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Kombajn – nowe wyzwania

Orka

Samosiewy rzepaku w zbożach
Ochrona roślin

Wysiew

Aktualnie w produkcji rolniczej względy ekonomiczne okazują
się bardziej istotne niż poprawna agrotechnika. Zmianowanie
typu rzepak – zboża – zboża, czy nawet rzepak – zboża – rzepak
– zboża nie należy do wyjątków. Nic w tym dziwnego, że rzepak,
którego żywotność nasion w glebie dochodzi do 10 lat, w formie
samosiewów stał się jednym z podstawowych chwastów zbóż.
Rzepak sam w sobie, a także jako samosiewy jest rośliną o silnym
wzroście. Jako chwast nie przechodzi jarowizacji i cały jego
potencjał kumuluje się we wzroście wegetatywnym. Czytaj s. 7

A może alpaki?

Przygotowanie zasiewu

Uprawa ścierniska

tel. +48 91 563 76 46

Czy Polska stanie się potęgą w hodowli alpak? Wszelkie dane
po temu są: dobre warunki naturalne, duże zainteresowanie
hodowlą, obiecujące technologie przerobu wełny, łatwy zbyt.
Po 5 latach hodowli dochodzi się do wielkości stada 45 sztuk.
Przy sprzedaży rocznie 30 sztuk alpak oraz sprzedaży wełny z
całego stada, łączny przychód wynosi 170 000 zł. Przyjmując
koszty roczne hodowli 45 sztuk alpak na poziomie 40 tys.
zł (pasza, koszty strzyży, obsługa weterynaryjna i inne),
otrzymuje się zysk roczny 130 tys. zł. Miesięczny dochód
wyniesie zatem ok. 11 tys. zł. Czytaj s. 17

wr-138/09

Przystawki do kukurydzy mają różną formę konstrukcyjną oraz wyróżniają się sekcyjną budową rzędową.
Każda z sekcji roboczych jest odpowiedzialna za obrywanie kolb z roślin w jednym rzędzie.
Warunkiem prawidłowej pracy jest skorelowanie ich
rozstawu z odstępem rzędów na plantacji kukurydzy, co
osiąga się wiosną podczas siewu. Liczba sekcji roboczych
w adapterze (zbieranych równocześnie rzędów) decyduje
o powierzchniowej wydajności kombajnu i stanowi
charakterystyczną cechę poszczególnych modeli
kombajnów. Czytaj s. 31

Nowe technologie Bayer

N

a terenie gospodarstwa w Sławkowie funkcjonuje
Centrum Doradztwa Technicznego (CDT) firmy
Bayer CropScience. W roku bieżącym założono
tutaj blisko dwa tysiące poletek testowych, na których oceniane są różne programy ochrony zbóż, rzepaku, buraków
oraz kukurydzy, a także odmiany rzepaku.
Od tego sezonu firma BCS poleca nową koncepcję
ochrony zbóż, opartą na technologii Xpro. W technologii
tej wykorzystywane są substancje aktywne nowej
generacji. Jedną z nich jest biksafen, który połączony
jest z protiokonazolem w
fungicydzie Aviator Xpro™
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Licencjonowany sprzedawca

Biuro Doradczo-Handlowe Jacek Król

Idealne
rozwiązanie
dla rolnictwa
precyzyjnego

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
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Nie po raz pierwszy decyzją posłów polskiego Parlamentu, podjęto decyzję sprzeczną z interesem naszego
kraju. Ba, sprzeczną z logiką i ekonomią.

Został ci się jeno sznur...

G

łosowanie w Sejmie w sprawie zakazu uboju rytualnego wskazało, że zasiadający w Wysokiej Izbie kierują się
przesłankami wszystkimi – tylko nie
racjonalnymi.
Regulacje wspólnotowe dopuszczają ubój rytualny, polegający na
zadaniu śmierci bez ogłuszania –
przez wykrwawienie. Wystarczyło
przyjąć za obowiązujący status
unijny, i nie ryzykować kar finansowych. Po cóż więc Minister Rolnictwa wysłał pod obrady sejmu ryzykowny projekt ustawy, kładąc na
szalę interes grupy zawodowej którą
przecież reprezentuje? Premier z kolei po raz kolejny dał do zrozumienia, że sprawy rolnictwa, mimo że
tak istotne z punktu widzenia ekonomii, są mu zupełnie obce. Przed
głosowaniem stwierdził, że – w zasadzie nie jest jemu (ubojowi – red.)
przeciwny, ale nie będzie za niego
umierał.
Nie da się ukryć, że śmierć jest
nieodłącznym końcem życia. W naturze, zwierzęta drapieżne zadają
śmierć swym ofiarom, by zyskać

pożywienie. Bardzo często ofiara
jest konsumowana jeszcze za życia.
Człowiek również pozbawia życia,
by zyskać pożywienie. Nie różnimy
się w tym względzie od zwierząt, ponieważ sami też jesteśmy zwierzętami, i do tego drapieżnymi. Zadanie „przemysłowej śmierci” zwierzętom rzeźnym jest oczywiście drastyczne, niezależnie od sposobu w
jaki się tego dokonuje. Mówienie
o prawach zwierząt w tej sprawie
jest hipokryzją, a spór tyczy tylko
norm moralnych, wynikających ze
światopoglądu ich wyznawców. Te
jak wiemy, bywają różne. Narzucanie norm humanitarnych, wyznawcom Allaha czy Izraelitom jest samo
w sobie brakiem tolerancji.
Posuwając się dalej, zwierzęta hodowlane są własnością producenta
i tylko on ma prawo decydować co
z nimi zrobi, gdzie je sprzeda, czy
jak przetworzy mięso uzyskane z
ich uboju. Jeśli więc wymogi danego
rynku są takie, że zwierzę musi być
pozbawione życia w taki czy inny
sposób, metoda uboju rytualnego
nie powinna być zakazana.

Michał Marciniak
prawnik
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Sprytnie montowana kampania
przeciwko ubojowi rytualnemu epatowała drastycznymi scenami w czasie największej oglądalności, ukazując obraz śmierci zwierząt, który
jest drastyczny również dla samego
operatora wykonującego tę pracę.
Jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Polskie mięso znalazło dobry rynek w krajach arabskich,
Izraelu, czyli tam, gdzie można sprzedać wyłącznie produkty wytworzone
w systemach Halal, czy Kosher. Kraje
Bliskiego Wschodu nie prowadzą z
Polską wojny handlowej, jak czyni
to Rosja. Nie są i nie będą samowystarczalne żywnościowo z powodu
uwarunkowań klimatycznych i geologicznych. Wymarzony rynek! Tylko
że za sprawą posłów polskiego Parlamentu już niedostępny dla rodzimych wytwórców.
Panie i Panowie posłowie! Wasza
decyzja pozbawiła zbytu producentów i przetwórców, zmuszając ich do
zmniejszenia produkcji lub szukania
zbytu w krajach UE. A rynek unijny
jest już bardzo płytki dla towarów z
innych krajów członkowskich, więc

Zakaz uboju rytualnego wprowadziły takie kraje jak: Finlandia,
Islandia, Szwecja, Norwegia, Holandia, Szwajcaria, Łotwa,
Litwa, Słowenia, Estonia, Luksemburg, Dania, Austria.
Przeciwko zakazowi głosowali wszyscy posłowie PSL, większość
PO i większość SP.
Zakaz poparł niemal cały klub PiS, większość SLD i wszyscy posłowie RP.
Trybunał Konstytucyjny w listopadzie 2012 r. orzekł, że rozporządzenie ministra rolnictwa z 2004 roku, na podstawie którego
dokonywany był tego rodzaju ubój, było sprzeczne z ustawą o
ochronie zwierząt, a tym samym z Konstytucją. Rząd przygotował projekt ustawy dopuszczającej ubój rytualny, ponieważ koalicjant PSL argumentował, że zagrożone są żywotne interesy
polskich producentów mięsa. Jednak jak wiemy, 12 lipca Sejm
odrzucił tej projekt.
przetwórcy będą zmuszeni konkurować cenowo. To z kolei doprowadzi do drastycznego spadku cen
żywca, co zmniejszy dochody rolników. Proste? Oczywiście, że proste!
Tylko czy posłanki i posłowie zainteresują się, że Francja i Włochy skorzystają na ich sentymentalizmie,
żeby nie powiedzieć głupocie?
Rolnicy na eksporcie mięsa wołowego zgodnego z Halal i Kosher
zarobili w ubiegłym roku ok. 1 mld
zł. Bagatela! Warto policzyć ile podatku wpłynęło do kasy RP.
Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy
Wierzbicki szacuje, że – około 1/3
eksportu mięsa wołowego to były

produkty z certyfikatem wydawanym przez związki żydowskie lub
muzułmańskie.
Podobna sytuacja dotyczyła kilka
lat temu chowu gęsi na stłuszczone
wątroby. Gdy polscy rolnicy, dzięki
niższym cenom i bardziej ekologicznej produkcji, stali się konkurencją dla rolników francuskich,
sięgnięto również po prawa zwierząt. Gdy Polska zakazała praktyk
karmienia dożołądkowego, Francja
też chciała wprowadzić zakaz mydląc swoje faktyczne stanowisko. W
ostatniej chwili „wykręciła się” wielowiekową tradycją, przyzwalając na
ten rodzaj produkcji. A konkurencja z Polski została zlikwidowana. n

Szczególną formą obrotu nieruchomościami jest tzw. obrót rodzinny, który odbywa się w formie umowy darowizny, dożywocia, umowy z następcą lub umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego w zamian za rentę.
Wybór właściwej formy przekazania gospodarstwa stanowić może zabezpieczanie w przyszłości roszczeń z tytułu zachowku.

Przekazanie gospodarstwa rolnego

C

zęstą praktyką jest
przepisanie gospodarstwa na dzieci
związane z zaprzestaniem
prowadzenia działalności
rolniczej, będące warunkiem
wypłaty części uzupełniającej
emerytury rolniczej lub renty
rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub warunków
przyznania prawa do emerytury rolniczej. W celu spełnienia tych warunków, powinna zostać przeniesiona
własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną
osobę. W stosunkach wiejskich powszechna jest również umowa darowizny na
rzecz najbliższych. W akcie
notarialnym obejmującym
umowę darowizny istotne jest
zamieszczenie oświadczenia
o ustanowieniu służebności
mieszkania na rzecz rolnika
i jego małżonka. Na tej zasadzie zabezpieczone zostaną
interesy mieszkaniowe darczyńcy – rolnika przekazującego gospodarstwo. Obowiązuje tutaj zasada, że następca prawny nie może uzyskać więcej praw, niż miał ich
zbywca.

Umowa darowizny, dożywocia, umowa z następcą lub
umowa przekazania gospodarstwa za rentę w formie
aktu notarialnego,Umowa o
przekazanie gospodarstwa
rolnego następcy jest umową
cywilnoprawną. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga
tego prawo, powoduje bezskuteczność czynności prawnej i jej nieważność. Konsekwencją wyboru rodzaju
umowy i trybu przekazania
gospodarstwa jest ustalenie
warunków koniecznych do
skutecznego przekazania,
związanych szczególnie z
małżeńską wspólnością majątkową. Dla przykładu, gospodarstwo rolne, przekazane
na podstawie umowy darowizny w związku z zaprzestaniem działalności rolniczej, stanowi majątek osobisty obdarowanego, chyba że
umowa stanowi inaczej. Nie
jest zatem konieczna w tym
przypadku zgoda współmałżonka.
Niezbędne dokumenty
Podstawowe dokumenty
konieczne do zawarcia

umowy przeniesienia własności nieruchomości rolnej
muszą zawierać: numer i położenie działki, aktualny odpis
księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości mającej być przedmiotem darowizny – czyli domu z gruntem, na którym on stoi. Konieczny będzie również dokument potwierdzający nabycie własności nieruchomości (umowa, orzeczenie sądu
lub decyzja administracyjna)
oraz zaświadczenie bądź inna

informacja z urzędu gminy,
określająca przeznaczenie
nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
stwierdzające brak planu.
Zachowek
Instytucja zachowku ma na
celu zabezpieczenie interesów osób najbliższych spadkodawcy. Stanowi ona zapewnienie uprawnionym otrzymanie określonej wartości ze
spadku, bez względu na wolę

Prawo pierwokupu ANR

W dniu 16 lipca 2003 r. weszła w życie ustawa z 11
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U.
Nr 64, poz. 592 z późn. zm.). Przepisy ustawy mając na
celu zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w
gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach. Ustawa wprowadziła instytucje pierwokupu (umowa dzierżawy) i wykupu (w przypadku innej
umowy przenoszącej własność niż umowa dzierżawy)
nieruchomości rolnych przez Agencję Nieruchomości
Rolnych (ANR). Uprawnienie to realizowane jest jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: umowa
dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę
pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty oraz nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub
jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej.

spadkodawcy. Przy obliczaniu należnego zachowku dolicza się do spadku darowizny uczynione przez spadkodawcę. Oznacza to, że pomijając w testamencie najbliższych
członków rodziny jednocześnie po stronie tych ostatnich
powstaje roszczenie do domagania się pieniężnego ekwiwalentu od spadkobierców tj. zachowku. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku, z ustawy należą się dwie trzecie wartości
udziału spadkowego (jeżeli
uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jest małoletni), który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych wypadkach – połowa wartości tego
udziału (zachowek). Żadne zapisy w umowie darowizny nie
są w stanie pozbawić ich tego
prawa. Uczynić to można jedynie poprzez wydziedzicze-

nie w testamencie z „ważnych”
powodów, lub zrzeczenie się
przez nich dziedziczenia. Zachowek nie należy się, jeżeli
dana osoba dostanie odpowiednio dużą część majątku
za ich życia osoby zmarłej lub
w spadku. Do masy spadkowej dolicza się wszystkie darowizny 10 lat wstecz od daty
śmierci. Otrzymana darowizna pomniejsza udział w
spadku. Aby uniknąć obowiązku zapłaty zachowku należy wykluczyć zatem umowę
darowizny, jako formę przekazania gospodarstwa rolnego.
W takim przypadku należy
skorzystać z umowy dożywocia lub umowy przekazania gospodarstwa za rentę.
Umowy te nie są bowiem
tożsame z umową darowizny. W konsekwencji, zgodnie z orzecznictwem sądów
wykluczą prawo żądania zachowku przez osoby do niego
uprawnione. n

Na Państwa pytania związane z sukcesją gospodarstwa rolnego, mec. Michał Marciniak będzie czekał w trzecią
sobotę września (21.09.) w godzinach
12.00–14.00, pod numerem telefonu:
660288138.
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W dniu 20 czerwca w miejscowości Sławkowo, gm. Chełmża, na terenie gospodarstwa rolnego Andrzeja i Romualda Wiśniewskich odbyła się konferencja prasowa Bayer CropScience. Celem spotkania była prezentacja technologii ochrony roślin, oferowanych przez ten koncern.

