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Rzepak – podsumowanie sezonu

Rozmaitość dostępnych 
na rynku piło-łuparek 
wprawia w niemałe za-
kłopotanie. A porów-
nywać małą przewoźną 
BalaAgri 320 z halowym 
kombajnem Binderber-
gera to tak, jakby się za-
stanawiać czy lepszy jest 
skuter, czy ciężarówka. 
Zależy – do czego?

Porównujemy piło-łuparki

Najważniejsze, by dobrać taką maszynę, która najlepiej 
odpowiada zapotrzebowaniu. Należy więc zadać sobie 
kilka pytań: ile metrów drewna będzie produkowane? 
Czy produkcja będzie trwała okrągły rok czy tylko do-
rywczo? Czy dysponujemy strzeżonym placem, wiatą 
czy garażem? Jakiej średnicy będzie surowiec? I wresz-
cie – jaką kwotą dysponujemy? Czytaj s. 23

Jednym z elementów prawidłowo prowadzonej 
uprawy rzepaku ozimego jest ochrona przed owadami 
szkodliwymi. Rzepak atakuje kilkanaście gatunków 
szkodników, które mogą powodować straty w plonie 
nawet do 50%, a niekiedy być przyczyną całkowitego 
zniszczenia plantacji. 

Jesień i początek zimy w 2011 roku były wyjątkowo ciepłe 
i długie. Jeszcze na początku stycznia 2012 panowały do-
datnie temperatury. Takie warunki meteorologiczne spo-
wodowały wzrost zagrożenia ze strony jesiennych szkod-
ników rzepaku, przyczyniając się do dłuższego żerowania, 
w czasie, gdy zaprawy mogły już nie działać. Czytaj s. 4

Polska jest krajem, który posiada bogate tradycje spół-
dzielczości. Okres po II WŚ naznaczony brzemieniem go-
spodarki planowej i przymusowej kolektywizacji odcisnął 
swe piętno na mentalności tych, którzy żywią i bronią. Idee 
wspólnego działania i zespołowego pokonywania przeszkód 
rodzą się w bólach. Są jednak przykłady godne uwagi. 

Dnia 5 października w miejscowości Lipie k. Gniewkowa 
miała miejsce ceremonia otwarcia obiektu przechowalni-
czego VEGRO Kujawskiej Gruby Producentów Warzywa 
Groblewskich, oraz inauguracja działalności Stowarzysze-
nia Producentów Owoców i Warzyw Cuiavia. Czytaj s. 9

W zespole siła

Późne kapustne do przechowania

Aby przez długi czas móc dostarczać na rynek warzywa 
najwyższej jakości późne kapustne przygotowujemy do 
przechowywania przez cały cykl produkcyjny (od mo-
mentu zakładania plantacji aż do zbioru). Błędy popeł-
niane podczas ochrony plantacji przed szkodliwymi or-
ganizmami powodują, że do przechowalni trafiają rośliny 
chore, porażone przez szkodniki lub zanieczyszczone ich 
odchodami, co bardzo negatywnie wpływa na ich trwa-
łość i jakość. Czytaj s. 10
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Rolnik pyta, prawnik odpowiada
Na Państwa pytania, natury prawnej, w 
każdą sobotę w godz. 12.00-14.00, pod 
nr. telefonu 601 326 252 odpowiada 
radca prawny Wojciech Lignowski.

Dzierżawię grunt 
rolny w ramach 
umowy dzier-

żawy zawartej na okres 10 
lat bez możliwości jej wcze-
śniejszego rozwiązania za 
wypowiedzeniem. Umowa 
została zarejestrowana w 
KRUS i była zawarta z jed-
nym ze współwłaścicieli – 
małżonką, ponieważ drugi 
właściciel - mąż zmarł i 
nie przeprowadzono wów-
czas jeszcze postępowania 
spadkowego. Obecnie po-
zostali spadkobiercy zmar-
łego - jego dzieci zamierzają 
sprzedać grunt i wypowie-
dzieć mi dzierżawę wyko-
rzystując przy tym fakt, że 
umowa dzierżawy nie zo-
stała zawarta również z 
nimi, a tylko z ich matką, a 
więc jednym ze spadkobier-
ców. Czy mają szanse pod-
ważyć istniejącą umowę, 
ewentualnie czy nabywca 
gruntu będzie mógł roz-
wiązać moją umowę dzier-
żawy?

W poprzednim miesiącu 
odniosłem się do kwestii 
związanych z możliwością 
wypowiedzenia umowy 
dzierżawy przez nabywcę 
oraz starałem się wyjaśnić, 
co oznacza, że dana umowa 
ma datę pewną. Przybliży-
łem także, jakie środki za-
pobiegawcze warto podjąć 
w sytuacji, gdy nabywca 
dzierżawionego gruntu bę-
dzie próbował zerwać obo-

wiązującą umowę dzier-
żawy. W tej części zatem 
pozostaje omówić zagad-
nienie dotyczące możliwo-
ści unieważnienia umowy 
dzierżawy przez pozosta-
łych spadkobierców.

Zasadą jest, iż z chwilą 
otwarcia spadku docho-
dzi do jego nabycia przez 
uprawnionych do dziedzi-
czenia, tj. spadkobierców, 
zaś momentem otwarcia 
spadku jest chwila zgonu 
spadkodawcy (art. 924 i 
925 Kodeksu cywilnego). 
Od tego zdarzenia spadko-
biercy stają się współwła-
ścicielami majątku spad-
kowego, do którego stosuje 
się odpowiednio przepisy 
o współwłasności w czę-
ściach ułamkowych (art. 
1035 KC). W sprawie wąt-
pliwości budzi okoliczność 
zawarcia umowy dzierżawy 
przez jednego ze współ-
spadkobierców, a więc ob-
ciążenie majątku spadko-
wego prawem obligacyj-
nym. W takim wypadku 
wymaga sięgnąć do prze-
pisów regulujących kwe-
stię współwłasności rze-
czy w częściach ułamko-
wych i potrzeba rozróż-
nić czynności mieszczące 
się w ramach tzw. zwy-
kłego zarządu oraz działa-
nia wykraczające poza ów 
zakres. Stosownie do art. 
199 KC do rozporządzania 
rzeczą wspólną oraz do in-

nych czynności, które prze-
kraczają zakres zwykłego 
zarządu, potrzebna jest 
zgoda wszystkich współ-
właścicieli, zaś w wypadku 
jej braku współwłaściciele, 
których udziały wynoszą co 
najmniej połowę, mogą żą-
dać rozstrzygnięcia przez 
sąd, który orzeknie mając 
na względzie cel zamie-
rzonej czynności oraz in-
teresy wszystkich współ-
właścicieli. Z kolei art. 201 
KC zezwala na dokonanie 
czynności zwykłego za-
rządu współwłaścicielowi, 
o ile uzyska on akceptację 
większości współwłaści-
cieli. Z tym że większość 
współwłaścicieli oblicza 
się nie w oparciu o ich fak-
tyczną liczbę, ale na pod-
stawie wielkości przypa-
dających im udziałów (art. 
204 KC). Kłopot pojawia 
się przy próbie określenia 
czynności, które obejmuje 
tzw. zwykły zarząd daną 
rzeczą, a które czynności go 
przekraczają. W szczegól-
ności, czy oddanie w dzier-
żawę gruntu rolnego na 10 
lat stanowi jeszcze zarząd 
zwykły nieruchomością, czy 
też jest to czynność ten za-
rząd przekraczająca? Usta-
lenie to jest o tyle istotne, 
albowiem w razie uznania, 
że jest to czynność wykra-
czająca poza zwykły zarząd, 
możliwe będzie unieważnie-
nie umowy na mocy art. 58 § 

1 w zw. z art. 199 KC. Stano-
wisko judykatury i sądow-
nictwa nie jest w tym przed-
miocie jednoznaczne, tym 
niemniej wydaje się przewa-
żać pogląd, wedle którego 
taka dzierżawa nie musi „z 
automatu” być klasyfiko-
wana jako czynność wykra-
czająca poza zwykły zarząd. 
W każdym przypadku bo-
wiem istotną rolę odgrywają 
towarzyszące danej czynno-
ści okoliczności. Choćby ta-
kie jak wspólne zamieszki-
wanie i prowadzenie wspól-
nego gospodarstwa domo-
wego przez współspadko-
bierców, tym bardziej, że 
umowa dzierżawy została 
zawarta na określonych 
warunkach w KRUS, celem 
uzyskania świadczenia eme-
rytalnego w pełnej wysoko-
ści. Stąd też w razie wspól-
nego prowadzenia gospo-
darstwa domowego przez 
współspadkobierców, na-
leży domniemać, że dzieci 
miały lub mogły mieć wie-
dzę na temat oddania w 
dzierżawę gruntu rolnego 
w zamian za ww. świadcze-
nie dla matki. Uznanie za-
warcia takiej umowy dzier-
żawy za czynność nie prze-
kraczającą spraw zwykłego 
zarządu pozwala na zastoso-
wanie łagodniejszych rygo-
rów w zakresie wymaganej 
zgody współwłaścicieli, al-
bowiem wystarczy, że zgodę 
wyrazi większość spośród 

nich. Co więcej, brak akcep-
tacji współwłaścicieli nie ni-
weczy jeszcze szans na za-
warcie umowy, albowiem 
każdemu ze współwłaści-
cieli przysługuje roszczenie 
do sądu o wyrażenie zgody 
na daną czynności, która za-
stępuje zgodę współwłaści-
cieli. Najważniejszym jest 
jednak określenie przypa-
dającego matce udziału w 
majątku spadkowym. Jego 
wartość będzie decydu-
jąca przy rozstrzyganiu o 
dopuszczalności samo-
dzielnego zawarcia umowy 
dzierżawy, przy założeniu, 
że nie przekracza ona zwy-
kłego zarządu. Określenie, 
że wielkość udziału stanowi 
większość w majątku spad-
kowym, zezwala na uzna-
nie prawa matki jako współ-
spadkobiercy do zawarcia 
umowy dzierżawy. Ustale-
nie przeciwne tą możliwość 
wyłącza.

Niezależnie od powyż-
szego warto rozważyć także 
niniejszą sytuację przyj-
mując, że zawarcie umowy 
dzierżawy przez jednego 
ze współspadkobierców – 
matkę odbyło się za wie-
dzą i akceptacją pozosta-
łych współspadkobierców – 

dzieci. Może dowodzić tego 
choćby fakt, że sprzeciw wo-
bec umowy dzierżawy nie 
pojawił się od razu, a do-
piero z chwilą znalezienia 
nabywcy. Ważnym jest rów-
nież to, że przepisy o zarzą-
dzaniu rzeczą wspólną nie 
należą do praw bezwzględ-
nie obowiązujących, a ich 
obowiązywanie uwarunko-
wane jest brakiem innego 
ustalenia przez współwłaści-
cieli. Toteż można przyjąć, 
iż współspadkobiercy usta-
lili (także ustnie), że zarząd 
majątkiem spadkowym zo-
stanie powierzony matce, w 
ramach którego uprawniona 
będzie do zawarcia umowy 
dzierżawy. Wiele jednak 
zależy od okoliczności to-
warzyszących, które mogą 
przeczyć powyższej tezie 
albo ją uwiarygadniać. Przy 
ustaleniu jednak, że wska-
zane założenie jest praw-
dziwe, można wysnuć wnio-
sek, że żądanie unieważnie-
nia umowy dzierżawy bę-
dzie bezzasadne, zaś kon-
testujący ją współspadko-
biercy będą mogli zwrócić 
się przeciwko matce o rozli-
czenie uzyskanych przez nią 
korzyści z trwającej dzier-
żawy. n

Na konferencję 
przybyło kilku-
dziesięciu pro-

ducentów zbóż zaintere-
sowanych tematem efek-
tywnego odchwaszczania 
swoich plantacji. Gościem 
specjalnym spotkania był 
dr Hans Raffel – Technical 
Crop Expert z Syngenta 
Niemcy. Głównym tema-
tem konferencji były stra-
tegie zapobiegania odpor-
ności chwastów przy jed-
noczesnym efektywnym 
ich zwalczaniu. 

Główną uwagę poświe-
cono wyczyńcowi po-
lnemu, który w uprawach 
pszenicy potrafi „zabrać” 
21 dt ziarna zbóż z hek-
tara oraz jest wektorem 
chorób odgrzybiczych, ta-
kich jak łamliwość pod-
stawy źdźbła, odpowie-
dzialnych m.in. za zjawi-
sko wylegania łanu.

Wyczyniec polny pre-
feruje gleby ciężkie, ale 
w ostatnim czasie zaob-
serwowano jego przysto-
sowanie się do gleb lżej-

szych. Bardzo szybko roz-
przestrzenia się, wscho-
dząc z głębokości 1-5 
cm. 80% wschodów wy-
czyńca stanowią wschody 
jesienne, 20% wiosenne 
(marzec/kwiecień). Ce-
chuje go niezwykła trwa-
łość w glebie – wschody 
mogą wystąpić nawet po 
10 latach. Powierzchnia 
upraw zbóż zasiedlona 
przez odpornego na herbi-
cydy wyczyńca polnego to 
200-250 tys. ha, przez od-
porną miotłę zbożową to 
100-150 tys. ha – a koszty 
dostosowania herbicydów 
do możliwości zwalczania 
tych chwastów to 15-25 
mln euro. Straty plonów 
sięgają 300-600 tys, ton, 
a straty finansowe to 20-
100 mln euro. 

Jak widać, problem jest 
dość złożony. Prelegent 

z Niemiec podkreślał, iż 
każdy element agrotech-
niki wpływa w mniejszym 
lub większym stopniu na 
ryzyko powstawania od-
porności. – Zmianowanie, 
przygotowanie gleby, para-
metry wysiewu – wszystkie 
te elementy odpowiednio 
zaplanowane i wykonane 
będą zmniejszać prawdo-
podobieństwo powstania 
form odpornych – tłuma-
czył Hans Raffel. – Kolej-
nym czynnikiem jest wła-
ściwy program regulacji za-
chwaszczenia. Herbicydy 
powinny być stosowane 
zgodnie ze swoją charakte-
rystyką (właściwe terminy, 
dawki i warunki zabiegu) 
oraz, co bardzo ważne, w 
sekwencjach zabiegów za-
chowujących różne mecha-
nizmy działania substancji 
aktywnych.

Najwięcej dyskusji pod-
czas spotkania wywołał 
problem skutecznego 
zwalczanie miotły zbożo-
wej i wyczyńca polnego. 
Te dwa gatunki należą do 
najbardziej uciążliwych i 
jednocześnie wykazują 
dużą skłonność wytwa-
rzania form odpornych. 
Propozycja Syngenty to 
herbicydy AXIAL® 100 
EC i BOXER® 800 EC 
jako elastyczne narzę-
dzia, zwłaszcza w kon-
tekście odpornych form 
chwastów. Strategia anty-
odpornościowa musi być 
wprowadzona przed za-
uważeniem spadku sku-
teczności działania her-
bicydów. Konieczna jest 
optymalizacja technolo-
gii produkcji w najwięk-
szym stopniu, (zmianowa-
nie, przygotowanie gleby, 

parametry wysiewu). Ko-
nieczne jest zmianowanie 
działania mechanizmów 
w herbicydach. Wczesne 
rozpoczęcie zwalczania 
chwastów jest kluczo-
wym warunkiem osiąga-
nia sukcesu. Konieczne 
jest ograniczenie rozprze-
strzeniania się odporności 
poprzez: stosowanie in-
nych mechanizmów dzia-
łania; stosowanie progra-
mów i sekwencji zwalcza-
nia chwastów; stosowa-
nie mieszanin z innymi 
mechanizmami działa-
nia; stosowanie właści-
wych produktów, we wła-
ściwym czasie i dawkach 
(bez redukcji dawki) oraz 
optymalizacje jakości za-
biegu: ilość wody (> 200 
ml/ha), wielkość kropli 
(średnie). n

Boxerem w wyczyńca

W Europie Zachodniej 27 mln ha upraw jest opanowane przez chwasty, z czego 4,3 mln ha jest odporne na dzia-
łanie herbicydów z grupy ACC i ALS. Problem zaczyna poważnie dotykać też producentów zbóż w Polsce. 6 wrze-
śnia w Sztumie Syngenta po raz kolejny zorganizowała wykłady i panel dyskusyjny z europejskim ekspertem, 
dotyczący zwalczania najbardziej uciążliwych chwastów. 

Ewa Grabowska
Daniel Alankiewicz

Wiadomości Rolnicze Polska
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D latego w techno-
logii integrowanej 
należy uwzględ-

nić składniki pokarmowe 
z gleby, przedplonu, na-
wozy mineralne, nawozy 
organiczne.

Podstawowym warun-
kiem efektywnego prze-
twarzania azotu w plon 
jest utrzymanie odpo-
wiedniego stosunku N:P:
K, który powinien wyno-
sić 1:0,4:1. W gospodar-
stwach, w których prowa-
dzi się jedynie produkcję 
roślinną i brakuje nawo-
zów naturalnych, pszen-
żyto poza podstawowymi 
składnikami zazwyczaj 
wymaga dostarczenia 
magnezu, miedzi, a czę-
sto siarki i manganu. Do 
wyprodukowania dt ziarna 
wraz ze słomą pszenżyto 
potrzebuje 2,2 kg N, 1,0 
kg P2O5, 2,4 kg K2O, 0,5 
kg Mg i 0,8 kg CaO, poza 
tym z 1 ha pobiera 30-40 
kg siarki, 7-10 kg sodu, 
120 g miedzi, 500 g man-
ganu, 350 g cynku 115 g 
boru i 7 g molibdenu. Mi-
kroelementy regulują pro-
cesy biochemiczne zacho-
dzące w roślinach, pozwa-
lają na lepsze wykorzysta-
nie makroskładników, a 
także ograniczają rozwój 
chorób. Dostarcza się je 
roślinom w formie opry-
sku dolistnego, ponieważ 
są słabo pobierane przez 
system korzeniowy.

Ustalenie dawki azotu 
w odróżnieniu od dawki 
fosforu i potasu wymaga 
większej precyzji mają-
cej na uwadze dodatkowe 
względy ekonomiczne i 
środowiskowe. Podział 
dawki azotu wynika z dy-
namiki zapotrzebowania 
pszenżyta na azot.

Dawki nawożenia azo-
towego i terminy ich 
stosowania należy usta-
lać posługując się naj-
nowszymi metodami. 
Pierwsza dawkę nawo-
żenia azotem określa się 
na podstawie zawarto-
ści Nmin w glebie ozna-
czoną przed ruszeniem 
wegetacji. Wyznacza się 
ze wzoru:

Nn = (YxUs) - Nmin (0-
90 cm) 

gdzie: Nn – dawka azotu, 
kg/ha; Y – zakładany 
plon, t/ha; Us – wartość 
jednostkowego pobrania 
azotu, kg/1 t ziarna; Nmin – 
zawartość azotu mineral-
nego w glebie, kg/ha

Zadaniem pierwszej wio-
sennej dawki N, która sta-
nowi do 60% całkowitych 
potrzeb na N jest uzupeł-
nienie rezerw zapasów 
tego składnika w glebie, 
a w następnej kolejności 
pobudzenie pszenżyta do 
krzewienia oraz pokrycie 
potrzeb pokarmowych ro-
śliny do fazy strzelania w 
źdźbło. W pierwszej fazie 
dostępność azotu z gleby 
decyduje o liczbie wytwo-
rzonych źdźbeł wegeta-
tywnych.

Drugi termin aplikacji 
azotu przypada na po-
czątek strzelania w źdźbło. 
Głównym jego zadaniem 
jest wzrost liczby zawią-
zanych kłosów i zawiąz-
ków kłosków. Ocenę stanu 
odżywiania przeprowadza 
się wykorzystując metody 
bezpośrednie polegające 
na oznaczeniu zawarto-
ści N ogólnego w liściach 
lub na podstawie oceny 
stanu odżywienia tj. in-
deksu stanu zaopatrzenia 
roślin w azot, określany 
jako NNI. Indeks stanu 
odżywienia definiowany 
jest jako iloraz aktualnej 
i krytycznej zawartości 
azotu w roślinach, przy 
określonym poziomie plo-
nów. Krytyczna wartość 
testu wynosi 1. Jeśli w da-
nej fazie zawartość azotu 
w badanych liściach jest 
mniejsza od 1 (NNI<1), 
to stan taki wskazuje na 
niedostateczne odżywie-
nie azotem. Jedną z naj-
prostszych metod kontroli 
stanu odżywienia N w celu 
dokonania korekty nawo-
żenia pszenżyta jest okno 
nawozowe. Polega ono na 
obserwacji roślin i poja-
wiania się widocznego 
spadku intensywności za-
barwienia w miejscach o 
zmniejszonych dawkach 
azotu.

Poprawna agrotechnika 
pozwala na znaczne ogra-
niczenie zagrożenia ze 
strony sprawców chorób. 
Wykorzystując zmianowa-
nie, odpowiednie przygo-
towanie gleby, nawożenie 
stosowane zgodnie z po-
trzebami pszenżyta oraz 
wykonanie terminowego 
siewu z optymalną ilością 
ziaren na m2 zmniejsza się 
niebezpieczeństwo obec-
ności wielu chorób grzy-
bowych.

Stosowanie chemicz-
nych środków ochrony 
roślin w okresie wegeta-

cji w integrowanej tech-
nologii uprawy pszenżyta 
jest możliwe po przekro-
czeniu progu szkodliwo-
ści. Za ekonomiczny próg 
szkodliwości przyjmuje 
się takie nasilenie agro-
faga (choroby, szkodniki, 
chwasty) przy którym sza-
cowane straty plonu spo-
wodowane jego wystąpie-
niem będą takie jak koszt 
chemicznego zwalczania.

Zaleca się wykonanie 
oprysku herbicydem, je-
śli w łanie występuje jesie-
nią powyżej 60 chwastów 
dwu- i jednoliściennych na 
m2 oraz po pełnym wzno-
wieniu wegetacji powyżej 
20 szt./m2 miotły zbożo-
wej, 30 szt./m2 wyczyńca 
polnego, 5 szt./m2 owsa 
głuchego i rumianowa-
tych oraz 2 szt./m2 przy-
tuli czepnej, rdestu powo-

jowego, chabra polnego, 
wyki kosmatej i ostroże-
nia polnego.

Zwalczanie chwastów 
należy rozpocząć już jesie-
nią po siewie lub wscho-
dach chwastów, szczegól-
nie takich jak miotła zbo-
żowa, przytulia czepna czy 
maruna bezwonna. Za-
biegi wykonane po wscho-
dach chwastów maja tę za-
letę, że można policzyć ich 

ilość i nasilenie występo-
wania. Wiosną odchwasz-
czanie należy traktować 
jako zabieg uzupełniający, 
gdy skuteczność jesiennej 
ochrony była niewystar-
czająca. n

Nawożenie i integrowana ochrona pszenżyta

Nawożenie mineralne jest to kolejny, ważnym elementem integrowanej uprawy pszenżyta. Powinno zabezpie-
czyć podstawowe potrzeby pokarmowe roślin na poziomie umożliwiającym osiągniecie w sposób opłacalny do-
brej ilości i jakości plony ziarna oraz zredukowanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, powodowanych 
przemieszczaniem się składników z gleby do wód gruntowych. 

Bogusława Jaśkiewicz
IUNG-PIB Puławy
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Należy pamiętać, 
że im lepsze wa-
runki zapewni 

się jesienią do wzrostu i 
rozwoju roślinom rzepaku 
ozimego, a w tym rów-
nież w optymalny spo-
sób ochroni się plantację 
przed agrofagami, tym ro-
śliny będą silniejsze i bar-
dziej odporne na przema-
rzanie. Ponieważ trudno 
jest przewidzieć jakie 
będą warunki meteoro-
logiczne podczas nadcho-
dzącej zimy, warto zadbać 
o optymalne warunki dla 
rozwoju rzepaku.

Jednym z elementów 
prawidłowo prowadzonej 
uprawy rzepaku ozimego 
jest ochrona przed owa-
dami szkodliwymi. Rze-
pak atakuje kilkanaście 
gatunków szkodników, 
które mogą powodować 
straty w plonie nawet do 
50%, a niekiedy być przy-
czyną całkowitego znisz-
czenia plantacji. Na sto-
pień zagrożenie wpływa 
wiele czynników. Wśród 
najważniejszych należy 
wymienić zmiany w tech-
nologii produkcji a przede 
wszystkim wprowadzane 
uproszczenia, wzrost are-
ału uprawy, który wynosi 
ponad 800 tysięcy hekta-
rów oraz obserwowane od 
kilku lat anomalie pogo-
dowe.

Już w trakcie jesiennej 
wegetacji rzepak może 
być atakowany przez 
kilka gatunków szkodni-
ków, do których należą: 
pchełki ziemne, chowacz 
galasówek, pchełka rze-
pakowa, gnatarz rzepa-
kowiec, mszyca kapu-
ściana, miniarka kapu-
ścianka, śmietka kapu-
ściana a także tantniś 
krzyżowiaczek. Jesień 
i początek zimy w 2011 
roku były wyjątkowo cie-
płe i długie. Jeszcze na 
początku stycznia 2012 

panowały dodatnie tem-
peratury. Takie warunki 
meteorologiczne spowo-
dowały wzrost zagroże-
nia ze strony jesiennych 
szkodników rzepaku, 
przyczyniając się do dłuż-
szego żerowania, w cza-
sie, gdy zaprawy mogły 
już nie działać. Jakkol-
wiek śmietka kapuściana 
występuje każdego roku, 
praktycznie na terenie ca-
łego kraju a jej liczebność 
stale wzrasta, to w takich 
warunkach może pojawić 
się dodatkowe pokolenie. 
W południowo-wschod-
niej Polsce na wielu plan-
tacjach wystąpił w dużym 
nasileniu gnatarz rzepa-
kowiec. To wyjątkowe za-
grożenie, gdyż niezwal-
czone larwy gnatarza w 
liczebności przekracza-
jącej próg ekonomicznej 
szkodliwości potrafią w 
kilka dni zniszczyć całą 
plantację. Podczas długiej 
i ciepłej jesieni zagroże-
niem może być również 
pchełka rzepakowa, której 
larwy żerują w roślinach 
aż do nastania mrozów.

Podstawowym elemen-
tem prawidłowej ochrony 
rzepaku ozimego przed 
jesiennymi szkodnikami 
jest zaprawianie materiału 
siewnego. Należy jednak 
pamiętać, że każda za-
prawa charakteryzuje się 
pewnym okresem działa-
nia, po upływie którego 
rośliny nie są już sku-
tecznie chronione przed 
szkodnikami. Na długość 
działania zaprawy mogą 
wpływać różne czynniki. 
Na skrócenie okresu dzia-
łania mogą na przykład 
wpływać czynniki me-
teorologiczne czy szyb-
kość przyrostu masy ro-
ślinnej. Ponadto zaprawa 
nie chroni roślin, jeżeli 
szkodniki występują w 
nasileni przekraczającym 
próg ekonomicznej szko-

dliwości lub gdy ich nalot 
będzie późny, zwłaszcza 
podczas długiej i ciepłej 
jesieni.

Wysianie zdrowego i 
zaprawionego materiału 
siewnego nie zwalnia 
zatem plantatora z dal-
szych obserwacji plan-
tacji. Prowadzenie mo-
nitoringu jest kolejnym 
ważnym elementem pra-
widłowej ochrony roślin. 
Dlatego również jesienią 
należy wystawić żółte 

naczynia w celu stwier-
dzenia nalotu szkodni-
ków na plantacje rzepaku 
ozimego. Dobre rezultaty 
można również osiągnąć 
korzystając z czerpako-
wania, jako wstępnej me-
tody określania nalotów i 
liczebności szkodników. 
Jeżeli na podstawie obser-
wacji stwierdzi się prze-
kroczenie przez owady 

szkodliwe progu ekono-
micznej szkodliwości, to 
należy rozważyć podję-
cie decyzji o przeprowa-
dzeniu zabiegu opryski-
wania. Pamiętajmy jed-
nak, że wśród jesiennych 
szkodników rzepaku sta-
dia larwalne zwalcza się 
tylko w przypadku gna-
tarza rzepakowca i tant-
nisia krzyżowiaczka, na-
tomiast pozostałe szkod-
niki należy zwalczyć w 
czasie nalotu form doro-

słych przed złożeniem jaj 
przez samice.

