosuje się do niego niskie dawki środków chemicz-
nych (np. 1 kg zaprawy zalecanej w dawce 200 g/100 kg ziarna pozwala przygo-
tować 500 kg ziarna, którym można obsiać 2,5 hektara pszenicy). 

Ziarno zaprawione

W rejonach, gdzie nasilenie chorób jest duże zaprawianie 
powoduje podwyższenie plonu o 2–4 dt z ha.
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nych zapraw, które można 
stosować do zaprawiania zbóż 
ozimych jest duży. Astep 22 
FS jest zaprawą o kilku gru-
pach chemicznych (triazole 
i neonikotynoid). Ma szero-
kie spektrum działania prze-
ciwko śnieci gładkiej i cuch-
nącej, zgorzeli siewek, ale też 
przeciwko mszycom. Zaprawa 
Baytan Universal 094 FS ma 
szerokie spektrum zwalczania 
chorób wielu gatunków zbóż 
ozimych, jest zaprawą o trzech 
substancjach aktywnych: tridi-
menatol, imazalil i fuberidazol. 
Trójskładnikową zaprawą jest 
Scenie 080 FS, która zyskała 
uznanie wśród producentów 
zbóż ozimych (pszenicy, pszen-
żyta i żyta). Zaprawą polecaną 
rolnikom uprawiającym ozi-
miny w monokulturze i chcą-
cym uzyskać wysokie plony 
jest Galmano 201 FS, która 
działa systemicznie. Zwalcza 
zgorzel podstawy źdźbła i inne 
choroby odnasienne i dogle-
bowe oraz wczesne porażenie 
przez choroby liści (septoriozę 
i rdzę). Dwuskładnikową za-
prawą w postaci żelu jest Raxil 
Gel 206 GF o działaniu kontak-
towym i układowym. Umożli-
wia zaprawianie zboża w pro-
stych mieszalnikach np. beto-
niarkach. Funaben T 480 FS to 
koncentrat o działaniu kontak-
towym i układowym. Przykła-
dem zaprawy o działaniu kon-
taktowym jest Panoctine 350 
LS. Jockey 201 FS – zaprawa 
w formie płynnego koncen-
tratu zawierająca prochloraz i 
fluchinkonazol. Te same sub-
stancje aktywne, ale w innych 
proporcjach zawiera zaprawa 
Jockey New 113 FS. Kinto Duo 
080 FS to następna propozy-
cja z prochlorazem, kompleks 
z miedzią i z tritikonazolem. 
Nowszą zaprawą jest Lamar-
dor 400 FS. Zawiera dwie sub-
stancje z grupy triazoli: tebuka-
nazol i protiokonazol. To nie-
które przykłady działania za-
praw i zawartości w nich sub-
stancji aktywnej. 

Każdy z nas może znaleźć dla 
siebie zaprawę, uwzględniając 
warunki swojej uprawy, spo-
dziewany plon, mając na uwa-
dze aspekt ekonomiczny. Zróż-
nicowanie kosztów zakupu za-
praw nieznacznie się różni. Je-
śli spodziewamy się wysokiego 
plonu ziarna pszenicy np. 8 t/ha 
należy wybrać zaprawę droższą. 
Wynika to z większego zagroże-
nia chorobami w intensywnych 
uprawach oraz lepszego rozło-
żenia kosztu w przychodzie z 
wysokiego plonu. 

Najlepszą przyczepnością 
do nasion charakteryzują się 
zaprawy płynne, najgorszą 
proszkowe.

Należy ściśle przestrzegać 
zaleceń zawartych w instruk-
cji stosowania, zamieszczo-
nej na opakowaniu każdego 
środka. Dawka zaprawy musi 
być zgodna z zaleceniami. Za-
prawianie wymaga dużej do-
kładności i równomierno-
ści pokrycia poszczególnych 
ziaren równomiernie na ca-
łej masie materiału siewnego. 
Nierównomierne pokrycie ca-
łej masy ziarna np. nadmiar 
prowadzi do zamierania sie-
wek i opóźnienia wschodów, a 
w innych miejscach może oka-
zać się nieskuteczne w walce 
z patogenem. Każdy ziarniak 
powinien być pokryty co naj-
mniej 70% porcją przypada-
jącej na nie dawki zaprawy, 
a dawka zaprawy nie może 
być wyższa niż 150% założo-
nej wartości. Na jakość zapra-
wiania wpływa ilość stosowa-
nej wody. Najczęściej stosuje 
się od 0,2–1,0 l/100 kg nasion. 
Zwiększenie ilości wody po-
prawia jakość pokrycia, lecz 
zmniejsza możliwość prze-
chowywania materiału siew-
nego bez dosuszania. Na 
efektywność zaprawiania ma 
duży wpływ forma użytkowa 
środka. Zaprawy z symbolem 
DS są proszkami do suchego 
zaprawiania. Wadą jest moż-
liwość osypywania się proszku 
z ziarna, słaba przyczepność 
preparatu do nasion. Podczas 
zaprawiania pylą, co prowa-

dzi do strat preparatu i stwa-
rza zagrożenie dla otoczenia. 
Nie zaleca się rolnikom, któ-
rzy wysiewają duże ilości za-
prawianego ziarna. Bardziej 
nadają się one do stosowania 
na mniejsza skalę w gospo-
darstwie, w których zapra-
wianie wykonuje się we wła-
snym zakresie. Zaprawy sto-
sowane w formie zawiesiny, 
emulsji, koncentratu zawie-
sinowego, żelu lub roztworu 
zapewniają lepszą przyczep-
ność preparatu do nasion niż 
zaprawianie na sucho. Ujemną 
stroną zaprawiania na mokro 
jest konieczność przyrządza-
nia cieczy użytkowej w spe-
cjalnie skonstruowanych mie-
szalnikach oraz trudności za-
prawiania podczas ujemnych 
temperatur. Zaprawianie na 
mokro wymaga stosowania 
precyzyjnych zaprawiarek 
proporcjonalnie dozujących 
zaprawy oraz ziarno.

Czas działania zaprawy za-
leży od ilości opadów i tempa 
wzrostu roślin. W przypadku  
ciepłej i wilgotnej pogody 
rośliny szybko rosną, wtedy 
może ulec skróceniu czas 
działania zaprawy, ponieważ 
stężenie substancji aktywnej 
zmniejsza się w sokach ro-
snącej rośliny. W celu uzy-
skania dobrych wschodów 
konieczne trzeba zaprawiać. 
Wschodząca roślina z pora-
żonego przez grzyby ziarna 
przezywa stres, stres ten może 
jeszcze bardziej pogłębić su-
sza, która przedłuża wschody, 
a temu zapobiega zaprawa.

W rejonach gdzie nasilenie 
chorób jest duże zaprawia-
nie powoduje podwyższe-
nie plonu o 2–4 dt z ha. Na-
tomiast w rejonach o mniej-
szym zagrożeniu chorobami 
przyczyni się do podniesienia 
jakości ziarna, co jest szczegól-
nie ważne w produkcji wyso-
kokwalifikowanego materiału 
siewnego. 

Dr Jaśkiewicz Bogusława
Zakład Uprawy 

Roślin Zbożowych 
IUNG-PIB Puławy

Proces zaprawiania ziarna najlepiej powierzyć wyspecjalizowanym firmom, które dys-
ponują odpowiednim sprzętem i technologią.
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W 2010 roku za-
rejestrowano 

jedenaście no-
wych odmian pszenicy ozi-
mej: Banderola (odmiana 
chlebowa B), Bockris (od-
miana jakościowa A), Fi-
delius (B), Forkida (od-
miana pastewna C), Hen-
ryk (C), Jantarka (B), Kepler 
(A), Kredo (A), KWS Ozon 
(B), Operetka (B), Torrild 
(A). Aktualnie zarejestro-
wanych jest aż 77 odmian 
pszenicy ozimej, w tym 40 
odmian jakościowych nale-
żących do grupy A, 26 chle-
bowych z grupy B, dziewięć 
odmian należących do psze-
nic pastewnych z grupy C 
oraz dwie odmiany z prze-
znaczeniem na ciastka, na-
leżące do grupy K.

W związku z dużym zróż-
nicowaniem warunków po-
gody w okresie późno-jesien-
nym, w różnych rejonach 
kraju, optymalne okresy ter-

minów siewu są odmienne 
dla poszczególnych rejo-
nów. Przy późno wysiewa-
nej pszenicy należy brać pod 
uwagę mrozoodporność od-
mian. Wybór właściwej od-
miany pod względem tej ce-
chy w dużym stopniu ogra-
nicza ryzyko uprawy. Najwy-
żej oceniane czyli najbardziej 
mrozoodporne są następu-
jące odmiany: Legenda, Ko-
biera, Mewa i Sława, a także 
Smuga, Tonacja, Batuta i 
Satyna. Generalnie psze-
nica ozima może być upra-
wiana na terenie całego kraju 
ale barierą uniemożliwia-
jącą uprawę niektórych od-
mian w regionach jest mała 
mrozoodporność, podat-
ność na rdzę brunatną lub 
źdźbłową, podatność na wy-
leganie itp.

Nowe odmiany zbóż ozi-
mych,  zarejestrowane w roku 
2011 mogą być jeszcze trudne 
do zdobycia.

Charakterystykę najnow-
szych odmian (wybrane ce-
chy) pszenicy ozimej przed-
stawiono poniżej na podsta-
wie danych COBORU.

Arkadia – odmiana jako-
ściowa (A). Plenność średnia, 
o dość małej odporności na 
wyleganie. Termin dojrzewa-
nia dość wczesny. Masa 1000 
ziaren dość duża. Liczba opa-
dania duża, zawartość białka 
średnia, wskaźnik sedymen-
tacyjny SDS duży.

Linus – odmiana jako-
ściowa (A). Plenność dobra, 
rośliny dość niskie, o dość du-
żej odporności na wyleganie. 
Mrozoodporność mała. Masa 
1000 ziaren mała. Liczba opa-
dania duża, zawartość białka 
dość duża, wskaźnik sedy-
mentacyjny SDS duży. 

Meister – odmiana jako-
ściowa (A). Plenność bar-
dzo dobra, termin kłosze-
nia dość późny, masa tysiąca 
ziaren duża. Mrozoodpor-

ność mała do bardzo małej. 
Liczba opadania duża do bar-
dzo dużej, zawartość białka 
duża, wskaźnik sedymenta-
cyjny SDS duży.

Oxal – odmiana jakościowa 
(A). Plenność dość dobra, ter-
min kłoszenia późny, dojrze-
wania dość późny. Mrozood-
porność mała. Masa 1000 zia-
ren dość duża. Liczba opa-
dania dość duża, zawartość 
białka średnia, wskaźnik se-
dymentacyjny SDS duży do 
bardzo dużego.

Sailor – odmiana jako-
ściowa (A). Plenność dobra. 
Mrozoodporność prawie 
średnia (możliwość uprawy 
bez większego ryzyka wy-
marzania w całym kraju). 
Rośliny wysokie, masa 1000 
ziaren dość duża, zawartość 
białka dość duża, wskaźnik 
sedymentacyjny SDS dość 
duży.

KWS Dacanto – odmiana 
chlebowa (B). Plenność do-
bra, termin kłoszenia i doj-
rzewania dość późny. Masa 
1000 ziaren duża. Liczba opa-
dania duża do bardzo dużej, 
zawartość białka dość mała, 
wskaźnik sedymentacyjny 
SDS duży do bardzo du-
żego.

Elipsa – odmiana pastewna 
(C). Plenność bardzo dobra. 
Rośliny niskie  o średniej od-
porności na wyleganie. Masa 
1000 ziaren mała. Liczba opa-
dania duża, zawartość białka 
średnia.

Aktualnie w krajowym reje-
strze jęczmienia ozimego jest 
dwadzieścia sześć odmian.  
Większość odmian ozimej 
formy uprawia się na cele pa-
stewne a tylko 3 na cele bro-
warne.  Odmiany browarne 
– Nickela, Tiffany i Wintmalt 
mają kłos dwurzędowy (są le-
piej wymłacalne). Z odmian 
przeznaczonych na pastewny 
charakter użytkowania tylko 
jedna odmiana – Metaxa ma 
kłos dwurzędowy. Należy za-
znaczyć, że największy postęp 
hodowlany dokonuje się w 
poprawie plenności u form 
wielorzędowych. Wśród za-
rejestrowanych odmian jęcz-
mienia ozimego przeważają 
odmiany zagraniczne.

W 2011 roku zarejestro-
wano sześć nowych odmian 
pastewnych o kłosie wielo-
rzędowym.

Antonella – Plenność bar-
dzo dobra. Rośliny o dość du-

żej odporności na wyleganie. 
Masa 1000 ziaren dość duża, 
gęstość ziarna w stanie zsyp-
nym mała.

Henriette – Plenność bar-
dzo duża. Rośliny o dość du-
żej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia wczesny. 
Masa 1000 ziaren duża, wy-
równanie ziarna dość duże. 
Zawartość białka w ziarnie 
dość duża.

Holmes – Plenność do-
bra do bardzo dobrej. Ro-
śliny dość niskie o dość du-
żej odporności na wyleganie. 
Masa 1000 ziaren dość duża. 
Zawartość białka w ziarnie 
dość mała.

KWS Meridian – Plenność 
bardzo dobra. Rośliny o dość 
dużej odporności na wylega-
nie. Masa 1000 ziaren duża, 
wyrównanie ziarna dość do-
bre, gęstość ziarna w stanie 
zsypnym dość mała. Zawar-
tość białka w ziarnie dość 
duża.

Matilda – Odmiana wielo-
rzędowa, typu pastewnego. 
Plenność bardzo dobra. Ro-
śliny o dość dużej odporno-
ści na wyleganie. Termin kło-
szenia wczesny. Masa 1000 
ziaren duża, gęstość ziarna 
w stanie zsypnym dość mała. 
Zawartość białka w ziarnie 
dość duża.

Wendy – Plenność dobra 
do bardzo dobrej. Rośliny 
dość niskie o dość dużej od-
porności na wyleganie. Ter-
min kłoszenia wczesny, doj-
rzewania dość wczesny. Gę-
stość ziarna w stanie zsypnym 
dość mała. Zawartość białka 
w ziarnie dość duża.

Rejestr pszenżyta ozimego 
liczy 35 odmian, w tym 23 
stanowią odmiany trady-
cyjne a reszta to odmiany 
krótkosłome. W 2011 zare-
jestrowano sześć nowych od-
mian (wybrane cechy wg CO-
BORU).

Agostino – Odmiana pa-
stewna, typu półkarłowego. 
Plenność bardzo duża. Mro-
zoodporność   średnia. Ro-
śliny niskie. Gęstość ziarna w 
stanie zsypnym duża. Liczba 
odpadania duża do bardzo 
dużej. Zawartość białka dość 
duża.

Bereniko – Odmiana pa-
stewna, o normalnej wyso-
kości. Plenność bardzo duża. 
Mrozoodporność mała do 
średniej. Rośliny dość wyso-
kie, o dość małej odporności 

na wyleganie. Termin kłosze-
nia dość wczesny. Masa 1000 
ziaren mała, gęstość ziarna w 
stanie zsypnym duża. Liczba 
odpadania dość duża.

Borowik – Odmiana pa-
stewna, o normalnej wyso-
kości. Plenność ziarna bar-
dzo duża. Mrozoodporność 
prawie średnia. Rośliny bar-
dzo wysokie o dość dużej od-
porności na wyleganie. Ter-
min kłoszenia dość wcze-
sny. Masa 1000 ziaren bar-
dzo duża, liczba odpadania 
niska.

KWS Trisol – Odmiana pa-
stewna, o normalnej wysoko-
ści. Plenność ziarna bardzo 
duża. Mrozoodporność mała. 
Rośliny dość wysokie. Masa 
1000 ziaren bardzo duża i 
dość mała gęstość ziarna w 
stanie zsypnym. Liczba opa-
dania dość duża, mała zawar-
tość białka.

Maestozo – Odmiana pa-
stewna, o normalnej wyso-
kości. Plenność ziarna bar-
dzo duża. Mrozoodporność 
średnia. Rośliny wysokie o 
dość małej odporności na 
wyleganie. Masa 1000 zia-
ren dość duża.

Żyto ozime ze względu 
na najwyższą zimotrwa-
łość spośród ozimin oraz 
na dużą tolerancję dla słab-
szych stanowisk jest bardzo 
cennym zbożem w naszych 
warunkach klimatycznych. 
W Polsce zarejestrowanych 
jest 35 odmian, w tym jedna 
na cele zielonkowe (Pastar). 
Odmian populacyjnych jest 
19, mieszańcowych 13, od-
miany Herakles i Caroass są 
odmianami syntetycznymi. 
W bieżącym roku wpisano 
do rejestru 3 nowe odmiany 
(dane COBORU): 

Horyzo – Odmiana po-
pulacyjna. Plenność na po-
ziomie czołowych odmian 
populacyjnych. Masa 1000 
ziaren dość duża.

Armand – Odmiana po-
pulacyjna. Plenność bar-
dzo dobra. Rośliny o dużej 
odporności na wyleganie. 
Liczba opadania oraz za-
wartość białka dość duża.

Su Driver – Odmiana 
mieszańcowa trójkompo-
nentowa. Plenność bardzo 
dobra. Rośliny dość niskie, 
o dość małej odporności na 
wyleganie. Masa 1000 zia-
ren dość duża, wyrównanie 
dość dobre. n

Jeśli nie wybrałeś – zrób to teraz 
odmianoznawstwo zbóż

W Polsce odnotowuje się zbyt niski stopień wykorzystania postępu hodowlanego zawartego w odmianach 
zbóż. Rolnik powinien mieć świadomość, jak wiele zależy od właściwego wyboru odmiany o genetycznie uwa-
runkowanej plenności, wysokiej jakości i najbardziej przystosowanej do danych warunków klimatyczno-glebo-
wych.

Dr Danuta Leszczyńska
IUNG-PIB Puławy
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Hodowca tworzący 
odmianę może 
objąć ją ochroną 

wyłącznego prawa. We-
dług art. 21 ustawy z dnia 
26 czerwca 2003 roku o 
ochronie prawnej odmian 
roślin, wyłączne prawo do-
tyczy wytwarzania lub roz-
mnażania, przygotowania 
do rozmnażania, oferowa-
nia do sprzedaży, sprze-
daży lub innych form zby-
wania, eksportu, importu 
i przechowywania mate-
riału siewnego odmiany 
chronionej.

Siew niekwalifikowanych 
nasion odmian chronionych 
jest dozwolony tylko dla 
samego hodowcy. Należy 
przyjąć, że nasiona kwali-
fikowane odmian chronio-
nych wyłącznym prawem są 
licencjonowane, a niekwa-
lifikowane nie. Siew nie-
kwalifikowanych nasion 
odmian chronionych wy-
maga pisemnej zgody ho-
dowcy (umowy licencyj-
nej), inaczej jest narusze-
niem wyłącznego prawa.

Przepisy przewidują od-
stępstwo od wyłącznego 
prawa - tzw. „odstępstwo 
rolne”, umożliwiające siew 
materiału ze zbioru (na-
sion niekwalifikowanych) 
bez pisemnej zgody ho-
dowcy, ale za opłatą. Rol-
nicy korzystają z odstęp-
stwa rolnego bez pytania 
hodowcy o zgodę, więc 
oprócz prawa do opłaty, ho-
dowca ma prawo do infor-
macji i kontroli korzystania 
z jego odmian. Odstępstwo 
rolne dotyczy kilku gatun-
ków określonych w art. 23 
ust. 2 ustawy o ochronie 
prawnej odmian roślin.

Nasiona i bulwy niekwa-
lifikowane można podzie-
lić na:
1. materiał ze zbioru – 

uzyskany z własnej pro-
dukcji (samozaopatrze-
nie w mat. siewny);

2. materiał nabyty – uzy-
skany spoza gospodar-
stwa (zakup, darowizna, 
wymiana towarów).
Odstępstwo rolne stosuje 

się tylko dla materiału ze 

zbioru. Jeśli rolnik nabędzie 
spoza swego gospodarstwa 
nasiona niekwalifikowane 
odmiany chronionej, siejąc 
je, naruszy wyłączne prawo, 
co rodzi konsekwencje cy-
wilnoprawne i karne.

Większość gospodarstw 
rolnych sieje materiał nie-
kwalifikowany. Rolnik musi 
znać nazwę odmiany, aby 
ustalić obowiązek opłaty 
(siew materiału ze zbioru) 
lub możliwość siewu w 
ogóle (niekwalifikowany 
materiał nabyty). Ostatni 
przypadek jest ryzykowny: 
mimo zapewnień sprze-
dawcy nigdy nie ma pew-
ności, że odmiana nie jest 
chroniona. Jeśli sprzedawca 
wprowadzi rolnika w błąd, 
za naruszenie wyłącznego 
prawa w razie siewu odpo-
wiada rolnik. Warto więc 
do listy konsekwencji do-
dać obowiązek znajomości 
nazw sianych odmian - in-
aczej rolnik ryzykuje naru-
szenie wyłącznego prawa, 
co jest czynem karalnym.

Paweł Kochański

Będą konsekwencje!

Siew nasion niekwalifikowanych rodzi konsekwencje 
w każdej sytuacji. Mogą mieć one charakter produk-
cyjny, finansowy i prawny. Artykuł ten ukazuje konse-
kwencje wynikające z ochrony prawnej odmian roślin. 

Bardzo często jako 
środki ochrony ro-
ślin sprzedawane 

są nieokreślone substancje 
niewiadomego pochodze-
nia. Rolnicy kupują je przede 
wszystkim ze względu na 
niższą cenę i są nieświadomi, 
że takie środki zamiast ra-
tować plantacje przed pato-
genami, mogą niszczyć całe 
uprawy. Podróbki są również 
bardzo groźne dla zdrowia 
i życia ludzi, zwierząt oraz 
dla środowiska naturalnego. 
Rolnicy powinni mieć też na 
uwadze to, że mają obowią-
zek stosowania przy ochro-
nie upraw tylko tych produk-
tów, które są zarejestrowane i 
dopuszczone do użytku. Jeśli 
rolnik świadomie złamie taki 
nakaz, to grożą mu sankcje 
finansowe i prawne. 

Z uwagi na stale rosnącą 
skalę zjawiska wprowadza-
nia do obrotu preparatów z 
nielegalnych źródeł, należy 
zwracać szczególną uwagę 
nie tylko na samą ofertę 
cenową, ale też na system 
dystrybucji i zasady sprze-

daży oferowanych prepara-
tów chemicznych, służących 
ochronie roślin. Rozpozna-
nie podrobionego środka 
ochrony roślin jest czę-
sto bardzo trudne, dlatego 
ważne jest dokonywanie za-
kupu wyłącznie u pewnych i 
sprawdzonych sprzedawców 
w hurtowniach i sklepach, 
które posiadają stosowne ze-
zwolenia i które oferują ode-
branie pustego opakowania 
po zużytym preparacie oraz 
wystawienie faktury bądź 
rachunku. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości 
dotyczących autentyczności 
produktu, producenci rolni 
powinni bezzwłocznie skon-
taktować się z Inspektorem 
Ochrony Roślin. Cechy pro-
duktu, które mogą świadczyć 
o fałszerstwie to m.in. atrak-
cyjna – obniżona cena, słaba 
jakość opakowania, np. łatwo 
odkształcające się, etykieta-
instrukcja stosowania słabej 
jakości – mało czytelny lub 
rozmazany nadruk, etykieta-
instrukcja stosowania tylko 
w języku obcym, brak daty 

produkcji i numeru partii 
na opakowaniu, brak holo-
gramów, w przypadku firm 
stosujących takie zabezpie-
czenia.

Koncerny chemiczne bro-
nią się przed podrabianiem 
swoich produktów. Przede 
wszystkim zmieniają opako-
wania produktów na trud-
niejsze do skopiowania. 
Jedna z firm fitofarmaceu-
tycznych, w trosce o bezpie-
czeństwo swoich produktów 
zdecydowała się całkowicie 
zmienić szatę graficzną ofe-
rowanych przez nią środków 
ochrony roślin. Zabieg ten 
ma dać kupującemu większą 
pewność, że ma do czynie-
nia ze środkami oryginal-
nymi. Zastosowane zabez-
pieczenia stanowią element 
utrudniający ich ewentualne 
podrabianie. Grafika etykiet 
spełnia wszystkie obowią-
zujące wymagania prawne, 
dotyczące wielkości znaków 
ostrzegawczych czy niskiej 
atrakcyjności wizualnej dla 
dzieci. Etykiety mają rów-
nież kody kreskowe uła-

twiające logistykę produk-
tów. Dodatkowo każde opa-
kowanie jednostkowe opa-
trzone jest hologramem, 
czyli znakiem zmienno-
optycznym o średnicy 2 
cm. Wzór hologramu jest 
zastrzeżony. Hologram znaj-
duje się w stałym, central-
nym miejscu etykiety w po-
bliżu nazwy środka. Odkle-
jenie hologramu z etykiety 
jest niemożliwe, gdyż ulega 
on wtedy rozwarstwieniu i 
zniszczeniu. Dodatkowym 
zabezpieczeniem oryginal-
ności produktów jest sys-

tem kontroli nad etykietami. 
Wszystkie etykiety trakto-
wane są jak druki ścisłego 
zarachowania. Są dokład-
nie przeliczone, ponumero-
wane i dostarczone do kon-
fekcjonera towaru w ilości 
odpowiadającej zamówie-
niu. Etykiety mają dodat-
kowe, ukryte zabezpiecze-
nie znane tylko producen-
towi. Taki system zabezpie-
czeń pozwala z całą pewno-
ścią stwierdzić czy etykieta, 
która budzi jakieś wątpli-
wości pochodzi z oryginal-
nego źródła. 

Przykładem zastosowa-
nia tak restrykcyjnych kry-
teriów bezpieczeństwa jest 
załączona etykieta.

Niezależnie od wyglądu 
etykiety przed zakupem pe-
stycydów należy upewnić 
się czy opakowanie nie było 
otwierane tzn. czy posiada 
nienaruszoną plombę. Na-
stępnie należy sprawdzić czy 
produkt ma nadrukowany 
numer partii i ważną datę 
produkcji. Są to podstawowe 
zasady ostrożności przy za-
kupie środków ochrony ro-
ślin. n

Uwaga na podróbki!

Obrót podrobionymi środkami ochrony roślin to poważny problem, którego skala z roku na rok się powiększa. 
Oszacowanie tego zjawiska w liczbach jest trudne, gdyż sprzedaż tych produktów odbywa się poza oficjalną 
siecią dystrybucji. Jednak eksperci oceniają, że podróbki stanowią ponad 10% procent stosowanych przez pro-
ducentów rolnych pestycydów. Każdego roku rośnie ilość przestępstw w tej sprawie. 

Anna Skomska

Schemat oryginalnej etykiety produktu dodatkowo zabezpieczony przez producenta.
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Duża ilość opadów 
w okresie wegetacji 
oraz aktywność mi-

kroorganizmów glebowych 
w okresie zimy, kiedy gleba nie 
zamarza (tak było przez osta-
nie 3 zimy) powodują bardzo 
duże straty składników pokar-
mowych uwolnionych w pro-
cesie mineralizacji próchnicy. 
Duża ilość wody z topnieją-
cego śniegu pod koniec zimy 
(kiedy gleba nie jest już za-
marznięta) albo na początku 
wiosny, powoduje wypłuki-
wanie składników pokarmo-
wych uwolnionych z próch-
nicy w głąb profilu glebowego. 
Związki próchniczne mają wy-
soką pojemność wodną, dla-
tego mogą zatrzymać nawet 5-
krotnie więcej wody niż same 
ważą i to w formie dostępnej 
dla roślin. Jest to właściwość, 
która ma szczególne znacze-
nie dla gleb piaszczystych, po-
nieważ ich pojemność wodna 
zależy głównie właśnie od po-
ziomu zawartości substancji 
próchnicznych. 

Przy pełnej pojemności 
wodnej gleby następny opad 

w wysokości 10 mm powo-
duje wypłukanie azotu na głę-
bokość 7 cm. Przy dużej ilości 
opadów na glebach ubogich 
w próchnicę straty azotu do-
chodzą aż do 80 kg/ha/rok. Sil-
nie wypłukiwane są także po-
tas (szczególnie na glebach lek-
kich) oraz magnez i siarka. Aby 
zapobiec stratom azotu, potasu 
i magnezu oraz dalszej degra-
dacji gleb i poprawić wzrost i 
plonowanie rzepaku polecamy 
zastosować nawóz poprawia-
jący żyzność gleby – Rosahu-
mus. 