Nowe technologie Bayer

N

a terenie gospodarstwa w Sławkowie
funkcjonuje Centrum Doradztwa Technicznego (CDT) firmy Bayer
CropScience. W roku bieżącym założono tutaj blisko dwa tysiące poletek testowych, na których oceniane są różne programy
ochrony zbóż, rzepaku,
buraków oraz kukurydzy,
a także odmiany rzepaku.
Doświadczenia prowadzone są w połączeniu ze
zróżnicowanymi technologiami uprawy, mającymi
istotny wpływ na kondycję
roślin, co ma przełożenie na
presję chorób i wpływ ŚOR
na uprawę.
Gospodarstwo Panów
Wiśniewskich wyposażone
jest w doskonały, nowoczesny park maszynowy, co pozwala na określenie pozytywnego wpływu nowoczesnej technologii na uprawę.
Prywatne Gospodarstwo
Rolne Andrzeja i Romualda
Wiśniewskich w Sławkowie to przykład nowocześnie zarządzanego gospodarstwa z wzorowo prowadzonymi uprawami, w
które świetnie wpisują się
technologie kierowane do
tego sektora przez firmę
Bayer CropScience. Zlokalizowane jest tu również Centrum Doradztwa
Technicznego (CDT) firmy
Bayer CropScience. W bieżącym roku założono tutaj
blisko dwa tysiące poletek
testowych, na których oceniane są różne programy
ochrony zbóż, rzepaku,
buraków oraz kukurydzy,
a także odmiany rzepaku,
a wszystko to w połączeniu z rozmaitymi technologiami uprawy. Sprawdzone
w doświadczeniach technologie szybko wdrażane

są do praktyki produkcyjnej, co bardzo dobrze widać, gdy zwiedza się plantacje towarowe zlokalizowane
w sąsiedztwie doświadczeń
założonych w tym przodującym w Polsce gospodarstwie rolnym. Na uwagę zasługują również nowoczesne maszyny używane tutaj
w produkcji rolnej. Owocuje to plonowaniem ponad
przeciętną. Dla przykładu
plony pszenicy mieszczą
się w granicach 8–10 t/ha,
a buraków cukrowych wynoszą 80 t/ha.
Nowa koncepcja ochrony rzepaku
Bayer CropScience oferuje wysokiej jakości fungicydy, a także sprawdzone
w wielu regionach odmiany
rzepaku – zarówno ozimego, jak i jarego.
Do flagowych, pozytywnie ocenianych w tej uprawie produktów należą między innymi zaprawa nasienna Modesto 480 FS
(zwalcza wcześnie pojawiające się szkodniki glebowe i nalistne) oraz oferujący najnowszą technologię ochrony łuszczyn
preparat Propulse 250 SE.
Jak informuje pracownik Działu Rozwoju firmy
Bayer CropScience w Polsce Północno-Wschodniej,
Pan Andrzej Żmijewski,
sprawdzony i proponowany
obecnie w uprawie rzepaku
program obejmuje:
• jesienny zabieg preparatem Tilmor 240 EC (1
l/ha, zwalcza choroby i
poprawia architekturę
łanu – powoduje skrócenie i usztywnienie łodygi, zapobiega wyleganiu),
• wiosenny zabieg preparatem Proteus 110 OD
(0,6 l/ha, zwalcza szko-
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dniki, w tym słodyszka
rzepakowego i chowacza
czterozębnego),
• następnie preparatem
Propulse 250 SE (1,0 l/
ha, zwalcza choroby
występujące w okresie
kwitnienia),
• oraz preparatem Decis Mega 50 EW (0,15
l/ha, zwalcza szkodniki łuszczynowe, zabieg
zgodnie z sygnalizacją).
Z efektami wykorzystywania takiej technologii można się zapoznać w
Sławkowie. Jest to nowa
koncepcja ochrony proponowana od bieżącego sezonu. Preparat Propulse
250 SE, zawierający dwie
substancje aktywne – fluopyram oraz protiokonazol, bardzo dobrze sprawdza się w uprawie odmian
rzepaku ozimego. Badania
tego preparatu pokazały, że
nie tylko zwalcza on groźne
choroby rzepaku (zgniliznę
twardzikową, szarą pleśń,
alternariozę), ale również
wnosi dodatkową wartość
w postaci efektu fizjologicznego, stymulując wzrost
plonu o 5–10%.
W Sławkowie w ocenie
znajdują się wszystkie oferowane przez firmę BCS
odmiany rzepaku jarego
oraz ozimego. W minionym roku, kiedy wymarzły
zimą plantacje rzepaku ozimego, odmiany rzepaku jarego oferowane przez BCS
okazały się bardzo dobrym
wyborem. W regionie Sławkowa rośliny tych odmian
plonowały średnio na poziomie około 3 t/ha. Jedna
z najciekawszych odmian
to Belinda F1, o niskich, ale
bardzo dobrze plonujących
roślinach, które w ubiegłym
roku dały plon przekraczający 3 t/ha, wyróżniając się
pośród innych odmian.
Spośród odmian rzepaku
ozimego od tego sezonu
Bayer oferuje nową, heterozyjną odmianę Jumper
F1. Jak informuje Andrzej
Żmijewski, wszystkie oferowane przez BCS odmiany
rzepaku ozimego to wysokiej klasy standardy, z których na szczególną uwagę
zasługują m.in. Vectra F1
(dobrze udaje się na stanowiskach o zmiennej zasobności gleby, w tym na stanowiskach średnich lub wręcz
słabych) i Elektra F1 (odmiana wymagająca, polecana na dobrze przygoto-

wane stanowiska, powszechnie uprawiana
w reg ionie
Sławkowa).
Nowa technologia
powschodowa w
ochronie kukurydzy już w
roku 2014
W Sławkowie prowadzone są doświadczenia w
uprawie kukurydzy, która
nie jest typową uprawą dla
tego gospodarstwa. Na spotkaniu można było zobaczyć skuteczność działania
najnowszej herbicydowej
technologii powschodowej,
która będzie następcą Maister i Maister Pak. Rozwiązanie to ma wszystkie zalety
preparatu Maister 310 WG,
jest jednak od niego skuteczniejsze i wygodniejsze
w użyciu oraz ma dłuższe
działanie, co przekłada się
na łatwiejsze stosowanie,
lepsze działanie a w konsekwencji na wyższy plon.
Programy herbicydowe
Spośród programów polecanych do wykorzystania w
uprawie zbóż, na uwagę zasługuje technologia z jesiennym stosowaniem preparatu
Expert Met 56 WG do zwalczania chwastów jednoliściennych, oraz zabiegiem
wiosennym preparatem
Sekator Pak do zwalczania
chwastów dwuliściennych.
Istotnym produktem, który
pozwala skutecznie niszczyć
jesienią chwasty, a równocześnie walczyć z odpornością miotły zbożowej na niektóre substancje aktywne,
jest preparat Komplet 560
EC, podobnie jak preparat
Expert Met. Wartą uwagi
kombinacją do wiosennego zwalczania chwastów
w zbożach jest połączenie
preparatu Atlantis 12 OD
ze środkiem Sekator Pak lub
Huzar Activ 387 OD.
Nowa zaprawa nasienna
W Sławkowie oceniane
są także różne kombinacje
zapraw nasiennych, w tym
Baytan Universal, oraz –
zaprawa najnowszej technologii, która będzie następcą Baytanu Universal (na rynku oczekiwana
w kolejnym sezonie). Zaprawa ta ma wszystkie cechy preparatu Baytan Universal 094 FS, jest jednak
od niego skuteczniejsza,
co jest wynikiem użycia do

Wskazano również na niebezpieczne skutki wykonywania
niezalecanych mieszanin różnych substancji czynnych,
skutkujących krystalizacją lub sedymentacją.
produkcji udoskonalonych
substancji aktywnych.
Technologie dla zbóż
Od tego sezonu firma
BCS poleca nową koncepcję ochrony zbóż, opartą na
technologii Xpro. W technologii tej wykorzystywane
są substancje aktywne nowej generacji.
Jedną z nich jest biksafen, który połączony jest
z protiokonazolem w fungicydzie Aviator Xpro™
225. Jak mówi A. Żmijewski, biksafen i protiokonazol
nie tylko chronią przed chorobami, ale również wspomagają procesy fizjologiczne
zachodzące w roślinach, co
z kolei przekłada się na
wzrost możliwych do uzyskania plonów. Skład chemiczny tego fungicydu powoduje też, że zwiększa się
wytrzymałość rośliny na
wszelkiego rodzaju stresy,
m.in. na suszę.
Preparat zaleca się do
zabiegu w systemie podwójnej ochrony Univo
Xpro, rekomendowanym
w ochronie pszenicy ozimej. System ten oparty jest
na dwóch zabiegach – jako
pierwszy, wiosną stosuje
się w nim preparat Aviator
Xpro (w fazie końca krzewienia i początku strzelania
w źdźbło, w dawce 1 l/ha),
a drugi zabieg wykonuje się
preparatem Fandango (1 l/
ha), który obecnie jest już
standardem w ochronie liścia flagowego oraz kłosa
przed chorobami.
Herbicydy w uprawie buraków
cukrowych
Od kilku lat w gospodarstwie w Sławkowie w
uprawie tego gatunku z
powodzeniem stosuje się
technologie firmy Bayer
CropScience. Z wynikami

działania jednego z nowych produktów – herbicydu Betanal maxxPro 209
OD, udoskonalonej formulacji preparatu Betanal –
można się zapoznać na tutejszych poletkach. Preparat solo, poleca się stosować
w zakresie dawek od 1,25
do 1,5 l/ha, w zależności od
stopnia zachwaszczenia. W
przypadku łączenia, np. z
herbicydami Goltix 1700
SC (zarejestrowany znak
towarowy firmy Makhteshim Agan), czy Safari 50
WG (zarejestrowany znak
towarowy firmy DuPont),
należy zastosować dawkę
najniższą z zalecanych –
1,25 l/ha. Użycie takich
mieszanin bardzo dobrze
sprawdza się w zwalczaniu chwastów na plantacjach buraków i zapobiega
zachwaszczeniu wtórnemu. Zobaczyć można to
nie tylko na poletkach doświadczalnych, ale również
na plantacjach towarowych
buraka cukrowego, które w
tym roku w gospodarstwie
w Sławkowie zajmują prawie 100 ha. Stosując herbicyd Betanal maxxPro 209
OD należy pamiętać, że jest
to preparat, który zwalcza
szersze spektrum chwastów
i ma znacznie większą siłę
ich niszczenia niż jego poprzednik. A. Żmijewski
zwraca również uwagę na
przestrzeganie zasad stosowania tego herbicydu.
Jednym z punktów spotkania było wykazanie stabilności cieczy użytkowych,
w wypadku jej niezużycia w
dniu wykonania mieszaniny.
Wskazano również na niebezpieczne skutki wykonywania niezalecanych mieszanin różnych substancji czynnych, skutkujących
krystalizacją lub sedymentacją. n
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Produkcja zbóż po sobie, często wiąże się z większymi nakładami na środki produkcji,
ale może to być bardziej opłacalne niż uprawa zbóż o niższej wartości rynkowej.
W zmianowaniu zbożowym należy uwzględnić jak
największą liczbę uprawianych gatunków zbóż, o
mniejszych wymaganiach przedplonowych – pszenżyto, jęczmień, mieszanki zbożowe, owies lub mieszanki zbożowo-strączkowe.

Płodozmian zbożowy

T

aki dobór gatunków
jest uzasadniony w
przypadku produkcji zbóż na paszę na własne
potrzeby. W przypadku
uprawy zbóż na sprzedaż
można wyjątkowo zdecydować się na uprawę pszenicy po sobie lub jęczmieniu, zakładając uzyskanie
niższych plonów i konieczność zwiększenia kosztów
produkcji. Decyzja taka
musi być poprzedzona rachunkiem ekonomicznym.
W warunkach dłuższego okresu wegetacji, zaleca się uprawę międzyplonów w ogniwie zmianowania: zboża – pszenica ozima. Z badań przeprowadzonych na Lubelszczyźnie wynika, że poplon z rzepaku uprawiany
w monokulturze pszenicy
ozimej, przyorany płytko
po 7–8 tygodniach wegetacji w większości przypadków obniżał jej plon, gdyż
przesuszał glebę, czego następstwem były opóźnione
wschody pszenicy i słabszy
wzrost jesienią. Korzystniejsze wyniki uzyskano w tym
zakresie na Dolnym Śląsku.
Niemniej wprowadzenie do
gleby świeżej materii organicznej zwiększyło wyraźnie biologiczną aktywność
gleby i ograniczyło nasilenie chorób.
W zmianowaniu szczególnie polecany jest owies,
jako roślina fitosanitarna.
W warunkach stosowania
krótkotrwałych monokultur korzystny efekt można
również uzyskać poprzez
wybór odpowiedniej odmiany, bardziej odpornej
na choroby podsuszkowe, z
grupy odmian jakościowych
np. Boomer, Askalon, Kepler, Kranich, Kredo, Linus,
Meister, Natula, Ostroga,
Oxal, Skagen, Sukces, Tonacja, Torrild, Turkis, Zawisza, Zyta. W grupie odmian chlebowych bardziej
odporne na choroby posuszkowe są: Batuta, Bystra, Garantus, Jenga, Look, KWS

Tab. Przeciętne spadki plonu ziarna odmian pszenicy
ozimej w zależności od przedplonu oraz współczynniki jego zmienności.(wg. J. Smagacza).
Odmiana

Nutka
Tonacja
Rywalka
Turnia
Symfonia
Średnio

Spadek plonu ziarna (%) w zależności od
przedplonu
ziemniak=100 owies
żyto
6,92
-6,6
-25,9
6,88
-4,9
-19,0
6,73
-7,1
-19,9
6,93
-2,5
-18,8
7,07
-6,9
-29,6
6,90
-5,6
-22,7

Dacanto, Nutka. Bądź też,
w przypadku uprawy tego
samego gatunku po sobie,
trzeba wysiać inną odmianę.
W celu zmniejszenia porażenia roślin pszenicy ozimej przez choroby podstawy źdźbła, literatura zagraniczna zaleca opóźniony
wysiew pszenicy uprawianej po sobie. W naszych warunkach kilkudniowe opóźnienie terminu siewu w stosunku do optymalnego silnie obniża plon pszenicy,
dlatego niezależnie od stanowiska należy stosować
optymalne terminy i ilości
wysiewu oraz do siewu wybierać odmianę tolerancyjną
na opóźnienie siewu.
Gospodarstwa, które
prowadzą produkcję zbóż
na sprzedaż, często z konieczności zmuszone są na
uprawę pszenicy po pszenicy i muszą liczyć się z poniesieniem większych nakładów na środki produkcji, ale
może to być bardziej opłacalne niż uprawa zbóż o niższej wartości rynkowej. Natomiast w przypadku produkcji zbóż na cele paszowe, skutecznym sposobem
ograniczania ujemnych następstw dużego udziału zbóż
w płodozmianie jest uprawa
gatunków o mniejszych wymaganiach przedplonowych
takich jak pszenżyto, jęczmień, mieszanki zbożowe,
owies lub mieszanki zbożowo-strączkowe w gorszych
stanowiskach, nawet na glebach dobrych i średnich.
Ujemnego wpływu zwiększonego udziału zbóż w
strukturze zasiewów na plonowanie nie można zlikwidować całkowicie poprzez

V (%)

36,6
27,9
32,1
27,7
36,6
32,2

zabiegi agrotechniczne, a
jedynie można złagodzić
poprzez bardzo poprawną
agrotechnikę, a więc staranną uprawę roli, nawożenie organiczne i mineralne,
ochronę przed chorobami,
chwastami i szkodnikami
roślin. Jednak plony te są
znacznie mniejsze niż w poprawnych zmianowaniach.
W płodozmianach zbożowych szczególnego znaczenia nabiera chemiczna
ochrona plantacji. Dla uzyskania wyższego i lepszego
jakościowo plonu ziarna
niezbędne jest poniesienie dodatkowych kosztów
związanych z zabiegami
chemicznymi oraz stosowaniem bardziej selektywnych i droższych środków
ochrony roślin.
W ostatnich latach zarejestrowano dla zbóż nowe zaprawy nasienne przeciwko
zgorzeli podstawy źdźbła:
Latitude 125 FS (substancja
aktywna – siltiofam) oraz
Jockey 201 RS i Galmano
201 FS (substancja aktywna
– fluquinkonazol i prochloraz). Natomiast łamliwość
źdźbła zbóż należy zwalczać
preparatami chemicznymi
od początku fazy strzelania
w źdźbło do fazy pierwszego kolanka preparatami
zalecanymi przez IOR –PIB
w Poznaniu. Jednocześnie
należy uwzględnić ekonomiczne progi szkodliwości.
Jeżeli udział porażonych pędów pszenicy ozimej przekracza 20%, żyta – 25% a
pszenżyta – 15% wówczas
jest uzasadnione do chemiczne ochrony roślin.
Bogusława Jaśkiewicz
IUNG-PIB Puławy
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Adam Paradowski
IOR-PIB w Poznaniu

Aktualnie w produkcji rolniczej względy ekonomiczne okazują się bardziej istotne niż
poprawna agrotechnika. Zmianowanie typu rzepak – zboża – zboża, czy nawet
rzepak – zboża – rzepak – zboża nie należy do wyjątków. Nic w tym dziwnego, że
rzepak, którego żywotność nasion w glebie dochodzi do 10 lat, w formie samosiewów stał się jednym z podstawowych chwastów zbóż.