Począwszy od wiosny 
2012 szkodniki łodygowe, 
a więc chowacz brukwia-
czek oraz chowacz czte-
rozębny uszkadzały plan-
tacje rzepaku na podob-
nym poziomie jak w la-
tach poprzednich. Jedy-
nym problemem może 
być prawidłowe zwal-

czanie chowacza bru-
kwiaczka, który zaczyna 
nalatywać na rzepak, gdy 
temperatura gleby wy-
nosi 5–7oC a otoczenia 
10–12oC, często pod-
czas pierwszych wiosen-
nych dni ocieplenia. Za-
nim samice przystąpią do 
składania jaj, początkowo 
prowadzą żer uzupełnia-
jący. Jeżeli przed złoże-
niem jaj nastąpi ochło-
dzenie, chrząszcze cho-
wają się w glebie i prze-

prowadzony w tej sytu-
acji zabieg opryskiwania 
najczęściej nie przynosi 
oczekiwanej skuteczno-
ści. Zatem należy dokład-
nie sprawdzić aktywność 
chrząszczy na roślinach 
rzepaku przed przepro-
wadzeniem zabiegu che-
micznego zwalczania.

Najlepiej znanym i roz-
poznawanym przez plan-

tatorów szkodnikiem rze-
paku jest słodyszek rze-
pakowy. Jeszcze kilka 
lat temu ten gatunek był 
najgroźniejszym i licznie 
występującym szkodni-
kiem w uprawie rzepaku. 
Obecnie słodyszek wy-
stępuje na terenie całego 
kraju, jednak nie jest już 
tak dużym zagrożeniem. 
Sporadycznie na niektó-
rych plantacjach liczeb-
ność tego agrofaga była 
tak niska, że nie prowa-
dzono zwalczania che-
micznego.

Niewątpliwie najwięk-
szym zagrożeniem w 2012 
roku, jak i w ostatnich la-
tach, były szkodniki łusz-
czynowe. Chowacz po-
dobnik oraz pryszczarek 
kapustnik powodowały 
największe straty w plo-
nie rzepaku. Liczny po-
jaw tych szkodników a 
także trudności w zwal-
czaniu sprawiły, że na 
wielu plantacjach straty 
wynosiły nawet 70%. Pod-
stawowym błędem było 
zaniechanie monitoringu 
oraz kontynuacji ochrony 
po wykonaniu zabiegu w 
okresie opadania płat-
ków. Zwłaszcza pryszcza-
rek kapustnik długo na-
latywał na rzepak i czę-
sto jeden zabieg zwalcza-
nia nie był wystarczający. 
Aby zapobiec takiej sytu-
acji, należy w okresie wy-
stępowania tych szkod-
ników prowadzić szcze-
gółowy monitoring nalo-
tów i liczebności nie tylko 
przed wykonaniem pierw-
szego zabiegu. Lustrację 
należy kontynuować w 
celu sprawdzenia efektów 
zwalczania i obserwacji 
dalszych nalotów szkod-
ników. W razie dalszego 
zagrożenia prawidłowy i 
rzetelny monitoring po-
zwoli na szybką reakcję i 
kontynuację ochrony. n

Rzepak – podsumowanie sezonu

Mgr inż. Grzegorz Pruszyński
IOR – PIB Poznań

Sezon wegetacyjny 2011/2012 był w wielu regionach Polski bardzo niekorzystny dla upraw rzepaku ozimego. 
Szczególnie w zachodniej i północno-zachodniej części naszego kraju w okresie zimy wystąpiły silne mrozy bez 
okrywy śnieżnej, co spowodowało duże straty i gorsze przezimowanie rzepaku. Wielu plantatorów było zmu-
szonych do zaorania wymarzniętych upraw a w to miejsce często siano rzepak jary. Według wstępnej oceny 
GUS w Polsce minionej zimy wymarzło prawie 30% rzepaku ozimego.

Chowacz podobnik – imago. Słodyszek rzepakowy – imago. Pchełka rzepakowa – imago.

Pryszczarek kapustnik – larwa.

ochrona
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Zmiany w sposobie 
podejścia do uprawy 
ziemniaka zostały 

podyktowane przez zmie-
niające się trendy w kon-
sumpcji (ziemniak stał się 
warzywem, stanowiąc już 
tylko dodatek do naszego 
posiłku a nie jego główną 
część) oraz wzrost tempa 
naszego życia. Ze względu 
na brak czasu, coraz czę-
ściej sięgamy po ziemniaki 
już przetworzone w całości 
lub częściowo. Według da-
nych GUS od roku 2001ob-
serwuje się stały wzrost ilości 
ziemniaków mytych i pacz-
kowanych przeznaczanych 
na konsumpcję oraz prze-
rób przemysłowy.

Rosnące w szybkim tem-
pie zapotrzebowanie rynku 
na ziemniaki przeznaczone 
do przetwórstwa oraz myte 
i paczkowane, wymusza na 
producentach dbałość nie 
tylko o jakość i walory sma-
kowe oferowanych odmian, 
ale także powoduje, że ro-
śnie znaczenie chorób skórki 
bulw, które do tej pory bu-
dziły mniejsze zaintereso-
wanie. Wzrastająca sprze-
daż ziemniaków mytych 
sprawia, że wygląd bulw a 
szczególnie skórki (bez spę-
kań i zmian chorobowych) 
staje się pierwszym, jeśli nie 
najważniejszym, elementem 
wzrokowej akceptacji kupu-

jącego. Bulwy ziemniaka po-
rażone parchem zwykłym, 
rizoktoniozą czy parchem 
srebrzystym obniżają ja-
kość oferowanego towaru i 
odstręczają potencjalnych 
nabywców. 

W takich warunkach wzra-
sta także zainteresowanie ko-
lejną chorobą skórki – an-
traknozą ziemniaka, która 
tak jak znane już parchy 
(zwykły i srebrzysty) oraz 
rizoktonioza ziemniaka wy-
wołuje objawy na bulwach 
potomnych. Sprawcą cho-
roby jest grzyb Colletotri-
chum coccodes. Choroba wy-
stępuje we wszystkich rejo-
nach uprawy ziemniaka i w 
sprzyjających do rozwoju 
warunkach może spowodo-
wać znaczne straty w plonie 
bulw potomnych sięgające w 
skrajnych przypadkach na-
wet do 75% plonu.

Objawy choroby mogą 
występować na wszystkich 
częściach rośliny ziemniaka, 
jednak te najgroźniejsze wy-
stępują na jej częściach pod-
ziemnych: podstawa łodygi, 
korzenie i stolony. Rozwi-
jające się na częściach nad-
ziemnych objawy ze względu 
na duże podobieństwo mogą 
być mylone z innymi obja-
wami przedwczesnego za-
mierania wywoływanymi 
przez grzyby Verticilium 
dahlie i Fusarium. 

W części wierzchołkowej 
rozwój choroby rozpoczyna 
się od żółknięcia, więdnię-
cia i stopniowego zamiera-
nia liści. Łodygi roślin pora-
żonych jeszcze długo po za-
schnięciu liści pozostają zie-
lone, następnie brązowieją 
i zasychają. Na zaatakowa-
nych łodygach (także i na 
częściach podziemnych ro-
śliny) zaczyna się rozwijać 
suchy proces gnilny. Kora w 
miejscu infekcji gnije, pęka, 
łuszczy się i łatwo oddziela 
od drewna, wskutek, czego 
chore łodygi można łatwo 
wyciągnąć z gleby. Na pora-
żonej warstwie drewna czę-
sto barwy jasnofioletowej 
występują liczne czarne mi-
krosklerocja grzyba, które 
stanowią charakterystyczny 
objaw dla antraknozy (fot).

Inny, stanowiący cechę 
diagnostyczną objaw często 
występuje na bulwach po-
tomnych w okresie zbioru. 
W masie zbieranych bulw 
można zauważyć bulwy z 
przylegającymi do nich ka-
wałkami wysuszonych sto-
lonów pokrytych sklerocjami 
(zarodniki przetrwalnikowe) 
lub bez nich. Długość takich 
stolonów może sięgać 40–
45 mm.

Na bulwach w wyniku roz-
woju infekcji można zaob-
serwować srebrzystej barwy 
uszkodzenia, na których wy-
stępują czarne mikrosklero-
cja. Są to kolejne objawy cho-
roby, które mogą być łatwo 
pomylone z objawami po-
wodowanymi przez parcha 

srebrzystego. W przeciwień-
stwie do objawów wywoła-
nych rozwojem antraknozy, 
nekrozy spowodowane przez 
parch srebrzysty są wyraź-
nie odgraniczone od zdrowej 
tkanki skórki bulwy.

Grzyb Colletotrichum coc-
codes zimuje na powierzchni 
bulw i resztkach pożniwnych 
w postaci mikrosklerocjów. 
Okres zdolności do zakaża-
nia w przypadku sprawcy an-
traknozy może wynosić od 5 
do 13 lat. Za korzystne wa-
runki do rozwoju antraknozy 
uważa się także gleby lekkie, 
piaszczyste o niedostatecz-
nym poziomie nawożenia 
azotowego i nieuregulowa-
nych stosunkach wodno-po-
wietrznych.

Zwalczanie antraknozy 
ziemniaka tak jak innych 
chorób opiera się na wyko-
rzystaniu metod agrotech-
nicznych i stosowaniu środ-
ków ochrony roślin. Me-
tody agrotechniczne obej-
mują między innymi: do-
bór odpowiedniego stano-
wiska – gleba niezbyt ciężka 
o optymalnych stosunkach 
powietrzno-wilgotnościo-

wych; właściwą agrotechnikę 
gleby (orka na głębokość 30 
cm pozwala pozbyć się du-
żej ilości materiału infekcyj-
nego); stosowanie nawozów 
zielonych (gorczyca, rzod-
kiew oleista i inne); 3–4 lata 
przerwy w uprawie na tym 
samym polu i właściwie do-
brany płodozmian; zwalcza-
nie pośrednich gospodarzy 
– chwastów: (Chenopodium 
album – komosa biała, Cap-
sella bursa-pastoris – tasznik 
pospolity, Polygonum avicu-
lare – rdest ptasi, Solanum 
nigrum – psianka czarna, 
Datura stramonium – bie-
luń dziędzierzawa).

Chemiczne zwalcza-
nie antraknozy ziemniaka 
jest w Polsce utrudnione 
ze względu na brak środ-
ków ochrony roślin zareje-
strowanych do jej zwalcza-
nia. W krajach Europy Za-
chodniej i Ameryce Północ-
nej jako skuteczny sposób 
zwalczania podaje się sto-
sowanie do pierwszego za-
biegu strobiluryny w fazie 
tuż przed zwarciem roślin 
w rzędach. Kolejne zabiegi 
należy wykonywać, co 10–
14 dni zmieniając substan-
cje aktywne. n 

Antraknoza – nowe zagrożenie 
ziemniaka

Ziemniak przestał być rośliną uprawianą w sposób ogólno-
użytkowy, ale stał się uprawą wysoce wyspecjalizowaną. 
Produkcja tej rośliny wymaga sporego zasobu wiedzy teo-
retycznej na temat technologii uprawy, ochrony i pielę-
gnacji oraz charakteryzuje się dużą pracochłonnością. 

Jerzy Osowski
IHAR – PIB Radzików, ZNiOZ Bonin

Tabela 1. Rozdysponowanie krajowych zbiorów ziem-
niaków (wg Rynek Ziemniaka 38).
Sezon Sprzedaż na konsumpcję (%) Przerób przemysłowy (%)
2001/2002 13,3 7,3
2011/2012 28,1 20,2

Objawy antraknozy ziemniaka.
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R ozporządzenie 
MRiRW z dnia 6 
kwietnia 2007 roku w 

sprawie szczegółowych spo-
sobów postępowania przy 
zwalczaniu i zapobieganiu 
rozprzestrzenianiu się bak-
terii Cms wymienia metody, 
które pozwalają pozbyć się 
lub zagospodarować w bez-
pieczny sposób porażony lub 
prawdopodobnie porażony 
materiał roślinny. 

Według w/w rozporządze-
nia bulwy lub rośliny ziem-
niaka można umieszczać 
na składowiskach odpadów 
pod warunkiem, że nie ist-
nieje ryzyko rozprzestrze-
nienia się bakterii Cms, w 
szczególności przeniknięcia 
jej do obszarów rolniczych. 
Zmiana w/w rozporządze-
nia z dnia 29 kwietnia 2011 
roku wprowadza możliwość 
zakopania porażonego mate-

riału na polu, na którym były 
one uprawiane. Badania na-
ukowe dowiodły, że przeży-
cie omawianego patogena w 
glebie jest stosunkowo krót-
kie i związane z obecnością 
konkurencyjnego oddziały-
wania ze strony innych mi-
kroorganizmów. Należy jed-
nak zagwarantować ochronę 
pobliskim gruntom rolnym, 
wodom powierzchniowym 
przed możliwymi zanieczysz-
czeniami mikrobiologicznymi 
i chemicznymi z porażonych 
bulw. Dużo lepszym kierun-
kiem zagospodarowania ma-
teriału, o którym mowa jest 
przeznaczenie go do przemy-
słowego przetworzenia. Wa-
runkiem jest jednak posiada-
nie przez zakład przetwórczy 
technologii unieszkodliwia-
nia resztek powstałych w cza-
sie przetwarzania oraz sys-
temu czyszczenia i dezynfek-

cji obejmującym co najmniej 
środki transportu. Konkuren-
cja ze strony pszenicy i kuku-
rydzy w branży krochmalni-
czej oraz zmiany dotyczące 
dopłat i wsparcia dla przemy-
słu przetwórczego ziemniaka 
przyczyniają się do zmniejsze-
nia rentowności i ogranicze-
nia produkcji skrobi ziemnia-
czanej. Również w gorzelnic-
twie przewaga ze strony żyta 
i kukurydzy wypiera ziem-
niaki z tego sektora przetwór-
stwa. Przetwórstwo spożyw-
cze produkujące np. frytki i 
chipsy coraz częściej wybiera 
odmiany specjalnie wyhodo-
wane o wysokich wymaga-
niach jakościowych.

Sytuacja taka powoduje 
zmniejszenie ilości dostęp-
nych technologii mogących 
bezpiecznie przetworzyć 
bulwy porażone lub praw-
dopodobnie porażone. Od-

rębnym problemem jest 
brak zainteresowania wła-
ścicieli przemysłowych in-
stalacji przerobem w/w ma-
teriału, wynikające być może 
z niedopracowanych regula-
cji prawnych. Dopuszcza się 
również przeznaczanie pora-
żonych lub prawdopodobnie 
porażonych partii ziemniaka 
do konsumpcji po uprzednim 
ugotowaniu lub skarmianiu 
zwierząt po ugotowaniu lub 
uparowaniu. Zmiana rozpo-
rządzenia z dnia 29 kwietnia 
2011 roku dopuszcza rów-
nież skarmianie zwierząt su-
rowymi lub po uprzednim za-
kiszeniu ziemniakami. Wa-
runkiem jednak jest skar-
mianie tylko na specjalnie 
wydzielonej, wybetonowa-
nej powierzchni, a obornik 
od tych zwierząt poddany 
zostanie gorącej fermentacji 
(min. temp. 65˚C przez co 

najmniej 3 dni) i wykorzy-
stany na polu, gdzie przez 
okres 1 roku nie będą upra-
wiane ziemniaki towarowe 
(dwa lata dla ziemniaków 
przeznaczonych na sadze-
niaki). Metody te zapewniają 
skuteczne i właściwe pozby-
cie się porażonych bulw, jed-
nak stwarzają trudności wo-
jewódzkiemu inspektorowi 
w nadzorze dużych partii 
ziemniaków. Rozporządze-
nie uwzględnia także spala-
nie porażonych lub prawdo-
podobnie porażonych par-
tii ziemniaków. Jednak duża 
wilgotność materiału roślin-
nego sprawia, że proces spa-
lania staje się w przypadku 
większych ilości ziemniaków 
trudny i energochłonny.

Alternatywnymi do po-
wyższych metod przerobu 
zainfekowanych Cms partii 
bulw są procesy oparte na 
biologicznym przetwarzaniu 
i unieszkodliwianiu patoge-
nów roślin, w tym sprawcy 
bakteriozy pierścieniowej. 
Należy tu wymienić kompo-
stowanie oraz fermentację 
metanową. Dotychczasowa 
wiedza naukowa dotycząca 
tych sposobów przetwarza-
nia pozwala przypuszczać, że 
również w przypadku bakte-
riozy metody te będą w bez-
pieczny i kontrolowany spo-
sób ograniczyć liczebność 
niepożądanego patogena. 
Skuteczność kompostowa-
nia zależy przede wszyst-
kim od sposobu prowadze-
nia procesu, uzyskanej tem-
peratury i czasu trwania cy-
klu. Warunkiem zniszcze-
nia komórek Cms w trakcie 
kompostowania jest osią-
gnięcie temperatury 55˚C 
przez nieprzerwalny okres 
2 tygodni. Uzyskany materiał 
końcowy procesu komposto-
wania nadaje się do użyźnia-
nia ziem niebędących grun-
tami rolnymi, w rekultywa-
cji terenów zielonych, wysy-
pisk lub może być użyty na 
porażonym polu. Wzrasta-
jące zainteresowanie ener-
getyką odnawialną stwarza 
nowe możliwości utylizacji 
prawdopodobnie porażo-
nego materiału w powstają-
cych w coraz większej ilości 
instalacji do produkcji bio-
gazu. Technologie fermenta-
cji metanowej wykorzystują 
szczelnie zamknięte zbior-
niki zapewniające pełną kon-
trolę nad procesem przetwa-
rzania substratów. Doniesie-
nia naukowe dotycząca prze-
żywalności Cms w komorach 

fermentacyjnych zakładają 
wymóg spełnienia minimal-
nej temperatury wynoszą-
cej 55˚C przez nieprzerwalny 
czas 24 godzin z zachowa-
niem przynajmniej 20-dnio-
wego hydraulicznego czasu 
retencji. Uzyskana po proce-
sie fermentacji ciecz nadaje 
się do wykorzystania przy-
rodniczego podobnie jak 
kompost. Trwające obec-
nie prace nad jednoznacz-
nym ustalenie zachowania 
się Cms w trakcji procesu 
kompostowania i fermenta-
cji metanowej dadzą odpo-
wiedź na pytania dotyczące 
problemów bezpieczeństwa 
fitosanitarnego prowadzo-
nych procesów i wykorzy-
stania pozostałości po bio-
logicznej utylizacji materiału 
porażonego Cms. Każde z 
wymienionych wyżej dzia-
łań zagospodarowujących 
porażony lub prawdopo-
dobnie porażony materiał 
roślinny powinno odbywać 
się pod oficjalną kontrolą, 
w zatwierdzonym miejscu, 
gdzie nie istnieje zidentyfi-
kowane ryzyko przedostania 
się patogena do środowiska. 
Użyte sprzęty, środki trans-
portu, miejsce składowania 
i przetwarzania muszą być 
starannie umyte i zdezyn-
fekowane po zakończeniu 
przetwarzania, a powstałe 
odpady i ścieki również w 
bezpieczny sposób uniesz-
kodliwione. 

Przestrzeganie przepi-
sów prawnych dotyczących 
przeznaczenia porażonego 
lub prawdopodobnie pora-
żonego plonu oraz poszerza-
nie wiedzy na temat nowych 
metod ich zagospodarowa-
nia daje szansę, ze problem 
bakteriozy pierścieniowej 
zostanie w znacznym stop-
niu opanowany. Konieczne 
jest jednak szybkie i wła-
ściwe dostosowywanie pra-
wodawstwa do sytuacji na 
rynku produkcji roślinnej w 
celu zahamowania spadku 
areału uprawy w Polsce tej 
wspaniałej, wszechstronnie 
wykorzystywanej rośliny, 
jaką jest ziemniak.

Jest to impreza skiero-
wana do konsumen-
tów ziemniaka, którzy 

często w swoich poszuki-
waniach sklepowych i tar-
gowiskowych, odnajdują 
nasz „ziemniak” jako „bez-
imienny” produkt na półce 
sklepowej, bardzo często 
podawany luzem z worka 
(często o niskiej jakości, 
zazieleniony, uszkodzony 
i chory), bez określe-
nia jego odmiany (nazwy 
własnej) lub typu kulinar-
nego, który wskazywałby, 
na co możemy takie ziem-
niaki przeznaczyć (sałatki, 
placki, frytki, zupy, kluski, 
pyzy, puree). 

W tym roku pomoc me-
rytoryczną i praktyczną 
dla konsumentów prowa-
dzano na 2 stoiskach wy-
stawowych – Stowarzy-
szenia Polski Ziemniak 
oraz firmy Europlant Han-
del Ziemniakami z Lasek 
Koszalińskich (hodowca 
znanych marek odmian 
Augusta, Agnes, Vineta, 
Viviana, Krasa, Rosalind, 
Bellarosa). Promowano 
na nich ziemniaki wg ich 
cech, i przeznaczenia ku-
linarnego. Zasada jest pro-
sta – nigdy z ziemniaka 
sałatkowego nie zrobimy 

dobrych klusek i puree, 
i odwrotnie wyśmienitej 
sałatki ziemniaczanej nie 
wykonamy z odmian roz-
sypujących się (czyli mą-
czystych). Druga zasada 
– to dążenie obecnie do 
wysokiej jakości bulw 
sprzedawanych – wy-
równane średniej wielko-
ści, jednolite, niepomie-
szane, nazwane, opisane, 
zdrowe i czyste. Ta zasada 
powinna być powszech-
nie przestrzegana, a jeśli 
nie – to sprzedający robi 
krzywdę konsumentowi i 
sobie (ponieważ raz oszu-
kany klient nie wraca do 
takiego sprzedawcy). 

Jak wiadomo, ziemniak 
jadalny cechuje się nie 
tylko dużą liczba odmian 
w naszym kraju (ponad 
130 odmian), ale także od-
rębnymi walorami użytko-
wymi, w tym głównie ty-
pem kulinarnym. Wyróż-
niamy 3 zasadnicze typy 
kulinarne ziemniaków ja-
dalnych – A, B, C oraz 
typy pośrednie. 

Ziemniak towarzyszy 
nam jako codzienny ele-
ment pożywienia od dzie-
ciństwa i prawie każdy ma 
jakąś ulubioną potrawę z 
tych wspaniałych bulw. Po 

pierwsze jest naprawdę 
zdrowy i pożywny (ziem-
niaki gotowane z wody 
i pieczone nie tuczą! – 
wbrew opinii) – a zawie-
rają tylko ok. 60–70 kcal 
w100 g produktu; wysoka 
wartość odżywcza białka 
ziemniaka jest bardzo ko-
rzystna, witaminy (grupa 
B, C, E, K) zawarte w miąż-
szu – głównie wit. C – daje 
50% zapotrzebowania or-
ganizmu na tę witaminę, 
chroniąc przed przeziębie-
niem i grypą oraz wzmac-
nia naczynia krwionośne; 
zasadotwórczy skład mi-
nerałów ziemniaka od-
kwasza organizm ludzki; 
duża ilość potasu zawarta 
w bulwach sprzyja pozby-
ciu się z organizmów szko-
dliwych substancji i nad-
miaru wody, reguluje też 
gospodarkę sodowo-po-
tasową, przeciwdziałając 
nadciśnieniu tętniczemu. 
Łatwo przyswajalne wę-
glowodany złożone (skro-
bia) powodują, że jest to 
idealny komponent po-
siłku dla dzieci i osób 
ciężko pracujących.

Liczny udział mieszkań-
ców Poznania oraz mno-
gość degustacji kulinar-
nych, konkursów wiedzy 

i sportowych dla dzieci, 
pozwoliły „dodać” do tej 
wiedzy garść nowych in-
formacji, bo jak wiadomo 
„czym skorupka za młodu 
nasiąknie...”. Dlatego tak 
cenna jest wiedza prze-
kazywana głównie dzie-
ciom i młodym rodzi-
com, ponieważ w wielu 
domach bulwa ziemniaka 
jest często „rzadkim go-
ściem” (spożycie ziem-
niaka ok. 100 kg na miesz-
kańca) i jest niedoceniana, 
ponieważ w tych czasach 
pospiechu jego spożycie 
spada, a miejsce to zaj-
muje jedzenie wysokoka-
loryczne (frytki, chipsy) 
i tzw. śmieciowe (Fast 
food). 

Nie każdy także wie, że 
poznaniacy w 2007 roku 
postawili ziemniakowi 
– pomnik – w miejscu, 
w którym corocznie od-
bywa się Pyrlandia i posta-
nowili otoczyć go „paraso-
lem ochronnym”. W ostat-
nim czasie zrobiono dla 
ziemniaka wiele, ale trzeba 
zrobić – jeszcze więcej! 
Przede wszystkim w dzie-
dzinie jakości, konfekcji i 
dostępności ziemniaków 
opisanych, oraz walczyć z 
anonimowością. n

Pyrlandia 2012

Tomasz Erlichowski, 
Bonin

W dniu 1 września 2012 r. odbyła się w Poznaniu XI 
edycja imprezy plenerowej PYRLANDIA. Impreza ta 
jest piknikiem rodzinnym – podkreśla osiągnięcia Po-
znania, Wielkopolski i polskiego ziemniaka – który w 
tym rejonie Polski nazywany jest Pyrą. 

Bulwy z Cms na kompost

Mgr inż. Grzegorz Gryń
IHAR Bydgoszcz  

Pracownia Kwarantanny

Czynnik chorobotwórczy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, Clavibacter michigenensis subsp. sepedonicus (Cms), 
jest organizmem kwarantannowym, objętym nadzorem organów państwowych w wielu krajach, w tym w Polsce. 
Wystąpienie choroby powoduje poważne straty ekonomiczne, najczęściej spowodowane odrzuceniem zainfeko-
wanych partii bulw z obrotu towarowego, ograniczonym eksportem z terenów, na których stwierdzono obecność 
Cms oraz kosztami badań partii ziemniaków na obecność patogena w materiale sadzeniakowym i eksportowym. 

Cały materiał na www.wrp.pl
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Azotany są natural-
nymi składnikami 
występującymi w 

bulwach ziemniaka. Ich 
obecność związana jest z 
przemianą azotu w amino-
kwasy i białko. Dopuszczalny 
poziom azotanów w bulwach 
wynosi 200 mg/kg świeżej 
masy bulw. Nadmiar zwią-
zany jest najczęściej ze sto-
sowaniem wysokich dawek 
nawożenia mineralnego azo-
tem, co objawia się między 
innymi szybkim i intensyw-
nym ciemnieniem miąższu 
bulw, szczególnie po ugoto-
waniu. 

