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Licencjonowany sprzedawca

Biuro Doradczo-Handlowe Jacek Król

Sprzedaż oraz serwis:
607 80 45 57 / 609 82 27 62
695 91 61 28 / 603 92 94 57

tel: 71 315 62 13 www.opryskiwacze.com

Idealne rozwiązanie dla rolnictwa 
precyzyjnego

tel. +48 91 563 76 46

Wczesnowiosenne herbicydy
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SIŁA DOŚWIADCZENIA

Pojemność od 2.500 do 11.000 litrów (1 oś)
Pojemność od 8.400 do 18.000 litrów (2 osie)
Zbiornik całkowicie ocynkowany

SKONTAKTUJ SIĘ Z DEALEREM:   tel. 67 216 82 99  •  e-mail handlowy@joskin.com  •  www.joskin.com

Tetra-CAP
Rama wąska ocynkowana
Szerokie koła
Przechył trójstronny
5 modeli 7 - 14,5 m³

Siatka do praS rolujących
Sznurek rolniczy pp

! u nas taniej !
tel. +48 604 194 491
waldgold@pro.onet.pl

PRODUCENT

Określenie zabiegi „wczesnowiosenne” jest mało pre-
cyzyjne. Dla jednych, wczesny zabieg to wykonanie 
go w fazie pierwszego, drugiego bądź trzeciego liścia 
zbóż, dla innych wyznacznikiem czasu wykonania 
oprysku może być termin fenologiczny, np. określany 
momentem ruszenia wegetacji wiosennej. 

Tak wyznaczane terminy bardzo często pokrywają się, 
ponieważ nie można wykluczyć, że w chwili ruszenia we-
getacji plantacja chronionych zbóż będzie się znajdować 
np. w fazie trzech liści. Szczególnie polecamy dane za-
warte w tabeli. Czytaj s. 6 i 7

Nicienie są to robaki obłe. które osiągają do 5 mm dłu-
gości i przeważnie nie są widoczne „gołym okiem”.

Nicienie fitofagiczne odżywiają się poprzez nakłuwa-
nie aparatem gębowym, w postaci sztyletu, tkanki roślin 
i wysysają z nich zawartość. Jednocześnie wprowadzają 
swoje toksyny wpływające na fizjologię rośliny, powodują 
mechaniczne uszkodzenia tkanek, a także mogą przeno-
sić czynniki chorobotwórcze. Czytaj s. 18

Ważnym czynnikiem stymulującym rozwój mączniaka 
jest pojawienie się porannej rosy.

Jej obecność może być wskazówką dla plantatorów o 
możliwości wystąpienia mączniaka rzekomego. W okre-
sie przedzbiorczym rozwojowi mączniaka sprzyja wtórne 
zachwaszczenie plantacji. Wysokie zagęszczenie chwa-
stów w cebuli sprzyja długo utrzymującej się wilgotności 
roślin, stwarzając optymalne warunki dla infekcji i roz-
woju patogenu. Czytaj s. 16

Uprawy buraków cukrowych są od pewnego czasu po-
nownie atrakcyjne ekonomicznie. Dopóki unijne plany 
likwidacji kwot cukrowych nie zostały wcielone w życie, 
wszystko na to wskazuje, że plantatorzy buraków cukro-
wych mogą liczyć na dobre ceny skupy tego surowca. 

Utrzymanie wysokiej efektywności produkcji bura-
ków cukrowych to nie tylko ich uprawa. Buraki cukrowe 
są rośliną wymagającą nie tylko troskliwego prowadze-
nia uprawy, ale również skutecznego zbioru. Jakość ze-
branych korzeni to nie tylko ich wielkość i ilość cukru. 
Wielki wpływ na ocenę w skupie ma czystość i sposób 
ogłowienia.

Producenci kombajnów do zbioru buraków i innych 
grubokorzennych dopracowują 
swe konstrukcje. Dobrym przy-
kładem udanego połączenia zna-
nych rozwiązań technicznych 
jest GRIMME REXOR i MA-
XTRON. Czytaj s. 32 i 33

Lepsze rolnictwo, lepszy biznes, lepsze życie

 Tradycyjna uprawa roli, któ-
rej podstawowym zabiegiem 
jest orka, stanowi najbardziej 
energo- i pracochłonny ele-
ment agrotechniki. Szacuje 
się, że pochłania, w zależności 
od gatunku uprawianej rośli-
ny i warunków siedliskowych, 
30–60% całego nakładu pali-
wa zużywanego w technolo-
gii produkcji danej rośliny, a 

jej udział w nakładach pracy 
waha się od 20 do 40%.Dr inż. Janusz SmagaczIUNG-PIB w Puławach

Zalety zachowawczej uprawy roli
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 W przyszłym okresie fi nansowania mogą wystą-

pić problemy dotyczące absorpcji przez samorząd 

środków unijnych. Samorządy nie będą w stanie 

skonsumować funduszy unijnych na wiejskie in-

westycje. Wynika to z obciążenia zobowiązania-

mi zaciągniętymi na realizację inwestycji w latach 

2007–2013 oraz kosztami utrzymania zrealizowa-

nych inwestycji.

Michał Marciniak

Finansowanie samorządów

Grupowe kojce – obowiązkowe! Zgodnie z zapisami dyrek-
tywy Rady 2008/120/WE 
ustanawiającej minimalne 
normy ochrony świń, od 1 
stycznia 2013 r. w UE obowią-
zuje zakaz utrzymywania loch 
i loszek prośnych w kojcach 
pojedynczych. W stosunku do 
państw członkowskich, które 
do 1 stycznia 2013 r. nie wdro-

żą dyrektywy, KE zamierza 
wszcząć procedurę w sprawie 
naruszenia prawa unijnego.Dr Jacek Kościański
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Czy rolnik może 
nabyć udziały w 
spółce z ograni-

czoną odpowiedzialnością? 
Mam wątpliwości, czy jako 
rolnik ubezpieczony w KRUS 
mogę być wspólnikiem takiej 
spółki, czy mogę być jej pre-
zesem oraz czy mogę podpi-
sać z nią umowę o pracę? Jak 
opodatkowane są przychody 
rolnika z tytułu przynależno-
ści do spółki?

Żaden z obowiązujących 
przepisów nie sprzeciwia się 
nabyciu lub objęciu udzia-
łów przez producenta rol-
nego ubezpieczonego w 
KRUS. Wskutek nabycia/ob-
jęcia udziału lub udziałów w 
spółce z o.o. rolnik staje się 
jej wspólnikiem. Jednakże 
istotnym jest ustalenie struk-
tury własnościowej spółki, tj. 
określenie, czy dana spółka 
z o.o. jest spółką jednooso-
bową, czy wieloosobową. 

Jednoosobowa spółka z o.o. 
to spółka, w której jest tylko 
jeden udziałowiec, z kolei w 
spółce z o.o. wieloosobowej 
występuje co najmniej dwóch 
wspólników. Odróżnienie 
tych dwóch typów spółek z 
o.o. ma doniosłe znaczenie 
w przedmiocie podlegania 
ubezpieczeniu społecznemu 
rolników. Zgodnie z ustawą 
o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (t.j. Dz.U. z 2008 r. 
Nr 50, poz. 291 ze zm.) rolnik 
zamieszkujący i prowadzący 
w Polsce osobiście i na własny 
rachunek gospodarstwo rolne 
o powierzchni 1 ha przelicze-
niowego lub dział specjalny 
produkcji rolnej podlega z 
mocy ustawy ubezpieczeniu 
społecznemu rolników. Po-
wyższa zasada podlega wy-
łączeniu w razie, gdy ów rol-
nik podlega innemu ubezpie-
czeniu społecznemu lub ma 
ustalone prawo do emerytury 

lub renty, lub ma ustalone 
prawo do świadczeń z ubez-
pieczeń społecznych (art. 7 
i 16 ustawy). O podleganiu 
innemu ubezpieczeniu spo-
łecznemu przesądzają zapisy 
ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych (t.j. Dz.U. 
z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 
ze zm.). W myśl art. 6 ust. 
1 ustawy o systemie obo-
wiązkowo ubezpieczeniom 
w ZUS podlegają osoby fi-
zyczne, które na terenie kraju 
są m.in. pracownikami, zle-
ceniobiorcami oraz osobami 
prowadzącymi działalność 
gospodarczą. W art. 8 ust. 6 
pkt. 4 ustawy o systemie usta-
lono, że osobą prowadzącą 
działalność gospodarczą jest 
także osoba, która ma sta-
tus wspólnika jednoosobo-
wej spółki z o.o. oraz wspól-
nika spółki jawnej, komandy-
towej lub partnerskiej. Toteż 
w przypadku jedynego wspól-
nika spółki z o.o., osoba jako 
prowadząca działalność go-
spodarczą podlega ubezpie-
czeniu w ZUS z mocy ustawy. 
Podobny skutek wywoła na-
wiązanie ze spółką umowy o 
pracy bądź zlecenia. Stosunki 
prawne nawiązane na pod-
stawie takich umów powo-
dują, iż pracownik i zlecenio-

biorca podlegają ubezpiecze-
niom społecznym w ZUS. 

Odmiennie rzecz się kształ-
tuje w sytuacji, kiedy nabyte 
udziały nie są jedynymi w 
spółce z o.o., a więc tam, gdzie 
jest dwóch lub więcej wspól-
ników. Przepisy cytowanych 
ustaw nie wyłączają prawa ta-
kiego wspólnika do pozosta-
nia w KRUS. Przytoczony art. 
6 ustawy o systemie nie wy-
mienia wspólnika spółki z o.o. 
wieloosobowej jako osoby 
prowadzącej działalność go-
spodarczą i w konsekwen-
cji obowiązkowo podlegają-
cej ubezpieczeniom społecz-
nym na zasadach ogólnych. 
Takiego skutku nie przewi-
duje również ustawa o ubez-
pieczeniu społecznym rolni-
ków. Zatem jeżeli rolnik ubez-
pieczony w KRUS zamierza 
objąć udział lub udziały w 
wieloosobowej spółce, to nie 
ma powodów do objęcia go 
ubezpieczeniem w ZUS. Co 
więcej, jeżeli ów rolnik zosta-
nie uchwałą uprawnionego 
organu spółki powołany na 
stanowisko prezesa zarządu, 
ale bez jednoczesnego na-
wiązania stosunku pracy lub 
zlecenia, to wówczas taki rol-
nik-prezes również nie utraci 
prawa do ubezpieczeń spo-
łecznych w KRUS. Stwierdza-
jąc wprost należy podać, że 
tak długo dopóki rolnik-pre-
zes nie będzie pobierał wyna-
grodzenia za pełnioną funk-
cję dopóty nie będzie podle-
gał ubezpieczeniom w ZUS.

Odnośnie opodatkowania 
dochodów z tytułu przyna-
leżności do spółki, to obo-
wiązki podatkowe powstaną 
na gruncie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fi-
zycznych. W przypadku 
wspólnika spółki z o.o., któ-

remu spółka wypłaci dywi-
dendę za posiadany udział, 
podatek zostanie obliczony i 
odprowadzony przez spółkę 
jako płatnika. Natomiast je-
żeli wspólnik równocześnie 
jest zatrudniony w spółce lub 
świadczy odpłatne usługi na 
jej rzecz, wtedy jego dochody 
będą opodatkowane tak jak 
dochody pracowników lub 
zleceniobiorców. W tym 
przypadku również to spółka 
pobierze i wpłaci podatek do 
urzędu skarbowego.

Dwa lata temu 
zawarłem umowę 
dzierżawy na dzie-

sięć lat z osobą, która chciała 
otrzymywać rentę w pełnej 
wysokości z KRUS. Umowa 
została zarejestrowana w 
KRUS. Wiosną właściciel 
ziemi zmarł, a jego spadko-
biercy grożą wypowiedze-
niem, jeżeli nie zgodzę się 
na bardzo dużą podwyżkę 
czynszu. Czy spadkobiercy 
mają prawo rozwiązać taką 
umowę dzierżawy?

Z samego faktu, iż wydzier-
żawiający zmarł, jego spad-
kobiercy nie mogą wywo-
dzić prawa do rozwiązania 
stosunku dzierżawy. Zasadą 
jest, iż w razie zgonu wła-
ściciela jego następcy wcho-
dzą na jego miejsce. W myśl 
art. 922 Kodeksu cywilnego 
prawa i obowiązki mająt-
kowe zmarłego przecho-
dzą z chwilą jego śmierci na 
spadkobierców, za wyjąt-
kiem praw i obowiązków ści-
śle związanych z jego osobą, 

jak również prawa, które z 
chwilą jego śmierci przecho-
dzą na inne osoby niezależ-
nie od tego, czy są one spad-
kobiercami. Umowa dzier-
żawy gruntu rolnego należy 
do zobowiązań o charakterze 
majątkowym, zatem podlega 
dziedziczeniu. W związku z 
czym spadkobiercy z chwilą 
śmierci spadkodawcy – wy-
dzierżawiającego nie naby-
wają prawa do rozwiązania 
umowy dzierżawy, o tym w 
pierwszej kolejności decy-
dują zapisy w umowie. Jeżeli 
w umowie dzierżawy zawar-
tej na czas oznaczony nie za-
warto postanowień dotyczą-
cych jej wcześniejszego roz-
wiązania w drodze wypowie-
dzenia, to wówczas spadko-
biercy mogą mieć problem z 
wcześniejszym zakończeniem 
umowy. Kodeks cywilny wy-
klucza możliwość wypowie-
dzenia terminowej umowy 
dzierżawy przez nowych wła-
ścicieli, jeżeli umowa jest pi-
semna, ma datę pewną i nie-
ruchomość znajduje się w 
posiadaniu dzierżawcy (art. 
678 § 2 w zw. z art. 694). Opi-
sana w pytaniu umowa od-
powiada tym wymaganiom 
(datę pewną uzyskała przez 
rejestrację w KRUS), toteż 
spadkobiercy nie mogą jed-
nostronnie rozwiązać umowy 
za wypowiedzeniem. Prawo 
do tego nabędą dopiero, kiedy 
dzierżawca będzie zalegał z 
zapłatą czynszu dzierżaw-
nego.

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.

Nowa gazeta elektroniczna

Biznes
Lepsze rolnictwo, lepszy biznes, lepsze życie

WRP Biznes, to zagadnienia mikro i makroekonomiczne 
w działalności rolnej, prawo UE i krajowe, notowania rynkowe, 

prognozowanie i wiele innych.

Już dziś zamów WRP Biznes. Aby to zrobić, wejdź na naszą 
stronę www.wrp.pl, kliknij link prowadzący do WRP Biznes 

i wypełniając prosty formularz dokonaj płatności. 
Gazeta dostępna bezpłatnie do 1 kwietnia.

CLAAS w południowej Rosji

Aby zwiększyć sprzedaż maszyn w Europie Wschodniej, a zwłaszcza w Rosji, spółka 
CLAAS zainwestowała w budowę zakładu produkującego kombajny zbożowe w 
południowym regionie rosyjskim – w miejscowości Krasnodar. 

CLAAS z powodzeniem wywalczył sobie udział w rynkach WNP, a zwłaszcza w Fe-
deracji Rosyjskiej. Istotnym czynnikiem, jak zresztą na wszystkich rynkach, oka-
zało się rozwinięcie sieci serwisowej i dystrybucji części zamiennych. Dzięki tej de-
cyzji inwestycyjnej, CLAAS odpowiedział na zapotrzebowanie klientów na pro-
dukty pochodzące z lokalnej produkcji. 

Polityka władz Federacji Rosyjskiej zakłada preferencyjne warunki dla zagranicz-
nych koncernów produkujących na terenie FR. Dzięki takiej polityce, możliwe jest 
sprowadzanie technologii, a chętne do takiej współpracy korporacje mogą unikając 
opłat celnych, oferować na tym rynku tańszy produkt.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku CLAAS przeprowadził reorganizację sprze-
daży i dystrybucji w Europie Wschodniej w sektorze rolniczym i otworzył również 
nowe Centrum Regionalne Rumunia w Afumaţi, niedaleko Bukaresztu. Dzięki no-
wemu magazynowi nie będzie już strat czasu podczas żniw, ponieważ dostaw czę-
ści zamiennych z Regionalnego Centrum Rumunia do dowolnego miejsca w kraju 
nie zajmą więcej niż 24 godziny. Części wysłane z CLAAS Parts Logistics Center w 
Niemczech zostaną dostarczone rumuńskiemu klientowi w przeciągu 36 godzin. 
Dostawa części do centrów serwisowych zostanie również zoptymalizowana. Alan

CLAAS obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia, więcej informacji w następnym 
numerzew WRP.

FIRMY I PRODUKTY
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Lepsze rolnictwo, lepszy biznes, lepsze życie

W okresie od kwiet-
nia do grudnia 
2012 r. wielkość 

skupu mleka wyniosła ok. 
7,46 mld kg, co oznacza, że 
jest o 4,5% wyższa niż w ana-
logicznym okresie poprzed-
niego roku kwotowego.

Szacunkowy stopień wy-
korzystania krajowej kwoty 
mlecznej, przeznaczonej dla 
dostawców hurtowych, po 
dziewięciu miesiącach roku 
kwotowego 2012/2013 wy-
niósł 76,15%. W związku z 
powyższym, nadal istnieje 

ryzyko przekroczenia przez 
Polskę krajowej kwoty do-
staw w roku kwotowym 
2012/2013. Jeżeli dotych-
czasowa dynamika skupu 
mleka utrzyma się do końca 
tego roku kwotowego, pro-
gnozuje się, że przekrocze-
nie kwoty krajowej dostaw w 
roku kwotowym 2012/2013 
może wynieść ok. 1,5%. W 
konsekwencji dostawcy, któ-
rzy przekraczają indywidu-
alne kwoty mleczne, po-
winni brać pod uwagę ewen-
tualną konieczność uiszcze-

nia opłaty karnej po rozlicze-
niu bieżącego roku kwoto-
wego.

W związku z brakiem 
zgody Komisji Europejskiej 
na dokonanie na szczeblu 
krajowym konwersji niewy-
korzystanej kwoty sprzedaży 
bezpośredniej na kwotę do-
staw, o którą MRiRW wystą-
piło z wnioskiem dnia 5 listo-
pada 2012 r., istnieje możli-
wość powiększenia indywi-
dualnych kwot mlecznych 
poprzez wzięcie w używa-
nie – do dnia 31 stycznia br. 
lub zakup – do dnia 28 lu-
tego br. dodatkowych kwot 
od innych producentów 
mleka. Możliwość ta może 
zostać wykorzystana przez 
producentów celem uniknię-
cia ewentualnego przekro-
czenia ich indywidualnych 
kwot mlecznych i obowiązku 
zapłacenia kary za nadpro-
dukcję.

Źródło: MRiRW

Skup mleka w okresie 
IV–XII 2012 r.

Zgodnie z danymi Agencji Rynku Rolnego, dotyczącymi 
ilości mleka dostarczonego przez dostawców hurtowych do 
podmiotów skupujących, w grudniu 2012 r. dostawy mleka 
wyniosły 780,3 mln kg, czyli o 5% więcej niż w listopadzie 
2012 r., ale jednocześnie o 0,5% mniej niż w grudniu 2011 r.

Nasi projektanci graficzni oferują Twojej firmie stylowy i 
profesjonalny wygląd. Pośród naszej oferty znajdziesz roz-
wiązania dla zachowania spójności graficznego wizerunku 
firmy – począwszy od logo, wizytówek, papieru firmowe-
go, broszur oraz innych materiałów drukowanych i stron 
internetowych. Spójna identyfikacja wizualna jest ważna, 
aby wyrazić profesjonalizm i wyróżnienie się firmy.

Oferujemy wszystko z branży poligraficznej, 
rojektowania graficznego i publikacji cyfrowych.

Broszury – Ulotki – Logo – Wizytówki – Papier Firmowy 
– Strony Internetowe – Publikacje – Magazyny 
– Materiały Drukowane – Standy Wystawowe 
– Materiały Handlowe – Koperty – Foldery – Banery 
Materiałowe – Banery Plastikowe – Plakaty 
– Druk Na Folii – Billboardy Transparentne.

Współpracujemy z jedną z najlepszych firm 
poligraficznych w Polsce, co oznacza, że zawsze 
dostarczamy produkty bardzo wysokiej jakości w bardzo 
konkurencyjnej cenie, z korzyścią dla naszych klientów.

Dajemy Twojej firmie wizualną identyfikację 
z projektem graficznym 

od Wiadomości Rolnicze Polska Sp. z o.o.

www.r-dommediowy.pl
p.kochanek@wrp.pl
mariusz@wrp.pl

Przed nami nowe wy-
zwanie – WRP Biznes. 
Gazeta w wersji elektro-
nicznej skierowana głów-
nie do tych czytelników, 
którym bliskie są wszelkie 
aspekty ekonomii zwią-
zane z branżą rolniczą.

Dzięki łatwemu dostę-
powi poprzez portal inter-
netowy www.wrp.pl, nasz 
nowy dwutygodnik bizne-
sowy jest wyjątkowym źró-
dłem wiedzy dla wszyst-
kich, którzy są żywo za-
interesowani krajowymi 
notowaniami rynkowymi, 
doradztwem, prognozowa-
niem i rachunkowością dla 
gospodarstw rolnych, rów-
nież w oparciu o prawo Unii 
Europejskiej.

E-gazeta WRP Biznes 
dostępna jest na wszelkich 
elektronicznych nośnikach 
informacji typu: tablet, te-
lefon, notebook. 

Obiektywizm i rzetelność 
przekazu wzmacniamy po-
przez współpracę z ośrod-
kami naukowymi oraz kon-
sultantami branżowymi, 
którzy zapewniają nam 
wsparcie merytoryczne. 
Jako nośnik reklamowy, 
WRP Biznes są skuteczniej-

sze od innych form wydaw-
niczych. Portal internetowy 
pozwala na korzystanie z 
informacji w każdym miej-
scu na ziemi, a tym samym 
nieograniczone i najbar-
dziej aktualne możliwości 
przekazu. Nośnik elektro-
niczny zapewnia również 
wielokrotny kontakt z re-
klamą, którą oferujemy na 
atrakcyjnych warunkach. 
Nasze sympatyczne kole-
żanki Lidia Janiak i Agata 

Mówińska służą wszelką 
informacją dotyczącą re-
klamy. 

Naszą nową gazetę można 
pobrać w wersji PDF lub 
emag, można ją wydruko-
wać lub przechowywać na 
dysku przez długi czas – jak 
zasobne archiwum, do któ-
rego w każdej chwili można 
wrócić. 

Zachęcamy do subskry-
bowania WRP Biznes. Te-
raz proponujemy 3-mie-

sięczny darmowy 
dostęp do naj-
świeższych infor-
macji. Warto sko-
rzystać. Oferta 
ważna jest do 1 
kwietnia br. Za-
praszamy do 
odwiedzenia 

naszej strony 
internetowej 
www.wrp.pl. 
Po krótkiej 
rejestracji 

otrzymają Państwo dostęp 
do e-gazety WRP Biznes. 
Obecnie posiadamy bazę 
11 000 adresatów zainte-
resowanych otrzymywa-
niem najświeższych infor-
macji związanych z rolnic-
twem. Jeżeli nie ma Pań-
stwa wśród subskryben-
tów, prosimy o odwiedze-
nie www.wrp.pl i zapisanie 
się do subskrypcji. 

WRP Biznes jest tym, 
czego potrzebujesz. 

Państwa uwagi oraz suge-
stie są mile widziane, gdyż 
pomogą nam wykreować 
produkt idealny, który za-
spokoi Państwa oczekiwa-
nia i potrzeby. Prosimy więc 
kierować informacje i uwagi 
pod adres: anna@wrp.pl 

Wszystkich czytelników 
WRP oraz WRP Biznes, w 
imieniu własnym oraz ze-
społu redakcyjnego pozdra-
wiam i życzę miłej lektury. 

Anna Arabska 
anna@wrp.pl 
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Producenci herbicy-
dów w zdecydowanej 
większości „trzymają” 

się określenia „w momencie 
ruszenia wegetacji” lub „od 
momentu ruszenia wegeta-
cji”. Drugi termin to większy 
przedział czasowy, który po-
zwala stosować zabiegi znacz-
nie dłużej np. do końca krze-
wienia, do drugiego kolanka 
czy nawet do początku fazy 
liścia flagowego, który obec-
nie jest końcowym terminem 
pozwalającym odchwaszczać 
zboża (tylko niektórymi her-
bicydami) w okresie późno-
wiosennym.

Zamieszczony w tabeli 
program dotyczy wszystkich 
herbicydów lub ich miesza-
nin, które można zastosować 
w momencie ruszenia wege-

tacji, co nie wyklucza stoso-
wania wielu z nich w termi-
nie bardziej odległym. Her-
bicydy dopuszczone do sto-
sowania w tym terminie cha-
rakteryzują się dużą toleran-
cją w stosunku do zbóż, po-
nieważ można je stosować w 
każdej fazie jaką osiągną po 
dobrym przezimowaniu. W 
przypadku zbóż późno sia-
nych, którym dodatkowo nie 
dopisał przebieg korzystnej 
pogody, może to być nawet 
faza pierwszego liścia. Mo-
ment ruszenia wegetacji to 
również indywidualna i tym 
samym subiektywna ocena. 
Istnieje możliwość wykona-
nia bardzo wczesnego za-
biegu, w momencie kiedy 
rzeczywiście wegetacja ru-
szyła, ale jej tempo jest bar-

dzo spowolnione, a oziminy 
dopiero się „rozkręcają”. Stąd 
selektywność oferowanych 
herbicydów w tym terminie, 
w stosunku do zbóż musi być 
bardzo wysoka. 

Wczesne zabiegi wiosenne 
dotyczą przede wszystkim 
plantacji nie odchwaszcza-
nych podczas jesieni lub od-
chwaszczanych źle dobra-
nymi środkami, które „prze-
puściły” niektóre gatunki 
chwastów. Najgroźniejsze 
są tak zwane zimujące, czyli 
wytrzymałe na niskie tempe-
ratury. Należą do nich mio-
tła zbożowa, a z dwuliścien-
nych przede wszystkim cha-
bry, maki, maruna, przytulia, 
tasznik, tobołki oraz ozime 
samosiewy rzepaku. 

dokończenie na s. 7

Wczesny zabieg to dla jednych wykonanie go w fazie 1., 
2. bądź 3. liścia zbóż, dla innych wyznacznikiem czasu 
wykonania oprysku może być termin fenologiczny, np. 
określany momentem ruszenia wegetacji wiosennej. 
Tak wyznaczane terminy bardzo często pokrywają się.ochrona

Wczesnowiosenne 
herbicydy w uprawach 
zbóż
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Barwami oznaczono kombinacje o jednakowym składzie substancji czynnych 
(ekwiwalentne).

Kombinacja herbicydowa Pszezenica Jęczmień Pszenżyto Żyto
Amido 75 WG 20-40 g 20-40 g 20-40 g 20-40 g
Amidosul 75 WG 20-40 g 20-40 g 20-40 g 20-40 g
Grodyl 75 WG 20-40 g 20-40 g 20-40 g 20-40 g
Sulfan 75 WG 20-40 g 20-40 g 20-40 g 20-40 g
Attribut 70 SG 60-100 g – 60-100 g –
Attribut 70 WG + Atpolan 80 EC 60-100 g + 1,5 – 60-100 g + 1,5 –
Attribut 70 WG + Olbras 88 EC 60-100 g + 1,5 – 60-100 g + 1,5 –
Attribut 70 WG + Chwastox Extra 300 SL 60 g + 3 – 60 g + 3 –
Attribut 70 WG + Granstar 75 WG 60 g + 20 g – 60 g + 20 g –
Attribut 70 WG + Mustang 306 SE 60 g + 0,4 – 60 g + 0,4 –
Aurora 40 WG 50 g 50 g – –
Fantom 069 EW + Sekator 125 OD 1,2 + 0,15 – – –
Puma Uniwersal 069 EW + Sekator 125 OD 1,2 + 0,15 – – –
Grasp 400 SC 0,6-0,9 – – –
Legato Plus 600 SC 1,5 – – –
Protekt Plus 600 SC 1,5 – – –
Lentipur Flo 500 SC 3 – 3 –
Tolurex 500 SC 3 – 3 –
Lentipur Flo 500 SC + Glean 75 WG – – – 1,5  + 10 g
Starane Super 101 SE 1,0-1,25 1,0-1,25 1,0-1,25 1,0-1,25 
Starane Super 101 SE + Granstar 75 WG 1,0 + 15 g 1,0  + 15 g 1,0 + 15 g 1,0  + 15 g
Agroxone Max 750 SL 1,0 1,0 – –
Ceridor MCPA 750 SL 1,0 1,0 – –
Golden IPU 500 SC 2,0-2,5 – – –
IPU Gold 500 SC 2,0-2,5 – 2,0-2,5 –
IPUherb 500 SC 2,0-2,5 – 2,0-2,5 –
Isoguard 500 SC 2,0-2,5 – 2,0-2,5 –
Izofarm 500 SC 2,0-2,5 – 2,0-2,5 –
Izoherb 500 SC 2,0-2,5 – 2,0-2,5 –
Izoproturon 500 SC 2 – – –
Protugan 500 SC 2,0-3,0 – 2,0-3,0 –
Chisel 75 WG + Trend 90 EC 60 g +0,05-0,1% 60 g +0,05-0,1% 60 g +0,05-0,1% 60 g +0,05-0,1%
Huzar 05 WG 0,15-0,2 – 0,15-0,2 0,15-0,2 
Huzar 100 OD 75-100 ml – 75-100 ml 75-100 ml
Huzar Activ 387 OD 0,75-1,0 – 0,75-1,0 0,75-1,0 
Huzar 05 WG + Esteron 600 EC 0,2  + 0,5 – – –
Maczeta OD 125 0,15 – 0,15 0,15
Sekator 125 OD 0,15 – 0,15 0,15
Zeus 208 WG 0,3 – – –
Starane 250 EC + Puma Uniwersal 069 EW 0,6-0,8 + 1,0-1,2 – 0,6-0,8 + 1,0-1,2 0,6-0,8 + 1,0-1,2 
Starane Super 101 SE + Apyros 75 WG 1,0 + 13-20 g – 1,0  + 13-20 g –
Starane Super 101 SE + Atlantis 04 WG 1,0 + 0,15 – 1,0 + 0,15 1,0 + 0,15 
Starane Super 101 SE + Attribut 70 WG 1,0  + 60 g – 1,0 + 60 g –
Atlantis 04 WG + Actirob 842 EC 0,15-0,4 + 0,5-1,0 – 0,15-0,4 + 0,5-1,0 0,15 + 0,5-1,0 
Atlantis 04 WG + Olbras 88 EC 0,15-0,4 + 0,5-1,0 – 0,15-0,4 + 0,5-1,0 0,15  + 0,5-1,0 
Atlantis 12 OD 0,45-1,2 – 0,45-1,2 0,45
Atlantis 04 WG+Grodyl 75 WG + Actirob 
842 EC

0,3 kg + 40 g 
+ 1,0 – 0,3 kg + 40 g + 1,0 0,3 kg + 40 g + 1,0 

Atlantis 12 OD + Grodyl 75 WG 0,45 l + 40 g – 0,45 l + 40 g 0,45 l + 40 g
Atlantis 12 OD + Granstar 75 WG 0,45 l + 25 g – 0,45 l + 25 g 0,45 l + 25 g
Atlantis 12 OD + Mustang 306 SE 0,45 + 0,6 – 0,45 + 0,6 0,45 + 0,6 
Atlantis 12 OD + Sekator 125 OD 0,45 + 0,15 – 0,45 + 0,15 0,45 + 0,15 
Herkules 75 SG 70-90 g – – –
Toto 75 SG 70-90 g – – –
Tytan 75 WG 70-90 g – – –
Herkules 75 SG + Asystent 70-90 g + 0,1 – – –
Toto 75 SG + Asystent 70-90 g + 0,1 – – –
Tytan 75 SG + Asystent 70-90 g + 0,1 – – –
Agria Fenoksaprop 069 EW 1,0-1,2 – – –
Fantom 069 EW 1,0-1,2 – – –
Foxtrot 069 EW 1,0-1,2 – 1,0-1,2 1,0-1,2 
Foxtrot 069 EW + Atpolan 80 EC 0,5 + 1,0 – 0,5 + 1,0 0,5 + 1,0 
Puma Uniwersal 069 EW 1,0-1,2 – – –
Apyros 75 WG + Atpolan 80 EC 13,3-26,5 g + 1,5 – 13,3-26,5 g + 1,5 –
Nylon 75 WG + Atpolan 80 EC 13,3-26,5 g + 1,5 – 13,3-26,5 g + 1,5 –
Apyros 75 WG + Starane 250 EC 13,3-20,0 g + 0,4 – – –
Fantom 069 EW + Granstar 75 WG 1,2 l + 20 g – – –
Foxtrot 069 EW + Nuance 75 WG 1,0 + 20 g    
Puma Uniwersal 069 EW + Granstar 75 WG 1,2 l + 20 g – – –
Bron 500 SG + Trend 90 EC 30-35 g + 0,05% – 30-37,5 g + 0,05% –
Golden Triben 750 WG + Trend 90 EC 20-25 g + 0,05% – 20-25 g + 0,05% 20-25 g + 0,05%
Golden Triben X 500 SG + Trend 90 EC 30-35 g + 0,05% – 30-37,5 g + 0,05% –
Granstar SX 50 SG + Trend 90 EC 30-35 g + 0,05% – 30-37,5 g + 0,05% –
Nuance 75 WG (+ Atpolan 80 EC) 20 g (+1,5) – – –
Realchemie Tribenuron Metylu WG + Trend 
90 EC 20-25 g + 0,05% – 20-25 g + 0,05% 20-25 g + 0,05%

Trimmer 50 SG + Trend 90 EC 30-35 g + 0,05% – 30-37,5 g + 0,05% –
Granstar 75 WG + Starane 250 EC 15 g + 0,3-0,4 15 g + 0,3-0,4 15 g + 0,3-0,4 15 g + 0,3-0,4 
Aneks SX 50 SG + Trend 90 EC 120-150 g + 0,1% – 120-150 g + 0,1% 120-150 g + 0,1%
Rubin SX 50 SG + Trend 90 EC 120-150 g + 0,1% – 120-150 g + 0,1% 120-150 g + 0,1%
Calibre SX 50 SG + Trend 90 EC 48-60 g + 0,05% – 48-60 g + 0,05% 48-60 g + 0,05%
Pragma SX 50 SG + Trend 90 EC 48-60 g + 0,05% – 48-60 g + 0,05% 48-60 g + 0,05%
Granstar Ultra SX 50 SG + Trend 90 EC 40-48 g + 0,05% – 40-48 g + 0,05% 40-48 g + 0,05%
Picaro SX 50 SG + Trend 90 EC 40-48 g + 0,05% – 40-48 g + 0,05% 40-48 g + 0,05%
Aloksypyr 250 EC 0,5-0,8 0,5-0,8 – –
Fluroherb 200 EC 0,6-1,0 0,6-1,0 – –
Galaper 200 EC 0,6-1,0 0,6-1,0 – –
Herbistar 200 EC 0,6-1,0 0,6-1,0 – –
Hudson 200 EC 0,6-1,0 0,6-1,0 – –
Hurler 200 EC 0,6-1,0 0,6-1,0 – –
Golden Fluroxy 200 EC 0,6-1,0 0,6-1,0 – –
Kiguya 250 EC 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8 
Starane 250 EC 0,5-0,8 0,5-0,8 0,5-0,8 0,5-0,8 
Tomigan 250 EC 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8 

Tab. Program odchwaszczania zbóż ozimych po ruszeniu wegetacji wiosennej 
[dawki w l,kg/ha].

dokończenie ze s. 6
Zimujące gatunki chwa-

stów są bardzo zahartowane, 
stąd także silne i z dnia na 
dzień coraz bardziej od-
porne na stosowanie środ-
ków chwastobójczych. Wy-
magają jak najszybszych za-
biegów uniemożliwiających 
im dalszy konkurencyjny 

rozwój. Niestety, jest to zwią-
zane ze stosowania najwyż-
szych spośród zarejestrowa-
nych dawek herbicydów. Ta-
kie dozowanie jest zalecane 
również z innych względów. 
Czas ruszenia wegetacji to 
nie zawsze towarzysząca 
temu zjawisku wysoka tem-
peratura. Gdy jest chłodno, 

procesy fizjologiczne są spo-
wolnione, dlatego krążenie 
chwastobójczych substancji 
czynnych z sokami roślin jest 
również mało aktywne. Braki 
te można „nadrobić” ilością 
substancji czynnej, stąd w 
niekorzystnych warunkach 
należy stosować najwyższe 
spośród zalecanych dawek. 