Uporczywe samosiewy rzepaku
w zbożach

O

logice takiego postępowania, czy to
rzeczywiście jest
uzasadnione ekonomicznie, można by podyskutować. Należy sądzić, że na
dłuższą metę nie, ale takie
obecnie są fakty i wynikające z nich problemy.
Eliminacja na starcie
Pewną pociechą jest fakt,
że rzepak jest rośliną wrażliwą na znaczną liczbę
chwastobójczych substancji czynnych. Chcąc wyeliminować samosiewy na
„starcie” najlepiej stosować
zabiegi doglebowe. W pszenicy ozimej można zastosować środek Boxer 800 EC
(prosulfokarb) w dawce 4,0
l/ha. Dobre efekty daje także
stosowanie diflufenikanu
(DFF). Według jednych źródeł jest to substancja czynna
bardzo dobrze, według innych, w średnim stopniu eli-

minująca samosiewy rzepaku. Na ogół zastosowany
do momentu wschodów (liścienie) w ilości 150 g s.cz/
ha bardzo dobrze eliminuje
ten gatunek. Plantatorzy posiadają do wyboru bardzo
szeroką paletę herbicydów.
Można zalecić stosowanie
samego diflufenikanu np.
w formie Legato 500 SC i
jego kilkunastu odpowiedników. W tej formie preparat jest zarejestrowany tylko
w pszenicy. Ponadto diflufenikan jest składnikiem wielu
mieszanin fabrycznych, np.
z izoproturonem Pelikan
Plus, Cougar, Legato Plus,
Protect (zalecane we wszystkich zbożach), z chlorotoluronem Dyplomata, Snajper
(pszenica, pszenżyto) Legato Pro 425 SC (pszenica,
pszenżyto, żyto). Część z
tych środków zalecana jest
nalistnie, ale pamiętać należy, że diflufenikan działa
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doglebowo i powinien być
stosowany zawsze na wilgotną glebę, nie później niż
krótko (najlepiej zaraz) po
wschodach rzepaku.

Skuteczne sulfonylomoczniki
Zdecydowanie najbardziej
skutecznym związkiem jest
chlorosulfuron, reprezentowany przez preparat sulfonylomocznikowy pod znaną
nazwa handlową – Glean 75
WG. Drobne zanieczyszczenia opryskiwacza tym
preparatem potrafią zniszczyć plantację rzepaku. Fakt
ten jest wykorzystywany w
praktyce. Glean 75 WG zalecany jest w dawce 20–25
g/ha. Praktyka rolnicza z
bardzo dobrym skutkiem
stosuje go w celu zniszczenia rzepaku, jako dodatek do
innych herbicydów w ilości
5–8 g/ha (pszenica, pszenżyto, żyto). Ilość ta jest całkowicie wystarczająca, a dobre efekty uzyskuje się stosując nawet 3 g/ha.
Innym sulfonylomocznikiem dającym dobre efekty

jest jodosulfuron zalecany
tylko nalistnie. Jest to składnik preparatu Huzar 05 WG.
Jeszcze lepsze efekty uzyskuje się stosując Alister 162
OD lub Alister Grande 190
OD, w których obok jodosulfuronu, kolejnym składnikiem jest omówiony diflufenikan, a także mezosulfuron.
Regulatory wzrostu na starsze fazy
Osobny dział stanowią tak zwane regulatory
wzrostu (2,4-D, MCPA, dikamba, mekoprop). Reprezentowane są przez popularne preparaty z linii Aminopielik i Chwastox oraz
ich zagraniczne odpowiedniki. Ich zaletą jest stosunkowo niska cena, a ponadto
skuteczność zwalczania samosiewów rzepaku w starszych fazach rozwojowych.
Dobrych efektów można się
spodziewać do fazy sześciu,
a w sprzyjających warunkach
klimatycznych nawet ośmiu
liści rzepaku. Pod określeniem dobrych warunków po-

Bardzo sobie cenimy rzepak jako roślinę uprawną, jednak jeżeli występuje w
formie samosiewów w zbożach, zdecydowanie mamy o nim inne zdanie.
godowych należy rozumieć
odpowiednią temperaturę.
Minimum to 8oC podczas
zabiegu. Taka temperatura
powinna się utrzymywać co
najmniej przez kilka godzin
dziennie przez około siedem
dni po zabiegu. Każda wyższa jest sprzyjająca. Wszystkie substancje czynne tych
preparatów są selektywne dla
zbóż ozimych, chociaż nie
wszystkie posiadają taki zakres rejestracyjny.
Korzystniej zwalczać jesienią
Zdecydowanie korzystniej
jest zwalczać samosiewy
rzepaku podczas jesieni. W
tym przypadku to bardzo
konkurencyjny chwast. W
nietypowych sytuacjach, do
których należy niewykonanie zabiegu jesiennego lub
nie w pełni skutecznego,
można ratować się herbicydami zalecanymi wiosną.

Do tego
celu nadaje się część polecanych jesienią, np. jodosulfuron czy
regulatory wzrostu, które po
ruszeniu wegetacji wiosennej mają zdecydowanie lepsze warunki do działania.
Ponadto warto pamiętać
o tribenuronie metylu. To
składnik znanego herbicydu
Granstar 75 WG i wielu jego
odpowiedników, jest także
komponentem niektórych
mieszanin fabrycznych. Samosiewy rzepaku także są
dobrze zwalczane przez tak
znane herbicydy jak Apyros
75 WG, Atlantis 04 WG i 12
OD, Attribut 70 WG, Kantor 050 SC, Lancet Plus 125
WG, Lintur 70 WG, Mustang 306 SE oraz nowsze
takie jak Nomad 75 WG, czy
Herkules 75 SG i wiele ich
odpowiedników. n
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Resztki organiczne po zbiorze, pozostawione na polu, stanowią istotne źródło składników pokarmowych dla
roślin uprawnych oraz surowiec procesu tworzenia próchnicy glebowej.
Strzępki grzyba obrastają źdźbła słomy. Źródło:
PRP Polska

Cenne resztki pożniwne

W

planie nawożenia, resztki
pożniwne powinny być uwzględniane
jako uzupełniające lub
główne źródło NPK, S, Mg,
Ca i mikroelementów pod
warunkiem odpowiedniego
ich zagospodarowania.
Przy zniszczonej strukturze gleby i niedoborze tlenu
resztki podlegają procesom
rozkładu gnilnego, co powoduje:
• powstawanie gazów toksycznych dla korzeni roślin, flory i fauny glebowej (metan, siarkowodór, amoniak, skatol, indol, fenol, krezol, merkaptan, kadaweryna, putrescyna i in.);
• nadmierną mineralizację
substancji organicznej

i utratę składników pokarmowych: wymywanie, ulatnianie, sorpcja
chemiczna i fizyczna;
• zubożenie gleby o
próchnicę.
Zalecane postępowanie z
resztkami pożniwnymi:
• właściwe rozdrobnienie
resztek po kombajnie
(dł. słomy do 5 cm);
• płytkie wymieszanie
resztek pożniwnych z
glebą (do gł. 10 cm);
• zastosowanie PRP SOL na
ściernisko lub po uprawkach i wysiewie ozimin;
• zastosowanie azotu w
dawce 6–8 kg N/t słomy
w celu zapewnienia stosunku C/N, optymalnego dla rozwoju mikroorganizmów glebowych

(na glebach o wysokiej
aktywności biologicznej, gdzie PRP SOL stosowano regularnie przez
ostatnie 3–4 lata nie ma
potrzeby stosowania nawożenia N na słomę).
Korzyści z zastosowania PRP SOL
na resztki pożniwne:
• szybsze przekształcenie resztek do związków
próchnicznych i tworzenie trwałych połączeń organiczno-mineralnych;
• ochrona substancji organicznej przed rozkładem
gnilnym;
• wyeliminowanie ryzyka
ograniczenia wzrostu
korzeni wskutek emisji
toksycznych gazów do
gleby;

Rzepak ozimy
Pszenica ozima
Jęczmień jary
Żyto
Pszenżyto ozime
Kukurydza

Stosunek wagowy Zawartość składników pokarmowych w s.m. słomy
słoma/ziarno
(%)
N**
P2O5** K2O** CaO** MgO** S**
1,2*
0,76
0,29
1,80
2,06
0,20
0,10
0,9*
0,60
0,24
1,26
0,37
0,14
0,20
0,8*
0,69
0,26
1,74
0,70
0,21
0,30
1,2*
0,54
0,24
1,20
0,33
0,12
0,20
1,1*
0,61
0,25
1,28
0,35
0,13
0,20
1,1*
1,19
0,47
2,25
0,56
0,47
0,20

* Skrócone normatywy produkcji roślinnej, MRiRW, Radom 2010
** Maćkowiak Cz.: Słoma jako nawóz w gospodarstwie bezinwentarzowym. Wieś Jutra, 5, 1998

(red., Cedrob)

Czynniki kluczowe sukcesu w
uprawie ozimych
1. Jesienią rośliny ozime
powinny zbudować prawidłowy system korzeniowy:
• możliwie jak najbardziej
głęboki;

•z
dużą
ilością korzeni bocznych
i włośników;
• o prawidłowo rozwiniętej ryzosferze, bogatej w
grzyby mikoryzowe.
System korzeniowy dobrze uformowany jesienią
w roku następnym zapewni
roślinie odpowiednie zaopatrzenie w wodę i składniki pokarmowe. Jesienne
zastosowanie PRP SOL w
celu poprawy parametrów

Tab. 2. Program aplikacji PRP SOL.

Tab. 1. Zawartość składników pokarmowych w s.m. słomy.
Uprawa

• humifikacja
– wzrost
zawartości
próchnicy;
• ochrona
składników
pokarmowych
przed stratami
wskutek nadmiernej
mineralizacji jesienią;
• udostępnienie składników pokarmowych z
resztek pożniwnych wiosną i latem, w czasie największego zapotrzebowania roślin uprawnych.

Jesień
(przed siewem lub tuż
po siewie)
180 – 230 kg/ha

Wiosna
(po ruszeniu
wegetacji)
-

Dawka
jednorazowa*
Dawki
120 kg/ha
120 kg/ha
dzielone**
* Program zalecany przez PRP Technologies dla upraw
ozimych i jarych
** Program zalecany przez PRP Technologies dla upraw
jarych

fizycznych gleby
i rozmiarów systemu korzeniowego
znacznie zwiększa
szansę pełnego wykorzystania potencjału plonotwórczego
uprawy ozimej w następnym roku, oraz przygotowuje właściwe stanowisko
dla uprawy jarej.
2. Aktywność biologiczna
gleby i ryzosfery.
Mikroorganizmy zasiedlające ryzosferę (grzyby,
promieniowce i bakterie)
biorą udział w asymilacji N,
P, K, S i mikroelementów
przez rośliny.
Stymulacja aktywności i
liczebności mikroorganizmów glebowych jesienią
zwiększa możliwości pobierania wody i składników pokarmowych przez
korzenie roślin.
PRP SOL stymuluje
wzrost populacji grzybów,
promieniowców, bakterii
oligo- i kopiotroficznych
oraz aktywności enzymów
w glebie: fosfatazy, katalazy i dehydrogenazy (Katedra Mikrobiologii Rolniczej UP Poznań, 2008–
2012). n

Cedrob Pasze kończy sezon skupowy rzepaku i przygotowuje się do zbiorów kukurydzy. W tym roku kraje
wschodniej oraz centralnej Europy odnotują bardzo duże ilości tego zboża.

Rekordowe zbiory kukurydzy?