Rosahumus, produkowany 
przez belgijską firmę Rosier, 
jest nawozem organiczno-
mineralnym, zawierającym 
kwasy humusowe, potas i że-
lazo. Działa jak środek kon-
dycjonujący glebę, biokatali-
zator procesów glebowych i 
biostymulator rozwoju roślin. 
Jego działanie jest długookre-
sowe, co potwierdzają prowa-
dzone badania. Stosowanie 
Rosahumusu jest szczególnie 
efektywne w gospodarstwach 
o niskiej zawartości próchni-
cy, w których: nie stosuje się 

obornika, zbiera się słomę i 
resztki pożniwne, stosuje mo-
nokulturę oraz maszyny upra-
wowe i do zbioru intensywnie 
ugniatające glebę.

Kwasy humusowe zawarte 
w nawozie pozytywnie wpły-
wają na żyzność gleb, a także 
wzrost i rozwój roślin, ze 
względu na wysoką sorpcję 
wymienną kationów, zawar-
tość tlenu, dużą pojemność 
wodną. Dodatkowo popra-
wiają strukturę gleb i stosunki 
wodno-powietrzne, a na gle-
bach ciężkich i zlewnych za-
pewniają lepsze ich przewie-
trzanie i retencję wody. Zwięk-
szają pojemność wodną gleb 
lekkich, zmniejszają zagro-
żenie suszą, zapobiegają ero-
zji i powierzchniowym spły-
wom wody. Aktywizują roz-
wój pożytecznych mikroorga-
nizmów glebowych, np. Azoto-
bacter Nitrosomonas. Zwiększa-
ją dostępność składników po-
karmowych oraz zatrzymują  
rozpuszczone nawozy mine-
ralne w strefie korzeniowej i 
zmniejszają  ich wypłukiwanie. 
Kwasy te działają jak naturalny 

chelat jonów metali (wapń, że-
lazo, magnez, potas, mangan), 
dzięki czemu ułatwione jest ich 
pobieranie przez rośliny, sty-
mulują też rozwój systemu ko-
rzeniowego.

Rosahumus należy stosować 
w formie oprysku doglebowe-
go w zespole uprawek przygo-
towujących glebę, przed sie-
wem nasion w dawce 3–6 kg/
ha. Po oprysku nawóz najlepiej 
wymieszać z glebą. Na planta-
cjach rzepaku, na których Ro-
sahumusu nie zastosowano 
przed siewem nasion, nawóz 
ten warto zastosować po sie-
wie nasion lub bardzo wczesną 
wiosną, przed ruszeniem we-
getacji, w dawce 3 kg/ha. Rosa-
humus można stosować dolist-
nie 1 raz jesienią w fazie 6–8 li-
ści oraz wiosną 1–2 razy od ru-
szenia wegetacji do kwitnienia, 
w dawce 250–300 g/ha. 

Prowadzone w Polsce bada-
nia wykazały, że stosowanie na-
wozu Rosahumus zdecydowa-
nie poprawia właściwości fi-
zykochemiczne gleb, zwiększa 
wykorzystanie nawozów mine-
ralnych i wpływa bardzo ko-
rzystnie na wysokość plonu 
nasion oraz jakość  technolo-
giczną rzepaku. Na glebach 
ubogich w próchnicę efekty 
plonotwórcze stosowania Ro-
sahumusu łącznie z Grano-
ligo są bardzo dobre. W sytu-
acji ograniczonych możliwo-
ści finansowych gospodarstwa 
korzystnie jest zastosować Ro-
sahumus z połową dawki na-
wozów PK. W ten sposób po-
prawiamy wykorzystanie na-
wozów z rezerw glebowych 
oraz zapobiegamy drastycz-
nemu spadkowi plonów oraz 
oszczędzamy ok. 420 zł/ha 
przy cenach nawozów z maja  
2011 r. 

Fosfor w uprawie rzepaku 
jest niezbędny do wytworze-
nia odpowiedniego systemu 
korzeniowego a wiosną do 
prawidłowego wytworzenia 

kwiatów. Bardzo istotne jest, 
aby był on dostępny dla roślin 
rzepaku od momentu kiełko-
wania. Często jednak w okre-
sie wschodów i początkowego 
wzrostu rzepaku jest  sucho, a 
jesienią występują przymrozki, 
co zdecydowanie ogranicza 
dostępność fosforu – w wy-
niku czego następuje zahamo-
wanie wzrostu roślin. Dlatego 
też plantatorom rzepaku pro-
ponujemy stosowanie nawo-
żenia startowego nawozem 
Microstar PZ wraz z siewem 
nasion. Microstar PZ zawiera 
10%N, 40%P2O5, 2% Zn oraz 
siarkę. Nawóz ma postać mi-
krogranulatu (1 kg nawozu 
= 1 000 000 granulek) całko-
wicie rozpuszczalnego w wo-
dzie. Fosfor w nawozie wystę-
puje w postaci połączeń orga-
nicznych, dzięki czemu jest 
dostępny dla roślin w 100% 
niezależnie od odczynu gleby. 
Precyzyjne dozowanie nawozu 
wraz z siewem nasion w dawce 
20–30 kg/ha pozwala obniżyć 
dawki fosforu o 40–60 kg/ha. 
Dzieje się tak, ponieważ gra-
nulki Microstaru PZ są dozo-

wane w bezpośrednie sąsiedz-
two nasion, w ilości ok. 40 gra-
nulek nawozu/nasiono. Dodat-
kowo wysoka zawartość cynku 
zwiększa odporność roślin na 
mrozy, co poprawia przezimo-
wanie rzepaku oraz wykorzy-
stanie fosforu z gleby. Cynk 
stymuluje także podziały ko-
mórkowe zachodzące w stożku 
wzrostu. Bardzo korzystna jest 
także zawartość siarki, która 
jest niezbędna do budowy 
aminokwasów siarkowych tj. 
metionina, cysteina, trypto-
fan. Dlatego też jest ona nie-
zbędna do właściwego wy-
korzystania nawozów azoto-
wych. Dzięki temu rośliny od 
początku, tj. od momentu kieł-
kowania nasion rozwijają się 
prawidłowo, są mniej wraż-
liwe na niekorzystne warunki 
atmosferyczne (susza, chłody, 
nadmiar wody), glebowe (kwa-
śny odczyn gleby, złe stosunki 
wodno-powietrzne), a dodat-
kowo lepiej zimują. W dalszym 
etapie rozwoju rośliny korzy-
stają już z fosforu podanego 
rzutowo na całą powierzch-
nię pola. n

Tab. Wpływ stosowania nawozów Rosahumus i Granoligo na plony nasion rzepa-
ku oraz zawartość tłuszczu i białka w nasionach (Uniwersytet Przyrodniczy w Lu-
blinie – 2010 r.). Dawki nawozów przy pełnym nawożeniu mineralnym w kg/ha: 
N-197; P2O5-75; K2O-150,SO3-33

Jak odblokować zasobność gleby?

Niska zawartość próchnicy w glebach prowadzi do pogarszania się ich właściwości fizykochemicznych, zabu-
rzeń w pobieraniu składników pokarmowych, osłabienia zdolności gromadzenia wody z opadów, a w następ-
stwie do ograniczenia wzrostu i plonowania roślin uprawnych. Czynnikiem pogłębiającymi to niekorzystne zja-
wisko jest niekorzystny przebieg pogody. 

Krzysztof Zachaj

Obiekty badawcze - 
dawka preparatu

Plon nasion w Zawartość w % Plon w kg/ha Plon w l. wzgl.

t/ha l. wzgl. oleju białka oleju białka Oleju białka

1.07.2011 Kontrolny pełna 
dawka NPK 3,25 100,0 43,7 22,6 1420 734,5 100,0 100,0

2.
Pełna dawka NPK + 
Granoligo 150 kg/ha + 
Rosahumus 3 kg/ha

3,43 105,5 42,9 22,1 1471 758,0 103,6 103,2

3.
Pełna dawka NPK + 
Granoligo 150 kg/ha + 
Rosahumus 6 kg/ha

3,71 114,2 43,8 22,0 1625 816,2 114,4 111,1

4.

Dawka N (70%) + 
dawka P i K (50%) + 
Granoligo (50%) + Ro-
sahumus 6 kg/ha

3,76 115,7 44,8 21,5 1684 808,4 118,6 110,1

5. Dawka N (70%), PK-0 
+ Rosahumus 6 kg/ha 3,65 112,3  44,0 22,6 1606 824,9 113,1 112,3

Wpływ kwasów humusowych na strukturę gleby i roz-
mieszczanie składników pokarmowych w glebie.

Gleba uboga w kwasy 
humusowe

Gleba zasobna w kwasy 
humusowe
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Dokończenie ze s. 1
Przykłady można mnożyć 

w nieskończoność. Są jednak 
miasta, które zdecydowały się 
na zmniejszenie liczby znaków. 
Tak postąpiono np w Toruniu, 
gdzie zdemontowano część 
znaków na jednym z bardziej 
kolizyjnych skrzyżowań. Sza-
cujemy, że liczba wypadków i 
stłuczek spadła o około 30 proc. 
Jeśli już dochodzi do kraks, ich 
skutki są mniej tragiczne, bo sa-
mochody jeżdżą wolniej – tłu-
maczy Agnieszka Kobus-Pęń-
sko z Zarządu Dróg Miejskich 
w Toruniu i dodaje, że na jed-
nym ze szczególnie kolizyjnych 
toruńskich skrzyżowań – ulic 
Antczaka i Pułaskiego – „na-
gle zapanował spokój”. Kolejne 
miasta, które zamierzają wy-
konać taki krok to Nowa Sól 
i Wieliczka. 

Za granicą znaki demontuje 
się od dawna. W miejscowości 
Bohmte pod Hamburgiem w 
maju 2007 r. usunięto 60 proc. 
znaków i sygnalizację świetlną. 
Ulice Bohmte, jak podaje lo-
kalna gazeta, stały się bezpiecz-
niejsze.

W pewnym amerykańskim 
mieście zauważono kiedyś, że 
nadmiar znaków drogowych 
stawianych przez tamtejszy wy-
jątkowo aktywny wydział ko-
munikacji wcale nie przyczy-
nił się do wzrostu bezpieczeń-
stwa drogowego, nawet prze-
ciwnie, zaczął stanowić do-
datkowe zagrożenie, rozpra-
szając uwagę kierowców, któ-
rzy musieli nauczyć się je igno-
rować. Nie mogąc powstrzy-
mać nadmiernej aktywności 
wydziału komunikacyjnego, 
władze miasta sięgnęły – jak 
to w Stanach – do stosunkowo 
prostego rozwiązania, a mia-
nowicie... zmniejszyły liczbę 
urzędników zatrudnionych w 
tym wydziale o połowę. 

Zapętlone prawo
Można postawić pytanie – co 

jest nie tak, jak być powinno? 
Nasuwa się myśl, że za przykła-
dem Amerykanów, należałoby 
odchudzić szeregi urzędnicze. 

Ponadto o wiele łatwiej jest po-
stawić dziesiątki, setki, miliony 
znaków niż zbudować auto-
strady czy przebudować skrzy-
żowania tak, aby były logiczne 
podstawowym zasadom ruchu 
drogowego.

Umieszczanie i utrzymanie 
znaków oraz finansowanie 
ich należy do zarządcy drogi. 
O tym, kto nim jest, stanowi 
art. 19 ustawy o drogach pu-
blicznych:
• Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad – na 
krajówkach

• zarząd województwa – na 
wojewódzkich

• zarząd powiatu – na powia-
towych

• prezydent miasta – w grani-
cach miasta wydzielonego 
powiatu

• wójt (burmistrz) – na 
gminnych.
Minister Infrastruktury tłu-

maczył niedawno w audycji ra-
diowej, że to nie jego resort jest 
odpowiedzialny za oznakowa-
nie dróg. Rzeczywiście, nad-
miar organów administrują-
cych powoduje faktyczną nie-
możność zapanowania nad 
procederem.

Całość regulacji i zale-
ceń Unii Europejskiej obej-
muje już podobno 400 to-
mów, w okresie dziesięciole-
cia 1989–1999, w Dzienniku 
Ustaw opublikowano 1225 
aktów prawnych. O ich ja-
kości świadczy liczba ustaw 
nowelizacyjnych (644) w sto-
sunku do uchwalonych ustaw 
(581)(sic!). Każdy nowy Sejm 
szczyci się ilością wyprodu-
kowanych aktów prawnych. 
Podobnie czynią Resorty. Jeśli 
cytować tragicznie zmarłego 
Rzecznik Praw Obywatel-
skich dr. Janusza Kochanow-
skiego – Trudno nie zauważyć 
w Polsce zjawiska określanego 
mianem „jurydyzacji życia”. 
Polega ono na regulacji przez 
ustawodawcę każdej możliwej 
dziedziny życia, jak gdyby bez 
tego nie mogło się ono normal-
nie rozwijać i tak jak gdyby 
przed tą regulacją się nie roz-

wijało. Jurydyzacja oznacza 
wszechobecność prawa w spo-
łeczeństwie, ciśnie się jasna 
konkluzja, że polskie pań-
stwo nie działa poprawnie. 
Zamiast pracy organicznej, 
władze skupiają się na regula-
cjach prawnych, namnażaniu 
ich. I dalej za dr. Kochanow-
skim – Charakterystyczne, 
że korupcja nie tylko częściej 
występuje tam, gdzie prawo 
jest nadmiernie szczegółowe, 
sztywne i odległe od prawa po-
zaustawowego. Okazuje się, 
że ci przedstawiciele władzy, 
którzy są najbardziej skorum-
powani, są jednocześnie naj-
większymi rygorystami w in-
terpretowaniu sformalizowa-
nego prawa i chętnie formali-
zują je jeszcze bardziej. Służy 
to uzmysłowieniu petentowi 
i potencjalnemu klientowi, 
że postępowanie w normalny 
sposób nie jest możliwe z po-
wodu absurdalnych rygorów 
oficjalnego porządku, od któ-
rego za odpowiednią rekom-
pensatą owi przedstawiciele 
władzy gotowi są odstąpić. 
„Tak jak kiedyś cierpieliśmy 
z powodu zbrodni – pisał Ta-
cyt – teraz cierpimy z powodu 
praw. Im bardziej skorumpo-
wana jest Republika, tym licz-
niejsze jej prawa”. 

Nie sposób nie zauważyć 
podróżując drogami w Niem-
czech czy Francji, że znaki 
ustawiane są tam oszczędnie, 
logicznie, nie zaskakują kie-
rowcy, wreszcie nie służą wy-
muszaniu prawem stanowio-
nego haraczu jakim są man-
daty. Jak bowiem można na-
zwać bezsensowne ograni-
czenia prędkości, za którymi 
znajdują się fotoradary lub 
punkty stałe kontroli dro-
gowej, na których czyha po-
licjant z „suszarką”? Gdzie 
się podziały przedwyborcze 
obietnice cudownego Pre-
miera o likwidacji fotorada-
rów, doskonałych drogach i 
rzekach miodem płynących?

Daniel Alankiewicz 
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl

W gąszczu znaków i przepisów

Każda latarnia okazją do powieszenia nowego znaku! Jedynie miejsca postojowe pomię-
dzy nimi powstrzymały znakujących przed wkopaniem kolejnych nośników znaków.
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Na początku XX wieku 
do ochrony roślin 
wprowadzona zo-

stała nowa grupa substancji 
aktywnych określanych jako 
neonikotynoidy. Analizując 
postęp, jaki nastąpił w pro-
dukcji chemicznych środków 
ochrony roślin, pod kątem za-
grożenia jakie mogą one sta-
nowić dla człowieka i środo-
wiska, wystarczy porównać 
dawki środków ochrony ro-
ślin z różnych grup chemicz-
nych zalecane na przestrzeni 
lat do zwalczania szkodni-
ków. O ile bowiem DDT i inne 
środki z grupy chlorowcopo-
chodnych stosowano w dawce 
do 1,5 kg substancji aktywnej 
na hektar to insektycydy fos-
foroorganiczne zalecano już 
w dawce o połowę niższej a 
środki zawierające związki z 
grupy neonikotynoidów sto-
sowane są w dawce poniżej 20 
gramów substancji aktywnej 
na hektar.

Neonikotynoidy jako grupa 
chemiczna zbliżone są do ni-
kotyny stosowanej w ochro-
nie roślin od bardzo długiego 
czasu. Napary z nikotyny w 
formie gotowych produktów 
zalecane były do zwalcza-
nia wielu gatunków szkodni-
ków. Powszechne było rów-
nież zadymianie szklarni po-
przez spalanie nikotyny co da-
wało dobre rezultaty w zwal-
czaniu mszyc i innych szkod-
ników upraw szklarniowych. 
Nikotyna stosowana głów-
nie w postaci siarczanu niko-
tyny, poprzez zagrożenia ja-
kie stwarzała dla ludzi i śro-
dowiska, została wycofana z 
ochrony roślin. Neonikotyno-
idy natomiast są ukierunko-
wanym przekształceniem ni-
kotyny w substancje bardziej 
bezpieczne, ale nadal charak-
teryzujące się wysoką skutecz-
nością w zwalczaniu wielu ga-
tunków szkodników. Podob-
nym przykładem w ochronie 
roślin są syntetyczne pyretro-

idy, dla których pierwowzo-
rem była naturalna pyretryna 
zbierana z koszyczków kwia-
towych niektórych roślin z ro-
dziny złożonych i przez wiele 
lat była stosowana w ochro-
nie roślin.

W swym mechanizmie dzia-
łania neonikotynoidy są anta-
gonistami acetylocholiny. Po 
wniknięciu do organizmu sub-
stancja zastępuje acetylocho-
linę w receptorach nikotyno-
wych i nikotynowo-muskary-
nowych aktywując je podob-
nie do acetylocholiny. Po wy-
wołaniu impulsu nie ulega jed-
nak degradacji enzymatycznej. 
Efektem działania jest nadpo-
budliwość neuronów objawia-
jąca się drgawkami i konwul-
sjami mogącymi doprowadzić 
do śmierci owada.

Neonikotynoidy nie stano-
wią jednorodnej grupy che-
micznej a poszczególne sub-
stancje aktywne można po-
dzielić na dwie podstawowe 
grupy: nitroguanidynowe oraz 
cyjanoamidynowe. Neoni-
kotynoidy z pierwszej grupy 
mają w swojej budowie che-
micznej grupy N-nitrowe, 
które zawierają atomy tlenu i 
powodują, że te cząsteczki są 
znacznie bardziej polarne. Do 
tej grupy należą między in-
nymi imidachlopryd, tiame-
toksam oraz chlotianidyna. 
Do grupy neonikotynoidów 
cyjanoamidowych (Rys.) na-
leżą takie substancje jak ace-
tamipryd czy tiachlopryd. W 
cząsteczkach tych substancji 
zamiast grup nitrowych wy-
stępują grupy cyjanoamidowe, 
które nie zawierają tlenu i są 
przez to znacznie mniej po-
larne i mniej reaktywne.

Różnice w budowie che-
micznej związków z obu wy-
żej wymienionych grup wpły-
wają na ich podatność na roz-
kład w glebie oraz metabolizm 
w organizmie owada. Substan-
cje cyjanoamidowe nie nadają 
się na przykład do stosowa-

nia w zaprawach nasiennych, 
gdyż ulegają szybkiemu roz-
kładowi. Różnice te znajdują 
również odzwierciedlenie 
w przypadku poziomu tok-
syczności dla pszczół. Aceta-
mipryd, dzięki brakowi grup 
nitrowych, jest łatwo meta-
bolizowany przez organizm 
pszczoły, przez co jego tok-
syczność dla tych owadów 
jest niska. Właściwość ta jest 
szczególnie ważna w aktualnie 
toczącej się dyskusji nad zna-
czeniem neonikotynoidów w 
występujących upadkach ro-
dzin pszczelich określanych 
powszechnie jako masowe za-
mieranie rodzin pszczelich. 

Analiza problemu upadków 
rodzin pszczelich, zarówno w 
badaniach wykonanych w Pol-
sce jak i na świecie, wykazuje, 
że zamieranie rodzin pszcze-
lich jest wywoływane przez 
wiele czynników. Insekty-
cydy przeznaczone do opry-
skiwania i zawierające sub-
stancje aktywne z grupy ni-
troguanidynowych posiadają 
w swej etykiecie – instrukcji 
stosowania zapisy dotyczące 
ich wysokiej toksyczności dla 
pszczół, podczas gdy insekty-
cydy z grupy cyjanoamido-
wej takich uwag nie posia-
dają. Wynika stąd zasadnicza 
różnica w zalecaniu tych sub-
stancji aktywnych zwłaszcza 
w ochronie upraw, w których 
może wystąpić zagrożenie dla 
pszczoły miodnej.

Neonikotynoidy są nową i 
bardzo obiecującą grupą sub-
stancji chemicznych o dużej 
przyszłości w ochronie roślin 
przed szkodnikami ale przy-
stępując do ich stosowania na-
leży już obecnie zdawać sobie 
sprawę z różnic jakie pomię-
dzy poszczególnymi substan-
cjami występują i decydują o 
różnym stopniu ich  przydat-
ności w różnych sytuacjach 
w uprawie.

Grzegorz Pruszyński
IOR – PIB w Poznaniu

Więcej o 
neonikotynoidach

Powstanie zjawiska odporności oraz krytyka stoso-
wanych chemicznych substancji aktywnych wymusiła 
na producentach ŚOR potrzebę poszukiwania nowych 
substancji aktywnych o ograniczonym wpływie na 
środowisko oraz stosowanych w niższych dawkach.
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Insektycydy neonikotynoidowe z grupy cyjanoamidynowej. Nieklasyfikowane jako 
toksyczne dla pszczół.
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Opóźnione siewy i 
słaby rozwój ro-
ślin, na skutek nie-

korzystnych warunków po-
godowych powodowały, że 
na wielu plantacjach rzepak 
„wchodził” w okres spo-
czynku zimowego zbyt mały. 
Dodatkowo długa i mroźna 
zima, majowe przymrozki 
a następnie okres suszy na 
przełomie maja i czerwca 
spowodowały, że nie należy 
spodziewać się plonów zbyt 
wysokich. Wszyscy planta-
torzy rzepaku mają nadzieję, 
że przyszły sezon będzie lep-
szy, ale aby tak się stało już 
dziś trzeba podjąć wiele de-
cyzji, które w dużym stopniu 
wpłyną na wysokość i jakość 
plonu jaki zbierzemy w przy-
szłym roku.

W przypadku rzepaku ozi-
mego okres pomiędzy zbio-
rem a siewem nowych plan-
tacji jest bardzo krótki i wy-
nosi około półtora miesiąca, 
a w skrajnych przypadkach 
tylko miesiąc. W tym cza-
sie musimy zdecydować o 
wyborze odmiany, jaką bę-
dziemy uprawiać. Dokonu-
jąc tego wyboru dobrze jest 
się kierować nie tylko przy-
zwyczajeniami (od wielu lat 
sieję tę odmianę, to i w tym 
roku ją wysieję) czy wizualną 
oceną łanu rzepaku (jaki wi-
dziano przy okazji lustracji 
pól pokazowych organizo-
wanych przez różne firmy 
nasienne), ale też wziąć 
pod uwagę wczesność od-
miany, jej mrozoodporno-
ści czy podatności na cho-
roby. Obecnie w doborze 
mamy odmiany o zróżnico-
wanej podatności na takie 
choroby jak: sucha zgnilizna 
kapustnych, zgnilizna twar-
dzikowa czy czerń krzyżo-
wych. Zwłaszcza dwie pierw-
sze powodują poważne straty 
w plonie i w zależności od 
nasilenia ich występowania 
w rejonie, w którym siejemy 
rzepak, powinniśmy wybie-

rać odmiany, które są jak naj-
mniej podatne.

Stosując płodozmian i głę-
boką orkę zmniejszamy ry-
zyko wystąpienia chorób 
grzybowych, które mogą 
rozwinąć się z inokulum 
znajdującego się na reszt-
kach pożniwnych pocho-
dzących z zeszłorocznej 
uprawy rzepaku. W przy-
padku wszystkich drobno-
nasiennych, a więc i rzepaku, 
ogromne znaczenie ma do-
bre przedsiewne doprawie-
nie gleby oraz sama technika 
siewu. Wszystko, co powo-
duje długie nierównomierne 
wschody np. grudowata, 
przesuszona powierzchnia 
gleby czy też zbyt głęboki i 
gesty siew, może być przy-
czyną wystąpienia zgorzeli 
siewek, a w konsekwencji 
poważnych strat w plonie.

Zaprawianie a zgorzel siewek
Zgorzel siewek, wywoły-

wana jest przez kompleks 
grzybów Pythium spp., Rhi-
zoctonia solani, Fusarium 
spp., Grzyby te różnią się 
znacznie optymalnymi wa-
runkami rozwoju, czego 
konsekwencją jest możli-
wość wystąpienia choroby 
niezależnie od warunków 
pogodowych, a więc w latach 
mokrych i umiarkowanie su-
chych, zarówno ciepłych, jak 
i chłodnych. Rozwojowi cho-
roby szczególnie sprzyja wy-
soka wilgotność gleby oraz 
gęsty siew nasion. Zgorzel 
siewek może atakować za-
równo kiełki wychodzące z 
nasion, jak i starsze rośliny. 
Przy silnym porażeniu kieł-
ków może w ogóle nie do-
chodzić do wschodów. Po-
czątkowe objawy choroby na 
nieco starszych już roślinach 
to brunatne plamki pojawia-
jące się na korzeniach i szyj-
kach korzeniowych, które 
rozrastają się z czasem obej-
mują cały ich obwód. Dal-
szy postęp choroby prowadzi 

do typowych dla niej prze-
wężeń, które odcinają część 
nadziemną od podziemnej. 
Zgorzel siewek występuje 
zwykle na plantacjach pla-
cowo, przy czym największą 
jej szkodliwość odnotowuje 
się do fazy 3-4 liści. 

Chorobie można zapo-
biegać stosując siew zdro-
wego, zaprawionego mate-
riału siewnego, co zabezpie-
cza rośliny przed chorobo-
twórczymi grzybami. Proces 
zaprawiania powinien być 
przeprowadzany przez osoby 

odpowiednio do tego prze-
szkolone. Niezmiernie ważna 
jest bowiem właściwa tech-
nika zabiegu, użycie spraw-
nej zaprawiarki i dopilno-
wanie, aby nasiona były po-
kryte zaprawą równomier-
nie (fot.1.). Sam zabieg nie 
może trwać zbyt długo, po-
nieważ można doprowadzić 
do uszkodzenia nasion. Po-

nadto należy zwracać uwagę, 
aby zaprawy były zareje-
strowane i stosować dawki 
zgodne z etykietą na opako-
waniu. Znacznie prostszym 
wyjściem, optymalnym dla 
wszystkich, którzy nie dys-
ponują profesjonalnym 
sprzętem, jest kupno kwa-
lifikowanego, uprzednio za-
prawionego materiału siew-
nego. 

Skuteczność zabiegu za-
prawiania zależy również od 
substancji czynnych, wcho-
dzących w skład zapraw. 

Można stosować zaprawy 
hamujące rozwój grzybów 
bądź takie, do których do-
dano składniki o działaniu 
insektycydowym uzyskując 
w ten sposób kompleksową 
ochronę przeciwko grzybom 
i szkodnikom. Zwykle za-
prawy zabezpieczają rośliny 
przed atakiem grzybów czy 
też owadów we wczesnym 

stadium rozwoju przez okres 
kilku tygodni, ale niektóre 
mogą też działać znacznie 
dłużej.

Fungicydy, regulatory, normy 
wysiewu

W nieco już późniejszym 
okresie wegetacji rzepaku 
ozimego duży wpływ na 
straty w plonie ma wielo-
krotnie już opisywana su-
cha zgnilizna kapustnych 
(Phoma lingam) (fot.2). 