Toksyczność azotanów 
polega na tym, że mogą 
one ulegać redukcji do azo-
tynów, zarówno w organi-
zmie ludzkim pod wpły-
wem flory bakteryjnej żo-
łądka, jak i w środkach spo-
żywczych podczas ich pro-
dukcji. Azotyny powodują 
przemianę hemoglobiny w 
methemoglobinę, czego na-
stępstwem jest zmniejszenie 
zaopatrzenia tkanek w tlen, 
co jest szczególnie niebez-

pieczne dla małych dzieci. 
Azotyny mogą także brać 
udział w powstawaniu ra-
kotwórczych nitrozoamin. 
Stwierdzono jednak, że duża 
zawartość witaminy C w bul-
wach ziemniaka może niwe-
lować w znacznym stopniu 
rakotwórcze działanie nitro-
zoamin, powstających z azo-
tynów. Ziemniaki należą do 
grupy roślin nie wykazują-
cych dużych predyspozycji 
do kumulowania azotanów 
w bulwach. Jak wynika z ta-
beli nr 1 wszystkie przeba-
dane jadalne odmiany ziem-
niaka charakteryzowały się 
genetycznie uwarunkowaną 
niską (do 100 mg/kg św. 
masy bulw) lub średnią (od 
100 do 200 mg/kg św. masy 
bulw) skłonnością do ku-
mulowania azotanów w bul-
wach, ale niewłaściwa agro-
technika czy układ warun-
ków pogodowych w latach 
uprawy mogą przyczynić się 
do nadmiernej ich zawarto-
ści w bulwach. Podwyższo-
nym poziomem azotanów 
charakteryzują się częściej 

bulwy odmian bardzo wcze-
snych i wczesnych, niż od-
mian późniejszych. Ponadto 
obieranie bulw i ich obróbka 
kulinarna powodują reduk-
cję azotanów od około 50 do 
70%. 

Z kolei glikoalkaloidy 
(głównie solanina i czeko-
nina) stanowią jeden z ele-
mentów wieloskładniko-
wego mechanizmu odpor-
nościowego roślin ziem-
niaka. Zwiększona kumu-
lacja tych związków na-
stępuje w wyniku działa-
nia czynników stresowych 
typu uszkodzenia mecha-
niczne czy działanie światła. 
Na podstawie badań wyka-
zano, że głównie od właści-
wości odmiany zależy wiel-
kość syntezy glikoalkalo-
idów w bulwach i przyrost 
ten spowodowany uszko-
dzeniami mechanicznymi 
czy działaniem światła sta-
nowić może średnio 95%. 
W praktyce oznacza to, że 
uszkodzenia mechaniczne 
i światło, na które narażone 
są bulwy ziemniaka podczas 

zbioru, transportu, sortowa-
nia i ekspozycji w sklepach 
mogą podwoić poziom gli-
koalkaloidów występujących 
w bulwach w chwili zbioru. 
Dlatego bardzo ważne jest, 
aby wszystkie zarejestro-
wane odmiany miały gene-
tycznie uwarunkowaną ni-
ską zawartość tych związ-
ków w bulwach (najlepiej 
poniżej 50 mg/kg świeżej 
masy bulw). Dopuszczalna 
zawartość glikoalkaloidów 
niezależnie od odmiany wy-
nosi do 200 mg/kg świeżej 
masy bulw, chociaż zawar-
tość tych związków powy-
żej 100 mg/kg świeżej masy 
bulw pogarszać może już 
smak bulw. 

Spożycie ziemniaków z 
nadmierną zawartością gli-
koalkaloidów może powodo-
wać uszkodzenia przewodu 
pokarmowego i układu ner-
wowego. Symptomami za-
truć są: podrażnienie gar-
dła i błon śluzowych, bóle 
brzucha, nudności, wymioty 
czy biegunka. Ilość glikoal-
kaloidów znacznie zmniej-

sza się po obraniu bulw, 
gdyż związki te są zlokalizo-
wane głównie w zewnętrz-
nej warstwie, którą stanowi 
skórka i miąższ bezpośred-
nio pod nią (do 3 mm). 
Gotowanie nie wpływa na 
zmniejszenie ich zawarto-
ści, ponieważ związki te są 
termostabilne, ulegają roz-
kładowi dopiero w tempe-
raturze powyżej 250oC. Jak 
wynika z tabeli nr 2 zareje-
strowane jadalne odmiany 
ziemniaka charakteryzują 
się w większości genetycz-
nie uwarunkowaną niską i 
średnią kumulacją glikoal-
kaloidów w bulwach. Jednak 
w przypadku odmian wcze-
snych: Justa i Nora czy od-
mian z grupy średnio wcze-
snych: Asterix, Bartek, Fine-
zja, Pirol, Romula, Roxana, 
Tajfun oraz późnych: Syrena 
i Medea należy odpowied-
nio zoptymalizować agro-
technikę ich uprawy, a po 
zbiorze zabezpieczyć odpo-
wiednie warunki przecho-
wywania bulw, aby zmini-
malizować działanie czyn-

ników stresowych mogą-
cych skutkować większą 
syntezą glikoalkaloidów w 
bulwach. 

Nieprawidłowa agrotech-
nika uprawy czy przechowy-
wania oraz przygotowania 
do spożycia mogą przyczynić 
się do znacznego wzrostu za-
wartość azotanów czy gliko-
alkaloidów w bulwach ziem-
niaka, co zagraża bezpieczeń-
stwu ich spożycia oraz odpo-
wiedniej wartość odżywczej 
i smakowej. Istnieje również 
pewna zależność tych związ-
ków od warunków pogodo-
wych w okresie wegetacji ro-
ślin. Lata zimne, deszczowe i 
pochmurne sprzyjają zwięk-
szonej kumulacji glikoalkalo-
idów w bulwach, natomiast 
w latach suchych i upalnych 
bulwy kumulują większe 
ilości zarówno glikoalkalo-
idów, jak i azotanów. Stąd 
do uprawy najlepiej wybie-
rać odmiany o niskiej skłon-
ności do kumulowania tych 
związków, a ponadto moni-
torować ich zawartość w bul-
wach. n

Składniki antyodżywcze w bulwach

Bulwy ziemniaka, oprócz składników kształtujących wysoką ich jakość (witamin – głównie C, białka, błonnika, 
lipidów, składników mineralnych – K, Ca, Mg), zawierają także substancje niepożądane w żywieniu człowieka, 
tzw. substancje antyodżywcze. Jednymi z głównych składników antyodżywczych – mających wpływ na wartość 
żywieniową bulw ziemniaka są azotany i glikoalkaloidy. 

Dr Cezary Trawczyński
IHAR-PIB Oddział Jadwisin



Chrząszczami należącymi 
do stonkowatych i wy-
rządzającymi szkody w 

uprawach warzyw są pchełki na-
zwane tak, ze względu na cha-
rakterystyczny, skaczący sposób 
przemieszczania się osobników 
dorosłych. Są to drobne owady o 
długości ciała nie przekraczają-
cej zwykle 3 mm i o dość zróż-
nicowanym w zależności od ga-
tunku ubarwieniu. 

Pchełki
Najczęściej na warzywach spo-

tyka się pchełkę czarną (Phyl-
lotreta atra), pchełkę smużko-
waną (Phyllotreta nemorum) i 
pchełkę falistosmugą (Phyllo-
treta undulata). Są to owady 
wielożerne tzn. żywiące się wie-
loma różnymi gatunkami roślin 
(kapusta głowiasta biała, czer-
wona, włoska, pekińska, bruk-
selska oraz kalafior, brokuł, jar-
muż, rzodkiewka, kalarepa, bru-
kiew, rzepa, rzepak, chwasty z 
rodziny kapustowatych i inne). 
Szkodliwe są przede wszystkim 
osobniki dorosłe, które wygryzają 
dziury w liścieniach i liściach a 
także zjadają kiełki. Największe 
szkody powodują na młodych 
roślinach w fazie kiełkowania i 
wschodów. Zimujące w reszt-
kach roślin i wierzchniej war-
stwie gleby osobniki dorosłe na 
uprawy warzyw przedostają się 
wczesną wiosną. Po żerowaniu 
samice składają jaja do gleby w 
pobliżu roślin żywicielskich lub 
na ich liściach. Larwy rozwijają 
się przez około 2 tygodnie, a na-
stępnie przepoczwarczają się w 
glebie. Na przełomie czerwca i 
lipca pojawiają się chrząszcze no-
wego pokolenia, które żerują na 
roślinach do końca sezonu wege-
tacyjnego, po czym szukają kry-
jówek do zimowania. 

Zwalczanie pchełek polega na 
usuwaniu z pól uprawnych i ich 
otoczenia chwastów, na których 
owady te mogą się rozwijać oraz 
na stosowaniu środków ochrony 
roślin. Progiem zagrożenia jest 
występowanie 2–4 osobników 
na 1 m2 uprawy. Do zwalczania 
pchełek w warzywach można 
używać następujących środ-
ków ochrony roślin (w zależno-

ści od gatunku warzywa): Agria-
Lambda Cyhalotryna 050 CS, Ar-
kan 050 CS, Fastac 100 EC, Je-
stac 100 EC, Karate Zeon 050 
CS, Kirkuk B 050 CS, Kung-Fu 
050 CS, LambdaCe Z 050 CS, 
Mesurol 500FS, Pilar-Lambda-
Cyhalotryna 050 CS, Sherpa 100 
EC, Sumi-Alpha 050 EC, Tak Tak 
100 EC.

Strąkowce
Chrząszczami należącymi do tej 

rodziny i mogącymi powodować 
duże straty w uprawach warzyw 
strączkowych są (z podrodziny 
strąkowcowate) strąkowiec gro-
chowy (Bruchus pisorum) i strą-
kowiec fasolowy (Acanthosceli-
des obtecus). Stadium szkodliwym 
wszystkich trzech gatunków są 
białawe, łukowato wygięte larwy. 
Na nasionach grochu żerują larwy 
strąkowca grochowego. Wgryzają 
się one do wnętrza nasion znaj-
dujących się zarówno na rośli-
nach w polu jak i nasion złożo-
nych w przechowalniach. W jed-
nym nasieniu żeruje zawsze tylko 
jedna larwa strąkowca grocho-
wego. Wyjedzone przez szkodniki 
nasiona nie nadają się ani do kon-
sumpcji ani do siewu. Larwy strą-

kowca fasolowego żerują nato-
miast na nasionach fasoli i bobu. 
U tego gatunku, w jednym na-
sieniu może żerować wiele larw. 
Uszkodzone w wyniku żerowania 
nasiona tak jak w przypadku na-
sion powygryzanych przez strą-
kowca grochowego nie nadają się 
do konsumpcji i siewu. Zwalcza-
nie strąkowców polega na wysie-

waniu zdrowych nasion, zakła-
daniu siatek w oknach magazy-
nów (aby uniemożliwić rozprze-
strzenianie się owadów), młóce-
niu grochu zaraz po zbiorze oraz 
stosowaniu insektycydów. Strą-
kowce na polu można zwalczać 
także za pomocą środka ochrony 
roślin Sumi-Alpha 050 EC.

Ryjkowcowate
Dorosłe oprzędziki są niewiel-

kimi (5–8 mm) szarobrunatnymi 
chrząszczami, posiadającymi 
zmodyfikowany aparat gębowy 
tzw. krótki ryjek. Larwy są na-
tomiast białawe, łukowato wy-
gięte, beznogie z dobrze zazna-
czoną głową. W uprawach wa-
rzyw najczęściej występują trzy 
gatunki tych owadów: oprzędzik 
szary (Sitona griseus), oprzę-

dzik wielożerny (Sitona crinitus) 
i oprzędzik pręgowany (Sitona 
lineatus). Są to szkodniki poja-
wiające się na plantacjach roślin 
strączkowych (bób, bobik, groch 
i inne) najwcześniej. Szkodliwe 
są zarówno osobniki dorosłe jak 
i larwy. Dorosłe chrząszcze wy-
gryzają liście roślin jedynie na ich 
krawędziach tworząc tym samym 

charakterystyczne „ząbki”. Larwy 
z kolei żerują na brodawkach ko-
rzeniowych i korzeniach powodu-
jąc osłabienie rośliny i zmniejsza-
nie plonu. W celu ochrony roślin 
przed szkodnikami groch trzeba 
wysiewać możliwie najwcześniej. 
Należy również unikać zakłada-
nia upraw w pobliżu wieloletnich 
plantacji bobowatych, lucerny a 
także drzew i krzewów. Można 
także zastosować odpowiednie 
środki ochrony roślin przeciw 
oprzędzikom na warzywach (w 
zależności od gatunku warzywa): 
Agria-Lambda Cyhalotryna 050 
CS, Arkan 050 CS, Fastac 100 EC, 
Jestac 100 EC, Karate Zeon 050 
CS, Kirkuk B 050 CS, Kung-Fu 
050 CS, LambdaCe Z 050 CS, Pi-
lar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS, 
Tak Tak 100 EC.

Dorosłe chowacze to nie-
wielkie (ok. 2–3 mm długości), 
ciemno ubarwione chrząszcze, 
natomiast ich larwy są białawe 
i łukowato wygięte. Organizmy 
te wyrządzają szkody w warzy-
wach kapustowatych (kapusty 
głowiaste, kalafior, brokuł, ka-
larepa, rzodkiewka i inne). Naj-
częściej spotykane są chowacz 
brukwiaczek (Ceutorhynchus 
napi), chowacz czterozębny 
(Ceutorhynchus quadridens) 
i chowacz galasówek (Ceutor-
hynchus pleurostigma). Sta-
dium szkodliwym u tych ga-
tunków są przede wszystkim 
larwy. W przypadku chowacza 
brukwiaczka larwy uszkadzają 
stożki wzrostu w wyniku czego 
kapusta nie zawiązuje główek 
a brokuł i kalafior róż. Larwy 
chowacza czterozębnego pod-
czas żerowania drążą chodniki 
w ogonkach liściowych, łody-
gach i szyjkach korzeniowych 
co może powodować zamiera-
nie roślin, natomiast larwy cho-
wacza galasówka rozwijając się 
w galasach znajdujących się w 
okolicy szyjki korzeniowej osła-
biają rośliny, które słabiej ro-
sną i wykształcają słabe główki/
róże. Aby ograniczyć szkody 
wyrządzane przez te owady, 
uprawy należy zakładać z dala 
od pól, na których w ubiegłym 
roku obserwowano duże po-
rażenie roślin przez chowacze 
(odległość powinna wynosić 
co najmniej 200 m) oraz usu-
wać podczas sadzenia rozsady 
rośliny uszkodzone przez ich 
larwy. Można również wyko-
nać zabiegi ochronne w postaci 
opryskiwania roślin. Progiem 
zagrożenia jest obecność 2–4 
chrząszczy na 25 roślinach. Do 
zwalczania chowaczy w warzy-
wach służą następujące środki 
ochrony roślin (w zależności 
od gatunku warzywa): Agria-
Lambda Cyhalotryna 050 CS, 
Arkan 050 CS, Fastac 100 EC, 
Jestac 100 EC, Karate Zeon 050 
CS, Kirkuk B 050 CS, Kung-Fu 
050 CS, , LambdaCe Z 050 CS, 
Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 
CS, Sherpa 100 EC, Sumi-Alpha 
050 EC, Tak Tak 100 EC. n

Dr inż. Piotr Szafranek
Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

Pracownia Entomologii  
Roślin Warzywnych

We wrześniowym wydaniu gazety opisano szkody, które w uprawach warzyw powodują chrząszcze należące do 
rodzin: żukowatych, sprężykowatych i stonkowatych. W bieżącym artykule dalsze informacje o szkodnikach z 
rodziny stonkowatych i ryjkowcowatych.

Chrząszcze w warzywach cz. II

Pchełka na kapuście.

ochrona
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Dnia 5 października 
w miejscowości Li-
pie k. Gniewkowa, 

woj kujawsko-pomorskie, 
miała miejsce ceremonia 
otwarcia obiektu przecho-
walniczego VEGRO Kujaw-
skiej Gruby Producentów 
Warzywa Groblewskich, 
oraz inauguracja działal-
ności Stowarzyszenia Pro-
ducentów Owoców i Wa-
rzyw Cuiavia. 

Przechowalnia powstała 
w okresie dekoniunktury, 
jako sposób na zabezpie-
czenie interesów produ-
centów owoców i warzyw. 
Dzięki temu, że obiekt po-
siada jedną z najnowocze-
śniejszych linii do mycia, 
sortowania i konfekcjono-
wania marchwi i cebuli, po-
zwalającą na konfekcjono-
wanie w dowolne opako-
wania handlowe, w zależ-
ności od zapotrzebowania 
odbiorcy, płody mogą być 
przechowywane zarówno 
luzem, jak i w skrzyniopa-
letach. 

Zapytaliśmy Pana Alek-
sandra Nowickiego, pełno-
mocnika zarządu SPOiW 
Cuiavia o szczegóły orga-
nizacyjne tego przedsię-
wzięcia.

WRP: Jak jest struktura 
organizacyjna Stowarzy-
szenia?

Aleksander Nowicki: 
Stowarzyszenie Producen-
tów Owoców i Warzyw „Cu-
iavia” zostało założone w 
czerwcu 2012 roku. Prekur-
sorem i honorową postacią 

dla Stowarzyszenia jest re-
prezentujący Urząd Mar-
szałkowski Jarosław Jurzy-
sta. Prezesem 3-osobowego 
Zarządu Stowarzyszenia 
Producentów Owoców i Wa-
rzyw „Cuiavia” jest Michał 
Groblewski, który jest jed-
nym z najbardziej znanych 
warzywników w regionie. 
Członkami Zarządu są Ma-
ciej Jóźwicki i Piotr Jędrze-
jewski. Komisja Rewizyjna 
składa się z 3 osób: Wojciech 
Klimkiewicz, Przemysław 
Gajdemski i Jakub Zaleski. 
Pełnomocnikiem Zarządu 
jest Aleksander Nowicki.

WRP: Jaki cel przyświe-
cał uczestnikom?

A.N.: Celem podjętej ini-
cjatywy jest promocja sek-
tora owocowo-warzywnego 
poprzez wymianę informa-
cji rynkowej, wspieranie 
idei współpracy, budowa-
nie partnerstwa oraz kon-
solidację grup producentów 
owoców i warzyw. Stowa-
rzyszenie pragnie również 
budować świadomość za-
ufania i szacunku do śro-
dowiska wiejskiego, ekolo-
gii i zdrowego stylu życia. W 
dalekosiężnych planach jest 
także pomysł utworzenia 
wspólnego biura handlo-
wego. W praktyce chcemy 
stworzyć zintegrowany sys-
tem zarządzania ilością, ja-
kością, dystrybucją, marke-
tingiem oraz ochroną śro-
dowiska. Słowo kluczowe 
dla naszej działalności to 
konsolidacja sektora owo-
ców i warzyw. Perspektywa 

oparta na stabilności i sys-
tematycznym wzroście ma 
tworzyć wyzwanie dla nas 
i firm zaangażowanych w 
organizację sektora.

WRP: Ile osób, gospo-
darstw jest członami Sto-
warzyszenia?

A.N.: Zrzeszamy najwięk-
sze grupy producentów owo-
ców i warzyw, głównie z te-
renu województwa kujaw-
sko-pomorskiego oraz kilka 
spoza województwa. Obec-
nie członkami Stowarzy-
szenia jest 29 uznanych i 
wstępnie uznanych grup 
producentów owoców i wa-
rzyw oraz 2 producentów 
owoców i warzyw.

WRP: Jaki profil pro-
dukcyjny reprezentują 
członkowie (średnia po-
wierzchnia gospodarstwa, 
profil produkcji)?

A.N.: Członkowie Stowa-
rzyszenia produkują głów-
nie warzywa tj. brokuł (ok. 9 
mln szt.), cebulę (ok. 100 000 
ton), marchew (ok. 80 000 
ton), kalafior, kapustę, pie-
truszkę, seler, por itp., nato-
miast branża owocowa sku-
pia się na produkcji głównie 

jabłek (ok. 30 000 ton), śli-
wek, gruszek, czereśni, ma-
lin itp. Wszyscy członkowie 
posiadają duże powierzch-
niowo gospodarstwa liczące 
średnio 400 ha.

WRP: Jak ocenia Pan 
potencjał rynku ogrod-
niczo-warzywniczego?

A.N.: Uważam, że moż-
liwości tego sektora są 
jeszcze nieodkryte i bar-

dzo często niedoceniane. 
Stowarzyszenie CUIAVIA 
będzie dążyć do stworze-
nia najbardziej konkuren-
cyjnego rynku produkcji 
i sprzedaży detalicznej 
owoców i warzyw w kraju i 
w Europie. Nasza działal-
ność oparta jest na silnym 
oddziaływaniu ilości bar-
dzo dobrej jakości towaru 
w określonym bliskim lo-

gistycznie terenie, gdzie 
funkcje kontroli produk-
cji, logistyki transportu, 
zrównoważonej gospo-
darki magazynowej, wy-
miany informacji handlo-
wej oraz monitorowanej 
zgranej w czasie dystrybu-
cji dają wymierny czynnik 
dodatni. 

Rozmawiał 
Daniel Alankiewicz

W zespole siła

Polska jest krajem, który posiada bogate tradycje spółdzielczości. Okres po II WŚ naznaczony brzemieniem 
gospodarki planowej i przymusowej kolektywizacji odcisnął swe piętno na mentalności tych, którzy żywią i 
bronią. Idee wspólnego działania i zespołowego pokonywania przeszkód rodzą się w bólach. Są jednak przy-
kłady godne uwagi. 

Aleksander Nowicki, pełnomocnik zarządu Stowarzysze-
nia Producentów Owoców i Warzyw Cuiavia. 

Uroczyste przecięcie wstęgi przechowalni warzyw Kujaw-
skiej Gruby Producentów Warzywa Groblewskich.

P roces kosztował 
Bayer CropScience 
prawie 500 mln 

dolarów, a przejęcie za-
bezpieczyło pozycję 
spółki na rynku środków 
biologicznych, na którym, 
zgodnie z oczekiwaniami, 
jej udział ma się potroić, 
osiągając wartość 4 mld 
dolarów do roku 2020.

Główne założenia stra-
tegii rozwoju Spółki Bayer 
CropScience to program 
inwestycji o wartości 
7 mld euro, 5 mld euro 
na badania i rozwój na 
lata 2011–2016, inwesty-

cje rzędu 2 mld euro w 
zdolności produkcyjne i 
zakłady obróbki nasion 
oraz silna zintegrowana 
oferta o potencjale sprze-
daży rzędu 4 mld euro to. 
Dodatkowo Firma chce 
podwoić do roku 2016 
udział biznesu nasien-
nego, osiągając 20% cał-
kowitej sprzedaży.

Sandra Peterson, Pre-
zes spółki, przedsta-
wiła szeroką gamę no-
wych produktów, któ-
re spółka wprowadzi do 
sprzedaży w latach 2011–
2016 w strategicznych 

uprawach. „Rozwiąza-
nia, które tworzymy z za-
kresu hodowli i nasiennic-
twa oraz ochrony upraw, 
będą wspierać producen-
tów w rozwiązywaniu ich 
najważniejszych proble-
mów. Wiążemy duże na-
dzieje z wprowadzeniem 
na rynek produktów z no-
wej oferty nasiennej, no-
wych rozwiązań chemicz-
nych i biologicznych dla 
rolnictwa. Spodziewamy 
się, że potencjał sprze-
daży naszych produktów 
wprowadzonych na rynek 
w latach 2011–2016 roku 

osiągnie wartość co naj-
mniej 4 mld euro” – po-
wiedziała Sandra Peter-
son. Firma planuje zwięk-
szenie zdolności produk-
cyjnych w zakresie naj-
ważniejszych substancji 
aktywnych do ochrony 
roślin, w tym najlepiej 
sprzedających się marek, 
takich jak seria produk-
tów grzybobójczych FoxTM 
czy środki chwastobójcze 
LibertyTM/BastaTM.

Producentom ziemnia-
ków i warzyw BCS ofe-
ruje innowacyjne marki, 
jak InfinitoTM, MoventoTM, 

LunaTM i EmestoTM  (nowa 
broń do walki z rizokto-
niozą, Fusarium i srebr-
nym łupieżem), jak rów-
nież nowy insektycyd Si-
vantoTM. Znaczne środki 
przeznaczone są także 
na inwestycje w zdolno-
ści produkcyjne i zakłady 
obróbki nasion. 

Unikatowym w skali 
globalnej projektem jest 
funkcjonujący w Mon-
heim Bayer Bee Care Cen-
ter. Cele programu to po-
prawa zdrowia pszczół po-
przez badania nad dostar-
czeniem nowych produk-

tów do zwalczania war-
rozy, zachęcanie do two-
rzenia siedlisk pszczół, 
edukowanie pszczelarzy 
oraz ciągłe obserwacje 
pszczelich rodzin i dba-
łość o zdrowie pszczół. 
Kolejne Bayer Bee Care 
Center zainauguruje 
swoją działalność w Pół-
nocnej Karolinie, USA w 
2013 roku. n

Podczas międzynarodowej konferencji prasowej, która odbyła się 20 września w siedzibie w Monheim, firma 
Bayer CropScience poinformowała, iż w sierpniu zakończyła przejęcie AgraQuest – amerykańskiej spółki z 
branży biologicznego zwalczania szkodników.

Bayer zrównoważony i dbający o pszczoły

Ewa Grabowska
Wiadomości Rolnicze Polska

ewa@wrp.pl



Strona 10 warzywa Nr 10/�01� (93)

Błędy popełniane pod-
czas ochrony planta-
cji przed szkodliwymi 

organizmami powodują, że 
do przechowalni trafiają ro-
śliny chore, porażone przez 
szkodniki lub zanieczysz-
czone ich odchodami, co bar-
dzo negatywnie wpływa na 
ich trwałość i jakość. 

Duże straty w późnych ka-
pustnych może powodować 
śmietka kapuściana. Larwy 
drugiego i trzeciego poko-
lenia tego szkodnika drążą 
korytarze w korzeniu, szyjce 
korzeniowej, nerwach liści a 
także w główkach i różach. 
Zwalczanie śmietek polega 
na wykonaniu głębokiej orki 
jesiennej po zbiorze roślin, 
unikaniu zakładania plantacji 
w pobliżu upraw długo kwit-
nących, likwidowaniu chwa-
stów przed ich kwitnieniem 
(nektar wabi osobniki dorosłe 
tych muchówek) oraz wyko-
nywaniu zabiegów ochron-
nych na podstawie sygna-
lizacji z pułapek zapacho-

wych. Do przeprowadzenia 
zabiegów można użyć nastę-
pujących środków ochrony 
roślin (w zależności od ga-
tunku rośliny uprawnej): 
Agria-Lambda Cyhalotryna 
050 CS, Dursban Delta 200 
CS, Karate Zeon 050 CS, Kir-
kuk B 050 CS, Kung-Fu 050 
CS, LambdaCe Z 050 CS, Pi-
lar-Lambda-Cyhalotryna 050 
CS, Sumi-Alpha 050 EC.

Późnym kapustnym mogą 
również zagrażać gąsie-
nice motyli (np. bielinka 
rzepnika, tantnisia krzyżo-
wiaczka, piętnówki kapust-
nicy, błyszczki jarzynówki). 
Wszystkie żerują na liściach 
a niektóre z nich (w zależno-
ści od gatunku) również w 
główkach i różach, często do 
późnej jesieni. Oprócz wy-
gryzania dziur i szkieletowa-
nia liści, zanieczyszczają ro-
śliny odchodami, co w efek-
cie powoduje gnicie przecho-
wywanych warzyw. W celu 
ograniczenia szkód powodo-
wanych przez gąsienice mo-

tyli zaleca się niszczenie resz-
tek pożniwnych (tantniś, bie-
linki, błyszczka), wykonanie 
głębokiej orki jesiennej (pięt-
nówka), niszczenie kwitną-
cych chwastów oraz opry-
skiwanie roślin. Do przepro-
wadzenia zabiegów ochron-
nych można użyć następu-
jących środków ochrony ro-
ślin (w zależności od gatunku 
szkodnika i rośliny upraw-
nej): Agria-Lambda Cyha-
lotryna 050 CS, Alfazot 025 

EC, Arkan 050 CS, Bulldock 
025 EC, Cyperkill Max 500 
EC, Decis Mega 50 EW, Di-
pel WG, Dursban 480 EC, 
Dursban Delta 200 CS, Fa-
stac 100 EC, Golden Pyrifos 
480 EC, Jetban 480 EC, Jestac 
100 EC, Karate Zeon 050 CS, 
Kirkuk B 050 CS, Kung-Fu 
050 CS, LambdaCe Z 050 CS, 
Owadofos Extra 480 EC, Pi-
lar-Lambda-Cyhalotryna 050 
CS, Pyrifos Gold 480 EC, Py-
rinex 480 EC, Pyrinex Extra 

480 EC, Pyrisimex 480 EC, 
Sherpa 100 EC, SpinTor 240 
SC, Steward 30 WG, Sumi-
Alpha 050 EC, Tak Tak 100 
EC, Urban 480 EC, Wojow-
nik 050 SC.