Z

akład planuje skupić ponad 200 tys.
ton zarówno kukurydzy mokrej, jak i suchej. Na większość tej ilości podpisano już umowy
z rolnikami.
Cały czas trwa skup
rzepaku, pszenżyta oraz
jęczmienia od plantatorów. Zapotrzebowanie
na te zboża się nie skończyło, mimo że w województwach położonych
na południu, zachodzie
oraz centrum kraju zbiory
są już w końcowej fazie.
W północnych regionach
żniwa dopiero się rozpoczynają.
Czas na pszenicę
Cedrob Pasze prowadzi
ciągły skup pszenicy od
rolników. Roczne zapotrzebowanie na to zboże
wynosi 200 tys. ton. –
Obecnie prowadzimy skup

pszenicy z nowych zbiorów
na potrzeby naszych wytwórni. Do dzisiaj skupiliśmy ok. 40 tys. ton tego
zboża. W tym roku w sezonie żniwnym planujemy
skupić 100 tys. ton pszenicy, a do końca października 2014 roku kolejne 100
tys. ton – podsumował
Mirosław Bodek, Dyrektor Cedrob Pasze.
Firma skupuje pszenicę
z nowych zbiorów na potrzeby swoich wytwórni.
Ceny w ostatnim tygodniu
wzrosły. Obecnie za pszenicę z dostawą do zakładu
trzeba Cedrob Pasze płaci
700 zł netto. Natomiast
jeszcze przed rokiem
tona tego zboża kosztowała około tysiąc złotych.
Nadchodzi rekordowy sezon
kukurydzy
Fi r m a C e d ro b Pa sze przygotowuje się

Przetwórnie wciąż jeszcze skupują pszenicę z tegorocznych zbiorów.
do zbiorów kukurydzy,
które rozpoczynają się
na Mazowszu pod koniec
września . Prace będą
uzależnione od pogody.
Wszystko wskazuje na
to, że żniwa tego zboża
zapowiadają się rekordowo. Analitycy przewidują, że tegoroczne
zbiory kukurydzy w Unii
Europejskiej wyniosą 67
mln t. Jest to aż 8 mln

ton więcej niż w roku
ubiegłym.
– Planujemy skupić w
październiku i w listopadzie ok. 100 tys. ton zarówno kukurydzy suchej,
jak i mokrej. Na większość z tej ilości podpisaliśmy już umowy z rolnikami – podkreślił Mirosław Bodek, Dyrektor
Cedrob Pasze. – Ogólna
liczba gospodarstw, z któ-

rymi współpracujemy,
przekroczyła 3 tys. Ciągle
jednak zgłaszają się do nas
nowi kontrahenci zainteresowani współpracą z Cedrobem.
Cena jaką obecnie trzeba
zapłacić za kukurydzę
do suszenia o wilgotności 30% to 400 zł netto.
Kwota za kukurydzę wysuszoną wynosi 650 zł
netto. W ubiegłym sezonie zakład skupił łącznie
ok. 150 tys. ton kukurydzy.
Ceny w miesiącach żniwnych kształtowały się na
poziomie 550 zł netto za
kukurydzę o wilgotności
30% oraz od 850 do 880 zł
za kukurydzę wysuszoną.
Spadek cen zbóż
Zbiory zapowiadają się
bardzo dobrze zarówno
w całej Unii Europejskiej,
jak i w Rosji oraz na Ukrainie. Warunki pogodowe

są sprzyjające. Mimo to,
rok ten nie będzie łatwy
dla producentów zbóż.
W opinii rolników tegoroczne ceny są niższe
od cen z analogicznego
okresu w ubiegłym roku.
Obecnie obserwujemy
korektę cen, które zostały
podwyższone w 2008 roku
i przez kolejne lata utrzymywały się na wysokim
poziomie. Decydujący
wpływ na ceny ma głównie
wysoka podaż zbóż. Rekordowo wysoki poziom
cen w ubiegłym sezonie
był zachętą do zwiększania areału światowych
upraw przewidzianych
do zbiorów w 2013 roku.
Na kształtowanie się ceny
ma też wpływ zapotrzebowanie na krajowym rynku
oraz eksport ziarna. n
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Na skutek nadmiernej eksploatacji gleby (monokultura, wysokie nawożenie sztuczne), oraz nieskuteczne wapnowanie gleb, procesy biologiczne w tym żywym organizmie zostały zachwiane. Zaczynają przeważać procesy
degeneracyjne nad regeneracyjnymi.

Gleba tętniąca życiem

D

egeneracja, czyli
siła niszczenia
wspiera rozpad,
infekcje, powoduje choroby gleby oraz roślin. Jeżeli życie biologiczne w
glebie jest na wysokim poziomie, pozytywna mikroflora o właściwościach regenerujących występuje w
przewadze, wówczas gleba
jest zdrowa, wolna od patogenów chorobotwórczych
i wydaje zdrowe plony o
wysokiej wartości biologicznej. Zatem kontrola
nad procesami regeneracji
i degeneracji należy w całości do koniecznego wapnowania gleb kredą węglanową i stosowania Humusów z zawartymi w nich mikroorganizmami.
Pragnę w tym artykule
podkreślić, że jest niewielu
rolników, ogrodników, którzy rozumieją i podkreślają
rolę i znaczenie wapna i życia biologicznego w glebie.
Celem jest jej ożywienie, by
w zdrowej glebie – tak jak
w zdrowym ciele człowieka,
wszystkie procesy zachodziły prawidłowo. W glebie ma tętnić życie! Stosując wapno węglanowe, np.
kredę mielnicką, zmniejszamy kwasowość gleby,
a przez to uruchamiamy
szybsze tempo namnażania
się pożytecznych mikroorganizmów i uruchamianie
się uwstecznionych składników mineralnych.

Należy podkreślić, że
około 90 procent gleb
ma zachwianą naturalną
równowagę biologiczną.
Znaczna część gleb znajduje się w stadium wyczerpania na skutek nadmiernej eksploatacji. Tylko w
zdrowej glebie dominuje
pożyteczna mikroflora i
tylko zdrowa gleba wydaje
zdrowe obfite plony.
Wapno i mikroorganizmy
Pomimo tych ekstremalnych warunków panujących
w glebie, istnieje możliwość
ich zregenerowania z zastosowaniem np. kredy węglanowej i z pomocą np. Humusu Active z zawartymi w
nich mikroorganizmami. Jeśli w glebie znajduje się ten
zespół drobnoustrojów, jeżeli
mają możliwość namnażania się w dostatecznym stopniu, to powodują wysoki poziom antyutlenienia. Innymi
słowy wzmacniają koncentrację energii. Ich aktywność
stymuluje procesy regeneracji, intensyfikuje wzrost roślin. Wydzieliny tychże mikroorganizmów zawierają
duże ilości składników odżywczych (aminokwasów,
witamin, kwasów humusowych). Stosowanie kredy
mielnickiej i Humusu Active
z mikroorganizmami, umożliwia nie tylko całkowitą rezygnację ze stosowania środków chemicznych i ograniczenie nawozów sztucznych

w rolnictwie, czy ogrodnictwie, ale też powoduje lepsze
wyniki w plonowaniu roślin
w uprawach rolniczych oraz
ogrodniczych.
Wybierając stanowisko
pod uprawę roślin rolniczych należy uwzględnić
żyzność gleby oraz poziom wody gruntowej. Po
dokonaniu wyboru należy przystąpić do odpowiedniego przygotowania
gleby, a szczególnie gleb
zdegradowanych i odłogowanych. Gleby żyzne,
zasobne w próchnicę, dostatecznie wilgotne i przepuszczalne zapewniają
silny wzrost roślin, ich dobrą kondycję oraz plonowanie. Ale nawet najżyźniejszą glebę należy prawidłowo przygotować, rozpoczynając od oczyszczenia z
chwastów trwałych (głównie z perzu), zlikwidowania
podeszwy płużnej i wzbogacenia jej w próchnicę,
która ułatwi szybki wzrost
i rozwój roślin. Ważne jest
także określenie zawartości
składników pokarmowych,
co można uzyskać wykonując chemiczną analizę
gleby. Po ocenie przydatności gleby pod uprawy roślin
rolniczych, należy koniecznie pobrać z pola przeznaczonego pod uprawę glebę
w celu wykonania analizy
chemicznej na określenie kategorii agronomicznej gleby, odczynu gleby –

czyli pH gleby, materii organicznej i jej zasobności w
makro- (Ca, P, K, Mg, S) i
mikroelementy (B, Cu, Fe,
Mn, Zn, Mo). Ze względu
na to, że rośliny w dobrych
warunkach glebowych korzenią się głęboko, próby
gleby powinny być pobierane z trzech poziomów
profilu glebowego (próchnicznego, wymycia i wmycia składników pokarmowych). Uzyskamy wówczas
dokładniejsze dane na temat zasobności w makroi mikroelementy oraz kwasowości badanej gleby, zawartość materii organicznej i dopiero na podstawie
tych wyników oraz otrzymanych zaleceń nawozowych możemy określić ile i
jakich nawozów można zastosować doglebowo i dokarmiać dolistnie dla prawidłowego wzrostu, rozwoju
i plonowania. Wszystkie
próby, które nie są pobrane
z trzech poziomów, nie są
próbami wiarygodnymi dla
poszczególnych gatunków
i mogą przynieść więcej
szkody niż pożytku rolnikowi. Na podstawie otrzymanych zaleceń z przeprowadzonej analizy chemicznej gleby wysiewamy
nawozy mineralne (fosforowe, potasowe, magnezowe), przed bądź po orce,
a na glebach kwaśnych i
bardzo kwaśnych także i
nawozy wapniowe (np. wę-

glanową kredę mielnicką),
najlepiej na rok wcześniej
lub pod przedplon. Na podstawie uzyskanych wyników takiej analizy należy
wysiać nawozy mineralne:
fosforowe (np. superfosfatu
potrójny granulowany z borem), potasowe (np. siarczan potasu); magnezowe
(np. siarczan magnezu lub
MIKROKOMPLEX) lub
potasowo-magnezowe (np.
Patentkali).
Dobrym źródłem materii organicznej dla roślin
jest obornik, uprawiane
na przyoranie rośliny poprawiające strukturę gleby
(gorczyca, rośliny motylkowe) oraz rozdrobniona
słoma po kombajnowym
zbiorze zbóż.
Poprawa warunków glebowych
W ostatnich latach zarówno Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, jak
również autor tego artykułu, prowadzili badania
z Humusem Active. Wykazały one dużą skuteczność w poprawie jakości
gleb oraz rozwoju roślin i
ich systemu korzeniowego.
Stosowanie Humusu Active poprawiło też plonowanie i jakość produktów.
Jest to organiczno-mineralny polepszacz glebowy,
dopuszczony do stosowania w rolnictwie i ogrodnictwie ekologicznym, w którego skład wchodzą także

mikroorganizmy pochodzące z przewodu pokarmowego dżdżownic kalifornijskich. Humus Active
dostarcza do gleby (oprócz
pożytecznych mikroorganizmów) aktywną próchnicę, co sprawia, że poprawia się chłonność wodna i
sorpcyjna gleby. Poprawia
się także jej struktura, co w
efekcie korzystnie wpływa
na plonowanie roślin.
Kwasy humusowe w połączeniu z pożytecznymi
mikroorganizmami w Humusie Active z powodzeniem mogą zastąpić obornik, a ich aplikacja może
być przeprowadzona podobnie jak obornika pod
orkę na całej powierzchni
gruntu. Uniwersalność zastosowania Humusu Active
wynika z możliwości użycia go także już po wzejściu
roślin w formie rozlewania
(wczesną wiosną lub jesienią w czasie opadów deszczu, aby składniki preparatu dotarły jak najgłębiej).
Pamiętajmy, że przy odpowiednim odczynie gleby
(dla danego gatunku uprawianych roślin rolniczych
czy ogrodniczych) i przy
optymalnym nawożeniu
doglebowym powinniśmy
zadbać, by otrzymać zadowalające plony o wysokich
wartościach odżywczych i
zdrowotnych, o dokarmianiu dolistnym makro- i mikroelementami. n
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Ziemniaka w Boninie

Na plantacjach ziemniaków jadalnych i przemysłowych, zwłaszcza tych nawożonych intensywnie NPK i dolistnie (bujnie rosnąca), pierwszym elementem przygotowania jest desykacja naci, która później ułatwia zbiór,
niszczy nadmierne zachwaszczenie i ogranicza uszkodzenia mechaniczne bulw w jego trakcie.

Desykujemy plantację

U

łatwienie zbioru
związane tu jest
głównie z łatwiejszym oddzieleniem (zaschnięciem) stolonów od
bulw (u odmian śr. późnych
i późnych) w trakcie zbioru
naci i oraz eliminacji pozostających na plantacji chwastów,
które często powodują awarie maszyn do zbioru, dłuższe przestoje i nieefektywną
pracę.
Ważną sprawą jest zwalczenie wszystkich chwastów (co ułatwia pracę maszyn do zbioru – eliminując
zapychanie), które wyrosły
w okresie letnim, kiedy nie
działały już herbicydy zastosowane wiosną. Desykacja to także – wyższa odpor-

ność na uszkodzenia mechaniczne bulw wynikające
z poprawienia stanu dojrzałości technologicznej skórki,
przez co staje się ona odporniejsza na obicia i stłuczenia.
Na plantacjach, na których
nie zadziałały skutecznie herbicydy przedwschodowe stosowane wiosną tegoroczny
zbiór może być utrudniony.
Taka sama sytuacja może pojawić się na plantacjach, na
których naci już nie ma (zaraza), a warunki wilgotnościowe są korzystne do rozwoju zachwaszczenia wtórnego.
Optymalnym terminem desykacji na plantacjach ziemniaka jadalnego i przemysłowego jest początek starzenia

Tab. 1. Środki zarejestrowane i przeznaczone do desykacji naci na plantacjach ziemniaka.
Preparat
Reglone 200 SL
Basta 150 SL
Spotlight Plus 060 EO
Plantes 200 SL*, Ring
200 SL*, Knoxdown*

Dawka na 1 ha Możliwość dzielenia zabiegu
I zabieg II zabieg
4,0 – 5,0 l
2l
2 l (4–6 dni od I zabiegu)
2,5 – 3,0 l
2,0 l
1,0 l (4–6 dni po I zabiegu)
1,0 l
1,0 l
–
5,0 l
2,5 l
2 – 2,5 l

* – środki oparte na jonie dikwatu (Reglone) pochodzące z importu równoległego
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się roślin. Starzenie się roślin
określane jest w skali fenologicznego wzrostu jako faza
90 BBCH: obniża się wtedy
intensywny wzrost roślin,
liście dolnych partii rośliny
żółkną, a jagody zmieniają
barwę. Faza początku starzenia oznacza również, że masa
przyrostu bulw osiągnęła w
tym momencie wartość najwyższą. Na termin niszczenia
naci ma wpływ również: technologia uprawy, wcześniejsza ochrona chemiczna roślin, odmiana, grupa wczesności i warunki meteorologiczne panujące w danym roku. Wyróżniamy trzy
główne sposoby niszczenia naci ziemniaka: mechaniczny, mechaniczno-chemiczny i chemiczny. Najbardziej efektywna jest desykacja mechaniczno-chemiczna,
szczególnie w dawkach dzielonych ½ + ½.
Najpewniejszym sposobem
niszczenia naci jest metoda
mechaniczno-chemiczna.
W pierwszej fazie stosuje
się rozbijacz łęcin, który roz-

drabnia rośliny do wysokości 20 cm, a następnie wykonuje się zabieg środkiem chemicznym (Reglone 200 SL,
Basta 150 SL, Spotlight Plus
060 EO) w dawce dzielonej.
Metoda jest skuteczniejsza i
pewniejsza niż każda z metod osobno, szczególnie na
plantacjach o silnym wzroście i bujnej naci. W Polsce
najpierw rozdrabnia się nać
rozdrabniaczem, a następnie
w kolejnym przejeździe desykuje plantację przy użyciu
opryskiwacza polowego. W
metodzie chemicznej obecnie
stosowane są: Reglone 200 SL
(wraz z środkami z importu
równoległego), Basta 150 SL
i Spotlight Plus 060 EO (tab.
1). Metoda samego zabiegu
chemicznego jest mniej efektywna, bo trudno dostać się
z opryskiem w głęboki łan i
chwasty oraz dokładnie opryskać rośliny i łodygi. Dlatego
dobre jest dwukrotne dzielenie zabiegu.
Preparat Reglone 200 SL
jest preparatem szybko działającym, gdyż objawy działania widoczne sa już po
1–2 dniach od zastosowania środka. Posiada w składzie substancję aktywną– di-

bromek dikwatu. Wykazuje
ona silne działanie parzące
i działa natychmiast na roślinę i chwasty w miejscu naniesienia (nie działa jednak
systemicznie!). Zbiór z plantacji można przeprowadzić
już po 10–14 dniach od zabiegu. W przypadku bujnej
naci, aby zabieg był dokładniejszy, możliwe jest dzielenie preparatu na dwie dawki,
które powinno się zastosować w odstępach 4–6-dniowych we wczesnych godzinach rannych lub wieczorem, gdyż warunkiem skutecznego działania preparatu jest dobry turgor roślin.
Sposób działania preparatu
Basta 150 SL oparty jest na
naturalnych procesach biochemicznych. Substancja
aktywna – glufosynat amonowy – powoduje zahamowanie procesu fotosyntezy, w
wyniku czego rośliny żółkną,
więdną i usychają. Preparat
wykazuje działanie wgłębne i
ulega redystrybucji wewnątrz
liści. Zbiór bulw możliwy jest
14–21 dni po wykonaniu zabiegu, czyli po całkowitym
zaschnięciu naci i łodyg. Spotlight Plus 60 EO zawiera 60 g
karfentrazonu etylowego w 1

litrze środka. Substancja aktywna preparatu jest inhibitorem enzymu fotosyntetycznego i zwiększa nadwrażliwość roślin na światło. Preparat działa kontaktowo w
miejscu naniesienia. Spotlight
Plus 60 EO (formulacja emulsja – woda w oleju) zawiera
w składzie gotowy zwilżacz
w postaci oleju mineralnego,
dlatego nie potrzeba dodawać
środka zwilżającego. Charakterystyczną cechą działania
substancji jest zasychanie roślin od stożków wzrostu.
Ze względu na ochronę
bulw przeciw pływkom zarazy, w ostatniej części sezonu
wegetacyjnego (sierpień) – w
programie ochrony plantacji
ziemniaka zaleca się dodanie
do ostatniego zabiegu desykacji – dawki fungicydu. Zwykle
dodaje się ½ lub pełną dawkę
fungicydu stosowaną na 1 ha
ale muszą to być środki wykazujące działanie zarodnikobójcze (Altima 500 SC –
0,3-0,4 l/ha lub jej zamienniki Nando, Zignal, lub środki
Unikat, Ranman), aby wspomóc ochronę bulw przed potencjalnym porażeniem.
Cały materiał na www.wrp.pl