Warto także zwrócić uwagę 
na herbicydy zalecane łącz-
nie z adiutantami, które po-
prawiają efekt chwastobój-
czy, także związany z obni-
żoną temperaturą. 

Oprócz wymienionych w 
tabeli wszystkich możliwo-
ści zastosowania pojedyn-
czych herbicydów oraz ich 
mieszanin warto poinformo-
wać także o środkach zale-
canych wiosną w fazie od 2 
lub 3 liści. We wcześniejszym 
terminie zalecana jest więk-
szość preparatów z grupy 
triazolopirymidyn (florasu-
lam, metosulam), często jako 
fabryczne mieszaniny pro-
dukowane z udziałem 2,4-
D. Należą do nich Factor 365 
SE, Kantor 050 SC oraz Mu-
stang 306 SE wraz ze swoim 
odpowiednikiem Deresz 306 
SE. O „liść później” zalecany 
jest Caliban 178 WG i Bife-
nix N 499 SC przeznaczone 
do zwalczania miotły zbożo-
wej i określonej grupy chwa-
stów dwuliściennych. Tylko 
chwasty dwuliścienne można 
niszczyć Linterem 70 WG i 
jego odpowiednikiem Arena 
70 WG lub preparatem No-
kaut 75 WG, który z kolei 
jest odpowiednikiem środka 
Mocarz 75 WG. Mimo iden-
tycznego składu środek ma-
cierzysty po ponownej reje-
stracji jest aktualnie zalecany 
w fazie krzewienia zbóż. Za-
lecenia zamyka Axial 100 EC 
zalecany łącznie z adiutan-
tem Adigor 440 EC. Preparat 
przeznaczony jest do nisz-
czenia tylko gatunków jed-
noliściennych (miotła, owies, 
wyczyniec). Jego zaletą jest 
działanie w niskiej tempera-
turze, już od 1oC, czyli może 
być stosowany bardzo wcze-
śnie. 

Pozostałe herbicydy (nie 
wymienione w tabeli i nie 
opisane) zalecane są naj-
wcześniej od fazy krzewie-
nia. Zdarza się, że zwłasz-
cza jęczmień taką fazę uzy-
skuje w momencie ruszenia 
wegetacji wiosennej. Także 
z tym terminem związane są 
pewne nieścisłości. W poniż-
szej tabeli zamieszczonych 
jest siedem herbicydów (od 
Bron do Trimmer) zawiera-
jących w składzie sam tri-
benuron metylu, ale kolejne 
cztery są zalecane dopiero 
od fazy początku krzewie-
nia zbóż.

Wcześnie, to bardzo 
względne pojęcie, ale rzeczy-
wiście w przypadku silnego 
zachwaszczenia, zwłaszcza 
chwastami zimującymi, za-
biegi należy wykonać jak 
najszybciej – już w chwili, w 
której pozwolą na to warunki 
meteorologiczne.

Adam Paradowski
IOR-PIB Poznań
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Skuteczna technologia 
ochrony roślin przed 
agrofagami wymaga 

nie tylko znajomości danego 
sprawcy choroby czy szkod-
nika, ale jednocześnie po-
znania substancji czynnych 
wchodzących w skład środ-
ków ochrony roślin zareje-
strowanych do walki z grzy-
bami powodującymi szkody 
na plantacjach. Tylko prawi-
dłowy ich dobór i zastoso-
wanie w odpowiednim ter-
minie (fazie rozwoju rośliny) 
jest gwarancją sukcesu. Jest 
to ważne w przypadku ogra-
niczania obecności grzybów 
powodujących straty o zna-
czeniu ekonomicznym. To 
w głównej mierze odpo-
wiednio dobrana substancja 
czynna decyduje o skutecz-
ności wykonania zabiegu. 
Nie wszystko zależy jednak 
od producentów. Wpływ 
czynników, takich jak ilość 
i rozkład opadów oraz tem-
peratura podczas wykony-
wania zabiegu mogą mieć 
wpływ na skuteczność dzia-
łania substancji czynnych. 

Podczas rozmów z rolni-
kami często pada pytanie 
odnośnie optymalnej ilo-
ści zabiegów opryskiwania 
w trakcie trwania sezonu 
wegetacyjnego oraz termi-
nie ich wykonywania. Py-
tanie, choć bardzo ważne, 
nie posiada niestety jednej 
prostej odpowiedzi. Stosu-
jąc środki ochrony roślin 
chodzi o to, aby zrówno-
ważyć presję infekcyjną ze 

strony sprawców chorób z 
aktualnymi warunkami wy-
stępującymi na polu. Ozna-
cza to, że podczas trwania 
sezonu wegetacyjnego mu-
simy wykonywać częste lu-
stracje pól uprawnych i w 
miarę pojawiania się spraw-
ców chorób reagować na za-
staną sytuację. Każdy sezon 
wegetacyjny jest inny od po-
przedniego i trudno się z 
tym nie zgodzić, jednakże 
istnieją pewne podobień-
stwa odnośnie występowa-
nia poszczególnych spraw-
ców chorób oraz ich szkodli-
wości. Znajomość objawów 
chorób i ich progów szkodli-
wości może być tutaj klu-
czowa. Wartości porażenia 
przez danego sprawcę wy-

rażone w procentach poma-
gają w podjęciu decyzji o za-
stosowaniu środka ochrony 
roślin. W tabeli 1 zawarto 
wartości progowe dla naj-
ważniejszych sprawców 
chorób zbóż. Traktować je 
należy jednak jako jedną 
z wielu składowych decy-
dujących o wykonaniu za-
biegu. W przypadku wystą-
pienia danego sprawcy liczy 
się oczywiście czas wykona-
nia zabiegu oraz jego pre-
cyzja. Mówimy tu o pierw-
szych objawach porażenia. 
Stąd bardzo ważne jest nie-
czekanie na dalszy rozwój 
sprawcy oraz wnikliwe ana-
lizowanie sytuacji występu-
jącej na polu. Tak jak różne 
są warunki atmosferyczne 

panujące na terenie całego 
kraju, tak różne są warunki 
atmosferyczne dla sprawców 
chorób, w których będą oni 
stanowić niebezpieczeństwo 
dla naszych plantacji.  Więk-
szość sprawców chorób do 
prawidłowego rozwoju po-
trzebuje wody. Warto zdać 
sobie sprawę, że istnieją jed-
nak także gatunki grzybów, 
które potrafią rozwijać się w 
warunkach, gdy intensywnie 
świeci słońce i jest sucho. 
Mowa tu o m.in. o mącz-
niaku prawdziwym (Blume-
ria graminis), którego po-
duszeczki białej grzybni są 
stosunkowo łatwe do rozpo-
znania na porażonych orga-
nach roślin. 

dokończenie na s. 9

ochrona

Czas zimowy to okres układania planu działania na resztę sezonu i martwienia się 
o stany zasiewów po zimie. Podjęcie właściwych decyzji umożliwia w końcowym 
rozrachunku uzyskanie wysokiej jakości plonu w ilości rekompensującej ponie-
sione nakłady oraz zakładany zysk.

Czas na ochronę fungicydową 
zbóż

Objawy plamistości siatkowej i mączniaka na liściu jęczmienia.

Choroba Termin obserwacji Próg ekonomicznej szkodliwości
Łamliwość źdźbła zbóż i 
traw
(Oculimacula spp.)

od początku fazy strzelania 
w źdźbło do fazy pierwszego 
kolanka

20–30% źdźbeł z objawami porażenia

Mączniak prawdziwy zbóż 
i traw
(Blumeria graminis)

w fazie krzewienia 50–70% roślin z pierwszymi objawami porażenia 
(pojedyncze, białe skupienia struktur grzyba)

w fazie strzelania w źdźbło 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia

w fazie kłoszenia pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym, 
flagowym lub na kłosie

Rdza brunatna pszenicy
(Puccinia recondita)

w fazie krzewienia 10–15% liści z pierwszymi objawami porażenia
w fazie strzelania w źdźbło 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia

w fazie kłoszenia pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym lub 
flagowym

Rdza żółta zbóż i traw
(Puccinia striiformis)

w fazie krzewienia 30% roślin z pierwszymi objawami
w fazie strzelania w źdźbło 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego

w fazie kłoszenia pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym lub 
flagowym

Septorioza paskowana liści 
pszenicy
(Mycosphaerella graminicola) 

w fazie krzewienia 30–50% liści z pierwszymi objawami porażenia lub 1% liści 
z owocnikami

w fazie strzelania w źdźbło 10–20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% 
liści z owocnikami

w fazie kłoszenia 5–10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści 
z owocnikami

Septorioza plew pszenicy
(Phaeosphaeria nodorum) 

w fazie krzewienia 20% roślin z pierwszymi objawami porażenia

w fazie strzelania w źdźbło 20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści 
z owocnikami

w fazie początku kłoszenia 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego  lub 1% 
liści z owocnikami

w fazie pełni kłoszenia 1% porażonej powierzchni liścia flagowego

Brunatna plamistość liści 
zbóż
(Pyrenophora tritici 
– repentis)

w fazie krzewienia 10–15% porażonych roślin z pierwszymi objawami 
porażenia

w fazie strzelania w źdźbło 5% liści z pierwszymi objawami porażenia

w fazie kłoszenia 5% liści z pierwszymi objawami porażenia

Tabela 1 Progi szkodliwości ważniejszych gospodarczo chorób zbóż.
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dokończenie ze s. 8
Jeśli mówimy o ochronie 

roślin, warto podejść do 
niej kompleksowo i zabiegi 
wykonywane przy użyciu 
opryskiwacza poprzedzić 
właściwie dobrana zaprawą 
nasienną. Ma ona na celu 
ochronę rozwijających się 
roślin już w początkowych 
fazach ich wzrostu. Istnieje 
na rynku szereg zarejestro-
wanych zapraw, które zbu-
dowane są z kilku substan-
cji czynnych (niekiedy rów-
nież z dodatkiem insekty-
cydu). Jest to jednakże te-
mat na tyle szeroki, że omó-
wienie go wymaga odręb-
nego artykułu.

W przypadku chorób pod-
stawy źdźbła istnieje jedy-
nie jeden termin, w którym 
wykonanie zabiegu ochrony 
roślin jest skuteczne w 
ograniczaniu rozwoju ww. 
chorób. Zarówno sprawcy 
łamliwości źdźbła (Tapesia 
yallundae) oraz fuzaryjnej 
zgorzeli podstawy źdźbła 
(Fusarium spp.) mogą być 
zwalczani jedynie w termi-
nie BBCH 29–32 (koniec 
krzewienia, początek strze-
lania w źdźbło) i warto o 
tym pamiętać planując 
ochronę roślin przed ww. 
gatunkami grzybów. Ter-
min (BBCH 29–32), zwany 
również terminem T–1, to 
również bardzo dobry czas 
na ochronę młodych liści 
przed takimi chorobami jak 
mączniak prawdziwy, rdza 
brunatna, septorioza pa-
skowana liści pszenicy czy 
występująca na jęczmie-
niu plamistość siatkowa. 

W ograniczaniu chorób 
w tym terminie przydatne 
będą substancje aktywne z 
grupy chemicznej triazole 
czy strobiluryny. W tabeli 2 
zawarto przydatne substan-
cje czynne oraz ogranicza-
nych przez nie sprawców 
chorób. Wraz z rozwojem 
roślin dochodzi również do 
rozwoju sprawców chorób. 
W gospodarstwach nasta-
wionych na wysoką wy-
dajność zbóż ochrona nie 
może kończyć się na wyko-
naniu jednego zabiegu (nie 
licząc zaprawiania). Mowa 
tu o zabiegu T–2 (BBCH 
39–49) , którego celem jest 
ochrona 3 górnych liści. Za-
warte w tabeli 2 substancje 
okażą się skuteczne rów-
nież w tym terminie, jeśli 
zachowamy przemienność 
stosowania substancji czyn-
nych rotując grupami oraz 
poszczególnymi substan-
cjami. Grzyby powodujące 
choroby (podobnie jak ma 
to miejsce w przypadku 
chwastów) wykształciły 
mechanizmy pozwalające 
na uodpornienie się na sto-
sowane substancje czynne. 
Warto o tym pamiętać pla-
nując zabiegi opryskiwania 
w trakcie sezonu wegeta-
cyjnego. Częste stosowa-
nie tych samych substan-
cji zwiększa ryzyko wy-
stąpienia takiego zjawiska. 
Przydatna okaże się tutaj 
nie tylko znajomość nazw 
handlowych fungicydów. 
Konieczne jest sprawdze-
nie na etykiecie–instrukcji 
stosowania środka nazwy 
substancji czynnej i grupy 

chemicznej do której należy 
dana substancja. 

Zabieg w terminie T–3 
(BBCH 55–61), czyli za-
bieg na kłos, to ochrona 
rozwijającego się kłosa i 
uruchomienie dopływu 
składników pokarmowych 
niezbędnych do nalewa-
nia ziarna. W przypadku 
tego zabiegu przebieg po-
gody (opady oraz gorąco) 
stanowią wskazówkę do 
jego wykonania. W przy-
padku zauważenia pierw-
szych objawów porażenia 
kłosów przez grzyby ro-
dzaju Fusarium (fuzarioza 
kłosów), grzyby rodzaju 
Septoria (septorioza plew), 
czy Cladosporium (czernie-
nie zbóż) zalecane jest za-
stosowanie pełnych zare-
jestrowanych dawek fun-
gicydów opartych na tria-
zolach. Daje to możliwość 
uniknięcia spadku jakości 
uzyskanego z takich plan-
tacji ziarna.

Podsumowując, ilość za-
biegów wykonywanych na 
plantacjach poparta po-
winna być każdorazowo 
dogłębna analizą sytuacji 
panującej na polu oraz po-
winna odpowiadać ocze-
kiwaniom producentów 
rolnych odnośnie poten-
cjalnego plonu. Stoso-
wać środki ochrony roślin 
warto, należy robić to jed-
nak mądrze, gdyż tylko ta-
kie stosowanie pozwala na 
spełnienie pokładanych w 
nich oczekiwań.
Mgr inż. Jakub Danielewicz

Zakład Mikologii
IOR–PIB w Poznaniu

Tabela 2. Przykłady substancji czynnych wchodzących w skład fungicydów zareje-
strowanych w ochronie zbóż przed ważnymi gospodarczo sprawcami chorób.
Nazwa choroby (sprawca) Substancja czynna/grupa chemiczna
Łamliwość źdźbła 
(Oculimacula spp.)

cyprodinil, flusilazol, metrafenon, prochloraz, 
protiokonazol, boskalid + epoksykonazol

Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (Fusarium spp.) strobiluryny, triazole, benzimidazole.
Septorioza paskowana liści
(Septoria tritici)

chlorotalonil, triazole

Rdza brunatna 
(Puccinia recondita)

strobiluryny, triazole

Mączniak prawdziwy
(Blumeria graminis)

cyflufenamid, spiroksamina, fenpropidyna, metrafenon, 
quinoksyfen, proquinazid

Septorioza plew 
(Septoria nodorum)

azoksystrobina, dimoksystrobina, epoksykonazol, 
protiokonazol

Fuzarioza kłosów 
(Fusarium spp.)

epoksykonazol + dimoksystrobina, triazole

Czerń zbóż (Cladosporium herbarum) azoksystrobina, dimoksystrobina, piraklostrobina, 
tebukonazol.

Rdza brunatna na liściu pszenicy ozimej.
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Wszystko zaczęło 
się 5 grud-
nia ubiegłego 

roku. Wtedy to Między-
związkowy Komitet Prote-
stacyjny, na którego czele 
stoi rolnicza „Solidarność”, 
wręczył wojewodzie za-
chodniopomorskiemu li-
stę 14 postulatów, by po-
tem rozpocząć protesty 
pod siedzibą szczeciń-
skiej Agencji Nierucho-
mości Rolnej. Wśród żą-
dań są między innymi te 
mówiące o uszczelnieniu 
obrotu gruntami z pań-
stwowych zasobów. Rol-
nicy domagają się, aby pro-
ces gospodarowania zie-
mią przez ANR był objęty 
„tarczą antykorupcyjną”. 
Poza tym żądają, aby po-
dobnie jak w innych pań-
stwach UE, ograniczyć 
swobodę sprzedaży ziemi 
uprawnej na rzecz wspie-
rania rodzimego charak-
teru gospodarstw. Zwra-
cają także uwagę na fakt 
złamania bariery ochron-
nej, która miała do 2016 

r. utrudnić zagranicznym 
firmą zakup wielkich po-
łaci ziemi rolnej z pań-
stwowych zasobów. W jaki 
sposób obcokrajowcom 
udaje się obejść polskie 
przepisy? Zdaniem rolni-
ków, do przetargów orga-
nizowanych przez Agen-
cję w Szczecinie stają tzw. 
słupy, czyli podstawione 
osoby. 

Oprócz tego rolnicy pro-
testują przeciw wprowa-
dzeniu podatku dochodo-
wego w rolnictwie, pro-
gramu zalesiania i legali-
zacji upraw GMO w Pol-
sce. Domagają się również 
wyrównania poziomu do-
płat, z tymi, które otrzy-
mują producenci z pań-
stwa starej „piętnastki”, a 
także utrzymania obec-
nego systemu ubezpie-
czeń społecznych. 

Przez kilka pierwszych 
tygodni rolniczy protest 
był ignorowany przez 
rząd. Rolnicy postano-
wili go wzmocnić. Wyje-
chali, więc swoimi ciągni-

kami na drogi. Najpierw 
utrudniali ruch na ulicach 
Szczecina, a później wy-
jechali na główne drogi w 
regionie. 

Wobec zaostrzającej się 
sytuacji Minister Rolnic-
twa podjął rozmowy z pro-

testującymi. Rolnicy za-
żądali m.in. zmian perso-
nalnych w dyrekcji ANR 
w Szczecinie. Minister 
przystał na te żądania. 
Poza tym zapewnił, że w 
Agencji zostanie przepro-
wadzona kontrola, która 
pozwoli dokonać oceny 
funkcjonowania kie-
rownictwa instytucji. W 
dniu11 stycznia spisano 
odpowiednie porozumie-
nie. Chwile po tym szef 
szczecińskiej ANR, Adam 
Poniewski, podał się do 
dymisji. Wydawało się, że 
obie strony są na drodze 
do porozumienia. Niestety 
kilka dni później sytuacja 
znów się zaogniła. Oka-
zało się, że dyrektor Po-
niewski, po zło-
żeniu dymisji, co 
prawda został od-
wołany ze stano-
wiska, ale po po-
wrocie do pracy 
ma pełni funkcję 
jednego z kierow-
ników w tej samej 
Agencji. W ten 
sposób, zdaniem 
rolników, mini-
ster Kalemba zła-
mał umowę. Cią-
gniki znów wyje-
chały na drogi. 

Akcja prote-
stacyjna zmienia 
się bardzo dyna-
micznie. Na dzień 
składania bieżą-
cego numeru ga-
zety rolnicy byli 
po spotkaniu z 
wiceminister rol-
nictwa , Zofią 
Szalczyk. Podczas 
niego protestujący 

zostali poinformowani, że 
ANR rozpoczęła realiza-
cję ustaleń z 11 stycznia. 
Mówią one m.in. o tym, że 
Agencja będzie odstępo-
wała od przeprowadzenia 
przetargów na wniosek Izb 

Rolniczych, jeżeli te będą 
miały uzasadnione wątpli-
wości odnośnie osób ma-
jących w nim uczestni-
czyć. W przypadku dwu-
krotnego odwołaniu prze-
targu ziemia będzie trafiać 
do przetargu ograniczo-
nego na dzierżawę krót-
kotrwałą. To jednak je-
dyne światełko w tunelu 
do osiągnięcia porozumie-
nia. Rolnicy nadal żądają 
spełnienia pozostałych po-
stulatów, w tym zwolnie-
nia zastępców odwołanego 
dyrektora ANR w Szcze-
cinie i fili w Koszalinie. 
Jak na razie, zatem końca 
sporu nie widać. 

Rolnicy zapowiadają 
też, że akcja może nabrać 
ogólnopolskiego rozma-
chu. Groźba może się speł-
nić. Do protestujących w 
Szczecinie rolników do-
łączają bowiem kolejne 
organizacje, w tym m.in. 
związkowa „centrala” na 
czele z Komisją Krajową 
NZSS „Solidarność”. n

TYBALT, SPECIFIK, OSTKA SMOLICKA

BIENVENU, MILEWO, MILKARO, NAGANO, MATEJKO, DUBLET

SIGNORA, RUBINEK, SUWEREN  EXTASE, JUSTINA, NAGRADOWICKI

BINGO, HAKER, BRETON, CORNEIL /odm. czarno-ziarnista/

BOJKO

MEDAL, TARCHALSK, MENTOR

MUZA, MILWA, HUBAL

BORUTA, DALBOR, REGENT, ZEUS, NEPTUN, KALIF, BOJAR, BARON, KARO (odm. gorzka)

SZEROKI WYBÓR ODMIAN KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

tel. 52 376 98 10,  52 345 50 35 
Bydgoszcz
rolnas@cps.pl,  www.rolnas.pl

Nie kończy się akcja protestacyjna zachodniopomorskich rolników. Żądają oni między innymi uszczelnienia 
systemu obrotu państwową ziemią, tak by pozostawała ona w polskich rękach. 

Anna Arabska
Wiadomości Rolnicze Polska

anna@wrp.pl

Protest rolników w zachodniopomorskim trwa

Grupa rolników z Maszewa i Podańska przygotowujaca się do protestu
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Szczepionka zawierająca
bakterie brodawkowe

Produkowana jest dla 
wszystkich gatunków roślin 
motylkowych

Nitragina nie jest szkodliwa dla ludzi i zwierząt

Lucerna i jej mieszanki 
z trawami w zmiano-
waniu przyczyniają 

się do zwiększenia masy or-
ganicznej w glebie bogatej 
w składniki pokarmowe, co 
podnosi wydajność roślin w 
całej rotacji zmianowania. 
Zwiększona produkcyjność 
gleby po uprawie tej rośliny 
i mieszanek lucerniano-tra-
wiastych utrzymuje się z re-
guły przez okres trzech lat, 
lecz najwięcej korzystają z 
niej rośliny uprawiane po 
nich w pierwszym i drugim 
roku. Ile składników pokar-
mowych pozostanie po upra-
wie lucerny zależy od masy 
pozostawionych resztek po-
zbiorowych. Z porówna-
nia kilku roślin motylkowa-
tych wynika, że po lucernie 
pozostaje najwięcej resztek 
pozbiorowych, które są też 
bogatsze w składniki pokar-
mowe w azot, potas, fosfor 
i wapń w porównaniu z in-
nymi motylkowatymi jak ko-
niczyna, komonica lub espar-
ceta (tabela 1). 

System korzeniowy lucerny 
sięga nawet do 5 m w głąb 
gleby i składa się z grubego 
korzenia palowego i licznych 
korzeni bocznych. Długi ko-
rzeń palowy zmniejsza za-
gęszczenie gleby ugniatanej 
ciężkimi maszynami rolni-
czymi, dzięki czemu ule-
gają poprawie właściwo-
ści fizyczne gleby. Ten do-
brze rozwinięty system ko-
rzeniowy lucerny zdolny 
jest do korzystania z głęb-
szych pokładów wody, dla-
tego gatunek ten jest wytrzy-
mały na suszę. Fosfor i potas 
czerpane z wodą z głębszych 
warstw gleby przenoszone są 
do warstwy ornej, a inne ro-
śliny płytko korzeniące się 
mogą te składniki pokar-
mowe pobierać i wykorzystać 
je do wytwarzania biomasy. 
Jednak znaczna część skład-
ników pokarmowych wyno-
szonych z gleby powraca do 
niej po zakończeniu użytko-

wania kiedy resztki pozbio-
rowe zostaną przyorane. Po-
nadto obumarłe korzenie lu-
cerny pozostawiają w glebie 
liczne otwory którymi po-
wietrze dostaje się w głąb 
gleby. 

Lucernik to doskonały 
przedplon dla rzepaku, zbóż 
i okopowych oraz większości 
innych roślin z wyjątkiem in-
nych roślin motylkowatych i 
strączkowych. Trzeba pamię-
tać aby w pierwszym roku po 
nim wprowadzić do zmiano-
wania rośliny jare, bowiem 
przez okres zimy część du-
żej masy resztek pozbioro-
wych już zdąży się rozło-
żyć i kiełkowanie, a następ-
nie wschody roślin następ-
czych odbywać się będą w 
niezakłócony sposób. 

Inną zaletą lucernika jest 
ochrona gleby przed erozją 
wietrzną i wodną a także za-
bezpieczenie jej w okresie je-
siennym i zimowym przed 
wymywaniem azotu. Lucerna 
podobnie jak inne motylko-
wate jest rośliną okrywową 
dla gleb, a wymywanie azo-
tanów spod niej jest znacznie 
mniejsze niż spod zbóż, roślin 
oleistych i okopowych. 

Jeszcze jednym bardzo 
ważnym atutem uprawy lu-
cerny i mieszanek lucerny 
z trawami są znaczne ilości 
darmowego azotu pozyski-
wane dzięki symbiozie tej ro-
śliny z bakteriami brodawko-
wymi wiążącymi wolny azot z 
powietrza. Efektem tej sym-
biozy jest wytworzenie du-
żego plonu biomasy bogatej 
w białko, niezależnie od za-
sobności gleby w azot. Azot 
związany przez bakterie bro-
dawkowe przetwarzany jest 
na formę dostępną dla ro-
ślin i poprzez resztki pozbio-
rowe zawierające obumarłe 
brodawki korzeniowe lub 
wydzieliny korzeniowe lu-
cerny trafia do gleby, skąd 
jest pobrany przez inne ro-
śliny rosnące razem z lu-
cerną, na przykład trawy z 

mieszanki lub zbożowe ro-
śliny ochronne czy też inne 
rośliny niemotylkowate. Ten 
proces przekazywania azotu 
nazywany jest transferem 
azotu z rośliny motylkowa-
tej za pośrednictwem gleby 
do innych roślin niemotyl-
kowatych. Stwierdzono, że 
jednohektarowy lucernik po-
biera łącznie około 180 kg 
azotu. W tej ogólnej masie 
aż 130 kg azotu (75%) zo-
stało pozyskane w wyniku 
symbiozy ze specyficznym 
dla lucerny szczepem bakte-
rii symbiotycznych, a zaled-

wie 50 kg azotu lucerna po-
brała z gleby. Przyswajanie 
azotu atmosferycznego przez 
lucernę i inne rośliny motyl-
kowate ma duże znaczenie 
w ograniczaniu zużycia na-
wozów mineralnych, gdyż 
rośliny współrzędnie upra-
wiane i rośliny następcze ko-
rzystają z niego, co znacznie 
obniża koszt produkcji paszy 
oraz ogranicza skażenie śro-
dowiska azotanami.

Dr Eliza Gaweł
Zakład Uprawy Roślin 

Pastewnych 
IUNG-PIB w Puławach
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Rośliny motylkowate drobnonasienne dostarczają większej ilości paszy w postaci zie-
lonki lub siana niż łąki i pastwiska trwałe, a pod względem jakościowym też są od nich 
lepsze, gdyż zawierają więcej białka, składników mineralnych i witamin. Pomimo tego 
rośliny te są nadal niedoceniane przez polskich rolników, a areał ich uprawy stale się 
zmniejsza i wynosi obecnie około 91 tys. ha, co stanowi 0,7% gruntów ornych. 

Lucernik – rekultywacja na 
zmianę z sąsiadem

Roślina 

Zawartość (kg/ha) w 50-centymetrowej warstwie 
gleby

Suchej masy 
resztek 

pozbiorowych
N K2O P2O5 CaO

Koniczyna czerwona
Lucerna mieszańcowa
Komonica zwyczajna
Esparceta siewna

5160
7540
3680
4700

96
132
65
82

26
44
18
25

14
35
18
20

108
104
67
103

Tabela 1. Wartość nawozowa resztek pozbiorowych 
kilku roślin motylkowatych po dwóch latach użytko-
wania (wg Bawolskiego, 1961).

1*– mieszanka koniczyny białej  
i czerwonej z trawami

2 – mieszanka koniczyny czerwonej  
z trawami

3 – mieszanka lucerny z trawami
4 – mieszanka lucerny i koniczyny białej  

z trawami

Rysunek 1. Sucha masa resztek pozbiorowych nad-
ziemnych i korzeni pozostałych po 4 latach pastwi-
skowego użytkowania mieszanek motylkowato-
trawiastych (Gaweł 2012).

części nadziemne

korzenie
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Bogate życie ryzosfery

Ryzosfera jest czę-
ścią gleby w kon-
takcie z korzeniami. 

Żyje w niej 100 razy wię-
cej mikroorganizmów niż 
w pozostałych warstwach 
gleby. Jest ona więc miej-
scem wielu procesów wy-
miennych z rośliną. Bakte-
rie, które się w niej rozwi-
jają są to tzw. rhizobakterie. 
Wśród tej specyficznej mi-
kroflory Pseudomonas flu-
orescens i Pseudomonas pu-
tidia odgrywają kluczową 
rolę, wywierając działanie 
stymulujące na wzrost ro-
ślin i ochrony jej systemu 
korzeniowego przed ata-
kami pasożytów.

Właściwości te nazwano 
„PGPR” (Plant Growth Pro-
moting Rhizobacteria), co 
oznacza rhizobakterie wy-
wierające wpływ na wzrost 
roślin. Pseudomonas putida 
ułatwiają również kiełkowa-
nie i wzrost sadzonek; otrzy-
mały miano „EPR” (Emer-
gence Promoting Rhizobac-
teria), rhizobakterie, które 
ułatwiają wzrost. Nawóz 
Delsol dostarcza substan-
cji, które rozwijają aktyw-
ność właśnie tych mikroor-
ganizmów.

Oddziaływanie na stan gleb
Delsol, poprzez swój 

wpływ na rhizobakterie, 
przeciwdziała wyjaławia-
niu gleby, wspomaga pro-
cesy użyźniania i regenera-
cji gleb, odblokowuje glebę 
z metali ciężkich i toksyn 
utrudniających prawidłowy 
wzrost i rozwój roślin.

Delsol zapobiega efektowi 
zmęczenia gleb. Bez odpo-

wiedniej aktywności mikro-
biologicznej gleby nie ma 
bowiem możliwości uzyska-
nia wydajnych i dobrych ja-
kościowo plonów.

Wzrost roślin
Nawóz ten rozwija aktyw-

ność mikrobiologiczną ry-
zosfery, wpływa na kiełko-
wanie nasion i rozwój ko-
rzeni, zwiększa przyswaja-

nie przez rośliny składników 
pokarmowych, a dodatkowo 
stymuluje ich wzrost.

Wzrost odporności
Delsol dodatkowo wzmac-

nia naturalne mechanizmy 
obronne roślin, m.in. po-
przez stymulowanie produk-
cji fitoaleksyn. Dzięki temu 
rośliny są bardziej odporne 
na działanie takich czynni-
ków chorobotwórczych jak: 
Pythium spp., Phytophtora 
spp., Fusarium spp., Rhizoc-
tonia solani, Phoma spp., Bo-
trytis cinerea, Aphanomyces, 
Verticilium dahliae.

Stosowanie
Delsol stosuje się w formie 

oprysku doglebowego lub 
we wczesnych fazach wzro-
stu roślin w dawce 1–3 l/ha 

w 300–500 l wody, w nastę-
pujących uprawach:
• warzywa: 1–2 l/ha;
• buraki cukrowe, kukury-

dza, rzepak ozimy, zboża: 
1–2 l/ha;

• drzewa i krzewy owo-
cowe: 2–3 l/ha przed za-
łożeniem sadu, 1–2 l/ha 
w sadach owocujących;

• truskawki: przed zało-
żeniem plantacji 2–3 l/
ha i owocujące 1–2 l/ha;

• rośliny ozdobne: 3–6 
ml/l wody.
Szczególnie dobre rezul-

taty uzyskuje się na gle-
bach o uregulowanym od-
czynie gleby o pH ok. 6,0 
i wyższym oraz przy łącz-
nym stosowaniu z Rosa-
humusem. Delsolu nie na-
leży mieszać ze środkami 
ochrony roślin, ale można 

stosować łącznie z innymi 
nawozami.

Więcej informacji o Del-
solu oraz na temat żyzności 
gleb znajdą Państwo na por-
talu Doradca-Rolniczy.pl.

Kombinacja Plon ogólny 

Kontrola 23,2

Delsol 2 l/ha 28,0

Krzysztof Zachaj Na rynku polskim pojawił się Delsol, nawóz opracowany we Francuskim Instytucie Badań Mikrobiologicznych. 
Nawóz zawiera azot organiczny oraz „Co-formulator” – zestaw substancji stymulujących rozwój w glebie bak-
terii Pseudomonas putidia i Pseudomonas fluorescens. Delsol poprawia żyzność gleby przeciwdziałając wyjała-
wianiu i zapobiegając zmęczeniu gleby. Jak działa ten nawóz?