Kolejnym organizmem 
szkodliwym w uprawach ka-
pustnych jest wciornastek ty-
toniowiec. Zarówno osob-
niki dorosłe tego owada, jak 
i larwy wysysają soki z tka-
nek powodując powstawanie 
na liściach charakterystycz-
nych, drobnych brązowych 
brodawek. Ochrona planta-
cji przed wciornastkami po-
lega na usuwaniu lub głębo-
kim przeoraniu resztek ro-
ślinnych, niszczeniu chwa-
stów w pobliżu plantacji oraz 
opryskiwaniu warzyw środ-
kami ochrony roślin (Durs-
ban Delta 200 CS, Sumi-Al-
pha 050 EC, Wojownik 050 
SC).

Mszyca kapuściana jest 
szkodnikiem, który może 
rozwijać się na kapustnych do 
późnej jesieni. W wyniku jej 

żerowania liście roślin ulegają 
odkształceniu i odbarwieniu 
a przy dużej liczebności owa-
dów rośliny mogą nawet za-
mierać. Mszyce należy zwal-
czać przy pomocy następu-
jących środków ochrony ro-
ślin: Agria-Lambda Cyhalo-
tryna 050 CS, Alfazot 025 EC, 
Arkan 050 CS, Bulldock 025 
EC, Confidor 200 SL, Dana-
dim Progress 400 EC, Durs-
ban 480 EC, Dursban Delta 
200 CS, Fastac 100 EC, Gol-
den Pyrifos 480 EC, Jetban 
480 EC, Jestac 100 EC, Karate 
Zeon 050 CS, Kirkuk B 050 
CS, Kung-Fu 050 CS, Lamb-
daCe Z 050 CS, Owadofos 
Extra 480 EC, Pilar-Lambda-
Cyhalotryna 050 CS, Pyrifos 
Gold 480 EC, Pyrinex 480 
EC, Pyrinex Extra 480 EC, 
Pyrisimex 480 EC, Sherpa 
100 EC, Spruzit Koncen-
trat na Szkodniki EC, Sumi-
Alpha 050 EC, Tak Tak 100 
EC, Urban 480 EC, Wojow-
nik 050 SC. n

Późne kapustne do przechowania

Aby przez długi czas móc dostarczać na rynek warzywa najwyższej jakości późne kapustne przygotowujemy 
do przechowywania przez cały cykl produkcyjny (od momentu zakładania plantacji aż do zbioru). Ważnymi 
czynnikami wpływającymi na prawidłowe przechowywanie warzyw kapustnych są między innymi: dobór od-
powiedniej odmiany, zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju poprzez prawidłową agrotechnikę oraz 
skuteczne zwalczanie chorób i szkodników. 

Dr inż. Piotr Szafranek
Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

Pracownia Entomologii  
Roślin Warzywnych

Gąsienica bielinka rzepnika.

Gościliśmy na po-
lach Gospodar-
stwa Państwa Ur-

szuli i Sławomira Książek. 
Jak objaśniał Pan Sławomir: 
– Klasa bonitacyjna gleby 
to 3a, przedplonem był ka-
lafior. Uprawki wykonane 
przed siewem to włókowa-
nie, a siew był 26 marca. 
Zastosowaliśmy nawożenie 
standardowe, czyli siarczan 
potasu, po siewie dwie dawki 
Hydrokomplexu oraz 125 kg/
ha saletry wapniowej.

Poletka demonstracyjne 
zajmowały powierzchnię 4 
hektarów i zaprezentowano 
8 odmian cebuli: Tempta-
tion F1, Medaillon F1, Vi-
sion F1, Mission F1, Wel-
lington F1, Sunskin F1, 
SG8346 F1 oraz Bratko F1. 
Prezentację odmian prze-
prowadził Zygmunt Siekacz, 
a tajniki technologii uprawy 
i ochrony, które wywołały 
burzliwą i twórczą dysku-
sję, szeroko omówili Zenon 
Małek i Maciej Kuś.

Najwcześniejsza z z propo-
nowanych odmian to Temp-
tation F1, w typie amerykań-
skim, która dojrzewa często 

na początku sierpnia. – Są 
to cebule miękkie, ale o moc-
nej łusce, przeznaczone do 
sprzedaży z zielonym szczy-
piorem czy też do szybkiego 
przerobu. Przy zastosowa-
niu odpowiedniej technolo-
gii uprawy można też otrzy-
mać twarde cebule do pierw-
szej sprzedaży w workach – 
tłumaczył Zygmunt Siekacz. 
Typ Rijnsburger to odmiana 
Medaillon F1 – nowość, do-
stępna od przyszłego roku. 
Średniowczesna, z ciemną, 
mocno przylegającą łuską, z 
silnym systemem korzenio-
wym oraz tolerancyjna na 
czynniki chorobotwórcze, 
do długiego przechowywa-
nia. – Vision F1 to odmiana 
wprowadzona 4-5 lat temu, 
która w całej hodowli wyróż-
niała się największymi cebu-
lami i najwyższym plonem. 
Średniowczesna, z mocną, 
żółtobrązową łuską, du-
żymi, wyrównanymi cebu-
lami i bardzo równo zała-
mującym się szczypiorem. 
Polecana do obierania, rów-
nież mechanicznego oraz na 
świeży rynek i długiego prze-
chowywania – informował 

przedstawiciel Syngenta. 
Wysoki plon handlowy daje 
średniowczesna odmiana 
Mission F1 (Rijnsburger). 
Rośliny cechuje silny wi-
gor i idealny kształt cebul, 
a polecana jest na wszyst-
kie typy gleb. Zastosowanie 
to świeży rynek: w worku 
lub do supermarketów, dla 
przemysłu oraz do bardzo 
długiego przechowania. – 
Odmiany Vision F1 i Mis-
sion F1 mają bardzo mały 
procent strat po przechowa-
niu. Według badań wykona-
nych w marcu ubytek masy 
tych cebul w przechowaniu 
wyniósł do 5%. A można je 
przechowywać spokojnie do 
czerwca, lipca – dodał Zyg-
munt Siekacz. Standardem 
przechowalniczym jest od-
miana Wellington F1 (śre-
dniowczesny Rijnsburger), 
czyli połączenie wczesno-
ści z możliwością długiego 
przechowywania. Odmianą 
dobrze znoszącą warunki 
stresowe jest Sunskin F1 
(średniowczesny Rijnsbur-
ger), odmiana o bardzo sil-
nym systemie korzeniowym, 
czyli na trochę słabsze sta-

nowiska. Typowa odmiana 
do obierania. Typ hiszpań-
ski to odmiana Bratko F1 – 
późna, o brązowej łusce i 
wysokim plonie dużych ce-
bul, z bardzo silnym syste-
mem korzeniowym. Prze-
znaczona do obierania. Te-
stowaną nowością była od-
miana SG8346 F1. – Prezen-
tacja na poletkach miała na 
celu pokazanie potencjału 
zasianych odmian. Naj-
lepiej wypadły cztery od-
miany: Medaillon F1 – no-
wość, która miała idealne 
wschody, Vision F1, dobry i 
sprawdzony Wellington F1 
oraz testowana odmiana 
SG8346 F1 – podsumował 
Zenon Małek.

Do ochrony herbicydowej 
upraw cebuli Syngenta po-
leca flagowy preparat Fusi-
lade Forte 150 EC – grami-
nicyd zwalczający chwasty 
jednoliścienne. Produkt ma 
bardzo szeroką rejestrację, 
głównie w warzywach, a ce-
chą wyróżniającą jest to, iż 
nie powoduje zahamowania 
we wzroście roślin upraw-
nych. Kolejny herbicyd to 
glifosat Avans Premium 360 

SL, który wyróżnia się szyb-
kością działania oraz moż-
liwością stosowania w mie-
szaninach zbiornikowych. 
Na pierwsze zabiegi fungi-
cydowe Syngenta proponuje 
Ridomil Gold MZ 67,8 WG, 
preparat dwuskładnikowy 
działający systemicznie i 
powierzchniowo. Polecane 
są dwa zabiegi w początko-
wym okresie ochrony fungi-
cydowej. – Od zeszłego roku 
w ofercie jest Amistar Opti. 
Formulacja produktu uła-
twia szybkie i trwałe wią-
zanie z powierzchnią li-
ści, uniemożliwiając zmy-
cie preparatu przez deszcz. 
Już dwie godziny po zabiegu 
produkt jest niewrażliwy na 
opady. Dwie substancje ak-
tywne powodują, ze mamy 

szersze spektrum zwalcza-
nych chorób – wyjaśniał Ma-
ciej Kuś. W sezonie można 
przeprowadzić 2-3 zabiegi 
Amistarem Opti. Trzecim 
preparatem jest Altima 500 
SC, polecana na mączniaka 
rzekomego. Sztandarowym 
fungicydem od wielu lat jest 
polecany na ostatnie zabiegi 
preparat Amistar 250 SC, 
który zabezpiecza łuskę 
przed chorobami przecho-
walniczymi. 

Interesującym zakończe-
niem spotkania była prezen-
tacja technologii uprawy ce-
buli w Norwegii, przedsta-
wiona przez Zenona Małka, 
który podzielił się wielo-
letnim doświadczeniem 
uprawy warzyw na dalekich 
polach Skandynawii. n

Cebulowe żniwa na Kujawach

Pokaz odmian i agrotechniczne aspekty uprawy cebuli były tematem polowego spotkania Syngenty w dniu 
25 sierpnia na polach Gospodarstwa Urszuli i Sławomira Książek w Turlejewie k/Inowrocławia. Na dobrej ja-
kościowo, zasobnej glebie uprawa cebuli też jest sztuką. Nawet, gdy do wyboru ma się szeroką paletę odmian 
Syngenta. Najlepszym przedplonem pod uprawę cebuli jest zboże, ale nie zawsze producenci są w stanie spełnić 
ten warunek. 

Ewa Grabowska
Wiadomości Rolnicze Polska

ewa@wrp.pl

Uczestnicy cebulowego spotkania na Kujawach.
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O ferta firmy Wią-
zary Burkieto-
wicz z Odola-

nowa obejmuje komplek-
sową obsługę poprzez pro-
jektowanie, produkcję 
oraz montaż prefabryko-
wanych konstrukcji drew-
nianych. Zalety oferty dla 
budownictwa mieszka-
niowego to głównie ela-
styczność zastosowania: 
dachy skośne, płaskie, łu-
kowe, jedno- i wielopo-
łaciowe; ekonomiczność: 
eliminacja stropu beto-
nowego, eliminacja pod-
pór pośrednich, skrócenie 
czasu budowy oraz bez-
pieczeństwo – produkt 
cechowany znakiem CE, 
produkcja zgodna z PN-
EN 14250:2011, atesty i 
aprobaty, gwarancja.

Projektowanie konstrukcji
Dzięki bogatemu do-

świadczeniu inżynierów 
firma jest postrzegana 
jako zaufany partner przy 
projektowaniu konstruk-
cji. W biurze projekto-
wym wykorzystywane 
jest specjalistyczne opro-

gramowanie do wymia-
rowania i kształtowania 
konstrukcji dachowych 
RoofCon-TrussCon, do-
starczane przez koncern 
Mitek®. Pozwala to na 
szybką wymianę danych 
z zewnętrznymi biurami 

projektowymi oraz two-
rzenie wizualizacji i mo-
deli 3D dla Klientów.

Kontrola to pewność
W firmie wykorzysty-

wany jest system klasy 
ERP, który pomaga opty-
malnie zarządzać zapa-
sami i ograniczyć ilość od-
padów. Ponadto pozwala 
na stałą kontrolę kosztów, 
co przekłada się na ogra-
niczenie ceny gotowego 
wyrobu.

W przedsiębiorstwie 
prowadzona jest Zakła-
dowa Kontrola Produkcji 
w oparciu o normę PN-EN 
14250:2011, certyfikowana 
pod numerem 1020 -CPD- 
070037637. Wyrób jest sy-
gnowany znakiem CE do-
puszczającym do obrotu 
na terenie Polski i w kra-
jach Unii Europejskiej.

Montaż konstrukcji – krótko i 
na temat

Firma Wiązary Burkie-
towicz oferuje montaż 
konstrukcji na obiektach 
mieszkaniowych, prze-
mysłowych i rolniczych 
na terenie całego kraju. 
Wyspecjalizowane ekipy 
montują konstrukcję 

zgodnie z dokumentacją 
przekazaną przez biuro 
konstrukcyjne z zacho-
waniem zasad sztuki bu-
dowlanej. 

Dobry projekt i precy-
zyjna prefabrykacja ele-
mentów konstrukcji po-
zwala na skrócenie czasu 
realizacji. Montaż na 

domkach jednorodzin-
nych trwa do 2 dni, a 
w przypadku typowych 
obiektów przemysłowych 
do 5 dni roboczych.

„Specjaliści od projek-
towania konstrukcji da-
chu pozostawali z nami 
w stałym kontakcie pod-
czas budowy. Osobiście 
pobrali wymiary z na-
tury, zadbali o transport, 
jak również nadzorowali 
montaż wiązarów. Cała 
konstrukcja stanęła w go-
dzinę, więcej czasu zajęło 
cieślom dokręcanie ele-
mentów ozdobnych. Podo-
bała nam się jakość usług: 
profesjonalizm, termino-
wość, precyzja i dokład-
ność, a wszystko poparte 
gwarancją, atestami i do-
kumentacją techniczną. 
Nie bez znaczenia był fakt, 
że dzięki tej technologii 
udało nam się zaoszczę-
dzić pieniądze na dalsze 
etapy budowy. Możemy z 
pełną satysfakcją polecić 
firmę Wiązary Burkieto-
wicz wszystkim budują-
cym dom... To dobry wy-
bór” – polecają Marta i 
Tomek Zielińscy z Wro-
cławia. n

Trafny wybór!

tel. 89 758 56 82
fax. 89 758 56 83

kom. 664 053 369
644 053 373
664 053 374
668 129 174

PORK HANDEL Sp. z o.o.
ul. Dolna 16
10-698 Olsztyn
www.porkhandel.pl
biuro@porkhandel.pl

Zapraszamy!
WARCHLAKI RAS MIĘSNYCH z Danii,

Litwy, Łotwy, Holandii i Niemiec:
- o wysokim statusie zdrowotnym,
- z wysokimi wynikami mięsności,

z wysokimi dziennymi przyrostami,
- w atrakcyjnych cenach!

Realizujemy zamówienia od 50-ciu do nawet 1.800 sztuk!

Prowadzimy SKUP ŻYWCA WIEPRZOWEGO!
Skupujemy z terenu całej Polski.

Nawiążemy współpracę z organizatorami skupów,
zrzeszeniami, grupami producenckimi.

Oferujemy dogodne warunki i stałe odbiory

Trafny wybór!

Ekonomiczny i bezpieczny dach

Historia firmy rodzinnej Wiązary Burkietowicz sięga 1895 roku. Obecnie przedsiębiorstwo jest zarządzane 
przez piąte pokolenie. Od początku istnienia każdą myśl, wszelkie działania i całą pracę poświęcają drewnu i 
jego optymalnemu wykorzystaniu.

Zalety oferty dla budownictwa 
mieszkaniowego:

n projektowanie, wycena, doradztwo techniczne,
n produkcja, transport, montaż,
n poddasza bez słupów podporowych – czyli nieogra-

niczona przestrzeń i projektowanie wnętrz,
n eliminacja ciężkiego i kosztownego stropu beto-

nowego,
n eliminacja zbędnych fundamentów i dodatkowych 

ścian nośnych wewnątrz domu,
n bardzo szybki, a zarazem precyzyjny montaż goto-

wej konstrukcji na budowie,
n z góry znana cena konstrukcji (bez niespodziewa-

nych kosztów),
n gwarancja, atesty, certyfikaty jakości.

Montaż konstrukcji na obiektach mieszkaniowych, przemysłowych i rolniczych mozliwy jest na terenie całego kraju.

Trochę historii – Stolarnia Mebli i Budowli około 1925 r.

INFORMACJE
Medalowa GEA

W przededniu targów EuroTier dwa 
nowe produkty  „made by GEA“ uzy-
skały wyróżnienia − GEA Dairy-
ProQ − pierwsze na świecie automa-
tyczne modułowe stanowisko udo-
jowe przeznaczone do doju ciągłego 
nagrodzono złotym medalem DLG. 
Ponadto srebrny medal DLG otrzy-
mało pierwsze oprogramowanie do 
całkowitego monitoringu produkcji 
mleka − GEA DairyProView.

Spośród ponad 300 innowacji od 182 
wystawców z 23 krajów niezależna 
komisja ekspercka gospodarza im-
prezy − DLG, nagrodziła 24 nowości.

GEA DairyProQ – modułowe stano-
wisko udojowe wykonuje automa-

tycznie wszystkie czynności udo-
jowe – od zakładania, poprzez my-
cie strzyków (predipping), jak rów-
nież przedzdajanie, udój aż do ką-
pieli strzyków (postdippingu) i zdję-
cia kubków udojowych. Dotyczy to 
także dezynfekcji pośredniej kubków 
udojowych i ich mycia zewnętrznego 
między udojami. 

GEA DairyProView – nowe oprogra-
mowanie, które wizualizuje wszystkie 
strefy na całej fermie bydła mlecz-
nego, tzn. oborę, ganki i dojarnie, jak 
również pojedyncze procesy tam za-
chodzące. Monitoring bazuje na da-
nych uzyskiwanych w czasie rzeczy-
wistym, umożliwiając efektywne roz-
wiązania i zmodernizowane zarzą-
dzanie grupami w stadzie. JN
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HaGe Polska przechodzi do 
Vilofoss

P ierwszym elemen-
tem planu zwięk-
szenia aktywności 

w Polsce jest dołączenie 
bydgoskiej wytwórni pa-
szy specjalistycznej, pod-
legającej wcześniej firmie 
HaGe Polska, do Vilofoss 
– międzynarodowego 
koncernu działającego w 
obszarze produktów ży-
wieniowych dla zwierząt 
– minerałów i witamin. 
W projekcie uczestniczy 
również duńskie przed-
siębiorstwo Vitfoss, kom-

petentny partner w tej 
branży. 

– Przymierzamy się do 
zwiększenia intensywno-
ści naszych działań na 
rynku witamin i mine-
rałów w Polsce. To duży, 
rolniczy kraj, z silnie roz-
winiętym sektorem pro-
dukcji zwierzęcej. Dla-
tego koncern zajmie się 
teraz optymalizacją dzia-
łalności w Bydgoszczy. 
Chcemy tu wykorzystać 
gromadzone latami przez 
duńskie przedsiębiorstwo 
Vitfoss kompetencje i wie-
dzę fachową – mówi Ja-

cob Holm, dyrektor ge-
neralny Vitfoss.

Zatrudniająca 20 osób 
polska fabryka należała 
już wcześniej do Vitfoss 
– zanim duński koncern 
DLG związał się z grupą 
HaGe. Wtedy w fabryce 
produkowano pasze dla 
drobiu, obecnie powstają 
tu także mieszanki dla 
trzody chlewnej i bydła.

– Aby osiągnąć zakła-
dany wzrost, będziemy 
musieli zainwestować w 
nowy sprzęt do fabryki. 
Pozwoli on na produkcję 
mieszanek witaminowo-

mineralnych, na które 
jest duży popyt na pol-
skim rynku. Zamierzamy 
przestawić nasze kanały 
sprzedaży na wyższy bieg 
i zwiększyć naszą widocz-
ność w Polsce – mówi Ja-
cob Holm.

Kolejnym elementem 
planu zwiększenia aktyw-
ności w Polsce jest po-
moc w wejściu na pol-
ski rynek spółce zależ-
nej Deutsche Vilomix, 
która chce to osiągnąć 
dzięki nowo otwartej fa-
bryce w Haldensleben we 
wschodnich Niemczech. 
W ramach nowego pro-
jektu współpracy – Vi-
lofoss – Dania i Niemcy 
łączą siły i kompetencje, 
by wspólnie, korzystając 
z efektu synergii w dzie-
dzinach wiedzy o żyw-
ności, technice produk-
cji oraz skupu, osiągnąć 
nowe cele w Polsce.

Ultranowoczesny sprzęt
Firma Vilofoss, która 

zajmuje się produkcją i 
wprowadzaniem na ry-
nek mieszanek witami-
nowo-mineralnych sto-
sowanych w produkcji 
zwierzęcej, dysponuje 
ultranowoczesnym za-
pleczem technicznym, 
umożliwiającym realiza-
cję rozwiązań odpowia-
dających życzeniom in-
dywidualnych klientów. 
Vilofoss dostarcza swoje 
produkty na rynki wielu 
krajów i posiada przed-
stawicielstwa handlowe 

na Łotwie, Litwie, Wę-
grzech, Ukrainie, w Ru-
munii, Serbii oraz w An-
glii. W 2011 roku firma 
Vitfoss została współwła-
ścicielem (50:50) francu-
skiego producenta mie-
szanek witaminowo-mi-
neralnych Calcialiment. 
Dziś to przedsiębiorstwo 
z Rennes również wcho-
dzi w skład Vilofoss. 

Ponadto Vilofoss obej-
muje aktywność Vitfoss 
w Szwecji. Ważną częścią 
działalności koncernu 
DLG w branży witamin i 
minerałów jest też Deut-
sche Vilomix.

Więcej niż witaminy i 
minerały

Jako silny gracz na 
rynku mieszanek wita-
minowo-mineralnych Vi-
lofoss może, dzięki du-
żej i zróżnicowanej ofer-
cie, uwzględniać życzenia 
polskich rolników i ofe-
rować im produkty od-
powiadające ich potrze-
bom. Asortyment pro-
duktów opracowany jest 
w oparciu o praktyczne 
doświadczenia i wyniki 
prac badawczych w rol-
nictwie.

Atuty Vilofoss to in-
nowacje, serwis, bezpie-
czeństwo i wysoka ja-
kość.

Sztandarowe produkty w 
centrum uwagi

Środki Stalosan F i Ac-
tive NS zdobyły już uzna-
nie na rynkach wielu 

państw. Dlatego też Vi-
lofoss koncentruje się na 
sprzedaży właśnie tych 
dwóch produktów.

Stalosan F
Stalosan F neutrali-

zuje amoniak, co wpływa 
na utrzymanie bardziej 
„naturalnego” środowi-
ska w budynkach inwen-
tarskich. Dzięki obniża-
niu wartości pH otocze-
nia, pośrednio wpływa on 
także na wzrost natural-
nej odporności zwierząt. 
Nowe badania uniwersy-
teckie dotyczące suchej 
dezynfekcji dowodzą, że 
Stalosan F – w porówna-
niu z rozwiązaniem opar-
tym o aldehyd glutarowy 
(związek wykorzystywany 
do sterylizacji) – ma bar-
dzo wysoką (prawie stu-
procentową) skuteczność 
w zwalczaniu PRRSv (Ze-
spół rozrodczo-odde-
chowy świń).

Active NS
Active NS – dodatek 

do gnojowicy – jest jed-
nym z najważniejszych 
produktów tego typu na 
rynku w Europie. Active 
NS moze być stosowany 
przy pracy z gnojowicą 
w zbiornikach, stawach 
ściekowych, kanałach, 
basenach, silosach czy 
biogazowniach. Produkt 
wiąże do 1,2 kg NH3 na 
tonę gnojowicy, zwiększa 
jednorodność masy, two-
rzy w zbiornikach pływa-
jącą pokrywę i redukuje 
nieprzyjemny zapach. n

Duński koncern DLG zwiększa aktywność na 
polskim rynku witamin

Duński koncern DLG planuje w ciągu najbliższych trzech – pięciu lat dwukrotnie zwiększyć swoje zaangażo-
wanie w branży witamin i minerałów dla zwierząt. Aby osiągnąć ten cel, koncern, między innymi, wzmacnia 
swoją aktywność na polskim rynku.
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ACTIVE
NS

Ul. Dr. Alberta Schmidta 1, Żołędowo

86-031 Osielsko k/Bydgoszczy, Polska

Osoba kontaktowa: Robert Piętek

Tel: +48 52 381 36 01

Tel. kom.: +48 509 925 251

Dobra wiadomość dla polskich rolników

Duński koncern DLG zwiększa aktywność na polskim rynku witamin
Duński koncern DLG planuje w ciągu najbliższych trzech – pięciu lat dwukrotnie zwiększyć swoje zaangażowanie w 
branży witamin i minerałów dla zwierząt. Aby osiągnąć ten cel, koncern, między innymi, wzmacnia swoją aktywność 
na polskim rynku.

HaGe Polska przechodzi do Vilofoss
Podlegająca wcześniej firmie HaGe Polska bydgoska wytwórnia paszy 
specjalistycznej dołącza do Vilofoss – międzynarodowego koncernu 
działającego w obszarze produktów żywieniowych dla zwierząt – mi-
nerałów i witamin. W projekcie uczestniczy również duńskie przedsię-
biorstwo Vitfoss, kompetentny partner w tej branży. 
– Przymierzamy się do zwiększenia intensywności naszych działań na 
rynku witamin i minerałów w Polsce. To duży, rolniczy kraj, z silnie roz-
winiętym sektorem produkcji zwierzęcej – mówi Jacob Holm, dyrektor 
generalny Vitfoss.

Ultranowoczesny sprzęt
Firma Vilofoss, która zajmuje się produkcją i wprowadzaniem na rynek 
mieszanek witaminowo-mineralnych stosowanych w produkcji zwierzę-
cej, dysponuje ultranowoczesnym zapleczem technicznym, umożliwia-
jącym realizację rozwiązań odpowiadających życzeniom indywidual-
nych klientów. Vilofoss dostarcza swoje produkty na rynki wielu krajów.

Więcej niż witaminy i minerały
Jako silny gracz na rynku mieszanek witaminowo-mineralnych Vilo-
foss może, dzięki dużej i zróżnicowanej ofercie, uwzględniać życzenia 
polskich rolników i oferować im produkty odpowiadające ich potrze-
bom. Asortyment produktów opracowany jest w oparciu o praktyczne 
doświadczenia i wyniki prac badawczych w rolnictwie.

Atuty Vilofoss to innowacje, serwis, 
bezpieczeństwo i wysoka jakość.

Stalosan F
Stalosan F neutralizuje amoniak, co wpływa na utrzymanie bardziej 
„naturalnego” środowiska w budynkach inwentarskich. Dzięki obni-
żaniu wartości pH otoczenia, pośrednio wpływa on także na wzrost 
naturalnej odporności zwierząt. Nowe badania uniwersyteckie doty-
czące suchej dezynfekcji dowodzą, że Stalosan F – w porównaniu z 
rozwiązaniem opartym o aldehyd glutarowy (związek wykorzystywa-
ny do sterylizacji) – ma bardzo wysoką (prawie stuprocentową) sku-
teczność w zwalczaniu PRRSv (Zespół rozrodczo-oddechowy świń).

Active NS
Active NS – dodatek do gnojowicy – jest jednym z najważniejszych 
produktów tego typu na rynku w Europie. Active NS może być sto-
sowany przy pracy z gnojowicą w zbiornikach, stawach ściekowych, 
kanałach, basenach, silosach czy biogazowniach. Produkt wiąże do 
1,2 kg NH3 na tonę gnojowicy, zwiększa jednorodność masy, tworzy 
w zbiornikach pływającą pokrywę i redukuje nieprzyjemny zapach.