Przeciwdziałanie nieko-
rzystnym skutkom wystą-

pienia suchej zgnilizny ka-
pustnych na plantacji wy-
maga określonych działań 
przede wszystkim zastoso-
wania zabiegów opryskiwa-
nia podczas okresu wegeta-
cyjnego. Duże znaczenie ma 
wykonanie zabiegu w okresie 
jesiennym, najczęściej w fa-
zie 4-6 liści, dzięki któremu 
można zabezpieczyć rośliny 

przed patogenami. Poza tym 
niektóre fungicydy (z grupy 
triazoli) oprócz fungista-
tycznego oddziaływania, ko-
rzystnie wpływają na pokrój 
roślin, co pomaga im prze-
trwać zimę w dobrej kon-
dycji. Jest to tyle ważne, że 
osłabienie roślin przez cho-
robę może skutkować gor-
szym przezimowaniem, a na-
wet wypadami, a w rezulta-
cie mniejszym plonem. Fun-
gicydy działające jako regu-
latory wzrostu wpływają na 
morfologię roślin w sposób 
sprzyjający ich przezimowa-
niu. Przede wszystkim na-
stępuje wzmocnienie sys-
temu korzeniowego, wzrost 
masy korzeni a czasem części 
nadziemnej. Rośliny staja się 
bardziej zwarte, krępe, liście 
ściśle przylegają do ziemi, a 
szyjki korzeniowe ulegają sil-
nemu skróceniu (fot.). Taka 
morfologia powoduje, że 
rośliny stają się bardziej od-
porne na niskie temperatury 
i inne niekorzystne warunki 
pogodowe. Rzepak przed 
zimą powinien mieć rozetę 
liściowa składająca się z 8-10 
liści, korzeń palowy o długo-
ści 20-25 cm, szyjkę korze-
niową o średnicy 8-10 mm 
- najlepiej silnie skrócona i 
maksymalnie 3-4 centyme-
trowej wysokości epikotyl. 

Aby uzyskać taki pokrój ro-
ślin należy oprócz zastoso-
wania fungicydów triazolo-
wych przestrzegać zalecanych 
przez hodowców norm wy-
siewu. W przypadku zwięk-
szonej obsady roślin na m2, 
efekt jaki daje regulator może 
nie być widoczny.

Jesień to czas podejmowa-
nia wielu ważnych decyzji, 
które mają ogromny wpływ 
na plon rzepaku. Podejmując 
właściwe decyzje w dużym 
stopniu możemy kształtować 
zarówno pokrój, jak i zdro-
wotność łanu, a te czynniki 
mają ogromny wpływ na ja-
kość i wielkość plonu. n

Już jesienią zaplanuj plon rzepaku

Kończący się dla rzepaku ozimego sezon 2010/2011 był bardzo trudny. Podczas pisania tego artykuł (druga 
połowa czerwca) nieznane są jeszcze konkretne dane dotyczące plonów jakie zostaną zebrane na plantacjach, 
jednak istnieją pewne przesłanki, które pozwalają nam zakładać o jego wysokości. 

Dr Romuald Gwiazdowski
IOR-PIB w Poznaniu 

Zaprawione nasiona rzepaku.
Efekt działania triazoli (po prawej – skrócona szyjka ko-
rzeniowa).

Najczęściej spotykane jesienią objawy suchej zgnilizny 
kapustnych.
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Uprawiane w między-
plonach szybko ro-
snące gatunki nie-

których roślin są następnie 
przyorywane, bądź po po-
cięciu, mieszane z wierzch-
nią warstwą gleby broną ta-
lerzową, odpowiednim agre-
gatem, a nawet kultywato-
rem. Zabiegi te można wy-
konywać zarówno w okre-
sie późnojesiennym, jak też 
wczesnowiosennym. Prak-
tykuje się też pozostawie-
nie przemarzniętych roślin 
w polu i wysiew nasion bu-
raków cukrowych lub ku-
kurydzy, bez doprawiania 
gleby, w tzw. mulcz. Taki 
sposób można polecać, je-
śli rośliny w międzyplonie 
są słabiej wyrośnięte, deli-
katne, mniej zdrewniałe, 
np. w wyniku opóźnionego 
siewu lub późnych wscho-
dów. Nasiona buraka lub ku-
kurydzy powinny być wów-
czas wysiane siewnikiem z 
redlicami tarczowymi. Nie-
mniej, jak wynika z wielu ba-
dań, lepsze wyniki daje płyt-
kie zmieszanie z glebą prze-
marzniętych, bądź też zde-
foliowanych wiosną roślin 
glifosatem, np. preparatem 
Roundup, lub jego genery-
kami. Wcześniej należałoby 
wysiać nawozy mineralne, 
głównie azotowe. Pozostałe 
makroelementy: fosfor, po-
tas, magnez oraz 30% dawki 

nawozów azotowych, najle-
piej wnieść przed uprawkami 
poprzedzającymi siew mię-
dzyplonów. 

Wybór roślin na między-
plony jest dość szeroki. Je-
śli przedplon (zboże, groch, 
wczesne ziemniaki) dosta-
tecznie wcześnie zejdzie z 
pola (do końca lipca), wów-
czas polecić można w mię-
dzyplonie rośliny strącz-
kowe lub ich mieszanki ze 
zbożami. Należy je wysiać 
jak najwcześniej po zebraniu 
przedplonu– ostateczny ter-
min do 10 sierpnia. Główną 
zaletą tych roślin jest silny 
rozwój systemu korzenio-
wego, który wnika w głęb-
sze warstwy profilu glebo-
wego, skąd „wydobywa” 
trudno przyswajalne skład-
niki oraz wzbogaca glebę w 
azot i substancję organiczną. 
Główną wadą tych roślin jest 
długi okres wegetacji, duże 
potrzeby wodne, jak też 
duży koszt materiału siew-
nego. Koszt nasion można 
jednak zmniejszyć poprzez 
wysiew mieszanek, np. wyki 
ozimej lub jarej z owsem, 
peluszki ze słonecznikiem 
lub owsem, itp. Zwykle jed-
nak w międzyplonach wy-
siewane są rośliny niemo-
tylkowe, a wśród nich, naj-
częściej gorczyca biała, rza-
dziej facelia. Mogą też być 
wysiewane zboża, przede 

wszystkim owies, który jest 
mniej porażany przez cho-
roby podsuszkowe, niż psze-
nica i jęczmień. Polecać też 
można żyto ozime, a najle-
piej jare, a ściślej przewód-
kowe, które może być wy-
siewane od początku wrze-
śnia do końca listopada, jak 
też wiosną. Mogą być jednak 
trudności z pozyskaniem na-
sion tej formy żyta (odmiana 
Bojko), poza tym wiosenny 
termin siewu, należy potrak-
tować jako uprawę na na-
siona, a nie w międzyplonie. 
Również październikowy, a 
zwłaszcza listopadowy wy-
siew odmiany Bojko, nie 
zapewni uzyskania odpo-
wiednio wysokiej biomasy 
do przyorania.

Rośliny międzyplonowe 
pełną bardzo ważną rolę 

ochronną i konserwującą. 
Przede wszystkim chronią 
glebę przed niekorzystnymi 
czynnikami zewnętrznymi: 
erozją wodną, wietrzną, 
zlewnością, zaskorupieniem, 
zachwaszczeniem (pod tym 
względem najlepsza jest 
gorczyca). Przemarznięta 
w okresie zimowym masa 
roślinna sprzyja tworzeniu 
gruzełkowatej struktury, 
dzięki czemu reguluje go-
spodarkę wodno-powietrzną 
w glebie, tworzy sieć kana-
lików ułatwiających pod-
siąk wody oraz ogranicza jej 
straty. Udane międzyplony 
dostarczają znacznych ilości 
substancji organicznej, z któ-
rej tworzona jest próchnica 
Mogą też być wykorzystane 
na cele pastewne.

Najczęściej uprawiana u 
nas w międzyplonach gor-
czyca biała powinna być 
wysiewana, poczynając od 
drugiej dekady sierpnia, na-
wet do połowy września, w 
ilości 18-25 kg/ha nasion. 
Zbyt wczesny siew powo-
duje, że rośliny tworzą je-
sienią zdrewniały pęd, czę-
sto zakwitają, a nawet tworzą 
łuszczyny. Trudno je wów-

czas przyorać, dość długo 
ulegają mineralizacji, na-
stępuje przesuszenie gleby i 
problemy z zasiewem i kieł-
kowaniem nasion roślin na-
stępczych. Późniejszy siew 
nasion (po 10 sierpnia) po-
woduje, że wyrośnięte ro-
śliny tworzą bujniejsze ulist-
nienie, lepiej okrywają (mul-
czują glebę), łatwiej je roz-
drobnić i przyorać, bądź 
zmieszać z wierzchnią war-
stwą gleby. Łatwiejszy jest też 
wysiew roślin następczych: 
zbóż, w tym kukurydzy, ro-
ślin okopowych, warzyw, itp. 
Niemniej ich wysiew w po-
łowie września można jesz-
cze tolerować, ale należy się 
liczyć ze znacznie niższym 
plonem wyrośniętej jesie-
nią biomasy. Można wów-
czas polecić mieszankę gor-
czycy białej z owsem, w pro-
porcji 10 kg nasion gorczycy 
+ 100 kg owsa. Jeśli w na-
stępnym roku planowana jest 
uprawa buraków, należy za-
opatrzyć się w mątwikobój-
cze odmiany gorczycy bia-
łej: Concerta, Sirola, Salvo, 
Maxi. Większy efekt mątwi-
kobójczy wywiera uprawa 
rzodkwi oleistej, odmian: 

Colonel, Pegletta, Adagio, 
Remonta. Należy dodać, 
że przy uprawie tych roślin 
w plonie głównym (na na-
siona) działanie mątwiko-
bójcze jest większe.

Spośród bogatej oferty ro-
ślin do uprawy w międzyplo-
nach, za najlepsze (wierne 
w plonowaniu) uważa się: 
gorczycę białą, rzepak jary, 
facelię oraz podane w ta-
beli zboża, ewentualnie 
ich mieszanki z roślinami 
strączkowymi. O powo-
dzeniu uprawy decyduje w 
największym stopniu prze-
bieg pogody w okresie kieł-
kowania i w dalszych okre-
sach wegetacji, a ściślej ilość 
i rozkład opadów. Jednak 
uprawa tych roślin, zwłasz-
cza w gospodarstwach bez-
inwentarzowych, powinna 
być stosowana, gdyż umożli-
wia poprawę żyzności i uro-
dzajności gleb, a tym samym 
wzrost plonów i satysfakcję 
z uzyskiwanych wyników. 
Należy podkreślić, że ko-
rzystny wpływ uprawy roślin 
w międzyplonach, przedłuża 
się na 2-3 letni okres od ich 
uprawy, a więc podobnie jak 
z wniesienia obornika. n

Tabela. Propozycja wysiewu roślin w międzyplonach.

Facelia, peluszka i reszta roślin na poplony

Wobec znacznego spadku w ostatnich latach produkcji zwierzęcej, odpowiednio mniej wnosi się do gleby sub-
stancji organicznej w postaci obornika lub gnojowicy. Powoduje to zubożenie gleb w próchnicę oraz spadek ich 
żyzności i urodzajności. Substytutem obornika jest często przyorywana słoma zbóż lub rzepaku, jak też wysie-
wane rośliny na nawóz zielony. 

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie

Facelia błękitna ze względu na wierność w plonowaniu, należy do grona najlepszych 
roślin do uprawy w międzyplonach.

Roślina Wymagania Termin
siewu

Ilość wysiewu
w kg/ha

Komentarz – zalety i wady uprawy

glebowe wodne

Gorczyca biała
Rzodkiew oleista
Rzepak, najlepiej jary

małe i średnie
średnie
duże

małe
duże
średnie

10 VIII – 15 IX
10 – 30 VIII
10 VIII – 15 IX

18 - 25
20 - 30 
15 - 20

Duża wierność plonowania, niewielki koszt nasion, wysoki 
plon masy nadziemnej, ale przy wysiewie do 30 VIII

Facelia
Słonecznik

małe i średnie
małe i średnie

małe
małe

do 15 VIII
do 15 VIII

12 – 15
25 – 40

Duża wierność plonowania
Zalecany w mieszance z peluszką

Wyka jara
Wyka ozima
Peluszka
Łubin żółty
Łubin wąskolistny
Bobik
Seradela

średnie i duże
małe i średnie
małe i średnie
bardzo małe
średnie
duże
małe i średnie

duże
małe
średnie
małe
średnie
duże
małe

do 10 VIII
do 10 VIII
do 10 VIII
do 10 VIII
do 10 VIII
do 10 VIII
do 10 VIII

100 – 120
 80 – 100
180 – 200
 160 – 200
160 – 200
220 – 280
50 – 70 

Bardzo cenne rośliny, ale wymagające wczesnego siewu w 
wilgotną glebę. Duży koszt nasion, zwłaszcza bobiku, dla-
tego lepiej wysiewać w mieszankach z niemotylkowymi np. 
z owsem lub słonecznikiem, zaś wykę ozimą z żytem, po-
dobnie seradelę 

Żyto ozime
Żyto jare odmiana Bojko
Owies

bardzo małe
bardzo małe
małe

małe
małe
duże

10 – 30 IX
10 IX – 15X
10 – 30 IX

160 – 180
160 – 180
160 – 200

Może być konieczna wiosenna desykacja
Trudno pozyskać materiał siewny
Wysiew samodzielny lub w mieszankach

Mieszanki strączkowych 
ze zbożami (2-3 rośliny)                             

pośrednie pośrednie do 10 VIII po 33 lub 50%, 
ale też inny 

Odpowiednio dobierać do warunków glebowych i przebiegu 
pogody. Problem z terminem siewu

Panel w modrzu

Targom „Polskie Zboża” towarzyszył panel dyskusyjny zorganizowany przez firmy Bayer 
CropScience i Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Jego celem było przybliżenie wyzwań, 
przed jakimi stają rolnicy w związku z planami wprowadzenia w UE nowych aktów legi-
slacyjnych.

Dr Jerzy Próchnicki z firmy Bayer CropScience omówił zagadnienia legislacyjne ograni-
czające negatywny wpływ rolnictwa na środowisko naturalne. Jednym z takich czynni-
ków jest przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin, co gwarantuje ogra-
niczenie rozwoju populacji agrofagów, redukcję zachwaszczenia oraz ograniczenie strat 
azotu. Decydując się na wprowadzenie rozwiązań związanych z rolnictwem zrównowa-
żonym w Polsce, warto wiedzieć, że w naszym kraju średni koszt zużycia ś.o.r. na hektar 
użytków rolnych wynosi około 30 euro/ha, podczas gdy np. w Niemczech jest to już pra-
wie 100 euro/ha.

Ważnym punktem debaty było omówienie zagrożeń jakie pojawiają się m.in. przed pol-
skimi producentami nawozów sztucznych. Proponowane zmiany legislacyjne w prawie 
unijnym dotyczące ograniczenia emisji CO2 w ramach dyrektywy ETS oraz związane z 
nią akty wykonawcze mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na funkcjonowanie sektora 
nawozowego i przenieść koszty na ceny nawozów i rolnictwo jednocześnie zagrażając 
istnieniu niektórych zakładów. To może prowadzić do koncentracji produkcji poza UE i 
eliminować możliwość wyboru u polskiego rolnika – komentował Pan Hubert Kamola – 
dyrektor handlowy „PUŁAW”. Wprowadzenie w życie tych regulacji może spowodować 
przeniesienie produkcji nawozów z UE i Polski do krajów sąsiednich. 

O planowanych zmianach dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej mówił dr Waldemar 
Guba, zastępca dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 
w MRiRW. Dużo kontrowersji budzi system dopłat bezpośrednich, które stanowią bli-
sko 80% unijnego budżetu kierowanego do sektora rolnego. Zmiany w tym systemie są 
konieczne, aby dostosować go do aktualnych uwarunkowań rynkowych, a zrównywa-
nie systemu płatności bezpośrednich we wszystkich krajach członkowskich jest jednym z 
kluczowych tematów w rozmowach toczonych przez stronę polską z KE. EG/BCS

LudZIE I fIRmy



WARZYWNICZY
DODATEK
PRofEsjoNaLNy PoRadNIK KażdEgo PLaNtatoRa

Instytut Ogrodnictwa 
rozpoczął działanie z 
dniem 1 stycznia 2011 

r. w wyniku połączenia Insty-
tutu Sadownictwa i Kwiaciar-
stwa im. Szczepana Pieniążka 
z Instytutem Warzywnictwa 
im. Emila Chroboczka. Prof. 
Franciszek Adamicki przez 
ostatnie 6 miesięcy pełnił 
funkcję kierownika nowego 
Instytutu, a przed połącze-
niem był długoletnim za-
stępcą, a następnie dyrekto-
rem Instytutu Warzywnic-
twa. Kandydatura profesora 
została wyłoniona w wyniku 
prac komisji konkursowej po-

wołanej przez Radę Naukową 
Instytutu Ogrodnictwa.

Prof. dr hab. Franciszek 
Adamicki – do końca 2010 
roku był dyrektorem Instytutu 
Warzywnictwa im. E. Chro-
boczka. W latach 1993-2008 
był z-cą dyrektora ds. nauko-
wych instytutu, a jednocześnie 
kierownikiem Zakładu Prze-
chowalnictwa i Fizjologii Po-
zbiorczej. Opracował tech-
nologię przechowywania wa-
rzyw w kontrolowanej atmos-
ferze (cebula, kapusta głowiasta 
biała, kapusta pekińska), która 
została wdrożona do praktyki 
w kraju i zagranicą. Obecnie 

pracuje nad wykorzystaniem 
1-MCP i etylenu w przecho-
walnictwie cebuli, pomido-
rów i innych gatunków wa-
rzyw. Członek Rady Gospo-
darki Żywnościowej przy Mi-
nistrze Rolnictwa, Polskiego 
Towarzystwa Nauk Ogrodni-
czych oraz sekretarz European 
Onion Association. Dorobek 
obejmuje ponad 60 publika-
cji naukowych, 19 opracowań 
książkowych i 251 publikacji 
popularno-naukowych z za-
kresu warzywnictwa.

Oddział Warzywnictwa 
(dawniej Instytut Warzywnic-
twa) jest wiodącą w kraju jed-

nostką naukową prowadzącą 
kompleksowe badania z za-
kresu warzywnictwa. Został 
utworzony w 1964 roku na ba-
zie istniejącego w Skierniewi-
cach Zakładu Warzywnictwa 
należącego do IUNG w Puła-
wach. Prace badawcze obej-
mują wszystkie kierunki nie-
zbędne dla rozwoju warzyw-
nictwa oraz produkcji grzybów 
uprawnych, a mianowicie: ge-
netykę, hodowlę i biotechno-
logię technologię uprawy i na-
wożenia warzyw polowych i 
szklarniowych; technologię 
produkcji grzybów upraw-
nych; ochronę roślin przed 

chorobami, szkodnikami i 
chwastami; metody przecho-

wywania; przetwórstwa i oceny 
jakości warzyw. n

Instytut Ogrodnictwa ma dyrektora

W dniu 28 czerwca 2011 roku prof. dr hab. Franciszek Adamicki otrzymał z rąk podsekretarza stanu MRiRW 
Tadeusza Nalewajka akt powołania na funkcję dyrektora Instytutu Ogrodnictwa. Kandydaturę profesora wyło-
niła komisja konkursowa powołana przez Radę Naukową Instytutu Ogrodnictwa.

Ewa Grabowska
Wiadomości Rolnicze Polska

ewa@wrp.pl

Prof. dr hab. Franciszek Adamicki odbiera nominację z rąk 
podsekretarza stanu MRiRW Tadeusza Nalewajka na dy-
rektora Instytutu Ogrodnictwa.
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Suszenie jest procesem, 
mającym na celu zre-
dukowanie zawarto-

ści wody w warzywach przez 
jej wyparowanie do poziomu 
zapewniającego im trwałość. 
Metoda ta należy do najstar-
szych i najpopularniejszych 
sposobów konserwowania 
produktów żywnościowych.

Warzywa przeznaczone na 
susz nie mogą być uszkodzone 
przez szkodniki czy też po-
rażone przez patogeny. Takie 
uszkodzenia dyskwalifikują je 
jako surowiec dla przetwór-
stwa.

Marchew
Odmiany marchwi prze-

znaczonej na susz powinny 
charakteryzować się wysoką 
zawartością barwników oraz 
suchej masy przy jednocze-
snej niezbyt dużej ilości cu-
krów. Dzięki temu susz bę-
dzie miał intensywny kolor, a 
niska zawartość cukru zapo-
biegnie procesowi karmelizo-
wania podczas suszenia. 

Spośród szkodników naj-
większe szkody w uprawach 
marchwi wyrządza połyśnica 
marchwianka oraz bawełnica 
topolowo-marchwiana. 

Połyśnica marchwianka 
(Psila rosae) – jest błysz-
czącą, czarną muchówka, 
której głowa, czułki i odnóża 
mają zabarwienie żółte. Jej 
larwy żerują w korzeniach, 
a tkanka w miejscu uszko-
dzenia gnije. Szkodnik wy-
stępuje w dwóch pokoleniach 
w ciągu roku. Zimuje w po-
staci brązowych bobówek w 
pobliżu miejsca żerowania 
larw. Zwykle do końca maja 
marchew jest masowo zasie-
dlana przez pierwsze poko-
lenie tego szkodnika. Nato-
miast przez drugie pokolenie 

od połowy lipca. Muchówka 
największe szkody wyrządza 
na plantacjach zlokalizowa-
nych w pobliżu zadrzewień 
śródpolnych.

Zabiegi ochronne prze-
ciwko połyśnicy wykonuje 
się na podstawie sygnaliza-
cji przy pomocy żółtych ta-
blic lepowych. Progiem za-
grożenia jest średnio do 2 
odłowionych muchówek z 
3–4 tablic w ciągu trzech ko-
lejnych dni.

Szkodliwość połyśnicy mar-
chwianki można ograniczyć 
poprzez przestrzeganie zasad 
agrotechnicznych. W tym celu 
plantacje marchwi należy za-
kładać z dala od ubiegłorocz-
nych upraw warzyw baldasz-
kowych oraz skupisk drzew 
i krzewów. Poza tym należy 
wykonywać głęboką orkę po 
ostatnim zbiorze, która powo-
duje, że część bobówek jest 
wyrzucana na powierzchnię 
gleby, gdzie ginie od niskich 
temperatur lub jest zjadana 
przez ptaki. W miarę możli-
wości zaleca się również za-
kładanie włóknin w okresie 
wschodów marchwi.

Na plantacjach ekologicz-
nych można stosować prepa-
rat Bioczos w dawce: 2 kostki 
na 1 l wody, poprzez podlewa-
nie lub obfite opryskiwanie ro-
ślin w okresie nalotu muchó-
wek I i II pokolenia. Taki za-
bieg wykonuje się trzykrotnie 
w odstępie 7 dni.

Bawełnica topolowo-mar-
chwiana (Pemphigus phenax) 
– jest dwudomnym gatunkiem 
mszycy, rozwijającym się na 
topolach i marchwi. Wiosenne 
pokolenia tego szkodnika że-
rują na topolach, a w sierpniu 
na marchwi. Jesienią uskrzy-
dlone mszyce przelatują znów 
na topole, gdzie pod korą skła-

dają zimujące jaja. Osobniki 
żerujące na korzeniach mar-
chwi są barwy  jasnożółtej. Na 
korzeniach tworzą charakte-
rystyczne kolonie przykryte 
białym, watowatym nalotem. 
Żerowanie tego szkodnika po-
woduje zahamowanie wzrostu 
korzeni. W związku z tym, że 
jest to mszyca dwudomna nie 
powinno się zakładać planta-
cji marchwi w pobliżu więk-
szych skupisk topól. Przyspie-
szenie terminu zbioru mar-
chwi wpływa również na ogra-
niczenie strat w plonie.

Wyżej wymienione szkod-
niki stanowią poważne zagro-
żenie także na plantacjach pie-
truszki.  Natomiast jeśli chodzi 
o uprawy selera, to nie ma na 
tym warzywie zarejestrowa-
nych środków do zwalczania 
połyśnicy marchwianki. Dla-
tego też prawidłowo wyko-
nane zabiegi agrotechniczne 
są tu szczególnie ważne.

Por, cebula, czosnek
Do najgroźniejszych szkod-

ników upraw cebulowych na-
leżą: wciornastek tytonio-
wiec, wgryzka szczypiorka, 
śmietka cebulanka, miniarka 
porówka.

Wciornastek tytoniowiec 
(Thrips tabaci) – jest czarnym 
lub brunatnym 1-milimetro-
wym owadem, którego larwy 
są nieco mniejsze, koloru ja-
snożółtego. Owady te powo-
dują na liściach drobne, sre-
brzyste plamy, między którymi 
widoczne są ich odchody w po-
staci czarnych punktów. Szkod-
nik ten występuje w 4 – 6 po-
koleniach w ciągu roku. Cykl 
rozwojowy jednego pokolenia 
trwa od 18 do 30 dni. Wcior-
nastki najliczniej występują w 
sierpniu i we wrześniu.

Aby zapobiec rozprzestrze-
nianiu się tych szkodników na-
leży starannie sprzątać i nisz-
czyć resztki pożniwne, które są 
miejscem zimowania wcior-
nastków. Rośliny opryskujemy 
zalecanymi środkami, bezpo-
średnio po zauważeniu pierw-
szych uszkodzeń lub szkodni-
ków. W czasie wegetacji zwykle 
trzeba wykonać zabiegi w 2 lub 
3 cyklach. Na jeden cykl przy-
padają 2 zabiegi co 7 dni. 

Wgryzka szczypiorka (Acro-
lepia assectella) – zielonkawe 
gąsienice tego motyla wy-
gryzają tkankę liścia, powo-
dując powstawanie jasno za-
barwionych okienek. Zabiegi 
ochronne należy wykonywać 
w początkowy okresie wylę-
gania gąsienic, używając pre-
paratów zalecanych w aktual-
nym Programie Ochrony Wa-
rzyw, a następnie powtórzyć je 
po 5–7 dniach.

Śmietka cebulanka (Delia 
antiqua) – beznogie, białe 
larwy tej muchówki uszka-
dzają roślinę od piętki. Li-
ście zaatakowanych roślin 
najpierw żółkną, a następnie 
brunatnieją i zamierają.

Szkodnik zimuje w postaci 
bobówki w ziemi. Muchówki 
pierwszego pokolenia składają 
jaja u nasady roślin lub pod 
grudkami ziemi. Na starszych 
roślinach jaja są składane mię-
dzy łuski lub w pobliżu piętki. 
Pierwsze pokolenie występuje 
w maju i czerwcu, a drugie 
pokolenie od połowy lipca. W 
celu ochrony plantacji zaleca 
się stosowanie insektycydów 
podanych w aktualnym Pro-
gramie Ochrony Warzyw.

Do zabiegów profilaktycz-
nych zaliczyć można głęboką 
orkę po ostatnim zbiorze oraz 
unikanie corocznej uprawy 
warzyw cebulowych na tym 
samym polu lub w bezpośred-
nim sąsiedztwie.

Miniarka porówka (Napo-
myza gymnostoma) – jest to 
muchówka, której białawe 
larwy wygryzają chodniki 
wzdłuż wewnętrznej części 
środkowych liści pora. Na-
tomiast samice, składając jaja 
nakłuwają blaszkę liścia po-
kładełkiem. W miejsca tych 
nakłuć dostaje się powietrze, 
w  wyniku czego powstają cha-
rakterystyczne jasne plamki 
ułożone w rzędzie.

Zabiegi ochronne należy 
wykonywać używając prepa-
ratów zalecanych w aktual-
nym Programie Ochrony Wa-
rzyw. Stosuje się dwukrotne 
opryskiwanie po sadzeniu co 
10–14 dni, a następne 2–3 za-
biegi co 10 dni w drugiej po-

łowie sierpnia i we wrześniu. 
Przy czym pierwsze zabiegi 
nie dotyczą roślin sadzonych 
w czerwcu.

Pamiętajmy również, że 
plantacje porów położone na 
otwartej przestrzeni są atako-
wane w mniejszym stopniu, 
gdyż miniarka preferuje miej-
sca osłonięte od wiatru. 

Koper
W uprawie kopru najwięk-

szy problem stanowią mszyce 
m.in. mszyca wierzbowo-bal-
daszkowa powodująca kę-
dzierzawienie liści. Jest ona 
mszycą dwudomną. Wczesną 
wiosną występuje na wierz-
bach, a pod koniec maja prze-
latuje na koper. Jej jaja zimują 
w korze wierzby. W sprzyja-
jących warunkach rozwija się 
6 pokoleń szkodnika. 

W celu ochrony można 
stosować preparat Bioczos 
w dawce: 2–4 kostki na 1 l 
wody.