Delsol – biologiczny regenerator gleby

Wyniki skutecznosci Delsol. Rozwój systemu korzeniowe-
go kukurydzy. IUNG Puławy, RZD Kępa, Gospodarstwo 
Osiny. 31.05. 2012 r. Od lewej: dawka 2 l/ha, kontrola i 
dawka 1 l/ha.

Tab.: Wpływ stosowania nawozu Delsol na plon 
ogólny cebuli (t/ha).Uniwersytet Przyrodniczy  
Poznań 2012 r.

Funkcje bakterii Pseudomonas Putidia
Bakterie Pseudomonas putidia i Pseudomonas fluorescens pełnią funkcje natural-
nego modyfikatora i regeneratora gleb, ponieważ aktywizują ich życie biologiczne 
regulując skład mikroflory. Szczepy tych bakterii występują w glebie w warunkach 
naturalnych i odgrywają rolę „bio-ochraniacza”, jednak nie zawsze ich ilość jest wy-
starczająca. Funkcja bioochronna bakterii Pseudomonas polega na wytwarzaniu 
związków chelatujących żelazo tzw. „sideroforów”. Te bakteryjne chelaty wiążą że-
lazo z ryzosfery zapewniając pulę żelaza potrzebną do optymalnego wzrostu ro-
ślin uprawnych. 
Żelazo jest składnikiem niezbędnym do rozwoju roślin uprawnych, chwastów oraz 
wszystkich mikroorganizmów, w tym bakterii i grzybów chorobotwórczych. Wy-
twarzane przez bakterie Pseudomonas „siderofory” blokują dostępność żelaza dla 
szkodliwych grzybów, ograniczając ich rozwój, a tym samym zwiększając zdro-
wotność roślin uprawnych.

Modyfikatory gleby
Modyfikatorami gleby są bakterie lub grzyby, które stymulują życie mikrobiolo-
giczne gleby i roślin poprzez:
• uwolnienie składników odżywczych z gleby dla roślin, tak żeby były one dla 
nich dostępne; szczególnie istotna jest poprawa dostępności fosforu, co zapew-
nia silny rozwój sytemu korzeniowego i żelaza, które w glebach sadowniczych 
jest pierwiastkiem bardzo deficytowym;
• działanie antagonistyczne w stosunku do patogenów (czynników chorobo-
twórczych) roślin.

Delsol stymuluje rozwój bak-
terii Pseudomonas putidia i 
Pseudomonas fluorescens.
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W propagowanej integrowa-
nej ochronie roślin stoso-
wanie herbicydów po-

winno być ograniczone do niezbęd-
nego minimum, w szczególności po-
przez zredukowanie dawek lub ogra-
niczenie ilości wykonywanych zabie-
gów.

Stosowanie chemicznych środków 
ochrony uzasadnia tylko przekrocze-
nie środowiskowego i ekonomicznego 
progu szkodliwości określonych agro-
fagów. Zamieszczony przykład odnosi 
się do najczęściej uprawianej w naszym 
kraju pszenicy ozimej (tab. 1).

Chwasty towarzyszą roślinom 
uprawnym we wszystkich systemach 
gospodarowania, konkurują z rośli-
nami uprawnymi o składniki pokar-
mowe, światło, wodę. Zmniejszenie 
plonu roślin uprawnych na skutek wy-
stępowania chwastów, wynika mię-
dzy innymi z szybkiego początkowego 
wzrostu części nadziemnej i korzeni 
chwastów, co daje im przewagę nad 
rośliną uprawną w pobieraniu wody 
i substancji pokarmowych, szybkiego 
przechodzenia pełnego cyklu rozwo-
jowego i samopylności większości ga-
tunków chwastów. Ponadto niektóre 
chwasty mogą być roślinami żywiciel-
skimi dla szkodników i patogenów ata-
kujących rośliny uprawne.

Intensywne systemy gospodarowa-
nia mają na celu niszczenie chwastów, 
przyczyniając się jednak do ogranicza-
nia bioróżnorodności. Herbolodzy sta-
rają się proponować doraźne zabiegi 
eliminujące rośliny niepożądane, ale 
także wskazują na czynności zapobie-
gające pojawianiu się chwastów oraz 
na sposoby ograniczania liczebności 
chwastów do poziomu niezagrażają-
cego roślinom uprawnym.

Warto przypomnieć, że na skutecz-
ność chwastobójczą herbicydu wpływa 
wiele czynników. Herbicydy zawiera-
jące taką samą substancję aktywną, 
mogą różnić się w zakresie terminu i 
dawki stosowania oraz wrażliwości po-
szczególnych gatunków chwastów. Po-
nadto preparaty handlowe mogą róż-
nić się ilością zawartej w nich substan-
cji aktywnej, formy użytkowej, uży-
tych środków wspomagających. Dla-
tego bardzo ważne jest przestrzeganie 
zaleceń w etykiecie stosowania her-
bicydu.

Chwast jest wrażliwy na herbicyd, 
gdy skuteczność zwalczania danego 

chwastu jest nie mniejsza niż 85%. Ga-
tunek chwastu jest uznany za średnio 
wrażliwy, gdy skuteczność znajduje się 
w przedziale 70–85%. Średnio odporny 
znajduje się w zakresie 60–70%.

Przy uprawie zbóż ozimych podkre-
śla się lepszą skuteczność stosowanych 
herbicydów, zalecanych w okresie je-
siennym. Większość herbicydów sto-
sowanych w tym okresie posiada sze-
rokie spektrum zwalczania chwastów, 
w tym miotły zbożowej, która jest groź-
nym chwastem jednoliściennym. Po-
nadto, gdy zwalczamy chwasty wscho-
dzące lub takie, które są w początko-
wych stadiach rozwojowych, trafiamy 
na okres ich największej wrażliwości 
na substancje aktywne, wchodzące w 
skład herbicydów.

Wiosenny termin zwalczania chwa-
stów w zbożach ozimych może być 
alternatywą w takich przypadkach, 
gdy nie było odpowiednich warunków 
agrotechnicznych dla przeprowadze-
nia zabiegu jesienią (np. długotrwałe 
opady, długotrwała susza, zbyt późny 
siew oziminy). Z kolei w okresie wcze-
snowiosennym warunki pogodowe 
mogą utrudniać zabiegi odchwasz-
czające (niskie temperatury, opady, 
przymrozki, niemożność wczesnego 
wjazdu w pole). 

Większość zalecanych herbicydów 
w okresie wiosennym do odchwasz-
czania zbóż posiada informację o 
spadku skuteczności wraz ze wzro-
stem faz rozwojowych chwastów. W 

takich przypadkach należy zastoso-
wać najwyższe zalecane dawki albo  
mieszaniny kilku herbicydów, co z 
ekonomicznego i środowiskowego 
punktu widzenia nie jest korzystne. 

W przypadku jesiennego odchwasz-
czania ozimin, wiosną stosuje się jedy-
nie tak zwaną dawkę korekcyjną. 

Stosowane przez wiele lat zabiegi 
chemicznego zwalczania chwastów 
mogą doprowadzić do niepożąda-
nych zjawisk takich jak: kompensa-
cja chwastów i uodparnianie się chwa-
stów. Zjawisko kompensacji chwa-
stów polega na masowym występo-
waniu na określonym areale jednego 
gatunku chwastu. Ten typ zachwasz-
czenia zagraża roślinie uprawnej. Z 
reguły taka sama liczba różnych ga-
tunków chwastów jest mniej konku-
rencyjna niż identyczna liczba takiego 
samego gatunku. Szkodliwość maso-
wego występowania jednego gatunku 
chwastu może doprowadzić do jedno-
stronnego, wybiórczego pobierania 
składników pokarmowych. 

Z kolei uodparnianie się chwastów 
na działanie stosowanych herbicydów 
polega na przejściu chwastów z grupy 
wrażliwych do grupy nie wrażliwych na 
tę samą konkretną substancję aktywną. 
Rolnika najbardziej interesuje: jak za-
pobiec tym zjawiskom? Zjawisku kom-
pensacji można zapobiec stosując tzw. 
rotację herbicydów (zmiana substancji 
aktywnej, odmienny mechanizm dzia-
łania). W przypadku groźnego uodpar-
niania się chwastów należy liczyć się z 
niemożnością poradzenia sobie z pro-
blemem w trakcie jednego sezonu we-
getacyjnego W takiej sytuacji zalecane 
jest stosowanie zarejestrowanych mie-
szanin herbicydowych.   

Dobór herbicydów jest zawarty w ar-
tykule Autora z IOR-PIB w Poznaniu.

Dr Danuta Leszczyńska
IUNG-PIB Puławy

Nadmierne zachwaszczenie jest poważnym czynnikiem ograniczającym plono-
wanie i jakość ziarna. Powszechnie dostępne śor dają możliwość łatwego stoso-
wania. Jednak często słyszymy o nadmiernym, nie zawsze uzasadnionym użyciu. 
Zanim podejmiemy decyzję o zastosowaniu herbicydu, należy dokonać tzw. moni-
toringu chwastów, z uwzględnieniem progów ekonomicznej szkodliwości.

Walka z zachwaszczeniem  
w uprawach zbóż

Nazwa chwastów Liczba sztuk/na jednostce powierzchni
Miotła zbożowa 20 szt/m2

Wyczyniec polny 30 szt/m2

Przytulia czepna 0,1 szt/m2

Rdest powojowy 2 szt/m2

Wyka kosmata 2 szt/m2

Chwasty ogółem 40–50 szt/m2

Stopień pokrycia 5%

Tab. 1. Progi szkodliwości chwastów w łanie pszenicy ozimej oceniane w 
okresie ruszenia wegetacji na wiosnę.

Źródło: Badania IUNG-PIB w Puławach.

Wiosenny termin zwalczania chwastów w zbożach ozimych może być alter-
natywą w takich przypadkach, gdy nie było odpowiednich warunków agro-
technicznych dla przeprowadzenia zabiegu jesienią (np. długotrwałe opady, 
długotrwała susza, zbyt późny siew oziminy).
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System korzeniowy re-
generuje się, gdy tem-
peratura gleby osią-

gnie +2oC, co przeważnie 
ma miejsce w pierwszej de-
kadzie marca. W tym cza-
sie następuje także pozi-
mowa regeneracja liści rze-
paku niezbędnych dla pro-
wadzenia sprawnej fotosyn-
tezy. Wówczas rośliny za-
czynają ponownie pobierać 
z gleby wodę oraz składniki 
pokarmowe i uruchamiają 
wiosenny cykl rozwojowy 
trwający 90–105 dni. Wcze-
sny okres wiosennej wege-
tacji jest odpowiedzialny za 
ustalanie potencjału plono-
twórczego rzepaku. 

Wprawdzie pierwsze za-
czątki pąków pojawiają się 
jeszcze jesienią (w fazie 3–
4 liści), ale ostateczna liczba 
łuszczyn na roślinie i nasion 
w łuszczynie jest ustalana w 
okresie 1–2 tygodni po kwit-
nieniu. Tworzeniu pąków 
kwiatowych towarzyszy bar-
dzo intensywny wzrost ło-
dygi i pędów, a więc dostęp-
ność wody i azotu oraz asy-

milatów pozwala na tworze-
nie kwiatów, które następ-
nie przekształcają się w łusz-
czyny. Zatem działania rol-
nika powinny w tym okresie 
minimalizować negatywne 
oddziaływanie środowiska 
poprzez zwrócenie szczegól-
nej uwagi na: 1. zwalczanie 
wczesnowiosennych szkod-
ników rzepaku, 2. zwalcza-
nie pojawiających się chwa-
stów oraz 3. dostarczenie ro-
ślinom niezbędnych składni-
ków pokarmowych.

Nawożenie azotem
Aby uniknąć znacznego 

obniżenia plonu, rzepak 
wymaga zastosowania wio-
sną wczesnej dawki azotu. 
Azot pod rzepak ozimy, sto-
suje się najczęściej w dawce 
podzielonej: dawka pierwsza 
– tuż po ruszeniu wiosen-
nego wzrostu (BBCH 20) i 
druga – w początku fazy wy-
dłużania pędu (BBCH 30). 
Zwykle całkowita wiosenna 
dawka azotu zależy od: stanu 
plantacji po zimie (obsada 
roślin), przewidywanego 

plonu nasion, stanowiska i 
przedplonu. Stan plantacji 
po zimie określa sposób ko-
rekty dawki, termin stosowa-
nia nawozu azotowego i jego 
formę. Jako dolną granicę ob-
sady należy przyjąć 30 roślin 
na 1 m2, idealnie rozmiesz-
czonych na polu. W takiej 
sytuacji plon koryguje się o 
0,5 t/ha i powinno się zasto-
sować uderzeniową dawkę 
azotu wynoszącą 100 kg N/
ha. Następnie, w fazie pełni 
pąkowania (BBCH 51–59), 
można podjąć decyzję o za-
stosowaniu drugiej dawki N, 
lecz nie większej niż 50 kg N/
ha. Do wytworzenia 1 dt na-
sion rzepak zużywa około 6 
kg azotu, więc chcąc uzyskać 
plon rzepaku na średnim po-
ziomie 3,5 t nasion z 1 ha po-
trzeby pokarmowe plantacji 
będą się kształtowały w za-
kresie 175–210 kg N/ha. 

Jeśli obsada roślin po zi-
mie jest zadowalająca, 
uprawa rzepaku po motyl-
kowych, po ziemniaku oraz 
do trzeciego roku po obor-
niku wymaga zastosowania 

120–140 kg N/ha. Pod rze-
pak uprawiany po grochu 
zaleca się dawkę 90–100 kg 
N/ha. Natomiast plantacje 
usytuowane po zbożach po-
winno się nawozić azotem 
w dawce 170–180 kg N/ha. 
Dawki azotu wynoszące do 
120 kg można stosować jed-
norazowo, tuż po ruszeniu 
wegetacji, aby wykorzystać 
wodę z opadów zimowo-
wiosennych. Dawki wyż-
sze należy podzielić na: ½ 
– 2/3 dawki całkowitej za-
stosowanej tuż po ruszeniu 
wegetacji i 1/3 – 1/2 całej 
dawki N, którą podaje się 
około 2 tygodnie później 
tj. w początku wydłużania 
pędu. Podział ten zabezpie-
cza plantację przed stratami 
azotu w wyniku wymycia 
oraz przed wytwarzaniem 
nadmiernej masy wegeta-
tywnej, co prowadzi do wy-
legania roślin.  

W glebie znajdują się 
pewne rezerwy azotu do-
stępnego dla roślin, okre-
ślanego jako azot mine-
ralny (Nmin), dlatego na-
leży uwzględnić tę pulę 
azotu w całkowitej dawce 
N planowanej do zastoso-
wania na danym polu. Za-
wartość Nmin można ozna-
czyć w Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej i na 
jej podstawie ustalić wiel-
kość całkowitej, wiosennej 
dawki azotu, która będzie 
podana w nawozach mine-
ralnych. Należy pamiętać, 
iż wiosenna dawka azotu 
wyznaczona za pomocą te-
stu Nmin, podlega korekcie 
w zależności od kategorii 
agronomicznej gleby. Na 
glebach lżejszych rzepak 
ma do dyspozycji około 40 
kg N, a na glebach średnich 
i ciężkich około 60 kg. 

Jeśli plantacja jest umiej-
scowiona na stanowisku 
o uregulowanym odczy-
nie oraz zasobnym w P i 
K, pierwszą część dawki N 
najlepiej podać w postaci 
szybko działającej tj. saletra 
amonowa lub RSM. Nato-
miast, gdy jesienne nawo-
żenie fosforowo-potasowe 
było niewystarczające, to 
najlepsze efekty daje zasto-
sowanie nitrofosek. Wybór 
najlepszego nawozu azoto-
wego do zastosowania w II 
dawce zależy od sytuacji 
na plantacji. Jeśli są opty-
malne warunki wzrostu 
można podać saletrę amo-
nową, saletrę wapniową lub 
mocznik, a gdy liczymy się 

z możliwością wystąpienia 
niedoboru magnezu – sto-
sujemy saletrę wapniowo-
amonową. Ważne jest, aby 
nie opóźniać II dawki N ze 
względu na możliwość jak 
największego, plonotwór-
czego wykorzystania poda-
nego azotu w warunkach  
zmniejszających się zaso-
bów wody w glebie.

Uzupełniające nawożenie 
fosforem i potasem

W sytuacji znacznych 
ubytków roślin po zimie 
lub ich licznych uszko-
dzeń nawozowa dawka 
uderzeniowa powinna być 
wzmocniona przez doda-
tek fosforu, ponieważ druga 
krytyczna faza odżywienia 
rzepaku fosforem wystę-
puje wraz z wiosennym ru-
szeniem wegetacji. Składnik 
ten odgrywa kluczową rolę 
w regeneracji uszkodzeń 
pozimowych, ponieważ sty-
muluje aktywność systemu 
korzeniowego i wzrost pę-
dów bocznych rośliny. Naj-
większe zapotrzebowanie 
rzepaku na fosfor występuje 
od fazy pąkowania do fazy 
kwitnienia, czyli w okresie 
bardzo intensywnego roz-
woju organów generatyw-
nych kształtujących osta-
teczny plon nasion. Fosfor 
bierze także udział w dal-
szej fazie rozwoju rzepaku 
poprzez wpływ na utrzyma-
nie zawiązanych łuszczyn, 
wzrost nasion i akumulację 
w nich tłuszczu. 

Niedostateczne zaopa-
trzenie rzepaku ozimego w 
potas w przedsiewnej pod-
stawowej dawce wymaga jej 
uzupełnienia na wiosnę, 
ponieważ krytyczna faza 
odżywienia rzepaku tym 
składnikiem przypada na 
okres od wiosennego rusze-
nia wegetacji aż do kwit-
nienia. Należy pamiętać, że 
potas zwiększa efektywność 
działania nawozów azoto-
wych, pośrednio wpływając 
na zawartość białka i tłusz-
czu w nasionach oraz pod-
nosi odporność roślin na 
stresy, które pojawiają się 
w okresie wegetacji (tj. cho-
roby, susza czy mróz).

Nawożenie siarką
Rośliny pobierają siarkę 

od początku do końca we-
getacji ale największe zapo-
trzebowanie na ten skład-
nik pojawia się w okresie 
kwitnienia. Całkowite za-
potrzebowanie rzepaku na 

siarkę przy plonie nasion 3 
ton z ha, wynosi 60 kg/ha. 
O nawożeniu siarką należy 
pamiętać zwłaszcza w re-
jonach oddalonych od źró-
deł zanieczyszczeń atmos-
ferycznych zawierających 
SO2, rejonach z licznymi 
opadami atmosferycznymi i 
w sytuacji częstej uprawy po 
sobie roślin krzyżowych. W 
takich warunkach stosowa-
nie siarki jest uzasadnione i 
daje widoczne efekty. Wła-
ściwe zaopatrzenie rzepaku 
w siarkę warunkuje prawi-
dłową gospodarkę azotem, 
prawidłowy pokrój roślin i 
zabarwienie kwiatów oraz 
tworzenie tkanki mecha-
nicznej (ligniny) niezbęd-
nej dla utrzymania w pio-
nie wysokich roślin o licz-
nych pędach bocznych. 
Siarka wpływa również na 
produkcję tłuszczu w na-
sionach oraz odporność 
rzepaku względem chorób 
grzybowych.  

Dawka siarki nie powinna 
być wyższa niż 15–20% cał-
kowitej dawki azotu. Należy 
pamiętać, iż dawki zbyt wy-
sokie mogą powodować ob-
niżenie plonu nasion i jego 
jakości (np. spadek zawar-
tości tłuszczu). Na glebach 
mocniejszych i w rejonach 
mniejszych opadów je-
sienno-zimowych można 
siarkę stosować jesienią 
wraz z nawozami PK, nato-
miast na glebach słabszych 
siarkę podaje się w okresie 
wczesnej wiosny (np. wraz z 
azotem w formie siarczanu 
amonu), aby zapobiec stra-
tom jonów siarkowych po-
przez wymywanie.

Nawożenie borem
Deficyt boru powoduje 

zahamowanie tworzenia 
nasion, nawet gdy gleba 
jest zasobna w siarkę. Kry-
tyczna faza zapotrzebowa-
nia na bor rozpoczyna się 
od zwarcia rzędów (BBCH 
30–39) w przypadku stano-
wiska ubogiego, a na gle-
bach zasobnych – w okre-
sie kwitnienia (BBCH 60–
69). Przy niskiej zasobności 
gleby w bor wskazane jest 
opryskiwanie roślin w fazie 
zwierania rzędów (BBCH 
30–39) i pąkowania rze-
paku (BBCH 50–59). Na-
tomiast interwencyjne na-
wożenie borem można wy-
konać przed kwitnieniem 
(BBCH 50–59) stosując So-
lubor DF, Boraks, Borovit 
czy Insol B.

Warunki pogodowe w okresie zimowym istotnie wpływają na wiosenną kondycję roślin rzepaku i ich możli-
wości plonotwórcze, dlatego przy lustracji plantacji po zimie należy zwracać uwagę na stan korzeni oraz części 
nadziemnej rzepaku. Faza wiosennego ruszenia wegetacji rozpoczyna się, gdy średnie temperatury dobowe re-
gularnie przekraczają 5oC. Sygnałem wiosennego wznowienia wegetacji rzepaku jest pojawienie się włośników 
na korzeniach. 

Dr Anna Podleśna 
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia

IUNG-PIB w Puławach

Kiedy rzepak przezimuje



Dobry przedplon 
dla cebuli to: wa-
rzywa strączkowe, 

zboża (za wyjątkiem owsa) 
oraz dyniowate. Nieko-
rzystny przedplon to: ka-
pustne, psiankowate, ko-
rzeniowe, kukurydza i ro-
śliny liliowate. Ze względu 
na słaby system korzeniowy 
cebuli gleba pod jej uprawę 
powinna być bardzo sta-
rannie przygotowana. W 
przypadku przedplonu na-
leży wykonać podorywkę, a 
następnie kilkakrotne bro-
nowanie. Jesienią należy wy-
konać głęboką orkę przed-
zimową, a wiosną spulch-
nić glebę i przygotować do 
siewu. 

Oprócz nawożenia orga-
nicznego konieczne jest na-
wożenie mineralne. Powinno 
być stosowane w oparciu o 
analizę chemiczną gleby. 
Zakres dawek azotu dla ce-
buli uprawianej z siewu wy-
nosi 100–150 kg N/ha. Po-
łowę dawki azotu daje się 
przedsiewnie, a połowę po 
pogłównym w fazie 1–4 li-
ści. Późniejsze dokarmianie 

tym pierwiastkiem opóźnia 
załamywanie szczypioru i 
pogarsza jakość cebuli. Na-
wożenie azotem może być 
stosowane w formie saletry 
amonowej lub saletrzaku. 
W przypadku, gdy wiemy, 
że cebula będzie systema-
tycznie nawadniana, można 
zwiększyć nawożenie azo-
tem o 30%.

Nawożenie fosforem wy-
konuje się wiosną, wysiewa-
jąc nawozy fosforowe wraz z 
innymi nawozami i miesza-
jąc je z glebą przy pomocy 
kultywatora. Orientacyjnie 
podaje się 100–150 P2O5 kg/
ha, (200–250 kg/ha na gle-
bach torfowych).

Nawozy potasowe wy-
siewa się wiosną wraz na-
wozami fosforowymi i przed 
wegetacyjną dawką azotu. 
Dawka potasu w przelicze-
niu na 1 ha wynosi 150–200 
kg/ha.

Nawozy potasowe należy 
stosować w formie siarczanu 
potasu. Cebula należy do 
roślin wrażliwych na chlor, 
dlatego nie powinno się sto-
sować nawozów w formie 

chlorkowej lub stosować ich 
jesienią.

W glebach torfowych 
mogą wystąpić niedobory 
mikroelementów, a zwłasz-
cza miedzi i molibdenu. 
Niedobory miedzi można 
uzupełnić poprzez zastoso-
wanie siarczanu miedzi w 
dawce 20 kg/ha, natomiast 
niedobory molibdenu stosu-
jąc molibdenian amonu lub 
sodu w dawce 1–2 kg/ha.

Odpowiednia odmiana – kluczem 
do sukcesu

Uprawa cebuli jest wyma-
gająca – by uzyskać plon 
wysokiej jakości czynimy 
wiele inwestycji, jak przy-
gotowanie gleby, nawoże-
nie, zabiegi pielęgnacyjne, 
ochrona przed chorobami 
i szkodnikami. Wiemy, że 
nasz dochód zależy od ceny 
za 1 kg cebul. 

Należy wybierać te od-
miany, które dają nam więk-
szą gwarancję uzyskania wy-
sokiego plonu, a co za tym 
idzie – nasz wysoki dochód. 
Dobór odmian cebuli w go-
spodarstwie jest elementem 
decydującym o powodzeniu 
uprawy. Należy wybierać te, 
które wykorzystają warunki 
oraz poczynione przez nas 

inwestycje. Odmiany różnią 
się między sobą wieloma ce-
chami biologicznymi i użyt-
kowymi. Wybór właściwej 
odmiany zależy przede 
wszystkim od celu uprawy 
(świeży rynek, przechowa-
nie, obieranie).

Odmiany wczesne
Jeżeli chcemy mieć ce-

bule na początku sierpnia 
i sprzedawać je na świeży 
rynek (zarówno w łusce, 
jak i możliwością obiera-
nia), odpowiednimi odmia-
nami są Exacta F1, Utopia 
F1 i Golden Spike F1. Są to 
odmiany dnia średniego lub 
powszechnie określane, jako 
„typ amerykański”, które 
szybko tworzą zgrubienia, 
dając wysokie plony – sięga-
jący 80 t/ha (a momentami 
nawet i więcej). To, co daje 
im przewagę nad innymi od-
mianami to plon, jak i wcze-
sność, dzięki której jesteśmy 
pierwsi na rynku z cebulami 
z siewu. Odmian tego typu 
się nie przechowuje. Tu za-
letą jest wczesność. 

Odmiany typu Rijnsburger
By zachować ciągłość 

zbioru oraz mieć możliwość 
przechowania, należy wy-

brać odmiany w typie Rijns-
burger. Cebule tego typu są 
genetycznie przystosowane 
do przechowywania. Cha-
rakteryzuje je cienka szyjka, 
jak i mocna łuska. W tym 
typie cebul mamy wybór – 
możemy wybrać odmiany 
wcześniejsze, lecz z krót-
szym przechowaniem lub 
odmiany późniejsze z moż-
liwością przechowania na-
wet do końca czerwca.

Pod koniec sierpnia można 
zbierać już cebule odmian 
Sunnito F1, Premito F1 i 
Baldito F1. Odmiana Sun-
nito F1 doskonale rośnie na 
różnych stanowiskach gle-
bowych dając plon już po 
ok. 117 dniach od momentu 
wschodów. Jasny kolor łu-
ski, jak i przechowanie do 
końca marca daje nam moż-
liwość dostosowania się do 
rynku. Premito F1 jest od-
mianą dająca plon już po 
ok. 113 dniach od momentu 
wschodów. Szybko formuje 
cebule a jej szczypior długo 
zachowuje zdrowotność w 

polu. Baldito F1 jest nato-
miast odmianą, która ma 
wysoki udział cebul o zgru-
bieniach rzędu 60–80 mm. 
Tak grube cebule kwalifi-
kują ją do systematycznego 
obierania podczas przecho-
wania. 

Odmiany późne, do najdłuższego 
przechowania

Wśród odmian do naj-
dłuższego przechowania 
wyróżniamy – Narvito F1 
i Bennito F1, które wyróż-
nia cienka szyjka, mocna, 
twarda łuska, wyrównany 
kaliber cebul. 

Warto pamiętać, że pol-
scy producenci cebuli kon-
kurują z rolnikami z innych 
krajów. Musimy, więc pro-
dukować cebule bardzo do-
brej jakości. Należy więc 
wybierać odpowiednie od-
miany, które wykorzystają 
poczynione przez nas na-
kłady oraz przyniosą nam 
pewny, wysoki plon, dobrej 
jakości cebul. n

Produkcji cebuli towarzyszy wiele czynników zewnętrznych, na które producent nie ma bezpośredniego 
wpływu. Głównie jest to przebieg pogody podczas okresu wegetacji. To, na co producent ma wpływ, to nawo-
żenie i wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, jak również dobór przedplonu i odpowiedniej odmiany, która przyniesie 
wysoki plon dobrej jakości cebul.

Uprawa cebuli –  jak uzyskać wysoki plon

Wszelkie informacje na temat odmian i ich właściwości przekazywane ustnie lub na pi-
śmie przez firmę Monsanto, jej pracowników lub przedstawicieli są informacjami przeka-
zywanymi w dobrej wierze. Firma Monsanto nie udziela żadnych gwarancji co do właści-
wości i przydatności sprzedawanych odmian. Wzrost roślin uzależniony jest od warunków 
klimatycznych i innych czynników. Firma Monsanto nie ponosi odpowiedzialności za prze-
kazywane informacje.

Paweł Skrzynecki, 
Monsanto Polska Sp. z o.o.

dobrej jakości?
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W okresie ciepłego i 
suchego lata nie 
ma obaw wystą-

pienia choroby na cebuli. Je-
żeli pogoda w danym roku 
już od końca wiosny zapo-
wiada się jako deszczowa i 
chłodna, to można się spo-
dziewać mączniaka rzeko-
mego już pod koniec czerwca 
i później. Cała tajemnica tkwi 
w stworzeniu odpowiednich 
warunków temperatury i 
wilgotności względnej po-
wietrza dla kiełkowania za-
rodników i okresu rozwoju 
choroby. Ważnym czynni-
kiem stymulującym rozwój 
mączniaka jest pojawienie 
się porannej rosy. Jej obec-
ność może być wskazówką 
dla plantatorów o możli-
wości wystąpienia mącz-
niaka rzekomego. W okresie 
przedzbiorczym rozwojowi 
mączniaka sprzyja wtórne 
zachwaszczenie plantacji. 
Wysokie zagęszczenie chwa-
stów w cebuli sprzyja długo 
utrzymującej się wilgotno-
ści roślin, stwarzając opty-
malne warunki dla infekcji i 
rozwoju patogenu.

Rozwój patogenu
P. destructor zimuje w po-

staci grzybni na żywych ro-
ślinach, stanowiąc pierwotne 
źródło infekcji na wiosnę. 
Pierwsze zarodnikowanie 
grzyba na roślinach może na-
stąpić już na początku maja 
na plantacjach cebuli ozimej 
lub z początkiem czerwca 
na plantacjach nasiennych 
i cebuli uprawianej z dymki. 

Przerastanie trzonków koni-
dialnych z zarodnikami na-
stępuje podczas wilgotnych 
nocy, najczęściej w okresach 
przelotnych opadów deszczu 
lub lokalnych zamgleniach w 
temperaturze 1–12°C. Za-
rodniki konidialne odrywają 
się w miarę wysychania rosy 
na liściach i rozsiewają na są-
siednie rośliny cebuli i oko-
liczne pola. Do ponownego 
skiełkowania zarodników i 
zakażenia roślin może dojść 
tylko w kropli wody. Należy 
pamiętać, że jednolite zwil-
żenie wodą powierzchni 
porażonych roślin, zwykle 
w godzinach nocnych, po-
woduje całkowite zahamo-
wanie procesu zarodniko-
wania, a co ciekawe – pro-
ces zakażenia i zarodniko-
wania grzyba jest niemoż-
liwy w czasie przewlekłych 
opadów deszczu. Najbardziej 
gwałtowny rozwój choroby 
następuje podczas zmiennej, 
zwłaszcza burzowej pogody 
i w okresach występowania 
mgieł nocnych oraz długo-
trwałego utrzymywania się 
rosy na liściach.

Profilaktyka i zwalczanie
Metody zapobiegawcze – 

ochronę cebul przed mącz-
niakiem rzekomym należy 
prowadzić kompleksowo. Ze 
względu na zimowanie pato-
genu, plantacje cebuli z siewu 
należy zakładać w znacznej 
odległości od plantacji ce-
buli nasiennej i uprawianej z 
dymki, celem eliminacji za-
grożenia zakażeniem mącz-

niakiem z tamtych pól. Wie-
dząc o tym, iż patogenowi 
w rozwoju sprzyja wysoka 
wilgotność, należy zakładać 
plantacje z dala od większych 
zbiorników wodnych, łąk i 
pól osłoniętych krzewami. 
Odpowiednie są stanowiska 
przewiewne. W przypadku 
kontynuacji uprawy cebuli 
na tym samym polu, należy 
usuwać odrosty po cebulach 
przypadkowo zimujących w 
glebie nie dalej niż do połowy 
maja. Wskazane jest usuwa-
nie roślin z pierwotnymi ob-
jawami choroby na planta-
cjach nasiennych i cebuli 
uprawianej z dymki. 

Metody chemiczne – w 
przypadku wystąpienia pier-
wotnych źródeł infekcji na 
roślinach, należy niezwłocz-
nie przystąpić do opryskiwa-
nia plantacji nasiennych, ce-
buli z dymki i cebuli z siewu 
ozimego fungicydami zgod-
nie z aktualnym Programem 
Ochrony Roślin Warzyw-
nych. Liście cebuli są długie 
i pokryte warstwą kutneru, 
który to ogranicza przyczep-
ność, a zatem i skuteczność 
stosowanych środków. Wska-
zane jest dodanie do fungicy-
dów substancji zwilżających, 
które ułatwiają równomierne 
pokrycie powierzchni rośliny 
warstwą fungicydu i zwięk-
szają jego przyczepność do 
powierzchni roślin. 

W przypadku nie wystą-
pienia sygnalizacji zagroże-
nia, należy rośliny opryski-
wać 3–4 razy co 7 dni. Na 
plantacjach nasiennych i ce-

buli z siewu ozimego pierw-
sze opryskiwanie należy 
przeprowadzić między 10–
15 maja. Na plantacjach ce-
buli z dymki opryskiwanie 
można rozpocząć po osią-
gnięciu przez rośliny 15–20 
cm wysokości. Natomiast na 
plantacjach cebuli z siewu 
wiosennego pierwsze opry-
skiwania należy rozpocząć 
między 10–20 czerwca lub 
wg sygnalizacji.