Sztandarowe produkty w centrum uwagi
Środki Stalosan F i Active NS zdobyły już uznanie na rynkach wielu 
państw. Dlatego też Vilofoss koncentruje się na sprzedaży właśnie 
tych dwóch produktów.
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Przyczepa leśna 
Farma od 6T

Rozdrabniacz do gałęzi KSM R1-3/12

Przyczepa leśna 
Vreten od 7T

Rozdrabniacz do gałęzi KSM R1-5/8

Łuparka profesjonalna - pozioma 
THS 4

Łuparka profesjonalna - pionowa 
BW 60/7 E

Profesjonalna piła tarczowa 
ZWK 790

Piła tarczowa ze stołem i wahaczem 
KWK 780

Osoby, które udo-
stępnią inwe-
storowi swoją 

działkę i podpiszą z nim 
umowę dzierżawy lub 
służebności na farmę 
wiatrową, mogą również 
zwiększyć swoje dochody. 
Ich wysokość zależy od 
stawek wynegocjowanych 
w każdym, indywidualnym 
przypadku, jednak zwa-
żywszy, że turbina wia-
trowa zajmuje kilka arów 
powierzchni, wpływy osią-
gane z dzierżawy działki 
będą z pewnością wielo-
krotnie przekraczać war-
tość uprawy prowadzonej 
na tym terenie. Decydując 
się na podpisanie umowy 
służebności czy umowy 
dzierżawy pod budowę 
farmy wiatrowej, warto 
zwrócić uwagę na zapisy w 
niej zawarte i potencjalne 
zagrożenia wynikające z 
uregulowań. 

Budowę farmy wiatro-
wej poprzedza często kil-
kuletni okres przygoto-
wywania projektu, który 
wiąże się z analizą wielu 
czynników. Wśród nich 
możemy wymienić m.in. 
analizę wietrzności, ana-
lizę potencjalnych kon-
fliktów środowiskowych, 
wyniki konsultacji z lo-
kalnymi władzami, rozpo-
znanie warunków własno-
ściowych gruntów i możli-
wości pozyskania ich pod 
budowę inwestycji, ana-
lizę uwarunkowań środo-
wiskowych i społecznych, 
analizę uwarunkowań w 
zakresie zagospodarowa-
nia przestrzennego, ana-
lizę możliwości podłącze-
nia farmy pod sieć elek-
troenergetyczną, analizę 
przebiegu tras kablowych 
i infrastruktury drogowej. 
Dlatego pierwsze umowy 
proponowane przez inwe-

storów są umowami za-
wierającymi wiele zobo-
wiązań dla rolników dając 
jednocześnie możliwości 
wycofania się inwesto-
rom bez większych kon-
sekwencji. Dzieje się tak 
zazwyczaj, jeżeli wyniki 
przeprowadzonych ana-
liz nie będą dawały możli-
wości realizacji inwestycji 
i czerpania z niej docho-
dów. Podpisując umowę, 
określamy wysokość i 
terminy zapłaty czynszu 
dzierżawnego. Pamię-
tajmy, że inwestor powi-
nien opłacać czynsz rów-
nież w fazie projektowej, 
niezależnie od powodze-
nia dalszych etapów in-
westycji.  Do czasu roz-
poczęcia budowy farmy 
wiatrowej zazwyczaj uisz-
czany jest czynsz w mniej-
szej wysokości. W tym 
okresie, inwestor nie ma 
prawa do korzystania z 

gruntu, a zatem nie może 
wykonywać żadnych prac 
poza ewentualnymi po-
miarami.

Umowa dzierżawy może 
być zawierana w formie 
pisemnej lub w formie z 
podpisem poświadczo-
nym przez notariusza. 
Ta druga forma umożli-
wia umieszczenie w księ-
dze wieczystej nierucho-
mości informacji o jej za-
warciu oraz inwestorze. 
Umowa nie może ogra-
niczać prawa właściciela 
do rozporządzania wła-
sną nieruchomością, po-
winna jednak równocze-
śnie zapewniać inwesto-
rowi kontynuowanie in-
westycji, nawet w przy-
padku zmiany właściciela. 
Istotnym elementem 
umowy dzierżawy jest 
sposób określenia upraw-
nień inwestora. Umowa 
powinna jasno określać 
co właściciel wydzierża-
wia, na jaki cel oraz na 
jak długi okres. Umowa 
powinna zostać tak skon-
struowana, aby wynikało 
z niej jaką działkę lub jej 
fragment właściciel od-
daje w dzierżawę inwesto-
rowi. Najczęściej obszar 
ten wyznaczony jest na 
mapce graficznej, w for-
mie załącznika do umowy. 
Ponadto, inwestor powi-
nien wskazać w umowie 
co może wybudować na 
działce (tzn. drogę, kabel, 
turbinę) oraz przez jak 
długi okres będzie dzier-
żawił teren. Z uwagi na 
okres eksploatacji farmy, 
najczęściej propono-
wany w umowie jest okres 
dzierżawy około 30 lat. 
Tak długi okres zapew-
nia właścicielowi stały do-
pływ środków z dzierżawy 
przez cały okres trwania 
umowy.

Umowa dzierżawy po-
winna określać warunki 
płatności  tzn. wysokość 
czynszu i termin, w któ-
rym inwestor powinien 
wpłacać kwotę na konto 
właściciela. Stawka czyn-
szu ustalana jest w pro-
centach od wartości wy-
produkowanej energii lub 
określa się ją konkretną 
kwotą pieniężną za odpo-
wiedni okres dzierżawy. 
W tym drugim przypadku 

ważne jest, by umowa za-
wierała zapis, że czynsz 
dzierżawny co roku bę-
dzie waloryzowany. To 
oznacza, że każdego roku 
czynsz jest podnoszony 
o wskaźnik inflacji. Ko-
rzystne z punktu widze-
nia właściciela gruntu jest 
pokrycie zwiększonych 
kosztów podatku od nie-
ruchomości w przypadku 
wzrostu stawki po wybu-
dowaniu farmy wiatro-
wej przez inwestora. Pa-
miętajmy również, że od 
dochodu za dzierżawę 
gruntu musimy zapłacić 
podatek, chyba, że dochód 
nie przekracza 3 tys. PLN. 
W ramach pozarolniczej 
działalności gospodar-
czej podatek wynosi 18% 
(gdy dochód nie przekra-
cza 85 tys. PLN) lub 32% 
(gdy dochód przekracza 
85 tys. PLN) według skali 
podatkowej. Jeżeli wy-
braliśmy zaś podatek li-
niowy, wysokość podatku 
od dzierżawy gruntu bę-
dzie wynosić 19%. Nato-
miast, jeśli dzierżawimy 
grunt jako osoba pry-
watna, podatek ten bę-
dzie wynosił 8,5% pod 
warunkiem zgłoszenia do 
Urzędu Skarbowego wy-
boru formy opodatkowa-
nia ryczałtem, albo 18 lub 
32% według skali podat-

kowej jeśli nie wybraliśmy 
formy ryczałtu.

Ponadto, umowa dzier-
żawy powinna również 
określać zasady, na jakich 
inwestor ponosi odpowie-
dzialność za szkody w 
uprawach, które powstały 
w wyniku jego działania. 
Jeśli w trakcie eksploata-
cji farmy dojdzie do awa-
rii np. kabla – konieczne 
będzie w tej sytuacji zlo-
kalizowanie miejsca awa-
rii i przeprowadzenie sto-
sownych napraw. W przy-
padku konieczności roz-
kopania gruntu w sezonie 
wegetacyjnym mogą po-
wstać szkody w uprawach, 
które powinny zostać zre-
kompensowane.

Z uwagi na wartość in-
westycji i okres eksplo-
atacji farmy wiatrowej w 
umowach pojawiają się 
zapisy które uniemoż-
liwiają, albo utrudniają 
rozwiązanie umowy. Na-
leży pamiętać, że długi 
okres dzierżawy jest ko-
rzystny dla obu stron, jed-
nakże jakiekolwiek posta-
nowienia umowy nie po-
winny wyłączać upraw-
nień właściciela do roz-
wiązania umowy w przy-
padku braku płatności 
umówionego czynszu. n

Zainteresowanie energetyką wiatrową w Polsce rośnie. Coraz więcej gmin decyduje się na budowę farm wia-
trowych. Z całą pewnością na inwestycji może skorzystać zarówno gmina, mieszkańcy, jak i osoby dzierża-
wiące grunty. Według ekspertów, średniej wielkości farma, składająca się z kilkunastu turbin może generować 
wpływy do budżetu gminy w wysokości 1,2 – 1,5 mln złotych rocznie. 

Marcin Płoszka
Radca Prawny z kancelarii  

Robaszewska & Płoszka

Umowy dzierżawy pod budowę farmy 
wiatrowej

Marcin Płoszka, Radca Prawny z kancelarii Robaszew-
ska & Płoszka.
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Najechania, po-
trącenia, upa-
dek transporto-

wanego materiału i przy-
gniecenia – oto dominu-
jące przyczyny tragicz-
nych zdarzeń, do których 
dochodzi w rolnictwie. W 
trakcie obsługi ładowacza 
warto przestrzegać zale-
ceń bezpiecznej obsługi 
ładowacza. 

Przed rozpoczęciem pracy
Eksploatacja ładowacza 

dopuszczalna jest tylko 
przez osoby posiada-
jące kwalifikacje do kie-
rowania ciągnikami rol-
niczymi, trzeźwe, zapo-
znane z treścią instrukcji 
obsługi, ubrane w odzież 
i obuwie robocze. 

W czasie pracy
Przystępując do pracy 

operator powinien zwró-
cić szczególną uwagę na 
odpowiedni stan tech-
niczny sprzętu a także 
na prawidłową organiza-
cję miejsca pracy. Prawi-

dłowe oświetlenie stano-
wiska pracy, zachowanie 
bezpiecznej odległości od 
napowietrznych linii elek-
troenergetycznych oraz 
podjęcie środków ogra-
niczających dostęp osób 
postronnych do miejsca 
pracy zwiększają jej bez-
pieczeństwo.

Kierujący jest zobowią-
zany natychmiast prze-
rwać pracę w sytuacji 

przebywania osób w stre-
fie pracy ładowacza! 

W trakcie pracy niedo-
puszczalne jest przeby-
wanie oraz wykonywanie 
jakichkolwiek prac nad 
podniesionym osprzę-
tem a także jazda po dro-
gach publicznych z ładun-
kiem w narzędziu robo-
czym. Ponadto zabrania 
się przewozu i podnosze-
nia osób wewnątrz narzę-

dzia roboczego, podno-
szenia lub przeciągania 
materiałów za pomocą 
lin, łańcuchów przycze-
pionych do osprzętu.

W czasie pracy łado-
waczem niedopuszczalne 
jest wykonywanie przez 
operatora gwałtownych 
manewrów, mogących 
doprowadzić do utraty 
stateczności ciągnika i 
jego wywrócenia się. W 
sytuacji utraty statecz-
ności przez ciągnik za-
brania się opuszczania 
jego kabiny przez opera-
tora! Ze względu na nie-
bezpieczeństwo wysypa-
nia się transportowanego 
materiału na kabinę cią-
gnika należy unikać nad-
miernego przechylania 
osprzętu z ładunkiem w 
kierunku kabiny. Wszel-
kie przejazdy i dojazdy 
wykonywane w czasie 
pracy powinny odbywać 
się z osprzętem roboczym 
opuszczonym tak, aby nie 
ograniczał on widoczno-
ści kierującemu. Zabra-

nia się przejazdów łado-
waczem z ładunkiem w 
pozycji uniesionej.

Użytkując ładowacz, 
pracujący zobowiązany 
jest do przestrzegania pa-
rametrów pracy określo-
nych przez producenta w 
instrukcji obsługi tj. mak-
symalnej prędkości jazdy 
ładowaczem, dopuszczal-
nego obciążenia, wyso-
kości podnoszenia oraz 
optymalnego ciśnienia 
w ogumieniu przednim 
ciągnika. Operator po-
winien także zadbać, by 
ładunek był równomier-
nie rozmieszczony oraz 
nie stwarzał zagrożenia 
upadku lub zsunięcia z 
osprzętu.

Ciągnik przeznaczony 
do pracy z ładowa-
czem należy bezwzględ-
nie wyposażyć w kabinę 
ochronną.

Szczególną ostrożność 
należy zwrócić na pro-
ces łączenia i rozłącza-
nia osprzętu z ciągni-
kiem rolniczym. Przeby-

wanie osób postronnych 
w czasie agregatowania 
ciągnika z osprzętem jest 
niedopuszczalne. 

Po zakończeniu pracy
Opuszczając kabinę cią-

gnika operator powinien 
opuścić ładowacz czo-
łowy na ziemię, następ-
nie zablokować układ hy-
drauliczny ciągnika, za-
ciągnąć hamulec ręczny, 
wyłączyć silnik, wyjąć 
kluczyk ze stacyjki oraz 
zamknąć kabinę ciągnika. 
Niedopuszczalne jest po-
zostawienie ciągnika na 
biegu jałowym. 

Awaria, usterka, konserwacja
Zabrania się przepro-

wadzanie jakichkolwiek 
czynności związanych z 
usunięciem usterki lub 
konserwacji pod podnie-
sionym osprzętem! Pod-
czas czynności związa-
nych z obsługą ciągnika 
należy odłączyć osprzęt 
od ciągnika. n

Bezpieczna obsługa ładowacza czołowego

Dźwiganie, przemieszczanie ciężarów – zwłaszcza tych o znacznej masie i gabarytach np. bel słomy czy worków 
z nawozem mineralnym, których masa bardzo często przekracza 500 kg, jest procesem złożonym wymaga-
jącym od operatora nie tylko sprawności manualnej, doświadczenia ale także znajomości przepisów bez-
piecznej jego obsługi. 

Janusz Pawlak

Wykonując prace załadunkowe operator ciągnika jest zo-
bowiązany do natychmiastowego przerwania pracy w 
przypadku ograniczonej widoczności oraz przebywania 
osób postronnych w strefie jego pracy. 
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R ębiszewo-Stu-
dzianki to nie-
wielka miejscowość 

w gminie Wysokie Mazo-
wieckie, w województwie 
podlaskim. Swoje gospo-
darstwa ma tam wielu rol-
ników zajmujących się pro-
dukcją mleka, w tym Emi-
lia i Grzegorz Kulesza – 
25-letni hodowcy, którzy 
w lecie zeszłego roku pod-
jęli decyzję o budowie no-
wego budynku inwentar-
skiego dla ponad 60 krów 
wraz z przychówkiem. In-
westycja związana była z 
planem modernizacji go-
spodarstwa oraz zwiększe-
nia liczebności posiadanego 
bydła. To kolejny tak duży, 
w pełni zmodernizowany 
obiekt hodowlany w gmi-
nie Wysokie Mazowieckie, 
częściowo zrealizowany 
dzięki środkom pozyska-
nym z Unii Europejskiej.

W trakcie budowy obory 
wolnostanowiskowej, z 
łączną powierzchnią da-
chu przekraczającą 860 m2, 
wybór odpowiedniego po-

krycia dachowego dla bu-
dynku inwentarskiego stał 
się sprawą kluczową. Pod-
jęcie złej decyzji mogłoby 
skutkować brakiem odpo-
wiedniej ilości świeżego po-
wietrza, przeciągami, zbyt 
dużą wilgocią czy nadmier-
nym hałasem powodowa-
nym przez deszcz, czy grad, 
co z pewnością miałoby nie-
korzystny wpływ na zwie-
rzęta. Koszt inwestycji, jaką 
jest wymiana i montaż po-
krycia dachowego, stanowi 
wydatek rzędu kilkunastu 
tysięcy złotych i ma służyć 
przez co najmniej kilkana-
ście lat. Przy wymianie da-
chu nie ma zatem miejsca 
na nieprzemyślane ruchy 
i kierowanie się wyłącznie 
niską ceną materiałów, tym 
bardziej, że po doliczeniu 
wszystkich „dodatkowych” 
kosztów związanych z ob-
róbką i akcesoriami wybór 
teoretycznie tańszej blachy 
może okazać się droższy, a 
oprócz tego może być źró-
dłem dodatkowych proble-
mów.

Dlaczego EuroFala? 
– Decyzja o wyborze Eu-

roFali nie została podjęta 
pod wpływem chwili ani 
za sprawą zauroczenia re-
klamą produktu, ale po za-
sięgnięciu informacji z róż-
nych źródeł, jak również 

własnych obserwacji i do-
świadczeń – przekonuje 
Grzegorz Kulesza, właści-
ciel obiektu, który przez 
4 lata pracował jako zoo-
technik w oborze, na któ-
rej położona była blacha 
dachowa. – Po 6-7 latach 
użytkowania dało się za-
uważyć pierwsze oznaki 
korozji i rdzy, co zwiasto-
wało konieczność szybkiej 
wymiany pokrycia dacho-
wego. 

Pierwszy raz o płycie fali-
stej EuroFala Pan Grzegorz 
dowiedział się pracując w 
terenie a następnie na spo-
tkaniu powiatowego koła 
Polskiej Federacji Hodow-
ców Bydła i Producentów 
Mleka w Zambrowie, gdzie 
otrzymał ulotkę na temat 
płyt falistych Cembrit. W 
niej znajdował się numer 
do regionalnego kierow-
nika firmy na wojewódz-
two podlaskie, Adama Ma-
larka, który przekazał kon-
takt do rolników w woje-
wództwie podlaskim, ko-
rzystających już wcześniej 
z EuroFali. Tym samym, 
mogli oni udzielić prak-
tycznych porad i podzielić 
się swoimi uwagami na te-
mat korzyści jej zastosowa-
nia. – Wśród głównych za-
let najczęściej wymieniano 
trwałość oraz naturalność 
składników, które nawet 
przy dużej wilgotności, pa-
nującej w obiekcie, nie po-
wodują skraplania się wody. 
Wspominano również o ła-
twości montażu oraz wy-
jątkowo niskich nakładach 
finansowych związanych z 
obróbką tego materiału – 
twierdzi Grzegorz Kulesza. 

Pozytywna rekomendacja 
innych rolników oraz świa-
domość, że ktoś już wcze-
śniej zastosował materiał z 
włókno-cementu, pomogły 
podjąć decyzję. 

Od czego zacząć?
– Zamówienie zostało zło-

żone u lokalnego dystrybu-
tora po wcześniejszej wizy-
cie w gospodarstwie doradcy 
firmy Cembrit, który przestu-
diował projekt naszego dachu 
i wybrał najlepsze wymiary 
płyt pasujące do naszego 
obiektu – dodaje Grzegorz 
Kulesza. – EuroFala została 
dostarczona wraz ze wszyst-
kimi akcesoriami potrzeb-
nymi do montażu płyt, a do 
każdej paczki z arkuszami 
płyt załączona była szcze-
gółowa instrukcja montażu 
z numerem telefonu do do-
radcy. Dzięki temu możliwe 
było samodzielne położenie 
płyt oraz poczucie, że w każ-
dej chwili dostępna jest fa-
chowa pomoc ze strony pro-
ducenta. 

Montaż płyt falistych Euro-
Fala na dachu o powierzchni 
860 m2 trwał niespełna 2 dni 
i został wykonany przez 4 
osoby, które nie posiadały 
uprzedniego przeszkolenia 
dekarskiego. Dzięki EuroFali 
o profilu standard NO/WO z 
obciętymi narożnikami oraz 
wyciętymi otworami goto-
wymi do montażu, proces 
wymiany pokrycia dacho-
wego przebiegł sprawnie i 
bez zakłóceń. Przygotowane 
w odpowiedni sposób płyty 
faliste, dostarczone w po-
staci gotowej do instalacji, 
znacznie ułatwiły pracę ze-
społowi budującemu obiekt. 

Co ważne, montaż płyt po-
godzono z codziennymi obo-
wiązkami związanymi z ho-
dowlą krów. Krótki czas po-
łożenia EuroFali nie zostałby 
osiągnięty przy użyciu in-
nych materiałów, takich jak 
blacha trapezowa czy płyta 
warstwowa. Ich kształt oraz 
struktura wymusza koniecz-
ność obróbki materiałów, tj. 
przycinanie, gięcie oraz do-
pasowywanie elementów na 
dach, których jest dwa razy 
więcej aniżeli w przypadku 
EuroFali. W przypadku bla-
chy należy dodatkowo poło-
żyć pod nią folię dachową, 
aby woda nie dostawała się 
wnętrza obiektu. Nie dosyć, 
że zawyża to koszt suma-
ryczny, to jeszcze wydłuża 
czas realizacji całej inwe-
stycji. Niejednokrotnie, ko-
nieczne jest zatrudnienie do-
datkowych osób do pracy po 
to, aby nie pogiąć i poryso-
wać blachy podczas insta-
lacji, co może przyspieszać 
procesy korozyjne. 

Inwestycja na lata
W tym samym momen-

cie, co Pan Grzegorz Kule-
sza, decyzję o kupnie pokry-
cia dachowego podejmowało 
dwóch innych rolników z 
okolic Rębiszewo-Studzianki. 
Jeden z nich nie dał się prze-
konać argumentom innych 
właścicieli gospodarstw i wy-
brał blachę. Kilka miesięcy 
później stwierdził, że nie był 
to najlepszy wybór, ponieważ 
woda skrapla się na blasze i 
wraca do obiektu. Tym sa-
mym utrudnia pracę na co 
dzień, jak również zwiększa 
ryzyko uszkodzenia dachu. 
Rolnicy, którzy wybrali Eu-
roFalę zgodnie twierdzą, że 
przy budowie kolejnych bu-
dynków gospodarczych za-
stosują ten sam materiał.

W ocenie inwestora płyty 
faliste doskonale spełniają 
swoje zadanie. Naturalne 
i trwałe składniki EuroFali 
tworzą środowisko przyja-
zne hodowli bydła, zapew-
niając jednocześnie spokój 
rolnikowi, i to na długie lata. 
– Budynek sprawia wraże-
nie jakby żył, natomiast dach 
oddycha, dzięki czemu nie 
występuje na nim skrapla-
nie się wody. EuroFalę trak-
tuję jako inwestycję na dłu-
gie lata. Ewentualną wy-
mianą dachu zajmować się 
będę dopiero moje dzieci, je-
śli oczywiście będą miały na 
to ochotę – mówi z przeką-
sem Kulesza. n

Spokój krów i satysfakcja rolnika

Polska wieś od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej zerwała ze stereotypowym obrazem zacofanych, bied-
nych i mało innowacyjnych gospodarstw. Rolnicy przykładają większą wagę niż kiedyś do nowoczesnych roz-
wiązań stosowanych w ich gospodarstwach, a jednym z nich jest Pan Grzegorz Kulesza – właściciel obory wol-
nostanowiskowej ze wsi Rębiszewo-Studzianki.

Emilia i Grzegorz Kulesza na tle nowego budynku inwentarskiego dla ponad 60 krów. 

Jan Nikoniuk
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W 2009 roku 
firma Kong-
skilde otrzy-

mała 25 milionów złotych 
(6,1 milionów euro) z fun-
duszy strukturalnych UE na 
nowe wyposażenie produk-
cji oraz rozbudowę obiek-
tów zakładu na zasadzie 
50/50, tzn. Kongskilde sfi-
nansowało pozostałą po-
łowę środków. Obecnie pro-
jekt został zakończony i po-
wstał kompletnie zmoderni-
zowany zakład.

– Flagi zostały podniesione 
i miło nam ogłosić, że dzisiaj 
tu w Kutnie możemy zainau-
gurować zmodernizowany 
we wszystkich obszarach za-
kład, w ramach dwuetapo-

wego projektu moderniza-
cji – powiedział przecina-
jąc czerwoną wstęgę Kong-
skilde Asbjørn Børsting, 
Przewodniczący Rady Nad-
zorczej Kongskilde Indu-
stries i Prezes Zarządu firmy 
macierzystej DLG. – Jest to 
dla nas wielki dzień i jeste-
śmy dumni z uruchomienia 
wydajnych inwestycji, w któ-
rych są produkowane kul-
tywatory Kongskilde, siew-
niki Nordsten, oraz brony 
aktywne Howard. Odnoto-
wujemy znaczny wzrost za-
mówień na maszyny w Pol-
sce i w ostatnich kilku la-
tach osiągnęliśmy wzrost 
około 25-30 procent – do-
dał Asbjørn Børsting. 

Projekt budowlany nr 2, 
który rozpoczął się jesie-
nią 2009 roku, jest konty-
nuacją inicjatyw, które po-
jawiły się po oddaniu do 
użytku nowego budynku o 
powierzchni 14 000 m2 w ra-
mach etapu 1. W szczegól-
ności nowe obiekty i inwe-
stycje obejmujące nowe wy-
posażenie produkcji, w tym 
między innymi w trzy ro-
boty spawalnicze, maszyny 
CNC oraz nowoczesny sys-
tem przygotowania i malo-
wania powierzchni, jak rów-
nież nowy magazyn części 
zamiennych i towarów, za-
daszony plac do składowa-
nia materiałów hutniczych 
i ogólna modernizacja in-

frastruktury. Poprawa także 
obejmuje nowe inicjatywy 
pozwalające produkować 
mniejsze serie, co zwiększa 
elastyczność produkcji.

Nowoczesny zakład
Nowe wyposażenie pro-

dukcji pozwala jednocze-
śnie Kongskilde na zwięk-
szenie zakresu produkcji 
we własnym zakładzie. Jest 
to projekt na bardzo sze-
roką skalę, a sam zakład re-

alizuje obecnie inne nowe 
inicjatywy. Obecnie Kong-
skilde Polska zatrudnia pra-
wie 300 pracowników w po-
równaniu do 250 trzy lata 
temu, wszyscy mogą być 
dumni z nowego wyposa-
żenia produkcji, nowych 
biur i stołówki. – Dysponu-
jemy obecnie wyjątkowo no-
woczesnym zakładem oraz 
zespołem bardzo zmotywo-
wanych pracowników. Dzięki 
temu firma Kongskilde może 

dotrzeć do każdego zakątka 
Europy oraz na rynki na in-
nych kontynentach – w Ame-
ryce Północnej, Afryce Połu-
dniowej oraz Japonii – po-
wiedział Asbjørn Børsting, 
który z optymizmem wypo-
wiada się o przyszłej dzia-
łalności firmy Kongskilde. 
Firma będzie kontynuować 
swoją strategię i wprowa-
dzać co roku na rynek nowe 
wyroby w każdej grupie pro-
duktów. n

Nowoczesny zakład Kongskilde

W dniu 18 września, firma Kongskilde Industries zakończyła 2 etap gruntownej modernizacji zakładu w Kutnie, 
gdzie od początku 2009 roku zainwestowano 12,2 milionów euro.

Kongskilde Industries jest firmą zależną Grupy DLG, która zatrudnia 5250 pra-
cowników. W 2011 roku obroty Grupy wyniosły 5,6 miliardów Euro.
Oprócz zakładu w Polsce, firma Kongskilde Industries posiada duże zakłady pro-
dukcyjne w Szwecji i Danii oraz mniejsze zakłady w Niemczech i Ameryce Pół-
nocnej. Łącznie Grupa zatrudnia około 1100 pracowników w czterech obszarach 
działalności. Największy z nich produkuje maszyny do siewu i przygotowywania 
gleby oraz maszyny zielonkowe i wozy paszowe, następny systemy transportu pneu-
matycznego dla przemysłu papierniczego i plastikowego oraz systemy gospodarki 
ziarnem obejmujące urządzenia do transportu i przechowywania ziarna.

W dniu 18 września Kongskilde Industries zainaugurowała ostatni etap modernizacji 
swojego zakładu w Kutnie, w Polsce.

Jan Nikoniuk
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agregaty uprawowo siewneKOMPAKTOMAT

www.farmet.pl eXtra STEEL line®

Rozsiewacze nawozów AXIS 30.1 i 
50.1 H-EMC-W

Nowe modele dwu-
tarczowych roz-
siewaczy nawo-

zów AXIS 30.1 i 50.1 H-
EMC-W, z indywidual-
nym hydraulicznym na-
pędem tarcz to rozwiąza-
nie stworzone przez firmę 
RAUCH.