Każdy producent powi-
nien pamiętać, że uprawia-
jąc warzywa z przeznacze-
niem na susz, należy z nie-
którymi środkami owadobój-
czymi obchodzić się bardzo 
ostrożnie lub o ile to moż-
liwe zrezygnować z ich sto-
sowania.Ze względu na bar-
dzo niskie (dopuszczone 
przepisami prawa europej-
skiego) poziomy pozostałości 
substancji czynnych niektó-
rych insektycydów, należy ze 
szczególną ostrożnością de-
cydować się na zastosowanie 
środków zawierających takie 
substancje czynne jak: chlo-
ropiryfos, chloropiryfos me-
tylowy, beta-cyflutryna, es-
fenwalerat.

Kraje członkowskie Unii 
Europejskiej obligowane są 
do prowadzenia badań do-
tyczących pozostałości środ-
ków ochrony roślin w pło-
dach rolnych. Zawartości naj-
wyższych dopuszczalnych po-
zostałości (NDP) pestycydów 
określa stosowne rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia. Na-
leży podkreślić, że badania la-
boratoryjne wykonywane na 
zawartość środków ochrony 
roślin w warzywach, wyka-
zują, że coraz częściej w upra-
wach stosowane są pestycydy 
niedopuszczone do sprzedaży 
na rynku UE. Z tego względu 
Polskie Towarzystwo Prze-
twórców Owoców i Warzyw 
apelowało do polskich rolni-
ków, aby przestrzegali wła-
ściwej ochrony chemicznej 
i zasad dobrej praktyki rol-
niczej. n

Warzywa na susz – ochrona przed szkodnikami

Mgr inż. Katarzyna Woszczyk 
IO w Skierniewicach

Do najważniejszych gatunków warzyw, uprawianych w Polsce z przeznaczeniem na susz należą: marchew, ce-
bula, pietruszka, por, czosnek, seler i koper.

Warzywa przeznaczone na susz nie mogą być uszkodzone przez szkodniki czy też po-
rażone przez patogeny.
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W iadomo, że ok. 
60% całkowi-
tej zawarto-

ści wapnia w roślinie jest 
zmagazynowane w ścianie 
komórkowej, gdzie tworzy 
kompleksy z m.in. z celu-
lozą i pektynami, co gwa-
rantuje wysoką wytrzyma-
łość ścian komórkowych 
oraz utrzymuje integral-
ność i spójność tkanek –  
dzięki czemu pośrednio 
przyczynia się do zwięk-
szenia odporności na pato-
geny. Wapń odgrywa rów-
nież ważną rolę w pobiera-
niu i transporcie różnych 
składników pokarmowych 
w roślinie a także w trak-
cie podziałów komórko-
wych, reguluje również ak-
tywność szeregu kluczo-
wych dla metabolizmu ro-
ślinnego enzymów m.in. 
ATP-azy, amylaz i fosfoli-
pazy.  Wiadomo również, 
że wapń odgrywa istotną 
rolę w ograniczaniu skut-
ków stresu w roślinach po-
przez neutralizację reak-
tywnych form tlenu po-
wstających w komórkach 
roślinnych w warunkach 
stresowych i stanowiących 
zagrożenie dla prawidło-
wego funkcjonowania en-
zymów i materiału gene-
tycznego komórki.

Wapń jest w roślinie 
transportowany do części 
nadziemnej rośliny pra-
wie wyłącznie przez ksy-
lem, transport na małe od-
ległości odbywa się poprzez 
wchodzące w skład błon ko-
mórkowych białka tworzące 
tzw. kanały i pompy wap-
niowe. To, że wapń trans-
portowany jest wraz z wodą 
poprzez ksylem utrudnia 
prawidłowe zaopatrze-
nie w wapń tkanek, które 
znajdują się na końcu tego 

szlaku np. owoce, młode li-
ście, wierzchołki wzrostu. 
Na jego niedobory cierpią 
więc zarówno słabo transpi-
rujące owoce czy liście za-
mknięte wewnątrz główek, 
jak i intensywnie oddające 
wodę liście położone da-
leko od korzeni. Wapń na-
leży do pierwiastków słabo 
reutylizowanych, co powo-
duje, że objawy jego nie-
doboru występują przede 
wszystkim na młodych li-
ściach a także w obrębie 
wierzchołków wzrostu ło-
dyg i korzeni. Ponadto wa-
runki utrudniające prawi-
dłowe funkcjonowanie sys-
temu korzeniowego, takie 
jak niedostateczna lub nad-
mierna wilgotność gleby, 
wpływają negatywnie na 
pobieranie wapnia przez 
roślinę. 

Na skutek zaburzenia 
dystrybucji wapnia w ro-
ślinie lub niekiedy jego 
rzeczywistego niedoboru 
mamy do czynienia z wy-
stępowaniem szeregu cho-
rób fizjologicznych, w nie-
których przypadkach po-
wodujących duże straty w 
plonie. Do najczęściej spo-
tykanych należą gorzka 
plamistość podskórna 
na owocach jabłoni, su-
cha zgnilizna wierzchoł-
kowa na owocach papryki 
i pomidora, brzeżne za-
mieranie liści zwijają-
cych główkę kapusty czy 
sałaty tzw. tipburn, zgni-
lizna wewnętrzna główek 
kapusty czy zamieranie li-
ści sercowych selera. Po-
nadto na skutek niedosta-
tecznego zaopatrzenia w 
wapń dochodzi do wystą-
pienia zaburzeń wzrostu 
zarówno części nadziem-
nej, jak i systemu korze-
niowego – szczególnie u 

roślin charakteryzujących 
się szybkim przyrostem 
biomasy przy stosunkowo 
słabym systemie korzenio-
wym np. ogórek, zwłasz-
cza uprawiany pod osło-
nami. W tkankach niedo-
statecznie zaopatrzonych 
w wapń na skutek wzro-
stu wilgotności i opadów 
deszczu dochodzi do osła-
bienia ścian komórkowych 
czego bezpośrednim skut-
kiem jest pękanie owoców 
np. jabłek czy czereśni. 

Aby poprawić zaopatrze-
nie w wapń tych części ro-
ślin, do których transport 
wapnia jest utrudniony, 
stosuje się dolistne nawo-
żenie tym pierwiastkiem. 
Tradycyjne pozakorze-
niowe nawożenie wapniem 
opiera się na stosowaniu 
wysokich dawek nawozów 
wapniowych.  Skuteczność 
takiego nawożenia zależy w 
dużym stopniu od dokład-
ności wykonania zabiegu. 
W przypadku niektórych 
upraw konieczne jest rów-
nież częste powtarzanie za-
biegów, ponieważ trady-
cyjne nawozy wapniowe 
nie wpływają na transport 
wapnia w obrębie rośliny 
a zwiększanie dawek na-
wozów nie zawsze prowa-
dzi do zwiększenia efek-
tywności nawożenia tzn. 
do zapewnienia optymal-
nego zaopatrzenia w wapń 
owoców, młodych liści i in-
nych intensywnie rosną-
cych części rośliny. 

Jedynym produktem 
na rynku, który aktywnie 
wspomaga transport wap-
nia jest InCa™ – nawóz do-
listny oparty na przełomo-
wej, chronionej patentem 
technologii CaT niezwykle 
skutecznie wspomagającej 
transport wapnia na pozio-
mie komórkowym – stymu-
luje jego  transport poprzez 
istniejące w obrębie błon ko-
mórkowych tzw. kanały wap-
niowe. Technologia CaT ba-
zuje na wykorzystaniu na-
turalnych związków o bu-
dowie podobnej do auksyn, 
aktywujących kanały wap-
niowe – mechanizm ten jest 
określany jako pompa wap-
niowo-auksynowa. InCa™ 
zapewnia tym samym, że 
wapń dotrze tam, gdzie jest 
potrzebny. Dzięki techno-
logii CaT transport wap-

nia na jest 20–50 razy bar-
dziej efektywny w porówna-
niu z tradycyjnymi technolo-
giami. Dzięki temu mecha-
nizmowi możliwe jest wy-
konanie mniejszej liczby za-
biegów i zastosowanie niż-
szej dawki w porównaniu do 
tradycyjnej technologii (1–
1,5 l/ha). 

Doświadczenia przepro-
wadzone zarówno w Pol-
sce, jak i w innych krajach 
potwierdziły, że InCa™ wy-
raźnie poprawia zdolność 
przechowalniczą i trwa-
łość pozbiorczą owoców i 
warzyw, ogranicza wystą-
pienie objawów zarówno 
chorób fizjologicznych, 
jak i infekcyjnych w trak-
cie przechowywania i póź-
niejszego obrotu. Owoce 
są również bardziej jędrne 
i wyrównane, w przy-
padku czereśni owoce są 
mniej podatne na pęka-

nie i uszkodzenia mecha-
niczne w trakcie zbioru. 
Truskawki opryskiwane 
nawozem InCa™  obficiej 
plonują, a owoce wolniej 
tracą jakość handlową. 
W licznych doświadcze-
niach stwierdzono rów-
nież, że owoce zebrane z 
roślin traktowanych na-
wozem InCa™ mają wyż-
szą zawartość cukrów, co 
bezpośredni przekłada się 
na lepszy smak. Główki sa-
łaty i  kapusty pekińskiej 
dłużej zachowują jakość 
handlową, zaobserwowano 
m.in., że wolniej tracą 
pożądaną zieloną barwę. 
InCa™ spowalnia pro-
cesy oksydacyjne w obrę-
bie uszkodzonych mecha-
nicznie tkanek, czego efek-
tem jest późniejsze poja-
wienie się brązowych prze-
barwień m.in. w miejscach 
cięcia czy na uszkodzonych 

liściach np. w trakcie przy-
gotowywania do sprzedaży. 
W uprawie pomidorów i 
papryki InCa™ nie tylko 
ogranicza występowanie 
suchej zgnilizny owoców, 
ale również poprawia wy-
gląd owoców – szczególnie 
w uprawie papryki w tune-
lach nieogrzewanych.

Podsumowując, InCa™ 
dzięki technologii CaT sta-
nowi interesującą alterna-
tywę dla tradycyjnych na-
wozów przeznaczonych do 
pozakorzeniowego nawo-
żenia wapniem. Zapewnia 
nie tylko optymalne zaopa-
trzenie w wapń tych części 
roślin, do których trans-
port wapnia jest utrud-
niony – tym samym zapo-
biegając wystąpieniu ob-
jawów licznych chorób fi-
zjologicznych, ale również 
poprawia jakość owoców i 
warzyw. n

Jak skutecznie zapobiegać niedoborom 
wapnia?

Wapń jest jednym z podstawowych składników pokarmowych dla roślin. Pełni rolę zarówno strukturalną wcho-
dząc w skład błon i ścian komórkowych, jak i funkcję wtórnego przekaźnika informacji – uczestniczy w mecha-
nizmach przekazywania sygnałów ze środowiska współdziałając w tych procesach z białkami m.in. kalmodu-
liną. 

Dr inż. Beata Kawka

Tipburn na liściach zewnętrznych zwijających główkę.
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Jednym z najlepszych 
producentów cebuli w 
Woźnikach jest, upra-

wiający cebulę siewną oraz 
kapustę białą Piotr Ługow-
ski.

Gospodarstwo o po-
wierzchni 27,5 hektarów 
Ługowski przejął od rodzi-
ców w roku 1991. Wcześniej 
od połowy lat 70. pomagał 
rodzicom, którzy oprócz 
warzyw hodowali bydło 
mleczne oraz uprawiali wa-
rzywa. Od początku swo-
jego samodzielnego gospo-
darowania, postawił na wa-
rzywa chociaż jeszcze do 
końca lat 90-tych zajmo-
wał się także hodowlą by-
dła mięsnego: – Oprócz wa-
rzyw hodowałem Hf-y na 
mięso. Liczebność stada do-
chodziła nawet do 40 sztuk. 
Hodowla i sprzedaż szły do-
brze aż do momentu, gdy 
wybuchła choroba „wście-
kłych krów”, co położyło na 
łopatki całą moją hodowlę 
bydła mięsnego. Postanowi-
łem skoncentrować się na 
warzywach takich jak kapu-
sta, marchew i cebula.

Poświęciłem się uprawie 
warzyw

Od 10 lat Ługowski zaj-
muje się wyłącznie uprawą 
warzyw i ziemniaków wcze-
snych. – W 1992 roku po-
stawiłem na ogórki poplo-
nowe, których obecnie mam 
ponad 15 ha. Wtedy rów-
nież zacząłem uprawiać ce-
bulę siewną, której jest te-
raz 2 ha – mówi. – W 1994 
roku rozpocząłem uprawy 
kapusty białej i marchwi. W 
tym czasie także rozpoczą-
łem współpracę z hurtownią 
warzyw w Janowie na obrze-
żach Łodzi oraz współpraco-
wałem z rynkiem hurtowym 
warzyw i owoców na Zjaz-
dowej, który w końcu lat 90. 
był miejscem, gdzie rolnicy i 
hodowcy sprzedawali swoje 
produkty, podczas gdy obec-
nie jest tam właściwie miej-
sce tylko dla handlarzy.

Od roku 2000 Ługowski 
rozpoczął uprawy warzyw 
przykrywanych agrowłók-
niną. – Jeszcze 10 lat temu 
agrowłóknina na wsi to był 
prawdziwy hit. Większość 
pól w Woźnikach była nią 

pokryta. Wtedy dawało się 
na tym dobrze zarobić – 
wspomina. – Obecnie, jak 
widać, na polach agrowłók-
niny jest coraz mniej. Rol-
nicy rezygnują, ponieważ 
konkurencja jest duża i za-
robek coraz mniejszy. Poza 
tym agrowłókniny to praw-
dziwe wylęgarnie chorób 
atakujących warzywa. 

W 1998 roku Ługowski 
dokupił ponad 6 ha ziemi w 
Woźnikach, na której posa-
dził ogórki i kapustę białą. 
– Oprócz najważniejszych 
kapusty i ogórków, upra-
wiam też marchew, fasolę, 
ziemniaki wczesne i owies. 
Ziemniaki wczesne to 6 ha 
upraw przy wydajności 8 ton 
z ha. Fasola 1 ha i marchew 
1 ha upraw. Kapusty zimo-
wej mam 3 ha o wydajno-
ści przeciętnie 700 kwintali 
z hektara, natomiast kapu-
sty jesiennej 1000 kwintali z 
hektara – wymienia ogrod-
nik. – Większość kapusty 
przeznaczam na kwaszenie, 
co jest teraz bardzo popu-
larne na wsi. Owsa mam 5 
ha i sprzedaję go na rynku 

lokalnym. Wydajność jest 
ok. 4 tony z ha przy sprzy-
jającej pogodzie w danym 
roku.

W zeszłym sezonie go-
spodarstwo w Woźnikach 
miało duże problemy z 
mszycami i grzybami ataku-
jącymi kapustę: Mszyce na 
jesieni 2009 bardzo mocno 
przetrzebiły moje plonu ka-
pusty. Dodatkowo musia-
łem walczyć z szarą pleśnią. 
Przeciwko grzybom atakują-
cym kapustę stosuję prepa-

rat Polyversum, który bar-
dzo dobrze się sprawdza.

Uprawa ogórków zajmuje 
większość czasu

Najwięcej serca i pracy, 
Ługowski wkłada jednak 
w uprawę ogórków poplo-
nowych: Ogórki zacząłem 
uprawiać od 1992 roku, gdy 
podczas długotrwałej suszy 
wyschły mi ziemniaki na 
polu. Postanowiłem próbnie 
wysiać na tym polu ogórki. 
Zebrany plon był bardzo 
dobry i to zachęciło mnie 
do dalszego inwestowa-
nia w tę uprawę. Obecnie 
ogórki sprzedaję zarówno 
na Zjazdowej w Łodzi, jak 
i w punktach sprzedaży np. 
w Grabowie.

Gospodarz podkreśla, że 
trudno jest obecnie kupić 
partię ogórków jednej od-
miany. – W każdym punk-
cie skupu można znaleźć 
prawdziwą mieszankę od-
mian ogórków. Wszystkich 
odmian jest około 60 więc 
łatwo sobie wyobrazić jak 
trudno nabyć ogórki jednej 
odmiany u jednego sprze-
dawcy. U mnie w gospo-
darstwie hoduję jedną od-
mianę ogórków – ogórka 
śremskiego i tutaj mam 
przewagę nad konkurencją, 
gdyż potencjalnym kupują-
cym mogę zaoferować ogó-
rek w klasie Ekstra lub I, o 
małej komorze nasiennej i 
podobnym cylindrycznym 
kształcie oraz wielkości. 

Ługowski dużą część plo-
nów ogórków przeznacza 
na kiszenie: W zeszłym 
roku ok. 70% całego plonu 
ogórków nadawało się na 
kiszenie. Plony były dobre 
a ogórki wystandaryzo-
wane, jednak przez cały se-
zon musiałem walczyć z ta-
kimi szkodnikami jak plu-
skwiak zmienik lucerno-
wiec, mączniak rzekomy czy 

przędziorek chmielowiec, na 
które nie ma dobrych środ-
ków owadobójczych. Były 
też problemy z mszycami 
ogórkowymi, które pry-
skałem pirimorem, jednak 
efekty nie były rewelacyjne. 
Jak dodaje, coraz trudniej 
uprawiać ogórki głównie 
z powodu wielu szkodni-
ków i chorób, które atakują 
uprawy, co nie występowało 
jeszcze kilka lat temu. Do-
brym przykładem jak bar-
dzo zmienia się uprawa 
ogórków polowych jest to, iż 
jeszcze niedawno ogórki za-
pylały trzmiele ale od pew-
nego czasu ogórki są zapy-
lane przez jakąś odmianę 
pszczoły, która wcześniej nie 
występowała na polach.

Podlewanie i jakość wody to 
sprawa podstawowa

Oprócz szkodników, go-
spodarz musi zwrócić szcze-
gólną uwagę także na pod-
lewanie  ogórków. – Nie 
mogę podlewać wodą z 
deszczowni, bo ogórki wy-
gniją lub zostaną zjedzone 
szybko przez szkodniki. Za-
miast deszczowni zamonto-
wałem nawadnianie kropel-
kowe, które zapewnia odpo-
wiednią ilość wody nie tylko 
ogórkom, ale i fasoli. Takie 
nawadnianie w porówna-
niu do deszczowni wymaga 
małej ilości wody w nocy. 
To ważne, zważywszy dzi-
siejsze ceny za metr bieżący 
wody. W swoim gospodar-
stwie, Ługowski korzysta z 
wody powierzchniowej. – 
To dobra woda, miękka, po-
wierzchniowa z pobliskich 
stawów. W tej wodzie nie ma 
glonów i urządzenia do prze-
syłu wody nie zapychają się, 
co oprócz dużej ilości żelaza 
w wodzie pochodzącej ze 
studni głębinowych jest naj-
częstszą przyczyną awarii i 
uszkodzeń zestawów do pod-
lewania kropelkowego.  

W bieżącym roku Ługow-
ski nastawia się na utrzy-
manie tych upraw, które po-
siada: W roku 2011 chcę sku-
teczniej eliminować choroby, 
które atakują zarówno kapu-
stę, jak i ogórki oraz utrzy-
mać moją uprawę ogórków 
na takim poziomie, jak w 
roku ubiegłym. Większą 
część będę przeznaczał na 
kwaszenie a resztę mam za-
miar sprzedawać tak jak do-
tychczas na rynkach hurto-
wych. Mam też nadzieję, że 
trudna jesień dla kapusty nie 
powtórzy się w tym roku. n

Jedna odmiana to atut w sprzedaży

Jeszcze parę lat temu Woźniki koło Parzęczewa znane były z produkcji warzyw, a szczególności cebuli oraz ka-
pusty białej. Obecnie jednak areał zarówno kapustowatych, jak i cebuli zmniejsza się znacznie a rolnicy nie 
kwapią się do powiększania swoich upraw.

Tekst i foto: Tomasz Kodłubański

Piotr Ługowski z Woźnik ma nadzieję, że trudna jesień dla 
kapusty nie powtórzy się w tym roku.

Od kilku tygodni w 
Europie surowe 
warzywa wzbu-

dzają obawy konsumentów. 
Unia Europejska zdecydo-
wała o wprowadzeniu za-
kazu importu wszelkich na-
sion i fasoli z Egiptu do 31 
października. Wcześniej in-
formowano, że partia nasion 
kozieradki importowana z 
Egiptu ma najpewniej zwią-
zek z falą zarażeń EHEC we 
Francji i Niemczech. Do tej 
pory nie udało się wykryć 
źródła zakażenia. Ustalono 
tylko, że bakteria trafiała do 
ludzi na kiełkach hodowa-
nych na ekologicznej nie-
mieckiej farmie. Pierwsze 
podejrzenia padły jednak na 
hiszpańskie ogórki, przez co 
klienci zaczęli  unikać pro-
duktów żywnościowych, 
które przed spożyciem nie są 
poddawane obróbce termicz-
nej. Dodatkowo Rosja nało-
żyła embargo na warzywa z 
Unii Europejskiej, co nieko-
rzystnie wpływa zarówno na 
sytuację ekonomiczną pro-
ducentów, jak i na nastroje 
społeczne w krajach Unii. 
Czy tej sytuacji można było 
uniknąć?

„Obowiązek badania żyw-
ności na wszystkich etapach 
produkcji wynika z przepi-
sów prawa i jest bezpośred-
nio związany z wdrożeniem 
i utrzymywaniem wymagań 
systemu bezpieczeństwa żyw-
ności HACCP” – mówi An-
drzej Kuciel, Specjalista ds. 
Rynku Żywnościowego z 
Laboratorium TÜV Rhein-
land Polska. „Brak badań nie 
zwalnia producenta z odpo-
wiedzialności za wprowadze-
nie do obrotu żywności nie-
bezpiecznej dla zdrowia lub 
życia konsumentów” – do-
daje.

Zdając sobie z tego sprawę 
producenci dbają o bezpie-
czeństwo wytwarzanej żyw-
ności zlecając badania w nie-
zależnych laboratoriach. Tym 
trudniej jest im się pogodzić z 
wielomilionowymi stratami, 
wywołanymi paniką wśród 
konsumentów. W magazy-
nach hipermarketów zale-
gały duże ilości niesprzeda-
nych warzyw, których oba-
wiali się konsumenci. Nie po-
magały nawet 50% przeceny 
i wyraźne informacje o pol-
skim pochodzeniu ogórków, 
pomidorów i sałaty. 

Bezpieczeństwo żywno-
ści nie zależy wyłącznie od 
producentów i dystrybu-
torów. Równie istotną rolę 
odgrywają sami konsu-
menci. Często zdarza się, 
że latem produkty, które 
w sklepie przechowywane 
są w urządzeniach chłod-
niczych, po zakupie tra-
fiają do nagrzanych bagaż-
ników samochodów i są 
tam przechowywane dłuż-
szy czas...

Wzrastająca ilość za-
chorowań, panika konsu-
mentów i straty nią wywo-
łane powinny stać się sy-
gnałem zarówno dla pro-
ducentów żywności, jak i 
dla nas wszystkich. Nie-

frasobliwe podchodzenie 
do kwestii higieny może 
prowadzić do poważnych 
zagrożeń dla zdrowia i ży-
cia. Na tym etapie nawet 
naukowcy mają problem z 
określeniem, co dokładnie 
wydarzyło się w gospodar-
stwie w Dolnej Saksonii, 
a snucie domysłów pro-
wadzi do pogłębienia dez-
informacji. Najlepszym 
przykładem konsekwen-
cji takiego postępowania 
jest obecna sytuacja rolni-
ków z Hiszpanii oraz in-
nych państw Europy, rów-
nież z Polski. 

Źródła: TÜV Rheinland 
Polska, PAP, KE
Ewa Grabowska

INfoRmaCjE

Żywność pod szczególnym nadzorem
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Według badań an-
kietowych pro-
wadzonych w 

Zakładzie Nasiennictwa i 
Ochrony Ziemniaka w Bo-
ninie ilość roślin porażo-
nych przez czarną nóżkę 
na plantacjach ziemniaka w 
ostatnich latach nie była wy-
soka i wynosiła około 2% – 
jedynie w roku 2008 stwier-
dzono wzrost poziomu ro-
ślin porażonych, który w 
skrajnym przypadku wy-
nosił ponad 28%. 

Bakterie, sprawcy czar-
nej nóżki, produkują en-
zymy pektynolityczne, 
które rozpuszczają i rozkła-
dają ścianki komórek, co 
w efekcie prowadzi do roz-
padu tkanek łodyg ziem-
niaka. Objawem charak-
terystycznym rozwijającej 
się infekcji, w przeciwień-
stwie do infekcji wiruso-
wych lub grzybowych jest 
to, że tkanka w miejscu in-
fekcji wygląda jakby była 
nasiąknięta wodą i często 
występują wycieki bakte-
ryjne. W miejscu rozwoju 
infekcji tworzą się ko-
rzystne warunki do zasie-
dlania przez inne patogeny 
(grzyby i bakterie) zwięk-
szając możliwość powsta-
wania strat.

Najczęstszym źródłem 
infekcji czarną nóżką są 
bulwy ziemniaka lub jej ka-
wałki w przypadku kroje-
nia, jednak objawy choroby 
mogą także wystąpić w póź-
niejszych fazach rozwoju 
roślin ziemniaka. Przy du-
żym stopniu nasilenia cho-
roby może dojść do zgnicia 
bulwy ze względu na wła-
ściwości rozkładające en-
zymów pektynolitycznych, 
które rozpuszczają i rozkła-
dają ścianki komórkowe 
tkanek. Jeśli rozwój cho-
roby następuje w okresie 
późniejszym, kiedy jest już 
wytworzona roślina, pierw-
sze objawy infekcji można 
zauważyć u podstawy jed-
nej lub więcej łodyg. Pro-
ces chorobowy rozwija się 
od bulwy matecznej (sadze-
niaka) w górę rośliny i sięga 
od kilku do kilkunastu cen-
tymetrów powyżej redliny. 
W miejscu rozwoju infek-
cji łodyga staje się miękka 
i wilgotna sprawiając wra-
żenie jakby była nasączona 
wodą. Rozwój choroby po-

woduje także zmianę ko-
loru łodygi, która z natu-
ralnej barwy przyjmuje ty-
pową barwę od atramen-
towo-czarnej do jasnobrą-
zowej. Cechą charaktery-
styczną często występującą 
i ułatwiającą jednocześnie 
identyfikację choroby jest 
zapach podobny do zapa-
chu śledzi wydzielany przez 
gnijące części rośliny. W 
części wierzchołkowej za-
infekowanych łodyg liście 
zaczynają więdnąć, żółk-
nąć i zwijać się brzegami 
do środka na skutek znisz-
czenia wiązek sitowo-na-
czyniowych przez rozwija-
jący się proces gnilny. Ob-
jawy te swoim wyglądem 
mogą przypominać objawy 
rizoktoniozy ziemniaka 
lub liściozwoju (w odróż-
nieniu od infekcji wiruso-
wej brzegi blaszki liści są 
miękkie). Objawy choroby 
rozwijające się w miejscach 
zranień na łodydze począt-
kowo mają kształt nieregu-
larnych powierzchni barwy 
brązowawej do atramen-
towo-czarnej. W miarę po-
stępu choroby dochodzi do 
rozwoju mokrego procesu 
gnilnego a łodyga przeła-
muje się i zamiera. Innym 
objawem rozwijającej się 
infekcji jest karłowacenie 
rośliny, która przy dużym 
nasileniu choroby stop-
niowo zamiera.

W warunkach klimatycz-
nych Polski bakterie z ro-
dzaju Pectobacterium mogą 
wywoływać czarną nóżkę w 
różnych stadiach rozwoju 
roślin ziemniaka.

Przed wschodami – wy-
stępuje jako zgnilizna bulw 
sadzeniaka. Stanowi jedną z 
ważnych przyczyn zmniej-
szenia obsady roślin na 
plantacji.

Po wschodach – mokre 
plamy o zabarwieniu sino-
zielonym do czarnego wy-
stępują zawsze u podstawy 
łodygi. Zainfekowane ło-
dygi są słabo ukorzenione, 
nie rosną i z czasem zamie-
rają. Rośliny te są groźnym 
źródłem materiału infek-
cyjnego do dalszych zaka-
żeń w trakcie sezonu wege-
tacyjnego.

Wtórna – występuje w 
pełni wegetacji, szczegól-
nie kiedy występuje nad-
miar opadów atmosferycz-

nych zwłaszcza na glebach 
ciężkich oraz na odmia-
nach bardzo podatnych na 
tę chorobę. Objawy wystę-
pują na jednej lub kilku 
łodygach. Infekcja rozpo-
czyna się nie tylko od pod-
stawy łodygi, ale także w 
innych miejscach, w któ-
rych doszło do uszkodze-
nia tkanki łodyg. Stanowi 
także poważne źródło ma-
teriału infekcyjnego, gdyż 
znaczna część bulw pod 
krzakiem jest zainfeko-
wana bakteriami i może w 
okresie przechowywania 
przyczyniać się do gnicia 
(zwłaszcza, kiedy bulwy 
są niewłaściwie przygoto-
wane do okresu przecho-
wywania).