Wybierając odpowiedni 
środek, należy kierować się 
informacją o zawartym w 
nim składniku aktywnym. 
Nacisk należy nałożyć na 
przemienne stosowanie 
fungicydów, przez co ro-
zumie się, że każdy kolejny 
zabieg powinien być wyko-
nany środkiem zawierają-
cym inny składnik aktywny. 
Jest to ważne w celu zapo-

biegnięcia uodpornieniu 
się patogenu na dany czyn-
nik. Jeśli pierwszym środ-
kiem, jaki zastosujemy, bę-
dzie Ridomil Gold Mz 67,8 
WG, który posiada manko-
zeb jako składnik aktywny to 
kolejny środek po nim po-
winien zawierać inną sub-
stancję czynną, na przykład 
Amistar Opti 480 SC, który 
zawiera chlorotalonil. W za-
leżności od stopnia wystą-
pienia objawów choroby, 
opryskiwanie należy roz-
począć najpierw środkami 
zapobiegawczymi, potem 
wgłębnymi i na końcu sto-
sować środki systemiczne. 
Gdy choroby nie ma jesz-
cze w uprawie ale istnieje 
możliwość jej wystąpienia, 
stosujemy dostępne środki 
zapobiegawcze. W tym wy-
padku może to być Dithane 

NeoTec 75 WG lub Sanco-
zeb 80 WP. Środki te dzia-
łają ochronnie, warstwa fun-
gicydu uniemożliwia wnika-
nie patogenu w roślinę i na-
wiązanie z nią stosunku pa-
sożytniczego. Preparaty z tej 
grupy nie chronią roślin już 
zakażonych, gdyż nie wni-
kają w głąb rośliny, gdzie pe-
netruje grzybnia wewnątrz 
tkanki. Gdy na polu pojawią 
się objawy choroby, należy 
zastosować środki o dzia-
łaniu wgłębnym lub sys-
temicznym. Tutaj można 
wymienić Curzate M 72,5 
WP, Ekonom 72,5 WP, Mil-
dex 711,9 WG, jak również 
Helm-Cymi 72,5 WP, które 
częściowo wnikają do zaka-
żonej tkanki roślinnej. Jesz-
cze większy zasięg penetra-
cji w roślinie mają fungicydy 
układowe: Signum 33 WG 
czy Ridomil Gold MZ 68 
WG. One także działają in-
terwencyjnie, nawet jeśli in-
fekcja roślin jest w zaawan-
sowanym stanie. Oprócz 
ww. fungicydów można za-
stosować inne: Armetil M 
72 WP, Ekonom MM 72 
WP, Galben M 73 WP, Indo-
fil 80 WP, Polyram 70 WG, 
Tanos 50 WG, Toska 72,5 
WP, Valbon 72 WG, Infinito 
687,5 SC, Azzox Gold 250 
SC,  Konkret Mega 72 WG 
, MAC-Mankozeb 75 WG, 
Navaho 50 WG. Przed opry-
skiem należy dokładnie za-
poznać się z etykietą i sto-
sować się do zaleceń pro-
ducenta. n
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W uprawach cebuli największe zagrożenie chorobowe stanowi mączniak rzekomy, którego sprawcą jest orga-
nizm grzybopodobny – Peronospora destructor. Często niesłusznie mylony przez rolników z mączniakiem praw-
dziwym, ze względu na podobieństwo występowania w obu przypadkach białoszarego nalotu.

Mgr Agnieszka Czajka
Instytut Ogrodnictwa

Jak zapobiegać mączniakom na cebuli?

Mączniak rzekomy na cebuli.

Organizm Pseudo-
peronospora cu-
bensis może prze-

zimować na całorocznych 
uprawach ogórków pod 
osłonami, zaś inne formy 
zimowania nie są do końca 
w Polsce poznane. 

Właściwie w kraju cho-
roba ta pojawiła się pierw-
szy raz w latach osiem-
dziesiątych ubiegłego stu-
lecia i wówczas pamię-
tam, że istotnym zagroże-
niem ogórków był orga-
nizm P. cubensis rozprze-
strzeniany przez zarodniki 
przenoszone z wiatrem z 

cieplejszych rejonów Eu-
ropy. Nie było wówczas 
internetu a informacje z 
Bułgarii czy Czechosłowa-
cji o pojawieniu się cho-
roby otrzymywaliśmy na 
adres Instytutu Warzyw-
nictwa drogą telegramową 
(czy ktoś jeszcze pamięta tę 
bardzo pospolitą formę in-
formacji na odległość?). Po 
prostu dostawaliśmy które-
goś dnia depeszę, że pato-
gen jest na terenie Bułgarii, 
po kilku dniach kolejna de-
pesza sygnalizowała obec-
ność sprawcy w Czechosło-
wacji. Rolą Instytutu Wa-

rzywnictwa było, po kilku 
dniach od tej informacji, 
nadać komunikat do radia, 
żeby podjąć zabiegi opry-
skiwania ogórków w Pol-
sce fungicydami zapobie-
gawczymi. Najpierw pole-
cano zabiegi w rejonach po-
łudniowych a później stop-
niowo w rejonach położo-
nych w kierunku północy. 
Po prostu taki był kierunek 
przemieszczania się zarod-
ników Pseudoperonospora 
cubensis. W tamtych cza-
sach był to skuteczny sys-
tem zapobiegawczy chro-
niący ogórki w Polsce przed 

mączniakiem rzekomym. 
Sprawca bardzo szybko roz-
przestrzenia się w wysokiej 
wilgotności i przy tempera-
turze 15–20°C.

Ponieważ w Polsce nie są 
dokładnie poznane źródła 
zimowania sprawcy mącz-
niaka rzekomego ogórka, 
brak jest programu doty-
czącego izolacji plantacji 
ogórków od jakiejkolwiek 
innej. Także odmienne 
jest podejście do profilak-
tycznego zabezpieczenia 
ogórków, jeśli chodzi o ro-
śliny z potencjalną możli-
wością przenoszenia cho-

roby. Podstawą skutecznej 
profilaktyki jest natomiast 
wnikliwa lustracja roślin na 
polu i wyszukiwanie pierw-
szych objawów choroby. Z 
chwilą zauważenia żółtych 
plamek na górnej stronie 
liści, ograniczonych ner-
wami, należy zdecydowa-
nie rozpocząć zabiegi opry-
skiwania. Wówczas należy 
zastosować środki syste-
miczne o działaniu inter-
wencyjnym (na przykład: 
Ekonom MM 72 WP, Ri-
domil Gold MZ 67,8 WG, 
Mildex 711,9 WG) Po kilku 
tygodniach można włączyć 

środki wgłębne (np. Acro-
bat MZ 69 WG, Curzate M 
72,5 WP, Infinito 687,5 SC). 
W przypadku zatrzymania 
rozwoju choroby lub rozpo-
czynania zabiegów na rośli-
nach wolnych od choroby, 
można je opryskiwać także 
środkami zapobiegawczymi 
(np. Dithane NeoTec 75 
WG, Gwarant 500 SC). 
Tutaj również obowiązuje 
przemienność środków o 
różnym składniku aktyw-
nym. n

Objawy choroby to oliwkowozielone plamy na liściach, które szybko żółkną, porażone liście z czasem brązo-
wieją i zasychają, przez to szybko zasycha również cała roślina. Rozjaśnienia na liściach są ograniczone ner-
wami. Na spodniej stronie blaszki liściowej widoczne są brunatne skupiska zarodników konidialnych. 

Mączniak rzekomy dyniowatych na ogórkach

Dr Jan Sobolewski
Instytut Ogrodnictwa
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Nad ziemią

Do mszyc występu-
jących na warzy-
wach na nadziem-

nych częściach roślin zali-
czymy mszycę kapuścianą 
(Brevicoryne brasicae L.). 
Należy ona do pluskwiaków 
równoskrzydłych z rodziny 
mszycowatych. Dorosłe sa-
mice bezskrzydłe są wielko-
ści ok. 2–3 mm, koloru żół-
tozielonego z szarym, wosko-
wym nalotem. Larwy są po-
dobne do osobników doro-
słych, tylko znacznie mniej-
sze. Jest to gatunek, który ma 
jednego żywiciela, są to ro-
śliny kapustowate. Zimuje w 
stadium jaja na pozostawio-
nych resztkach warzyw ka-
pustnych pozostawionych w 
polu, oraz na różnych gatun-
kach chwastów z tej samej ro-
dziny. Wiosną wylęgają się z 
jaj osobniki bezskrzydłe, że-
rujące na chwastach czy na-
siennikach warzyw kapusto-
watych. Na przełomie maja i 
czerwca pojawiają się formy 
uskrzydlone, które migrują na 
rzepak oraz na warzywa ka-
pustne. Pod koniec lata a na 
początku jesieni zauważamy 
już formy płciowe, które ko-
pulują ze sobą. Następnie sa-
mice składają jaja, które zi-
mują aż do wiosny. Liczba po-
koleń dla tej mszycy to 8–12 
w ciągu roku.

Kolejna z mszyc to mszyca 
trzmielinowo-burakowa 

(Aphis fabae Scop.). Osob-
niki dorosłe to uskrzydlone 
lub bezskrzydłe mszyce 
koloru czarnego i długości 
około 2 mm. Formy bez-
skrzydłe są matowe z lekko 
brązowym lub ciemnozielo-
nym odcieniem, natomiast 
uskrzydlone są błyszczące. 
Larwy, podobnie jak u in-
nych gatunków mszyc są po-
dobne do bezskrzydłych do-
rosłych mszyc i są od nich 
mniejsze. To gatunek dwu-
domny, tzn. że ma dwóch 
żywicieli: pierwotnego, 
trzmielinę, jaśminowca, ka-
linę oraz wtórnego, do któ-
rych zaliczymy buraki ćwi-
kłowe, buraki cukrowe, ra-
barbar, bób, fasolę, pomi-
dory, lucernę, konopie oraz 
wiele chwastów jak ostro-
żeń polny, komosę. Na bu-
rakach występuje od połowy 
maja.

Mszyca grochowa (Acyr-
thosiphon pisi Kalt.) to jedna 
z największych mszyc żeru-
jących na różnych roślinach 
motylkowych. Osiąga dłu-
gość 3,2–5 mm, barwy zie-
lonej, syfony na odwłoku, 
długie, cienkie. Zimuje w 
stadium jaj na pędach wielo-
letnich roślin motylkowych. 
W okresie wiosennym z jaj 
wylęgają się osobniki bez-

skrzydłe. W maju i czerwcu 
rozwijają się mszyce uskrzy-
dlone, które przelatują na 
groch i inne rośliny motyl-
kowe. W ciągu roku wystę-
puje od 4 do 6 pokoleń. 

Mszyca ogórkowa 
(Aphis gossypii Glov.). Sa-
mice uskrzydlone mszycy 
są wielkości od 1,8–2 mm, 
głowa i tułów prawie czarne, 
odwłok ciemnozielony z 
plamkami na bokach. Na-
tomiast formy bezskrzydłe 
mają zmienne ubarwienie 
od jasnożółtej aż do ciem-
nozielonej. Zimują na chwa-
stach (tobołki polne, sza-
kłak), krzewach (kruszyna). 
Jest to gatunek dwudomny. 
Wiosną żeruje na żywicie-
lach zimowych, a osobniki 
uskrzydlone przelatują na 
ogórki, tam też może wy-
stąpić kilka pokoleń. Pod 
koniec lata pojawiają się 
znowu mszyce uskrzydlone, 
które przelatują na te same 
rośliny, na których wcze-
śniej zimowały.

Mszyca wierzbowo-
marchwiowa (Cavariella 
aegopodii Scop.). Osobniki 
bezskrzydłe są koloru zie-
lonego, długości 2,7 mm. 
Formy uskrzydlone są zie-
lone z czarną głową i tuło-
wiem. Pojawia się na polu 
bardzo wcześnie, żerując 
na wschodzących roślinach 

marchwi, co przy liczniej-
szym wystąpieniu może do-
prowadzić do ich wyginię-
cia. Oprócz marchwi uszka-
dza także inne rośliny bal-
daszkowate. Należy do ga-
tunku dwudomnego – zi-
muje na wierzbie.

Pod ziemią
Bawełnica topolowo-

marchwiowa (Pemphi-
gus phenax B&B) to gatu-
nek dwudomny. Mszyce są 
koloru jasnożółtego, dłu-
gości do 3mm, przykryte 
białą, watowatą wosko-
winą. Wiosenne pokolenia 
bawełnicy (3–6) rozwijają 
się na liściach topoli two-
rząc galasy. Osobniki wy-
stępujące na topolach są ja-
snozielone. Pojawiające się 
od początku czerwca formy 
uskrzydlone mszyc przela-
tują na marchew. Na mar-
chwi rozwija się od 6 do 9 
pokoleń mszyc bezskrzy-
dłych. Jesienią uskrzydlone 
mszyce przelatują na topolę 
i tam składają pod korę jaja, 
które zimują. Żerują na ko-
rzeniu palowym marchwi, 
efektem wysysania soków 
jest zahamowanie wzrostu 
korzeni, przy braku widocz-
nych uszkodzeń roślin. Naj-
większe szkody bawełnicy 
stwierdza się w sierpniu i 
wrześniu.

Bawełnica topolowo-sa-
łatowa (Pemphigus bursa-
rius L.) występuje w warun-
kach Polski głównie na sała-

cie uprawianej w polu. Za-
siedla korzenie sałaty, po-
krywając je białym wosko-
wym nalotem przypomi-
nającym watę, pod którym 
żeruje. Osobniki występu-
jące na korzeniach sałaty są 
małe, do 1,8 mm. Rośliny 
zaatakowane przez mszyce 
słabo rosną, główki są kar-
łowe a przy dużym nasło-
necznieniu mogą więdnąć. 

Szkodliwość
Szkodliwe dla roślin 

uprawnych są zarówno 
formy dorosłe, jak i larwy 
mszyc. Szkodliwość bezpo-
średnia polega na wysysa-
niu soków z tkanek roślin, 
prowadzi do obumierania 
fragmentów lub całych ro-
ślin wskutek zaburzeń fi-
zjologicznych. W miejscach 
żerowania może dochodzić 
do wtórnych porażeń przez 
choroby grzybowe i bakte-
rie. Słodka spadź, jaką wy-
dzielają mszyce, jest wspa-
niałą pożywką dla wielu 
chorób grzybowych i bak-
teryjnych.

Szkodliwość pośrednia 
polega na przenoszeniu wi-
rusów przez mszyce.

Zwalczanie mszyc
Jedną z metod zwalczania 

mszyc jest metoda agrotech-
niczna polegająca na staran-
nym niszczeniu resztek po-
zbiorczych i ich dokład-
nym przykryciu w czasie 
orki, utrzymaniu plantacji 

i wokół niej czystości bez 
żadnych chwastów, na któ-
rych by mogły rozwijać się 
mszyce. Ważna jest też lo-
kalizacja plantacji, powinna 
znajdować się z dala od ro-
ślin żywicielskich (np. mar-
chew z dala od zadrzewień 
topoli).

Przystępując do zwalcza-
nia chemicznego musimy 
pamiętać o tym, że mszyce 
mają licznych wrogów na-
turalnych, takich jak: bie-
dronki, pasożytnicze błon-
kówki, larwy bzygowatych 
i inne. Jak podaje literatura 
i obserwacje własne, wro-
gowie naturalni pojawiają 
się masowo na ogół od kilku 
do kilkunastu dni po nalo-
cie mszyc na rośliny. Dla-
tego też należy często lu-
strować plantację i po po-
jawieniu się pierwszych ko-
loni mszyc wykonać zabieg 
przed masowym pojawie-
niem się wrogów natural-
nych, aby nie zniszczyć na-
szych sprzymierzeńców w 
walce ze szkodnikiem. Sto-
sując środki chemiczne na-
leży pamiętać o doborze, 
wybierać środki selektywne, 
które działają na danego 
agrofaga. Stosować środki 
chemiczne zarejestrowane 
w Polsce oraz zgodnie z ety-
kietą na danym preparacie. 

Jest też tzw. metoda eko-
logiczna, stosowana najczę-
ściej w ogródkach działko-
wych lub na małych plan-
tacjach. n
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Warzywa bez mszyc

Mszyce stanowią bardzo dużą grupę kosmopolitycznie występujących szkodników na wszystkich uprawach rol-
niczych, warzywniczych, sadowniczych i leśnych. Na warzywach występują zarówno w polu, jak i pod osłonami. 
Żerują w koloniach na nadziemnych częściach rośliny, zasiedlają młode pędy roślin oraz liście, mogą też wystę-
pować na korzeniach roślin. 

Mgr inż. Dariusz Rybczyński
Instytut Ogrodnictwa

Z rozsady uprawia się 
wiele odmian wa-
rzyw kapustnych, 

ponieważ charakteryzują 
się wolnym wzrostem i 
pielęgnacja oraz ochrona 
przed chorobami w rozsad-
niku jest o wiele prostsza 
niż w gruncie.

Produkcję rozsad zaczy-
namy od drugiej połowy lu-
tego, pamiętając o indywi-
dualnych wymaganiach  da-
nych gatunków warzyw np.: 
terminie siewu, oświetle-
niu, temperaturze itp. Pod-
łoże w rozsadzie musi za-
wierać odpowiednią ilość 
składników odżywczych, 
strukturę, odczyn pH zbli-
żony do obojętnego, oraz 
najważniejsze – musi być 
wolne od różnego rodzaju 
patogenów i szkodników. 

Do odkażania można sto-
sować – zgodnie z etykie-
tami – Previcur Energy 840 
SL, Nemasol 510 SC, Top-
sin M 500 SC. W przypadku 
dwóch ostatnich środków 
należy pamiętać, że zabieg 
musimy wykonać w termi-
nie bezpiecznym dla roślin 
lub nawet już jesienią. 

Wczesną wiosną nie ma 
znacznego zagrożenia pato-
genami atakującymi części 
nadziemne roślin. Zagro-
żenie natomiast stanowią 
choroby odglebowe oraz 
te przenoszone wraz z na-
sionami. Sprawcy tych cho-
rób porażają wszystkie ga-
tunki warzyw uprawianych 
z siewu. Należy pamiętać, 
aby nasiona były wcześniej 
zaprawione. Do tego celu 
zaleca się stosowanie pre-

paratu zawierającego tria-
num (Zaprawa Nasienna T 
75 DS/WS) lub mankozeb 
(MAC – Mankozeb 75 WG, 
Sancozeb 80 WP).

Bardzo ważną rzeczą w 
uprawie w rozsadniku jest 
podlewanie. Musi być ono 
równomierne, aby nie do-
puścić do nadmiernej wil-
gotności bądź przesusze-
nia, co powoduje nierówny 
wzrost, więdnięcie i wypa-
danie roślin oraz choroby 
zgorzelowe. Rozsady po-
winny być zabezpieczone 
przed chorobami zgorze-
lowymi. Choroby te po-
jawiają się, gdy nie są za-
pewnione optymalne wa-
runki wzrostu roślin. Wa-
runkami sprzyjającymi roz-
wojowi grzybów powodują-
cych zgorzele są niska tem-

peratura i zbyt duża wil-
gotność podłoża oraz zbyt 
wysoka temperatura, duża 
wilgotność podłoża i po-
wietrza, jak i duże zagęsz-
czenie roślin. Preparatem 
chroniącym siewki przed 
zgorzelami siewek i fytofto-
rozą, powodowanymi przez 
grzyby z rodzaju Pythium i 
Phytophtora jest Previcur 
Energy 840 SL (propamo-
karb + fosetyl glinu). 

W rozsadzie warzyw ka-
pustnych do zwalczania 
mączniaka rzekomego sto-
suje się środki zawierające 
mankozeb np. Dithane Neo-
Tec 75 WG, Ekonom 72 WP, 
Ekonom MM 72 WP, Kon-
kret Mega 72 WG, MAC 
– Mankozeb 75 WG, me-
tiram np.; Polyram 70 WG 
– mączniak rzekomy i zgo-

rzele siewek. Aby fungicyd 
spełnił swoje zadanie musi 
być stosowany zgodnie z 
etykietą, oraz z terminem 
wykonania zabiegu. Pamię-
tać musimy, że nie wolno 
stosować naprzemiennie 
fungicydów z tą samą sub-
stancją aktywną, gdyż na-
stępuje szybkie uodpornie-
nie się patogenu i obniżenie 
skuteczności fungicydu. 

Ważne jest, aby rozsadę 
produkowaną w pomiesz-
czeniach zahartować przed 
wysadzeniem na miejsce 
stałe, czyli obniżyć tempe-
raturę i ograniczyć podle-
wanie. Hartowanie w zim-
nym inspekcie i pod osło-
nami trwa od 10 do 14 dni. 
Polega ono na coraz dłuż-
szym wietrzeniu roślin, 
najpierw w ciągu dnia, 

a później również nocą. 
Przed wysadzeniem roz-
sadę trzeba nawieźć, oraz 
w przypadku warzyw ka-
pustnych zabezpieczyć 
przed szkodnikami. 

Warto jeszcze nadmie-
nić, iż dosyć skuteczną me-
todą jest dezynfekcja ter-
miczna podłoży mineral-
nych przez  parowanie. Nie-
stety, metoda ta od wielu lat 
jest niepopularna z uwagi 
na wysoki koszt (parowa-
nie 1 m2 podłoża zużywa 
około 12 kg węgla), ale je-
żeli plantator zdecyduje się 
na taki zabieg, to trzeba pa-
miętać, że czas ekspozycji 
parowania  musi wynosić 
około 90 minut. Uprawa 
roślin po takim parowaniu 
jest możliwa dopiero po 2 
tygodniach. n

ochrona

Mgr Aleksandra Gidelska
Instytut Ogrodnictwa

Nie zawlecz chorób na pole!

Z rozsady uprawia się warzywa o długim okresie wegetacji oraz potrzebujące odpowiednich temperatur np.: 
pomidory, paprykę, seler. Wysadzamy je po wiosennych przymrozkach. Uprawa w rozsadnikach daje możli-
wość pozyskania obfitszych i lepszych plonów. 
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Nicienie fitofagiczne 
odżywiają się po-
przez nakłuwanie 

aparatem gębowym, w po-
staci sztyletu, tkanki roślin 
i wysysają z nich zawartość. 
Jednocześnie wprowadzają 
swoje toksyny wpływające na 
fizjologię rośliny, powodują 
mechaniczne uszkodzenia 
tkanek, a także mogą prze-
nosić czynniki chorobotwór-
cze.

Guzak północny
Powszechnie występu-

jącą grupą nicieni w upra-
wach warzyw są guzaki. Naj-
częściej spotykanym gatun-
kiem jest guzak północny 
(Meloidogyne hapla). Pre-
feruje on przewiewne, lek-
kie, piaszczyste i organiczne 
gleby. Szczególną szkodli-
wość guzaka północnego 
obserwuje się w uprawach 
selera i marchwi. Ale mogą 
powodować szkody także 
w uprawach buraków i pie-
truszki. Także ziemniaki, 
groch, sałata i koniczyna są 
roślinami żywicielskimi, o 
czym trzeba pamiętać przy 
ustalaniu płodozmianu. Na 
glebach z liczną populacją 
tego gatunku obserwuje się 
opóźnienie wschodów roślin, 
żółknięcie liści i ich usycha-
nie. Objawy nie występują, 
jeśli podczas wzrostu roślin 
obecne są częste opady. Star-

sze rośliny, w wyniku zakłó-
cenia swojej fizjologii two-
rzą nadmiar drobnych ko-
rzeni. Na nich początkowo 
pojawiają się zgrubienia, a 
następnie wyrośla, w których 
to obecne są nieruchome sta-
dia rozwojowe. W przypadku 
silnego zaatakowania roślin 
dochodzi do deformacji ko-
rzeni zapasowych i spichrzo-
wych. Guzaki mogą powo-
dować straty wielkości po-
łowy plonu.

Korzeniak szkodliwy 
Drugą grupą szkodliwych 

nicieni pod względem czę-
stotliwości występowania są 
korzeniaki. Tak jak guzaki, 
mogą powodować znaczące 
straty w plonie. Największe 
stwierdza się w przypadku 
zainfekowania roślin przez 
korzeniaka szkodliwego 
(Pratylenchus penetrans). 
Szczególnie groźny jest w 
uprawach sałaty, cebuli, ka-
lafiora i kapusty. Głównym 
objawem żerowania korze-
niaków na roślinach są ne-
krozy korzeni i zreduko-
wanie rozmiarów systemu 
korzeniowego. Uszkodze-
nia przez nie spowodowane 
stanowią wrota do infekcji 
przez patogeny, a także po-
wodują mniejszą mrozood-
porność i większą podatność 
roślin na usychanie.

Mątwik burakowy
Nicieniem będącym po-

ważnym szkodnikiem w 
uprawie buraka jest mą-
twik burakowy (Heterodera 
schachtii). Może on zna-
cząco obniżać plon buraków, 
zwłaszcza tam gdzie obser-
wowany jest efekt „zmęcze-
nia” gleby wynikający z kil-
kuletniej uprawy buraków w 
tym samym miejscu. Pora-
żone rośliny mają zahamo-
wany wzrost, obserwuje się 
żółknięcie liści i powstanie 
„brody korzeniowej” Nicień 
ten rozwija się także na ro-
ślinach uprawnych z rodziny 
kapustowatych, komosowa-
tych i rdestowatych. Pozo-
stające w glebie cysty nawet 
do 10 lat mogą utrzymywać 
zdolność infekcyjną. Stąd 
bezwzględnie nie powinno 
się uprawiać na polach, przez 
nie zaatakowanych, buraków 
przez nawet 8 lat. 

Niszczyk zjadliwy
Groźnym, szczególnie dla 

uprawy cebuli i czosnku jest 
niszczyk zjadliwy (Dity-
lenchus dipsaci). Trudny do 
stwierdzenia ze względu wy-
stępowania objawów pod ko-
niec wegetacji. Larwy bezpo-
średnio ze środowiska glebo-
wego zasiedlają cebule. Zain-
fekowane siewki mają nie-
specyficzne zmiany – są one 
jasno zabarwione i dochodzi 

do ich deformacji. Starsze ro-
śliny mają objawy karłowato-
ści, wygniwania główki ko-
rzenia zapasowego, czernie-
nie i zasychanie ogonków li-
ściowych, które to pękają u 
podstawy. Gatunek ten wy-
stępuje także na selerze, pie-
truszce i marchwi. 
Szpilecznik baldasznik

W uprawie pietruszki i 
selera zagrożenie stanowić 
może szpilecznik baldasz-
nik (Paratylenchus bukowi-
nensis). Uszkadzając korze-
nie tworzy wrota infekcyjne 
dla patogenów. Powoduje or-
dzawienie korzeni co może 
być także efektem wtórnego 
porażenia przez choroby. 
Rośliny silnie zainfekowane 
mają przede wszystkim za-
hamowany wzrost, ale mogą 
także gnić. Na marchwi opi-
sany gatunek się rozwija, ale 
jej nie uszkadza.

Krępaki i długacze
Innymi szkodliwymi ni-

cieniami są krępaki (rodzaj 
Trichodorus i Paratrichodo-
rus) i długacze (Longidorus 
sp.). Swoim żerowaniem po-
wodują uszkodzenia tkanki 
korzeni co z kolei skutkuje 
zaburzeniami wzrostu i wy-
stąpieniem deformacji. Waż-
nym aspektem szkodliwości 
jest obecność tych nicieni w 
kompleksach chorobotwór-
czych i możliwość przeno-

szenia wirusów przez nie-
które gatunki.

Najważniejsza profilaktyka
W ochronie przed nicie-

niami najważniejsza jest pro-
filaktyka. Przed założeniem 
uprawy, zwłaszcza jeśli jest 
podejrzenie o obecności ni-
cieni pasożytniczych i upra-
wiany będzie wrażliwy gatu-
nek rośliny, warto przepro-
wadzić test biologiczny. Ro-
śliną testową jest sałata lub 
seler. Test polega na określe-
niu liczebności wyrośli w sys-
temie korzeniowym rośliny 
uprawionej na glebie z ba-
danego pola. Inną metodą 
stwierdzenia nicieni w gle-
bie jest pobranie prób gle-
bowych i test na ich obec-
ność. Zalecane jest pobranie 
50 prób/ha uprawy z głębo-
kości do 30 cm. Miejscami 
pobrania prób powinny być 
szczególnie te, w których za-
obserwowało się niepokojące 
zmiany w wyglądzie roślin. 
Próby należy razem wymie-
szać i oddać do badań labo-
ratoryjnych, gdzie uzyskaną 
ważną informacją powinien 
być posiadany gatunek szko-
dliwego nicienia.

Zmianowanie
Zwalczanie nicieni polega 

głównie na zmianowaniu. 
Podstawą jest uwzględnie-
nie w płodozmianie upraw 
jednoliściennych (w przy-
padku wystąpienia guzaka 
północnego najlepiej upra-
wiać je przez 3 lata), z wy-
jątkiem owsa. W ogranicza-
niu liczebności populacji ni-
cieni szczególnie ważne jest 
utrzymanie pola wolnego od 
chwastów dwuliściennych, 
które to często są przez nie 
zasiedlane. Zabiegi dostęp-
nymi środkami najlepiej 
przeprowadzać w okresie 
przed wystąpieniem dużych 
liczebności larw. Najczęściej 
przypada on w środku kwiet-
nia i środku sierpnia. Można 
ograniczyć porażenie roślin 
także poprzez wysadzenie w 
pole roślin w okresie mniej 
licznego występowania ni-
cieni w glebie – wczesną 
wiosną lub późną jesienią. 

Pomocne może być także 
uprawianie odmian toleran-
cyjnych, mniej wrażliwych 
oraz odpornych. 

Fumigacja
W uprawach pod osłonami 

skutecznym zabiegiem jest 
fumigacja gleby i odkażanie 
aktywną parą wodną. Korze-
niaki, szpileczniki, krępaki, 
długacze i niszczyk zjadliwy 
są nicieniami o wolnożyją-
cym trybie życia (przemiesz-
czają się w celu odnalezie-
nie kolejnej rośliny żywiciel-
skiej), co należy uwzględnić 
przy ustalaniu zasad fitosani-
tarnych w gospodarstwie. W 
przypadku ich obecności w 
uprawie szczególnie istotne 
staje się: dbanie o czystość 
narzędzi używanych do prac 
glebowych, usuwanie i nisz-
czenie porażonych roślin. 

Ochrona chemiczna
Aktualnie zarejestrowane 

są dwa środki w celu zwal-
czania nicieni. Pierwszym 
jest środek Vydate 10 G, za-
wierający substancję czynną 
z grupy karbaminianów. Do 
stosowania doglebowego 
w uprawie marchwi. Śro-
dek ten można zastosować 
podczas siewu (10 kg/ha), ale 
w rzędach i to pod warun-
kiem odstępu między redli-
nami większymi niż 50 cm. 
Możliwe jest zastosowanie 
tego środka przed siewem w 
dawce 40 kg/ha, ale pamię-
tać należy o szybkim wymie-
szaniu granul z glebą.  Dru-
gim środkiem w celu zwal-
czenia nicieni jest zawiera-
jący metam sodowy – Ne-
masol 510 SL. Należy go 
stosować w celu komplek-
sowego odkażania gleby. Za-
lecaną dawką jest 70 ml/m2 
na głębokość co najmniej 20 
cm. Ze względu na swoją fi-
totoksyczność powinno za-
stosować się go najpóźniej 
do 1,5 tygodnia przed roz-
poczęciem uprawy. Ważne 
jest uwzględnienie w proce-
sie odkażania zaleceń doty-
czących utrzymania wilgot-
ności gleby po jego zastoso-
waniu. n

Nicienie są to robaki obłe żyjące przede wszystkim w środowisku wodnym lub glebowym. Większość gatunków 
prowadzi pasożytniczy tryb życia. Te będące szkodnikami warzyw osiągają do 5 mm długości i przeważnie nie 
są widoczne „gołym okiem”. Tylko cysty na korzeniach marchwi i zgrubiałe samice mątwika burakowego na ko-
rzeniach są dostrzegalne. 

Nicienie i ich zwalczanie

Mgr Andrzej Lewandowski
Instytut Ogrodnictwa

Korzeń marchwi z uszkodzeniami spowodowanymi przez 
nicienie.

Na spotkaniu omó-
wiono najważniej-
sze zagadnienia 

prawidłowego przechowa-
nia cebul oraz zaprezento-
wano przybyłym kilkudzie-
sięciu producentom ofertę 
odmian cebul do przecho-
wania marki Seminis.

– Uzyskanie dobrej jako-
ści cebul z przechowalni to 
proces niezwykle złożony, 
który rozpoczyna się już w 
momencie wyboru nasion 
– informował Paweł Skrzy-
necki, menedżer handlowy 
w rejonie Polski Zachod-
niej. – Ważne jest, aby od-
miana genetycznie tworzyła 
cienką szyjkę oraz jak naj-
więcej łusek zewnętrznych.

Marka Seminis zaprezen-
towała odmiany sprawdzone 

i chętnie kupowane oraz no-
wości. Wysoki plon grubych, 
kulistych cebul daje Barito 
F1, szybkim wzrostem i sil-
nym wigorem charaktery-
zuje się Premnito F1, do dłu-
giego przechowywania po-
lecana jet odmiana Baldito 
F1. Dobrze przechowuje 
się również odmiana Ben-
nito F1, a najdłużej cebula 
Narvito F1. Dobry plon na 
różnych glebach uzyska się 
przy odmianie Sunnito F1, 
a z wysokiego plonu bardzo 
dobrej jakości znana jest ce-
bula Bennito F1. Wśród no-
wości na uwagę zasługują 
RX 4947 F1 oraz RX 3700 
F1.

Składowanie cebul to też 
sztuka, co potwierdził wła-
ściciel przechowalni Ma-

rek Michalak: – Na jednej 
pryzmie, w jednym boksie 
powinna być ta sama od-
miana lub ostatecznie od-
miany o zbliżonym okre-
sie przechowywania. Bar-
dzo ważny jest też wstępny 
proces schładzania cebul, 
zanim trafią do długiego 
przechowywania. 

W przechowalniach wy-
korzystujących do schła-
dzania powietrze ze-
wnętrzne, w warunkach 
Polski można cebule z po-
wodzeniem przechowywać 
do połowy marca. Lepsze 
warunki przechowywania 
daje zastosowanie kontro-
lowanej atmosfery. n

Spotkanie w przechowalni cebuli

W dniu 16 stycznia firma Monsanto – Seminis zorgani-
zowała spotkanie w przechowalni cebuli Pana Marka 
Michalaka w Fabianowie k. Kalisza.

Ewa Grabowska
Wiadomości Rolnicze Polska

ewa@wrp.pl

Uczestnicy spotkania w przechowalni cebul Seminis.
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Z tych względów 
utrzymanie zwie-
rząt, obok żywienia, 

należy do istotnych czynni-
ków, wpływających na ja-
kość wieprzowiny.