Tarcze wysiewające na-
pędzane od układu hy-
draulicznego, które są w 
pełni niezależne od pracy 
silnika ciągnika to roz-
wiązanie, które zapew-
nia mniejsze zużycie pa-
liwa i bardziej elastyczną 
pracę. Maszyny wyposa-
żono w System elektronicz-
nej kontroli przepływu na-
wozu EMC (ang. Electro-
nic Mass Control), który 
dokonuje pomiaru i auto-
matycznie reguluje dozo-
wanie nawozu na każdą z 
tarcz indywidualnie. Ko-
rekta dawki wysiewu jest 
przeprowadzana dla każ-
dej tarczy osobno, dzięki 
czemu wysiew nawozu jest 
wyjątkowo precyzyjny. Ste-
rownik elektroniczny w ka-
binie ciągnika na bieżąco 
wskazuje rzeczywistą ilość 
wysiewanego nawozu. Jak 
tłumaczył Artur Szymczak: 
Największą zaletą systemu 
EMC jest osobne dozowa-
nie nawozu na prawą i 
lewą tarczę, co gwarantuje 
najwyższą możliwą precy-
zję wysiewu. Nawet nawóz 
o bardzo złej jakości może 
być dozowany z najwyższą 
precyzją. System EMC pra-
cuje idealnie, nawet w wa-
runkach dużych wstrząsów, 
w których inne systemy pre-
cyzyjnego wysiewu mogą 
tracić stabilność. 

Wbudowany system wa-
żenia, czyli rama ważąca 
wyposażona w 2 sensory, 
w sposób ciągły informuje 
o ilości nawozu znajdują-
cego się w zbiorniku. 

Nowe rozsiewacze, 
poprzez 8-pozycyjną 
zmianę szerokości robo-
czej, umożliwiają precy-
zyjny wysiew nawozu na 
skraju pola lub w tzw. kli-
nach. Operator może wy-
brać opcję wysiewu gra-
nicznego z prawej lub le-
wej strony maszyny, a na-
wet po obu stronach po-
przez zmniejszenie pręd-
kości obrotowej tarcz wy-
siewających lub zmienia-
jąc punkt dozowania na-
wozu na tarcze. W przy-
padku wysiewu nawozu 
na klinach , operator ma 
do dyspozycji 8-pozycyjną 
zmianę szerokości robo-
czej (4 dla każdej strony), 
co umożliwia dostoso-
wanie wysiewu do róż-
nych układów pola. Roz-
siewacz zmienia pręd-
kość obrotową tarcz wy-
siewających, punkt dozo-
wania nawozu na tarcze, 
co jest niezbędne do rów-
nomiernego wysiewu na-
wozu, a także automatycz-
nie redukuje dawkę wy-

siewu zmniejszając sto-
pień otwarcia zasuw do-
zujących.

KUHN udoskonalił 
też mieszadło w rozsie-
waczach AXIS-H, które 
dzięki napędowi elektrycz-
nemu obraca się pulsacyj-
nie, z minimalną prędko-
ścią 17 obr/min. Granule 
nawozu w ten sposób nie 
zostają uszkodzone, nie 
ma też zbędnego rozrzutu, 
gdyż nie zmienia się ich 
tor lotu. Ponadto podczas 
np. manewrów na uwro-
ciach mieszadło zatrzy-
muje się automatycznie, 
po zamknięciu zasuw do-
zujących.

Obydwa modele rozsie-
waczy nawozów są stan-
dardowo kompatybilne 
z systemem komunikacji 
maszyn rolniczych ISO-
BUS. Wszystkie regulacje 
maszyny odbywają się z 
kabiny ciągnika za pośred-
nictwem terminalu steru-
jącego CCI. Rozsiewacz 
automatycznie reguluje 
dawkę wysiewu. W przy-
padku modelu AXIS 50.1 
H-EMC-W wydajność wy-
siewu może wynieść 500 
kg/min, co pozwala w go-
dzinę wysiać nawóz na po-
wierzchni przekraczającej 

1 hektar. System wysiewu 
pozwala wysiać dawkę 400 
kg nawozu przy prędko-
ści 20 km/ha i szerokości 
36 m.

Zaczepiany opryskiwacz KUHN 
METRIS 3200 l

Nowy model zaczepia-
nego opryskiwacza po-
lowego KUHN METRIS 
3200 l to efekt rozwoju li-
nii opryskiwaczy po zaku-
pie fabryki BLANCHARD 
przez Grupę KUHN w li-
stopadzie 2008 roku. Wy-
posażony w zbiornik o po-
jemności 3200 l oraz alu-
miniową belkę polową o 
szerokości (w zależności 
od oczekiwań klienta) od 
18 do 36 m, METRIS ulo-
kował się w ofercie pomię-
dzy modelami ATLANTI-
QUE/GRAND LARGE, a 
największym modelem 
OCEANIS. Opryskiwacz 
METRIS jest skierowany 
do gospodarstw rolnych 
prowadzących produkcję 
roślinną lub mieszaną. 

Maszyna wyposażona 
jest w rozwiązania stoso-
wane w innych modelach 
opryskiwaczy zaczepia-
nych KUHN: zbiornik po-
liestrowy 3200 l produko-
wany metodą wtryskiwa-
nia (gładka wewnętrzna 
powierzchnia ścianek uła-
twia mycie. Wewnętrzne 
przegrody ograniczają 
gwałtowne ruchy cieczy 
w zbiorniku, tym samym 
zapewniając maszynie 
dużą stabilność); zbior-
nik na wodę do płukania 
o pojemności 450 l został 
umieszczony centralnie 
z tyłu maszyny (taka po-
zycja poprawia rozłoże-
nie ciężaru maszyny oraz 
umożliwia zastosowanie 
głębszego odpływu, po-
zwalającego zminimali-
zować pozostałości cieczy 
roboczej w zbiorniku); 
kompaktowa konstrukcja 
(odległość osi od ucha za-
czepu wynosi 4.35 m, za-
pewnia łatwiejsze manew-
rowanie maszyną, zapo-

biegające uszkodzeniom 
roślin na uwrociach); 4 
modele aluminiowych 
belek polowych KUHN o 
szerokościach od 18 do 36 
m pozwalają dostosować 
maszynę do każdego go-
spodarstwa. I na koniec 
system stabilizacji belki 
polowej EQUILIBRA za-
pewnia pełną amortyza-
cję 3D.

Zabieg oprysku ma uła-
twiać nowy panel zawo-
rów; belki polowe, które 
składają się, nie przekra-
czając szerokości opry-
skiwacza (belki do 24 m 
składane na 2 razy i belki 
do 36 m składane na 3 
razy); pełna amortyzacja 
konstrukcji maszyny (dy-
szel + podwozie) za po-
mocą gumowych łączni-
ków niwelujących naprę-
żenia oraz odwracalny dy-
szel pozwalający na agre-
gowanie z różnymi ciągni-
kami. n

KUHN – nowości jak z rękawa

WRP Firma KUHN Maszyny Rolnicze na AGRO SHOW w Bednarach – jak co roku zresztą– zaprezentowała całą paletę 
nowości: nowe rozsiewacz Axis, opryskiwacze polowe, stałokomorową prasę rolującą, zgrabiarkę z przenośni-
kiem taśmowym, rozdrabniacze do upraw polowych i sadów, kultywator do uprawy pasowej STRIGER, przedni 
zbiornik oraz siewniki.

Nowe modele dwutarczowych rozsiewaczy nawozów AXIS H-EMC-W.Zaczepiany opryskiwacz polowy KUHN METRIS 3200 l.
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www.traktorykubota.pl

Nadchodzi nowa era marki Kubota w Polsce

NAJNOWSZE MODELE M8560, M9960, M110GX i M135GX

JUŻ W SPRZEDAŻY

Kolejna edycja tar-
gów AGRO SHOW 
przeszła do histo-

rii. Z informacji zebranych 
od wystawców, goście do-
pisali, choć struktura zwie-
dzających była nieco inna 
niż w minionych latach. 
Pierwsze dwa dni nie obfi-
towały w tłumy, dopisali za 
to konkretni klienci.

– Na targach odbył się 
wielobój rolniczy, seminaria 
oraz konkursy – informo-
wała Renata Arkuszewska. 
Z zebranych opinii od wy-
stawców wynika, że każda 
firma wystawiająca się z 
maszynami byłą zadowo-
lona, dla wielu firm będzie 
to rok rekordowy.

Konferencja była też oka-
zją do rozmowy o przyszłej 
polityce finansowania rol-
nictwa. – Jeśli chodzi o 
środki finansowe przezna-
czone dla rolnictwa, to je-
steśmy po spotkaniu z Mini-
strem Rolnictwa i otrzyma-
liśmy kuluarowe informa-
cje, że kredyty preferencyjne 
ruszyły 17 września, że już 

rolnicy otrzymują pienią-
dze na IV kwartał. Jeśli cho-
dzi o przyszły rok to planów 
nie było żadnych i raczej nie 
możemy się spodziewać ja-
kichś pieniędzy z budżetu 
krajowego na dopłaty do ja-
kichkolwiek inwestycji. Je-
śli chodzi o lata następne 
2014-2020 to nie jest do 
końca sprecyzowane, czy 
będzie to dla Polski drugi 
filar i od czego on będzie 
zależał – mówił Wiesław 
Kujawa. – Te otrzymane 
środki bardzo pomogły rol-
nikom, ale teraz nadszedł 
czas na prawdziwy rolniczy 
biznes, bo już nie ma prze-
paści między starymi kra-
jami Unii, i nawet gdyby nie 
było dopłat i szczególnych 
programów na zakupy ma-
szyn, to wydaje mi się, że 
rolnicy sobie poradzą. Jeśli 
ceny produktów będą do-
bre i na właściwym pozio-
mie, a widzimy , że produk-
cja rolna wykorzystywana 
jest nie tylko w celach żyw-
nościowych, ale w energe-
tycznych, przemysłowych, 

a coraz więcej produkcji jest 
zbywane innymi kanałami 
do przemysłu spożywczego, 
to będą to rzeczywiste inwe-
stycje rolników w maszyny 
potrzebne do danej gałęzi 
produkcji – dodał.

Rangę imprezy podkre-
ślił Józef Dworakowski: – 
Udało się zrobić dobrą im-
prezę, jest to wystawa na 
wolnym powietrzu i kto so-
bie zaplanował wyjazd, to 
przyjedzie niezależnie od 
pogody. Udało się i zwie-
dzającym, i wystawcom, że 
aura dopisała – bo na to 

nie mamy już wpływu jako 
organizatorzy. Cała wy-
stawa oraz obecność zagra-
nicznych firm i zwiedzają-
cych pokazuje, że wystawa 

ma swoją renomę w Euro-
pie, to jest najważniejsze. 
A podziękowanie i uznanie 
należy się zwiedzającym 
tzn. polskim rolnikom, bo 
to oni determinują poziom 
wystawy.

Kolejna wystawa AGRO 
SHOW w Bednarach od-

będzie się w dniach 20 – 23 
września 2013 r., natomiast 
Zielone AGRO SHOW/Pol-
skie Zboża w dniach 25 – 26 
maja 2013 r.

Nowości i ciekawostki na 
www.wrp.pl i w następnych 
wydaniach WRP.

Podczas konferencji prasowej podsumowującej tegoroczne AGRO SHOW w Bednarach 2012, Prezes Zarządu 
Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych Aleksandra Gralik, Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor 
Zarządzający Renata Arkuszewska oraz Wiceprezesi Zarządu Józef Dworakowski i Wiesław Kujawa podali sta-
tystyki tegorocznej edycji wystawy.

AGRO SHOW 2012 w liczbach

WRP

Tab. AGRO SHOW 2012 w Bednarach w liczbach.
Ilość wystawców 740
Ilość reprezentowanych krajów 20
Ilość firm zagranicznych i spoza UE 90
Ilość zwiedzających (dane na godzinę 14.00 w 
niedzielę 23 września)

129 tys. zwiedzających na bramkach wejściowych, na których 
zamontowane były systemy liczące. Brak danych z bramy głównej 
kaucyjnej.
W tym 400 zorganizowanych grup - autokary.

Ogólna powierzchnia wystawy 90 ha
Powierzchnia pod stanowiskami wystawienniczymi ponad 145 tys. m2
Zwiedzający pochodzili m. innymi z: Łotwy, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA (Texas), Norwegii, Szwajcarii, 

Korei, Francji, Danii
Ilość maszyn biorących udział w pokazach: 33 maszyny, w tym 11 nowości. 

10 opryskiwaczy polowych, 9 ładowarek teleskopowych, 
ładowacz czołowy oraz 2 rozwiązania dla rolnictwa precyzyjnego. 

Bogata oferta firm...

… i zainteresowanie zwiedzających. To podstawa suk-
cesu!
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Żabikowo 1 
63-000 Środa Wielkopolska
Tel. (61) 285 42 97
tech-kom@tech-kom.pl 
www.tech-kom.pl

Najpierw ugnieść, następnie siać.
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                             695 16 66 95
tel. kom. serwis:  691 05 89 63

D yskowy zgniatacz 
ziarna Kernel-
Star ma 3-krot-

nie większą szerokość 
roboczą od tradycyjnych 
zgniataczy walcowych. To 
jedyny zgniatacz dyskowy 
na rynku, który ma dwa 
rzędy różnego rodzaju 
dysków. Górny rząd jest 
wklęsły, dolny  wypukły, 
co powoduje różną pręd-
kość przepływu ziarna 
przez dysk. Dzięki temu 
plon, który wylatuje za 
zgniataczem ziarna nie 
jest rozrzucony, a jego 
strumień jednostajny. 
Wyrzutnik plonu po-
trzebuje wówczas mniej 
energii, by go przemie-
ścić do rury wyrzutowej. 
Dyski są ostre, regulacja 
szczeliny na zgniataczu 
ziarna może odbywać się 
mechanicznie lub elek-
trycznie. Opcjonalnie, 
można zamontować dwa 
elektryczne silniki steru-
jące i wówczas regula-
cja może odbywać się z 
kabiny operatora. Także 
dyski można wymieniać 
pojedynczo, bez koniecz-
ności wymiany całego 
rzędu. Prędkość robocza 
gniotownika to około 800 
obr/min, a żywotność ma 
być porównywalna z tra-
dycyjnym zgniataczem 
ziarna, który wystarcza 
na 1500 ha. Prędkość ob-
rotowa wyrzutnika to 2 
tys. obr/min. Smarowanie 
następuje z centralnego 

układu i odbywa się au-
tomatycznie. Sieczkarnia 
tego typu będzie dostępna 
jako opcja, poprzednia 
wersja również zostaje w 
ofercie firmy. Sugerowana 
cena zgniatacza ziarna to 
około 40 tys. zł. 

Zmieniona została rów-
nież moc w sieczkarni - 
model 7380; wcześniej-
sze 407 KM zastąpiono 
teraz 450 KM. Prezento-
wany na Bednarach model 
wyposażony był w wielo-
stopniową przekładnię do 
jazdy odwrotnej z syste-
mem antypoślizgowym, 
który automatycznie za-
łącza hamulec posto-
jowy, blokadę mechani-
zmu różnicowego i dwa 
tryby do oszczędności pa-
liwa w trakcie pracy. Dla 
przykładu, gdy heder, ele-
ment roboczy jest podnie-
siony, to sieczkarnia auto-
matycznie wchodzi w tryb 
transportowy, co zmniej-
sza zużycie paliwa od 14 
do 18%. 

Nowością w sieczkar-
niach jest czujnik Har-
westLab zamontowany na 
rurze wyrzutowej, który 
umożliwia pomiar za-
wartości składników po-
karmowych i wilgotno-
ści kiszonki. Jest to ko-
lejna opcja, która może 
być zastosowana w każ-
dej sieczkarni od serii 
7000. Odbywa się po-
przez wgranie oprogra-
mowania jako doposaże-

nie maszyny. Sieczkarnie 
mają skalibrowane dwa 
zbiorniki na dodatki ki-
szonkarskie do kukury-
dzy, można też w czasie 
rzeczywistym dopisać 
do 5 takich składników. 
W tej chwili dostępne 
są dwa takie czujniki do 
kukurydzy, w przyszłości 
będą też opcje do trawy, 
sieczki ze zbóż oraz łyka. 
Czujnik HarwestLab za-
kupiony z sieczkarnią to 
koszt 45 tys. zł. Czujnik 
jako doposażenie star-
szego modelu to jest po-
dobny koszt, rzędu 50 
tys. zł. 

John Deere zaprezen-
tował też aktywność na 

rynku maszyn używanych 
– inicjatywę MachineFin-
der. Projekt John Deere 
Maszyny Używane za-
kłada przygotowanie lo-
kalnego dealera do dzia-
łań w obrocie maszynami 
używanymi, np. poprzez 
odkup czy sprzedaż ko-
misową sprzętu używa-
nego w czasie wymiany 
maszyny na nową oraz 
pomoc w wyszukaniu 
sprawnej, sprawdzonej, 
pewnej, co do źródła po-
chodzenia maszyny uży-
wanej na prośbę klienta, 
któremu jest ona nie-
zbędna. Niezależnie od 
rozwoju kompetencji de-
alera operującego w ob-

szarze Maszyny Używane, 
John Deere oferuje moż-
liwość wglądu do aktual-
nej oferty maszyn używa-
nych, dostępnych w ogól-
noświatowej sieci autory-
zowanych punktów de-
alerskich. Umożliwia to 
międzynarodowa strona 
internetowa www.Ma-
chineFinder.com, gdzie 
po wskazaniu lokaliza-
cji i języka każdy odwie-
dzający stronę w spo-
sób prosty i intuicyjny 
ma możliwość wyszu-
kania interesującego go 
sprzętu rolniczego, bu-
dowlanego, maszyn do 
pielęgnacji terenów zie-
lonych oraz maszyn do 

prac w leśnictwie. Prze-
szukiwanie oferty ma-
szyn można prowadzić w 
oparciu o wiele, różnych 
kryteriów np. typ, rodzaj 
sprzętu, producent, rocz-
nik, cena czy też w opar-
ciu o lokalizację. Można 
również wskazać kon-
kretny model poszukiwa-
nego sprzętu. Po wyszu-
kaniu maszyny otrzymuje 
się bezpośrednie dane 
kontaktowe do sprzeda-
jącego. Oferta John De-
ere Maszyny Używane 
nie jest ograniczona 
do maszyn tego produ-
centa, ale obejmuje sze-
roki zakres typów, rodza-
jów, ciągników, maszyn i 
urządzeń wyprodukowa-
nych przez różnych pro-
ducentów oferowanych 
za pośrednictwem deale-
rów John Deere na całym 
świecie.

Podczas konferecji na 
AGRO SHOW zaprezen-
towano też nową kosiarkę 
automatyczną TANGO E5. 
Jest to produkt dla właści-
cieli ogrodów. Dodajmy 
tylko, że kosiarka TANGO 
mulczuje skoszoną trawę, 
która natychmiast po-
wraca do trawnika, do-
starczając mu składni-
ków odżywczych, a tym 
samym zmniejszając ilość 
nawozów niezbędnych do 
utrzymania dobrego wzro-
stu trawy. Szczegóły na  
www.wrp.pl n

John Deere zaprezentował podczas AGRO SHOW w Bednarach sieczkarnie ze zaktualizowanej serii 7080. 
Główne zmiany dotyczą dopuszczenie do produkcji seryjnej nowego dyskowego zgniatacza ziarna KernelStar, 
dołożenia możliwości pomiaru zawartości składników pokarmowych i wilgotności kiszonki czujnikiem Harwe-
stLab oraz wprowadzenia do linii sieczkarni modelu o mocy 440 KM. 

John Deere – nowości

Ewa Grabowska
Wiadomości Rolnicze Polska

ewa@wrp.pl

Nowe sieczkarnie samojezdne John Deere ze zaktualizowanej serii 7080.
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Wystawa EuroTier 
jest jedną z naj-
większych im-

prez wystawienniczych euro-
pejskiego i światowego rynku 
maszyn, urządzeń i środków 
pracy dla profesjonalnego 
chowu zwierząt.

W tym roku do kapituły 
konkursowej wpłynęło po-
nad 300 zgłoszeń nowości, od 
182 wystawców z 23 państw. 
Taka ilość zgłoszeń to nowy 
absolutny rekord dla Euro-
Tier. Zwraca przy tym uwagę 
fakt, że okrągła połowa zgło-
szeń nowości nadeszła od wy-
stawców zagranicznych.

Powołana przez DLG neu-
tralna komisja ekspertów o 
międzynarodowym składzie, 
w której zasiadają fachowcy 
i rolnicy z Wielkiej Brytanii, 
Szwajcarii i Niemiec, stosu-
jąc surowe kryteria wyróżniła 
pięć nowości złotymi meda-
lami, a srebrne medale otrzy-
mało w tym roku dziewiętna-
ście zgłoszonych nowości.

Złote medale za nowości
AeroScalder, Marel Stork 

Poultry Processing, Boxmeer, 
Holandia, hala 9, stoisko F32. 
Poubojowe parzenie tuszek 
drobiowych odbywa się nor-
malnie w kilku połączonych 
szeregowo kotłach z wyko-
rzystaniem technologii re-
kuperacji. W celu optyma-
lizacji procesu parzenia do 
wody tłoczone jest powie-
trze. Wadą takiego systemu 
jest wysokie zużycie wody i 
energii. Zakłada się tu wpraw-
dzie, że kilkustopniowy sys-
tem parzenia minimalizuje 
ilość zarazków, nie można 
jednakże wykluczyć konta-
minacji krzyżowych. System 
„AeroScalder” omija ten pro-
blem, kierując z dużą prędko-
ścią na tuszki drobiowe na-
sycone wodą gorące powie-
trze. Taka metoda pozwala 
zaoszczędzić ok. 75% wody 
i do 40% energii. 

System RumiWatch, ITIN 
+ HOCH GmbH, Liestal, 
Szwajcaria, hala 13, stoisko 
G13. System „RumiWatch” to 
system monitoringu zdrowia 
przeżuwaczy. Sygnalizuje on 
szybko i zrozumiale wszelkie 
zmiany aktywności przeżu-
wania, poboru paszy i wody 
oraz lokomocji i wypoczynku 
zwierząt, stosując bezkablowy 
przekaz danych do kompu-
ter. Dodatkowa karta pamięci 
umożliwia długą pracę urzą-
dzenia przez okres do czte-
rech miesięcy, natomiast ni-
ski pobór energii sprawia, że 

jeden komplet baterii wystar-
cza na okres do dwóch lat. 
System „RumiWatch” składa 
się z uzdy, krokomierza i pro-
gramu do analizy danych. 

OptiSCAN, Hölscher 
+ Leuschner, Emsbüren, 
Niemcy, hala 12, stoisko F46. 
„optiSCAN” to mobilny sys-
tem ważenia tuczników przy 
użyciu kamery 3D. Wyposa-
żony w taką kamerę ręczny 
przyrząd należy przytrzymać 
przez około 3 sekundy nad 
tucznikiem. Kamera 3D do-
konuje pomiaru odległości do 
zwierzęcia i konturów prze-
strzennych jego ciała. Uzy-
skane w ten sposób współ-
rzędne przestrzenne obrazu 
3D pozwalają na natychmia-
stowe obliczenie wag tucz-
nika.

Modułowe stanowisko udo-
jowe GEA, GEA Farm Tech-
nologies, Bönen, Niemcy, hala 
27, stoisko D35. Wyróżniony 
został inteligentny, działający 
samodzielnie moduł do auto-
matycznego lub półautoma-
tycznego udoju krów, prze-
znaczony dla istniejących sta-
nowisk udojowych. Ten in-
nowacyjny moduł wykonuje 
wszystkie czynności udojowe 
spełniając przy tym zasady 
prawidłowego pozyskiwania 
mleka, poczynając od mycia 
strzyków, poprzez przedzda-
janie aż do kąpieli strzyków. 

OptiCOW, Hölscher + Leu-
schner, Emsbüren, Niemcy, 
hala 12, stoisko F46. Wyróż-
niony tu został funkcjonujący 
w pełni automatycznie mo-
duł do pomiaru bydła mlecz-
nego techniką 3D. Krowy roz-
poznawane są pojedynczo w 
specjalnych przejściach przy 
pomocy techniki RFID, gdzie 
kamera 3D filmuje je w ru-
chu i automatycznie oblicza 
ciężar. 

Srebrne medale za nowości
DeLaval Barn System Con-

troller BSC, DeLaval Inter-
national AB, Tumba, Szwe-
cja, hala 27, stoisko H34. Ste-
rownik „Barn System Con-
troller” to intergratywne i 
współpracujące rozwiąza-
nie systemowe do całościo-
wej kontroli i sterowania 
oraz regulowania znajdują-
cych się w budynkach gospo-
darczych napędzanych elek-
trycznie agregatów, obsłu-
gujących na przykład siatki 
przeciwwiatrowe, wenty-
latory, systemy chłodzenia 
zraszaczami, systemy usu-
wania odchodów albo sys-
temy oświetleniowe. 

Düsser-Wühl-Turm, Izba 
Rolnicza Nadrenia Północna-
Westfalia, Münster, Niemcy, 
hala 26, stoisko A05b. Wieża 
„Düsser-Wühl-Turm“ to prze-
znaczony dla większych grup 
automat zajęciowy, udostęp-
niający zwierzętom zmienne, 
włókniste materiały żywie-
niowe jak na przykład siano, 
słomę czy też kiszonkę. 

Schauer Dryfeed Kosz 
zasypowy Batch, Schauer 
Agrotronic GmbH, Pram-
bachkirchen, Austria, hala 
12, stoisko E35. Przy stoso-
waniu przenośników lino-
wych i łańcuchowych rura 
paszowa może być zapeł-
niona tylko do ok. 50%, bo-
wiem inaczej straty mecha-
niczne urządzenia stają się 
za wysokie, co w efekcie 
prowadzi do jego zatrzyma-
nia. Odstąpienie od prowa-
dzenia ruchu powrotnego 
przez silos, gdzie następuje 
opróżnienie rury z resztek, 
spowodowałoby przepeł-
nienie przewodu i tym sa-
mym przeciążenie urządze-
nia. Dlatego też kosz zasy-
powy BATCH zaopatrzono 
dodatkowo w krótki wzno-
śny przenośnik ślimakowy, 
umieszczony przed przeka-
zaniem paszy do przewodu 
paszociągu. Ślimak ten po-
biera z kosza zasypowego 
paszę z silosu tylko wtedy, 
kiedy nie powraca pasza z 
biegu powrotnego. 

System żywienia „Rin-
gelpietz”, Lührs Gerätebau 
GmbH, Rehden, Niemcy, 
hala 12, stoisko D63. Kastra-
cja knurków bez znieczule-
nia w przyszłości nie będzie 
więcej możliwa z uwagi na 
przepisy związane z ochroną 
zwierząt. Dlatego też dużego 
znaczenia nabiera tucz knu-
rów. W przyszłości musi za-
tem być możliwe zadawanie 
w tej samej przegrodzie róż-
niących się od siebie mie-
szanek paszowych dla loch i 
knurów, w celu zapewnienia 
optymalnego wykorzystania 
paszy przez obydwie trzy-
mane osobno płcie. Firma 
WEDA opracowała dodat-
kowy element do systemu 
żywienia na mokro, służący 
do sterowania typami urzą-
dzeń M 16 i 4 PX. E

System wykrywania rui 
„Sow Check”, Big Dutch-
man Pig Equipment GmbH, 
Vechta, Niemcy, hala 11, 
stoisko D21. System „Sow-
Check” do wykrywania rui 
umożliwia rozpoznanie jej 
symptomów u loch w ho-

dowli grupowej, wyposażo-
nej w stację żywieniową. Po-
przez kilka płaszczyzn per-
cepcji (fizyczna, węchowa, 
akustyczna, optyczna) wy-
zwala się u lochy odruch to-
lerancji, po czym na stacji 
żywieniowej odbywa się se-
lekcja locH będących w rui 
oraz loch powtarzających 
ruję. Stanowi to dużą po-
moc w zarządzaniu, pozwa-
lającą na optymalną opiekę 
przy grupowym chowie loch. 
W kombinacji z przyrządem 
„SonoCheck” powstaje jeden 
system łączący w sobie za-
równo wykrywanie rui, jak i 
badanie sonograficzne.