Ogólna – występuje zwy-
kle pod koniec okresu we-
getacji, szczególnie na gle-
bach cięższych i zlewnych 
po obfitych opadach desz-
czu. Objawy można zaob-
serwować na całych rośli-
nach ziemniaka, najczęściej 
odmian późniejszych. 

Zapobieganie i zwalczanie 
czarnej nóżki polega głów-
nie na prawidłowym wy-
konywaniu zabiegów agro-
technicznych. Stosować na-
leży zdrowe sadzeniaki po-
siadające świadectwo kwa-
lifikacji oraz uprawę od-
mian o podwyższonej od-
porności (6 i powyżej w 
skali 9-stopniowej) na te-
renach sprzyjających wy-
stępowaniu czarnej nóżki 
(tab. 1). Termin sadzenia 
powinien być optymalny 
dla danego rejonu. Należy 
sadzić ziemniaki w ogrzaną 
ziemię (temperatura około 
6-8oC) na głębokości 5-8 
cm w zależności od wiel-
kości sadzeniaka. Na gle-
bach ciężkich, zimnych i 
wilgotnych wskazane jest 
lekkie opóźnienie terminu 

sadzenia. Można również 
posadzić ziemniaki trochę 
płycej, aby jak najszybciej 
mogły skiełkować. Zabieg 
selekcji negatywnej – usu-
wanie z plantacji wszel-
kich chorych roślin wraz 
z bulwą mateczną (pod-
czas pierwszej selekcji) i 
młodymi bulwkami (pod-
czas selekcji następnych) 
oraz odbiegających pokro-
jem i kolorem kwiatów od 

uprawianej odmiany – jest 
obecnie nieodzowny na 
każdej plantacji, niezależ-
nie od kierunku użytko-
wania ziemniaka. Pierw-
szą selekcję należy wyko-
nać, kiedy rośliny osiągną 
wysokość 15-20 cm (pod 
koniec wschodów), drugą 
po około 2 tygodniach od 
pierwszej, trzecią w okresie 
pełni kwitnienia, czwartą, 
jeśli zaistnieje taka koniecz-
ność około dwóch tygodni 
później. Taka liczba selek-
cji negatywnych wyma-
gana jest na plantacjach na-
siennych. Na plantacjach 
przemysłowych wskazane 
są przynajmniej dwie se-
lekcje. Zbiór ziemniaków 
należy wykonać w pełnej 
dojrzałości technologicznej 
bulw (skórka nie schodzi 
pod naciskiem kciuka) w 
suchych warunkach i tem-
peraturze powietrza powy-
żej 10oC. W trakcie zbioru, 

transportu i sortowania na-
leży minimalizować ilość 
uszkodzeń mechanicznych. 
Po zbiorze należy właści-
wie przygotować bulwy do 
przechowywania (osusze-
nie z nadmiaru wilgoci, 
zagojenie otarć i uszko-
dzeń, usunięcie bulw z ob-
jawami chorób, kamieni i 
nadmiaru ziemi, stopniowe 
schłodzenie). Należy sto-
sować zmianę stanowiska 
dołowania ziemniaków, o 
czym trzeba pamiętać, jeśli 
są przechowywane w kop-
cach (w Polsce nadal jest 
tak przechowywane około 
60% zbieranych plonów). 
W trakcie przechowywa-
nia stworzyć odpowiednią 
atmosferę w przechowalni 
(wilgotność względna po-
wierza ok. 90% a tempe-
ratura zależy od kierunku 
użytkowania i waha się w 
graniach 2-8oC). n

Czarna nóżka – szkodliwość w uprawach 
ziemniaka

Jedną z groźniejszych chorób bakteryjnych występujących we wszystkich rejonach uprawy ziemniaka jest 
czarna nóżka powodowana przez bakterie z rodzaju Pectobacterium. W Polsce czarna nóżka występuje po-
wszechnie a jej rozwojowi sprzyjają uprawa na glebach zwięzłych i podmokłych, szczególnie w latach o dużej 
ilości opadów lub na terenach nawadnianych, gdzie woda zalega przez dłuższy czas. 

Jerzy Osowski
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji  

Roślin - PIB, Radzików
Zakład Nasiennictwa  

i Ochrony Ziemniaka w Boninie

Stopień 
odporności

Grupa 
wczesności

Odmiana

Odporne
 (6 wg skali)

Bardzo wcze-
sne i wczesne

Bard, Lord, Ruta, Augusta, Cykada, Gracja, 
Latona, Nora, Perkoz, Vineta, Vitara, do-
rota, Karlena*

Średnio wcze-
sne

Clarissa, Ditta, Kolia, Sante, Satina, Timate, 
Victoria, Zebra, albatros, Kuba, Pasat, 
Rumpel

Średnio późne i 
późne

Salto, Zeus, jasia, Neptun

Bardzo 
odporne 
(7 wg skali)

Średnio wcze-
sne

Andromeda, Asterix, Bondeville, Cekin, Fo-
lva, Pirol, Raja, Ramos, Redstar, Tajfun, Ża-
giel, glada, monsun

Średnio późne i 
późne

Czapla, Ursus

* odmiany skrobiowe

Odporność wybranych odmian ziemniaka na czarną 
nóżkę.

Miejsce pracy: Warszawa
REF: EUC/NA_SA

Obowiązki: 
• opracowywanie informacji technicznych oraz zaleceń dotyczących 

stosowania produktów 
• nawiązywanie i utrzymywanie relacji z producentami i ekspertami rynku 

warzyw i  ziemniaków
• doradztwo techniczne z zakresu stosowania środków ochrony roślin 
• organizowanie i prowadzenie badań polowych

Wymagania:
• wysoki poziom wiedzy technicznej i doświadczenie w produkcji warzyw 

i ziemniaków
• wykształcenie wyższe rolnicze 
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) 

Oferujemy:  
• ciekawą i odpowiedzialną pracę w dynamicznej i nowoczesnej firmie, 

będącej częścią międzynarodowego koncernu chemicznego
• motywujący system wynagradzania
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

BASF Polska sp. z o.o.
poszukuje do działu zajmującego się sprzedażą środków 

ochrony roślin pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. uprawy warzyw 
i ziemniaków

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu oraz listu motywacyjnego do dnia 22.08.2011 
na adres: rekrutacja@basf.com. W tytule maila prosimy umieścić numer referencyjny REF: EUC/ 
NA_SA.  Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

Przy wysyłaniu  aplikacji prosimy o dopisanie  klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  mojej 
ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”. 
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W przypadku plan-
tacji ziemniaka 

największe 
szkody powodują takie ga-
tunki zwierząt jak: dzik, je-
leń, sarna i inne. Przemiesz-
czające się stada zwierząt lub 
pojedyncze osobniki powo-
dują w uprawach ziemniaka 
następujące szkody: zgry-
zanie roślin, zbuchtowanie, 
zdeptanie i inne. Żerowanie 
zwierzyny leśnej na planta-
cji rolniczej powoduje obni-
żenie spodziewanego plonu 
bulw. Ponowne nasadzenia 
tylko w niewielkim stopniu 
rekompensują poniesione 
straty. Przemieszczenie zwie-
rzyny przez plantacje może 
też spowodować wzrost za-
chwaszczenia w przypadku 
stosowania herbicydów na-
glebowych.

Obserwując statystyki Pol-
skiego Związku Łowieckiego 
(PZŁ), które sporządzone 
zostają po zakończeniu roku 
łowieckiego (1.IV - 31.III), 
można stwierdzić wzrost 
liczby zwierzyny powodu-
jącej uszkodzenia w płodach 

rolnych. Jednak biorąc pod 
uwagę dwa ostatnie lata tj. 
2009/10 można przypusz-
czać, że szkody łowieckie w 
sezonie 2010/11 będą po-
dobne do szkód z poprzed-
niego sezonu.

Przyczyn uszkodzenia 
upraw ziemniaka jest bar-
dzo wiele, można tu wymie-
nić: lokalizacje pola w bez-
pośrednim sąsiedztwie lasu; 
pozostałości przedplonu na 
plantacjach; nadmiar zwie-
rzyny w łowisku. 

Plony rolne stanowią rów-
nież urozmaicenie bazy po-
karmowej dla zwierzyny w 
trakcie okresu wegetacyj-
nego, który pokrywa się 
także z okresem rozrodu 
zwierząt.

W celu zabezpiecze-
nia plantacji przed zwie-
rzyną można wykorzystać 
metody: biologiczną, che-
miczną, agrotechniczną, me-
chaniczną.

Metoda biologiczna to 
działania polegające na ko-
nieczności utrzymania po-
głowia zwierzyny na pozio-

mie zgodnym z pojemnością 
łowiska. Prawidłowe gospo-
darka w łowisku polega na 
racjonalnym dokarmianiu 
zwierzyny, zakładaniu pole-
tek łowieckich i inne.

Metoda chemiczna – pod 
tym pojęciem kryje się za-
stosowanie do ochrony pól 
całej gamy chemicznych 
środków odstraszających 
(repelentów) oraz wabią-
cych do powierzchni nie 
chronionej (atraktanty). Re-

jestr środków ochrony ro-
ślin dostępny jest na stro-
nie Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Metoda agrotechniczna 
związana jest z lokalizacją 
upraw rolniczych z dala od 
siedlisk leśnych lub miejsca 
bytowania zwierzyny. In-
nym działaniem w tej me-
todzie jest dobranie odmian 
roślinności rolniczej mało 
atrakcyjnej pokarmowo dla 
zwierzyny leśnej.

Metoda mechaniczna po-
lega na ogrodzeniu planta-
cji: siatką, pastuchem elek-
trycznym lub taśmą. Ogro-
dzenie siatką jest najskutecz-
niejszą metodą, ale najbar-
dziej praco- i kosztochłonną. 
W przypadku pastucha elek-
trycznego konieczne jest 
usuwanie zachwaszczenia i 
innej roślinności rosnącej w 
bezpośrednim sąsiedztwie.

Wymienione metody za-
bezpieczające uprawy rolni-

cze przed zwierzyną doty-
czą zarówno rolników, jak i 
dzierżawców obwodów ło-
wieckich, którzy zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska odpowiadają za 
szkody łowieckie powstałe 
w ich obwodzie. Do współ-
pracy pomiędzy rolnikami 
i myśliwymi powinni do-
łączyć także leśnicy, którzy 
mają największą wiedzę na 
temat siedlisk i bytowania 
zwierzyny. Ściśle powinny 
pracować także Koła ło-
wieckie i rolnicy, gdyż bez 
zgody rolnika na interwencje 
ze strony koła łowieckiego 
myśliwi nie mogą podjąć się 
przeciwdziałaniu szkodom 
łowieckim. Warto wspo-
mnieć, iż w momencie poja-
wienia się pierwszych szkód 
łowieckich także na planta-
cjach ziemniaka rolnik po-
winien zasięgnąć informa-
cji w jednostce terytorialnej 
Urzędu Gminy, gdzie dosta-
nie odpowiedź na temat kto 
zarządza obwodem łowiec-
kim, na którym znajduje się 
jego plantacja. n
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Mgr inż. Sławomir Wójcik
IHAR w Radzikowie, 

ZNiOZ w Boninie

Szkody łowieckie w ziemniaku

Problem szkód łowieckich w uprawach rolniczych, w tym także ziemniaka, jest sprawą budzącą coroczne kon-
trowersje pomiędzy kołami łowieckimi i rolnikami. Powstanie szkód łowieckich w uprawach rolniczych ma 
związek z populacją zwierzyny łownej bytującej na danym terenie oraz jej migracją pomiędzy zalesieniami.

Rys.1. Stan pogłowia zwierzyny w latach 2007-2010. (www.pzlow.pl)

Przede wszystkim 
efekty przechowy-
wania zależą jed-

nak od odmiany, dojrzało-
ści owoców, pozbiorczego 
traktowania oraz warun-
ków przechowywania. 

Trwałość przechowalni-
czą warzyw – czyli zespół 
cech decydujących o długo-
ści okresu przechowywania 
poszczególnych gatunków i 
odmian, pozwala zaliczać 
zielone owoce pomidora 
do grupy warzyw średnio 
trwałych, natomiast wy-
barwione do warzyw nie-
trwałych. 

Z doświadczeń własnych 
oraz wielu innych autorów 
wynika, że do długotrwałego 
przechowywania nadają się 
owoce zebrane w początkowej 
fazie dojrzałości tzn. zielone, 
które zakończyły swój wzrost, 
osiągnęły odpowiednią wiel-
kość i wytworzyły substan-
cję galaretowatą. Optymalna 
temperatura przechowywa-
nia zielonych wyrośniętych 
owoców pomidorów wy-
nosi 12,5–13ºC, a wilgotność 
względna powietrza 85–90%. 
Owoce zielone przechowy-
wane w niższych temperatu-
rach bardzo szybko ulegają 

uszkodzeniom chłodowym. 
Objawy uszkodzeń chłodo-
wych są widoczne po 2 tygo-
dniach składowania w tem-
peraturze poniżej 10ºC i po 
6–8 dniach w temperaturze 
5ºC. Następstwem uszko-
dzeń chłodowych są zaburze-
nia w dojrzewaniu owoców 
np. nieregularne wybarwiane 
się powierzchni owocu, gor-
szy smak, szybkie mięknięcie 
i powstawanie plam i zagłę-
bień na powierzchni, brązo-
wienie nasion oraz zwiększe-
nie podatności na porażenia 
przez choroby, a szczególnie 
grzyb Alternaria spp. Nato-
miast składowanie pomido-
rów w temperaturze powy-
żej 24ºC powoduje pogor-
szenie wybarwiania się owo-
ców i szybką utratę jędrno-
ści. Optymalna temperatura 
dojrzewania owoców to 20–
22ºC, lecz w tych warunkach 
okres przechowywania jest 
bardzo krótki.

Zielone pomidory prze-
chowywane w normalnej at-
mosferze w optymalnej tem-
peraturze dojrzewają stop-
niowo i po 4–6 tygodniach 
prawie wszystkie owoce są 
wybarwione. Natomiast, aby 
całkowicie zahamować pro-
ces wybarwiania się owoców, 
należy przechować je w kon-
trolowanej atmosferze. Stan-
dardowy skład gazowy at-
mosfery, polecany do dłu-
gotrwałego przechowywania 
zielonych owoców wynosi 
5% CO2 – 3%O2 oraz 0% CO2 
– 2%O2. W takich warun-
kach można przechowywać 
pomidory przez okres 8–12 
tygodni. Po wyjęciu z kon-
trolowanej atmosfery owoce 
przenosi się do pomieszcze-
nia o temperaturze 18–22ºC 
i normalnej atmosfery, gdzie 
następuję ich stopniowe doj-
rzewanie w ciągu 7–12 dni.

Optymalna temperatura 
przechowywania pomido-

rów dojrzewających zależy 
od stopnia zabarwienia 
owoców i wynosi: dla owo-
ców słabo zapalonych 10–
13ºC, mocno zapalonych 
lub całkowicie wybarwio-
nych 8–10ºC. Wilgotność 
względna powietrza na 
poziomie 85–90%, wyższa 
wilgotność powietrza może 
przyspieszyć rozwój cho-
rób. Dla dokładnego okre-
ślenia stopnia dojrzałości 
owoców pomidora stosuje 

się skalę umowną (od 1 do 
6). Nie zaleca się stosowa-
nia kontrolowanej atmos-
fery do przechowywania 
wybarwiających się owo-
ców. Wynika to z faktu, że 
efekt działania KA jest zni-
komy, gdyż rozpoczętego 
procesu dojrzewania nie 
można zahamować nawet 
przez obniżenie poziomu 
tlenu i podwyższenie dwu-
tlenku węgla. 
Cały materiał na www.wrp.pl

Mgr Anna Wrzodak
Instytut Ogrodnictwa 

w Skierniewicach

Przydatność pomidorów do przechowania zależy od wielu czynników np. owoce z produkcji polowej przecho-
wują się zazwyczaj gorzej niż te spod osłon, natomiast  pomidory uprawiane w gruncie przy palikach przecho-
wują się znacznie lepiej niż z roślin niepalikowanych. 

Przechowywanie zielonych i wybarwionych 
owoców pomidora

Tabela. Optymalna temperatura do krótkotrwałego 
składowania owoców pomidorów.

Początkowy stopień dojrzałości 
owoców Temperatura (ºC) Długość okresu skła-

dowania (dni)

Zielone-wyrośnięte 12–13 28–42

Owoce zapalone 12–13 21–28

Lekko różowe 10–12 14–21

Różowo pomarańczowe 9–10 7–14

Jasnoczerwone 8–10 7–10

Czerwone dojrzałe 6–8 7–10

Owoce pomidorów z objawami porażenia przez szarą 
pleśń i grzyby z rodzaju Alternaria.
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W październiku 2010 
roku, firma John 
Deere ogłosiła 

zrewidowaną strategię, zgod-
nie z którą przewiduje się osią-
gniecie globalnych rocznych 
przychodów na poziomie 50 
mld USD do roku 2018. Stra-
tegia ta silniej koncentruje się 
na dwóch platformach wzro-
stu – maszyn rolniczych i bu-
dowlanych. Pozwala ona rów-
nież spółce w dalszym ciągu 
podnosić wydajność uzupeł-
niających segmentów działal-
ności, tzn. rozwiązań do pie-
lęgnacji zieleni oraz leśnictwa 
a także segmentów pomoc-
niczych, takich jak usługi fi-
nansowe, silniki, czy globalna 
sprzedaż części zamiennych i 
rozwiązania inteligentne. W 
ramach tej strategii, jako klu-
czowe czynniki sukcesu po-

strzega się dogłębne pozna-
nie wymagań klientów, ofero-
wanie klientom wartości do-
danej, światowej klasy system 
dystrybucji oraz niezwykły ta-
lent globalny.

Wzrost zarówno liczebno-
ści, jaki i zamożności global-
nej ludności doprowadzi do po-
dwojenia zapotrzebowania na 
żywność, paliwo i włókna do 
roku 2050 – powiedział Prezes 
i Dyrektor Generalny Deere-
&Company Samuel R. Allen 
podczas prezentacji „Wyzna-
czanie Kierunków”. I dalej – 
Według niektórych szacunków, 
w pierwszej połowie tego stu-
lecia rolnicy będą musieli wy-
produkować tyle, ile w ciągu 
ostatnich 10 000 lat. Wydaj-
ność będzie musiała rozwijać 
się szybciej niż kiedykolwiek, 
a wydajne maszyny rolnicze 

staną się absolutną konieczno-
ścią. Pomimo tego, że będziemy 
musieli się również rozwijać w 
innych częściach świata, Re-
gion 2 jest przede wszystkim 
naszą największą szansą na 
wzrost przychodów, stwier-
dził Allen.

Wyznaczanie kierunków rozwoju w 
Regionie 2

Stanowiąc 30% globalnych 
gruntów ornych, 41% świa-
towej produkcji mleka i 24% 
światowej produkcji mięsa 
wieprzowego, Region 2 sta-
nowi potencjalny rynek zbytu 

dla maszyn rolniczych o rocz-
nej wartości 35 mld USD.

Zwiększający się apetyt na 
surowce rolnicze wymaga 
wprowadzenia innowacji już 
dzisiaj, aby zabezpieczyć dzia-
łalność firmy jutro, w obsza-
rze, w którym klienci wydają 
więcej na sprzęt rolniczy, niż 
gdziekolwiek indziej na świe-
cie, w związku z tym ambicją 
w tym regionie jest osiągnie-
cie przychodów na poziomie 
7 miliardów USD oraz zdoby-
cie ogólnego udziału w rynku 
25% do roku 2014. Działania 
Zarządu wyraźnie koncen-

trują się na wzroście udziału 
w rynku w 27 państwach UE 
we wszystkich kategoriach 
produktów do roku 2014, a 
ponadto na rozwijaniu ryn-
ków WNP.

John Deere zamierza 
osiągnąć ten wzrost kro-
cząc pięcioma ścieżkami, 
którymi są: zdecydowana 
orientacja na klienta, ren-
towny wzrostu udziału w 
rynku, światowej klasy 
sieć dealerska, wysoce wy-
dajna organizacja John De-
ere oraz rozwój rozwiązań 
finansowych i rozwijanie 

relacji z kluczowymi regio-
nami rolniczymi.

„Ponieważ nasi klienci 
zmieniają się dążąc do wyż-
szej efektywności i wydajności 
we wszystkich obszarach dzia-
łalności, my także musimy się 
zmienić, podobnie jak nasi de-
alerzy, aby zapewnić najlepszą 
możliwą wartość dla klienta”, 
podsumował Christoph Wig-
ger, Wiceprezes ds. Sprzedaży 
i Marketingu dla Regionu 2. 
Aby tego dokonać w dobrze 
skoordynowany sposób, firma 
John Deere wdraża trójeta-
powy plan działań. n

Centrala:

Punkt Sprzedaży MALBORK: 82-200 Malbork, Tragamin 12

Punkt Sprzedaży OBORNIKI, 64-600 Oborniki, ul. Mostowa 9A

Punkt Sprzedaży POTĘGOWO: 76-230 Potęgowo, Darżyno 1

Punkt Sprzedaży PRZYTOCZNA: 66-340 Przytoczna

Punkt Sprzedaży ŚREM: 63-100 Zbrudzewo, ul. Śremska 7

Punkt Sprzedaży SZCZECINEK: 78-400 Szczecinek

86-061 BRZOZA k/Bydgoszczy, ul. Bydgoska 41
tel. 052-38-10-415, fax 052-38-10-609

tel. 055-27-20-944, fax 055-27-20-945

tel. 061-29-75-878, fax 061-29-75-879

tel. 059-84-64-148, fax 059-84-64-109

ul. Dworcowa 1
tel. 095-74-93-675, fax 095-74-93-673

tel. 061-28-28-881, fax 061-28-30-630

ul. Fabryczna 6
tel. 094-37-20-214, fax 094-37-31-264

www.raitech.pl                             email: raitech@raitech.pl

Michał Tryszpiot
Anastazy Lewandowski
Ryszard Szul

e-mail:

59-516 Zagrodno, Modlikowice 58
tel. 76 8774 316, fax 76 8549 126

K&H Agrotech:

tel. 795 350 843
tel. 784 622 823
tel. 784 640 142

info@k-h-agrotech.com

Tegoroczna wystawa 
upłynęła pod zna-
kiem deszczu i sil-

nego wiatru. Aura uniemoż-
liwiła przeprowadzenie po-
kazu pracy maszyn rolni-
czych. Z zaplanowanych 
działań polowych odbył się 
pokaz jazdy zdalnej na przy-
kładzie ciągnika Claas wy-
posażonego w zdalny układ 
jazdy równoległej, pokaz 
opryskiwaczy, oraz prezen-
tacja ciągnikowych oldtime-
rów. 80 procent powierzchni 
wystawienniczej zajęła tech-
nika rolnicza. 

Pierwszy dzień targów od-
wiedzili najwytrwalsi. Ca-
łodzienny opad drobnego 
deszczu i silnego wiatru dał 
się we znaki nie tylko zwie-
dzającym, ale również wy-
stawcom. Drogi wewnątrz 
wystawy zmieniły się w 
błotne koryta, uniemożli-
wiające ruch kołowy. W tym 
momencie słowa krytyki na-
leżą się organizatorom. Tak 
ruch na terenie wystawy, jak 
również na parkingu dla 
ciężkiego sprzętu byłby o 
wiele łatwiejszy, gdyby roz-
sypano nań słomę, a w za-

istniałej sytuacji znakomi-
cie pomogłyby delegowane 
do pomocy wystawcom cią-
gniki wyposażone w liny i 
pasy holownicze. Tego za-
brakło, czemu wyraz dali 
grzęznący kierowcy klnąc 
siarczyście. 

Poza tym, należy zwrócić 
uwagę na brak stref bufo-
rowych na wypadek ewa-
kuacji. Targi w Minikowie 
rozrastają się z roku na rok. 
Gdyby na terenie wystawy 
zdarzył się poważny wypa-
dek czy pożar, ewakuacja i 
pomoc poszkodowanym nie 
byłaby możliwa, zważając, 
że pojazdy ratunkowe jak 

np. karetka nie zdołałaby 
dotrzeć na miejsce zdarze-
nia. Takie strefy techniczne 
wyznaczane są np w Bed-
narach.

Podczas targów AGRO-
TECH odbywały się liczne 
konkursy. Między innymi 
XII Regionalna Kujawsko-
Pomorska Wystawa Zwie-
rząt Hodowlanych. Wystawa 
jest nie tylko miejscem pre-
zentacji dorobku hodowla-
nego, ale również wymiany 
doświadczeń. Doskonale 
przygotowany ring, zwie-
rzęta we wspaniałej kondy-
cji sprawiły, że było na co 
popatrzeć.

Doskonale przygotowane 
były również poletka de-
monstracyjne. Na kolekcji 
roślin uprawnych o pow. 1 
ha było można zobaczyć po-
nad 180 nowych, ciekawych 
odmian zbóż, roślin strącz-
kowych, oleistych, motylko-
wych oraz pastewnych i ener-
getycznych. Atrakcją były 
również gatunki i odmiany 
zbóż przewódkowych. Ko-
lekcja założona została przez 
firmę ROLNAS przy współ-
udziale Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy oraz firmy 
Bayer CropScience, która 
przedstawiła efekty prawi-
dłowej ochrony roślin.

Organizatorowi udało się 
dość sprawnie zorganizować 
parkingi, co mimo wszystko 
nie uchroniło podróżujących 
przed korkami. Targi należy 
uznać za udane. Obecność 

zwiedzających-twardzieli 
pierwszego deszczowego 
dnia świadczy, że 32 edycja 
targów zapracowała sobie na 
popularność.

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl

32 raz w Minikowie

W dniach 2–3 lipca br. na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Minikowie, odbyła się XXXII edycja targów AGRO-TECH. Tegoroczna im-
preza przyciągnęła 440 wystawców. Ciągniki i maszyny rolnicze zaprezentowało 
110 wystawców krajowych i zagranicznych.

Od 31 maja do 27 czerwca koncern John Deere zorganizował w Lizbonie konferencję, na którą zaproszono 
około 5000 sprzedawców, kluczowych klientów i ekspertów rolnictwa z 59 krajów. Do najważniejszych celów tej 
największej w historii europejskiej premiery należało przedstawienie strategii rozwoju firmy na najbliższe lata 
oraz wprowadzenie na rynki w Europy, WNP, Afryki Północnej oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu (Region 2 
John Deere) ponad 100 nowych produktów rolniczych i do pielęgnacji terenów zielonych.

Jasny cel i określony kierunek

Z Lizbony, 21 czerwca br., 
Daniel Alankiewicz

Markwart von Pentz przemawia podczas oficjalnej gali na 
farmie Companhia des Lazirias. Na jego terenie odbywa-
ły się prezentacje. W tym roku gospodarstwo obchodzi 175 
lat swego istnienia.

Minikowo już po raz 32 gościło wystawców i rolników nie 
tylko z regionu i kraju ale również z wielu stron świata.
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Z tej okazji do fabryki AGCO we fran-
cuskim Beauvais (pol. – Bove) za-
proszono grupę dziennikarzy z Pol-

ski. Gwiazdą spotkania był historyczny eg-
zemplarz ciągnika Typ A, nr 1, który został 
sprzedany Thomasowi McGregor Greer do 
wykorzystania w jego gospodarstwie Tully-
lagan, w pobliżu Cookstown, w hrabstwie 
Tyrone (Irlandia Północna). Historyczna 
maszyna stoi obecnie w Centrum Techno-
logicznym Massey Ferguson w Beauvais. 
Została wyprodukowana w 1936 roku.

Historia modelu jest dość niezwykła. 
Pierwsze egzemplarze produkowano w za-
kładach Park David Brown w Huddersfield, 
hrabstwo Yorkshire w Anglii. W tych zakła-
dach powstało łącznie 500 egzemplarzy na-
pędzanych silnikami Coventry Climax E o 
mocy 20 KM. Po wytworzeniu pół tysiąca 
maszyn produkcja została przeniesiona do 
miejscowości Meltham, gdzie w zakładzie 
David Brown Mills Tractor Plant powstało 
1350 maszyn. W tym czasie zakłady pro-
dukowały ciągniki w oparciu o silniki wy-
twarzane we własnym zakresie, w oparciu 
o pierwowzór – Climax E.