Na 6 polach doświadczalnych zaprezentowano 27 doświadczeń prowadzonych nad uprawą najpopularniejszych gatunków roślin warzywnych.
Ewa Grabowska
Wiadomości Rolnicze Polska
ewa@wrp.pl

Andrzej Lewandowski z Pracowni Entomologii prezentuje tematy aktualnie prowadzonych badań.

Cenne uwagi na temat ochrony przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi przekazują producentom dr Jan Sobolewski i prof. Józef Robak.

Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa na Polach Doświadczalnych upraw warzywniczych w Skierniewicach, był doskonałą okazją do zapoznania się z kierunkami badań prowadzonych w zakładach naukowych IO.

Instytut Ogrodnictwa bez tajemnic

C

ykliczna impreza
plenerowa zgromadziła 18 lipca ponad 300 producentów warzyw, przetwórców oraz
przedstawicieli instytucji doradczych i firm działających na ogrodniczym
rynku w całej Polsce. Pracownicy naukowi Instytutu
Ogrodnictwa z Pracowni:
Fitopatologii, Entomologii i Herbologii oraz Zakładu Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywniczych
i Zakładu Upraw Szklarniowych podzielili się wynikami badań i doświadczeń prowadzonych na terenie Instytutu.

Jak podkreślił prof. dr hab.
Franciszek Adamiecki, dyrektor Instytutu, wraz z naukowcami Instytutu Ogrodnictwa przekazujemy Państwu najnowsze wyniki badan z zakresu warzywnictwa oraz zaprezentujemy 27
doświadczeń prowadzonych
na polach doświadczalnych,
w szklarni i tunelach foliowych. Zachęcamy do konsultacji i indywidualnego
poradnictwa z przedstawicielami zakładów naukowych Instytutu.
Na 6 polach doświadczalnych zaprezentowano
27 doświadczeń prowadzonych nad uprawą najpopu-

larniejszych gatunków roślin warzywnych: pomidora, ogórka, ziemniaka,
cebuli, marchwi, papryki,
sałaty, pora, selera, kapusty,
grochu, fasoli, pietruszki
oraz szparaga. Dla wielu
producentów była to doskonała okazja do porównań prezentowanego modelu produkcji z własnym.
Pracownicy naukowi zapoznali przybyłych uczestników z wynikami aktualnych
prac badawczych z zakresu
warzywnictwa oraz udzielali informacji na temat nowoczesnych metod efektywnej produkcji oraz nowości technologicznych i

FIRMY I PRODUKTY
Lider Polskiego Eksportu 2013 dla KRUKOWIAKA
Po raz kolejny firma KFMR KRUKOWIAK znalazła się w gronie przedsiębiorstw wy-

różnionych przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.
Prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane w uznaniu sukcesów na rynkach zagranicznych. KRUKOWIAK znalazł się w gronie wybitnych firm, które swoimi produktami podbijają europejskie i światowe rynki. Od wielu
lat Firma stawia na rozwój eksportu, który stanowi
znaczy udział w sprzedaży. Produkty marki KRUKOWIAK dostępne są w większości europejskich krajów (w
wielu mając stałych przedstawicieli), ale także na rynkach afrykańskich i azjatyckich. Pojedyncze maszyny z
Brześcia Kujawskiego trafiły nawet w egzotyczne regiony
globu.
– Cieszy nas fakt, że po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni za
wkład w rozwój polskiej gospodarki, zrobimy wszystko, aby
w kolejnych latach poziom naszego eksportu nie był niższy
zapewniają w Krukowiaku. (EG)

–

odmianowych. Zainteresowani mogli także skorzystać
z konsultacji i z prowadzonego przez nich doradztwa
indywidualnego. Możliwe
też było odwiedzenie Certyfikowanego Pola Ekologicznego.
Na spotkaniu zaprezentowano również projekty realizowanych w IO: „Opracowanie innowacyjnych
produktów i technologii
dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych – EkoTechProdukt”, „Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych – HortiE-

nergia”, „Polskie szczepy
Trichoderma w ochronie
roślin i zagospodarowaniu
odpadów organicznych”,
„Nowa technologia wyprowadzania materiałów wyjściowych hodowli mieszańców F1 marchwi”, „Nowe
środki ulepszania gleby do
redukcji zanieczyszczeń i
rewitalizacji ekosystemu
glebowego – BIOREWIT”,
„Platforma wspomagania
decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery – PROZA”.
Wydarzeniu towarzyszył
kiermasz wydawnictw Instytutu Ogrodnictwa oraz
panorama firm z branży

warzywniczej oferujących
producentom sprzęt, środki
produkcji i usługi.
Przewodnikiem po obiektach doświadczalnych udostępnionych zwiedzającym
oraz po zakładach naukowych
Oddziału Warzywnictwa IO
był specjalnie wydany przez
organizatorów Informator
Dnia Otwartych Drzwi.Partnerami tegorocznej edycji
spotkania były Targi Sadownictwa i Warzywnictwa oraz
Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych, które w ramach kampanii „Ja, pieczarka”
przygotowało dla wszystkich
uczestników degustację grillowanych pieczarek. n
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Gąsienice bielinka kapustnika.
Mgr inż. Katarzyna Woszczyk
Instytut Ogrodnictwa
w Skierniewicach
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Gąsienica tantnisia krzyżowiaczka.
Gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka oraz piętnówki kapustnicy należą do najgroźniejszych szkodników warzyw kapustnych.

Bielinek, tantniś i piętnówka – groźne w tym roku

P

omimo że bielinek
kapustnik w ostatnich latach występuje w mniejszym nasileniu, to podczas tegorocznego sezonu wegetacyjnego odnotowano jego
większą liczebność na polach uprawnych Instytutu
Ogrodnictwa w Skierniewicach. Poza tym w wielu
regionach kraju obserwowano duże nasilenie tantnisia krzyżowiaczka.
Bielinek kapustnik i rzepnik
Osobniki dorosłe tych
dwóch gatunków nieznacznie różnią się swoim wyglądem. Bielinek kapustnik
jest motylem o biały skrzydłach, rozpiętości od 5 do 6
cm. Na wierzchołku przedniej pary skrzydeł znajduje
się brunatna plama. Samice
mają na skrzydle pierwszej
pary dwie czarne plamki,
które nie występują u samców. Z kolei bielinek rzepnik jest podobny do poprzedniego gatunku, ale
nieco mniejszy.

Gąsienica bielinka rzepnika.

Szkodliwe są gąsienice
tych motyli. Delikatnie
owłosioną, zieloną z żółtymi paskami wzdłuż ciała
gąsienicę bielinka rzepnika łatwo odróżnić od
gąsienicy bielinka kapustnika, która jest barwy żółtozielonej z dużymi, czarnymi kropkami na ciele.
Także sposób składania
jaj wskazuje, na to z jakim
gatunkiem mamy do czynienia. Jeśli jaja (żółtopomarańczowe, żeberkowane) są składane w złożach, liczących od kilkudziesięciu do ponad 100
sztuk, to świadczą o obecności bielinka kapustnika.
Natomiast bardzo podobne jaja, ale pojedynczo składane wskazują na
bielinka rzepnika.
Poczwarki obu gatunków różnią się. Poczwarka
bielinka kapustnika jest
żółtawa z czarnymi kropkami, a bielinka rzepnika
zielona z żółtymi liniami.
Obydwa opisy wane
szkodniki mają dwa po-

kolenia w ciągu roku. Gąsienice pierwszego pokolenia bielinka kapustnika
żerują głównie na chwastach i tylko sporadycznie
można spotkać je na roślinach uprawnych. Dopiero
drugie pokolenie bielinka
kapustnika, występujące w
drugiej połowie lipca stanowi zagrożenie dla warzyw kapustnych. Młode
gąsienice przebywają zwykle na dolnej stronie liści, zeskrobując skórkę i
miękisz. Natomiast starsze gąsienice szkieletują
wierzchołki liści, a następnie zjadają tkankę między
nerwami prowadząc do
tzw. gołożerów.
Osobniki dorosłe pierwszego pokolenia bielinka
rzepnika pojawiają się w
maju i czerwcu. Gąsienice
tego pokolenia żerują zarówno na chwastach jak i
na warzywach. Natomiast
w lipcu i sierpniu występują gąsienice drugiej generacji i te są szczególnie
groźne dla upraw. Wygryzają one duże otwory w liściach oraz mogą żerować
w luźnych jeszcze główkach kapusty, różach kalafiora lub brokułu.
Tantniś krzyżowiaczek
Tantniś krzyżowiaczek
jest 8 mm motylem o barwie brązowej z widoczną
falistą smugą na przedniej
parze skrzydeł. Jego jaja są
owalne i żółte, jednak ze
względu na małe rozmiary
bardzo trudne do zauważenia. Gąsienice tantnisia są
żółtozielone lub zielone, ze
szczecinkami. Natomiast
poczwarka jest w oprzędzie.

Tabela. Progi szkodliwości i terminy lustracji.
Szkodnik
Bielinki: kapustnik i rzepnik
Tantniś krzyżowiaczek
Piętnówka kapustnica

Termin lustracji
VII – IX
Przed lub na początku
formowania się główek lub róż
VI – IX

Gąsienice początkowo
żerują na liściach (powstają charakterystyczne
okienka). Mogą także
uszkadzać stożek wzrostu. W Polsce występują 3
pokolenia tego szkodnika.
Tantnisia obserwujemy na
roślinach od czerwca do
końca września.
Piętnówka kapustnica
Jest najgroźniejszym
szkodnikiem późnych odmian kapusty. Osobniki
dorosłe są szarobrunatne,
a rozpiętość ich skrzydeł
wynosi około 40 mm. Motyle pierwszego pokolenia wylatują w
maju i w czerwcu,
a gąsienice żerują w
lipcu. Lot drugiego
pokolenia odbywa się
w lipcu i sierpniu. Żerowanie gąsienic tej generacji trwa od września do
października.
Gąsienice piętnówki kapustnicy są początkowo
barwy zielonej, a następnie brunatnieją. Mają jasną pręgę wzdłuż ciała.
Najpierw uszkadzają zewnętrzne liście wygryzając otwory pomiędzy
nerwami, a później
wgryzają się do
wnętrza główek kapusty, róż kalafiora i
brokułu.
Zwalczanie
Zwalczanie należy przeprowadzić w okresie wy-

Próg szkodliwości
10 gąsienic na 10 kolejnych roślinach
Od 5 do 10 gąsienic na 50 kolejnych roślinach
Od 4 do 5 gąsienic na 50 kolejnych roślinach

lęgania i żerowania najmłodszych stadiów rozwojowych gąsienic, stosując preparaty zalecane
w aktualnym Programie
Ochrony Warzyw. Na
stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest dostępna
wyszukiwarka środków
ochrony roślin http://www.
minrol.gov.pl/pol/Informa-

cje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin.
Znajdziemy tutaj wszystkie niezbędne dla każdego producenta informacje: środki dopuszczone w
poszczególnych uprawach
oraz etykiety ich stosowania, a także terminy ważności zezwolenia. n

Gąsienica piętnówki kapustnicy.
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Dr Jan Sobolewski
Instytut Ogrodnictwa
w Skierniewicach
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W ostatnich latach obserwowano znaczne straty plonu marchwi spowodowane przez niektóre choroby
infekcyjne.

Choroby marchwi

N

owo zarejestrowany w Polsce środek Nativo 75 WG
w ochronie marchwi przed
alternariozą naci marchwi,
mączniakiem prawdziwym
i zgnilizną twardzikową
z pewnością ograniczy
straty powodowane przez
te choroby, które stanowią
główne zagrożenie.
Alternarioza naci marchwi
Choroba ta jest praktycznie każdego roku na marchwi i objawia się na liściach i ogonkach liściowych drobnymi, brązowo
czarnymi plamami, a z czasem plamki łączą się pokrywając rozległe powierzchnie liści. Tak porażone liście nie są zdolne do pełnej asymilacji powodując
obniżenie jakości i wielkości plonu korzeni. Zwykle
porażeniu ulegają najstarsze liście, dlatego też alternarioza naci jest określana jako choroba starzejących się roślin. Silnie porażone i obumierające liście

często uniemożliwiają mechaniczny zbiór korzeni.
Sprawca choroby jest typowym saprobiontem, to znaczy może zimować w resztkach pożniwnych w glebie.
Zarodnikowanie grzyba następuje w okresie wysokiej
wilgotności przy temperaturze powietrza w zakresie 20–30oC. Zarodnikowanie i infekcja roślin może
także przebiegać w niższej
temperaturze. Grzyb rozprzestrzenia się z wiatrem,
woda oraz podczas prac
pielęgnacyjnych na sprzęcie
mechanicznym. Z uwagi na
to, że grzyb zakaża tylko liście najstarsze wczesne odmiany marchwi, przetrzymywane zbyt długo na polu
są najsilniej atakowane.
Należy przestrzegać
3–4-letniej przerwy w uprawie marchwi na tym samym
polu. W razie zagrożenia
ochronę chemiczną trzeba
rozpocząć już w połowie
lata. Zaleca się stosowanie środków kompleksowo
zwalczających alternariozę

i inne choroby grzybowe.
Jednym ze skutecznych
fungicydów do zwalczania tej choroby jest Nativo
75 WG. Fungicyd ten stosuje się w dawce 0,3 kg/ha.
W sezonie dopuszcza się
dwukrotne stosowanie tego
środka w przemiennej aplikacji z innymi fungicydami
o odmiennym składzie substancji aktywnej. Po zbiorze
marchwi należy usuwać z
pola liście i wszelkie resztki
pożniwne, co obniża ryzyko
występowania choroby w
latach następnych. Późniejszy wysiew marchwi, a
przez to skrócenie okresu
wegetacji, ogranicza proces starzenia się dolnych liści, a tym samym występowanie alternariozy. W ten
sposób można ograniczyć
liczbę stosowanych zabiegów ochronnych.
Zgnilizna twardzikowa
Objawy tej choroby można
obserwować w czasie składowania lub długotrwałego
przechowania marchwi.