W okresie odchowu tucz-
ników najbardziej streso-
gennymi czynnikami są ta-
kie warunki przetrzymywa-
nia zwierząt jak np.: wiel-
kość kojca, możliwość po-
ruszania się, światło, kon-
takt z obsługą. Szczególnie 
ryzykowne jest mieszanie 
grup świń, gdzie zwierzęta 
stojące najwyżej w hie-
rarchii stada podejmują 
walki w celu ustalenia no-
wych zasad podrzędności 
w powstałym stadzie. Wy-
nikiem takich walk są nie 
tylko uszkodzenia skóry, 
ale głównie wyczerpanie 
zapasu glikogenu, pro-
wadzące do powstawania 
mięsa DFD. Szczególnie po-
datnymi na czynniki streso-
genne są tuczniki, nosiciele 
genu HALn.

Większość specjalistów 
uważa, że przyczyny walk 

między świniami w kojcu 
są wieloczynnikowe i ge-
neralnie mało poznane. Za 
główne uważa się błędy w 
utrzymaniu zwierząt, złe 
warunki środowiskowe, 
niewłaściwe żywienie oraz 
stres. Najważniejszą z nich 
wydaje się być nadmierne 
zagęszczenie warchlaków i 
tuczników w kojcach, gdzie 
panujące warunki wywo-
łują wśród zwierząt agresję. 
Ciągłe walki o terytorium, 
niemożność wypoczynku 
z powodu zbyt małej po-
wierzchni legowiskowej po-
ciągają za sobą nadpobudli-
wość zwierząt. 

Świnie z natury są zwie-
rzętami towarzyskimi, a 
w stadzie występuje hie-
rarchia, tj. ustalone rela-
cje między rodzeństwem 
i mniej spokrewnionymi 
osobnikami oraz lochami 
i knurami. Czasami bywa 
ona burzona incydental-
nymi aktami agresji, i ich 
liczba rośnie z roku na rok, 
niekiedy kończy się kaniba-
lizmem. Problem ten do-

tyka szczególnie gospodar-
stwa zajmujące się tuczem 
świń i należy do ważniej-
szych czynników ujemnie 
rzutujących na wyniki eko-
nomiczne. Szacuje się, że 
zjawisko to występuje w 
około 15–20% tuczarni i 
dotyczy zwykle starszych 
warchlaków oraz tuczni-
ków. U prosiąt ssących i 
loch pojawia się rzadko. 

Straty spowodowane wal-
kami świń to zwiększona 
liczba upadków zwierząt, 
oraz również gorsze przy-
rosty. Poturbowane zwie-
rzęta często charłaczeją i 
nierzadko poddawane są 
długotrwałemu leczeniu, 
a gdy trafią do rzeźni, ze 
względu na występujące 
ropnie, podlegają częścio-
wej lub całkowitej konfi-
skacie. Skutki agresji u świń 
mogą być czasami bardzo 
poważne, np. poobgryzane 
ogony i uszy, a także zady 
oraz boki zwierząt, paraliż 
tylnych kończyn itp. U pro-
siąt, rany na głowie mogą 
ułatwiać wnikanie Staphy-

lococcus hyicus, doprowa-
dzając do rozwinięcia się 
smolenia.

Częściej zachowanie agre-
sywne świń przejawia się w 
bezściołowych chlewniach 
– tam, gdzie zwierzęta nie 
mają szans na zaspokojenie 
swoich potrzeb behawioral-
nych. Ściółka ze słomy, tro-
cin z drzew iglastych, kora 
drzewna lub torf pozwala 
świniom nie tylko zaspoka-
jać naturalne potrzeby ry-
cia i przeszukiwania pod-
łoża, ale poprawia komfort 
cieplny w chlewni (schła-
dzania się podczas upałów 
czy ogrzewanie w okresie 
jesienno-zimowym). Możli-
wość ciągłego przekopywa-
nia słomy zmniejsza u nich 
ponadto prawdopodobień-
stwo występowania stresu, 
a nawet agresji. Świnie bar-
dzo często z upodobaniem 
żują słomę.

Umieszczanie „zabawek” 
w kojcu może znacząco 
ograniczać agresywne za-
chowanie się, a ponadto za-
chęcać świnie do rycia i po-

bierania pokarmu. Dowie-
dziono, że świnie wykazują 
upodobanie do rozmaitych 
„zabawek”. Słoma bądź zie-
mia umieszczone w kojcu 
stymulują zwierzęta do ry-
cia i zainteresowania się 
innymi czynnościami niż 
walki. I tak, aby odwrócić 
uwagę zwierząt od gryzie-
nia, można do kojca doda-
wać specjalne przedmioty 
np. piasek z drobnymi ka-
mieniami, gruby miał z wę-
gla brunatnego, łańcuchy, 
opony lub gumowe piłki do 
zabawy. Zachęcanie świń 
do aktywności jest ważnym 
czynnikiem likwidującym 
nudę oraz stres. Zajęcie bo-
wiem sprzyja poprawie sa-
mopoczucia, co w konse-
kwencji może przekładać 
się również na polepsze-
nie jakości uzyskiwanego 
mięsa. 

Zapewnienie rozrywki w 
kojcach dla tuczników, od 
początku 2013 roku, stało 
się obowiązkiem hodow-
ców. Za niespełnianie wy-
mogów rolnikom może 

grozić utrata części lub w 
szczególnych wypadkach 
nawet całości dopłat unij-
nych. Pieczę nas kontrolą 
poziomu nudy w kojcu 
mają sprawować... lekarze 
weterynarii.

Jak na razie hodowcy sta-
rają się zagospodarować 
wolny czas swoich świń 
wyposażając je w gumowe 
piłki, plastikowe butelki, 
stare, zużyte opony samo-
chodowe, gałęzie drzew, ka-
wałki drewna itp. Łańcu-
chy metalowe zawieszone 
nad kojcem mogą również 
stanowić cenną zabawkę 
dla tuczników. Na świecie 
z kolei, jak grzyby po desz-
czu, powstają już gry kom-
puterowe dla zwierząt. U 
nas jak na razie, nie cieszą 
się zainteresowaniem ho-
dowców. n

Stan emocjonalny świń rzutuje na wskaźniki biochemiczne w komórkach ich mięśni. Gdy zwierzęta są zestreso-
wane, w ich organizmach zachodzi szereg różnych reakcji biochemicznych, które w konsekwencji niekorzystnie 
wpływają na jakość uzyskiwanego mięsa.

Tadeusz Barowicz

Nuda w kojcu

Blisko 30 proc. gospo-
darstw rolnych pla-
nuje w ciągu najbliż-

szych 12 miesięcy zakup ma-
szyn – wynika z raportu „Agro 
pod lupą”. 

– Z inwestycji, które chcą 
poczynić, na pierwszym miej-
scu jest właśnie zakup ma-
szyn rolniczych, głównie cią-
gników, agregatów uprawowo-
siewnych. Na drugim miejscu 
stawiają powiększenie areału, 
a na trzecim – koncentrację 
działalności na produkcji rol-
nej, która przynosi największy 
zysk. Widać, że jest to nowocze-
sny sposób myślenia, szukania 
efektywnych inwestycji i póź-
niej szukania jak największego 
zysku – mówi Agencji Infor-
macyjnej Newseria Sławomir 
Dudziak, dyrektor sprzedaży 
Agro w Europejskim Fundu-
szu Leasingowym.

Dodaje, że maszyny, w które 
inwestują polscy rolnicy, to naj-
nowocześniejszy sprzęt, spoty-
kany do tej pory głównie w pań-
stwach Europy Zachodniej.

– Coraz częściej na polskiej 
wsi spotyka się nowoczesne 

urządzenia, chociażby ciągniki 
z klimatyzacją czy tzw. rolnic-
two precyzyjne, czyli na przy-
kład sianie, oranie, uprawianie 
pola przy zastosowaniu GPS-
u, sygnału z satelity i innych 
tego typu urządzeń. W wielu 
aspektach wydaje mi się, że do-
goniliśmy Europę Zachodnią. 
Polska w tej chwili jest, jeżeli 
chodzi o sprzedaż maszyn rol-
niczych, czwartym rynkiem w 
Europie, po Niemczech, Francji 
i Włoszech – wskazuje Sławo-
mir Dudziak.

Prawie 30 proc. responden-
tów korzystało z dotacji unij-
nych na zakup maszyn i urzą-
dzeń rolniczych. Dominują w 
tej grupie zwłaszcza duże go-
spodarstwa rolne powyżej 40 
ESU (kryterium charakteryzo-
wania gospodarstwa rolnego 
w Unii Europejskiej, zależne 
od przychodów).

Co więcej, 34 proc. bada-
nych ocenia swoją sytuację 
materialną raczej pozytyw-
nie lub zdecydowanie pozy-
tywnie. Zdaniem połowy rol-
ników także w ciągu kolejnego 
roku sytuacja nie powinna 

się zmienić, a rynek agro jest 
i nadal pozostanie jednym z 
najdynamiczniej rozwijają-
cych się segmentów.

– W zasadzie rynek ciągni-
ków od 4-5 lat rośnie w tem-
pie około 20 proc. W tym roku 
padnie rekord sprzedaży. Bę-
dzie to około 20 tys. ciągników 
nowych oraz 14-15 tys. ciągni-
ków używanych. Jest to bar-
dzo duży wzrost. Od wejścia do 
Unii Europejskiej, przez osiem 
lat sprzedano prawie ćwierć 
miliona nowych ciągników rol-
niczych – informuje dyrektor 
w EFL.

Z badań przeprowadzo-
nych przez firmę badawczą 
Martin&Jacob na zlecenie 
Europejskiego Funduszu Le-
asingowego wynika także, że 
dwie trzecie badanych rolni-
ków jest zdania, że warunki 
do prowadzenia działalności 
rolniczej są w Polsce trudne. 
Jednocześnie najmniejsze 
problemy dotyczą finanso-
wania inwestycji.

– Badanie wykazało trend 
niekorespondujący z naszym 
postrzeganiem rolnictwa. 70 

proc. rolników nie widzi pro-
blemów z dostępem do finan-
sowania, szczególnie widzimy 
to wyraźnie w gospodarstwach 
większych. Im większe gospo-
darstwo, tym mniej barier – 
mówi Sławomir Dudziak.

Do finansowania bieżącej 
działalności rolnicy wyko-

rzystują przede wszystkim 
środki własne (33 proc.), 
kredyty preferencyjne, ko-
mercyjne lub pożyczki (34 
proc.) albo leasing (1 proc.). 
Również z własnych środ-
ków większość rolników (60 
proc.) zamierza pokryć przy-
szłe inwestycje. 

Do głównych barier roz-
woju rolnicy zaliczają przede 
wszystkim: wysokie koszty 
środków produkcji rolnej – 
wskazało na nie 88 proc. re-
spondentów, jej nieopłacal-
ność – 68 proc. oraz nieko-
rzystne warunki klimatyczne/
glebowe – 42 proc. n

Polska czwartym rynkiem w Europie

– Polskie rolnictwo rozwija się bardzo szybko. W tej chwili nie ustępujemy już w wielu aspektach rolnictwu w 
państwach Europy Zachodniej – uważa Sławomir Dudziak, dyrektor sprzedaży Agro w Europejskim Funduszu 
Leasingowym. Mimo że 2/3 rolników deklaruje, iż warunki do prowadzenia działalności rolniczej w kraju są 
trudne, to nie mają większych trudności ze zdobyciem na nią finansowania. 

Alan. Źródło: Newseria

Do finansowania bieżącej działalności rolnicy wykorzystują przede wszystkim środki 
własne (33 proc.), kredyty preferencyjne, komercyjne lub pożyczki (34 proc.) albo le-
asing (1 proc.). Również z własnych środków większość rolników (60 proc.) zamierza 
pokryć przyszłe inwestycje.
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K onsekwencjami 
zranień mogą 
być bowiem m.in. 

wtórne zakażenia, obniże-
nie odporności zwierząt, 
słabsze przyrosty, gorsze 
wykorzystanie paszy, rop-
nie kręgosłupa, porażenie 
kończyn tylnych, a także 
dyskwalifikacja poubo-
jowa tusz. 

Większość specjalistów 
uważa, że przyczyny ka-
nibalizmu u świń są wie-
loczynnikowe i general-
nie mało poznane. Za 
główne przyczyny uważa 
się błędy w utrzymaniu 
zwierząt, złe warunki śro-
dowiskowe, niewłaściwe 
żywienie oraz stres. Naj-
ważniejszą z nich wydaje 
się być nadmierne zagęsz-
czenie warchlaków i tucz-
ników w kojcach, gdzie pa-
nujące warunki wywołują 
wśród zwierząt agresję. 
Ciągłe walki o terytorium, 
niemożność wypoczynku 
z powodu zbyt małej po-
wierzchni legowiskowej 
pociągają za sobą nadpo-
budliwość zwierząt. 

Najwięcej przypadków 
agresji wśród świń ma 
miejsce w systemie bez-
ściołowym na betonowych 
rusztach – tam, gdzie świ-
nie nie mają szans na za-
spokojenie swoich potrzeb 
behawioralnych. Ograni-
czenie tego zjawiska ma 
miejsce w przypadku, 
kiedy podłoga jest czę-
ściowo rusztowa, a zni-
kome przypadki obser-
wuje się u trzody utrzy-
mywanej na ściółce. 

Kanibalizmowi sprzyjają 
też: intensywne oświetle-
nie, niewłaściwa wenty-
lacja, wysoka wilgotność, 
oraz duże stężenia szko-
dliwych gazów (amoniak, 
CO2, siarkowodór). Inne 
czynniki to przeciągi, złe 
usytuowane poidła i kar-
midła powodujące zbyt 
częste krzyżowanie się 
dróg zwierząt, zbyt duże 
wahania się temperatur, 
zimne ściany, zbyt duże 
zróżnicowanie masy ciała 
zwierząt, trzymanie sztuk 
zdrowych z chorymi, a 
także predyspozycje ge-
netyczne. 

Agresję zwierząt mogą 
wyzwalać również niedo-
bory żywieniowe, głównie 

białka, włókna oraz wita-
min (E i C) i soli mineral-
nych (sód, miedź, magnez, 
cynk, lit). Ponadto nagła 
zmiana paszy przy wystę-
powaniu toksyn grzybo-
wych może sprzyjać wy-
stępowaniu kanibalizmu. 
Wielokrotnie bowiem 
stwierdzono, że w stadach, 
w których dochodziło do 
kanibalizmu, stwierdzano 
podwyższony poziom po-
nad normę toksyn grzybo-
wych w paszy. Znany jest 
również pozytywny wpływ 
magnezu na układ ner-
wowy. Jego udział bez wąt-
pienia dodatnio wpływa 
na sposób radzenia sobie 
świń ze stresem. Jako kla-
syczne oksydanty istotną 
rolę pełnią też witaminy C 
oraz E w podwyższonych, 
w stosunku do norm war-
tościach.

Zwalczanie kanibali-
zmu w stadzie powinno 
rozpoczynać się od eli-
minacji z kojca osobni-
ków najbardziej agre-
sywnych. Oddzielić na-
leży też świnie już pogry-
zione, aby zapach i widok 
krwi nie drażnił pozosta-
łych zwierząt. Kolejnym 
krokiem powinno być za-
ciemnienie pomieszczenia 
oraz zmniejszenie stopnia 
zagęszczenia zwierząt w 
grupie. Optymalna po-
wierzchnia kojca dla war-
chlaka (20–30 kg) to 0,35 
m2, zaś tucznika (60–100 
kg) – 1 m2 powierzchni. 
Prędkość powietrza w 
chlewni nie powinna prze-
kraczać zimą 0,2–0,3 m/
s, latem zaś 0,4–0,5 m/s. 

Unikać należy też prze-
grupowania i mieszania 
świń między sobą. Dodat-
kowe działania to czasowa 
zmiana żywienia. Nie na-
leży stosować pasz ska-
żonych mykotoksynami; 
skarmianie takich pasz 
jest możliwe tylko przy 
udziale dodatków powo-
dujących ich wiązanie. 
Pozytywne efekty często 
przynosi podniesienie po-
ziomu sodu w dawce przez 
dodanie soli kuchennej (3 
kg/tonę paszy). Taką pa-
szę należy podawać przez 
ok. 10 dni. W tym czasie 
bezwzględnie należy za-
pewnić zwierzętom stały 
dostęp do wody. Inne spo-
soby to zwiększona ilość 
tryptofanu w dawce, doda-
wanie chlorku litu (17–84 
ppm), tlenku magnezu (1–
2 kg/t paszy), czy stosowa-
nie wyższych ilości pasz 
balastowych (susze, siano, 
słoma). Nie mniej istot-
nym jest również poziom 
wapnia i fosforu, nie po-

winien przekraczać 1,3:1 
stosunku Ca:P.

Ostatnią „deską ratunku” 
jest podawanie środków 
uspokajających. W handlu 
znajduje się szereg dodat-
ków ziołowych np. na ba-
zie waleriany, które poda-
wane do wody ostudzają 
temperament zwierząt. 

Najskuteczniejszym jed-
nak sposobem zapobie-
gawczym, szczególnie w 
warunkach intensywnego 
chowu świń, jest obcinanie 
(kurtyzowanie) ogonków 
prosiętom w pierwszych 
dniach życia. Nie jest to 
niestety humanitarny za-
bieg, ale skuteczny.

Zwalczanie kanibali-
zmu nie należy do rzeczy 
łatwych, jednak stosując 
w praktyce powyższe za-
lecenia można problem 
w dużym stopniu ograni-
czyć. n

PedicoCare do pielęgnacji racic 

Dzięki nowej generacji systemów do pielęgnacji racic, 
GEA Farm Technologies ustanawia nowy standard.

PedicoCare jest kompleksowym, inteligentnym syste-
mem pielęgnacyjnym składającym się z samego urzą-
dzenia, instalacji, środków do mycia oraz serwisu. 
Dzięki ekologicznej koncepcji znacząco zmniejsza się 
zużycie wody i środków chemicznych. Urządzenie 
dzięki technice sensorowej wytwarza mgłę tylko na 
żądanie i użyty roztwór myjący bez zagrożenia skaże-
niem wraca do obiegu w systemie i może być ponow-
nie użyty.

Urządzenie wykonane ze stali szlachetnej pasuje do 
każdej obory i jest myte automatycznie.

Całkowitą transparentność kosztów zapewnia innowa-
cyjna koncepcja serwisowa. GEA Farm Technologies 
planuje i instaluje urządzenie PedicoCare, aby klient 
nie musiał ponosić wstępnych kosztów inwestycji. 
Koszty użytkowania urządzenia liczone są na podsta-
wie kosztów jednostkowych jednego użycia. Opty-
malna ilość wody, środków chemicznych i siły robo-
czej polepsza wydajność profesjonalnego rolnictwa, a 
ponadto chroni długotrwale środowisko. Alan

Ceny w górę

W grudniu 2012 r. ceny większości surowców rolnych w 
Unii Europejskiej kształtowały się powyżej poziomu 
notowanego przed rokiem, za wyjątkiem ceny masła, 
która obniżyła się w stosunku do grudnia 2011 r. o 
5,8%, jak wynika z danych Komisji Europejskiej.

Wzrosły ceny pszenicy miękkiej (+38,2%), kukurydzy 
(+32,9%), jęczmienia (+27,5%), odtłuszczonego mleka 
w proszku (+15,4%), wieprzowiny (+9,3%), drobiu 
(+4,1%), wołowiny (+4,0%), pełnego mleka w proszku 
(+2,4%), sera (+2,2%), oraz pszenicy durum (+1,3%). 

Ceny wołowiny wzrosły we wszystkich krajach UE za 
wyjątkiem Grecji (-0,1%), Irlandii (-0,1%), Łotwy (-
0,9%) oraz Rumunii (-7,4%). Ceny mięsa wieprzo-
wego były natomiast we wszystkich krajach Wspól-
noty wyższe niż przed rokiem. Ceny mięsa drobio-
wego obniżyły się jedynie w Holandii (-6,4%), Portu-
galii (-5,9%), Grecji (-1,0%), Danii (-0,9%) oraz na Li-
twie (-0,1%).

Ceny żywności w grudniu 2012 r. były o 3,6% wyższe 
niż w grudniu 2011 roku, natomiast inflacja ogółem 
(r/r) wzrosła o 2,3%. W porównaniu z grudniem 2011 
roku w grudniu minionego roku wzrosły ceny we 
wszystkich ważniejszych grupach żywności.

Najwyższy wzrost cen zanotowano w przypadku wa-
rzyw (+8,3%), owoców (+6,1%), mięsa (+4,0%) oraz 
cukru (+3,0%). Zwiększyły się też ceny produktów 
chlebowych i zbożowych (+2,2%), olejów i tłuszczów 
(+2,0%), ryb i owoców morza (+1,7%), mleka, serów i 
jaj (+1,6%), a także pozostałej żywności (+2,3%). 

Ceny żywności wzrosły we wszystkich krajach Unii Eu-
ropejskiej, za wyjątkiem Grecji, gdzie odnotowano 
ich 0,5% spadek. Najwyższy wzrost cen żywności od-
notowano na Węgrzech (+7,8%), w Rumunii (+7,2%), 
w Finlandii (+6,9%), na Malcie (+6,6), w Estonii i na 
Słowacji (po +5,9%), w Czechach i w Słowenii (po 
+5,5%), w Bułgarii (+5,2%), Austrii (+5,0%), Niem-
czech (+4,6%), Wielkiej Brytanii (+4,0%) oraz w Pol-
sce (+3,9%) i na Litwie (+3,8%). EG (KE, FAMMU/
FAPA)

RYNEK ROLNY

INFORMACJE

Zjawisko to niejednokrotnie jest przyczyną po-
ważnych strat ekonomicznych w produkcji trzody 
chlewnej. Kanibalizm najczęściej dotyczy świń w 
wieku od 12 do 16 tygodnia życia. 

Tadeusz Barowicz

Obgryzanie ogonów 
– kanibalizm u świń

Nadmierne zagęszczenie warchlaków i tuczników w kojcach wywołuje wśród zwierząt 
agresję.

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegawczym jest ob-
cinanie (kurtyzowanie) ogonków prosiętom w pierwszych 
dniach życia. 
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12 niebieskich wirników
Nowa generacja brony wirnikowej Zirkon przeznaczona do 
pracy w każdych warunkach glebowych.

12 wirników z zastosowaną szybką wymianą zębów 
zapewnia intensywne mieszanie resztek pożniwnych oraz 
perfekcyjne przygotowanie podłoża pod siew na głębokości 
do 15 cm.
Intensywność pracy może zostać zmieniana poprzez zmianę 
prędkości pracy wirników jak również poprzez zmianę 
kierunku obrotu. W rezultacie uzyskujemy idealne warunki, 
które w przyszłości owocować będą udanymi zbiorami.
Jakość, która inspiruje. Nauczeni doświadczeniem, wiemy, 
że każde pole jest inne. Sprawdź nas na polu – chętnie 
pomożemy.

Brona wirnikowa � rmy LEMKEN

LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
73-115 Dolice, Żalęcino 21,

tel. +48 91 563 76 46 
fax. +48 91 563 76 04
www.lemken.com.pl

Pn-Wsch:
Pn-Zach:
Południe:

tel. +48 722 097 877
tel. +48 601 626 215
tel. +48 601 802 511

Raczej nie, choć nie-
stety wiedzą o tym 
również producenci 

towarów. Warto pamiętać, 
że zawsze istnieje powód 
tego, że dany produkt jest 
tańszy od produktu konku-
rencyjnego. Powody mogą 
być diametralnie różne. Ja-
kość materiału, realna ilość 
produktu, cena opakowania, 
sieć sprzedaży – te czynniki 
są składowymi ceny deta-
licznej. Jakość produktów 
jest często trudna do okre-
ślenia bez wyrafinowanych 
badań. 

Takim produktem jest 
siatka do owijania balo-
tów. O ile można dokonać 
oceny wyglądu siatki, jako-
ści splotu na skraju beli, to 
takie parametry jak długość 
czy waga beli często ucho-
dzą uwadze. Tymczasem 
różnice pomiędzy produk-
tami są ogromne. 

Wspólnie z dziennika-
rzami Agromechaniki, Rol-
niczego Przeglądu Tech-
nicznego, pracownikiem 
naukowym SGGW, prze-
prowadziliśmy test porów-
nawczy pięciu produktów, 

pochodzących od różnych 
producentów, występują-
cych pod różnymi mar-
kami. Aby zachować wa-
runki losowego wyboru 
produktu, rolki zostały za-
kupione w różnych czę-
ściach Polski. Do testu wy-
brano 5 produktów: Juta 
Net 123/2000, Tama Eco-
bull 2000, Netz Wetrk Pre-
mium 2000, Goldnet Stron-
ger XL 2000, oraz Pippoo 
Econet 2000. 

Test przeprowadzony zo-
stał na nieczynnym lotni-
sku Stargard-Kluczewo. Be-

tonowa płyta lotniska ma 
długość 2750 m i szerokość 
50 m. Pozwalała zatem na 
rozwinięcie i równomierne 
rozłożenie każdej siatki na 
ziemi. Długość wzorcowa 
2000 m została wytyczona 
za pomocą systemu GPS z 
pozycjonowaniem GPRS, 
za pomocą urządzenia LE-
ICA mojoMINI z oprogra-
mowaniem dla rolnictwa 
precyzyjnego. Sprawdzia-
nem długości był pomiar 
przeprowadzony na pod-
stawie betonowych płyt o 
jednakowej długości, sta-
nowiących powierzchnię 
lotniska, oraz za pomocą 
drogomierza samochodo-
wego. Różnica pomiarów 
nie przekraczała 40 cm.

Ceny produktów wahały 
się między 360 a 380 zł, 
czyli należy uznać za dość 
zbliżone. Uśredniona śred-
nica balotu, w zależności 
od rodzaju prasowanego 
materiału, jego wilgotno-
ści, siły prasowania wynosi 
1,2 m. Standardowo pro-
ducenci pras rolujących 
zalecają 3,5-krotne owija-
nie balotu przy prasowa-
niu zielonki, 2,5-krotne 
dla siana i słomy. Pozwala 
to na efektywne wykorzy-
stanie siatki, równomierny 
nacisk na prasowany ma-
teriał, oraz poprawne ufor-
mowanie balotu. Ponadto, 
pewny nawój pozwala na 
bezpieczne wykonywanie 
czynności transportowych, 
przeładunkowych i składo-
wanie, bez obawy o rozpru-
cie się nawoju.

Wyliczając ze wzoru na 
obwód koła (okręgu) O=2πr 
(π=3,14), obwód balotu o 
średnicy 1,2 m wynosi 3,77 
cm. Wykonując 3,5-krotny 
nawój zużyjemy 13,2 metra 
bieżącego siatki. Zakłada-
jąc średnią wartość 1 rolki 
siatki na 370 zł, kompletne 
owinięcie jednego balotu 
kosztuje 2,45 zł, i jedna 
rolka siatki powinna wy-

starczyć na 151,5 balotów, 
przyjmując deklarowaną 
przez producenta długość 
siatki na rolce jako 2000 
metrów. 

Jakość siatki bardzo ważna
O ile na ilość balotów 

ma wpływ ilość nawojów 
na balocie i długość siatki 
na rolce, o tyle na jakość 
beli składa się wiele wię-
cej czynników. Pierwszym 
i najważniejszym jest ja-
kość prasowania i równo-
mierność rozłożenia mate-
riału, sposób cięcia, ułoże-
nia kłącz etc. Te czynniki 
zależą od maszyny, ułoże-
nia pokosu i operatora. Ko-
lejnym jest jakość siatki w 
połączeniu z siłą nacisku, 
jaką siatka wywiera na ba-
lot. Czynnikiem kluczo-
wym jest budowa siatki 
i regularność splotu. Ja-
kość osnowy ma wpływ na 
siłę, z jaką można nawinąć 
siatkę na balot. Wartością 
średnią z jaką napręża się 
osnowa (cała siatka-wszyst-
kie osnowy) w trakcie na-
wijania na balot jest siła 
70–90 kg. Daje to wystar-
czającą siłę zgniotu mate-
riału, oraz stanowi mniej 
niż połowę średniej wytrzy-
małości siatki na zrywanie, 
którą przyjmuje się na 150–
170 kg. 

Porównywane siatki miały 
różną jakość budowy. Za 
miarodajne uznano ilość 
luźnych elementów osnowy 
na odcinku 10 mb. Ocenie 
podlegały 3 próby z rozwi-
niętej siatki, pobrane w 3 
miejscach na całej długości. 
Brak przepuszczeń dawał 
ocenę 5, każde kolejne ob-
niżało o jeden punkt. Gold-
net Stronger oraz Juta Net 
zawierały sporą ilość luź-
nych oczek, ulokowanych 
w różnych miejscach sze-
rokości siatki. Sploty siatek 
Tama Ecobull 2000, Netz 
Werk Premium 2000, oraz 
Pippoo Econet 2000. nie 

wykazywały tych oczywi-
stych błędów produkcyj-
nych.

Kolor
Wszystkie siatki, za wyjąt-

kiem seledynowej Ecobull 
miały kolor biały. Warto tu-
taj powiedzieć kilka słów o 
znacznikach obrzeży beli, 
końca rolki itp. Siatki Netz 
Werk czy Juta Net miały 
oznaczone skraje koloro-
wym wątkiem. O ile Netz 
Werk miał jednakowe ko-
lory na skrajniach, to Juta 
Net posiadała zielone i po-
marańczowe skrajnie. Jest 
to o tyle dobre, że pod-
czas załadunku, o ile prasa 
cięła wadliwie czy zwijała 
belę, będzie łatwo określić 
prawą i lewą stronę balotu. 
Ponadto kolorowa skraj-
nia ułatwia obserwację, 
czy siatka opina całą sze-
rokość balotu lub czy nie 
podwija się. 

Koniec siatki był ozna-
czany w różny sposób. Eco-
bull czy Netz Werk posia-
dały wyraźnie widoczny 
pas w kolorze czerwonym, 
brak oznaczenia w Pippo 
czy oznaczenie w kolorze 
zielonym w siatce Goldnet 
Stronger jest tyleż kłopotli-
w,e co bezużyteczne. Zie-
lona nitka na tle zielonego 
balotu po prostu nie będzie 
widoczna, a nie we wszyst-
kich prasach rolka jest wi-
doczna w trakcie pracy. 

Długość
Wszyscy producenci de-

klarują długość siatki jako 
2000 metrów. Po rozwinię-
ciu wszystkich rolek oka-
zało się, że różnice długo-
ści są znaczne. Tylko 2 z 5 
produktów posiadały de-
klarowaną długość. Były to 
siatki Ecobull i Netz Werk 
– miały odpowiednio 2040 
i 2016 metrów. Pozostałe 
siatki miały drastyczne nie-
domiary długości. 

dokończenie na s. 23

Tanie – nie zawsze tanie

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl

Gospodarstwa zajmujące się hodowlą bydła mlecznego i mięsnego oraz innych zwierząt, w których diecie znaj-
duje się zielonka z traw, przygotowują się do nadchodzącego sezonu. Zaopatrzenie w folię, siatkę, sznurek jest 
nieodzownym zajęciem. Podejmując decyzję zakupu takiego lub innego produktu, kierujemy się różnymi czyn-
nikami, które wpływają na naszą decyzję. Najczęstszym argumentem jest cena produktu. Czy słusznie? 
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dokończenie ze s. 22
Niechlubną rekordzistką 

była siatka Golden Stron-
ger, której długość wyno-
siła 1885 mb. Niedomiar 
wynosił więc 115 mb. Za-
kładając wyliczoną wyżej 
długość siatki jako 13,2 m 
na jeden balot, to z oma-
wianej siatki wykonamy 
ponad 8,5 balotu mniej 
niż powinniśmy. To ilość 
znaczna, zważając, że nie-
domiar wyniósł blisko 6% 
deklarowanej wartości. Sta-
nowi to również niedomiar 
wartościowy. Przy cenie 

rolki 360 zł, wynosi on 21 
zł(wartość jednego metra 
faktycznego 0,19 zł). Róż-
nicę tę tak naprawdę na-
leży dodać do ceny siatki, 
która faktycznie kosztować 
będzie 381 zł.  

Stosując ten klucz eko-
nomiczny, można stwier-
dzić, że siatka Ecobull, po-
siadając największą dłu-
gość pośród mierzonych, 
pozwala na owinięcie 3 ba-
lotów ponad normę. Na-
bywca otrzyma 7,2 zł gra-
tis (wartość jednego metra 
faktycznego 0,18 zł), czyli 

realna cena rolki wynie-
sie 368 zł. Są to wartości 
niewielkie, ale gospodar-
stwo lub usługodawca zu-
żywający w sezonie śred-
nio 10 rolek, przy niedo-
borze wartościowym prze-
płaci 210 zł. 

Jakość rdzenia rolki i 
zabezpieczenia

Różnice w jakości papie-
rowego rdzenia rolki były 
również istotne. Są one co 
prawda kosmetyczne, choć 
nierówna grubość ścianek 
może powodować nierów-

nomierność odwijania się 
siatki, a w konsekwencji 
nierównomierny nawój na 
balot. Jakość rdzeni Juta 
Net i Golden Stronger bu-
dziła poważne zastrzeżenia. 
Kiepskiej jakości rdzeń po-
wodował trudności w roz-
wijaniu siatki. Rdzenie były 
niestarannie wykonane, a 
ich wewnętrzny przekrój 
dalece odbiegał od okrą-
głego. Powodem tego jest 
również trudność w odpa-
kowywaniu siatki i przy-
gotowaniu do założenia 
na rolki prasy. Siatki Netz Werk czy Ecobull dało się 

przygotować do montażu 
w maszynie bez użycia na-
rzędzi. Aby odbezpieczyć 
siatkę Golden Stronger 
niezbędne było narzędzie 
do wyjęcia zabezpieczeń, 
a sznurki, którymi obwią-
zano nawój wymagały scy-
zoryka w celu ich usunięcia. 
Pozostałe 3 produkty zabez-
pieczone były gumkami-re-
cepturkami, których usu-
nięcie nie sprawiało pro-
blemu. Jedynie siatka Juta 
Net nie posiadała żadnych 
zabezpieczeń i po wyjęciu 
z opakowania rozwijała się 
samoczynnie. To z pewno-
ścią nie ułatwia pracy. 

Kolejnym praktycznym 
rozwiązaniem jest wypo-
sażenie opakowanej rolki 
w uchwyty do przenosze-
nia. Szerokość rolki wy nosi 

wraz z rdzeniem blisko 130 
cm. Osoby o niskim wzro-
ście, mające krótsze ręce, 
a co za tym idzie mniej-
szy rozstaw ramion, mogą 
mieć problem z noszeniem 
ponad 20-kilowej rolki. W 
uchwyty wyposażone były 
jedynie 2 siatki – Golden 
Stronger i Ecobull. 

Masy rdzeni były zbliżone 
i wahały się w zakresie róż-
nicy 100 g. Przy czym warto 
zwrócić uwagę, że masa 
rolki nie jest adekwatna do 
ilości siatki na rolce.