Jesteśmy niezmiernie dumni z naszego 
dziedzictwa, które obejmuje praktycznie 
wszystkie ważniejsze innowacje w techno-
logii ciągników rolniczych, poczynając od 
trzypunktowego układu zawieszenia, który 
wszedł do produkcji w Ferguson Brown, aż 

do uruchomienia pierwszego w historii sys-
temu selektywnej redukcji katalitycznej sto-
sowanego w rolnictwie w modelu MF 8600 
– mówił Scott Campbell, Manager marki i 
rozwoju inżynierii sprzedaży.

Fabryka AGCO w Beauvais ma po-
wierzchnię 25 ha, z czego 10 ha znajduje 
się „pod dachem”. W chwili obecnej, roczna 
produkcja to około 20 000 ciągników, czyli 
ok. 80 sztuk dziennie. Ciągniki są eksporto-
wane do ponad 140 krajów na całym świe-
cie. Fabryka jest częścią koncernu AGCO, 

w związku z czym z jej linii montażowych 
zjeżdżają ciągniki Massey Ferguson, Chal-
lenger i Valtra,w oparciu o silniki SISU Ca-
terpillar, Perkins. 

Zakład produkcyjny położony jest „przez 
ścianę” z zakładami GIMA produkującymi 
przekładnie i komponenty do nich. Dzięki 
temu znacznie usprawniona jest organiza-
cja produkcji. 

W bieżącym roku znaczne inwestycje w 
fabryce w Beauvais umożliwiły wprowadza-
nie nowych modeli ciągników. n

Trzypunktowy Układ Zawieszenia ma 75 lat

Massey Ferguson obchodzi w tym roku 75. rocznicę wprowadzenia ciągnika Typ A – Ferguson Brown. Ciągnik 
ten, który wszedł do produkcji w czerwcu 1936 roku, był pierwszym w historii rozwoju techniki rolniczej seryjnie 
wyposażonym w TUZ. 

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl

Kalendarium:

1960 – Listopad, rozpoczęcie produkcji, w ciągu pierw-
szego roku zostało wyprodukowanych 19 506 cią-
gników

1965 – W fabryce wyprodukowano w sumie 100 000 
ciągników

1971 – W fabryce wyprodukowano już 250 000 ciągni-
ków

1981 – Rozwijanie nowoczesnych technologii, budowa 
nowego centrum badań i rozwoju

1989 – Liczba wyprodukowanych ciągników sięgnęła 
600 000 sztuk

1994 – Powstanie części GIMA, która zajmuje się pro-
dukcją przekładni napędowych

2000 – Produkcja całkowita osiągnęła 700 000 sztuk cią-
gników

2004–2006 – Wprowadzenie na rynek nowoczesnych prze-
kładni napędowych Dyna-4, Dyna-6 i Dyna VT

2008 – 50-lecie fabryki AGCO, produkującej ciągniki 
Massey Ferguson. Wprowadzenie na rynek cią-
gników serii 8600

2009 – Ciągnik MF 8690 otrzymuje prestiżową nagrodę: 
CIĄGNIK ROKU 2010 oraz Złoty Medal na Tar-
gach SIMA w Paryżu a także Srebrny Medal za 
nowoczesne technologie mające zastosowanie w 
rolnictwie.

2011 – 75 lat TUZ. Obchody w fabryce, nowe modele 
ciągników. Produkcja ciągników wielkich mocy 
przeniesiona do USA.

W bieżącym roku znaczne inwestycje w fabryce w Beauvais umożliwiły wpro-
wadzanie nowych modeli ciągników.



Strona �� www.wrp.pl Nr 07-08/�011 (80)

szwedzka stal
polski pot

KORA 2
sadzarka 2-rzędowa
• szerokość robocza: 70 / 75 cm
• ładowność zbiornika: 400 / 450 kg
• wersja do sadzenia ziemniaków podkiełkowanych

FORMA 2 / 4
obsypniki 2- i 4-rzędowe
• szerokość międzyrzędzi: 75 cm
• szerokość robocza: 1,5 / 3,0 m

KORA 4 / 4h /  4hp
sadzarki 4-rzędowe
•  szerokość międzyrzędzi: 75 / 90 cm
•  ładowność zbiornika ziemniaków:  

 840 / 1100 / 2200 kg
•  hydraulicznie podnoszony zbiornik (KORA 4h / 4hp)

PYRA 1500 / 3000
kombajny do ziemniaków 1-rzędowe
•  zbiornik na ziemniaki: 1500 / 3000 kg
•  wysokość rozładunku: 2,7 / 3,6 m

Agromet Pilmet sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 2, 49-301 Brzeg

tel: +48 77 44 44 586, fax +48 77 41 62 083
sprzedaz.brzeg@uniagroup.com

Wbrew pozo-
rom przyczepa 
do transportu 

ziarna to nie tylko prosta 
skrzynia ładunkowa, za-
czep i koła. Poza konstruk-
cją istotne są cechy funk-
cjonalne, a te w przypadku 
współczesnych przyczep ofe-
rowanych przez poszczegól-
nych producentów są coraz 
bogatsze, dzięki czemu re-
alizacja zadań transporto-
wych i związanych z obsługą 
ziarna staje się coraz łatwiej-
sza i mniej uciążliwa. 

Kryteria doboru przyczep 
Wśród najważniejszych 

kryteriów oceny współcze-
śnie użytkowanych przyczep 
transportowych wymienia 
się parametry techniczno-
eksploatacyjne i zestaw cech 
funkcjonalnych. 

Kluczowym parametrem 
technicznym przyczep po-
zostaje ich ładowność. Wła-
ściwie dobrana ładowność 
decyduje o sprawności ob-
sługi maszyn przeznaczo-
nych do zbioru zbóż i innych 
roślin i jest równie istotna 
przy realizacji innych zadań 
transportowych w gospo-
darstwie. Właściciele gospo-
darstw rolnych (i nie tylko) 
mają w tym przypadku do 
wyboru szeroką gamę przy-
czep znacznie różniących 
się pod względem mak-
symalnej masy przewożo-
nego ładunku. Większa ła-
downość przyczepy sprzyja 
osiąganiu wyższych wydaj-
ności w transporcie, wiąże 
się jednak z koniecznością 
wyposażenia gospodarstwa 
w ciągnik o odpowiednio 
dużym zapasie mocy. Ła-
downość przyczepy i wyni-
kające stąd zapotrzebowanie 
na siłę uciągu nie powinny 
być wyższe niż siła uciągu 
największego z użytkowa-

nych w gospodarstwie cią-
gników. 

Ważnym kryterium do-
boru przyczepy pozostaje 
dostosowanie jej ładowno-
ści do powierzchni użytków 
rolnych gospodarstwa. Wy-
nika to z racjonalnej prze-
słanki: wraz ze wzrostem po-
wierzchni upraw w gospo-
darstwie rośnie konieczna 
do przewiezienia masa pło-
dów rolnych, a tym samym 
zapotrzebowanie na prace 
transportowe. Kierując się 
szeregiem praktycznych 
obserwacji i wytycznych 
można przykładowo wska-
zać, że przyczepy o ładow-
ności do 4 ton znajdują za-
stosowanie w każdym gospo-
darstwie dysponującym cią-
gnikiem rolniczym, zaś użyt-
kowanie przyczep o ładow-
ności w przedziale 4–6 ton 
znajduje na ogół racjonalne 
uzasadnienie w gospodar-
stwach o powierzchni prze-
kraczającej 35 ha. Większe 
ładowności przyczep, przy-
kładowo rzędu 6–8 ton od-
powiadają z reguły potrze-
bom transportowym gospo-
darstw o powierzchni więk-
szej niż 100 ha. 

Przyczepa i jej… liczba osi 
Rozważając kwestie do-

tyczące rodzaju dobieranej 
przyczepy ciągnikowej do 
danego gospodarstwa zwraca 
się uwagę na układ mecha-
nizmów jezdnych. Bogactwo 
oferty przyczep najpełniej 
wyrażają nazwy dostępnych 
modeli: jednoosiowe, dwu-
osiowe, trójosiowe, tandem, 
tridem, skorupowe i specja-
listyczne, zróżnicowane nie 
tylko pod względem liczby 
osi i ich wzajemnego usta-
wienia, ale i zakresu wyko-
rzystania w gospodarstwie. 

Jednoosiowe przyczepy 
są tak konstruowane, że ich 

zaczep jest obciążony czę-
ścią ciężaru ładunku i samej 
przyczepy, co przekłada się 
na dodatkowe dociążenie 
kół napędowych ciągnika i 
zmniejszenie ich poślizgu. 
Agregaty z przyczepą jedno-
osiową cechują się ponadto 
łatwością manewrowania, 
z drugiej jednak strony za-
bieg ten jest znacznie bar-
dziej uciążliwy, gdy wyko-
nuje się go ręcznie, szczegól-
nie przy łączeniu przyczepy 
z ciągnikiem. Podobne ce-
chy funkcjonalne wyróżniają 
przyczepy z kołami w ukła-
dzie tandem. 

Dwuosiowe przyczepy ce-
chują się na ogół większą 
ładownością w porówna-
niu z rozwiązaniami wypo-
sażonymi w jedną oś. Prost-
sze jest też ich sprzęganie z 
zaczepem transportowym 
ciągnika. Przy zastosowa-
niu typowych układów za-
czepowych nie można jed-
nak uzyskać dodatkowego 
dociążenia kół napędowych 
ciągnika, co jest szczególnie 
istotne w niesprzyjających 
warunkach pracy agregatu 
transportowego, uwzględ-
niających przykładowo ry-
zyko nadmiernego poślizgu 
kół ciągnika. Trudne wa-
runki użytkowania agrega-
tów transportowych w go-
spodarstwie, a do takich za-
licza się jazdę po rozmokłym 
podłożu skłaniają do zwró-
cenia uwagi na dostępność 
opcji założenia szerszego 
ogumienia w przyczepie. 

Funkcjonalność 
Istotne znaczenie przywią-

zuje się do takich cech użyt-
kowych jak chociażby wypo-
sażenie w instalację hydrau-
liczną do rozładunku przez 
przechylenie na boki lub do 
tyłu. Dzięki temu można 
znacznie przyspieszyć roz-
ładunek przewożonej masy 
i osiągnąć większą wydaj-
ność pracy środka trans-
portowego. 

Sprzęt transportowy użytko-
wany w gospodarstwie powi-
nien charakteryzować się wy-
sokim poziomem funkcjo-
nalności. Oznacza to, że poza 
sprawnym przewozem masy 
towarowej powinien być przy-
stosowany do jej samodziel-
nego rozładunku, w najlep-
szym przypadku na trzy strony. 
Takie cechy prezentują przy-
czepy samowyładowcze. 

O funkcjonalności użyt-
kowania decyduje również 
szereg uzupełniających ele-

mentów opcjonalnego wy-
posażenia przyczep. Można 
w tym miejscu przykła-
dowo wymienić wyposaże-
nie w centralny system ry-
glowania ścian, system cen-
tralnego otwierania burt, za-
wór odcinający hydraulikę 
przy maksymalnym wychy-
leniu skrzyni (ograniczający 
ryzyko wywrócenia przy-
czepy), układ do hydraulicz-
nej obsługi otwierania tylnej 
burty, ergonomiczne górne 
zamki ścian, nadstawy (po-
jedyncze, podwójne lub po-
trójne, pełne lub z ażurową 
siatką), plandekę (w niektó-
rych modelach przyczep ze 
stelażem), a także okno z za-
suwą w ścianie tylnej. 

Bezpieczne przyczepy 
Wszyscy producenci przy-

czep dostosowują swoje wy-
roby do wysokich norm bez-
pieczeństwa. Stąd nie przez 
przypadek w komplecie z 
przyczepą znajdują się po-
desty, instalacje oświetle-
niowe, a także montowane 
są systemy centralnego ryglo-
wania burt. Wartościowym 
rozwiązaniem sprzyjającym 
zachowaniu bezpieczeństwa 
obsługi jest również opcja 
otwierania burty od dołu. 
Ważne, szczególnie w przy-
padku przyczep nowszej ge-
neracji jest również wyposa-
żenie w układy podnoszące 
bezpieczeństwo użytkowania, 
w tym kulowe systemy wy-
wrotu skrzyni, stanowiące al-
ternatywę dla dotychczas roz-
powszechnionych systemów 
typu bolcowego.

Elementem służącym bez-
piecznemu użytkowaniu 
przyczep jest ich wyposażenie 
w układ hamulcowy, który 
odpowiednio do standardów 
przyjętych przez producenta 
może być montowany w opcji 
hydraulicznej lub pneuma-
tycznej (z możliwością auto-
matycznej regulacji siły ha-
mowania i wyborem między 
instalacją jedno- i dwuobwo-
dową), z uwzględnieniem ha-
mulca postojowego. 

Nowoczesne rozwiązania 
przyczep przeznaczonych do 
celów rolniczych stanowią 
istotną pozycję w ofercie ta-
kich firm jak: Awrol Barwice, 
Cynkomet Czarna Biało-
stocka, Joskin, Metaltech Mi-
rosławiec, Pol-Mot Warfama, 
Pronar z Narwi i inne. 

Marek Gaworski
Katedra Organizacji i In-

żynierii Produkcji
SGGW Warszawa

Sezon zbioru zbóż stanowi doskonałą okazję do tego, aby podjąć temat… trans-
portu. Warunkiem sprawnego przebiegu żniw jest bowiem nie tylko dostęp do do-
skonale przygotowanych kombajnów zbożowych, ale i odpowiednio dobranych 
przyczep transportowych, bez których trudno sobie wyobrazić pełne wykorzy-
stanie potencjału maszyn do zbioru zbóż. 

Z ziarnem na przyczepie…

Istotne znaczenie przywiązuje się do takich cech użytko-
wych, jak wyposażenie w instalację hydrauliczną do roz-
ładunku przez przechylenie na boki lub do tyłu.
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Każda z wystaw ma 
swoją specyfikę. Ple-
nerowy charakter 

Opolagry na terenie lotniska 
w Kamieniu Śląskim i przyle-
gających polach pokazowych 
to doskonała okazja nie tylko 
do porównania pracy maszyn 
do zbioru zielonek podczas 
pokazów na polu ale także do 
samodzielnego przetestowania 
pracy maszyn – w tym roku 
ładowarek i ciągników z ła-
dowaczami czołowymi na 28 
torach. Czołowi producenci 
rozwiązań dla rolnictwa pre-
cyzyjnego – firmy John De-
ere, New Holland, Agco oraz 
Claas przedstawili swoje naj-
nowsze osiągnięcia w zdal-
nym sterowaniu a na specjal-
nie przygotowanych parku-
rach można było zmierzyć się 
z nowoczesną techniką rol-
niczą za kółkiem ciągników 
Challenger, Claas, John Deere 
z systemem GPS czy też New 
Holland T7.270 BluePower z 
systemem PLM.

Opolagra to nie tylko pokazy 
maszyn, wystawa i aukcja by-
dła, wykłady dotyczące wpływu 

ciśnienia powietrza w ogumie-
niu na zużycie paliwa, bezor-
kowej uprawy jako elementu 
ochrony środowiska glebo-
wego czy też instalacji bioga-
zowni jako czynnika wpływa-
jącego na optymalizację jako-
ści kiszonki, doradztwo oraz 
konkursy dla zwiedzających, 
ale przede wszystkim prezen-
tacje ofert firm – których z 
każdą edycją targów przybywa. 
Po raz drugi Przedsiębiorstwo 
Nasiennictwa Ogrodniczego i 
Szkółkarstwa w Ożarowie Ma-
zowieckim, obok oferty nasion 

warzyw zaprezentowało ma-
szyny do przetwarzania pło-
dów rolnych, m.in. linię do 
produkcji mąki z ziaren zbóż, 
w skład której wchodzi młyn z 
kamieniem naturalnym, ma-
szynę do łuszczenia kolb ku-
kurydzy z podajnikiem do pa-
kowania ziarna w worki, ma-
szynę do przecierania owo-
ców i warzyw, a także domowy 
młyn do mielenia ziaren zbóż 
na mąkę, szczególnie polecany 
do gospodarstw ekologicz-
nych. Szczególnym zaintere-
sowaniem cieszył się mieszal-

nik pionowy przeznaczony do 
produkcji wszystkich rodza-
jów pasz dla zwierząt hodow-
lanych (bydła, trzody chlewnej 
i drobiu). To idealne rozwiąza-
nie dla mniejszych farm i in-
dywidualnych gospodarstw 
rolnych, które pozwala na pro-
dukcję pasz z własnych, tań-
szych płodów rolnych, a jego 
zakup szybko się zwraca.

Trzy czerwcowe dni na tar-
gach to szansa na rozmowy 
z producentami i dealerami 
sprzętu rolniczego dla zainte-
resowanych inwestowaniem w 
swoje gospodarstwa. Jak pod-
kreślali wystawcy, podczas te-
gorocznej Opolagry wśród 
zwiedzających było więcej 
osób z precyzyjnymi pyta-
niami poszukujących kon-
kretnych rozwiązań technicz-
nych do swoich gospodarstw. 
Co prawda, nie często te roz-
mowy kończą się zawarciem 
transakcji, ale wzrost oczeki-
wań ze strony potencjalnych 
czy też realnych klientów to 
na pewno nowe wyzwania 
dla firm całego sektora rol-
nictwa. n

Smaki Opolagry

Sezon wystawienniczy i targowy w kraju trwa prak-
tycznie przez cały rok. Wśród ogromnej oferty wy-
staw o randze międzynarodowej czy też regionalnej 
czasem trudno jest dokonać wyboru, ale zawsze warto 
poszukać.

Ewa Grabowska
Wiadomości Rolnicze Polska

ewa@wrp.pl

Rolnictwa precyzyjnego można także dotknąć – to jeden 
ze „smaków” Opolagry.

john deere i Kuhn – wspólna prasa 
kostkująca

Firmy Grupa Deere & Company i Kuhn poinformowały o 
podjęciu decyzji odnośnie współpracy strategicznej. Poro-
zumienie dotyczy produkcji przez firmę Kuhn dużych pras 
kostkujących pod marką John Deere na rynki Regionu 2, 
na który składają się: Europa, WNP, Afryka Północna oraz 
Bliski i Środkowy Wschód. John Deere nabędzie licencję 
od firmy Kuhn i będzie mógł dostosować konstrukcję do 
oczekiwań klientów na innych rynkach. 

„Umowa pozwoli poszerzyć ofertę maszyn John Deere do 
zbioru słomy i siana dla gospodarstw hodowlanych oraz tych 
z produkcją mieszaną”, powiedział William F. Norton Vice 
President, Globalnej Platformy Maszyn do zbioru słomy i 
siana. „Po dokonaniu oceny rynku dużych pras kostkujących 
ustaliliśmy, że produkt firmy Kuhn pozwoli nam w sposób 
najbardziej efektywny obsłużyć terminowo naszych klien-
tów z wykorzystaniem dobrego i wypróbowanego rozwiąza-
nia obejmującego standardowy serwis posprzedażny firmy 
Deere.” 

W ramach umowy, firma Kuhn będzie produkować dla John 
Deere duże prasy kostkujące oferowane na region 2, pod-
czas gdy firma John Deere będzie produkować duże prasy 
kostkujące poza regionem 2. Następnie, obie firmy będą 
niezależnie projektować i ulepszać duże prasy kostkujące 
w celu pełnego spełnienia oczekiwań Klientów na różnych 
rynkach i nadal konkurować na całym świecie dużymi 
prasami kostkującymi swoich własnych marek. 

„Kuhn projektuje i produkuje wysokiej jakości duże prasy kost-
kujące, obecnie sprzedawane głównie w Europie. Nowo za-
warta umowa pozwoli firmie Kuhn na zwiększenie zdolno-
ści produkcyjnej i wydajności, oraz dalsze opracowywanie 
rozwiązań w dziedzinie dużych pras kostkujących”, dodał 
Michel Siebert, Prezes i Dyrektor generalny Kuhn Group.

Dostępność maszyn wynikająca z tej współpracy strategicz-
nej zostanie ogłoszona za kilka miesięcy. Warunki finan-
sowe umowy nie zostały ujawnione. 

EG na podst. John Deere Polska

INfoRmaCjE
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AGRO-EKO Kietrz (077) 471-17-65, Agro Kompleks Szamotuły (061) 292-61-23, Agro-Serwis Romanów 502-333-111, Agroma Białystok (085) 
661-00-41, AGROMIX Rojęczyn (065) 538-82-76, MT Agro Stara Dąbrowa (059) 811-34-20, 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, K&H Agrotech
Modlikowice 35 (76) 877-43-16, KAGRO Stara Łubianka (067) 216-03-18, LEHMANN Agrotechnika Wielkawieś (061) 894-90-01, MIRTRANS 
Płoskinia (055) 243-13-10, Omega Mostkowo 39A 095 764 80 98, Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. Legnica (076) 850-61-49, ROL-MECH
Radymno (016) 628-22-66, Rolmot Sp. z o. o. Zakrzewo (054) 272-00-88, ROLTECH Henryk Witaszek Pyrzyce 607 545 171, ROLTEX Krasnystaw 
(0-82) 576-43-43, 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 (59) 841-23-98

Wysoka wydajność, mniejsze 
zapotrzebowanie mocy oraz szerokie 
spektrum zastosowań – uniwersalny 
zestaw uprawowo-siewny z 
kompaktową broną talerzową Heliodor 
oraz pneumatycznym siewnikiem 
Solitair. Idealne przygotowanie pola 
przed siewem za pomocą agresywnych 
talerzy o średnicy 465 mm, optymalne 
wstępne zagęszczenie oraz wyrównanie 

zapewnia wał trapezowy, następnie 
precyzyjny wysiew dwutarczowymi 
redlicami wyposażonymi w kółko 
kopiujące. Wszystkie te rozwiązania 
� rmy Lemken w praktyce gwarantują 
Państwu precyzyjną uprawę oraz 
wysiew. Modułowa budowa zestawu 
pozwala na niezależna pracę samą brona 
talerzową Heliodor oraz podłączenie 
siewnika do brony wirnikowej Zirkon.

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

24 rzędy niebieskich redlic 
talerzowych
Zestaw Heliodor i Solitair � 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
Prokurent:  Krzysztof Mrula tel. +48 601 984 918
Doradcy handlowi:
Pn-Wsch:  Marek Zieliński tel. +48 722 097 877
Pn-Zach:  Mikołaj Szembek  tel. +48 601 626 215
Południe:  Michał Adamowicz tel. +48 601 802 511
Części:  Ryszard Kowalczyk  tel. +48 722 097 878
Serwis:   Marcin Milczarek  tel. +48 605 268 999
  Grzegorz Masłowski  tel. +48 603 895 494

W chwili obec-
nej najtańsze 
nawigacje sa-

mochodowe kosztują nie-
wiele ponad 100 zł, a po-
wszechne są nawigatory 
w telefonach komórko-
wych czy przeznaczone 
dla sportowców – w obu-
dowie zegarka. 

Pojawienie się ukła-
dów prowadzenia równo-
ległego, będących wstę-
pem do rozwiązań rolnic-
twa precyzyjnego w za-
stosowaniach rolniczych, 
podniosło jakość wyko-
nywania zabiegów agro-
technicznych na nowy 
poziom. Precyzja prze-
jazdu pozwala na zwięk-
szenie dokładności, co 
przekłada się na zwyżkę 
plonu.

Co oferuje rynek
W chwili obecnej zaintere-

sowany nabywca może wy-
brać ze stosunkowo boga-
tej oferty oferowanej głów-
nie przez koncerny takie 
jak AGCO, John Deere czy 
New Holland. Nie są to jed-
nak systemy tanie.

Wraz z rozwojem tech-
nologii producenci spoza 
branży rolniczej coraz po-
wszechniej oferują rozwią-
zania pozycjonujące za po-
mocą GPS w przystępnej ce-
nie.

Leica-Geosystems
W bieżącym roku Leica-

Geosystems wprowadziła 
na polski rynek pełną pa-
letę swoich nawigatorów 
rolniczych. Firma ta ma po-
nad 200 lat doświadczenia w 

pionierskich technologiach 
geodezyjnych i kartograficz-
nych, a produkty i usługi Le-
ica-Geosystems cieszą się za-
ufaniem profesjonalistów na 
całym świecie. Firma znana 
jest z szerokiej gamy rozwią-
zań, pozwalających na pre-
cyzyjne pomiary i zbieranie 
danych przestrzennych, na 
ich szybkie przetwarzanie, 
łatwą analizę i prezentacje 
zebranych informacji.

LEICA mojo
Oferowane systemy w ni-

czym nie ustępują swoim 
konkurentom. Dostępne 
obecnie nawigatory Leica 
to między innymi – mojo 
,mojo 3D, mojoMINI. Każdy 
z nich służy do obrazowania 
pracy na polu, wyznacza-
nia różnego kształtu ście-
żek, obliczania powierzchni 
pola oraz współpracy z róż-
nymi maszynami rolni-
czymi. Wszystkie one pra-
cują na darmowym sygnale 
DGPS dającym dokładność 
około 25 cm (przejazd do 
przejazdu). Model mojo 

ma możliwość odbioru za 
darmo bardzo dokładnego 
sygnału referencyjnego 
RTK, którego wykorzysta-
nie podnosi dokładność do 
2,5 cm (przejazd do prze-
jazdu). Poprawki do tego 
sygnału może otrzymywać 
drogą radiową, jak i po-
przez tzw. „cors” (komuni-
kacja odbywa się poprzez 
internet i sieć telefonii ko-
mórkowej – to rozwiązanie 
nie wymaga własnych an-
ten zewnętrznych). Dzięki 
tak precyzyjnemu sygna-
łowi oraz odpowiedniemu 
oprogramowaniu służącemu 
do sterowania ciągnikami, 
mojo jest wykorzystywany 
w pierwszej kolejności do 
wysiewu nasion. Komuni-
kacja poprzez internet po-
zwala na stałe monitorowa-
nie pracy ciągnika, jego po-
zycji oraz natychmiastowy 
kontakt z serwisem lub ope-
ratorem znajdującym się na 
polu. Wszystkie te rozwią-
zania są dedykowane przede 
wszystkim dużym gospodar-
stwom rolnym, oraz gospo-
darstwom specjalistycznym. 
Producent nie zapomniał 
jednak o małych i średnich 
producentach rolnych, ofe-
rując model mojoMINI.

mojoMINI
Leica mojoMINI to pierw-

szy w naszym kraju nawiga-
tor rolniczy i drogowy w jed-
nym. W zależności od zasto-
sowania, może być używany 
do nawigacji drogowej, jak 
również jazdy równoległej na 
polu. Praca z tym nawigato-
rem jest bardzo prosta i in-
tuicyjna. Z wykorzystaniem 
mojoMINI można precyzyj-
nie wyznaczyć ścieżki, zmie-
rzyć obszar czy pokazać w 
czasie rzeczywistym obszar 
wykonanego zabiegu.

MINI posiada 7-calowy 
wyświetlacz dotykowy. Jego 
montaż w kabinie jest pro-
sty, nie wymagający dodat-
kowego instalowania wiązki 
elektrycznej czy wsporni-
ków. Posiada wbudowany 
głośnik, baterię zasilającą, 

która pozwala na pracę bez 
zewnętrznego źródła zasi-
lania przez około 2 godziny, 
oraz kalkulator. Dodatkową 
zaletą jest możliwość zasila-
nia zewnętrznego z instalacji 
o napięciu znamionowym 12 
i 24 V. Urządzenie posiada 
dwie anteny GPS. Do pracy 
na drodze wykorzystuje an-
tenę wewnętrzną, natomiast 
do zadań polowych stosuje 
się antenę zewnętrzną Geo-
Spective która łączy się z na-
wigatorem poprzez blueto-
oth, co eliminuje koniecz-
ność przeprowadzania insta-
lacji kablowych. 

W chwili obecnej systemy 
nawigacyjne LEICA to naj-
tańsza oferta rynkowa, nie 
ustępująca, a nawet przewyż-
szająca dedykowane rozwią-
zania dla rolnictwa. n

LEICA mojoMINI

Jeszcze kilka lat temu, elektroniczne systemy nawigacyjne GPS-NAVSTAR, czyli popularny GPS były dostępne 
tylko w zastosowaniach lotniczych, morskich i militarnych. Uwolnienie technologii przez Departament Obrony 
Stanów Zjednoczonych – twórcę i właściciela systemu – spowodowało upowszechnienie tych rozwiązań.