Sprawcą alternariozy naci marchwi
jest grzyb Alternaria dauci. Powiększenie mikroskopowe 
Występuje wówczas na porażonych korzeniach marchwi obfity, puszysty biały
nalot grzybni. wśród której
mogą być widoczne czarne
sklerocja grzyba, wielkości ziaren pszenicy. Stanowią one formę przetrwalnikową. Grzyb jest typowym
polifagiem, to znaczy poraża
wiele gatunków roślin warzywnych, czy ozdobnych.
W procesie patogenezy
istotną rolę pełnią zarodniki przetrwalnikowe,
które pod powierzchnią
zakażonej gleby, w warunkach chłodnej i wilgotnej pogody kiełkują,

wytwarzając miseczkowate owocniki,
na których tworzą
się zarodniki workowe
przenoszone przez wiatr
i wodę. Zwykle pierwsze infekcje mogą pojawiać się na ogonkach liściowych lub u podstawy
liści, widoczne w postaci
ciemnobrązowych wodnistych plam. Największe
straty choroba powoduje
w czasie przechowywania.
Choroba do przechowalni
lub kopca dostaje się wraz
z zakażonymi korzeniami
lub resztkami liści.

Zwalczanie choroby w głównej
mierze polega na profilaktyce, na którą składa się
unikania upraw marchwi
na polach, gdzie w roku
poprzednim obserwowano
zgniliznę twardzikową niekoniecznie na marchwi, ale
także innych gatunkach.
Chemiczna ochrona polega na stosowaniu fungicydów, szczególnie w okresach znacznej wilgotności
podłoża. n
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Dr inż. Zdzisław Czaplicki
Stowarzyszenie Włókienników
Polskich
Zarząd Główny w Łodzi
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Dawniej to owce stanowiły źródło dodatkowych dochodów w gospodarstwach wiejskich. Po transformacji
ustrojowej kraju zmiany, jakie dokonały się w wielu sektorach gospodarki, w tym w rolnictwie i w przemyśle
włókienniczym, spowodowały, iż chów owiec w Polsce w celu pozyskiwania wełny stał się zupełnie nieopłacalny.

Alpaki alternatywą dla owiec?

O

becnie to nie hodowla owiec lecz alpak jest opłacalna i
wzrasta nią zainteresowanie
z każdym rokiem. Co to są
alpaki? W jakich warunkach
żyją i mogą żyć? Jakie korzyści daje ich hodowla? O tym
już pisały Wiadomości Rolnicze Polska w nr 10/2011.
Alpaki to udomowiony,
hodowany dla wełny i mięsa
południowoamerykański,
podobny do lamy, trawożerny ssak z rodziny wielbłądowatych. Doskonale zadomowił się w Polsce. Alpaki
żyją głównie w Ameryce Południowej (Peru, Chile, Boliwia) w klimacie wysokogórskim, ponad 4500 m n.p.m.,
gdzie temperatury w dzień
wynoszą +20oC, zaś nocą
nawet poniżej -20oC.
W Polsce pierwsza hodowla alpak powstała 8 lat
temu koło Konina. Obecnie
stado liczy ponad 100 sztuk.
Z każdym rokiem systematycznie wzrasta pogłowie
alpak i produkcja wełny.
Jak zacząć? Jaki będzie zysk?
Rozważania symulacyjne
przeprowadzono przyjmując następujące założenia:
stado podstawowe 5 zako-

conych samic rasy huacaya
+ 1 samiec tej samej rasy;
uzysk wełny po strzyży ok.
3 kg/szt.; cena za wełnę surową 150–180 zł/kg; ena
zakoconej alpaki 6–8 tys./
szt., cena samca 8 tys. zł/
szt.; cena jednorocznej alpaki ok. 3 tys. zł/szt.
Młode samice mogą być
zakocone po upływie 2 lat
od urodzenia. Poniesiony
koszt na założenie stada
podstawowego to 43 tys.
zł (5 samic x 7 tys. = 35000
zł + 1 samiec x 8 tys. = 8000
zł). Przyrost stada (szt.) i
uzysku wełny (kg) w ciągu
5 lat przedstawiają rysunki.
Po pierwszym roku hodowli – stado 11 szt. (potomstwo od samic – 5
sztuk, tj. 3 samice + 2 samce
z założenia; wełna 11 x 3 kg
= 33 kg wełny; zysk z wełny
33 kg x 150 zł = ok. 5 tys.
zł; wartość młodych alpak
5 x 3 tys. = 15 tys. zł; łączna
wartość stada i wełny 43
tys. + 5 tys. + 15 tys. = 63
tys. zł). Zysk po pierwszym
roku 20 tys. zł (nie pokrywa
inwestycji zakupu).
Przyjmując założenie, że
zamiast wełny surowej hodowca przetworzy ją na wyroby, wówczas uzyska za-

miast 5 tys. zł kwotę 25 tys.
zł (25 kg x 1000 zł). 33 –
25 = 8 kg – stanowi ubytki
powstałe w czasie prania i
przetwarzania wełny w dalszych procesach. Łączna
wartość stada i przetworzonej wełny wynosi 83
tys. zł. Według takiego wariantu już prawie po 1 roku
zwrócą się nakłady na zakup zwierząt.
Po drugim roku hodowli –
stado 16 szt. (potomstwo od
samic – 5 sztuk, tj. samice +
2 samce z założenia; razem
po 1 i 2 roku hodowli – stado
16 szt.; wartość wełny 16 x 3
kg = 48 kg x 150 zł = 7 200
zł; przyrost hodowli po 2 latach: 5 x 7 000 = 35 000 po 1
roku i 5 x 3 000 = 15 000 po
2 roku; 6 alpak stado podstawowe = 43 000 zł). Łączna
wartość stada i wełny po 2 latach: 43 000 zł + 35 000 zł +
15 000 zł + 7 200 zł (wełna)
= 100 000 zł. Po 2 latach następuje zwrot inwestycji zakupu alpak i zysk brutto ok.
57 tys. zł.
Przyjmując założenie, że
zamiast wełny surowej hodowca przetworzy ją na wyroby, wówczas zamiast 7 200
zł za wełnę surową, uzyska
kwotę 40 tys. zł (40 kg x 1 000

Alpaki z hodowli Marty i Piotra Pietrzykowskich.
Tab. Analiza opłacalności hodowli owiec i alpak.
Lp.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie
Cena zwierzęcia
Cena wełny
Mięso

4.
5.

Koszty wyżywienia w okresie
zimy
Wydajność po strzyży

6.

Wydajność po praniu

Owce
250–300 zł/szt.
3–4 zł/kg
22 zł/kg
Całe jagnię ok. 200 zł
Masa półtuszy 6–9 kg
6 m-cy x 50 zł/m-c = 300 zł

Alpaki
6–8 tys. zł/szt.
150–180 zł/kg
70 zł/kg
Sztuki 2-letnie, wartość z 1 sztuki ok. 3
tys. zł
Półtusze 40–43 kg
5 m-cy x 50 zł/m-c = 250 zł

3 kg/szt.
(3x4 zł = 12 zł)
1,8 kg (60%)
(1,8x20 zł = 36 zł)

3 kg/szt.
(3x150 zł = 450 zł)
2,7 kg (90%)
(2,7x200 zł = 540 zł)

zł). 48 – 40 = 8 kg – stanowi
ubytki powstałe w czasie prania i przetwarzania wełny.
Łączna wartość stada i przetworzonej wełny wyniesie 133
tys. zł.
Po trzecim roku hodowli –
stado 24 szt.; wartość wełny
24 x 3 kg = 72 kg x 150 zł =
ok. 11 tys. zł; przyrost wartości hodowli po 3 latach (5
x 7 000 = 35 000 po 1 roku;
5 x 7 000 = 35 000 po 2 roku;
8 x 3 000 = 24 000 po 3 roku
(młode); 6 alpak stado podstawowe = 43 000 zł. Łączna
wartość stada i wełny po 3 latach:43 000 zł + 94 000 zł +
11 000 zł (wełna) = 148 000 zł.
Dla wariantu sprzedaży
wełny przetworzonej za
wyroby mamy zamiast 72
kg wełny surowej (o wartości 11 tys. zł), 64 kg wełny
przetworzonej na wyroby o
wartości 64 tys. zł (64 kg x
1 000 zł). 72 – 64 = 8 kg –
ubytki masy jak wyżej. Według tego wariantu łączna
wartość stada plus zysk ze
sprzedaży młodych zwierząt i wełny przetworzonej
wyniesie 201 tys. zł.
Po 5 latach hodowli dochodzi się do wielkości stada
45 sztuk. Zakładając stałą
wielkość stada w następnych
latach 40 samic i 5 samców
(coroczna sprzedaż młodych); uzyskuje się rocznie
przy sprzedaży 15 sztuk 2
letnich i 15 sztuk jednorocznych zysk: 15 x 7 000
= 105 000 zł i 15 x 3 000 =
45 000 zł oraz sprzedaży
wełny z całego stada (45
sztuk): 45 x 3 kg = 135 kg
x 150 zł = 20 000 zł. Łączny
przychód wynosi 150 000 zł
– sprzedaż alpak + 20 000 zł
– sprzedaż wełny, co daje
170 000 zł.
Przyjmując koszty roczne
hodowli 45 sztuk alpak na
poziomie 40 tys. zł (pasza,
koszty strzyży, obsługa weterynaryjna i inne), otrzymuje się zysk roczny 130 tys.
zł. Miesięczny dochód wyniesie zatem ok. 11 tys. zł
Przedstawione wyliczenia symulacyjne uwzględniające koszty i zyski z założenia hodowli oraz analiza opłacalności hodowli
owiec i alpak wskazują jednoznacznie na możliwość
osiągnięcia dużych dochodów z hodowli alpak.
Czy Polska stanie się potęgą w
hodowli alpak?
Wszelkie dane po temu
są: dobre warunki natu-
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ralne, duże zainteresowanie
hodowlą, obiecujące technologie przerobu wełny, łatwy zbyt.
W celu założenia hodowli alpak należy posiadać odpowiednie środki finansowe i warunki do hodowli. Największe nakłady
ponosi się za zakup zwierząt, których cena jednostkowa kształtuje się na poziomie 6–7 tys. zł. Wymagane są odpowiednio przygotowane pomieszczenia i
zagrody. Latem przez cały
dzień alpaki utrzymywane
są na ogrodzonym pastwisku. Sposób odżywiania
alpak jest podobny jak dla
owiec.
Na 1 ha pastwiska można
utrzymać 15–20 szt. Pastwiska nie mogą być na
terenach podmokłych.
Główne korzyści wynikają
ze sprzedaży wełny i młodych (rocznych lub dwuletnich) zwierząt innym hodowcom. Cena rocznej alpaki kształtuje się w granicach 3 tys. zł za sztukę,
a dwuletniej zapłodnionej
ok 6 tys. zł.
Cena wełny wypranej to ok.
200 zł za kg. Z dorosłej alpaki
uzyskuje się ok 2,5 kg wełny
po wypraniu.
Bardzo cenne i poszukiwane jest także mięso z alpak.
1 kg kosztuje ok. 70 zł. Mięso
z alpak posiada dużo białka i
nie zawiera cholesterolu.
Alpaki od owiec różni jakość i wyjątkowe właściwości wełny. Wełna z alpaki jest

3

4

5

trzykrotnie cieplejsza i również trzykrotnie trwalsza w
użytkowaniu. Wełna alpak
występuje w różnych kolorach naturalnych i nie wymaga barwienia, wyroby są
ekologiczne. Wyroby z wełny
alpak nie powodują alergii.
Alpaki są lepsze od owiec
z powodu dużej opłacalności hodowli, przynoszą znaczący zysk dla hodowcy. Ze
względu na wyjątkowe właściwości wełny alpak, wyroby z niej produkowane
znajdują odbiorców na
rynku. Za wełnę po strzyży
uzyskuję się 150–180 zł za
kg, w zależności od jej grubości i koloru. Najcieńsze
wełny osiągają cenę 200–
250zł za kg. Po przetworzeniu wełny na wyroby gotowe uzyskuję się ok. 1000
zł za kg.
Produkowane wyroby
dające aktualnie najwyższy zysk to:
• kołdry, śpiwory, kurtki
ocieplane – w tych wyrobach stosuję się
włókno alpak w postaci
igłowanych włóknin,
• skarpetki, rękawiczki,
czapki, szale, swetry,
wdzianka – w tych wyrobach stosuję się przędze z wełny alpak,
• inne wyroby wg własnych pomysłów.
Aktualnie na te wyroby
są odbiorcy i wzrasta zainteresowanie produktami z
wełny alpak. Zwrot nakładów następuje już po drugim roku hodowli. n
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Gliceryna, inaczej – glicerol jest alkoholem trójwodorotlenowym, w stanie naturalnym występującym we
wszystkich tłuszczach. Jedną z możliwości wykorzystania gliceryny jest stosowanie jej jako dodatku energetyczno-smakowego w żywieniu zwierząt.
Tab.1. Podstawowe wymagania stawiane glicerynie
paszowej.

Gliceryna w TMR-ze?

G

liceryna jest lepką,
bezwonną, bezbarwną i nietoksyczna cieczą, charakteryzującą się słodkim smakiem
i właściwościami higroskopijnymi. W handlu jest dostępna pochodzenia naturalnego oraz syntetyczna.
Tę ostatnią otrzymuje się w
procesie rafinacji ropy naftowej i nie powinna być stosowana jako dodatek paszowy. Gliceryna naturalna
występuje z kolei w olejach
roślinnych oraz tłuszczach
zwierzęcych. Wzrastająca z
roku na rok produkcja biodiesla w całej UE pociąga za
sobą wytwarzanie produktów ubocznych tego procesu
m. in. gliceryny. W procesie przetwarzania 100 kg
oleju rzepakowego na biodiesel pozostaje około 1 kg
surowego glicerolu. Związek
ten poddaje się neutralizacji,
zagęszczaniu i destylacji do
stężenia ok. 99%.
Unia Europejska w 1999
roku dopuściła do stosowania glicerynę jako dodatek
paszowy w żywieniu zwierząt. W Polsce glicerol został uwzględniony w wykazie dodatków i materiałów
paszowych 7 stycznia 2004
roku. Aby mógł być użyty
w żywieniu zwierząt, gli-

cerol musi spełniać szereg
kryteriów (tab. 1). Dotychczas gliceryna była stosowana w niewielkim stopniu,
głównie w żywieniu krów
mlecznych, oraz rzadziej w
żywieniu świń.
Stosowanie gliceryny w
żywieniu krów wysokomlecznych wynika z faktu
występowania fizjologicznego niedoboru energii w
okresie okołoporodowym
oraz trudności związanych z
jego pokryciem. W momencie rozpoczęcia laktacji ma
miejsce drastyczny wzrost
zapotrzebowania na energię,
wykorzystywaną do produkcji mleka. W tym czasie nie można również liczyć
na wystarczające pobranie
suchej masy paszy przez
krowę, co w konsekwencji
doprowadza do zmniejszenia zawartości glukozy w surowicy krwi. Zjawisko to pociąga za sobą uruchomienie rezerw tłuszczowych z
organizmu krowy, prowadzące przy braku glukozy
do nadmiernej syntezy niekorzystnych dla zwierzęcia
związków ketonowych przyczyniając się do wystąpienia ketozy metabolicznej u
krów. Stąd prawidłowe żywienie krów o dużym potencjale genetycznym w okre-
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bezbarwna ciecz
zawartość glicerolu: 99,7%
zawartość wody: max 0,3%
zawartość metanolu: poniżej 0,5%

gęstość przy 25oC: 1,249 g/ml
objętość 1 kg: 0,8 litra
temperatura zamarzania: -60oC
temperatura samozapłonu: 410oC
wartość energetyczna 1 kg: 16 MJ NEL

Tab.2. Substancje zwiększające stężenie glukozy we
krwi.