Światłomierz Galli, Hato 
BV Lighting, Sittard, Nider-
landy, hala 9, stoisko C18a. 
Wzrok ptaków różni się 
znacznie od wzroku czło-
wieka. Dotyczy to między 
innymi percepcji zmian na-
tężenia światła przy róż-
nych długościach fal. Przy 
niskich długościach (świa-
tło niebieskie i ultrafiole-
towe) wrażliwość na świa-
tło jest u ptaka kilkukrotnie 
wyższa niż u człowieka. Ma 
to przede wszystkim zna-
czenie z uwagi na stoso-
wane obecnie nowe źródła 
światła. 

Automatyczne sterowa-
nie taśmą do usuwania od-
chodów, Big Dutchman In-
ternational GmbH, Vechta, 
Niemcy, hala 9, stoisko C24. 
Taśmy do usuwania odcho-
dów ’przebiegają’ przy nie-
równomiernym obciążeniu 
(zapełnieniu). W związku z 
tym konieczna jest korekta 
naciągu, ponieważ przy tar-
ciu taśm powstają szkody 
na prowadnicach, mogące 
spowodować zerwanie ta-
śmy. W nowoczesnych sys-
temach chowu (małe grupy, 
woliery) naprawa lub wy-
miana taśm związana jest z 
dużym nakładem pracy. 

Polydress®O2 Barrier 2 in 
1, RKW SE, Michelstadt, 
Niemcy, hala 23, stoisko 
F14

Dizajnerskie proteiny, Eu-
ropean Protein A/S, Baekke, 
Dania, hala 14, stoisko F53

Anta® Phyt BLT, Dr. Ec-
kel GmbH, Niederzissen, 
Niemcy, hala 16, stoisko 
D20

Farm Power Manager, 
Big Dutchman Internatio-
nal GmbH, Vechta, Niemcy, 
hala 9, stoisko C24

Big Dutchman Pig Equip-
ment GmbH, Vechta, Niemcy, 
hala 11, stoisko D21

Monitoring zdrowia Big-
FarmNet, Big Dutchman Pig 
Equipment GmbH, Vechta, 
Niemcy, hala 11, stoisko 
D21

Justus-Liebig-Universität 
Gießen, Institut für Tie-
rzucht und Haustiergene-
tik, Gießen, Niemcy, hala 
26, stoisko A16. Oprogra-
mowanie do wizualizacji 
procesów na fermie by-
dła mlecznego, GEA Farm 
Technologies GmbH, 
Bönen, Niemcy, hala 27, 
stoisko D35

Interfejs zautomatyzowa-
nej i bezpiecznej wymiany 
danych, CLAAS Agrosys-
tems KGaA mbH & Co. KG, 
Gütersloh, Niemcy, hala 26, 
stoisko D21. Samojezdny 
wóz paszowy Verti-Mix z 
tarczą tnącą, B. Strautmann 
& Söhne, Bad Laer, Niemcy, 
hala 27, stoisko E16

AQUA BOARD, BIO-
RET AGRI, Nort sur Er-
dre, Francja, hala 13, sto-
isko F02. Test haptoglo-
binowy, Frim Tec GmbH, 
Oberostendorf, Niemcy, 
hala 27, stoisko G45

Nadzór nad porodami 
iVET, iVET, Papenburg, 
Niemcy, hala 27, stoisko 
D11. n

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

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.

AGRO-EKO Kietrz (077) 471-17-65, Agro-Serwis Krotoszyn 502-333-111, Agro-Serwis Zambrów (86) 270-30-99, 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
Okmiany (76) 818-60-80, 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, ROLTECH Henryk Witaszek Pyrzyce 607 545 171, ROLTEX Krasnystaw (0-82) 576-
43-43, TECHPOM Krzywonoś (023) 655-01-71, Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp. z o.o. Kowróz (056) 675-73-12, ZIP AGRO 
Kurzejewo (52) 332-67-15, Marian Kisiel Górno k. Kielc (041) 302-32-10, Ulenberg Główczyce (59) 841-23-98

Niemieckie Towarzystwo Rolnicze DLG, organizator wystawy EuroTier 2012 przyznało złote i srebrne medale, 
dla zgłoszonych rozwiązań. Pięć złotych i dziewiętnaście srebrnych medali za nowości które będzie można obej-
rzeć już w listopadzie w Hanowerze.

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl

Medale EuroTier 2012
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Oferta typoszere-
gów klasyfikowa-
nych jako AGRO 

liczy obecnie 22 typy przy-
czep o różnym zastosowa-
niu. 

Przyczepy transportowe 
oferowane nabywcom prze-
chodzą stałą modernizację. 
Zmianom uległy uszczelki 
burt, do tej pory monto-
wane na burtach. Obecnie 
uszczelki montowane są 
jako wymienny element w 
tłoczeniach podłogi i słup-
kach burt. Aby ułatwić cia-
sne zawracanie i wyelimi-
nować niszczenie klocków 

tylnej opony ciągnika, dy-
szel wykonano tak, aby 
sprostać pracy w gospodar-

stwie rolnym. Najważniej-
szą zmianą jest wprowadze-
nie od lipca br. nowych burt 

marki Fuhrmann, wykona-
nych w technologii walco-
wanej. Zapewnia to powta-
rzalność kształtu i dokładne 
dopasowanie płaszczyzny 
przylegania burty do pod-
łogi. Nadstawki burt, gięte 
na prasach krawędziowych 
producent wykonuje we 
własnym zakresie.

Kolejną nowością pro-
duktową jest nowa przy-
czepa PRS2-W6 o ładow-
ności 6 t. Jest to wywrotka 
trójstronna o masie wła-
snej 2600 kg i dopuszczal-
nej masie całkowitej 8800 
kg. Kubatura skrzyni ładun-
kowej wynosi 8,5 m³, a wy-
sokość platformy od pod-
łoża 1100 mm. Przyczepa 
posiada podłogę wykonaną 
z blachy o grubości 6 mm a 
burty o grubości 4mm. 

Tylna burta wyposażona 
jest w zsyp o szerokości 

470 mm. Producent ofe-
ruje przyczepę PRS2-W6 
z osiami ADR z kołami o 
rozmiarach 11,5/80-15,3. 
Dzięki temu pojazd znaj-
dzie zastosowanie nie tylko 
w rolnictwie, co jest atrak-
cyjną alternatywą, dla go-
spodarstw trudniących się 

prócz działalności rolni-
czej usługami transporto-
wymi. 

Atrakcyjnymi produk-
tami są przyczepy aseni-
zacyjne, o których napi-
szemy w kolejnych wyda-
niach WRP. n

PIŁO-ŁUPARKI BALA-AGRI
ergonomiczne, bezpieczne i wydajne szwedzkie maszy-
ny do produkcji drewna kominkowego - od zastosowań 
przydomowych, po profesjonalne.

Możliwość dokupienia wielu akce-
soriów dodatkowych, takich jak 
stelaże podawcze czy 
specjalne noże do 
łupania.

Możliwość dokupienia wielu akce-
soriów dodatkowych, takich jak 

SKLEP INTERNETOWY
www.kompanialesna.shoper.pl

AUGUSTÓW: ul. Tytoniowa 13, Michał Mazurkiewicz  +48 607 97 96 73
SKIERNIEWICE: ul. Domarasiewicza 3/5, Anna Szerszeń +48 723 44 18 88

SKIERNIEWICE: ul. Domarasiewicza 3/5, Tomasz Chodkiewicz +48 785 00 12 88 
ZAMOŚĆ: ul. Lipowa 5, Krzysztof Udzielak +48 792-33-85-27

biuro@kompanialesna.pl • www.kompanialesna.pl

Rodzimy producent naczep i przyczep, firma Wielton z Wielunia od trzech lat gruntuje swoją pozycję w branży 
rolniczej. Pierwszy model o symbolu PRS-2/8W o ładowności 8 t, do dnia dzisiejszego wyprodukowany został w 
ilości ponad 2500 egzemplarzy. 

Nowa oferta z wielbłądem

Daniel Alankiewicz
d.alankiewicz@wrp.pl

Wiadomości Rolnicze Polska

W tym lipcu tego roku Wielton uhonorował swoich 
najlepszych dealerów. Laur zwycięzcy przypadł firmie 
Agrotechnik Tafiły. Nagrodę odebrał Pan Michał Tu-
zinowski. Kolejni nagrodzeni dealerzy umieszczeni w 
tabeli mają miejsca przypadkowe. Jak stwierdził dyr. 
handlowy Dariusz Porzuczek – wygrali wszyscy!

L.p. Imię i nazwisko Nazwa Firmy
1. Michał Tuzinowski Agrotechnik Tafiły – zwycięzca
2. Magdalena Perkiewicz Agromix Baryczka Gonice
3. Paweł Pełczyński Kunert Poladowo
4. Przemysław Pastuszka Techpom Krzywonoś
5. Piotr Kwiatkowski Agro-As Grodków
6. Bartłomiej Markiewicz Rolmech Strzelno
7. Aleksander Stanek Agro-Stanek Posądza
8. Łukasz Samsel Rolbrat Żabin Karniewski
9. Krzysztof Babisz Agrohandel Legnica
10. Tomasz Tybuś Rolserwis Płock
11. Szczepan Tratkiewicz Piomar Agro-Tech Grójec
12. Dariusz Jabłoński Agroma Olsztyn

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie od lipca br. no-
wych burt marki Fuhrmann, wykonanych w technologii 
walcowanej. Nadstawki burt, gięte na prasach krawędzio-
wych producent wykonuje we własnym zakresie.

W Polsce jesteśmy 
obecni o 12 lat. W 
tym czasie ponad 

dwukrotnie powiększyliśmy 
nasz zespół, zbudowaliśmy 
silną sieć dystrybucji i zdoby-
liśmy 14 proc. rynku maszyn 
rolniczych. Ale mamy apetyt 
na więcej – mówi Mirosław 
Leszczyński Prezes Zarządu, 
Dyrektor Generalny John De-
ere Polska. – Uruchomienie 
nowej placówki oraz centrum 
szkoleniowego pozwoli całemu 
koncernowi umacniać pozycję 
w regionie. Jestem dumny, że to 
właśnie nasz oddział będzie 
odgrywał ważną rolę w tym 
procesie. Celem jest osiągnię-
cie 7 mld dolarów przychodu 
w „Regionie 2” 25 proc. udziału 
w rynku – dodaje. 

Nowa siedziba firmy, którą 
wybudowano kosztem 26 
mln złotych, połączona z cen-
trum szkoleniowym mieści 
się w Tarnowie Podgórnym 
k. Poznania. W dwupoziomo-
wym budynku o powierzchni 
2400 m² znajduje się miejsce 
na halę ekspozycyjną (450 
m²), pomieszczenia biurowe 
(900 m²) oraz część szkole-
niową, obejmującą 2 sale wy-

kładowe i 2 hale warsztatowe 
oraz audytorium. Na działce 
o powierzchni 2,2 ha znalazło 
się również miejsce do poka-
zów polowych i jazd demon-
stracyjnych. Funkcjonalność 
nowej siedziby John Deere 
Polska sprawia, że jest to nie 
tylko przestrzeń do pracy, 
ale także miejsce profesjo-
nalnych szkoleń dla ponad 
550 pracowników dealerów 
działających nie tylko w Pol-
sce, ale w całym regionie Eu-
ropy Środkowo Wschodniej. 
W centrum szkolić się będą 
również specjaliści z terenu 
wschodnich landów Nie-
miec, ponieważ jak powie-
dział Christoph Wigger, wi-
ceprezes odpowiedzialny za 
sprzedaż i marketing w Euro-

pie: – do Poznania ze wschod-
nich terenów Niemiec jest za-
ledwie 300 kilometrów.

Decyzja o zainwestowaniu 
w Polsce spowodowana jest 
przewidywaniami dalszego 
dynamicznego rozwoju rynku 
maszyn zarówno w kraju, jak i 
regionie oraz celami koncernu. 
Polska to trzeci, po Francji i 
Niemczech, dostawca zbóż 
na rynek europejski. Jak pod-
kreślał Mirosław Leszczyń-
ski, prezes John Deere Pol-
ska: „nasz kraj ma przed sobą 
ogromne perspektywy rozwoju, 
tak jako producent żywności, 
jak również surowców bioener-
getycznych. W dodatku posia-
dający korzystny klimat oraz 
położenie geograficzne.”

Daniel Alankiewicz

Nowa siedziba John 
Deere

Koncern John Deere uruchomił nową, wartą 26 mln złotych, 
inwestycję w Tarnowie Podgórnym k. Poznania. Nowa sie-
dziba polskiego oddziału mieści również nowoczesne cen-
trum szkoleniowe, w którym wiedzę i umiejętności będą 
zdobywać osoby z regionu Europy Centralnej i Wschodniej. 

Uroczyste otwarcie nowej siedziby John Deere Polska.
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Rozmaitość dostęp-
nych na rynku piło-
łuparek wprawia w 

niemałe zakłopotanie. A po-
równywać małą przewoźną 
BalaAgri 320 z halowym 
kombajnem Binderbergera 
to tak, jakby się zastanawiać 
czy lepszy jest skuter, czy cię-
żarówka. Zależy – do czego? 
Każde z tych urządzeń służy 
po prostu do innych celów. 
Najważniejsze, by dobrać 
taką maszynę, która najle-
piej odpowiada zapotrze-
bowaniu. Na wstępie należy 
więc zadać sobie kilka pytań: 
ile metrów drewna będzie 
produkowane? Czy produk-
cja będzie trwała okrągły 
rok czy tylko dorywczo? Czy 
gospodarstwo dysponuje 
strzeżonym placem, wiatą 
czy garażem? Jakiej śred-
nicy będzie surowiec? Czy 
będzie to drewno miękkie 
(brzoza, sosna, świerk), czy 
też twarde (buk, grab, dąb)? 
I wreszcie – jaką kwotą dys-
ponujemy?

Dopiero znając odpowie-
dzi na te pytania, możemy 
zastanowić się, które z roz-
wiązań technologicznych za-
stosowanych w maszynach 

różnych firm najlepiej spełni 
oczekiwania. 

Łańcuch czy tarcza?
Od razu rzuca się w oczy, 

że producenci skandynawscy 
preferują piłę łańcuchową, 
doskonale wszystkim znaną 
z pilarek spalinowych czy 

harwesterów. Producenci 
austriaccy i niemieccy nato-
miast, montują w swoich ma-
szynach piły tarczowe, takie 
jak w popularnych „krajze-
gach”. 

Łańcuch oczywiście 
trzeba smarować, no i cza-
sem ostrzyć. Ale pracuje 

tylko wtedy, kiedy trzeba pi-
łować. Opuszczenie prowad-
nicy skutkuje włączeniem na-
pędu, jej ponowne podniesie-
nie – wyłączeniem. Samo cię-
cie zajmuje kilka sekund. 

Tarcza wprawdzie nie wy-
maga smarowania (choć 
ostrzenia – owszem!) i daje 
cieńszy rzaz, ale zużywa wię-
cej energii. Piła tarczowa jest 
bardziej bezwładna, wejście 
na pełne obroty zajmuje jej 
dużo więcej czasu, musi więc 
kręcić się non-stop, nawet 
wówczas, gdy nie piłuje, a to 
pochłania energię.

Joystick czy dźwignie?
Większość dużych piło-łu-

parek, jak np. Tajfun i Japa, 
wyposażono w sterowanie 
joystickowe. Oznacza to, że 
jedna dźwignia uruchamia 
i piłę, i podajnik taśmowy. 
„Jednoręczna” obsługa piło-
łuparki to jednak w większo-
ści przypadków fikcja. Kon-
struktorzy większości modeli 
często wymyślają jakieś zaję-
cie dla obu rąk. I to nie z prze-
kory, lecz ze względów bez-
pieczeństwa (żeby nie można 
było np. włożyć drugiej ręki 
pod piłę, gdy ta się obraca). 

Ze stołem czy bez?
Pracując piło-łuparką 

można się szybko zoriento-
wać, że jej wydajność w du-

żej mierze zależy od sposobu 
przygotowania surowca (jego 
długości i ułożenia). „Wąskim 
gardłem” procesu technolo-
gicznego jest nie samo pi-
łowanie i łupanie, lecz wła-
śnie podawanie drewna! Co 
z tego, że maszyna pracuje 
błyskawicznie, jeśli obsługu-
jący ją pracownik co chwila 
musi przynosić kolejny me-
trowy wałek?

Wszyscy producenci mają 
w swojej ofercie osobne stoły 
podawcze, na które ładuje się 
drewno widlakiem (lub żu-
rawiem), i z których wygod-
nie stacza się wałki wprost 
na podajnik piły. Takie firmy 
jak Posch oferują też auto-
matyczny podajnik hydrau-
liczny – sam ładuje na sie-
bie kłody leżące na ziemi. Pa-
miętać jednak należy, że ta-
kie rozwiązania sprawdzają 
się wyłącznie do drewna dłu-
giego! Jeśli kupujemy opał z 
lasu w postaci wałków 1,20 
m – stół podawczy do ni-
czego się nie przyda. Wa-
łek będzie krótszy niż jego 
podpory. Dlatego właśnie, ze 
względu na problem z kup-
nem opału w kłodach, w Pol-
sce w trudno jest osiągnąć 
wydajności „fabryczne” piło-
łuparek. Nie da się zmecha-
nizować podawania drewna 
o różnych długościach, od 1 
do 2,5 m.

Napęd z WOM czy elektryczny?
Nie wszyscy dysponują 

placem z przyłączem trój-
fazowym. Czasem też ła-
twiej dowieźć maszynę do 
drewna, niż drewno do ma-
szyny – a nie wszędzie jest 
prąd. Dlatego wiele maszyn 
napędzać można wprost z 
wałka odbioru mocy cią-
gnika. Na dłuższą metę ta-
kie rozwiązanie jest jednak 
nieopłacalne. 

Trudno wyobrazić sobie, 
by na kilka miesięcy wyłą-
czać ciągnik z innych prac 
po to, by zasilał chodzącą na 
placu piło-łuparkę. Dlatego 
też na naszym rynku (ina-
czej niż w Skandynawii!) ra-
czej nie cieszą się powodze-
niem modele zasilane tylko z 
WOM. W większości przy-
padków zasilanie elektryczne 
w zupełności wystarczy. „Na 
wszelki wypadek” można za-
opatrzyć się w nieco droższe 
zasilanie kombinowane. 

Przewoźna czy stacjonarna?
Pytanie z pozoru bezza-

sadne, bo piło-łuparki za-
sadniczo służą do przygoto-
wywania drewna opałowego, 
a nie do wycieczek po kraju. 
Ale tylko z pozoru. Wszystko 
zależy bowiem od tego, ja-
kim placem dysponujemy i 
jak często chcemy wykorzy-
stywać maszynę. 

Jeśli dysponujemy placem 
niestrzeżonym, lepiej jest 
maszynę chować na noc 
(czy na czas przestoju) do 
zamykanego garażu. Wów-
czas docenić można Bala-
Agri, wyposażoną nie tylko 
w kółka, ale i dyszel na zwy-
kły hak samochodowy. Inne 
piło-łuparki, takie jak Japa 
czy BGU, też można oczy-
wiście przestawiać, choć 
raczej wózkiem widłowym 
albo przy użyciu zaczepu 
trójpunktowego ciągnika. 
Jeśli zamierzamy produko-
wać drewno na wielką skalę 
(kilkadziesiąt tysięcy me-
trów rocznie!), warto na-
być maszynę stacjonarną, a 
może nawet cały ciąg tech-
nologiczny, jak Binderber-
ger czy Pezzolato, za baga-
tela... 200 tys. złotych! 

Tekst ukazał się  
w Nowa Gazeta Leśna.

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl

Drewno kominkowe staje się bardzo popularnym paliwem. Dzieje się tak za sprawą bardzo chętnie montowa-
nych w nowym budownictwie kominków opalanych właśnie drewnem, ale również faktu, iż ten rodzaj paliwa 
należy do grupy paliw ekologicznych. Popularność rodzi więc rynek, który może być atrakcyjnym dla wielu go-
spodarstw rolnych.

Porównujemy piło-łuparki

Tab. Porównanie piło-łuparek.
Tajfun
RCA 400 Joy

Posch
Spaltfix S-350

Japa
375 Expert

Bala Agri
Vedkombi 320P

BGU
SSA 310

Rodzaj piły łańcuch tarcza łańcuch łańcuch tarcza
Średnica cięcia 40 cm 35 cm 37 cm 32 cm 31 cm
Siła łupania 150 kN??? 12 t 8,0 t 6,5 t ???
Taśmociąg standard opcja standard opcja standard
Napęd EL / WOM EL / WOM EL / WOM EL EL / WOM
Cena (netto) 46 tys. zł ok. 74 tys. zł 46 tys. zł 18 tys. zł ???

Michał Mazurkiewicz, Kompania Leśna, diler marki Bala Agri
Ze względu na cenę i funkcjonalność Polacy najchętniej wybierają model BalaAgri 

320P. Maszyna kosztuje 18200,00 zł netto i jest nieco droższa od podstawowej 320-ki, 
ale ma wydajniejszą hydraulikę i jest cichsza. Sami też pracujemy tą maszyną, pro-
dukujemy drewno kominkowe w Augustowie. Klienci mogą u nas obejrzeć maszynę w 
pracy oraz ocenić jej stan po roku używania. Wypada dobrze. Średnica 32 cm wystar-
cza do połupania większości drewna z polskich lasów. Wydajność tej maszyny wynosi 
2-3 mp/godz. Na polskim rynku jest od dwóch lat, sprzedaliśmy ich ponad 30. Sporo 
osób decyduje się na jej zakup, by produkować drewno na sprzedaż lub – ze względu 
na mobilność maszyny – świadczyć usługi zewnętrzne. Cena tej piło-łuparki to mniej 
więcej tyle, ile wynosi dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej. Trzeba 
tylko zarejestrować się w Urzędzie Pracy i sporządzić biznesplan, żeby maszynę mieć 
za darmo! Ze względu na tańsze koszty eksploatacji firma Bala Agri produkuje tylko 
modele z piłą łąńcuchową. 

Łukasz Belski, BL System, diler marek BGU Maschinen, Binderberger i Pez-
zolato

Mówiąc o piło-łuparkach trzeba by zacząć od tego: łańcuchowa czy tarczowa? Za 
takie same pieniądze, powiedzmy w granicach 50 tys. zł, klient może kupić piło-łu-
parkę tarczową łupiącą drewno o średnicy do 30 cm, lub łańcuchową łupiącą do 37 
cm. Musi podjąć decyzję, więc często kupuje łańcuchową, bo ma większe możliwości. 
Ale poza ceną zakupu trzeba też patrzeć na koszty użytkowania. Tarcza może cho-
dzić cały dzień bez grama oleju, a łańcuch się zużywa i trzeba go wymieniać, a do 
tego potrzebuje smarowania. Bywa też, że wymiana łańcucha trwa ok. 15 minut, jeśli 
trzeba to zrobić dwa razy dziennie mamy już pół godziny przestoju. Olej też kosztuje, 
to powiedzmy 10 zł dziennie. Do tego łupiąc to samo drewno tarcza wyprodukuje 1 
m³ trocin, piła zrobi 2 m³. Więcej więc drewna się marnuje. Problem: tarcza czy piła 
wymaga szerszego omówienia, na który nie ma tu miejsca. Może „Nowa Gazeta Le-
śna” wróci do tego w osobnym artykule? Jednak na polskim rynku póki co najczęstszym 
kryterium wyboru modelu piło-łuparki jest cena. BL System ma w ofercie piło-łuparki 
trzech marek: niemieckiego producenta BGU Maschinen, austriackiej firmy Binder-
berger i włoskie Pezzolato. To różne marki i różne maszyny, ale możemy dla każdej 
marki wskazać najpopularniejsze modele. Z oferty BGU najpopularniejsza jest piło-
łuparka tarczowa SSA 310. Jak na swoją klasę i możliwości jest po prostu tania. Jeśli 
chodzi o Binderbergera, to sprzedaliśmy już siedem dużych profesjonalnych kombaj-
nów do drewna kominkowego tej marki. A kosztują 40-50 tys. euro. Pięć z nich to mo-
dele SSP 520. Wśród maszyn Pezzolato najlepiej sprzedaje się model TL 100.

Zdaniem dilera
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Mieszkańcy Warszawy mieli 
okazję poznać zalety spożywa-
nia produktów pochodzenia zbo-
żowego podczas ,,Pikniku Zbożo-
wego’’ zorganizowanego 8 wrze-
śnia na Rynku Mariensztackim 
przez Krajową Radę Izb Rolni-
czych. Warszawiacy, którzy w tym 
dniu zdecydowali się odwiedzić 
rynek na Mariensztacie mogli oni 
nie tylko posmakować przetwo-
rów zbożowych, ale również je za-
kupić. Ponadto na stoisku KRIR 
otrzymać materiały promocyjne 
oraz porozmawiać o roli zbóż w 
odżywianiu człowieka.

Organizatorzy imprezy, która w 
tym roku odbywała się pod hasłem 
„zdrowa żywność z polskich zbóż” 
z myślą o najmłodszych uczest-
nikach pikniku przygotowali też 
szereg konkursów wiedzy o zbo-
żach z wieloma atrakcyjnymi na-
grodami. Warto więc było w tym 
dniu być na Rynku Mariensztac-
kim w Warszawie, chociażby po 
to, aby wrócić do domu z boch-
nem świeżego (upieczonego tra-
dycyjnymi metodami), pachną-
cego polską wsią chleba. Polacy 

coraz bardziej zaczynają doceniać 
walory zdrowego żywienia, a jego 
elementem jest spożywanie peł-
nowartościowych produktów po-
chodzenia zbożowego. Dlatego tak 
ważne jest, aby w naszym codzien-
nym jadłospisie znajdował się rów-
nież chleb razowy oraz makarony 
i kasze. Jak wynika z najnowszych 
badań naukowych produkty peł-
noziarniste wspomagają działa-
nie układu pokarmowego, redu-
kują ryzyko nadwagi oraz są po-
mocne w profilaktyce cukrzycy 
i chorób serca. Błonnik zawarty 
w pieczywie pełnoziarnistym jest 
bardzo ważny dla naszego zdro-
wia, ponieważ poprawia trawienie, 
a wiadomo, że im lepsze trawienie, 
tym łatwiej zachować odpowied-
nia formę i samopoczucie. 

„Błonnik uaktywnia też pracę je-
lit i wspomaga procesy trawienne. 
Ponadto, dzięki temu, że zawarte 
w nim związki nie ulegają rozkła-
dowi w naszym organizmie, wiąże 
i usuwa zbędne i szkodliwe dla 
nas substancje . Błonnik również 
pomaga kontrolować przyswa-
janie tłuszczu, gdyż część tłusz-

czu łączy się z błonnikiem i jest 
razem z nim wydalana. Na tym 
nie koniec – błonnik pęcznieje 

pochłaniając płyny . wydaje się 
nam wtedy, że jesteśmy bardziej 
najedzeni niż w istocie jesteśmy. 
Pełne ziarna zawierają również fi-
toestrogeny, sterole, a także wita-
miny oraz minerały (między in-
nymi witaminę E, potas, wapń, 

żelazo i fosfor). Jedząc produkty 
pełnoziarniste można zapobiec 
różnym dolegliwościom i choro-

bom”, informuje Polski Związek 
Producentów Roślin Zbożowych 
zachęcając do spożywania pełno-
ziarnistego pieczywa.