Jakość opakowania nie 
budziła większych za-
strzeżeń. Niemniej jed-
nak, siatka Pippo miał 
dość mocno sfatygowany 
worek.n

Producent/nazwa Netz Wetrk 
Premium 2000

Juta Net 123/2000 Goldnet Stronger XL 2000 Tama Ecobull 2000 Pippoo Econet 2000

Masa brutto 26 kg 26,5 kg 21 kg 20,5 kg 21 kg
Kolor Biały Biały Biały Seledynowy Biały
Długość deklarowana 2000 m 2000 m 2000 m 2000 m 2000 m
Rodzaj opakowania Folia Folia Folia Folia Folia
Uchwyty transportowe Nie Nie Tak Tak Nie
Długość rzeczywista 2016 m 1964 m 1885 m 2040 m 1913 m
Szerokość rzeczywista 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm
Regularność splotu (1 – zła, 5 
– najlepsza)

5 3 3 5 5

Spoistość rolki/ 
zabezpieczenie przed 
samoczynnym rozwijaniem 
podczas transportu

Tak, gumki Nie, rozwija się 
samoczynnie po 
zdjęciu opakowania

Tak, wiązanie sznurkiem Tak, gumki Tak, gumki

Jakość rdzenia (1 – źle, 5 
– bardzo dobrze)

4 3 2 5 4

Jakość opakowania Opakowanie 
foliowe, 
zabezpieczenia 
osadzone pewnie. 

Opakowanie foliowe. 
Brak uchwytów, 
zabezpieczenia 
osadzone luźno. 

Opakowanie foliowe, 
zabezpieczenia osadzone zbyt 
mocno. Do wyjęcia niezbędne 
narzędzie. Uchwyty do 
przenoszenia.

Nawój foliowy, dobrze 
dopasowany,  zabezpieczenia 
osadzone silnie, dają się wyjąć 
bez narzędzi. Uchwyty do 
przenoszenia.

Opakowanie foliowe. 
Brak uchwytów, 
zabezpieczenia 
osadzone bardzo słabo

Nabyta: Agrofirma Maszewo Tech Rol Nakło n. 
Notecią

Folpol 
Wola Zaleska

Agrolok Golub-Dobrzyń Chemirol 
Żnin

Cena brutto: 380 zł 370 zł 360 zł 375 zł 365 zł
Cena 1 metra faktycznego 0,19 zł 0,20 zł 0,19 zł 0,18 zł 0,19 zł
Ilość balotów z jednej rolki. 
13,2 m na jeden balot

152,7 148,8 142,8 154,5 145

Norma z jednej rolki o 
długości 2000 m. 13,2 m na 
jeden balot

151,5 151,5 151,5 151,5 151,5

Tab. Test porównawczy siatek przeprowadzony 16.11.2012 r.
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Wagi do ładowaczy czołowych
precyzyjne ważenie w miejscu 
załadunku

system montowany w układzie 
hydraulicznym 

montaż na wszystkich typach 
ładowaczy czołowych

terminal wagowy w kabinie 
operatora

PROGRESS WAGOTRONIC S.A.
ul. Pukowca 15A, 40-847 Katowice

tel.: 32 201 53 84, 254 42 87

Dystrybucja i sprzedaż na terenie Polski:

www.wagi.pl

Wagi do ładowaczy czołowychWagi do ładowaczy czołowych

Dobór ciągnika do 
ciężkich prac polo-
wych w gospodar-

stwie powinien uwzględniać 
kryteria techniczne, eksplo-
atacyjne i agrotechniczne. 

Zapas mocy, moment ob-
rotowy, zakres prędkości 
obrotowych silnika, zużycie 
paliwa, podnośnik, hydrau-
lika, przekładnie, napęd na 2 
osie – to najważniejsze ce-
chy charakterystyczne każ-
dego ciągnika, a zwłaszcza 
przeznaczonego do ciężkich 
prac polowych w gospodar-
stwie. Nadwyżka mocy, jest 
to moc rozwijana przez sil-
nik, która jest większa od 
nominalnej. Jest to rezerwa 
pozwalająca pokonać chwi-
lowe przyrosty zapotrze-
bowania na moc, zwłasz-
cza podczas pracy w zróż-
nicowanych warunkach gle-
bowych lub z narzędziami 
napędzanymi przez WOM. 
Silnik powinien charaktery-
zować się też sporym zakre-
sem stałej mocy, najczęściej 
w przedziale 200–600 obr/
min. Jeśli ciągnik ma mały 

zakres stałej mocy, to pod 
wpływem wzrastającego ob-
ciążenia łatwo taki silnik za-
dusić i częściej trzeba zmie-
niać biegi. Podczas prac po-
lowych na zmiennych gle-
bach, oprócz mocy decy-
dujące znaczenie ma wiel-
kość momentu obrotowego 
oraz jego zapas. Zwiększone 
opory podczas pracy powo-
dują, że spada prędkość ob-
rotowa silnika, co powoduje 
spadek mocy silnika. Jedno-
cześnie rośnie jednak mo-
ment obrotowy odpowie-
dzialny za siłę uciągu. Je-
śli ciągnik dysponuje wy-
starczającym zapasem mo-
mentu obrotowego, można 
pokonać chwilowe opory 
bez zmiany biegów. Zapas 
ten stanowi nadwyżkę mak-
symalnego momentu obro-
towego nad momentem roz-
wijanym przez silnik pracu-
jący z nominalną prędko-
ścią obrotową i wynosi dla 
obecnie produkowanych 
ciągników od 20 do 40%. 
Prędkość nominalna jest to 
maksymalna prędkość ob-

rotowa, jaką może rozwi-
nąć silnik bez przekroczenia 
jego obciążeń termicznych, 
dynamicznych i wyraźnego 
zmniejszenia sprawności sil-
nika. Ważnym parametrem 
charakteryzującym silnik 
jest zakres prędkości obro-
towych, w którym moment 
obrotowy ma w przybliżeniu 
stałą wartość, zbliżoną do 
maksymalnej. Dla dobrych 
silników wartość ta wynosi 
od 1300 do 1800 obr./min. 

Każdy rolnik pragnie, aby 
zużycie paliwa było jak naj-
mniejsze, co rzutuje w dużym 
stopniu na koszty eksploata-
cji ciągnika. Ze względu na 
to, że silnik zużywa je za-
leżnie od obciążenia podaje 
się jednostkowe zużycie pa-
liwa (g/kWh). Dane poda-

wane przez producentów są 
wartościami minimalnymi 
i nie do końca przekładają 
się na eksploatacyjne zuży-
cie paliwa. Jednostkowe zu-
życie paliwa dla najlepszych 
silników (powyżej 100 kW) 
oscyluje wokół 200 g/kWh. 
Warto zwrócić uwagę na 
rodzaj zasilania silnika. No-
woczesne układy wtryskowe 
typu „common rail” stoso-
wane w ciągnikach pozwa-
lają obniżyć zużycie paliwa, 
ciszej pracują, mniej zatru-
wają środowisko. Ciągniki 
oprócz podstawowych pręd-
kości WOM – 540 obr./min, 
są wyposażane w prędkości 
ekonomiczne oznaczane 
symbolami 540E/1000E lub 
750/1400. Stosuje się je w 
ciągnikach o dużej mocy do 
ekonomicznej współpracy z 
maszynami o małym zapo-
trzebowaniu na moc. Dzięki 
temu, że wartości nominalne 
prędkości ekonomicznych 
WOM uzyskiwane są przy 
obniżonych obrotach wału 
korbowego silnika (1700 – 
1800 obr./min) można za-
oszczędzić nawet do kilku-
nastu procent paliwa. Moc 
odbierana z WOM ciągnika 
nie powinna być mniejsza 
niż 85–90% maksymalnej 
mocy silnika. W przeciw-
nym razie świadczy, to o ni-
skiej sprawności układu na-
pędowego. 

Warto wiedzieć , jak ste-
ruje się pracą pompy pod-

nośnika. Ciągniki mogą 
być wyposażone w układ z 
otwartym lub zamkniętym 
przepływem w położeniu 
neutralnym oraz load sen-
sing (z kompensacją  ciśnie-
nia i wydatku). Najlepszym 
rozwiązaniem jest load sen-
sing, w którym zależnie od 
potrzeb regulowany jest wy-
datek ciśnienia. Ten układ 
wykazuje najmniejsze straty 
w czasie, gdy żaden z od-
biorników nie jest zasilany. 
Z tego powodu jest stoso-
wany w ciągnikach dużej 
mocy. Podczas współpracy 
ciągnika np. z pługiem ob-
racalnym wieloskibowym 
(4–6), ciągnik powinien po-
siadać wydajniejszą pompę 
o wydatku powyżej 100 l/
min. Pozwoli to na płynny 
obrót pługa w całym zakre-
sie. Podobnie jest w przy-
padku korzystania z sil-
ników hydraulicznych, w 
które wyposażone są ma-
szyny aktywne współpracu-
jące z ciągnikiem. Jeśli cho-
dzi o liczbę gniazd hydrau-
liki zewnętrznej, powinna 
wynosić powyżej sześciu. 
Jest to niezbędna liczba np. 
w przypadku korzystania z 
pługa obracalnego z bez-
stopniową regulacją sze-
rokości orki wraz z ramie-
niem do wału zagęszczają-
cego. Regulacja siłowa za-
pewnia automatyczne pod-
noszenie lub opuszczenie 
narzędzia w celu utrzyma-
nia stałej, uprzednio ustalo-
nej siły ze strony gleby. Re-
gulacja ta polega na docią-
żeniu kół napędowych cią-
gnika i zwiększeniu przez to 
jego siły uciągu – zwłaszcza 
w trudnych warunkach gle-
bowych lub poruszanie się 
pod górę podczas orki lub 
głęboszowania. Dźwignię 
wyboru systemu regulacji 
na ciągniku należy usta-
wić w położeniu – regula-

cja siłowa. Wielkość oporu 
i wynikającą z tego głębo-
kość orki ustawia się za 
pomocą dźwigni obwodu 
wewnętrznego. Przy takim 
ustawieniu podnośnika głę-
bokość np. orki zmienia się 
wraz ze wzrostem lub spad-
kiem oporu gleby. Praktycz-
nie biorąc różnice głęboko-
ści orki najczęściej nie mają 
większego znaczenia. Po-
winna być stosowana w jak 
najszerszym zakresie i to 
zarówno na glebach charak-
teryzujących się niewielką 
zmiennością glebową , ale 
przede wszystkim na gle-
bach jednorodnych. Mogą 
być również pola nierówne 
i pofałdowane. Podczas orki 
z wykorzystaniem regulacji 
siłowej uzyskuje się, w sto-
sunku do regulacji kopiują-
cej wzrost wydajności przy 
jednoczesnym zmniejsze-
niu zużycia paliwa do 10%. 
Regulacja siłowa jest bar-
dzo wygodna dla trakto-
rzysty i umożliwia najpeł-
niejsze wykorzystanie mocy 
ciągnika. Regulacja mie-
szana jest połączeniem re-
gulacji pozycyjnej i siłowej. 
Pozwala jednocześnie wy-
korzystać zalety regulacji 
siłowej i pozycyjnej. Dzięki 
takiemu połączeniu zmniej-
sza się reakcja podnośnika 
na zmiany oporu pługa, a co 
za tym idzie, zmiany głębo-
kości są mniejsze. Stosując 
regulację mieszaną koło ko-
piujące musi być uniesione. 
Regulację mieszaną należy 
stosować podczas orki na 
polach pofałdowanych i o 
zmiennej zwięzłości gleby. 
Często możliwy jest wybór 
regulacji mieszanej w dwu 
wariantach z przewagą re-
gulacji siłowej lub pozycyj-
nej. Przewagę regulacji po-
zycyjnej np.; stosuje się na 
glebach cięższych i bardziej 
niejednorodnych. n

Dr inż. Piotr Grudnik 
Instytut Technologiczno 

-Przyrodniczy w Falentach /ITP/
Mazowiecki Ośrodek Badawczy  

w Kłudzienku

Podczas planowanych prac w produkcji roślinnej należy dążyć do minimalizacji nakładów energii, pracy i 
kosztów. Możliwe jest to poprzez: prawidłowy dobór maszyn do ciągników umożliwiających optymalne obcią-
żenie silnika ciągnika, stosowanie agregatów złożonych ograniczających liczbę przejazdów po polu. 

Skąd brać moc?
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W ostatnim czasie 
Celma wprowa-
dziła do sprze-

daży nowe modele agrega-
tów prądotwór-

czych. 
Cha-
rak-

teryzują się one różnorodną 
specyfiką dostosowaną do 
potrzeb i oczekiwań po-
szczególnych grup klien-

tów – zarówno wy-
magającej branży 

budowlanej, jak 
i użytkowni-
ków końco-
wych jakimi 
są gospodar-
stwa rolne.

Do pierw-
szej grupy 
agregatów 
prądotwór-

czych Celmy 
można za-
liczyć dwa 

modele: APRe 1000 oraz 
APRe 2000. Są to jedno-
fazowe agregaty z elektro-
niczną stabilizacją napięcia. 
Urządzenia są wyposażone 
w sygnalizację przeciążenia 
oraz niskiego poziomu oleju. 
Ponadto posiadają gniazda 
wtykowe z samozamykają-
cym się wieczkiem. Sprzęt 
może być stosowany jako 
awaryjne zasilanie, gdy nor-
malna sieć jest uszkodzona 
oraz w miejscach, gdzie nie 
ma innych źródeł zasila-
nia. Szczególnie przydatne 
może być dla turystów (np. 
na kempingach), działkowi-
czów, czy też żeglarzy.

Agregaty Celma APRr 
2200, 2600, 3910 oraz 5600 
przystosowane są do pracy 
w trudnych warunkach, a 
ich naturalnym środowi-
skiem pracy będą place bu-
dowy, gdzie zasilą w ener-
gię elektryczną wszystkie 
elektronarzędzia. Ramowa 
konstrukcja urządzenia za-
bezpiecza przed przedo-
staniem się zabrudzeń do 
podzespołów urządzenia, 
a same podzespoły umiesz-
czone są w solidnej obudo-
wie. Sprzęt cechuje łatwość 
w transporcie i obsłudze, 
zabezpieczenie braku oleju, 

a także niezawodny silnik 
Hondy. Czas pracy waha się 
w przedziale 3–4 godzin, w 

zależności od konkretnego 
modelu. n

DAL-BO A/S
Europejski lider w produkcji 
wałów uprawowych 65

Minimax Classic 
6,3 i 8,3 m
Najchętniej kupowany wał w 
Europie

• Pełna hydraulika,  składanie + 
automat, rozłożenie obciążenia

• 60mm stal CRMOV
• 3 lata gwarancji na ramę
• Najlepsze przystosowanie do 

powierzchni poprzez system 
DUOFLEX

• koła 300/80

Greenline 6,3 i 8,3 m
Najpotężniejsze rozwiązanie do 
zarządzania łakami

• Wypełniany wodą wał 
dociążający 710x10mm lub 
pierścienie Cambridge

• Zgrzebło z 12mm zębami w 
odstępie 6mm i dokładną 
kontrolą głębokości

• Belka do rogarniania kretowisk
• Najlepsze przystosowanie do 

powierzchni poprzez system 
DUOFLEX

• światła oraz koła 300/80

Levelfl ex  1,5 i 6,0 m
Najbardziej wszechstronny wał 
montowany z przodu ciągnika 
na rynku

• 60mm stal CRMOV
• Łatwy do prowadzenie dzięki 

kompatkowemu projektowi
• Automatyczne blokady trans-

portowe
• Włóka Crackerboard lub 

3-rzędowa brona

Odwiedź nas na Agrotech Kilece 8-10 marca,

DAL-BO POLSKA PÓŁNOC • MARCIN MARCHLEWSKI
30 STYCZNIA 32 • 83-110 TCZEW • MOBILE: +48 793 467 428 • MM@DAL-BO.DK

DAL-BO POLSKA POŁUDNIE • ŁUKASZ MARTYNIUK
WROCŁAWSKA 44/3 • 56-420 BIERUTÓW • MOBILE: +48 697 628 383 • LM@DAL-BO.DK

Parametr APRe 1000 APRe 2000
Moc znamionowa [W] 1000 2000 W
Napięcie znamionowe V[] 230 230 V
Częstotliwość [Hz] 50 50 Hz
Klasa zabezpieczenia IP 23 IP 23
Pojemność zbiornika paliwa [l] 2,7 7 
Pojemność silnika [cm3] 49 125 
Poziom hałasu [dB(A)] 92 94 
Wymiary [mm] 500x425x290 570x510x320
Masa [kg] 17 30,5 
Kontrolka poziomu oleju TAK TAK
Silnik 4-suwowy, 1-cylindrowy 4-suwowy, 1-cylindrowy
Stabilizowanie napięcia TAK (PCB),+ sygnalizacja przeciążenia TAK (PCB),+ sygnalizacja przeciążenia
Cena detaliczna ~ 1563~1700 zł (cena z dnia 1 lutego 

2013 r.) 
1899~2065 zł (cena z dnia 1 lutego 
2013 r.)

Parametr APRr 2200 APRr 5600
Moc znamionowa Jednofazowa ciągłaCOPkVA/

kW/awaryjna LTP kVA 
2,45/2,88

Trójfazowa 7,0 kVa/5,6 kW Jednofazowa 4,11 kVA/3,28 
kW

Napięcie znamionowe [V] 230 400/230
Częstotliwość [Hz] 50 50
Współczynnik mocy cos φ 0,9 bd
Pojemność zbiornika paliwa 
[l]

3,6 6,5 

Pojemność silnika [cm3] 163 389
Poziom hałasu [dB(A)] 94 97
Wymiary [mm] 640x458x400 750x578x531 
Masa sucha [kg] 38 75
Silnik HONDA GX160 4-suwowy, 

1-cylindrowy
HONDA GX390 4-suwowy, 1-cylindrowy

Cena detaliczna ~ 2239~2500 zł (cena z dnia 1 
lutego 2013 r.)

4995~5580 zł (cena z dnia 1 lutego 2013 r.)

Tabela 1: Agregaty walizkowe Celma.
Tabela 2: Agregaty do prac ciężkich Celma.

Agregaty prądotwórcze Celma

Jedyny polski producent elektronarzędzi, jaki pozostał się po transformacji ustrojowej w 1990 roku, radzi sobie 
na polskim rynku całkiem nieźle. Choć konkurencja na rynku jest bardzo silna, a półki sklepowe zalewane są 
przez towary tanie i niskiej jakości pochodzące z dalekiego wschodu, Celma posiada całkiem pokaźną i atrak-
cyjną ofertę handlową. 

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl
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Zaawansowane funkcje 
pokładowe obejmują 
dodatkowo elektro-

niczną kontrolę oporu na-
rzędzia EDC oraz przekład-
nie napędowe Dual Com-
mand™, a dzięki kabinie de-
luxe VisionView™ i przycią-
gającej wzrok stylistyce cha-
rakterystycznej dla ciągników 
New Holland, urok gamy jest 
jeszcze większy. 

– Modele T4.85 – T4.105 
staną się domyślnym wybo-
rem hodowców zajmujących 
się produkcją zwierzęcą, któ-
rych kluczowe potrzeby zwią-
zane są ze zbiorem siana i ro-
ślin paszowych oraz transpor-
tem, natomiast elastycznym 
opcjom przedniego TUZ-a i 
gamie 34-calowych opon zy-
skają też popularność w nie-
wielkich gospodarstwach o 
profilu mieszanym – powie-
dział Luca Mainardi, Pro-
duct Manager ds. ciągników 
i PLM. 

Kabina deluxe VisionView™
Kabina deluxe VisionView™, 

przestronniejsza od poprzed-
niczek o 20%, dostępna rów-
nież w gamie T5, została za-
projektowana z uwzględ-
nieniem potrzeb operatora 
przy użyciu zaawansowa-
nych technik wirtualnej rze-
czywistości. Główne sterow-
niki, włącznie z elektronicz-
nym sterowaniem myszką 
(EDC), oraz dźwigniami za-
worów hydraulicznych, zo-
stały rozmieszczone po pra-
wej stronie operatora w for-
mie ergonomicznego podło-
kietnika „Command Arc”, co 
zmniejsza zmęczenie opera-
tora i zwiększa precyzję wy-
konywanych prac. 

Zmieniono również poło-
żenie tłumika wydechowego: 
teraz jest on wyrównany ze 
słupkiem, co znacznie uła-
twia obserwację kół przed-
nich – rozwiązanie to idealnie 
sprawdza się przy uprawach 
wąskorzędowych.

Przekładnie
Gama T4 oferuje również 

możliwość wyboru szerokiej 
gamy przekładni napędo-
wych dostosowanych do in-
dywidualnych potrzeb. Prze-
kładnie napędowe 12x12 Syn-
chro Shuttle i 20x12 Synchro 
Shuttle z biegami pełzającymi 
są dostępne z mechaniczną 
dźwignią zmiany kierunku 
jazdy zarówno w modelach 
wyposażonych w kabinę, jak 
i w konstrukcję ROPS i od-
znaczają się wyjątkowo pro-
stą obsługą. 

Wszystkie modele mogą 
być wyposażone w elektrohy-
drauliczne wersje przekładni 
nawrotnych Power Shuttle z 
przekładnią12x12 lub 20x20 
Creeper. Umożliwia ona osią-
ganie tak niewielkich pręd-
kości jak 200 metrów na go-
dzinę, co czyni ją doskona-
łym rozwiązaniem w przy-
padku zastosowań specjali-
stycznych, takich jak ręczne 
sadzenie czy prace pielęgna-
cyjne.  

Silniki 
Modele T4 wyposażone są 

w silnik Common Rail F5C o 
poj. 3,4 litra opracowany we 
współpracy z firmą FPT Indu-
strial, w którym zastosowano 
najnowocześniejszą techno-
logię recyrkulacji schłodzo-
nych spalin (CEGR), zapew-
niającą zgodność z normami 
emisji Tier 4A. Silniki te osią-
gają moc od 86 do 107 KM i 
zapewniają bardzo szybką re-
akcję na zmienne obciążenia 
dzięki precyzyjnej technolo-
gii dozowania paliwa, typowej 
dla silników Common Rail. 

Silnik został zaprojekto-
wany specjalnie pod kątem 
prac rolniczych. Zapewnia 
maksymalną moc w zakresie 
najczęściej używanych pręd-
kości roboczych od 1900 do 
2300 obr./min. Cała gama jest 
również dostosowana do za-
silania 20-procentowym bio-
palowem B20.

Elastyczne opcje WOM
Seria T4 dostępna jest z 

szeroką gamą opcji prędko-
ści WOM: użytkownicy mają 
do wyboru wariant włączany 
mechanicznie lub elektrohy-
draulicznie oraz pełny wy-

bór opcji prędkości WOM: 
od podstawowej, czyli 540, do 
najbardziej zaawansowanego 
wariantu 540/540E/1000. 
WOM zależny dostępny jest 
tylko w modelach wyposa-
żonych w kabinę. Wszystkie 

prędkości WOM wybiera się 
z wygodnego wnętrza kabiny 
lub platformy operatora, co 
umożliwia ich efektywne włą-
czanie. Zoptymalizowano zu-
życie paliwa dzięki zastoso-
waniu opcji ekonomicznych 

obrotów WOM 540E, dostęp-
nych przy prędkości obroto-
wej silników 1900obr./min, 
co przekłada się na oszczęd-
ność paliwa i cichsze warunki 
pracy. n

New Holland przeprojektowała i unowocześniła gamę T4, liczącą teraz trzy ciągniki premium o wyższej mocy, 
które zastąpią dotychczasową gamę T4000 oraz podstawowe modele należące do serii T5000. Nowe modele 
osiągają moc mieszczącą się w przedziale 86-107 KM i wyposażone są w najnowocześniejszą technologię 
Common Rail z systemem recyrkulacji schłodzonych spalin CEGR, zapewniającym zgodność z normami emisji 
Tier 4A. 

Nowe ciągniki serii T4

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl
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„Ojciec zawsze mawiał: 
  Nie ryzykuj, zaufaj 
  sprawdzonemu”

„Ojciiecc zzaawwsszzee mma
Nie ryzykuj zauf

Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku.

www.zetor.pl

Kompaktowy, prosty ale mocny ciągnik do codziennej 
ciężkiej pracy znowu zgłasza się do pełnienia służby.
Zetor 3011, znany jako Zetor Major, reprezentant unifi kowanej serii 
traktorów URI był produkowany od 1960 roku. Potem były ulepszenia 
i modyfikacje oraz zwiększanie mocy silnika. Teraz Zetor powraca 
na rynek z nowym Majorem, spadkobiercą dziesiątków lat tradycji 
i doświadczenia w najsilniejszej 80 konnej wersji silnikowej. Nowy Major 
łączy w sobie wszystkie atuty swojego poprzednika z wymaganiami dnia 
dzisiejszego. Dzięki swym rozmiarom, mocy i funkcjonalności stanie się 
niezastąpionym pomocnikiem w codziennej pracy dla każdego.

ZETOR MAJOR

Zetor_Major_PL_255x175.indd   1 10.12.2012   17:12:20

W układach tego 
typu położenie 
układu okre-

ślane jest za pomocą czuj-
nika indukcyjnego współpra-
cującego z krzywką osadzoną 
na osi ramion. Ponadto, uru-
chamianie podnośnika może 
odbywać się z zewnątrz cią-
gnika (bez względu w jakiej 
pozycji znajduje się przełącz-
nik EHR), za pomocą przy-
cisków, które znajdują się na 
błotnikach. 

Ciągnik wyposażony w 
EHR i elektroniczne ste-
rowanie gniazd umożliwia 
zautomatyzowanie pracy 
na uwrociach. Podczas do-
jazdu do końca pola można 
zaprogramować powtarza-
jące się funkcje i przy ko-
lejnych nawrotach urucha-
miać całą sekwencję, naci-
skając na przycisk. Oszczę-
dza to czas, zwiększa wydaj-
ność i komfort pracy ope-
ratora. Dodatkowo np., nie-
które ciągniki dysponują re-
gulacją poślizgową – głębo-
kość pracy narzędzia uzależ-
niona jest od wielkości po-

ślizgu kół napędowych oraz 
układ ma możliwość kontro-
lowania głębokości pracy np. 
pługów przyczepianych, gdy 
są wyposażone w odpowied-
nie czujniki. Pozwala to na 
takie sterowanie położenia 
narzędzia, aby był zacho-
wany stały, optymalny po-
ślizg. Umożliwia to pracę z 
maksymalną sprawnością 
uciągu ciągnika w zróżnico-
wanych warunkach glebo-
wych. Ponadto, nie przekra-
czając pewnych wartości po-
ślizgu, można uniknąć nisz-
czenia struktury gleby. Jak 
wynika z badań, jadący cią-
gnikiem jest w stanie zauwa-
żyć nadmierny poślizg kół 
dopiero wówczas, gdy prze-
kroczy on wartość 30%. 

Ciągnik z zawieszonym 
ciężkim narzędziem (płu-
giem, agregatem uprawowo-
siewnym) ma w czasie jazdy 
transportowej bardzo nieko-
rzystny rozkład mas, wskutek 
czego bardzo łatwo wpada w 
drgania. Przez odpowiednie 
zaprogramowanie w regula-
torze (EHR) sterowaniem cy-

lindra podnośnika, można 
zapewnić bardzo dobre tłu-
mienie jego drgań. 

W wyposażeniu ciągnika 
do ciężkich prac polowych 
ważne również są szybko-
sprzęgi typu hakowego, które 
znacząco ułatwiają agrega-
townie maszyn. Chcąc za-
chować pełną sterowność 
ciągnika np. z pługiem pod-
czas wykonywania nawro-
tów i transportu, ważne jest 
wyposażenie ciągnika w od-
powiednie obciążniki przed-
niej osi. Podczas orki lub kul-
tywatorowania ciągnikiem 
z napędem na 4 koła, jest to 
istotne dla uzyskania odpo-
wiedniego rozkładu masy 
i korzystnych wartości siły 
uciągu na wszystkich ko-
łach. Bardzo dobrym roz-
wiązaniem jest wyposaże-
nie ciągnika w resorowaną 
oś przednią. Pozwala ona 
zwiększyć siłę uciągu nawet 
o kilka procent, a dodatkowo 
poprawia walory trakcyjne 
ciągnika.

Tak naprawdę o przydat-
ności i możliwości wykorzy-

stania ciągnika, zwłaszcza 
do ciężkich prac polowych, 
decyduje skrzynia przekła-
dniowa. Skrzynia przekła-
dniowa wpływa na wartość 
siły uciągu ciągnika. Każdy 
producent ma w ofercie kilka 
wariantów do wyboru. Duża 
liczba biegów daje większe 
możliwości dostosowania 
prędkości roboczej do od-
powiedniego zabiegu agro-
technicznego, tj. aby cią-
gnik mógł pracować z naj-
korzystniejszą prędkością i 
obrotami silnika, pozwala-
jącymi uzyskiwać możliwie 
najlepszy efekt końcowy. W 
ciągnikach o mocy powyżej 
100 kW występują w zasa-
dzie trzy typy skrzyń prze-
kładniowych: 
• klasyczne z częścią prze-

łożeń przełączanych pod 
obciążeniem,

• pełen Power-shift – 
przełączanie biegów pod 
obciążeniem – bez uży-
cia sprzęgła,

• przekładnie bezstop-
niowe – przekładnie bez 
biegów, np. Vario.

Podczas prac polowych, 
zwłaszcza ciężkich, ciągnik 
potrzebuje więcej mocy. W 
takiej sytuacji przydatna 
okazuje się skrzynia ze 
wzmacniaczem momentu, 
który może być załączany 
mechanicznie bądź elek-
trohydraulicznie. Wzmac-
niacz to urządzenie zwięk-
szające siłę uciągu kosztem 
prędkości roboczej. Walory 
eksploatacyjne ciągnika 
zwiększają biegi zsynchro-
nizowane. Bardzo ważne 
jest nachodzenie na siebie 
prędkości poszczególnych 
biegów, bo łatwiej takim 
ciągnikiem obniżyć zuży-
cie paliwa przez włączenie 
wyższego biegu, redukując 
jednocześnie obroty. Rów-
nie ważne jest, w jakim za-
kresie prędkości i ile biegów 
można zmieniać pod obcią-
żeniem bez wysprzęglania. 
Przekładnie przełączane 
pod obciążeniem stwarzają 
dogodne warunki do auto-
matyzacji procesu zmiany 
przełożenia. Jest ona pożą-
dana nie tylko ze względu 

na zwolnienie traktorzy-
sty z konieczności podej-
mowania decyzji o wybo-
rze biegu odpowiedniego 
do chwilowego obciąże-
nia ciągnika. Podczas cięż-
kich prac polowych (orka) 
zwiększa również ich efek-
tywność, ponieważ zmiany 
mogą być dokonywane w 
chwili najbardziej korzyst-
nej ze względu na wydaj-
ność pracy. 

Bardzo dobrym rozwią-
zaniem są przekładnie bez-
stopniowe, bo pozwalają 
wykorzystać wysoką spraw-
ność ciągnika podczas prac 
polowych, a ponadto, ob-
niżyć zużycie paliwa i po-
prawić komfort pracy ope-
ratora – np. bezstopniowa 
przekładnia C-matic w cią-
gnikach CLAAS czy Vario 
w Fendtach. Obroty silnika 
i przełożenie dostosowuje 
się samoczynnie do ob-
ciążenia. Bezstopniowej 
zmiany prędkości jazdy np. 
w ciągniku John Debre 7030 
można dokonywać między 
0,05 a 42/50 km/h.n

Dr inż. Piotr Grudnik 
Instytut Technologiczno 

-Przyrodniczy w Falentach /ITP/
Mazowiecki Ośrodek Badawczy  

w Kłudzienku

Większość produkowanych obecnie ciągników o mocy powyżej 100 KM wyposażana jest w elektroniczne 
układy sterujące pracą podnośnika tzw. EHR, które pozwalają na poprawienie efektywności wykorzystania cią-
gników. Pozwala to na przyspieszenie procesów roboczych na polu i jednocześnie zwiększyć dokładność. 

EHR i skrzynia przekładniowa
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SOFTER

www.farmet.pl

brony talerzowe

Obie nowości będą 
prezentowane w 
lutym na stoisku 

John Deere na targach 
SIMA 2013 w Paryżu.

Złoty medal przyznano 
ciągnikowi John Deere 
na paliwo mieszane. Tę 
eksperymentalną ma-
szynę wyposażono w 
silnik, który może spa-
lać różne rodzaje paliwa 
mineralnego lub biopa-
liwa, oddzielnie lub w po-
staci mieszanki w jednym 
zbiorniku.

Czujniki wejściowe mie-
rzą właściwości paliwa 
lub mieszanki w zbior-
niku paliwa. Następnie 
elektroniczny moduł ste-
rujący pracą silnika (ECU) 
optymalizuje parametry 
pracy silnika, aby speł-
nione były normy emisji 
spalin Stage IIIB/Interim 
Tier 4. Na końcu oprogra-
mowanie sprzętowe anali-
zuje sygnały z czujników 
wyjściowych, aby skon-
trolować określone para-
metry pracy silnika.

Rozwiązanie umożliwia-
jące stosowanie różnych 
paliw w jednym zbiorniku 
pozwala na spalanie paliw 
czystych lub mieszanek, w 
tym biopaliw pochodzą-
cych z roślin uprawianych 

w gospodarstwie. Gdyby 
jednak takie rozwiązanie 
miało być oferowane w Eu-
ropie, odpowiedni ustawo-
dawcy musieliby dostoso-
wać metody certyfikacji sil-
ników spalinowych w rol-

nictwie obecnie uwzględ-
niające wyłącznie olej na-
pędowy. W chwili obec-
nej w Polsce wolno uży-
wać paliw alternatywnych 
po uiszczeniu opłaty akcy-
zowej (red).

Srebrny medal otrzymała 
również opracowana przez 
firmę John Deere funk-
cja zdalnej pomocy przy 
obsłudze wyświetlacza 
(RDA). To rozwiązanie te-
lematyczne, które będzie 
dostępne pod koniec 2013 
roku, umożliwia zdalny do-
stęp do wyświetlacza po-
kładowego GreenStar 
2630. Dzięki temu opera-
tor ciągnika, kombajnu, 
opryskiwacza lub siecz-
karni samojezdnej może w 
czasie rzeczywistym uzy-
skać natychmiastową po-
moc od kierownika floty 
lub gospodarstwa, lub też 
od dealera, na przykład 
przy konfigurowaniu na-
rzędzi (również komuni-
kujących się za pośred-
nictwem szyny ISOBUS), 
optymalizacji i rozwiązy-
waniu problemów. Dzięki 
tej innowacyjnej technolo-
gii, potencjalny czas prze-
stoju maszyny lub jej nie-
wystarczające wykorzysta-
nie w polu można znacznie 
zmniejszyć.