Aby gliceryna spełniła swoją metaboliczną rolę, powinno
się ją podawać krowom prosto do pyska sondą, butelką,
pistoletem itp., a nie jako składnik TMR-u lub przez polewanie TMR-u na stole paszowym czy pasz objętościowych!
sie okołoporodowym winno
być ukierunkowane na
utrzymanie dużej koncentracji glukozy we krwi. Nie
jest to jednak zadaniem łatwym. Jak więc chronić wysokomleczne krowy przed
ketozą?
Hodowcy bydła bardzo
często w okresie okołoporodowym stosują wlewy
doustne preparatów zwanych „prekursorami glukozy” (tab.2). Najskuteczniejszymi z nich są glikol
propylenowy, propionian
wapnia oraz rzadziej propionian sodu. Alternatywą
dla tych uznanych preparatów jest dziś gliceryna, za-

interesowanie którą wynika
obecnie przede wszystkim ze znacznego obniżenia ceny tego dodatku. Jak
wykazano w licznych doświadczeniach, gliceryna
jest skutecznym środkiem
antyketozowym, przewyższającym swoimi właściwościami glikol propylenowy. Skutecznie zwiększa
stężenie glukozy we krwi,
wpływa na zmniejszenie
odkładania się trójglicerydów w wątrobie oraz ogranicza syntezę związków ketonowych. Może być stosowana w postaci czystej
lub w preparatach. I tak
dla przykładu, w prepara-

związek chemiczny

cena za 1 litr

glikol propylenowy
gliceryna

6 zł
2–2,5 zł

cie Prolac (Profeed) oprócz
gliceryny znajdują się wyciągi z czosnku pospolitego, dziurawca zwyczajnego oraz witamina PP, Bi-energia Vit (Jfarm) zawiera
glicerynę, propionian sodu
oraz witaminy z grupy B i
witaminę C, Gliceryna paszowa (Agricol) – glicerynę,
propionian sodu i glikol
propylenowy, zaś dodatek
Glimet (Blattin) – to mieszanina gliceryny z melasą.
Według różnych autorów, zaleca się stosowanie gliceryny w dawkach od 250–300 g/dzień/
sztukę do nawet 500–600
g/dzień/sztukę. Stosowanie
tego dodatku warto rozpocząć na 3–5 dni przed porodem i kontynuować je
przez przynajmniej 7 dni po
porodzie. Po zaaplikowaniu takiej dawki gliceryny
do pyska, wątroba prawie
błyskawicznie produkuje z
niej glukozę, która ułatwia
spalanie ciał ketonowych w
krwiobiegu.

Podstawowym błędem,
jaki popełniają niektórzy hodowcy, jest dodawanie gliceryny do TMR-u lub polewanie nią gotowego TMR-u
na stole paszowym. W takiej
sytuacji dawka gliceryny zjadana jest przez cały dzień,
nie przynosząc pożądanego
efektu, poprawiając jedynie
walory smakowe paszy lub
zapobiegając jej sortowaniu przez krowy. Poprawnie, powinna być podana
w formie wlewu do pyska,
gdyż znaczna jej część w takiej sytuacji może przedostać się do trawieńca i być
wchłonięta do krwiobiegu w
jelicie cienkim. Część jej też
może zostać również wchłaniana bezpośrednio przez
ściany żwacza. Podawanie
natomiast gliceryny wraz z
TMR-em powoduje, że zasadnicza jej część jest wykorzystywana jako źródło energii przez mikroflorę żwacza,
a przecież nie o to chodzi w
walce z ketozą. n

Rolnicy, którzy rozważają inwestycję w biogazownię rolniczą już na etapie koncepcji muszą zmierzyć się z decyzją z jakiego surowca produkować energię. Może się okazać, że już na rozważaniach trzeba zakończyć.

Z czego produkować biogaz?

P

rzed budową biogazowni należy dokładnie przeanalizować, które z możliwych do
zastosowania substratów są
dostępne.
Należy wziąć pod uwagę
własne gospodarstwo i jego
zasoby: co produkuje i jakie odpady generuje. Dalej sprawdzamy jakie substraty można zdobyć w najbliższym otoczeniu – w sąsiednich gospodarstwach i
w miejscowości, gdzie potencjalnie ma stanąć biogazownia. Na koniec trzeba
się zorientować, co można
sprowadzić z dalszej odległości. – Część osób o tym
zapomina, ale wybór substratów to absolutna podstawa dalszych wyborów
i działań. Dlatego myśląc
poważnie o budowie bio-

gazowni, która ma być rentownym przedsięwzięciem,
trzeba poświęcić odpowiednio dużą ilość czasu na
przemyślenie tego tematu
– wyjaśnia Roman Pasławski, ekspert rynku biogazowego z klastra Wielkopolski Biogaz.
Z czego można wybierać?
Tabele zestawiają substraty zwykle w trzech lub
czterech kategoriach, w
których znajdziemy najczęściej: odpady z hodowli,
czyli naturalne nawozy; rośliny energetyczne; odpady
pochodzące z przetwórstwa
rolno-spożywczego.
Pierwsza grupa obejmuje
gnojowice oraz oborniki.
Do drugiej zaliczymy wszelkiego rodzaju kiszonki (np.
z kukurydzy, żyta), buraki

(pastewne i cukrowe) oraz
rośliny w stanie nieprzetworzonym (np. liście buraczane). W trzeciej znajdują
się natomiast takie surowce,
jak wysłodki buraków, wywar pogorzelniany, odseparowana tkanka tłuszczowa
czy inne odpady poubojowe.
Studiując tabele potencjału produkcji nietrudno
zaobserwować, że wydajność wyrażona w metrach
sześciennych biogazu
otrzymywanych z tony suchej masy surowca znacząco się różni pomiędzy
poszczególnymi substratami. Może się więc wydawać, że wystarczy zapewnić sobie dostęp do jednego z tych substratów,
które charakteryzują się
relatywnie wysoką pro-

duktywnością, a sukces
biogazowy będzie gwarantowany. Tak jednak nie
jest. – Niestety, nie można
produkować biogazu z samego pomiotu kurzego
czy odpadów poflotacyjnych z rzeźni – mówi Roman Pasławski. – Wprawdzie są to odpady, które w
zestawieniach produktywności mają jedne z najwyższych potencjałów, to jednak nie mogą stanowić
samodzielnego składnika
wsadu do produkcji biogazu – tłumaczy ekspert.
– Każdy z substratów należy mieszać w różnej proporcji z przynajmniej jeszcze jednym. Wynika to z
szeregu różnych czynników. Z jednej strony musimy stawić czoła konieczności bilansowania pH,

ponieważ zakwaszanie
wsadu może hamować, a
nawet całkowicie zatrzymać proces fermentacji. Z
drugiej strony, część substratów zwyczajnie należy
rozcieńczyć. Inną sprawą
jest, że bakterie beztlenowe odpowiedzialne za
proces fermentacji muszą mieć pożywienie, którego nie ma w samej gnojowicy w takiej ilości, aby
móc produkować znaczne
ilości biogazu.
Najpopularniejszym, jak
do tej pory, składnikiem bilansującym dla większości
substratów była kiszonka z
kukurydzy. Popularność kiszonki kukurydzy wynikająca m.in. właśnie z dużego
potencjału produkcyjnego
doprowadziła z kolei do
ogromnego wzrostu jej ceny.

Rozsądna alternatywa
– Drogą kiszonkę kukurydzianą można zastąpić mniej produktywną
kiszonką trawy, która jest
znacznie tańsza, pozyskiwana praktycznie minimalnym kosztem – doradza Pasławski. – Może więc okazać
się, że zastosowanie mieszanki substratów o mniejszej produktywności przyniesie rolnikowi większe zyski dzięki obniżeniu kosztów względem teoretycznie optymalnego zestawu.
Natomiast jeśli nie mamy
do nich dostępu, a sprowadzanie jest drogie, być
może trzeba zrezygnować
z planowanej inwestycji lub
przenieść ją do bardziej dogodnej lokalizacji. n
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Na rynku rolnym operuje wiele podmiotów łącznie oferujących szeroką gamę produktów – środków do produkcji rolnej. Jednak na przestrzeni lat tylko kilka z setek tysięcy, jakie pracują na europejskim rynku, zdołało
stworzyć strukturę odporną na wahania koniunktury, ekspansjonizm konkurencji, wreszcie nadążającą za
zmianami w technologii i mentalności klientów.

Każdy powinien robić to, w czym jest dobry

K

ramp jest niewątpliwie taką firmą,
która na przestrzeni lat rozwinęła się
od akwizycji „od drzwi do
drzwi” do potentata zajmującego się nie tylko dystrybucją części zamiennych, ale posiadającą własny, niepowtarzalny model
handlowo-rynkowy.
Nieco historii
Firma Kramp istnieje
od 1951 r. Kiedy Europa
dźwigała się z powojennych ruin, na holenderskiej wsi potrzebne było
dosłownie wszystko. Pamiętać należy, że II Wojna
Światowa, przetaczająca
się przez Holandię od 10
maja 1949 r. aż do połowy
kwietnia 1945 r., pozostawiła po sobie ogromne
zniszczenia, straty w ludziach, a nade wszystko
niewyobrażalne straty we
wszelkich sprzętach nadających się do prowadzenia wojny. Podnoszący się
ze zgliszcz przemysł nie
był w stanie zaspokoić potrzeb rolników. Nie istniały wtedy oczywiście
zaawansowane techniki
sprzedaży. Ważny był upór
i intuicja przedsiębiorcy.
Johan Kramp, 34-letni
mieszkaniec Varsseveld,
rozpoczął wtedy sprzedaż akwizycyjną części
do kosiarek, nosząc swój
asortyment w podręcznym bagażu. Okazało się,
że ta forma sprzedaży jest
pomysłem trafionym na
tyle, że wkrótce zwiększył
on asortyment o kolejne
grupy środków do produkcji rolnej. Po niespełna 5
latach jego oferta wymagała usystematyzowania,

w związku z czym Johan
Kramp stworzył pierwszy
katalog w formie książki,
ułatwiający dobór części zamiennych. Katalog
prócz spisu tabelarycznego zawierał szczegółowe rysunki techniczne
elementów, ich wymiary i
dane szczegółowe, przez
co był jak na owe czasy
rynkowym rarytasem.
Współpraca i rozwój
Przedsiębiorstwo Kramp
nie było oczywiście jedyne
na niderlandzkim rynku.
W 1955 r. w Groningen
powstała firma E. J. Perdok en Zoon (Perdok i Syn
– przyp. red), która zyskała dobrą renomę, dzięki
rozbudowanemu asortymentowi i doskonałej kulturze obsługi. Właściciele
obydwu konkurujących ze
sobą firm zwarli w 1969
roku szyki. Współpraca
trwała na tyle owocnie, że
w zaczęli 2000 roku występować pod wspólnym
szyldem Kramp. Wnuk –
Eddie Perdok jest dziś prezesem firmy Kramp.
Rozwój obrotów pociągał za sobą konieczność
rozbudowy zaplecza magazynowego i logistycznego. W 1952 r. właściciel miał do dyspozycji
27 m², w 1987 roku przy
asortymencie liczącym
13 tys. artykułów była to
już powierzchnia 400 m².
Obecnie powierzchnia
jaką dysponuje Kramp wynosi 60500 m², mieszcząc
z coraz większym trudem
asortyment liczący 500 tysięcy produktów.
Rynek holenderski okazał się za ciasny dla przedsiębiorcze go Johana

Z ostatniej chwili

Klienci w Polsce, aby odebrać przesyłkę następnego dnia rano, mogą składać zamówienia do godziny 16.00 dnia poprzedniego.
Krampa. W roku 1977
otwarta została pierwsza
niemiecka filia zlokalizowana w Hamminkeln.
Kolejne państwa, na terytorium których rozwijał
działalność Mr. Kramp, to
Belgia, Anglia i Francja.
Zrozumienie rynku powodowało, że następne kraje
były włączane do sieci
Kramp dopiero wówczas,
kiedy poprzednia inwestycja okrzepła i uzyskała
uznanie rynku.
Koncepcja sprawnej logistyki
Wzrost obrotów wymuszał rozwijanie systemów
logistycznych dostosowanych do potrzeb właściwych branży, w której
działa Kramp. Oczywiście istnieją gotowe systemy logistyczne, które
można żywcem wprowadzić do firmy, jednak nigdy nie będzie on spełniał
w 100% kryteriów wymaganych przez specyfikę

30 sierpnia br. zarządy Kramp i Grene ogłosiły informację o połączeniu obu
podmiotów. Połączenie Kramp i Grene nastąpi w drodze wymiany akcji.
Grene jest własnością Schouw & Co, zlokalizowanym w Duńskim konglomeracie przemysłowym. Schouw otrzyma 20% udziałów w Kramp. Dotychczasowi akcjonariusze Kramp, w tym zarząd i fundusz kapitałowy NPM Capital,
zachowają swoje udziały. Po emisji nowych akcji Schouw & Co, dotychczasowi
właściciele Kramp będą mieć 48% udziałów, a NPM Capital 32%. Wymiana
akcji oznacza, że pozycja finansowa spółki pozostaje silna ze współczynnikiem
wypłacalności na poziomie około 40% i skromnym oprocentowaniem długu.
Grene Group będzie nadal działać pod kierownictwem Carstena Thygesen i
jego obecnego zespołu zarządzającego. Obie firmy będą kierowane przez zarząd nowego holdingu, który tworzą Eddie Perdok (Prezes) i Hans Scholten
(Dyrektor Finansowy). Dlatego nie ma mowy o integracji zespołów zarządzających lub przetasowaniu ról. Zaproponowana fuzja zostanie przedstawiona
pracownikom obu firm oraz Urzędom Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Grene i Kramp razem będą zdecydowanym liderem rynku z przychodami
równymi 625 mln euro oraz oddziałami w 22 europejskich krajach.