Krzysztof Bogusławski

Leica-Geosystems to światowa firma z siedzibą w He-
erbrugg w Szwajcarii. Posiada dziesiątki tysięcy klien-
tów, którzy są obsługiwani przez ponad 3500 pracow-
ników w 28 krajach i setki partnerów znajdujących się 
w ponad 120 krajach na całym świecie. Firma ta jest 
częścią szwedzkiej grupy Hexagon.

Mgr inż. Jacek Król zajmuje się 
naprawami opryskiwaczy, zagad-
nieniami rolnictwa precyzyjnego  
i techniką oprysku od 1993 roku. 

Chcesz wiedzieć więcej – za-
dzwoń! Tel.: 601 788 825  
e-mail: biuro@opryskiwacze.com

DYŻUR MECHANIZATORA

Producent nożyków żniwnych i listew nożowych marki
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Ciągnik jest maszyną 
skonstruowaną bez 
mała od podstaw. 

Seria 700 otrzymała wiele 
nowych rozwiązań technicz-
nych, inne pochodzą od star-
szych braci – modeli 800 i 
900. Tak stało się na przy-
kład z terminalem Fendt 
Variotronic, pochodzącym 
z modeli 800 i 900. Ma to 
ułatwić pracę operatorom, 
przesiadającym się z więk-
szych modeli.

Doskonała widoczność i komfort
Ważną innowacją jest za-

stosowanie czołowej szyby 
panoramicznej, której ob-
rys zachodzi na dach. Po 
raz pierwszy producent cią-
gnika wziął w sposób kom-
pleksowy pod uwagę bez-
pieczeństwo pracy z łado-
waczem czołowym. Wielka 
powierzchnia szyby czołowej 
pozwala na obserwację na-
rzędzia ładowacza wraz z ła-
dunkiem w górnym położe-
niu. Kabina o handlowej na-
zwie VisioPlus pozbawiona 
została słupka B. Powierzch-
nia przeszklona wynosi 6,1 
m2, i zapewnia doskonałą wi-
doczność dookolną. W za-
leżności od zapotrzebowa-
nia użytkownika, dostępne 
są trzy opcje zawieszenia 
kabiny. Oprócz zawiesze-
nia mechanicznego, pneu-
matycznego dostępny jest 
również elastyczny układ 3-
punktowy, analogiczny jak w 
modelu 800. Kabina jest wy-
posażona w nowy panel ste-

rujący klimatyzacją. Ponadto 
we wnętrzu znajdują się rów-
nież chłodzone schowki na 
żywność i napoje. Konsola 
sterująca wraz z podłokiet-
nikiem skupia większość 
elementów niezbędnych do 
efektywnego sterowania cią-
gnikiem. Znany od dwóch 
lat system Fendt Variotronic, 
zaimplementowany został do 
modelu 700. Został on wy-
posażony w nowy ekran do-
tykowy, na którym skupiono 
systemy VarioDoc, VarioGu-
ide oraz podgląd z kamer ze-
wnętrznych.

Jednostka napędowa
Serię 700 napędza 6-cy-

lindrowa rzędowa jed-
nostka Deutz, o pojemno-

ści skokowej 6,06 l. Silnik 
wyposażony jest w 4 za-
wory na cylinder, zasilany 
wysokociśnieniowym ukła-
dem CommonRail i chłod-
nicę Intercoller. Fendt 700 
to kolejny krok wdrażania 
systemu SCR. Dzięki temu 
spełniona została norma Tie-
rIV(Stage3b). Silnik współ-
pracuje z nową przekładnią 
Vario ML180. Ciągnik może 
osiągnąć prędkość 50 km/h 
(1700 o/min). Moment obro-
towy 1058 Nm osiągany jest 
przez jednostkę napędową 
przy prędkości obrotowej 
1450 o/min. (model 724)

Hydraulika
Układ hydrauliczny o 

wydajności 100 l/min za-

kończony 5 dwukierunko-
wymi wyjściami hydrau-
liki zewnętrznej z tyłu i 2 
z przodu. Udźwig podno-
śnika tylnego – 95,8 kN i 
przedniego 44,2 kN, oraz 
zintegrowane złącza ste-
rowania ładowaczem czo-
łowym sprawiają, że nowa 
700 stanowi poważną po-
zycję na rynku.

Ciągnik może być wypo-
sażony w dedykowany ła-
dowacz czołowy.

Projektanci i konstruk-
torzy przyłożyli dużą wagę 
do detali. Tak funkcjonal-
ność konstrukcji, jak rów-
nież jakość materiałów jest 
wzorcowa. n

Nowy 700 Vario

Fendt wprowadził do sprzedaży nowy ciągnik serii Fendt 
Efficient Technology. Jest to seria oznaczona symbolem 
700, mieszcząca się w zakresie mocy 200 do 240 KM. 
Nowe ciągniki wyposażone są w technologię SCR pozwa-
lającą na spełnienie norm emisyjnych Stage3b.

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl

Grzegorz Brodziak, Prezes Poldanor SA.

INfoRmaCjE
Nabór na utP: rolnictwo ekologiczne i 
diagnozowanie upraw

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP i Katedra Szcze-
gółowej Uprawy Roślin ogłaszają nabór na studia pody-
plomowe w zakresie rolnictwo ekologiczne oraz diagno-
zowanie stanu upraw rolnych. 

Uzyskana przez absolwenta studiów wiedza i umiejętno-
ści w zakresie rolnictwa ekologicznego przygotowują do 
przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na inspek-
tora rolnictwa ekologicznego.

Zdany przed komisją kwalifikacyjną egzamin, upraw-
nia do ubiegania się o wpis do rejestru inspektorów rol-
nictwa ekologicznego, prowadzonego przez Głównego 
Inspektora JHARS. Świadectwo ukończenia studiów 
uprawnia również do przejęcia gospodarstwa rolnego w 
ramach działania „Renty strukturalne”.

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów I i II 
stopnia, a w szczególności do osób zainteresowanych te-
matyką rolnictwa ekologicznego, zakładów przetwór-
stwa spożywczego, właścicieli gospodarstw agrotury-
stycznych.

Program studiów: Regulacje prawne, Produkcja roślinna 
w systemie ekologicznym, Produkcja zwierzęca w sys-
temie ekologicznym, Przechowalnictwo i przetwórstwo 
oraz rynek surowców ekologicznych , Finansowa ob-
sługa gospodarstw ekologicznych, Agroturystyka.

Rozpoczęcie zajęć nastąpi w październiku 2011 roku.
Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 

2011 do lipca 2012 roku), w formie niestacjonarnej, 250 
godzin. Opłata 2250 zł za semestr studiów. 

Zgłoszenia można składać w terminie: od 01 lipca do 15 
września 2011 roku.

Uzyskane kwalifikacje w diagnozowaniu stanu upraw po-
zwolą na prognozowanie plonu roślin na różnych eta-
pach jego formowania oraz wykonywanie zawodu rze-
czoznawcy d/s szacowania i wyceny szkód w uprawach 
rolnych.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Dia-
gnozowanie stanu upraw rolnych” uprawnia również 
do przejęcia gospodarstwa rolnego w ramach działania 
„Renty strukturalne”.

Przyjmowanie podań na IV edycję planowane jest na 
okres od 15 września do 15 listopada 2011 r.

Rozpoczęcie zajęć nastąpi w styczniu 2012 roku.
Czas trwania studiów: dwa semestry w formie niestacjo-

narnej, 150 godzin. Opłata 1400 zł za semestr studiów. 
Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Grażyna Harasimo-

wicz-Hermann, tel. (0 52) 374-94-07; kom. 660 064 941; 
e–mail: hermanng@utp.edu.pl

Szczegóły na http://wr.upt.edu.pl/uprawa/studia_pody-
plomowe.html UTP
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2000, 5861 moto/godz.
0049 (0)2652 6032

Fendt Fendt 712 Vario

40.336 €

2001, 5213 moto/godz.
0049 (0)5429 941126

Massey Ferguson 6290 A

25.000 €

1998, 6800 moto/godz.
0049 (0)771 8967950

John Deere 6910

33.529 €

1992, 6500 moto/godz.
0049 (0)2373 97780

Deutz-Fahr DX 6.31

24.790 €

2002, 5750 moto/godz.
0049 (0)4351 75630

John Deere 6920

40.924 €

2009, 650 moto/godz.
0049 (0)771 8967950

Massey Ferguson 7490

96.639 €

2007, 1493 moto/godz.
0049 (0)8459 327475

Claas Xerion 3300 VC

138.571 €

2005, 6900 moto/godz.
0049 (0)4531 17240

Claas Ares 826 RZ Co

32.500 €

1997, 15572 moto/godz.
0049 (0)2652 6032

Fendt Farmer 515

18.403 €

2002, 4670 moto/godz.
0049 (0)2652 6032

Deutz-Fahr Agrotron 150

25.126 €

1999, 4466 moto/godz. 
0049 (0)8459 327475

Case-IH MX 110

27.731 €

2000, 5400 moto/godz.
0049 (0)9401 60256

Fendt Farmer 309 C

33.900 €

ceny netto w € + sprzedaż pośrednia zastrzeżona +

Marek Niestępski 
gospodaruje na 
98 ha własnych 

i 10 ha dzierżawy. Gospo-
darstwo nastawione jest na 
produkcję mleka. Stado za-
wiera 100 szt .krów mlecz-
nych, do tego cielęta i ja-
łówki; razem 170 szt. Struk-
tura upraw w gospodarstwie 
to ponad 30 ha kukurydzy, 
ok. 30 ha użytków zielonych 
oraz pszenica i rzepak. Pan 
Marek sianokiszonkę spo-
rządza w balotach, zużywa-
jąc w sezonie 1500 szt. balo-
tów kiszonki i 500 szt. balo-
tów słomy. 

WRP: Od kiedy stosuje Pan 
siatkę do bel firmy Tama?

Marek Niestępski: To 
będzie już 3 sezon jak sto-
suję siatkę firmy Tama. 
Wcześniej stosowałem 
siatki z firmy John De-
ere.

WRP: Jakim sprzętem 
sporządzane są baloty?

MN: Używam prasy firmy 
Claas Variant 265 z docina-
czem oraz owijarki samoza-
ładowczej firmy Vicon.

WRP: Jakie widzi Pan 
zalety stosowania siatki 
Tama w odniesieniu do 
Pańskiego gospodarstwa?

MN: Siatka firmy Tama ma 
to do siebie, że obejmuje cały 
balot, jest on równo pokryty, 
brzegi są bardzo dobrze za-

bezpieczone i trzymają się 
mocno.

WRP: Która z cech tych 
siatek przekonała Pana o 
wyborze właśnie tego pro-
duktu?

MN: Siatka ta jest wytrzy-
mała a brzegi nie odklejają 
się pod wpływem wiatru. A 
tak dzieje się z siatkami in-
nych firm. 

WRP: Co skłoniło Pana do 
wzięcia udziału w konkursie 
i skąd dowiedział się Pan o 
tym konkursie?

MN: Zostałem zaproszony 
przez firmę Jol-Met i tam 
dostałem gazetę Wiadomo-
ści Rolnicze Polska z ulotką z 
informacjami.

WRP: Gdzie się Pan za-
opatruje w siatkę?

MN: Wyłącznie w firmie 
Jol-Met.

Firma Jol-Met jest jednym 
z dealerów firmy Tama Pol-
ska. Klientami firmy są właści-
ciele i małych, i dużych gospo-
darstw specjalizujących się w 
hodowli bydła. – Siatki Tama 

Polska sprzedajemy w zasa-
dzie od samego początku, jak 
tylko na rynku pojawiła się ta 
marka, czyli od 3 lat – mówi 
Włodzimierz Smurlik. – Z 
roku na rok opinia jest coraz 
lepsza. Nie trzeba już rolnika 
namawiać do zakupu, bo sam 
widzi zarówno pozytywy, jak 
też różnice miedzy siatką Tama 

a innymi firmami. Przy wy-
borze tych siatek najważniej-
szym punktem jest jakość pro-
duktu, która jest widoczna go-
łym okiem. Oczywiście na za-
kup wpływa też i wytrzymałość 
siatek, oraz – jak w przypadku 
siatek Premium – technologia 
Edge to Edge, czyli gwarancja 
pełnego pokrycia beli. n

Siatka Tama – rozstrzygnięcie konkursu!

Szczęśliwym zwycięzcą konkursu firmy Tama Polska i posiadaczem 5 rolek siatki ECOBULL 3000 m został Pan 
Marek Niestępski, zamieszkały w miejscowości Bobino-Grzybki gmina Płoniawy, województwo mazowieckie. 

Wrp.pl

1 marca 2009 roku, firma Tama Plastic Industry otworzyła w Polsce swoje przedsta-
wicielstwo – firmę Tama Polska w Sieradzu. Tama Plastic Industry została założona 
w 1950 roku w Izraelu, gdzie 60 lat temu zrodziła się wizja, która jest realizowana już 
przez trzecie pokolenie. Tama specjalizuje się w produkcji opakowań i produktów 
ochronnych dla rolnictwa. Główne produkty to: siatki rolnicze, siatki ochronne, siatki 
zacieniające, siatki do zastosowań ogrodniczych, folia do bawełny, sznurek rolniczy i 
artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych. Produkty sprzedawane są 
na kontynencie amerykańskim (USA, Kanada), w Australii i Nowej Zelandii oraz w 
całej Europie. Tama zatrudnia około 800 osób na całym świecie i ma 6 zakładów pro-
dukcyjnych w Izraelu oraz w Europie.

Nagrodę 5 rolek siatki ECOBULL 3000 m zwycięzcy konkursu Markowi Niestępskiemu 
wręczył Jacek Kalkowski z firmy Tama Polska.

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

Przyczepa samozbierająca 
Deutz-Fahr, stan dobry, 17.700
PLN netto, 1994 r

Kosiarka Muthing, 2 metry, 
nowa, 12.000 PLN netto

Kombajn Deutz-Fahr 35.80,
heder 4,20m, 1987 rok, 
cena 54.000 PLN netto

Kosiarki dyskowe PZ, Kverneland, szer. 160-180cm, Przewracarki do 
siana Claas i Deutz-Fahr, części używane do ciągników CASE-IH, kombajnów Claas 

Dominator 105, pras kostkujących New Holland, i kombajnów Dronningborg

Prasa kostkująca New Holland, 
stan dobry, cena 6.500 PLN

Kombajn Dronningborg 3m.,
100% sprawny, cena 12.500 PLN 
netto

Kombajn jednorzędowy 
Thyregod, duński, 
cena 12.500 PLN netto

Kosiarka Taarup 306, z kondy-
cjonerem, szer. 2.10 m., 
cena 6.500 PLN netto

Przetrząsarka 
Claas Volto 540 Ha

Kombajn Grimme MK 700,
przystawka do cebuli, 
cena 9.900 PLN
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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 Vreten i Farma 
od 6 Ton

KSM R1-3/12 - rozdrabniacz do gałęzi

Kosiarka Mower, 3 noże, szer. robocza 
1,60m. 

Wóz Paszowy GILIOLI 7m, 9m, 11m Kosiarka RED-CUT płozowa, nożowa, 
1,8m szer.

KSM R1-5/8 - rozdrabniacz do gałęzi

Trup JF 110 Kosiarka bijakowa szer. 
1,10m

CASE IH 5140 MAXXUM turbo 1994r. 
120 KM, 4 WD

Frontpaker koła ugniatające szer. 1,35

KEENAN wóz paszowy mieszający
10m3

Fendt  310 LSA  Turbomatik 1988r., 
4 WD, 11177 motogodzin

Kombajn ziemniaczany Grimme Mata-
dor ST 750SR, jednorzędowy

Kombajn New Holland 8060 Clayson
1990r.  2772 motogodziny, heder 3,90

Wał Dal-Bo Cambridge 5,10 szer.

Opryskiwacz Hardi 850L.

Fadroma Fiat Allis  345B, 1989r. 1571 
motogodzin

Zgrabiarka do siana Fransgard  2,90m 
szer. zawieszana ciągana 1 karuzela

Wał strunowy Cambella szer 1,30m

nowe maszyny • nowe maszyny • nowe maszyny

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

Wał uprawowy DAL-BO MAXIROLL
system DUOFLEX, hydraulicznie składa-
ny, szer. 6,3m



Z inicjatywy samorządu rol-
niczego 9 czerwca w Biurze 
Krajowej Rady Izb Rolniczych 
w Warszawie producenci wa-
rzyw spotkali się z Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mar-
kiem Sawickim.

W trakcie spotkania, któ-
rego gospodarzem był Wik-
tor Szmulewicz, prezes KRIR  

dyskutowano o skutkach kry-
zysu na rynku owoców i wa-
rzyw spowodowanego szcze-
pem bakterii EHEC. Polscy 
producenci stracili dotychczas 
około 45 mln euro (z upraw 
pod osłonami oraz warzyw 
gruntowych), ponieważ ceny 
warzyw spadły do poziomu 
o wiele niższego od kosztów 

produkcji (pomidory sprzedają 
poniżej złotówki za kilogram, a 
ogórki nie znajdują nabywców 
nawet po 20 groszy).

Uczestnicy spotkania zwró-
cili uwagę, iż do tej pory nikt 
nie zagwarantował im wyrów-
nania strat oraz że nie ma sys-
temu ich monitorowania, na 
podstawie którego byłyby w 
przyszłości dokonywane wy-
równujące wypłaty. 

Wiktor Szmulewicz  zadekla-
rował wsparcie izb rolniczych 
dla polskich ogrodników oraz 
zapowiedział, że wystąpi na fo-
rum Komitetów Copa-Cogeca 
o udzielenie jak najszybszej po-
mocy polskim producentów, a 
także będzie wnioskował, aby 
ogrodnicy mogli składać wnio-
ski bezpośrednio do agencji 
płatniczej, a nie przez grupy 
producentów. Zapowiedział 
również, iż samorząd rolniczy 
dołoży wszelkich starań, aby 
rynek rosyjski zniósł embargo 
na produkty roślinne z UE. 

autoNomICZNa ogÓLNoPoLsKa WKŁadKa IZB RoLNICZyCH 2011/07-08 (80) wkładka pod redakcją Wojciecha Petery

W piątek 3 czerwca w trakcie 
pierwszego posiedzenia Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych IV 
kadencji wybrano nowe or-
gany KRIR.

Wiktor Szmulewicz, prezes 
Mazowieckiej Izby Rolniczej 
został ponownie prezesem 
KRIR. Natomiast funkcje wi-
ceprezesa przez najbliższe 4 lata 
sprawował będzie Marek Bo-
rowski – delegat Kujawsko – 
Pomorskiej Izby Rolniczej. Po-
nadto członkami zarządu zo-
stali: Stanisław Bartman, prezes 
Podkarpackiej Izby Rolniczej, 
Robert Nowak – delegat Ślą-
skiej Izby Rolniczej i Grzegorz 
Mazur – delegat Zachodniopo-
morskiej Izby Rolniczej.

W trakcie obrad prezesi i 
delegaci tworzący KRIR wy-
brali również Komisję Rewi-
zyjną (Bronisław Węglew-
ski, Zbigniew Tomaszewski, 
Grzegorz Leszczyński, Her-
bert Czaja, Mirosław Borow-
ski) oraz Komisję Budżetową 
(Andrzej Frąckowiak, Wiesław 
Kubicki, Bogdan Zioła, Julian 
Sierpiński, Bogumiła Roszczyk 
– Parzych, Marek Lenczowski 
i Jan Heichel).

Krajowa Rada Izb Rol-
niczych jest reprezentacją 

wszystkich izb rolniczych. W 
skład Krajowej Rady wchodzą 
prezesi izb rolniczych oraz po 
jednym delegacie z każdej izby 
wybranym przez walne zgro-
madzenie. Krajowa Rada, jak 
każda z wojewódzkich izb rol-
niczych posiada osobowość 
prawną.

Krajowa Rada Izb Rolni-
czych obraduje na posiedze-
niach, zwoływanych przez za-
rząd. Krajowa Rada jako ca-
łość podejmuje najważniej-
sze decyzje stanowiące, ustawa 
o izbach rolniczych nie prze-
widuje bowiem odrębnego – 

najwyższego organu Krajowej 
Rady, jakim w poszczególnych 
izbach jest walne zgromadze-
nie.

Organem wykonawczym 
Krajowej Rady Izb Rolniczych 
jest Zarząd wybrany przez nią 
spośród jej członków. Do wła-
ściwości działania zarządu na-
leżą wszelkie sprawy nie za-
strzeżone ustawą lub statutem 
do właściwości innych orga-
nów Krajowej Rady.

Zarząd realizuje swoje zada-
nia przy pomocy biura, któ-
rym kieruje dyrektor.

Nowy zarząd KrIr

wsparcIe dla 
ogrodNIKów

Wiktor Szmulewicz, pre-
zes Krajowej Rady Izb Rol-
niczych oraz Grzegorz Ma-
zur, członek zarządu KRIR 
20 czerwca uczestniczyli w 
zorganizowanej przez Kra-
jową Izbę Nasienną (w sie-
dzibie resortu rolnictwa 
w Warszawie) konferencji 
„Kwalifikowany materiał 
siewny – potencjał jeszcze 
niewykorzystany”.

Jej celem było przede 
wszystkim upowszechnienie 
wiedzy o korzyściach wyni-
kających ze stosowania od-

powiednio dobranych od-
mian oraz kwalifikowanego 
materiału siewnego. Podczas 
obrad omówiono stan wyko-
rzystania nasion kwalifiko-
wanych w Polsce, użycie na-
sion kwalifikowanych przez 
rolników, dopłaty do kwali-
fikowanego materiału siew-
nego, produkcję i sprzedaż 
nasion kwalifikowanych oraz 
czynniki wpływające na ja-
kość i cenę kwalifikowanego 
materiału siewnego, wyko-
rzystanie opłat licencyjnych, 
korzyści wynikające ze sto-

sowania nasion kwalifikowa-
nych i konsekwencje używa-
nia do siewu nasion niekwa-
lifikowanych. 

Uczestniczący w konferen-
cji hodowcy roślin, przedsta-
wiciele administracji rządo-
wej i samorządowej oraz or-
ganizacji rolniczych i rolni-
ków zgodnie podkreślali, że 
konieczne jest szersze upo-
wszechnianie wiedzy o po-
trzebie i korzyściach wyni-
kających ze stosowania kwa-
lifikowanego materiału siew-
nego. 

z udzIałem 
samorządu 
rolNIczego

W związku z katastro-
falną sytuacją ekonomiczną 
producentów i spółdzielni 
w sektorze warzyw i owo-
ców jaka powstała w wy-
niku skażenia łańcucha 
żywnościowego bakte-
riami E. coli, zarząd KRIR 
9 czerwca zaapelował do 
Komisarza UE ds. Rolnic-
twa, aby Komisja Europej-
ska uruchomiła wszystkie 
instrumenty jakimi dys-
ponuje w celu wypłaty 
odszkodowań dla produ-
centów oraz dla zniesienia 
ograniczeń handlowych 
nałożonych przez państwa 
trzecie na owoce i warzywa 
produkowane w UE.

– W Polsce warzywa pod 
osłonami uprawniane są 
na powierzchni około 5,5 
tys. hektarów. W ten spo-
sób produkowane jest około 
800 tys. ton warzyw. Sza-
cunkowo na jeden hektar 
uprawy pomidorów szklar-
niowych potrzeba nakła-
dów rzędu 1 mln zł (tj. 
250 000 euro). Przy plonie 
około 45 kg z metra kwa-
dratowego średnia cena za 
pomidory musiałaby wyno-
sić 2,5 zł (tj. ok. 0,6 euro), 
a ogrodnicy sprzedają je 
poniżej złotówki za kg, na-
tomiast ogórki nie znaj-
dują nabywców nawet po 
20 groszy. W takiej samej 

trudnej sytuacji są produ-
cenci warzyw gruntowych 
– mówi Wiktor Szmule-
wicz, prezes KRIR. – W 
gospodarstwach, które 
uprawiają warzywa pod 
osłonami pracuje w Pol-
sce 55 tys. ludzi, a mniej 
więcej tyle samo zatrud-
nionych jest w firmach, 
które kooperują z przedsię-
biorstwami ogrodniczymi. 
Jedna z najbardziej dyna-
micznie rozwijających się 
gałęzi naszego rolnictwa, 
jaką jest ogrodnictwo pod 
osłonami, z dnia na dzień 
znalazło się w sytuacji eks-
tremalnej.

z myślą o 
produceNtach 

warzyw

Nowy zarząd KRIR – od lewej: Grzegorz Mazur, Robert No-
wak, Wiktor Szmulewicz (prezes), Marek Borowski ( wice-
prezes), Stanisław Bartman.

W trakcie spotkania Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR za-
deklarował wsparcie izb rolniczych dla polskich ogrodni-
ków oraz zapowiedział, że wystąpi do Komitetów Copa-
Cogeca o udzielenie jak najszybszej pomocy producen-
tom warzyw i owoców.

Krajowa Izba Nasienna 20 czerwca zorganizowała w Warszawie konferencję na temat 
korzyści wynikających ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego.
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Najlepsi hodowcy z wo-
jewództwa opolskiego pre-
zentowali swoje zwierzęta 
na   8. Regionalnej Wysta-
wie Zwierząt Hodowlanych 
Opole – Bierkowice 2011 (5 
– 6 czerwca). W czasie ofi-
cjalnego podsumowania wrę-
czono hodowcom nagrody za 
najwyżej ocenione zwierzęta 
w kategoriach: bydło mięsne, 
trzoda chlewna, owce oraz 

drobny inwentarz, w tym: 
króliki, drób i gołębie. We-
dług wstępnych szacunków, 
w ciągu dwóch dni prezenta-
cji przez wystawę przewinęło 
się kilka tysięcy osób. 

Herbert Czaja ,prezes 
Izby Rolniczej podzięko-
wał wszystkim uczestnikom 
i zwrócił uwagę, że okazy z na-
szego regionu należą do naj-
lepszych w kraju. Życzył rów-

nież uczestnikom wytrwało-
ści w hodowli. Wyraził jed-
nocześnie zaniepokojenie o 
przyszłość rolnictwa z po-
wodu umiarkowanego zaan-
gażowania młodzieży w pracę 
na roli. Z kolei Wicemarsza-
łek Województwa Opolskiego 
Tomasz Kostuś podkreślał, że 
Opolszczyzna wyróżnia się w 
Polsce właśnie dzięki sile na-
szego rolnictwa. IRO

Rozmowa ze Stanisławem 
Bartmanem, członkiem za-
rządu Krajowej Rady Izb Rol-
niczych i prezesem Podkar-
packiej Izby Rolniczej.

Trzeci raz został Pan pre-
zesem Zarządu Podkarpac-
kiej Izby Rolniczej, pierwszy 
raz członkiem Krajowej Rady 
Izb Rolniczych w Warsza-
wie. Gratuluję. Zapytam za-
tem jakie są charakterystyczne 
oznaki przemian na polskiej 
wsi w ostatnich latach?

– Rzeczywiście, z izbą jestem 
związany od samego początku. 
Warto zaznaczyć, że w tym 
roku będziemy obchodzić 15-
lecie powołania izb rolniczych. 
W I kadencji działalności izby 
byłem delegatem do Walnego 
Zgromadzenia; w II kaden-
cji – członkiem Zarządu, a od 
III kadencji jestem prezesem 
Zarządu Podkarpackiej Izby 
Rolniczej. 3 czerwca br. zosta-
łem wybrany członkiem Za-
rządu KRIR. Jest to dla mnie 
ogromne wyzwanie, gdyż re-
prezentuję województwa cha-
rakteryzujące się znacznym 
rozdrobnieniem gospodarstw 
rolnych, dlatego muszę zrobić 
wszystko, aby przekonać mo-
ich kolegów z bogatszych te-
renów kraju, że małe gospo-
darstwa powinny  funkcjono-
wać i że należy im w tym po-
móc. Polska wieś w ostatnich 
latach bardzo się zmieniła. Go-
spodarstwa duże korzystają 
ze środków na modernizację i 

wprowadzają nowe wydajne 
maszyny, dodatkowo gospo-
darstwa małe przechodzą na 
ekologiczny sposób produkcji 
lub agroturystykę. Wszystko 
to mnie cieszy.

Wymagania stawiane obec-
nie rolnikom są większe niż 
kiedyś. Jak widzi Pan przy-
szłość wsi w kontekście re-
formy WPR po 2013 roku? 
Jakie wyzwania czekają pol-
ską wieś?