Jeżeli to konieczne, ope-
rator zwraca się o pomoc 
do odpowiedniego eks-
perta przez telefon komór-
kowy. Za pośrednictwem 
specjalnej witryny inter-
netowej ekspert może za-
logować się z dowolnego 
miejsca na świecie i uzy-
skać podgląd wyświetlacza 
pokładowego na własnym 
komputerze, tablecie lub 
smartfonie w czasie rze-
czywistym. Rozwiązanie to 
jest kontynuacją inicjatywy 
FarmSight firmy John De-
ere obejmującej optyma-
lizację maszyn, logistyki 
oraz wsparcie dla podej-
mowania decyzji w rolnic-
twie.

Obie te nowe nagrodzone 
technologie opracowano 
w Europejskim Centrum 
Technologii i Innowacji 
Europejską firmy John De-
ere (ETIC) w Kaiserslau-
tern w Niemczech w ści-
słej współpracy z wieloma 
działami badań i rozwoju 
oraz zewnętrznymi part-
nerami. n

Ciągnik wielopaliwowy John Deere został nagrodzony złotym medalem za rozwiązanie pozwalające stosować 
różne paliwa lub ich mieszanki. Srebrny medal otrzymała również opracowana przez firmę John Deere funkcja 
zdalnej pomocy przy obsłudze wyświetlacza (RDA). 

Złoto John Deere

Jeżeli to konieczne, operator zwraca się o pomoc do odpowiedniego eksperta przez te-
lefon komórkowy. Za pośrednictwem specjalnej witryny internetowej ekspert może za-
logować się z dowolnego miejsca na świecie i uzyskać podgląd wyświetlacza pokłado-
wego na własnym komputerze, tablecie lub smartfonie w czasie rzeczywistym.

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl
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Żabikowo 1 
63-000 Środa Wielkopolska
Tel. (61) 285 42 97
tech-kom@tech-kom.pl 
www.tech-kom.pl

tel. kom. sprzedaż: 600 88 37 27
tel. kom. części:  600 88 45 24
                              695 16 66 95
tel. kom. serwis:  691 05 89 63

rozsiewacz ZA-X 
- od 10 500 zł netto

Agregat uprawowo-siewny 
- od 68 000 zł netto

siewnik D9 
- od 23 500 zł netto

W roboczych in-
stalacjach cią-
gników i ma-

szyn rolniczych jest co czy-
ścić. Powietrze, olej i paliwo 
to najważniejsze media pod-
legające filtrowaniu, bez któ-
rego trudno sobie wyobrazić 
sprawne, a zarazem długo-
trwałe działanie wielu ukła-
dów, szczególnie w ciągni-
kach rolniczych. 

Filtry i oczyszczanie powietrza 
Zanieczyszczenia dosta-

jące się wraz z powietrzem 
do silnika powodują inten-
sywne ścieranie powierzchni 
współpracujących mechani-
zmów, prowadząc tym sa-
mym do ich szybszego zu-
życia. W wyniku wprowa-
dzania cząsteczek pyłu z 
zasysanym powietrzem do-
chodzi do mikroskrawania, 
bruzdowania lub rysowania 
powierzchni gniazd zawo-
rów, gładzi cylindrów, tło-
ków i pierścieni tłokowych, 
zaś po dostaniu się zanie-
czyszczeń do oleju silniko-
wego następuje szybsze zu-
życie pozostałych mechani-
zmów silnika. Czynnikiem 
wpływającym na zjawisko 
tarcia jest skład pyłu, okre-
ślający stopień rozdrobnie-
nia cząstek zanieczyszczeń 
mechanicznych i ich struk-
turę. Drobinki pyłu o śred-
nicy 15–40 μm mogą powo-
dować prawie czterokrotnie 
większą intensywność zuży-
cia współpracujących czę-
ści w silniku, niż cząsteczki 

o wielkości nie przekracza-
jącej 5 μm. 

Wysoka skuteczność usu-
wania pyłu przez filtr po-
wietrza sprzyja wzrostowi 
trwałości silnika. Sprawnie 
działające filtry cechuje ci-
cha praca, a także niewiel-
kie opory stawiane wobec 
przepływającego powietrza. 
Stan filtru powietrza, będący 
wynikiem długotrwałej eks-
ploatacji może decydować o 
zmianach w charakterystyce 
pracy silnika, w szczególno-
ści zaś zmniejszeniu mo-
mentu obrotowego i mocy, 
zwiększeniu zużycia paliwa i 
toksyczności spalin. Objawy 
te, związane m.in. z osiągnię-
ciem granicznych wartości 
oporów przepływu powie-
trza przez filtr, stanowią bo-
dziec do wymiany wkładu fil-
trującego. 

Poza zalecanym czaso-
okresem obsługi omawia-
nej grupy filtrów, szczególną 
uwagę zwraca się na odpo-
wiedni dobór filtrów do da-
nych typów pojazdów i kie-
rowanie się przy tym zale-
ceniami podanymi m.in. w 
specjalistycznych katalogach 
publikowanych przez produ-
centów osprzętu technicz-
nego do ciągników. 

Filtry i oczyszczanie oleju 
Olej w układzie smarowa-

nia ulega zanieczyszczeniu 
cząsteczkami metalu, osadu 
węglowego i koksu, pyłu z 
powietrza, wody i innymi 
szkodliwymi domieszkami 

powodującymi zatykanie się 
kanałów olejowych i szybsze 
zużywanie części silnika. Fil-
trowanie oleju jest tym trud-
niejsze, im proces ten prze-
biega przy wyższych tempe-
raturach smarowanych czę-
ści silnika, zmiennej lepko-
ści oleju, dużych natężeniach 
przepływu, wysokim ciśnie-
niu i złożoności składu za-
nieczyszczeń. 

Precyzyjne wypełnianie 
zadań przez filtry olejowe, 
tj. usuwanie z oleju cząstek 
ściernych jest uwarunko-
wane ich odpowiednim do-
borem do danego typu sil-
nika. Dobór ten uwzględ-
nia takie cechy jak gabaryty 
zewnętrzne filtru, średnica 
połączeń, rodzaj i średnica 
elementów uszczelniających. 
Równie ważnym kryterium 
doboru filtrów olejowych jest 
wydajność robocza (wydaj-
ność przepływu) oraz cha-
rakterystyka pracy (przepły-
wowa). 

Prawidłowy dobór filtrów 
olejowych do danych typów 
silników w znacznym stop-
niu ułatwiają katalogi opra-
cowywane przez poszczegól-
nych producentów osprzętu 
technicznego, uwzględnia-
jące na ogół dodatkowo za-
mienniki dla filtrów produ-
kowanych przez inne firmy. 

W praktyce wyróżnia się 
filtry bocznikowe, pełno-
przepływowe, bocznikowo-
pełnoprzepływowe i inne. 

W silnikach ciągnikowych 
stosowane są na ogół filtry 

oleju jednorazowego użytku 
z przegrodami filtracyjnymi 
wykonanymi z wysokiej ja-
kości bibuł tak uformowa-
nych, by zapewnić najwięk-
szą powierzchnię filtrowania. 
Pomimo wyższych kosztów 
produkcji i braku możliwości 
powtórnego wykorzystania 
stalowych części obudowy, 
pozytywną cechą stosowania 
filtrów jednorazowych jest 
łatwość obsługi oraz trwa-
łość wkładu filtracyjnego nie 
ulegającego uszkodzeniom 
zewnętrznym. Wkłady ole-
jowe z przegrodą filtracyjną 
wykonaną z papieru filtracyj-
nego są również elementami 
jednorazowego użytku. 

Warunkiem skutecznego 
oczyszczania oleju w ukła-
dzie smarowania jest zgodna 
z zaleceniami producenta 
częstotliwość wymiany fil-
tru lub wkładu olejowego. 
Z porównania szeregu da-
nych charakteryzujących pa-
rametry eksploatacyjne fil-
trów olejowych wynika, że 
generalnie trwałość papie-
rowych filtrów pełnoprze-
pływowych jest przyjmo-
wana na poziomie 200–500 
godzin lub 5000–20000 km 
przebiegu pojazdu. Poza cza-
sem pracy, jako kryterium 
wymiany filtra przyjmuje się 
także zabieg wymiany oleju 
w silniku. Pozostawienie eks-
ploatowanego wcześniej fil-
tra przy równoczesnej wy-
mianie oleju prowadzi do 
tego, że świeży olej wymywa 
osad zgromadzony w filtrze, 

co przyspiesza proces jego 
zanieczyszczania. 
Filtry i oczyszczanie paliwa 

Ważne znaczenie przywią-
zywane do czystości paliwa 
w układach zasilania silni-
ków z zapłonem samoczyn-
nym wynika z wysokich wy-
magań stawianych względem 
trwałości pompy wtryskowej 
i wtryskiwaczy. Zanieczysz-
czenia mechaniczne w pali-
wie, dostając się do pompy 
wtryskowej lub wtryskiwa-
czy i powodując ich przed-
wczesne zużycie, zmniej-
szają sprawność układu zasi-
lania. Objawia się to zmniej-
szeniem ciśnienia wtrysku 
i gorszym rozpylaniem pa-
liwa w cylindrze, a w konse-
kwencji gorszym spalaniem, 
spadkiem mocy i sprawno-
ści silnika. 

Źródłem zanieczyszczenia 
paliwa stosowanego w pojaz-
dach są głównie niedokład-
nie uszczelnione korki wle-
wowe, przez które do zbior-
nika paliwowego wnika pył 
znajdujący się w powietrzu. 
Istotne znaczenie dla utrzy-
mania czystości oleju na-
pędowego ma także niesta-
ranna obsługa przy przecho-
wywaniu, transportowaniu i 
przelewaniu paliwa w gospo-
darstwie, a ponadto zły stan 
zbiorników (beczek), których 
skorodowane powierzchnie 
powodują przedostawanie 
się do paliwa takich związ-
ków jak tlenek cynku, osa-
dzający się w postaci pyłu. 
Innym, równie uciążliwym 

zanieczyszczeniem paliwa 
może być woda. 

Aby spełnić wysokie wy-
magania stawiane czystości 
paliwa, które nie powinno 
zawierać więcej niż 0,005% 
zanieczyszczeń stałych, no-
woczesne silniki spalinowe 
wyposaża się na ogół w dwa 
filtry. Pierwszy z nich, zwany 
wstępnym, zaopatrzony jest 
zwykle w osadnik, który ma 
za zadanie oddzielenie grub-
szych zanieczyszczeń i wody. 
Natomiast drugi z filtrów - 
dokładnego oczyszczania, 
służy do zatrzymywania 
drobnych zanieczyszczeń 
przedostających się przez 
filtr wstępny. 

Konstrukcje filtrów wstęp-
nego oczyszczania, instalo-
wanych w układzie przed 
pompą zasilającą, obejmują 
przykładowo rozwiąza-
nia z cylindrycznymi wkła-
dami filcowymi, wkładami 
z płytek filcowych oraz fil-
try metalowe płytkowe. W 
filtrach dokładnego oczysz-
czania stosuje się wkłady 
papierowe w postaci pły-
tek lub wkłady bawełniane, 
które dzięki odpowiedniej 
teksturze są w stanie od-
dzielać zanieczyszczenia o 
bardzo małych rozmiarach. 
Obsługa filtrów wstępnego 
i dokładnego oczyszczania 
obejmuje bieżącą kontrolę 
ich pracy, szczególnie pod 
kątem przecieków paliwa, i 
wymianę wkładu filtrującego 
zgodnie z zaleceniami poda-
nymi przez producenta. n

Nie zapominajmy o filtrach

Marek Gaworski
SGGW w Warszawie 

Wszechobecne zanieczyszczenia w środowisku pracy w rolnictwie wskazują na konieczność systematycznego 
monitorowania stanu elementów filtrujących w ciągnikach i maszynach rolniczych. Czas poświęcony na sta-
ranną obsługę filtrów z pewnością nie jest czasem straconym. Zmniejszenie zużycia i ograniczenie ryzyka 
uszkodzeń sprzętu pracującego w gospodarstwie zalicza się do najważniejszych efektów dbałości o filtry. 
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AGRARADA Sp. z o.o.
Brzezimierz 12
55-216 Domaniów powiat Oławski
tel: +48 71 39 22 194
tel: +48 71 39 47 026

Punkt Sprzedaży Święcice k/Warszawy
tel: +48 600 888 639
tel: +48 22 72 22 765

Rai� eisen Agro - Technika Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 41, 86-061 Brzoza k/Bydgoszczy
tel. +48 52 381 04 15
Raitech - Oborniki  tel. +48 61 297 58 78
Raitech - Potęgowo  tel. +48 59 846 41 48 
Raitech - Przytoczna  tel. +48 95 749 36 75
Raitech - Szczecinek  tel. +48 94 372 02 14
Raitech - Śrem  tel. +48 61 282 88 81
Raitech - Malbork  tel. +48 55 272 09 44

„GRIMME POLSKA” SP Z O O
Żabikowo 1 • 63-000 Środa Wielkopolska

tel./fax: +48 612 85 28 27 • www: www.grimme.com

• Wyorywacze kołowe
• 2 sposoby ogławiania 
• Zbiornik 22 t
• Silnik 490 KM
• Szybki na drodze 

-  do 40 km/h
• BaSYS - stabilny 

na skłonach
• Oszczędne ruchy - automotive

Utrzymanie wyso-
kiej efektywno-
ści produkcji bu-

raków cukrowych to nie 
tylko ich uprawa. Buraki 
cukrowe są rośliną wyma-
gającą nie tylko troskli-
wego prowadzenia uprawy, 
ale również skutecznego 
zbioru. Jakość zebranych 
korzeni to nie tylko ich 
wielkość i ilość cukru. 
Wielki wpływ na ocenę w 
skupie ma czystość i spo-
sób ogłowienia.

Producenci kombajnów 
do zbioru buraków i innych 
grubokorzennych dopra-
cowują swe konstrukcje. 
Dobrym przykładem uda-
nego połączenia znanych 
rozwiązań technicznych 
jest GRIMME REXOR i 
MAXTRON.

Pierwowzór kombajnu 
MAXTRON miał być 
maszyną nadającą się do 
zbioru zarówno ziem-

niaków, jak również bu-
raków cukrowych, cyko-
rii. Szybko okazało się, 
że uwarunkowania tech-
niczne dla tych upraw są 
diametralnie różne. Tech-
nologia zbioru buraków 
cukrowych podążyła swoją 
drogą. Efektem pracy inży-
nierów GRIMME są kom-
bajny REXORT i MA-
XTRON. Ich konstrukcje 
są różne, jako że kombajny 
przeznaczone są dla róż-
nych odbiorców.

REXOR
Rama i układ jezdny

Kombajn wyposażony 
jest w kołowy układ jezdny 
składający się z kół ogu-
mionych, pneumatycznych 
rozmiarach: przód 800/75 
R32, tył 1050/50 R32. Sze-
rokie ogumienie zapewnia 
dużą powierzchnię kon-
taktu z podłożem. Rozłoże-
nie masy własnej wynoszą-

cej 26 t maszyny na dużej 
powierzchni jest kluczowe 
dla uniknięcia erozyjnej 
kompresji podłoża. Na 
stanowiskach o miękkim 
podłożu zaleca się pracę w 
układzie „psi chód”. Kom-
bajn wraz z układem ogła-
wiającym ma długość 13,3 
m. Aby zapewnić należną 
manewrowość, konstruk-
torzy wyposażyli kombajn 
w skrętne obie osie, oraz 
łamaną ramę za przednią 
osią. Kąty skrętu osi wyno-
szą: osi przedniej +/- 10o, 
osi tylnej +/- 25o oraz prze-
gubu ramy nośnej skręt-
nego o kąt +/- 35o. Pro-
mień skrętu wynosi zale-
dwie 7,5 m.

Rozwiązanie łamanej 
ramy jest również elemen-
tem systemu BaSYS. Jest 
to system stabilizacji po-
przecznej pozwalający na 
panowanie nad przemiesz-
czaniem się środka cięż-

kości tylnej części wzglę-
dem przedniej i na odwrót. 
Dzięki temu kombajn pra-
cujący na pochyłościach 
poprzecznych jest bardziej 
odporny na przewracanie. 
Jest to o tyle ważne, że 
masa 22 t ładunku urobku 
jest posadowiona na wyso-
kości ponad 2 m nad po-
wierzchnią gruntu. Z tego 
powodu praca na skłonach 
maszyną bez aktywnej sta-
bilizacji poprzecznej by-
łaby wielce ryzykowna. 

Kombajn posiada opcjo-
nalnie hamulce hydrau-
liczne tarczowe, wyposa-
żone w układ 4 zacisków 
hamulcowych na 1 tarczę. 
Dzięki temu, w zależności 
od warunków homologa-
cyjnych w kraju przezna-
czenia może się przemiesz-
czać z prędkościami 32 lub 
40 km/h.

Jednostka napędowa to 
rzędowy 6-cio cylindrowy 
silnik wysokoprężny Mer-
cedes o pojemności skoko-
wej 12,9 ccm i mocy 490 
KM. Przeniesienie napędu 
to układ hydrostatyczny, 
napędzający wszystkie 
koła. Niewielkie gabaryty 
silników pozwalają na za-
pewnienie dużego prze-
świtu pomiędzy przed-
nimi kołami, gdzie znaj-
dują się elementy (taśma 
sitowa) układu czyszczą-
cego. Zbiornik paliwa mie-
ści 1100 l i zapewnia wie-
logodzinną pracę, bez ko-
nieczności uzupełniania 
paliwa.

Podczas wystawy Beet 
Europe zaprezentowana 
została większa, wersja 
3-osiowa różniąca się 
od standardowego RE-
XORa tylko większym  
silnikiem Mercedes o 
mocy 580 KM i zbiorni-

kiem urobku o ładowno-
ści 30 ton.

Układ wyorujący
Istotą odróżniającą kom-

bajny REXOR jest kołowy 
system wyorujący, umożli-
wiający ustawienie warun-
ków pracy układu wyorują-
cego, w zależności od od-
miany buraków, kształtu 
korzenia, gatunku rośliny 
(cykoria), gęstości nasady 
na stanowisku, wreszcie 
warunków glebowych.

GRIMME standardowo 
posiada dwa rodzaje 
układu odliściania o sym-
bolu FT, i opisywany w ni-
niejszym artykule, ponadto 
o symbolu FM (front mul-
czer). Podczas ubiegło-
rocznej wystawy Beet Eu-
rope zaprezentowany zo-
stał trzeci system, o han-
dlowej nazwie Multihak-
sler, składający się z walu 
bijaków metalowych i gu-
mowych, które dokładnie 
oczyszczają główkę z naci, 
oraz ogławiacza tzw. Mi-
krotoping, który delikat-
nie odcina zielony stożek 
główki. Taki ogławiacz bę-
dzie pracował w 2013 r. na 
terenie Wielkopolski. 

Układ odliściająco-ogła-
wiający zbudowany jest z 
dwóch sekcji. Nasada jest 
wstępnie odliściana przez 
szybkobieżny wał z bija-
kami metalowo-gumo-
wymi. Drugi wał przeciw-
bieżny za pomocą  bija-
ków gumowych doczysz-
cza główki z resztek zielo-
nych elementów roboczych 
i ogławia buraki. 

Nowym rozwiązaniem 
stosowanym i oferowanym 
w tym roku jest układ od-
liściający analogiczny jak 
w poprzednim rozwiąza-
niu wykorzystany został 

pierwszy wał z bijakami 
metalowo-gumowymi, 

oraz bierny nóż ogławia-
jący. Rozwiązanie nosi 
handlową nazwę Multi-
haksler. Zdaniem produ-
centa, rozwiązanie takie 
jest skuteczniejsze, gdyż 
noże z większą precyzją 
są w stanie usunąć od-
rąbki z pozbawionej już 
naci główki, zmniejszając 
straty nie rozłupując kru-
chych korzeni. 

GRIMME wyposażyło 
układ ogławiająco-wy-
orujący w system InLine. 
W praktyce oznacza to 
przemieszczanie liści i 
odrąbków między rzędy i 
płynny przepływ masy zie-
lonej przez system wyoru-
jący. Rozwiązanie to jest o 
tyle istotne, że większość 
problemów technologicz-
nych w technice zbioru bu-
raka cukrowego bierze się 
właśnie z obecności masy 
zielonej, zakłócającej płyn-
ność pracy narzędzia wy-
orującego. Narzędzie wy-
orujące to układ 7 stalo-
wych redlic kołowych, bę-
dących zarazem punktem 
podparcia całego elementu 
roboczego. Narzędzie po-
siada możliwość regulacji 
w zależności od szeroko-
ści międzyrzędzi. Kom-
bajn REXOR może, w za-
leżności od warunków gle-
bowych, odciążać element 
wyorujący, co znacznie 
zmniejsza opory robocze 
i zmniejsza zużycie pod-
zespołów. Układ wyorujący 
ułożyskowany jest na łoży-
skach zamkniętych, dwu-
bieżniowych smarowanych 
smarem półpłynnym. Nie-
które elementy smarowane 
są przez centralny system 
smarowania (CSS).

dokończenie na s. 33

Zmechanizowany zbiór buraków – GRIMME 
REXOR

Uprawy buraków cukrowych są od pewnego czasu ponownie atrakcyjne ekonomicznie. Dopóki unijne plany li-
kwidacji kwot cukrowych nie zostały wcielone w życie, wszystko na to wskazuje, że plantatorzy buraków cukro-
wych mogą liczyć na dobre ceny skupy tego surowca. 

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl
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VALTRA i CHALLENGER 
teraz z atrakcyjnym 
fi nansowaniem fabrycznym 
AGCO FINANCE

O szczegóły pytaj Regionalnych Przedstawicieli AGCO Finance:
• Anna Kolan 601 236 081 Region Płn.-Zach • Monika Kurdziel 602 490 233 
Region Płd. • Monika Prościńska 604 181 670 Region Płn. • Rafał Nowak 662 
085 960 Region Płd.- Wsch. • Sebastian Przeniosło 662 085 946 Region Płd.-
-Zach • Jarosław Dziewulski 662 085 981 Region Płn.-Wsch/Centrum

www.agcocorp.com         www.valtra.pl          www.challenger-ag.com

dokończenie ze s. 32
Wyorywacze kołowe 

bardzo dobrze radzą sobie 
na zachwaszczonych upra-
wach i są napędzane hy-
draulicznie. Dzięki temu 
prędkość ich pracy nie jest 
uzależniona od prędko-
ści jazdy, co jest istotne w 
trudnych warunkach gle-
bowych i uprawach o du-
żym zachwaszczeniu. 

Wyorywacze kołowe po-
dają urobek zgodnie z kie-
runkiem obrotu, wprost na 
system wstępnego oczysz-
czania. Pierwszy wał 
gładki, przemieszczający 
się tuż nad ziemią jest klu-
czowym elementem od-
powiedzialnym za straty 
lub ich brak. Zaraz za nim 
pracują wałki oczyszcza-
jące, przemieszczające 
jednocześnie urobek na 
taśmę sitową. Wałki napę-
dzane są pasem wielorow-
kowym 4PK. Jest to roz-
wiązanie o tyle optymalne, 
że przekładnia pasowa ma 
niewielkie opory własne, 
oraz stanowi zabezpie-
czenie przeciążeniowe. 
Z uwagi na ogromne za-
nieczyszczenie, łożyska 
toczne wałków smarowane 
są przez układ CSS. 

Taśma sitowa ma bardzo 
duży prześwit pod osią o 
wysokości 50 cm i szero-
kości 90 cm, co pozwala 

maszynie pracować z taka 
samą jakością doczyszcza-
nia bez obniżania prędko-
ści przejazdu.

W tej fazie następuje dal-
sze otrząsanie buraków i 
transport na trzy przeciw-
bieżne otrząsacze gwiaz-
dowe. Ruszta otrząsaczy 
mogą występować jako 
układ prętowy właściwy 
dla gleb średnich i śred-
nio zwięzłych. Ruszta zę-
bowe zalecane są na gleby 
zwięzłe. Regulacja rusztów 
odbywa się hydraulicznie 
z kabiny operatora.

Kombajn posiada sys-
tem prowadzenia równo-
ległego. Elementem ste-
rującym jest tutaj czuj-
nik liści i czujnik rzędów 
przemieszczający się w 
2., skrajnym międzyrzę-
dziu. Jest on naciskany z 
prawej lub z lewej strony 
przez rząd. Jego odchyle-
nia odczytywane są przez 
system wykonawczy, prze-
twarzane i na ich podsta-
wie kierowane są koła. 

Zbiornik urobku
Oczyszczony urobek 

transportowany jest ze 
spodu maszyny do zbior-
nika za pomocą przeno-
śnika łopatkowego i roz-
kładany równomiernie w 
zbiorniku przez rozgar-
niacz ślimakowy, znajdu-

jący się na wylocie prze-
nośnika. Jego pracą można 
sterować z kabiny.

Cechą wyróżniającą 
kombajny GRIMME jest 
podłoga zbiornika. Składa 
się ona z przenośników 
rolkowych – podłużnych, 
stanowiących 100% pod-
łogi zbiornika. Zapobiega 
to powstawaniu zastoisk 
urobku w trakcie wyła-
dunku. Jest to szczegól-
nie ważne w trakcie du-
żej wilgotności, opadów 
śniegu, zanieczyszczonych 
buraków. Czas wyładunku 
33 m3 o masie 22 t wynosi 
zaledwie 50 s.

Kabina
Kabiny kombajnów RE-

XOR to produkt koopera-
cyjny firmy CLAAS. Wy-
posażenie wnętrza ma-
szyny dostosowane jest 
do potrzeb operatora. Ele-

mentem kluczowym do 
obsługi kombajnu są dwa 
wyświetlacze wielofunk-
cyjne. Jednym z nich jest 
monitor CC1200 układu 
DriveControl, obrazujący 
parametry jazdy. Drugi – 
HarvestControl – obrazuje 
zakres pracy układu wyko-
pującego. Monitor Visual-
Control standardowo wy-
świetla obrazy z 3 kolo-
rowych kamer inspekcyj-
nych umieszczonych po-
nad taśmą sitową, taśmą 
wyładowczą oraz z tyłu 
jako kamera cofania. Do-
datkowo, jako wyposaże-
nie opcjonalne można za-
instalować 

kamery kontrolujące koła 
kopiące, zbiornik i prze-
nośnik transportujący 
urobek do zbiornika.  

Obsługa maszyny od-
bywa się za pomocą joy-
sticka wielofunkcyjnego. 
Nastawy kombajnu mogą 
być wprowadzane i zmie-
niane w trakcie pracy ma-
szyny. 

Kabina w standardzie 
wyposażona jest w radio-
odbiornik z systemem Blu-
etooth, schowki, komfor-
towe siedzenie operatora 
i pasażera. Układ 
climatronic po-

zwala utrzymać stałą tem-
peraturę w chłodne je-
sienne dni. 

W związku z tym, że je-
sienne dni są krótkie, i 
duża część pracy wyko-
nywana jest po ciemku, 
oświetlenie robocze kom-
bajnu jest niezwykle obfite 
i skuteczne. 

Kombajn jest świetną 
propozycją dla dużych go-
spodarstw, a w szczegól-
ności dla usługodawców i 
spółek cukrowych. Dosko-
nale nadaje się wszędzie 
tam, gdzie nieodzowne 

jest samoczynne prze-
mieszczanie się pomię-
dzy rozrzuconymi w 

znacznej odległości stano-
wiskami uprawowymi.  n
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Ładowarka teleskopowa P600T

PICHON, producent 
kompaktowych ła-
dowarek przegubo-

wych od blisko 10 lat, roz-
poczyna prezentację serii 
nowym model o mocy 60 
KM z teleskopowym wy-
sięgnikiem. Kolejna wersja 
maszyny o mocy 85 KM po-
jawi się na rynku w później-
szym czasie. 

Teleskopowa rama jest 
zaprojektowana i wyko-
nana tak samo, jak w po-
przednich modelach.

Obydwa modele wypo-
sażone są w silnik Cater-
pillar Tier 4 w celu zapew-
nienia zgodności z nowymi 
zasadami emisji, które za-
czną obowiązywać od roku 
2014.

Modele P600T i P850T 
mogą być wyposażane albo 
w ramę ochronną FOPS, 
albo posiadać pełną kabinę 
dla lepszego komfortu.

Ocynkowane rozrzutniki obornika
Firma wystartowała z 

tymi urządzeniami pod-

czas ostatniej edycji tar-
gów SIMA w 2011 roku. 
Obecnie wprowadza nowe 
modele rozrzutników obor-
nika: Muck Master M8 i 
M10. Model M10 dostępny 
jest w wersjach o pojemno-
ści od 8 do 24 m3.

Producent oferuje sze-
roką gamę urządzeń i ak-
cesoriów, dostosowanych 
do każdego rodzaju obor-
nika (przesuwna podłoga, 
system ważenia, elektro-
niczna kontrola szybkości 
dawkowania...)

Kontrola GPS nawożenia 
organicznego

Jesienią ubiegłego roku PI-
CHON przedstawił własną 
magistralę komunikacyjną 
opartą o standard Can-bus. 
System komunikacji oparty 
na tym systemie transmisji 
danych pozwala na współ-
pracę z jednym terminalem 
dużej liczby narzędzi. Za-
stosowanie tego systemu w 
rozrzutniku obornika po-
zwala kontrolować kompu-
terowo dawkę zadawanego 
nawozu, a dane na ten temat 

gromadzić na nośniku pa-
mięci. Podczas targów SIMA 
2013 zostanie zaprezento-
wane rozwiązanie z zasto-
sowaniem pozycjonowania 
GPS.

Po pierwsze, operator może 
łatwo wybrać pożądaną opcję 
pompowania i rozprzestrze-
niania za pośrednictwem 
ekranu dotykowego. Następ-
nie, może oglądać zastoso-
wane nawożenie organiczne 
bezpośrednio na polu.

Dane mapy pola są 
uprzednio wgrywane lub 

rejestrowane podczas prze-
jazdu po polu.

Po zakończeniu nawoże-
nia na nośniku USB zapi-
sywane są takie informacje 
jak: szybkość aplikacji, czas 
zabiegu, nawieziony obszar 
i objętość zastosowanego 
nawozu. 

Zarówno wszystkie para-
metry gnojowicy, jak rów-
nież zarządzanie procesem 
aplikacji są zoptymalizo-
wane dzięki zastosowaniu 
kontroli GPS. n

Nowości PICHON na SIMA 2013

Przedstawiamy listę nowości, które firma PICHON zaprezentuje podczas 75. edycji Międzynarodowych Targów 
Maszyn i Urządzeń dla Rolnictwa SIMA 2013, w dniach od 24 do 28 lutego w Paryżu.

Ewa Grabowska
Daniel Alankiewicz

Wiadomości Rolnicze Polska

Wóz asenizacyjny do gnojowicy. Rozrzutnik obornika Muck Master.
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Zrób z nami interes
Posiadamy 5 dużych sklepów w Danii, które handlują wszystkim związanym z maszynami rolniczymi.

Jesteśmy głównym dystrybutorem ciągników oraz kombajnów Massey Ferguson, Fendt, Valtra, 
Challenger. Dodatkowo negocjujemy z Kverneland, Amazone, Reisch, Hardi, Samson, Kuhn, Dalbo, Fiona 
i wieloma innymi.

Poszukujemy używanych ciągników i innych maszyn. Zobacz naszą stonę, możemy zaoferować używane 
maszyny w super cenach i zawsze posiadamy wiele modeli i marek na stanie.

MOTOR KOMPAGNIMASKINFORRETNINGMASKINFORRETNING

lp@topagri.eu
+45 3017 8002

ka@topagri.eu
+45 2126 0866

be@topagri.eu 
+45 4073 3637

ah@topagri.eu
+45 2141 2071

pp@topagri.eu
+45 6120 4253

86 52 11 33

8660 SkanderborgLåsbyvej 5-7

Odwiedź nas na www.topagri.pl

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

FH Rol-System

Wszystkie ceny do negocjacji

Wał posiewny Dalbo, na kołach, 
szer. 6,30m, cena 11.000 zł netto

Agregat uprawowo-siewny 3m., 
Doublet Record/Nordsten,
hydropak, cena 11.000 zł netto

Brony ciężkie, szer. 8 m, cena 
5.700 zł netto

Kultywatory pościerniskowy 
Konskilde, 4 m, 19 łap, 
cena 6.000 zł netto

Agregat uprawowy Kverneland 
3 m, hydropak, cena 6.900 zł 
netto

Pług 5-skibowy Atlas stan
dobry, cena 4.500

Claas Mercator 60, heder 3m. 
sieczkania, cena 23.900

Pług 4-skibowy Fraugde Kverne-
land, zab. non stop, cena 11.500 
zł netto

Kombajn Deutz-Fahr 3580,
klima, heder 4,2 m., 
cena 49.000 PLN netto
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Zarząd Krajowej Rady Izb 
Rolniczych wnioskuje do Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o podjęcie prac legisla-
cyjnych, które uregulowałyby 
temat obrotu ziemią, w tym 
dzierżawę. Jednocześnie w 
piśnie skierowanym do szefa 
resortu rolnictwa deklaruje 
wsparcie izb rolniczych przy 
tworzeniu nowych regulacji, 
które zapewniłyby polskim 
rolnikom równe szanse w 
konkurencji z zagranicznymi 
nabywcami.

– Sygnalizowany przez 
rolników z województwa 

zachodniopomorskiego 
problem sprzedaży ziemi 
osobom reprezentującym 
duże podmioty, które są 
powiązane z kapitałem 
zagranicznym dotyczy ca-
łego kraju. Zarząd Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych 
popiera protest rolników i 
uważa za konieczne opra-
cowanie nowych regula-
cji prawnych, gdyż brak 
szczelności obecnych prze-
pisów nie poprawia struk-
tury agrarnej gospodarstw. 
Na ten temat przedstawi-
ciele samorządu rolniczego 
debatowali podczas ostat-
niego Posiedzenia KRIR w 
dniu 4 grudnia br. Podczas 

obrad Prezes Zachodnio-
pomorskiej Izby Rolniczej 
Julian Sierpiński oraz Pre-
zes Izby Rolniczej w Opolu 
Herbert Czaja zabierali głos 
w sprawie nieprawidłowej 
sprzedaży gruntów przez 
Agencję Nieruchomości 
Rolnych. W trakcie Posie-
dzenia Członkowie KRIR 
opowiedzieli się za stworze-
niem ustawy w sprawie ob-
rotu gruntami rolnymi, jak 
również przyjęli dwa wnio-
ski dotyczące tego tematu, 
tj. wystąpienie do resortu 
rolnictwa w sprawie rozpo-
częcia prac legislacyjnych 
nad utworzeniem „Fundu-
szu Ochrony Ziemi Rol-
nej” oraz w sprawie opra-
cowania ustawy o trwałej 
dzierżawie oraz sprzedaży 
ziemi po 2016 r. – infor-
muje Wiktor Szmulewicz, 
prezes Krajowej Rady Izb 
Rolniczych.