Piknik Zbożowy to cykl kilku-
nastu imprez organizowanych w 
kraju przez Krajową Radę Izb Rol-

niczych, dofinansowanych z środ-
ków Funduszu Promocji Ziarna 
Zbóż i Przetworów Zbożowych. 
Głównym celem prowadzonej 
przez KRIR kampanii jest zwró-
cenie uwagi konsumentów a w 
szczególności dzieci na istotę wła-
ściwego i zdrowego odżywiania 
się. Podczas imprezy przeprowa-
dza się obfitujące w nagrody kon-
kursy i zabawy dla dzieci i do-
rosłych z zakresu wiedzy o pro-
duktach zbożowych i właściwo-
ściowym odżywianiu. Imprezie 
towarzyszą wystawy producen-
tów, degustacje oraz programy 
artystyczne ukierunkowane na 
budowę świadomości zdrowego 
odżywiania się i właściwych na-
wyków żywieniowych. Materiały i 
opracowania rozdawane podczas 
spotkań – a kierowane głównie 
do dzieci, ale również do rodzi-
ców i przeciętnych konsumentów 
wskazują na istotę zdrowej pol-
skiej żywności oraz w zabawny 
sposób przedstawiają znacze-
nie produktów zbożowych w co-
dziennym odżywianiu się i diecie 
każdego człowieka. WOC

Zbożowa promocja na mariensZtacie

Piknik Zbożowy to cykl kilkunastu imprez organizowanych w kraju 
przez Krajową Radę Izb Rolniczych.
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W niedzielę 9 września 
br., podczas Dożynek Wo-
jewódzkich w Łapach, Pod-
laska Izba Rolnicza zorgani-
zowała Piknik Wieprzowy. 
Impreza promująca spoży-
wanie wieprzowiny współfi-
nansowana była ze środków 
Funduszu Promocji Mięsa 
Wieprzowego.

Podczas Pikniku zaprezen-
towaliśmy produkty mię-
sne z naszego wojewódz-
twa, m.in. flaki, bigos, żurek 
z białą kiełbasą, wędzone 
wieprzowe udźce, wędliny 
na ciepło wędzone trady-
cyjnie (palcówka, szynka, 
polędwica, kiełbasa szyn-
kowa oraz boczek), wędliny 
na zimno (bindyga, kiełbasa 
biebrzańska, krakowska su-
cha, żywiecka, różne polę-
dwice i szynki, parówki z za-
wartością mięsa ok 93%, sal-
cesony, pasztety, kaszanki, 

smalec, galarety, tatar oraz 
wiele innych.

Przeprowadziliśmy wiele 
obfitujących w nagrody (ma-
szynka do mielenia mięsa, to-
stery, opiekacze do kanapek, 
noże elektryczne do mięsa, 
wagi kuchenne, gofrownice, 
blendery oraz wiele zabawek 
i art. papierniczych) konkur-
sów, gier i zabaw dla dzieci i 
dorosłych (np. z zakresu wie-
dzy o mięsie wieprzowym i 
właściwym odżywianiu, kon-
kursy sprawnościowe – za-
ganianie świnek, rzut „scha-
bowym”, gdzie świnka ma 
ogon, wyścigi świnek, naj-
głośniejsza świnka, świnka 
na celowniku, głodne świnki, 
konkursy plastyczne – ma-
lowanie obrazu „świńskim 
ogonkiem”, lepienie świnek 
z plasteliny, najpiękniejsza 
świnka Pepa, logo pikniku 
wieprzowego).

Imprezie towarzyszyły 
nieustanne degustacje 
oraz inne ciekawe atrak-
cje, m.in. pokaz grillowa-
nia oraz koncerty zespołów 
ludowych.

Podczas Pikniku rozda-
wane były ulotki i materiały 
promujące mięso oraz pro-
dukty wieprzowe. Ponadto 
była wyświetlana prezen-
tacja pt. „Polskie smaki – 
czyli wszystko, co warto 
wiedzieć o wieprzowinie”.

Celem pikniku było pro-
pagowanie odżywczych wła-
ściwości mięsa wieprzowego, 
produktów mięsnych i ich roli 
w piramidzie zdrowego żywie-
nia oraz promocja produktów 
regionalnych, tradycyjnych i 
ekologicznych z terenu wo-
jewództwa podlaskiego. Przy-
gotowane do degustacji po-
trawy miały zapoznać kon-
sumentów z ciekawymi sma-
kami niedocenianego mięsa 
wieprzowego. PIR

wieprZowe smakołyki  
w łapach

W dniu 19 września br. 
odbyło się posiedzenie 
Lubuskiego Forum Rol-
niczego. Głównym tema-
tem spotkania był problem 
spadku pogłowia trzody 
chlewnej w woj. lubuskim. 
W posiedzeniu uczestni-
czyli przedstawiciele Lubu-
skiej Izby Rolniczej na czele 
z prezesem Władysławem 
Piaseckim

Posiedzenie otworzył i 
poprowadził prezes LIR. 
W słowie wstępnym po-
wiedział, że celem zebra-
nia jest przedstawienie pro-
blemu zanikającej hodowli 
trzody chlewnej i poszu-
kania sensownego rozwią-
zania jak odwrócić ten re-
gres. Z pewnością nie uda 
się tego dokonać podczas 
jednego spotkania, dlatego 
W. Piasecki zaprosił uczest-
ników na otwartą konferen-
cję organizowaną przez LIR 
30.09.2012 r. w Kalsku pn. 
„Hodowle niszowe jako al-
ternatywne źródło dochodu 
w gospodarstwie”. Jednym z 
tematów, jak gdyby z prze-
kąsem dotyczący konferen-
cji, będzie właśnie hodowla 
trzody chlewnej, która w 
Polsce coraz bardziej staje 
się hodowlą niszową.

Natomiast Zbigniew 
Jodko z Lubuskiego 
Związku Rolników powie-
dział o sytuacji wieprzo-
winy w kraju. Po akcesji do 
UE sektor ten zaczął pod-
upadać. Wpływ na to miało 
wiele czynników, ceny pasz, 

ceny żywca, a także te do-
tyczące dobrostanu zwie-
rząt, wymogów środowi-
skowych itp. W związku 
z tym produkcja trzody 
mocno się rozdrobniła i 
zaczęła stopniowo zani-
kać. Stworzyła się mocna 
dysproporcja między du-
żymi fermami, które wy-
pracowały sobie pewną 
stabilizację, a rodzinnymi 
gospodarstwami rolnymi 
o profilu trzodowym, bez 
tak dużego potencjału pro-
dukcyjnego, a tym samym 
stabilizacji. Obecnie w Pol-
sce można wymienić ok. 40 
dużych, stabilnych ferm. 
W związku z wyśrubowa-
nymi cenami płodów rol-
nych, tylko fermy będące 
na wysokim poziomie pro-
dukcji są w stanie utrzymać 
się na rynku. Chodzi tu o 
technologie produkcji w 
tym również genetykę, bo 
25-30 szt. odsadków od lo-
chy w ciągu roku to dzisiaj 
norma. Obecnie w Polsce 
jest 17 ferm warchlaków, 
których potencjał produk-
cyjny wynosi tygodniowo 
400 szt. (25-30 kg). Jest to 
bardzo niewiele. Część du-
żych ferm sama zabezpie-
cza się w warchlaki z wła-
snych wyproszeń, pozo-
stałe warchlaki, w ilości ok. 
3 mln szt. rocznie są im-
portowane głównie z Da-
nii, która wyspecjalizowała 
się w tej produkcji.

Kiedyś uważano, że ho-
dowlą trzody w Polsce może 

zajmować się każdy i zawsze 
się to jakoś uda. Niestety ta-
kie rozumowanie sprawiło, że 
trzoda mocno zaczęła kuleć i 
odstawać od innych hodowli, 
na które poszły duże inwesty-
cje. Dlatego należałoby się za-
stanowić nad instrumentami 
wsparcia w odtworzenie tej 
dziedziny rolnictwa. Tylko 
czy większy nakład skiero-
wać na nowoczesne tech-
nologie produkcji, czy może 
bardziej na aspekty hodow-
lane, a może równocześnie 
na jedno i na drugie.

Innym aspektem poru-
szanym w związku z niskim 
pogłowiem trzody była 
sprawa związana z bezpie-
czeństwem żywieniowym. 
W kwestii tej głos zabrał 
H. Ostrowski. Powiedział 
on, że należałoby podnosić 
ten temat nie tylko wśród 
producentów rolnych, ale 
również wśród konsumen-
tów i decydentów, bo ta 
sprawa tak samo ich doty-
czy. Jeżeli nie będzie kra-
jowej wieprzowiny w od-
powiedniej ilości ceny na 
pewno wzrosną na tyle, że 
nie będzie na nią stać spo-
rej części społeczeństwa, 
a wszystkie tańsze prze-
twory będą zawierały śla-
dowe ilości mięsa, czyli bę-
dziemy jeść tzw. „pseudo 
produkty”. Należy postarać 
się w pierwszej kolejności 
ratować obecną produkcję, 
a następnie wzmacniać ten 
sektor, by nie dopuścić do 
katastrofy żywieniowej.

Józef Grobelny z Woje-
wódzkiego Inspektoratu 
Weterynarii w Zielonej 
Górze dodał, iż w sytu-
acji kryzysu na krajowym 
rynku wieprzowiny zagro-
żenie może płynąć z ryn-
ków zewnętrznych. Zagra-
niczni producenci ekspor-
tujący do Polski wieprzo-
winę, doskonale wiedzą 
co się u nas dzieje, dlatego 
mogą windować w górę jej 
ceną zwłaszcza pod ko-
niec roku. Ponadto wspo-
mniał, iż woj. lubuskie jest 
wolne od choroby Aujesz-
kyego, co jest z pewnością 
atutem regionu, jeśli cho-
dzi o przemieszczanie się 
zwierząt i sprzedaż wie-
przowiny. Na przykład ry-
nek rosyjski jest ciekawym 
rynkiem zbytu, jednakże 
ciężko jest tam dotrzeć, a 
poza tym trzeba mieć oczy-
wiście odpowiedni poten-
cjał produkcyjny.

Na zakończenie obrad 
prezes Piasecki powiedział, 
że istotne jest aby produk-
cja trzody wróciła do go-
spodarstw rodzinnych, 
gdyż duże, wyspecjalizo-
wane fermy sobie poradzą. 
Ważne jest również, żeby 
była na tyle opłacalna, aby 
przy okazji mogły funkcjo-
nować w danych rejonach 
ubojnie, rzeźnie, przetwór-
nie mięsa, w konsekwencji 
czego powstałyby dodat-
kowe miejsca pracy.

LIR

W tym roku po raz pierwszy zostanie w Polsce wpro-
wadzona modulacja w płatnościach bezpośrednich. Obo-
wiązuje ona już w krajach UE-15 i polega na odpowiednim 
zmniejszeniu płatności bezpośrednich. 

W państwach tzw. „starej Unii” stosowane są dwa rodzaje 
modulacji, tj. modulacja podstawowa i modulacja dodat-
kowa. Modulacja podstawowa polega na obniżeniu o 10% 
(w 2012 r.) kwoty płatności przewyższających wartość 5000 
euro. Dodatkowo, gospodarstwa otrzymujące powyżej 300 
tys. euro rocznie, mają obniżane płatności bezpośrednie o 
4% nadwyżki ponad tę kwotę (modulacja dodatkowa).

Komisja Europejska zdecydowała, że w nowych państwach 
członkowskich płatności uzupełniające muszą zostać po-
mniejszone. Odbędzie się to zgodnie z decyzją wykonaw-
czą Komisji z dnia 24 lipca 2012 r. zatwierdzającą przyzna-
nie krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich w 
Polsce za rok 2012.

Dotyczyć to będzie rolników, którzy otrzymują krajowe 
płatności uzupełniające, a łączna kwota wszystkich płatno-
ści bezpośrednich (unijnych i krajowych) przekracza 5000 
euro. Kwota redukcji wyniesie 10% nadwyżki łącznej kwoty 
wszystkich płatności bezpośrednich (unijnych i krajowych) 
ponad 5000 euro.

Z kolei w przypadku, gdy łączna kwota płatności (unij-
nych i krajowych) przewyższa 300 tys. euro, redukcja bę-
dzie powiększona o kwotę odpowiadającą 4% nadwyżki 
płatności uzupełniających ponad 300 tys. euro. Kwota re-
dukcji nie może jednak przekraczać całkowitej kwoty płat-
ności uzupełniających, które mają zostać przyznane rolni-
kowi za dany rok.

Polska brała udział w negocjacjach na forum UE na temat 
krajowych płatności uzupełniających. Razem z przedsta-
wicielami innych państw członkowskich, wynegocjowano 
zmianę podejścia stosowanego przez KE, z korzyścią dla 
rolników z nowych państw członkowskich.

Pierwotnie proponowany przez Komisję Europejską spo-
sób dokonania redukcji skutkowałby zmniejszeniem kra-
jowych płatności uzupełniających w Polsce o ok. 232 mln 
euro, podczas gdy szacunki dokonane na podstawie obec-
nych regulacji wskazują, że kwota ta będzie znacznie niż-
sza i wyniesie ok. 101 mln euro.

Kwoty uzyskane w związku ze stosowaniem modula-
cji powiększają środki przeznaczone na rozwój obszarów 
wiejskich. IRO

 Podkarpacka Izba Rolnicza organizuje zbiórkę publiczną 
na obszarze województwa podkarpackiego z przeznacze-
niem zebranych ofiar na pomoc finansową dla rolników 
Bożeny i Jerzego Barć zam. w Boguchwale, którzy w wy-
niku pożaru nieubezpieczonej fermy drobiu stracili swoje 
główne źródło dochodu. Zgodnie z decyzją Marszałka 
Województwa Podkarpackiego nr OR-II.622.188.2012 
z 9 sierpnia 2012 r. zmienionej postanowieniem nr OR-
II.622.188.2012 z 24 sierpnia 2012 r. zbiórka publiczna pro-
wadzona będzie w terminie od 10 sierpnia do 31 grud-
nia 2012 roku.

Wpłat pieniężnych należy dokonywać na konto Banku 
Spółdzielczego w Lubeni o/Boguchwała nr 63 9161 0001 
0000 4532 2000 0100 z dopiskiem „POŻAR”.

Podkarpacka Izba Rolnicza zwraca się do osób prywatnych, 
firm oraz instytucji o wsparcie inicjatywy poprzez przeka-
zywanie wpłat pieniężnych na w/w konto bankowe. Kwesta 
prowadzona będzie na terenie całego województwa podkar-
packiego w siedzibie Izby w Boguchwale oraz w oddziałach 
w Jarosławiu, Krośnie i w Tarnobrzegu przez cały czas trwa-
nia zbiórki, a także podczas uroczystości dożynkowych oraz 
plenerowych rolniczych imprez w regionie.

W imieniu poszkodowanych rolników za okazaną pomoc 
serdecznie dziękuje.

Stanisław Bartman 
Prezes Zarządu 

Podkarpackiej Izby Rolniczej

pomóżmy pogorZelcom 
Z boguchwały

lubuskie Forum rolnicZe
ZacZynają obowiąZywać 

modulacje w płatnościach 
beZpośrednich
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Opracowanie: Kornel Pabiszczak 
i Grzegorz Wysocki 
st. specjaliści Wielkopolskiej Izby Rolniczej
www.wir.org.pl
tel. (61) 84 64 405

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
BURAK CUKROWY Wrzesień 2012

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny js 1,3 800,00 1040,00
 2. Nawożenie:

Saletra amonowa dt 3,5 137,84 482,44
Polifoska 6-20-30 dt 4 212,00 848,00
 Ca/Mg co 4 lata t 4 126,38 126,38

Razem nawożenie 1456,82 
 3. Ochrona roślin:

Betanal Elite 274 EC (1) kg(l) 1 125,40 125,40
Betanal Elite 274 EC (2) kg(l) 1 125,40 125,40

Horizon 250 EW kg(l) 0,8 93,00 74,40
Dimezyl 400 EC kg(l) 0,8 36,40 29,12

Razem ochrona 354,32 
 4. Usługi:
Wapnowanie co 4 lata godz. 1 278,00 278,00
Siewnik punktowy Gama godz. 1,5 0,00 0,00
Kombajn wielorzędowy (Holmer) ha 1 830,00 830,00

Razem usługi 1108,00 
 5. Praca ciągnika
Podorywka godz. 1,4 48,15 67,41
Bronowanie godz. 0,6 39,39 23,63
Orka zimowa godz. 3 56,92 170,76
Bronowanie godz. 0,6 48,15 28,89
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 39,39 82,71
Oprysk herbicydem godz. 0,6 39,39 23,63
Uprawa przedsiewna (2x) godz. 3 48,15 144,46
Uprawa międzyrzędowa godz. 2 39,39 78,77
Oprysk herbicydem (2x) godz. 1,2 39,39 47,26
Załadunek korzeni z pryzmy godz. 3 48,15 144,46
Transport zewnętrzny godz. 17 48,15 818,61

Razem praca ciągnika 34,5 1630,61
 6. Podatek 185,45
 7. Ubezpieczenie uprawy 56,69
 8. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 5835,78
 9. Koszty ogólnogospodarcze 954,66

w tym amortyzacja 841,62
10. Koszt pracy ludzkiej godz. 84,5 10,00 845,00

Suma kosztów 7635,44
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) dt 400 11,81 4724,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,83 330,68
Cena brutto zł/dt 12,64
Koszt produkcji korzeni zł/dt 19,09
Dopłata bezpośrednia zł/ha 710,57
Dopłata „cukrowa” zł/t 55,60 2224,00

Suma przychodów zł 7989,25
Wynik finansowy zł/ha 353,81

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 142,04

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Rzepak ozimy Wrzesień 2012

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny dt 0,04 8000,00 320,00
 2. Nawożenie:

Saletra amonowa dt 5 137,84 689,20
Polifoska 6-20-30 dt 4 212,00 848,00
 Ca/Mg co 4 lata t 4 126,38 126,38

Razem nawożenie 1663,58
 3. Ochrona roślin

Metaz 500 S.C. kg(l) 2 82,58 165,16
+ Kemifam Super 320 S.C. kg(l) 3 82,50 247,50

Fury 100 EW kg(l) 0,1 142,23 14,22
Mospilan 20 SP kg(l) 0,1 464,00 46,40
Brasifun 250 EC kg(l) 0,8 58,76 47,01

Roundup Strong 540 SL kg(l) 2,5 45,00 112,50
Razem ochrona 632,79

 4. Usługi
Bizon Super godz. 1,25 314,00 392,50

Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 278,00 34,75
Razem usługi 427,25

 5. Praca ciągnika
Podorywka godz. 1,6 48,15 77,05
Bronowanie godz. 0,5 39,39 19,69

Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 39,39 82,71
Orka siewna godz. 3 48,15 144,46
Bronowanie godz. 0,5 39,39 19,69

Oprysk herbicydem godz. 0,8 39,39 31,51
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 48,15 72,23

Siew godz. 1 39,39 39,39
Oprysk insektycydami (2x) godz. 1,2 39,39 47,26

Odbiór ziarna godz. 1 48,15 48,15
Transport zewnętrzny godz. 2 48,15 96,31

Razem praca ciągnika godz. 15,2 678,46
 6. Podatek 185,45
 7. Ubezpieczenie uprawy 132,64
 8. OC rolników 3,90

Razem koszty bezpośrednie 4044,07
 9. Koszty ogólnogospodarcze 954,66

w tym amortyzacja 632,70
10. Koszt pracy ludzkiej godz. 30 10,00 300,00

Suma kosztów 5298,72
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) dt 30 192,23 5766,90
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 13,46 403,68
Cena brutto zł/dt 205,69
Koszt produkcji zł/dt 176,62
Dopłata bezpośrednia zł/ha 984,78

Suma przychodów 7155,36
Wynik finansowy zł/ha 1856,64

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 393,4

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Jęczmień jary Wrzesień 2012

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny dt 1,7 219,97 373,95
 2. Nawożenie:

Saletra amonowa dt 3 137,84 413,52
Polifoska 6-20-30 dt 3 212,00 636,00
 Ca/Mg co 4 lata t 4 126,38 126,38

Razem nawożenie 1175,90
 3. Ochrona roślin

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
Razem ochrona 120,88

 4. Inne
    Sznurek szt. 1 30,00 30,00

Razem inne 30,00
 5. Usługi

Bizon Super godz. 1,1 314,00 345,40
Prasa godz. 0,75 161,00 120,75

Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 278,00 34,75
Razem usługi 500,90

 6. Praca ciągnika
Podorywka godz. 1,6 48,15 77,05
Bronowanie godz. 0,6 39,39 23,63
Orka zimowa godz. 3 56,92 170,76
Bronowanie godz. 0,6 48,15 28,89

Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 39,39 82,71
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 48,15 72,23

Siew godz. 1,4 39,39 55,14
Opryski (2x) godz. 1,8 39,39 70,90

Odbiór ziarna godz. 1 48,15 48,15
Zwózka słomy godz. 2 39,39 78,77

Transport zewnętrzny godz. 2 48,15 96,31
Razem praca ciągnika godz. 17,6 804,54

 7. Podatek 185,45
 8. Ubezpieczenie uprawy 36,56
 9. OC rolników 3,90

Razem koszty bezpośrednie 3232,09
10. Koszty ogólnogospodarcze 954,66

w tym amortyzacja 658,68
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 28 10,00 280,00

Suma kosztów 4466,74
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) dt 40 76,17 3046,80
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 5,33 213,28
Cena brutto zł/dt 81,50
Koszt produkcji ziarna zł/dt 104,43

Przychód (ziarno) zł 3260,08
Produkt uboczny (słoma) dt 20 289,52
Dopłata do mat. siewnego zł/ha 100,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha 984,78

Razem przychód 4634,38
Wynik finansowy zł/ha 167,64

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 125,45

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Pszenica ozima Wrzesień 2012

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny dt 2,5 226,26 565,65
 2. Nawożenie:     

Saletra amonowa dt 3,5 137,84 482,44
Polifoska 6-20-30 dt 3,5 212,00 742,00
 Ca/Mg co 4 lata t 4 126,38 126,38

Razem nawożenie    1350,82
 3. Ochrona roślin

Huzar Activ 387 OD kg(l) 1 123,00 123,00
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 9,90 19,80

Razem ochrona    204,03
 4. Inne
    Sznurek szt. 1,5 30,00 45,00
 5. Usługi     

Bizon Super godz. 1,25 314,00 392,50
Prasa godz. 1 161,00 161,00

Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 278,00 34,75
Razem usługi 588,25

 6. Praca ciągnika
Podorywka godz. 1,6 48,15 77,05
Bronowanie godz. 0,6 39,39 23,63
Orka siewna godz. 3 48,15 144,46
Bronowanie godz. 0,6 39,39 23,63

Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 39,39 82,71
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 48,15 72,23

Siew godz. 1,4 39,39 55,14
Opryski (4x) godz. 3,6 39,39 141,79
Bronowanie godz. 1,5 39,39 59,08

Odbiór ziarna godz. 1 48,15 48,15
Zwózka słomy godz. 2 39,39 78,77

Transport zewnętrzny godz. 2 48,15 96,31
Razem praca ciągnika godz. 20,9  902,96

 7. Podatek 185,45
 8. Ubezpieczenie uprawy 59,21
 9. OC rolników    3,90

Razem koszty bezpośrednie    3905,27
10. Koszty ogólnogospodarcze 954,66

w tym amortyzacja 694,40
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 35 10,00 350,00

Suma kosztów 5209,93
Wartość produkcji i wynik finansowy
Produkt główny (netto) dt 50 92,23 4611,50
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 6,46 322,81
Cena brutto zł/dt   98,69
Koszt produkcji ziarna zł/dt   97,30

Przychód (ziarno)    4934,31
Produkt uboczny (słoma) dt 30  344,77
Dopłata do mat. siewnego zł/ha 100,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha   984,78

Razem przychód    6363,86
Wynik finansowy zł/ha   1153,93

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa %  266,18
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Moduł 1/6: 

254 x 60 mm
2 298 PLN

Moduł 1/8:

125 x 90 mm
1 723 PLN

82 x 135 m
m

1 723 PLN

39 x 350 m
m

 2 298 PLN

Moduł 1/3: 

254 x 120 mm
4 595 PLN

Moduł 1/4:

254 x 90 mm
3 446 PLN

125 x 175 m
m

3 446 PLN

82 x 350 m
m

4 595 PLN

Moduł 1/1: 

254 x 350 mm
13 785 PLN

Moduł 1/2:

254 x 175 mm
6 892 PLN

125 x 350 m
m

6 892 PLN
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Ostatnia strona:

254 x 350 mm
14 345 PLN

210 x 100 mm
3 860 PLN

125 x 100 
mm

2 316 PLN

82 x 100 
m

m
1 544 PLN

Wydawca:  Wiadomości Rolnicze Polska Sp. z o.o.
Adres:  ul. Konstytucji 3 Maja 30, 72-100 Goleniów
NIP:  856-17-16-757
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS
KRS:  0000174080
Internet:  www.wrp.pl
E-mail:  wrp@wrp.pl
Redakcja gazety: redakcja@wrp.pl
Tel:  91 885 4490, 91 418 27 22
Fax:  91 885 4491

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

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

Drukarnia w Sosnowcu 
ul. Nowopogońska 1

Nakład: 48 390 egz.

Anna Arabska, dyrektor wydawnictwa, tel. 91 407 26 53, kom. 501 656 483, anna@wrp.pl
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Lidia Janiak, marketing, tel. 91 407 32 16, kom. 515 293 631, lidia@wrp.pl
Agata Mówińska, marketing, tel. 91 418 27 22, agata@wrp.pl
Paweł Kochanek, grafika, dtp, webtv, tel. 91 885 44 92, p.kochanek@wrp.pl
Per Jørgensen, tel. +45 633 825 22, per@landbrugnet.dk, j. duński, j. angielski

Jacek Białek, Anna Nieróbca, Adam 
Kupczyk

Korekta
Ewa Grabowska,
Bolesław Anuszkiewicz

W S P Ó Ł P R A C A :

Pracujemy 
na Linuksie

Cennik reklam 2012

Miejsce na Twoją 
reklamę. 
Zadzoń: 

91 418 27 22

Szukasz maszyn 
używanych?

www.topagri.pl

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

Sprzedam używane suszanie Pedrotti
ładowność 9, 10, 12, 14, 20, 24, 30, 50 ton

stan b. dobry. Transport, montaż 
i uruchomienie u klienta. tel.: 510 399 952

CENY HURTOWE! Rozdrabniacz słomy do Bizona Z-056/Z-058/Z-050/Z-040/
Sampo/Fortschritt E512/E514/Claas/New Holland/John Deere/Massey Ferguson; 

Kosiarki rotacyjne 1,35 m/1,65 m/1,85 m; Stoły do rzepaku Bizon, Fortschritt i 
wszystkie inne; Kabiny do ciągników i Bizona; Piaskarko-solarki;Agregaty uprawowo-

siewne; Agregaty talerzowe i głębosze. DOWÓZ CAŁY KRAJ. Tel.: 695735429
WR-139/11

OKNA plastikowe do obór, chlewni, pomieszczeń 
gospodarczych, różne rozmiary. Cena od 140,00 do 

200,00 zł. 65/540-18-07, 697-966-871.
WR-156/11

Jałowice hodowlane HF, 
cielne. Tel.: 52/327-00-61, 

608-686-667
WR-107/12

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. Dowóz cały kraj. Tel.: 0604-184-345

WR-157/11
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Nowa gazeta elektorniczna
już od stycznia 2013

Biznes
Lepsze rolnictwo, lepszy biznes, lepsze życie

Tworząc gazetę WRP Biznes będziemy się skupiać na zagadnieniach 
mikro i makroekonomicznych w prowadzeniu działalności rolnej, 

w opraciu o prawo UE i krajowe, notowania rynkowe, prognozowanie 
i rachunkowość dla gospodarstw rolnych.

Już dziś zapisz się do subskrybcji nowej gazety WRP Biznes, 
a otrzymasz 3-miesięczny, DARMOWY dostęp. Aby to zrobić, wejdź 
na naszą stronę www.wrp.pl, kliknij baner reklamujący naszą nową 

gazetę, a następnie wypełnij krótki formularz i prześlij go do nas.