– Nasi rolnicy bardzo do-
brze radzą sobie we Wspól-
nej Polityce Rolnej, pomimo 
tego, że otrzymują mniejsze 
dopłaty obszarowe niż rol-
nicy starej UE. Musimy jed-
nak większą uwagę zwrócić 
na wspólne działanie, należy 
tworzyć grupy producenckie. 
Samorząd rolniczy musi mieć 
większe kompetencje. Aby tak 
się stało, do wyborów powinno 
iść nie 5 czy 6 proc., ale 30-40 
proc. uprawnionych. Jak do 
tego doprowadzimy, nasza rola 
na pewno będzie dużo więk-
sza, a głos lepiej słyszalny.

Struktura rolnictwa jest 
przeszkodą w jego moder-
nizacji?

– W obecnej sytuacji wi-
dzimy, jak wiele ziemi jest 
odłogowane i porośnięte trawą, 
której nikt nie wykorzystuje. Z 
taką sytuacją nie spotkałem się 
nigdzie na zachodzie Europy. 
Należy mieć na względzie, że 
ziemia to dobro najważniejsze, 
dlatego też powinna być wyko-

rzystana zgodnie z jej przezna-
czeniem i przynosić dobro go-
spodarce narodowej.

W ostatnim czasie można 
było zauważyć trend syste-
matycznego wzrostu cen 
żywności, przy jednocze-
snym spadku opłacalności 
produkcji rolnej. Jak to jest 
z kondycją finansową gospo-
darstw rolnych, że wzrost cen 
żywności nie przekłada się 
na wzrost dochodów rolni-
czych?

– To prawda, ceny żywno-
ści rosną. Wskazać jednak na-
leży, iż ok. 30 proc. ceny żyw-
ności, którą w sklepie płaci 
konsument trafia do port-
fela rolnika, pozostała kwota 
to koszty pośrednie. Źle się 
dzieje, że u nas w kraju nie 
ma tradycji zaopatrywania się 
bezpośrednio w gospodarstwie 
rolniczym. Podkreślić należy, 
iż w porównaniu z rokiem 
2010 ceny produktów rolni-
czych znacznie staniały, py-
tanie brzmi – czy konsumenci 
to odczuli?

Raczej nie. Producenci 
rolni nadal są najsłabszym 
ogniwem w ramach łańcu-
cha dostaw, zwłaszcza w po-
równaniu z handlem. Dla-
czego drobni rolnicy nadal 
nie chcą się zrzeszać? 

– Nie wszyscy rolnicy do-
strzegają potrzebę zrzesza-
nia się. Ostatnio jednak na 
Podkarpaciu powstały nowe 
grupy producenckie.

A konsolidacja gospodar-
cza towarowych producen-
tów rolnych? 

– Duże gospodarstwa się or-
ganizują, natomiast gospodar-
stwa małe, które produkują na 
własne potrzeby nie widzą ta-
kiej konieczności. Gospodarstw 
takich mamy na Podkarpaciu 
ok. 90 proc., właściciele tych 
gospodarstw nie są zaintereso-
wani ani powiększeniem swo-
jego gospodarstwa, ani nie chcą 
sprzedać ziemi, którą posia-
dają. Warto bowiem wskazać, 
że dużo ziemi w tych gospodar-
stwach jest nieuprawiane.

Wróćmy do rozpoczyna-
jącej się właśnie IV kadencji 
samorządu rolniczego. Jakie 
będą sztandarowe przedsię-
wzięcia samorządu rolniczego 
w rozpoczynającej się właśnie 
kadencji?

– Stoimy przed ogromnym 
wyzwaniem podziału środ-

ków pomocowych na lata 
2014-2020. Musimy zrobić 
wszystko, aby wszyscy rol-
nicy w całej UE byli jedna-
kowo traktowani w ramach 
wspólnego rynku. Żeby tak się 
stało, wszystkie organizacje 
rolnicze, przy wsparciu Rządu 
muszą działać wspólnie – w 
zgodzie. Mocno wierzę, że tak 
się stanie.

Jakie konkretne efekty do-
tychczasowych działań sa-
morządu rolniczego, dostrze-
gane przez rolników, sprawiły 
Panu jako szefowi samorządu 
rolniczego największą satys-
fakcję? 

– Jestem zadowolony, że 
udało się wywalczyć dodat-
kową dopłatę do owoców 
miękkich, dodatkowo nasi 
hodowcy dostali dopłatę do 
krów i owiec. Doprowadzili-
śmy także do tego, że młody 
rolnik chcący skorzystać z 

wsparcia z UE, nie musi wy-
legitymować się średnią kra-
jową wielkością gospodar-
stwa, ale średnią wojewódzką, 
która jest znacznie niższa od 
średniej krajowej. Zmienili-
śmy zasady naliczania po-
mocy dla gospodarstw nisko-
towarowych w razie śmierci 
jednego z małżonków. Stara-
liśmy się, by izba rolnicza była 
widoczna, a każdemu rolni-
kowi kojarzyła się jako jego 
partner w obronie rolniczych 
interesów.

Wszystkich interesuje kwe-
stia zagospodarowania nieru-
chomości pozyskanych przez 
Izbę w poprzedniej kaden-
cji.

– W 2010 r. Izba otrzymała 
od ANR w Rzeszowie ok. 3 
ha ziemi w Boguchwale przy 
głównej drodze. Chcemy tam 
przygotować tereny wysta-
wiennicze z całym zapleczem. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że jest to ogromne przedsię-
wzięcie, ale jestem pewny, że 
przy chłopskim uporze spro-
stamy temu zadaniu. Oprócz 
tego ANR w Rzeszowie prze-
kazała nam budynek admi-
nistracyjny w Trzebownisku 
o pow. ok. 600 m kw. W tym 
roku planujemy przeprowa-
dzić w nim remont i zaadap-
tować go na biura i salę kon-
ferencyjną PIR.

Dziękuję za rozmowę.
Lucyna Rudny

Podkarpacka Izba Rolnicza

zIemIa to dobro NajważNIejsze

Walne Zgromadzenie Lu-
belskiej Izby Rolniczej IV 
kadencji, po zapoznaniu 
się z projektem zmian ja-
kie mają być wprowadzone 
w dyrektywie 2001/37/WE 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 05 czerwca 
2001, pragnie zauważyć, że 
zmiany te mogą spowodo-
wać tragiczne w skutkach 
konsekwencje dla wszyst-
kich plantatorów tytoniu 
w Polsce, a w szczególno-
ści plantatorów tytoniu od-
miany Burley.

Proponowany zakaz wpro-
wadzania dodatków do ty-
toniu wzbogacających smak 
i zapach, substancji barwią-
cych a w szczególności do-
datków poprawiających ja-
kość tytoniu może spowo-
dować utratę miejsc pracy 
dla kilkunastu tysięcy osób, 
a także upadek około 40% 
gospodarstw rolniczych 
specjalizujących się w pro-
dukcji tytoniu.

Wiadomym jest, że naj-
popularniejszą odmianą 
uprawianą przez plantato-
rów tytoniu jest Burley. Od-
miana ta w trakcie procesu 
suszenia traci swoje natu-
ralne właściwości, jak po-
ziom nasycenia cukrem, 
wilgotność, giętkość, które 
można przywrócić jedynie 
poprzez wprowadzenie w 
procesie produkcji dodat-
ków. Jeśli zakaz wejdzie w 
życie, ta odmiana stanie się 
bezużyteczna. Przestawie-
nie się gospodarstw rolni-
czych na produkcję bardziej 
szlachetnych odmian takich 
jak Wirginia nie jest moż-
liwe. Produkcja szlachet-
nych odmian zależy w du-
żej mierze od jakości gleby 
oraz klimatu, a tego zmienić 
nie można.

Zwrócić należy tutaj także 
uwagę na inne zapropono-
wane zmiany przez KE w 
prawie unijnym, a mianowi-
cie zmiany zmierzające do 

obniżenia zawartości rodzi-
mego tytoniu w regule po-
chodzenia do papierosów 
(tj. z 70% do 7-8%).

Wszystkie te zmiany bez-
pośrednio i pośrednio pro-
wadzić będą do zniszczenia 
uprawy tytoniu w Polsce a 
także w Unii Europejskiej.

W związku z powyższym 
Walne Zgromadzenia Lubel-
skiej Izby Rolniczej IV ka-
dencji sprzeciwia się wpro-
wadzaniu zakazu wprowa-
dzania dodatków do pro-
dukcji tytoniu a także wpro-
wadzania jednolitych opa-
kowań na papierosy, które 
może doprowadzić do roz-
woju szarej strefy.

Zwracamy się z prośbą 
do Rządu Rzeczypospoli-
tej Polskiej o nie wspiera-
nie zmian, które mogą cał-
kowicie zniszczyć gospo-
darstwa rolnicze ukierun-
kowane na produkcję ty-
toniu.   

Źródło: LIR

Pod patronatem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w ramach XII Dni Ogrod-
nika, odbędzie się finał pią-
tej edycji konkursu ,,Wzo-
rowy ogrodnik’’. Organiza-
torem konkursu jest Sto-
warzyszenie Inżynierów i 
Techników Rolnictwa Od-
dział w Kaliszu, Wielko-
polski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego oraz Pol-
ski Związek Ogrodniczy.

Zgodnie z regulaminem, 
wszystkie gospodarstwa za 
wyjątkiem laureatów mogą 
brać udział w tegorocznej 
edycji. Uroczysta gala kon-
kursu, z udziałem finali-
stów, odbędzie się w dniu 
10 września (sobota) 2011 
r. na zamku Czartoryskich 
w Gołuchowie koło Kali-
sza.

Osoby, które zgłoszą 
kandydatów, prawidłowo 

przedstawią gospodarstwo 
oraz prześlą terminowo na 
adres organizatorów po-
prawnie wypełnią doku-
mentację, wezmą udział 
w losowaniu nagród (np. 
sprzęt RTV, AGD, samo-
chodowe systemy nawiga-
cji GPS, cyfrowe aparaty 
fotograficzne, kamera cy-
frowa i inne).

WIR

w trosce o 
produceNtów tytoNIu

wzorowy ogrodNIK

hodowlaNy festIwal  
w bIerKowIcach

Stanisław Bartman piastuje obecnie nie tylko funkcję pre-
zesa Podkarpackiej Izby Rolniczej, ale również członka za-
rządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.
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Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)

Jęczmień jary Czerwiec 2011

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość

 1. Materiał siewny dt 1,7 170,63 290,07

 2. Nawożenie:

Saletra amonowa dt 2 132,28 264,56

Polifoska 6-20-30 dt 2,5 180,97 452,43

 Ca/Mg co 4 lata t 3 54,47 40,85

Razem nawożenie 757,84

 3. Ochrona roślin

Chwastox Turbo 340 SL kg(l) 2 24,46 48,92

Bumper 250 EC kg(l) 0,5 94,01 47,01

Fury 100 EW kg(l) 0,1 142,23 14,22

Razem ochrona 110,15

 4. Inne

    Sznurek szt. 1 30,00 30,00

Razem inne 30,00

 5. Usługi

Bizon Super godz. 1,1 308,92 339,81

Prasa godz. 0,75 142,92 107,19

Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 255,80 31,98

Razem usługi 478,98

 6. Praca ciągnika

Podorywka godz. 1,6 41,79 66,87

Bronowanie godz. 0,6 34,30 20,58

Orka zimowa godz. 3 49,28 147,84

Bronowanie godz. 0,6 41,79 25,08

Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 34,30 72,04

Uprawa przedsiewna godz. 1,5 41,79 62,69

Siew godz. 1,4 34,30 48,03

Opryski (2x) godz. 1,8 34,30 61,75

Odbiór ziarna godz. 1 41,79 41,79

Zwózka słomy godz. 2 34,30 68,61

Transport zewnętrzny godz. 2 41,79 83,58

Razem praca ciągnika godz. 17,6 698,84

 7. Podatek 85,25

 8. OC rolników 3,80

Razem koszty bezpośrednie 2454,93

9. Koszty ogólnogospodarcze 857,05

w tym amortyzacja 600,26

10. Koszt pracy ludzkiej godz. 28 7,00 196,00

Suma kosztów 3507,97

Wartość produkcji

Produkt główny (netto) dt 40 75,11 3004,40

Ryczałtowy zwrot VAT % 7 5,26 210,31

Cena brutto zł/dt 80,37

Koszt produkcji ziarna zł/dt 81,50

Przychód (ziarno) zł 3214,71

Produkt uboczny (słoma) dt 20 247,80

Dopłata do mat. siewnego zł/ha 100,00

Dopłata bezpośrednia zł/ha 863,45

Razem przychód 4425,96

Wynik finansowy zł/ha 917,98

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 252,93

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)

Pszenica ozima Czerwiec 2011

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość

 1. Materiał siewny dt 2,5 195,15 487,88

 2. Nawożenie:     

Saletra amonowa dt 3 132,28 396,84

Polifoska 6-20-30 dt 3 180,97 542,91

 Ca/Mg co 4 lata t 3 54,47 40,85

Razem nawożenie    980,60

 3. Ochrona roślin

Tolurex 500 SC kg(l) 2 27,38 54,76

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

Bumper 250 EC kg(l) 0,5 94,01 47,01

Fury 100 EW kg(l) 0,1 142,23 14,22

Antywylegacz pł. 675 SL 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. 1,25 308,92 386,15

Prasa godz. 1 142,92 142,92

Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 255,80 31,98

Razem usługi 561,05

 6. Praca ciągnika

Podorywka godz. 1,6 41,79 66,87

Bronowanie godz. 0,6 34,30 20,58

Orka siewna godz. 3 41,79 125,38

Bronowanie godz. 0,6 34,30 20,58

Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 34,30 72,04

Uprawa przedsiewna godz. 1,5 41,79 62,69

Siew godz. 1,4 34,30 48,03

Opryski (4x) godz. 3,6 34,30 123,49

Bronowanie godz. 1,5 34,30 51,46

Odbiór ziarna godz. 1 41,79 41,79

Zwózka słomy godz. 2 34,30 68,61

Transport zewnętrzny godz. 2 41,79 83,58

Razem praca ciągnika godz. 20,9  785,09

 7. Podatek 85,25

 8. OC rolników    3,80

Razem koszty bezpośrednie    3145,39

9. Koszty ogólnogospodarcze 857,05

w tym amortyzacja 632,17

10. Koszt pracy ludzkiej godz. 35 7,00 245,00

Suma kosztów 4247,43

Wartość produkcji i wynik finansowy

Produkt główny (netto) dt 50 98,36 4918,00

Ryczałtowy zwrot VAT % 7 6,89 344,26

Cena brutto zł/dt   105,25

Koszt produkcji ziarna zł/dt   78,98

Przychód (ziarno)    5262,26

Produkt uboczny (słoma) dt 30  298,53

Dopłata do mat. siewnego zł/ha 100,00

Dopłata bezpośrednia zł/ha   863,45

Razem przychód    6524,24

Wynik finansowy zł/ha   2276,80

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa %  460,15

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)

Rzepak ozimy Czerwiec 2011

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość

 1. Materiał siewny dt 0,05 6000,00 300,00

 2. Nawożenie:

Saletra amonowa dt 5 132,28 661,40

Polifoska 6-20-30 dt 4 180,97 723,88

 Ca/Mg co 4 lata t 3 54,47 40,85

Razem nawożenie 1426,13

 3. Ochrona roślin

Metazanex 500 SC 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

Mospilan 20 SP kg(l) 0,1 480,00 48,00

Brasifun 250 EC kg(l) 0,8 58,99 47,19

Roundup Energy 450 SL kg(l) 2,5 43,87 109,68

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

Razem ochrona 443,19

 4. Usługi

Bizon Super godz. 1,25 308,92 386,15

Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 255,80 31,98

Razem usługi 418,13

 5. Praca ciągnika

Podorywka godz. 1,6 41,79 66,87

Bronowanie godz. 0,5 34,30 17,15

Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 34,30 72,04

Orka siewna godz. 3 41,79 125,38

Bronowanie godz. 0,5 34,30 17,15

Oprysk herbicydem godz. 0,8 34,30 27,44

Uprawa przedsiewna godz. 1,5 41,79 62,69

Siew godz. 1 34,30 34,30

Oprysk insektycydami (2x) godz. 1,2 34,30 41,16

Odbiór ziarna godz. 1 41,79 41,79

Transport zewnętrzny godz. 2 41,79 83,58

Razem praca ciągnika godz. 15,2 589,56

 6. Podatek 85,25

 7. OC rolników 3,80

Razem koszty bezpośrednie 3266,06

8. Koszty ogólnogospodarcze 857,05

w tym amortyzacja 577,06

9. Koszt pracy ludzkiej godz. 30 7,00 210,00

Suma kosztów 4333,11

Wartość produkcji

Produkt główny (netto) dt 30 186,00 5580,00

Ryczałtowy zwrot VAT % 7 13,02 390,60

Cena brutto zł/dt 199,02

Koszt produkcji zł/dt 144,44

Dopłata bezpośrednia zł/ha 863,45

Suma przychodów 6834,05

Wynik finansowy zł/ha 2500,94

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 533,4

Kalkulacja kosztów produkcji w zł na szt.

Żywiec wieprzowy Czerwiec 2011

Wyszczególnienie Jednostka Ilość Cena Wartość

A) Koszty bezpośrednie

1. Zakup prosięcia szt. 1 120,00 123,60

Ubytki naturalne % 3

2. Pasza

Jęczmień z zakupu dt 2,6 75,11 195,29

Jęczmień z produkcji własnej dt 2,6 81,50 211,91

Pszenica z zakupu dt 0,16 93,48 14,96

Pszenica z produkcji własnej dt 0,16 78,98 12,64

Konc.T Starter dt 0,032 242,64 7,76

Konc.T Grower dt 0,065 222,38 14,45

Konc.T Finiszer dt 0,194 216,80 42,06

Razem pasza z zakupu I 3,051 274,52

Razem pasza (zboża własne) II 3,051 288,83

3. Słoma dt 2 11,27 22,53

4. Woda m3 0,64 4,00 2,56

5. Obsługa weterynaryjna zł 16,00

6. Praca ciągnika h/szt. 0,6 41,79 25,08

7. Koszt pracy ludzkiej h/szt. 4 7,00 28,00

Razem koszty bezpośrednie I zł 492,29

Razem koszty bezpośrednie II zł 506,59

B) Koszty ogólnogospodarcze

Roczna obsada zwierząt szt. 200

Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji zł 28,51

Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia zł 57,87

Amortyzacja ciągnika  
(w koszcie pracy ciągnika) zł 5,80

Razem koszty ogólnogospodarcze zł 86,37

KOSZTY RAZEM I zł 578,66

KOSZTY RAZEM II zł 592,97

Wartość produkcji

Produkt główny (netto) kg 110 4,11 452,10

Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,29 31,65

Cena brutto zł/kg 4,40

Jednostkowy koszt prod. I zł/kg 5,26

Jednostkowy koszt prod. II zł/kg 5,39

Suma przychodów zł 483,75

Wynik ekonomiczny I zł -94,91

Wynik ekonomiczny II zł -109,22

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I % -49,08

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II % -71,55
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Żabikowo 1 

63-000 Środa W
ielkopolska

Tel. (61) 285 42 97 

Kom
. 607 214 000 - północ

Kom
. 693 566 009 - południe

Kom
. 691 898 391 - wschód

Kom
. 603 085 133 - zachód

PROMOCJA W

5%
 dodatkowego rabatu na wszystkie m

aszyny

 zam
ówione do 30.12.2010 i odebrane do 30.04.2011

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

D
ostaw

a
na

terenie całego
kraju

!!!ATRAKCYJNE CENY!!!

wr-168/09

wr-153/08

wr-
138

/09

Stały dział - warzywa. Czytaj s. 10-12

TERAZ W
 PROM

OCJI!

Rozsiewacze pneum
atyczne

do poplonów i podsiewu traw

tel. (059)841 41 93

793 304 101

wr-162/09
W

yniki wyborów sam
orządowych spowodowały spore zm

iany w obsadzie rad 

gm
in, powiatów, sejm

ików wojewódzkich i foteli prezydentów. W
yniki obrazują 

przem
ianę, jaka dokonała się w polskiej polityce.

Daniel Alankiewicz

W
iadom

ości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl

A Ty jak 

zaczynasz dzień?

www.wrp.pl
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Hale łukowe

dla rolnictwa

ul. Usługowa

42-504 Będzin-Łagisza

tel/fax.: +48  32 269 20 34

e-m
ail: biuro@danfuture.pl

Kto ma obowiązek

ubezpieczania budynków?

sprawdź na s. 7

Z wycięzcą wyborów 

samorządowych zo-

stała PO. Do sejmi-

ków zgromadziła 222 man-

daty uzyskując 31,43% po-

parcia. Na drugim miejscu 

uplasował się PiS uzyskując 

143 mandaty z 23,07% po-

parciem. Nadspodziewanie 

dobrym wynikiem może po-

chwalić się PSL które zdobyło 

93 mandaty z poparciem na 

poziomie 15,65%, oraz ostat-

nie SLD z 85 mandatami i 

15,30% poparcia.

W
ybory do rad powiatów 

również wygrała PO. W
 po-

wiatach ziemskich partia 

Donalda Tuska zdobyła 1315 

mandatów, PiS – 1085, PSL – 

999, zaś SLD – 493. Inne ko-

mitety reprezentować będzie 

2398 radnych. W
 radach miast 

na prawach powiatu proporcje 

są trochę inne. PO uzyskała 

600 miejsc, PiS – 365, SLD – 

214, PSL zaledwie 8, zaś pozo-

stałe komitety – 514.

Znamienny okazuje się suk-

ces PSL w mniejszych miej-

scowościach. M
imo iż kam-

panie konkurencyjnych par-

tii nieco przytłaczały partię lu-

dową, PSL znów okazało się 

potęgą w gminach. Do rad 

gmin poniżej 20 tys. miesz-

kańców PSL wprowadziło 

4175 radnych, PiS – 1655, 

PO – 981; SLD – 596, a Pol-

ska Partia Pracy – 6. 

W
ybory samorządowe ja-

wią się jako najmniej upartyj-

nione – komitety lokalne zdo-

były aż 24 867 mandatów. W
 

wyborach do rad gmin powy-

żej 20 tys. mieszkańców zwy-

ciężyła PO, choć z wynikiem, 

który i tak jest gorszy od zbior-

czego wyniku PSL w gminach. 

Platformie przypadło bowiem 

1138 miejsc, PiS – 762, SLD – 

377, PSL – 198, pozostałym 

komitetom przypadły 3093 

mandaty.

W
ybory w Warszawie zwy-

ciężyła PO. Do rad dzielnic, 

Platforma wprowadziła 187

radnych, PiS – 103, a SLD – 

40. Pozostałe komitety obsa-

dzą 79 miejsc. W
 samej radzie 

Warszawy PO uzyskała więk-

szość bezwzględną, wpro-

wadzając 33 radnych na 60 

miejsc. 

W
śród nowych reprezen-

tantów mieszkańców stolicy 

znalazło się kilka znanych na-

zwisk. To m.in. aktorka Anna 

Nehrebecka (startowała z listy 

PO), gejowski aktywista Kry-

stian Legierski (SLD), Alicja 

Tysiąc (SLD) oraz Małgorzata 

Sekuła - Szmajdzińska (SLD), 

wdowa po tragicznie zmar-

łym w katastro� e smoleńskiej 

wicemarszałku Sejmu Jerzym 

Szmajdzińskim. 

Choć daleko by stronić 

od komentarzy różnego ro-

dzaju ekspertów od interpre-

tacji politycznej rzeczywisto-

ści, to należy zwrócić uwagę, 

że po raz pierwszy od 20 lat, 

tak duży sukces odniosły lo-

kalne komitety wyborcze. W
 

małych i średnich miejsco-

wościach wprowadziły pre-

zydentów miast, radnych i 

obsadziły mandaty do sej-

mików wojewódzkich. To 

niewątpliwy sukces, świad-

czący o tym, że lokalne dzia-

łania mogą przebiegać nieco 

z boku głównego nurtu po-

litycznego. Przykładem jest 

Dolny Śląsk, gdzie komitet 

prezydenta W
rocławia Ra-

fała Dutkiewicza, choć ostro 

zwalczany przez Platformę, 

wyciągnął swoich kandyda-

tów na drugie miejsce za PO 

z wynikiem ponad 22 proc. 

W
ybory okazały się również 

końcem dla Samoobrony i 

LPR, które opuszczą również 

lokalne szczeble władzy.

Cieszyć może dobry wy-

nik PSL. Daje on bowiem 

nadzieję, że dwubiegunowy, 

trwający w patowym klin-

czu układ władzy PO vs PiS, 

zacznie być stopniowo de-

montowany. Przynajmniej 

na poziomie lokalnym. Pa-

miętać należy, że w ogól-

nym rachunku PSL uzyskał 

lepszy wynik sumaryczny

niż SLD, co jest swoistym 

ewenementem. Należy ży-

wić nadzieję, że jedyna li-

cząca się w Polsce partia 

ludowa nie zaprzepaści tej 

passy. Sprawdzianem będą 

niewątpliwie lokalne koali-

cje. 
Nowe rozdanie

Nadspodziewanie dobrym wynikiem może pochwalić się PSL, które zdobyło 93 manda-

ty z poparciem
 na poziom

ie 15,65%
, przed SLD z 85 m

andatam
i i 15,30%

 poparcia.

Wiadomości Rolnicze Polska sp z o.o.
Konstytucji 3-go Maja 30 • 72-100 Goleniów
tel. 091 418 27 22 • fax. 091 418 27 22
www: www.wrp.pl • e-mail: wrp@wrp.pl

Zamawiając gazetę, 
masz szansę na wygranie

Nie szukaj gazety!
Niech listonosz przyniesie Ci ją do domu!
Koszt wysyłki jedyne 99 zł!

Nie przegap szansy!
PROFESJONALNA GAZETA KAŻDEGO ROLNIKA

„Weekendu w SPA dla dwojga!”

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

Re
kl

am
y w

ew
ną

tr
z 

nu
m

er
u:

Pi
er

w
sz

a s
tro

na
: 

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 2011

Pracujemy 
na Linuksie

Kupujemy i odbieramy słomę w belach 
wszelkiego rodzaju, w dobrym stanie, 

zwłaszcza słomy z nasion trawy, rzepaku, 
żyta, pszenicy, pszenżyta i jęczmienia. 

Płacimy dobrą cenę.
Kupujemy także siano dobrej jakości

oraz słomę organiczną.

Sydhalm: mail: sydhalm@gmail.com 
lub numer telefonu +45 40 82 22 62

Wszelkiego rodzaju słomy i siana 
- również z nadchodzących żniw

• Sprzedam gospodarstwo 
rolne 1,39 ha, 28 arów 
lasu, 2 domy murowany i 
drewniany, wszystkie me-
dia. Szczepańcowa k/Kro-
sna woj. podkarpackie.  
tel. 517-441-496. 

WR-96/11

Nowość! Najtaniej w Polsce. Dowóz cały kraj! Sprzedam rozdrabniacze słomy do 
BIZONA Z-056/Z-058/Z-050/Z-040 SAMPO, FORTSCHRITTA E-512/E-514, NEW 
HOLLANDA, CLAASA, kabiny do BIZONA, CLAASA, ciągników i inne, owijarki 

bel. Kosiarki rotacyjne 1,35 m/1,65 m/1,85 m, stoły do rzepaku BIZON i inne. 
Kultywatory ścierniskowe, agregaty uprawowo-siewne, części zamienne do BIZONA. 

Nowe, na gwarancji. Tel. 695-735-429
WRP-110/10

OKNA plastikowe 
do obór, chlewni, 

pomieszczeń 
gospodarczych, różne 

rozmiary. Cena od 
140,00 do 200,00 zł. 

065/540-18-07, 
0697-966-871.

WR-114/10

Łodzie motorowe WWW.BOATS-IMPORT.EU
WR-29/11

Łubianki Producent: 
drewniane 0,90 zł; 

plastikowe 1,30 zł + 
wysyłka kurierem. 

0604-696-094.
WR-132/10

Prosto od Producenta – 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-143/10

MATY 
LEGOWISKOWE

SUPER JAKOŚĆ
KORZYSTNA CENA

22/ 729-01-01 wew.27

tel. 606 289 298,
602 123 766

86 215 11 15 wew.22

CIELNE 2-8 MIESIĘCY
SZYBKIE PŁATNOŚCI

SKUP JAŁOWIC 
HODOWLANYCH

• Skupujemy słomę w za-
chodniopomorskim. Moż-
liwa przedpłata. Tel. 607-
882-062, 604-657-186. 

WR-94/11
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