Okres ochrony pol-
skich gruntów przed wy-
kupem przez obcokrajow-
ców zbliża się ku końcowi 
– memorandum na za-
kup ziemi przez obcokra-
jowców wygaśnie w 2016 
roku, wówczas będą oni 
mogli nabywać grunty bez 
jakichkolwiek ograniczeń. 

W związku z tym, w opi-
nii samorządu rolniczego 
konieczne jest opracowa-
nie ustawy, która stworzy 
podstawy prawne do po-
wstania struktury insty-
tucjonalnej, np. Funduszu 
Ochrony Ziemi Rolnej, 
która pozwalałby podej-
mować – w miarę potrzeby 
– działania interwencyjne 
na rynku ziemi. W tej kwe-
stii, polskie prawo mogłoby 
się wzorować na rozwią-
zaniach wypracowanych 
w innych krajach UE, np. 
Francji, czy Danii. 

–W wielu krajach Wspól-
noty stosuje się mechani-
zmy ograniczające pełną 
swobodę obrotu ziemią rol-
niczą. W przepisach tych 
krajów, powtarzają się bo-
wiem takie wymogi, jak ko-
nieczność niepodzielności 
gospodarstw, zakaz zmniej-
szania powierzchni gospo-
darstw poniżej pewnej gra-
nicy. Nacisk kładziony  jest 
również na wymóg posia-
dania przez osobę obejmu-
jącą gospodarstwo rolne 
odpowiednich kwalifi-
kacji zawodowych, które 
uzyskał w kraju, w któ-
rym kupuje ziemię. Te ele-
menty ochronne w obro-

cie gruntami rolnymi nie 
są sprzeczne z ideą inte-
gracji europejskiej, zatem 
można byłoby je wykorzy-
stać przy tworzeniu odpo-
wiednich regulacji w sys-
temie prawa polskiego – 
mówi prezes KRIR. – We 
Francji podstawową insty-
tucją, przy pomocy której 
państwo kształtuje politykę 
agrarną w rolnictwie fran-
cuskim, jest SAFER (Sto-
warzyszenie Zagospoda-
rowania Ziemi i Urządza-
nia Obszarów Wiejskich), 
który został powołany do 
życia ustawą z 5 sierpnia 
1960 r. Podstawowym za-
daniem SAFER jest pośred-
nictwo w obrocie gruntami 
rolnymi, głównie skup i na-
stępnie ich redystrybucja, 
zgodnie z polityką struk-
turalną państwa. W swej 
działalności SAFER ko-
rzysta tak z form cywilno-
prawnych (wszelkiego ro-
dzaju umowy), jak i usta-
wowego prawa pierwo-
kupu (interwencja o cha-
rakterze publicznopraw-
nym). Nadrzędnym celem 
SAFER jest stymulowa-
nie rozwoju i koncentracji 
gruntów w gospodarstwach 
rodzinnych, ale tylko w du-

żych. Praktyka pokazuje, iż 
najczęściej działalność SA-
FER sprowadza się do na-
bywania wielkich posiadło-
ści ziemskich, a następnie 
ich repartycji na kilka go-
spodarstw o charakterze 
rodzinnym oraz przekaza-
nia gruntów na powiększe-
nie sąsiadujących z przej-
mowaną jednostką go-
spodarstw rodzinnych ze 
szczególnym uwzględnie-
niem potrzeb młodych rol-
ników. Ważnym elemen-
tem wpływającym na po-
prawę przepływu ziemi do 

gospodarstw silnych eko-
nomicznie we Francji jest 
dobrze zorganizowany sys-
tem dzierżaw. 

Jak podkreślają izby rolni-
cze, praktycznie we wszyst-
kich krajach Unii Europej-
skiej występuje, kontrolo-
wany przez instytucje do 
tego powołane, obrót zie-
mią, ze względu na obawy 
przed wyzbywaniem się 
tożsamości narodowej i 
majątku narodowego – z 
czym często kojarzona jest 
sprzedaż nieruchomości. 

Opracował: WOC

Konieczne jest uregulowanie obrotu ziemią

Od lat 90. jesteśmy w Pol-
sce świadkami dynamicznego 
rozwoju rynku komercyjnych 
ubezpieczeń na życie. Stanowi 
on istotne uzupełnienie pod-
stawowej ochrony oferowanej 
przez państwowe zakłady ZUS 
i KRUS. W 2011 r. liczba zawar-
tych polis różnorodnych ubez-
pieczeń życiowych osiągnęła 
ilość prawie 22 mln sztuk. Ta 

wręcz zawrotna liczba może 
sugerować, iż Polacy dość po-
wszechnie korzystają z tego do-
datkowego zabezpieczenia. Nie-
stety, nie wszystkie grupy zawo-
dowe są w jednakowym stopniu 
beneficjentami tych możliwo-
ści. Okazuje się, iż rolnicy na-
leżą do zbiorowości, które dość 
rzadko zawierają ubezpieczenia 
życiowe.

Jakie są tego przyczyny? Pod-
stawową barierą uniemożliwia-
jącą upowszechnienie ubezpie-
czeń życiowych na wsi jest ich 
cena. Przeciętna roczna składka 
tego ubezpieczenia przekracza 1 
tys. zł. Nie jest to kwota, na jaką 
mógłby pozwolić sobie prze-
ciętny polski rolnik. Ubezpie-
czyciele prześcigają się w agre-
sywnej reklamie. Popularnym 
stało się podawanie przez agen-
tów ubezpieczeniowych składki 
w przeliczeniu na jeden dzień, 
tak aby złagodzić wrażenie dro-
żyzny. Czar pryska od razu, 
gdy pomnożymy tę „niewielką” 
składkę przez liczbę dni w roku. 
Pomimo dość ostrej konkurencji 
kilkudziesięciu zakładów ubez-
pieczeń funkcjonujących na tym 
rynku ceny produktów nie spa-
dły. Ubezpieczyciele skupiają 
się na segmentach ludzi za-
możnych i średniozamożnych. 
Kolejną przeszkodą w popula-
ryzacji „życiówki” na wsi jest 
specyfika tej branży. Dochody 
rolników podlegają wahaniom 
i są nieregularne. Ubezpieczal-

nie preferują natomiast osoby 
o stałych dochodach, gdyż wła-
śnie w systemie miesięcznym 
pobierane jest większość skła-
dek. Wszystko to sprawiło, że 
jak do tej pory nie widać było 
na polskim rynku produktów 
życiowych skierowanych spe-
cjalnie dla rolników i mogących 
sprostać ich oczekiwaniom oraz 
możliwościom finansowym.

Małe zainteresowanie komer-
cyjnych zakładów ubezpieczeń 
segmentem rolnictwa może być 
zrekompensowane ofertą spół-
dzielczości ubezpieczeniowej, 
bliżej związanej i lepiej rozu-
miejącej potrzeby tego środo-
wiska. Inicjatywę upowszech-
nienia ubezpieczeń życiowych 
na wsi podjął TUW MACIF ŻY-
CIE. Przez ostatnie 2 lata pro-
wadzono badania wśród rolni-
ków Małopolski i Podkarpacia 
dotyczące ich potrzeb ubezpie-
czeniowych oraz realnych moż-
liwości zapłaty składki. Miało to 
na celu wyodrębnienie najbar-
dziej pożądanych przez klien-
tów rodzajów ubezpieczeń oraz 

oszacowanie akceptowalnej dla 
obu stron ceny. Okazało się, iż 
rolnicy najbardziej zaintereso-
wani byli zabezpieczeniem ro-
dziny na wypadek śmierci oraz 
dodatkowym, nawet skromnym, 
zabezpieczeniem emerytalnym. 
Skonstruowano dwa produkty 
zgodne z wnioskami płynącymi 
z długotrwałych badań rynku. 
Składkę ubezpieczeniową dosto-
sowano do portfela potencjal-
nego klienta, a nie odwrotnie. 
Dlatego przeliczając ją na dni, 
to już grosze, a nie złotówki. Za-
proponowano niezbędną rolni-
kom ochronę ubezpieczeniową 
za minimalną składkę. Obec-
nie trwa pilotaż wprowadzający 
produkty na rynek. Autorzy po-
mysłu dotarcia z ubezpiecze-
niami życiowymi „pod strze-
chy” są pozytywnie zaskoczeni. 
Rosnąca sprzedaż wskazuje, że 
rolnicy zaakceptowali tę pro-
pozycję.

Paweł Augustyn, członek 
Krajowej Rady II Kadencji

jaKie ubezpieczenia na Kieszeń rolniKa?

Jak podkreślają izby rolnicze, praktycznie we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej występuje, kontrolowany przez 
instytucje do tego powołane, obrót ziemią, ze względu 
na obawy przed wyzbywaniem się tożsamości narodo-
wej i majątku narodowego – z czym często kojarzona jest 
sprzedaż nieruchomości. 

Paweł Augustyn, członek Krajowej Rady Izb Rolniczych II Kadencji.



Strona 3�IZBY ROLNICZENr 01-0�/�013 (96)

W Żuławskim Parku Hi-
storycznym w Nowym 
Dworze Gdańskim 21 stycz-
nia Pomorska Izba Rolni-
cza zorganizowała spotka-
nie Kazimierza Plocke, se-
kretarza stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z przedstawicie-
lami samorządów, agen-
cji rolnych, rady powiato-
wej PIR oraz rolnikami z 
powiatu nowodworskiego. 
Minister Plocke przedstawił 
oraz omówił plany kierunki 
działań resortu rolnictwa na 
2013 rok. Mówił między in-
nymi o stworzeniu jednej 
instytucji odpowiedzialnej 
za kontrolę bezpieczeństwa 
żywności – PIBŻiW i po-
wołaniu Funduszu Gwa-
rantowanych Świadczeń za 
Sprzedane Produkty Rolne 

oraz o przyszłości Wspól-
nej Polityki Rolnej. Sekre-
tarz stanu odpowiadał też 
na liczne pytania rolników. 
Chłopów interesowały 
przede wszystkim  zasady 
sprzedaży ziemi należącej 

do Skarbu Państwa, wypłata 
dopłat bezpośrednich za 
2012 rok oraz sposób nali-
czania modulacji, a także – 
wysokość zwrotu akcyzy na 
paliwo rolnicze.

PIR 

Z inicjatywy PiR

Zdaniem Lubelskiej Izby 
rolniczej konieczna jest 
zmiana ustawy Prawo Ło-
wieckie. Obecnie, zgodnie 
z przepisami, właścicielem 
zwierzyny łownej jest Skarb 
Państwa, w którego imieniu 
gospodarkę łowiecką pro-
wadzi koło łowieckie. De-
legaci Zgromadzenia Lubu-
skiej Izby Rolniczej postu-
lują, aby szkody łowieckie 
w uprawach rolnych spo-
wodowane przez zwie-
rzynę łowną finansowało 
Państwo. 

– Przejęcie obowiązku 
wypłaty odszkodowań 
przez służby państwowe w 
terenie umożliwiłoby roz-

wiązanie szeregu konflik-
tów. Koła łowieckie po-
winny ponosić konsekwen-
cje finansowe w sytuacji, 
gdy gospodarkę łowiecka 
prowadzą w sposób niewła-
ściwy, niezgodny z obowią-
zującymi przepisami szcze-
gółowymi – mówi Robert 
Jakubiec, prezes Lubelskiej 
Izby Rolniczej.

W ocenie Walnego Zgro-
madzenia LIR zmiana 
prawa w tym zakresie ogra-
niczyłaby ilość spraw sądo-
wych wnoszonych przez 
rolników przeciwko za-
rządcy obwodu łowiec-
kiego, a tym samym wpły-
nęłoby pozytywnie na do-

brą współpracę pomiędzy 
rolnikami i myśliwymi. 

WOC

prawo ŁowiecKie 
do PoPRawki

My rolnicy, członko-
wie Walnego Zgromadze-
nia Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej, obradującego 
w dniu 19 grudnia 2012 
roku, z niepokojem przyj-
mujemy informacje me-
dialne o planach wprowa-
dzenia podatku dochodo-
wego dla rolników od 2014 
roku, którego założeń nikt z 
nami nie konsultuje.

Jako rolnicy nie uchy-
lamy się od płacenia po-
datków. Oczekujemy jed-
nak jasnych i przejrzystych 
reguł przy ustalaniu zasad i 
stawek opodatkowania na-
szej działalności.

Zdaniem samorządu rol-
niczego województwa wiel-
kopolskiego, płacony obec-
nie przez rolników poda-
tek rolny jest w istocie zry-
czałtowanym podatkiem 
dochodowym. Ta forma 
opodatkowania rolników 
sprawdziła się w praktyce. 
Jest ona sprawiedliwa i ade-
kwatna do struktury agrar-
nej kraju. Obciążenia są 
bowiem proporcjonalne 
do wielkości posiadanego 
areału oraz jakości gleb w 
gospodarstwach rolnych. 
Należy przy tym podkre-
ślić, że podatek rolny jest 
płacony nawet wówczas, 
gdy rolnicy ponieśli straty 
w latach klęski czy nieuro-
dzaju.

Podatek rolny stanowi 
stabilny dochód samorzą-
dów gminnych. Jest bar-
dzo tani w obsłudze i win-
dykacji, ściągalny niemal 
w 100%. Według wyliczeń 
ekspertów rolnicy płacą 
obecnie ponad miliard 

złotych podatku rolnego 
rocznie, co można przeli-
czyć na 19–20% podatku 
od dochodu. Powstaje py-
tanie – dlaczego zmieniać 
coś, co jest sprawdzone w 
praktyce i dobrze funkcjo-
nuje?

Jako ustawowi przedsta-
wiciele rolników wojewódz-
twa wielkopolskiego stoimy 
na stanowisku, że jakakol-
wiek forma zmiany opodat-
kowania rolników nie może 
wiązać się ze zwiększeniem 
ich obciążeń. W żadnym 
wypadku nie mogą funk-
cjonować równolegle dwa 
podatki: rolny i dochodowy. 
Dane statystyczne wskazują 
wyraźnie, że dochody rol-
nicze stanowią zaledwie ok. 
50% dochodów w innych 
dziedzinach gospodarki. 
Zmiana systemu opodat-
kowania nie może jeszcze 
pogorszyć sytuacji ekono-
micznej gospodarstw rol-
nych. Nie zapominajmy o 
tym, że większość z nich 
stanowią gospodarstwa 
socjalne, których dochody 
są znikome i nie pozwalają 
na prowadzenie jakichkol-
wiek inwestycji, a co za tym 
idzie – korzystanie z ulg, 
czy zwolnień podatkowych. 
Zmiana formy opodatko-
wania z ryczałtowej (poda-
tek rolny) na rachunkową 
(podatek dochodowy) dla 
części gospodarstw musia-
łaby być zatem dobrowolna 
i alternatywna.

Dyskusję nad ewentualną 
zamianą systemu opodat-
kowania powinno poprze-
dzić jednoznaczne zdefi-
niowanie następujących 

pojęć: gospodarstwa rol-
nego, rolnika, producenta 
rolnego, przedsiębiorcy 
rolnego oraz użytkownika 
gruntów rolnych. Dopre-
cyzowania w przepisach 
wymagają również: moż-
liwość sprzedaży bezpo-
średniej z gospodarstwa, 
przetwórstwo we własnym 
gospodarstwie, możliwości 
prowadzenia działalności 
pozarolniczej, określenie 
relacji rolnika w stosunku 
do członkostwa w grupie 
producenckiej i sprzedaży 
poprzez grupę, stworzenie 
racjonalnych zasad obrotu 
płodami rolnymi, a także 
określenie prawidłowego 
momentu powstania obo-
wiązku podatkowego.

Przy wprowadzaniu ja-
kichkolwiek zmian w sys-
temie podatkowym należy 
również dokładnie prze-
analizować koszty jego 
funkcjonowania. Jeśli po-
datek dochodowy rolni-
ków ma pozostać docho-
dem gminy, a jego poborcą 
ma być samorząd teryto-
rialny, to naszym zdaniem 
należy najpierw skonsul-
tować te kwestie z samo-
rządami – czy są przygo-
towane na te zmiany i czy 
są w stanie im sprostać. 
Może się bowiem okazać, 
że koszty obsługi tego po-
datku (przekwalifikowanie 
pracowników lub zatrud-
nienie nowych, zmiana 
oprogramowania, windy-
kacja) przewyższą ewen-
tualne wpływy. Podobnie 
rzecz się ma z kosztami po 
stronie rolników. Mimo iż 
w założeniach nowy po-

datek ma być neutralny 
dla rolników, nie oznacza 
to, że rolnicy nie poniosą 
kosztów jego obsługi. Pro-
wadzenie rachunkowości 
czy pełnej księgowości bę-
dzie dla przeciętnego go-
spodarstwa rolnego do-
datkowym obciążeniem 
czasowym i finansowym, 
co niewątpliwie zwiększy 
koszty jego działalności.

Obawy członków samo-
rządu rolniczego w związku 
z planami wprowadzenia 
nowego systemu opodatko-
wania rolników budzi rów-
nież szereg kwestii formal-
nych, m.in.:
• bilans otwarcia – czyli 

określenie wartości bu-
dynków i maszyn, która 
będzie wskaźnikiem do 
naliczania odpisu amor-
tyzacyjnego w gospo-
darstwie,

• określenie jasnych, 
przejrzystych zasad ewi-
dencjonowania kosztów, 
aby nie było różnej in-
terpretacji w sytuacji za-
kupu materiałów dla po-
trzeb gospodarstwa rol-
nego i gospodarstwa do-
mowego (materiały bu-
dowlane, paliwo, odzież 
robocza, środki czysto-
ści, czy choćby woda 
mineralna dla osób pra-
cujących podczas żniw),

• ujednolicenie zasad pła-
cenia podatków dla rol-
ników prowadzących 
działy specjalne produk-
cji rolnej,

• kwestia opodatkowania 
dopłat bezpośrednich,

• wycena pracy własnej 
rolnika i jego rodziny 
(niekiedy 12 h dziennie 
i więcej) oraz pracy na-

jemnej typu pomoc są-
siedzka,

• wycena produkcji w 
toku oraz zapasów,

• określenie kosztów po-
średnich w gospodar-
stwie.
Mamy poważne wątpli-

wości, czy powyższe pro-
blemy zostaną racjonalnie 
rozwiązane, aby realnie od-
dawały poziom kosztów 
produkcji rolniczej.

Nie bez znaczenia jest 
również fakt, że samorząd 
rolniczy jest finansowany 
z 2% odpisu od podatku 
rolnego. Do tej pory nie 
przedstawiono nam alter-
natywy w przypadku likwi-
dacji tego podatku na rzecz 
wprowadzenia podatku do-
chodowego. Zatem likwi-
dacja podatku rolnego go-
dzi w żywotne interesy sa-
morządu rolniczego i grozi 
paraliżem jego funkcjono-
wania.

Jako członkowie Walnego 
Zgromadzenia Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej apelu-
jemy do Rządu RP, w tym 
szczególnie do ministra fi-
nansów, o przedstawie-
nie założeń i wskaźników 
do projektu opodatkowa-
nia rolników, by przepro-
wadzić szeroką dyskusję i 
ogólnopolską debatę w tym 
temacie.

W naszej opinii ewen-
tualne plany zmiany sys-
temu opodatkowania rol-
ników należy poprzedzić 
rzetelną analizą kosztów 
wynikających z wprowa-
dzenia podatku dochodo-
wego w rolnictwie, aby bi-
lans zysków i strat nie był 
ujemny i by w efekcie nie 
ucierpieli na tych zmia-

nach wszyscy obywatele, 
w tym także liczna grupa 
społeczna, jaką stanowią 
rolnicy.

Uważamy, że obowiązu-
jący obecnie system opo-
datkowania podatkiem 
rolnym jest wystarcza-
jący i sprawiedliwy spo-
łecznie, a jego ewentualna 
przebudowa wymagałaby 
głębokich zmian systemo-
wych, co de facto wiązać 
się będzie z dużymi kosz-
tami, zarówno po stronie 
Skarbu Państwa, jak i oby-
wateli.

Reasumując apelujemy o 
szeroką debatę publiczną 
w kwestii ewentualnych 
zmian opodatkowania rol-
ników z udziałem przed-
stawicieli: resortu finan-
sów, rolnictwa i gospo-
darki, samorządu rolni-
czego, związków zawodo-
wych i branżowych, eks-
pertów, przedstawicieli in-
stytutów i jednostek na-
ukowo-badawczych oraz 
wszystkich zainteresowa-
nych tym tematem. Li-
czymy na przedstawienie 
analiz, opinii i wyliczeń 
niezależnych ekspertów w 
kwestii społecznych kosz-
tów wprowadzenia nowego 
systemu. Wnioskujemy 
także o przeprowadzenie 
szkoleń w każdej gminie z 
tematyki rachunkowości i 
prowadzenia księgowości 
w gospodarstwie rolnym 
oraz podatków w otocze-
niu rolnictwa.

Przewodniczący Obrad 
Walnego Zgromadzenia 
Zbigniew Stajkowski

Sekretarz Obrad Wal-
nego Zgromadzenia 

Adam Kachniarz

wielkoPolska o Podatku dochodowym

Kazimierz Plocke, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi przedstawił i omówił plany i kierunki 
działań resortu rolnictwa na 2013 rok.

Robert Jakubiec, prezes Lu-
belskiej Izby Rolniczej.
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Opracowanie: Kornel Pabiszczak 
i Grzegorz Wysocki 
st. specjaliści Wielkopolskiej Izby Rolniczej
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Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
BURAK CUKROWY Styczeń 2013

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

Saletra amonowa dt 3,5 141,72 496,02
Polifoska 6-20-30 dt 4 208,15 832,60
 Ca/Mg co 4 lata t 4 112,00 112,00

Razem nawożenie 1440,62 
 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. 1 290,00 290,00
Siewnik punktowy Gama godz. 1,5 200,00 300,00
Kombajn wielorzędowy (Holmer) ha 1 885,00 885,00

Razem usługi 1475,00 
 5. Praca ciągnika
Podorywka godz. 1,4 47,30 66,21
Bronowanie godz. 0,6 38,76 23,26
Orka zimowa godz. 3 55,83 167,48
Bronowanie godz. 0,6 47,30 28,38
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 38,76 81,40
Oprysk herbicydem godz. 0,6 38,76 23,26
Uprawa przedsiewna (2x) godz. 3 47,30 141,89
Uprawa międzyrzędowa godz. 2 38,76 77,53
Oprysk herbicydem (2x) godz. 1,2 38,76 46,52
Załadunek korzeni z pryzmy godz. 3 47,30 141,89
Transport zewnętrzny godz. 17 47,30 804,02

Razem praca ciągnika 34,5 1601,82
 6. Podatek 189,65
 7. Ubezpieczenie uprawy 85,03
 8. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 6190,35
 9. Koszty ogólnogospodarcze 951,66

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

Suma kosztów 7987,00
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) dt 600 11,81 7086,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,83 496,02
Cena brutto zł/dt 12,64
Koszt produkcji korzeni zł/dt 13,31
Dopłata bezpośrednia zł/ha 731,72
Dopłata „cukrowa” zł/t 52,44 3146,40

Suma przychodów zł 11460,14
Wynik finansowy zł/ha 3473,14

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 512,67

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Jęczmień jary Styczeń 2013

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny dt 1,7 177,00 300,90
 2. Nawożenie:

Saletra amonowa dt 3 141,72 425,16
Polifoska 6-20-30 dt 3 208,15 624,45
 Ca/Mg co 4 lata t 4 112,00 112,00

Razem nawożenie 1161,61
 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. 1,1 230,00 253,00
Prasa godz. 0,75 165,00 123,75

Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 290,00 36,25
Razem usługi 413,00

 6. Praca ciągnika
Podorywka godz. 1,6 47,30 75,67
Bronowanie godz. 0,6 38,76 23,26

Orka zimowa godz. 3 55,83 167,48
Bronowanie godz. 0,6 47,30 28,38

Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 38,76 81,40
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 47,30 70,94

Siew godz. 1,4 38,76 54,27
Opryski (2x) godz. 1,8 38,76 69,77

Odbiór ziarna godz. 1 47,30 47,30
Zwózka słomy godz. 2 38,76 77,53

Transport zewnętrzny godz. 2 47,30 94,59
Razem praca ciągnika godz. 17,6 790,59

 7. Podatek 189,65
 8. Ubezpieczenie uprawy 38,69
 9. OC rolników 3,90

Razem koszty bezpośrednie 3049,23
10. Koszty ogólnogospodarcze 951,66

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

Suma kosztów 4280,88
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) dt 40 80,61 3224,40
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 5,64 225,71
Cena brutto zł/dt 86,25
Koszt produkcji ziarna zł/dt 99,74

Przychód (ziarno) zł 3450,11
Produkt uboczny (słoma) dt 20 291,28
Dopłata do mat. siewnego zł/ha 100,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha 943,52

Razem przychód 4784,90
Wynik finansowy zł/ha 504,02

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 176,52

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Rzepak ozimy Styczeń 2013

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

Saletra amonowa dt 5 141,72 708,60
Polifoska 6-20-30 dt 4 208,15 832,60
 Ca/Mg co 4 lata t 4 112,00 112,00

Razem nawożenie 1653,20
 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. 1,25 230,00 287,50

Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 290,00 36,25
Razem usługi 323,75

 5. Praca ciągnika
Podorywka godz. 1,6 47,30 75,67
Bronowanie godz. 0,5 38,76 19,38

Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 38,76 81,40
Orka siewna godz. 3 47,30 141,89
Bronowanie godz. 0,5 38,76 19,38

Oprysk herbicydem godz. 0,8 38,76 31,01
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 47,30 70,94

Siew godz. 1 38,76 38,76
Oprysk insektycydami (2x) godz. 1,2 38,76 46,52

Odbiór ziarna godz. 1 47,30 47,30
Transport zewnętrzny godz. 2 47,30 94,59

Razem praca ciągnika godz. 15,2 666,84
 6. Podatek 189,65
 7. Ubezpieczenie uprawy 129,38
 8. OC rolników 3,90

Razem koszty bezpośrednie 3919,51
 9. Koszty ogólnogospodarcze 951,66

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

Suma kosztów 5171,17
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) dt 30 187,50 5625,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 13,13 393,75
Cena brutto zł/dt 200,63
Koszt produkcji zł/dt 172,37
Dopłata bezpośrednia zł/ha 943,52

Suma przychodów 6962,27
Wynik finansowy zł/ha 1791,10

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 383,1

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Pszenica ozima Styczeń 2013

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny dt 2,5 212,00 530,00
 2. Nawożenie:     

Saletra amonowa dt 3,5 141,72 496,02
Polifoska 6-20-30 dt 3,5 208,15 728,52
 Ca/Mg co 4 lata t 4 112,00 112,00

Razem nawożenie    1336,55
 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. 1,25 230,00 287,50
Prasa godz. 1 165,00 165,00

Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 290,00 36,25
Razem usługi 488,75

 6. Praca ciągnika
Podorywka godz. 1,6 47,30 75,67
Bronowanie godz. 0,6 38,76 23,26
Orka siewna godz. 3 47,30 141,89
Bronowanie godz. 0,6 38,76 23,26

Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 38,76 81,40
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 47,30 70,94

Siew godz. 1,4 38,76 54,27
Opryski (4x) godz. 3,6 38,76 139,55
Bronowanie godz. 1,5 38,76 58,14

Odbiór ziarna godz. 1 47,30 47,30
Zwózka słomy godz. 2 38,76 77,53

Transport zewnętrzny godz. 2 47,30 94,59
Razem praca ciągnika godz. 20,9  887,79

 7. Podatek 189,65
 8. Ubezpieczenie uprawy 64,01
 9. OC rolników    3,90

Razem koszty bezpośrednie    3749,68
10. Koszty ogólnogospodarcze 951,66

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

Suma kosztów 5051,34
Wartość produkcji i wynik finansowy

Produkt główny (netto) dt 50 99,71 4985,50
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 6,98 348,99
Cena brutto zł/dt   106,69
Koszt produkcji ziarna zł/dt   94,08

Przychód (ziarno)    5334,48
Produkt uboczny (słoma) dt 30  347,53
Dopłata do mat. siewnego zł/ha 100,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha   943,52

Razem przychód    6725,53
Wynik finansowy zł/ha   1674,19

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa %  341,10
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W S P Ó Ł P R A C A :

Pracujemy 
na Linuksie

Cennik reklam 2013
Pierwsza strona: Ostatnia strona:

210 x 100 mm
4014 PLN

125 x 100 mm
2408 PLN

82 x 100 mm
1606  PLN

254 x 350 mm
14 919 PLN

Reklamy wewnątrz gazety:
Moduł 1/1 Moduł 1/2

254 x 350 mm
14 336 PLN

254 x 175 mm
7 168 PLN

125 x 350 m
m

7 168 PLN

Moduł 1/3 Moduł 1/4

254 x 120 mm
4 779 PLN

125 x 175 m
m

3  584 PLN 254 x 90 mm
4 660 PLN

82 x 350 m
m

4 779 PLN

Moduł 1/6

40 x 350 mm 
3 105 PLN

125 x 120 mm
2 389 PLN

Rozmiary nietypowe

Rokładówka 1/3 2 x 1/3 strony 13 381 PLN

Rozkładówka 1/2 2 x 1/2 strony 18 636 PLN

Wyspa z wyłącznością 125 mm x 125 mm 9 318 PLN

Wyspa bez wyłączności 125 mm x 125 mm 7 168 PLN

Junior page 168 mm x 270 mm 10 500 PLN

Inne nietypowe rozmiary indywidualna cena

• Łubianki drewniane i 
plastikowe. Producent. 
604-696-094. 

- WR-124/12

• Ciągnik rolniczy NEW 
HOLLAND TG285 (311 
KM), rok prod. 2006, oś su-
perskrętna, przedni TUZ, 
cena netto: 160 000,00 
PLN. Tel. 602 660 996 

– WR-10/13

• Ciągnik rolniczy NEW 
H O L L A N D  TG 2 8 5 
(311KM), rok prod. 2005, 
4380 mtg, cena netto: 
200 000,00 PLN. Tel. 
602 660 996 

– WR-10/13

• Agregat podorywkowy 
KUS 3,8 SH, rok prod. 
2009, fabrycznie nowy, 
cena netto: 23 000,00 PLN, 
tel. 602 660 996  

– WR-10/13

• Pług obracalny IBIS 
XLS 3+1 CORN, przed-
płużki, rok prod. 2011, 
demonstracyjny, cena 
netto: 29 000,00 PLN Tel. 
602 660 996 

– WR-10/13 

• Siewnik pneumatyczny 
KUHN SPEEDLINER SL 
4000, szerokość robocza: 
4,0 m, rok prod. 2011, 
demonstracyjny, cena 

netto: 192 000,00 PLN, 
tel. 602 660 996 

– WR-10/13 

• Agregat ARES TXL 
3,0M, szerokość robocza: 
3,0 m, rok prod. 2010, 
demonstracyjny, cena 
netto: 29 000,00 PLN, tel. 
602 660 996 

– WR-10/13 

• Wał uprawowy EXPOM 
JACEK 6,2 Ø600, szero-
kość robocza: 6,2 m; rok 
prod. 2012, demonstra-
cyjny, cena netto: 26 000,00 
PLN, tel. 602 660 996 

– WR-10/13  

• Pług obracalny IBIS 
XXL 4+, rok prod. 2008, 
demonstracyjny, cena 
netto: 22 000,00 PLN, tel. 
602 660 996 

– WR-10/13 

• Pług obracalny IBIS VA-
RIO 4, rok prod. 2012, 
demonstracyjny, cena 
netto: 31 500,00 PLN, tel. 
602 660 996 

– WR-10/13 

• Agregat uprawowy CROSS 
L 3,0 z wałem rurowym, de-
monstracyjny, szerokość 
robocza: 3,0 m, rok prod. 
2012, cena netto: 22 500,00 
PLN, tel. 602 660 996 

– WR-10/13 

• Agregat uprawowy 
CROSS LA 3,0, szerokość 
robocza: 3,0 m, demon-
stracyjny, rok prod. 2012, 
cena netto: 21 000,00 PLN, 
tel. 602 660 996 

– WR-10/13 

• Pneumatyczny zestaw 
uprawowo-siewny FOCUS 
3/700/XXL drive z wałem 
dogniatająco-kopiującym, 
demonstracyjny, rok prod. 
2011, cena netto: 59 000,00 
PLN, tel. 602 660 996 

– WR-10/13 

• Rozsiewacz nawozów 
RCW 5500 PLUS, rok 
prod. 2011, demonstra-
cyjny, cena netto: 54 000,00 
PLN, tel. 602 660 996 

– WR-10/13 

• Prasa zmiennokomorowa 
New Holland BR7070, rok 
2008, komora pasowa; bele 
120x92-180; podbieracz 
2,3 m; siatka, docinacz, 
cena netto: 58 000,00 PLN. 
Tel. 602 660 996 

– WR-10/13 

• Do wynajęcia: Plac han-
dlowy, salon sprzedaży, 
monitorowane. Goleniów, 
zachodniopomorskie. 601-
77-50-77. 

- WRP-18/13

Odbiór z portu Darłowo/Szczecin/ 
Gdańsk. Jakość potwierdzona 
badaniami OSCHR i IUNG.

Tanie wapno
z możliwością 
kredytowania

Agro Trade sp. z o. o.
tel. 604 628 728
www.agrotradegrupa.com

Kombajn NEW HOLLAND
CR980 2004r stan dobry

500.000 PLN 
Tomasz Godzieba 
tel. 662 216 234

NEW HOLLAND TM190 
2006r stan dobry

150.000 PLN 
Tomasz Godzieba 
tel. 662 216 234

Pług KWERNELAND 1997r
stan dobry 35.000 PLN

Tomasz Godzieba 
tel. 662 216 234

PRODUCENT! Rozdrabniacz słomy do Bizona Z-056/Z-058/Z-050/Z-040/Sampo 
BS-Gigant/Fortschritt E512/E514/CLAAS/New Holland/John Deere/Massey 

Ferguson; Kosiarki rotacyjne i bijakowe (mulczery) 1,35 m/1,65 m/1,85 m/2,10 
m;Stoły do rzepaku (najazdowe) Bizon, CLAAS, JD, NH, i wszystkie inne; Kabiny do 
ciągników i Bizona; przetrząsaczo-zgrabiarki, zgrabiarki; Agregaty uprawowo-siewne; 

Agregaty talerzowe i głębosze. DOWÓZ CAŁY KRAJ. Tel; 695735429

– WR-122/12
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