branży. Kramp stworzył i
udoskonala swój system
logistyczny. Przykładem
jest wprowadzony w 1988
roku czerwony pojemnik.
Jest to opakowanie dostosowane do wymogów tak
logistyki zewnętrznej, jak
również uwzględniające
niezbędne objętości średnie jakie transportowane
są do konkretnej destynacji. Dzięki temu opakowanie wielorazowego użytku
jakim jest pojemnik, pozwala na zmniejszenie
kosztów opakowań jednorazowych, znacznie lepiej zabezpiecza delikatny,
wrażliwy na odkształcenia
i wstrząsy towar, pozwala
na lepsze zagospodarowanie miejsca na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego, oraz pozwala
na zastosowanie i bezkolizyjne używanie automatycznych linii transportujących wewnątrz kompleksów logistycznych.
Nocna dostawa
Branża rolna, jak żadna
inna wymaga terminowych dostaw, szczególnie podczas prac polowych, w trakcie kampanii
żniwnych lub siewów. Dostawa w odległym terminie oznacza jedno – utratę
klienta. Kiedy w potransformacyjnej Polsce zmieniały się realia ekonomiczne, czy może lepiej
powiedzieć prawa rynku
wprowadzały realia ekonomiczne do gospodarowania, w 1991 roku firma
Pardok wprowadziła system dostaw nocnych. Angażując własny transport,

pracownicy firmy pełnili
rolę kurierów, dowożąc
niezbędne części do gospodarstwa, sklepu, czy
wprost na pole. Doświadczenie zdobyte w ten sposób zaowocowało stworzeniem regularnego systemu
dostaw nocnych, którego
operatorem i stałym partnerem Krampa jest potentat logistyczny TNT Innight.
Od 1998 roku działa program dystrybucji z pięciodniowym systemem dostaw.
Rozwój narzędzi teleinformatycznych pozwolił na uruchomienie w
2001 r. sklepu internetowego. Warto zaznaczyć,
że Kramp jako pierwsza
firma w branży uruchomiła taką usługę, czerpiąc
ze zdobytego wcześniej
doświadczenia, oraz posiadając jeden z największych kontyngentów asortymentowych.
Teleinformatyka i robotyka znalazły swe miejsce na halach magazynowych, rozdzielniach i sortowniach Krampa. W 2009
roku wprowadzono system skanujący etykiety i
przenośniki rolkowe, które
w dużej mierze zautomatyzowały wewnętrzne procesy logistyczne, zmniejszyły możliwość popełnienia błędu przez człowieka,
oraz uczyniły pracę lżejszą
i szybszą.
Od 2010 roku działa
program Retail a w 2011r.
ruszył program aplikacji
na urządzenia mobilne
Kramp Mobile dla tabletów iPad.

Teraźniejszość
Doświadczenia nieprzerwanej od 62 lat pracy lidera, owocują rozwiniętą
siecią sprzedaży. Prócz 20
biur handlowych, Kramp
posiada również pięć najnowocześniejszych, w
pełni zautomatyzowanych magazynów w Europie i Rosji o łącznej powierzchni 67 500 m².
Klienci w Polsce, aby
odebrać przesyłkę następnego dnia rano, mogą
składać zamówienia do
godziny 16.00 dnia poprzedniego.
Zamówienia realizowane
są na terenie Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Czech,
Słowacji i Węgier, ponadto
Francji i Anglii, krajów Beneluksu, Niemiec, Austrii
oraz Szwajcarii.
Dzięki systemowi Track&Trace można w każdej
chwili sprawdzić położenie przesyłki. System ten
jest o tyle ważny, że zleceniodawca – zamawiający, działający pod presją czasu, posiadając informacje o terminie dostawy,
jest w stanie zaplanować
swoje działania.
Prócz handlu typowym towarem katalogowym, Kramp świadczy też
usługi z zakresu inżynierii projektowej, obróbki
metali, obróbki skrawaniem tak konwencjonalnej, jak również plazmowej, oraz wielkogabarytowej. Możliwości w zakresie toczenia sięgają średnicy 700 mm i długości 2,5
m. Wały toczne mogą być
obrabiane do 7 metrów
długości sztuki obrabianej. Ponadto klient może
zlecić frezowanie obwiedniowe, poprzez przeciąganie, wykonanie kół zębatych, wielowypustów zarówno wewnętrznych, jak
również zewnętrznych.
Prócz tego, centra logistyczne posiadają własne
warsztaty specjalistyczne
i laboratoria, będące w
stanie dorobić nietypowe węże hydrauliczne,
sprawdzić ich szczelność,
poddać próbie ruchowej pompy hydrauliczne,
sprawdzić akumulatory.
Profitem dla finalnego
klienta jest dokonanie właściwego zakupu, na czas,
na miejsce, na miarę. I co
najważniejsze: na pewno!
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To nie był pierwszy ciągnik w gospodarstwie, najpierw była 60-tka, 30-tka, a później MTZ. Zakup ciągnika
Farmer – to była kwestia silnika i ceny. Ważne było, by nie czekać długo na serwis, zwłaszcza w czasie zbiorów
czy koszenia. Przyjeżdżali nawet na pole.

Przyjeżdżają nawet na pole

I

reneusz Piłkowski z synem Karolem, na 120
ha gleby klasy III i IV
w Gardlinie pod Zambrowem, zajmuje się produkcją mleka i opasów. Od 2006
roku przepracował około 8,5
tys. mth ciągnikiem F-8244
C2 zakupionym w Farmerze
Sokółka. Poprosiliśmy Pana
Ireneusza o opinię na temat
pracy ciągnika z Sokółki.
Daniel Alankiewicz: Co
skłoniło Pana do zakupu tej
maszyny?
Ireneusz Piłkowski: Miałem wcześniej ciągnik MTZ,
który pracował w gospodarstwie 20 lat i miał tylko
jedną awarię przedniego na-

pędu; silnik był dobry. Mniej
spaliłem na obrobienie swojego gospodarstwa MTZ niż
60-tką i 30-tką. Silniki w
MTZ były oszczędne i bezawaryjne, mimo że sam ciągnik był prosty w budowie i
mało wygodny. Zakupiłem
go 28 lat temu. To nie był
pierwszy ciągnik w gospodarstwie, najpierw była 60tka, 30-tka, a później MTZ.
Zakup to była kwestia silnika i ceny. Ważne było,
abym nie czekał długo na
serwis, zwłaszcza w czasie
zbiorów czy koszenia. Przyjeżdżali nawet na pole.
DA: Do jakich prac jest
głównie używany ciągnik?

IP: Można powiedzieć, że
od A do Z, czyli do wszystkiego. Paszowozy, ściernisko:
wleczenie, sianie zboża, sianie kukurydzy, wałowanie,
kosiarka rotacyjna, roztrząsarko-zgrabiarka, orka –
używany 20 godzin na dobę.
DA: Z jakimi narzędziami
uprawowymi współpracuje?
IP: W zasadzie ze wszystkimi: agregat uprawowy,
beczka. Praca zależy głównie od gleby, bo i z bronami
można zakopać się w piachu.
DA: Jak radzicie sobie z
ładowaniem, bo ten ciągnik nie ma ładowacza czołowego?

Model F-8244 C2, to oparty na własnej konstrukcji FARMERA ciągnik z 4-cylindrowym, 80-konnym silnikiem firmy MMZ i układem napędowym firmy CARRARO. Skrzynia biegów jest mechaniczna, zsynchronizowana, posiada 12 prędkości do przodu i 12 do tyłu, przełączanych za pomocą dźwigni rewersu. W wyposażeniu standardowym posiada dwuobiegowy układ pneumatyczny ze sprężarką,
komplet obciążników przednich, regulowany zaczep transportowy CBM, ramiona
hakowe II kat., 6 wyjść hydraulicznych, oświetlenie robocze przód i tył (8 reflektorów) oraz wentylowaną i ogrzewaną kabinę.
Prosty w obsłudze, z minimalną ilością elektroniki, od wielu lat dobrze się sprzedaje i cieszy niezmiennym zainteresowaniem rolników.

AGRO SHOW

IP: Mamy jeszcze
inny ciągnik, 160 KM
z ładowaczem
czołowym. Ale
to ze względu
na to, że
duże bale
bierze. Do
paszowozu
dziennie ładujemy 9–10 ton.
DA: Czy jest Pan w stanie
określić jakie jest zużycie
paliwa na 1 ha orki?
IP: Na glebie ciężkiej 60tką na 3,15 ha zużywałem
1,5 zbiornika. W zbiornik
wchodzi 60 litrów, to daje
90 litrów. Jak orałem Farmerem, to było już tylko 65
litrów. Na jeden ha przy glebie ciężkiej wychodzi jakieś
20 litrów. Mamy jeszcze McCormika; każdy nasz ciągnik
zużywa poniżej 20 litrów.
DA: Jak ciągnik sprawdza
się w transporcie?
IP: Bardzo dobrze! Najdalej jeździłem do Sokółki,
a kiedyś do Silikatów Białystok z dwoma przyczepami.
Ładunku to my nie żału-

Karol Piłkowski przy swoim Farmerze F-8244 C2.
jemy, na przyczepę ładowaliśmy 7–8 ton pustaków.
Przy oborniku to przynajmniej po 10 ton ładujemy
na każdą z przyczep.
DA: Proszę opisać relacje z pańskim serwisantem.
IP: Od początku mamy
dobre relacje. Na każde
zawołanie przyjedzie.
Kiedyś na polu chłodnice
wymieniali. Teraz nie
ma problemu, rzadko go
wzywamy. Jak się przejedzie 70 mth, to zawsze coś
wysiądzie, ale to drobne
awarie, jak wymiana
przewodu olejowego czy
przegubu.

DA: Czy zdarzały się poważne usterki?
IP: Sprzęgło wysiada,
zwłaszcza jak pracuje się z
paszowozem. A poza tym
same drobnostki np. rozdzielacz, uszczelki.
DA: Jak ocenia Pan komfort kabiny?
IP: Dobrze się siedzi, ale
noga uderza w dźwignie. Siedzenie jest zwykłe i można
by wymienić na pneumatyczne. Trochę jest ciężko
siedzieć 10 godzin z podkulonymi nogami. Przydałoby
się też wyciszyć kabinę.
DA: Dziękuję za rozmowę.

Lepsze rolnictwo, lepszy biznes, lepsze życie
Jesienne nawożenie zbóż

Ceny rzepaku bardzo niskie

Jak czytać umowę ubezpieczeniową?

Przed siewem zboża ozime zwykle wymagają nawożenia
fosforem i potasem, natomiast rzadziej pozostałymi składnikami pokarmowymi – azotem, magnezem i siarką. Bardzo
ważne jest ustalenie odpowiedniej dawki nawozów mineralnych, które są ważnym czynnikiem plonotwórczym, ale także
zanieczyszczającym środowisko i stanowiącym obciążenie finansowe rolnika.
W nowoczesnym rolnictwie wielkość potrzeb nawozowych należy określić precyzyjnie z różnicy między potrzebami pokarmowymi rośliny, wynikającymi z pobrania składników mineralnych z plonem a ilością składników jakie roślina
może pobrać z gleby, mineralizowanych resztek pożniwnych
i plonu ubocznego.
Dr Alicja Sułek, IUNG-PIB Puławy
czytaj więcej w 16 numerze WRP Biznes na www.wrp.pl

Rzepaku jest w tym roku znacznie więcej. Jest on także lepszej jakości niż przed rokiem, niestety ceny skupu przy wyższych niż przed rokiem kosztach środków produkcji są bardzo
niskie. Zdaniem rolników, w tym roku dopiero plon rzędu 3,0
t/ha daje „wyjście na zero”.
Coraz częściej słychać głosy mówiące o zmowie cenowej. Minister Kalemba wysłał już w tej sprawie dwa pisma do Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Według GUS, ruszenie wegetacji rzepaku nastąpiło lokalnie na początku drugiej dekady kwietnia, a na obszarze całego
kraju dopiero w połowie miesiąca. Opóźnienie w porównaniu
do roku ubiegłego wyniosło około 3 tygodnie. Wegetacja roślin w maju i czerwcu przebiegała na ogół bez większych zakłóceń. Kwitnienie rzepaku ozimego, a także jarego było obfite i długie, jednak zmienna pogoda nie zawsze sprzyjała zapylaniu i dobremu wiązaniu łuszczyn. Występujące w tamtym
czasie opady deszczu przyczyniły się do dobrego uwilgotnienia wierzchniej warstwy gleby, z wyłączeniem rejonów gdzie
burze w połączeniu z ulewnym deszczem doprowadziły do
nadmiaru wilgoci w glebie.
Dr Jacek Kościański
więcej w 16 numerze WRP Biznes na www.wrp.pl

Przepisy ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich pozostawiają doprecyzowanie warunków umowy z rolnikiem ubezpieczycielowi. Taka sytuacja
może rodzić ryzyko, że kształt warunków umowy i zasady
likwidacji szkód nie będą w pełni uwzględniać interesu
producentów rolnych.
Konieczne jest zatem uważne analizowanie Ogólnych
warunków ubezpieczenia dołączonych do umowy. Są one
podstawą umowy ubezpieczenia. Procedura likwidacji
szkód, jak również ogólne warunki umowy ubezpieczenia
zawarte są w umowie o dopłaty do ubezpieczenia uprawy
i uregulowane zostały w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
(Dz. U. nr 150, poz. 1249 z późn. zm.).
Michał Marciniak, ekspert ds. funduszy europejskich, prawnik
czytaj więcej w 16 numerze WRP Biznes na www.wrp.pl

Zabezpiecz ziemniaki
W polskim rolnictwie w latach osiemdziesiątych zostały wprowadzone na szerszą skalę kombajny do zbioru
ziemniaka w miejsce kopaczki elewatorowej, a do obróbki
ziemniaków sortowniki sitowe. Wprowadzenie intensywnie oddziałujących maszyn na bulwy spowodowało zauważalny wzrost uszkodzeń bulw, czego efektem był istotny
wzrost strat podczas przechowywania.
Wraz z rozwojem przechowalnictwa i tym samym coraz
większym wyposażeniem w maszyny do przeładunku i obróbki, ziemniaki były narażone na coraz większe uszkodzenia. Uszkodzenia mechaniczne ziemniaków są poważną
wadą handlową. Powstają one na wielu maszynach, począwszy od zbioru aż do ich ekspedycji z przechowalni.
Dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw. IHAR-PIB
czytaj więcej w 16 numerze WRP Biznes na www.wrp.pl

Notowania
• prognoza cen skupu żywca
• sytuacja cenowa na giełdach
• prognoza cen zbóż
• komentarze rynkowe analityków i specjalistów
więcej w WRP Biznes na www.wrp.pl

Zapobiegać mikotoksynom
Nie ma paszy pochodzenia roślinnego, która nie zawierałaby zarodników grzybów pleśniowych. Grzyby i pleśnie
są bowiem roślinami wszechobecnymi. Mogą funkcjonować zarówno jako organizmy saprofityczne, jak również
pasożytnicze, wspomagające lub hamujące wzrost i rozwój roślin. Niektóre z nich wytwarzają trujące substancje – toksyny, wtórne metabolity. W okresie zbioru zbóż
przenoszą się wraz z plonami do magazynów i silosów.
Zapobieganie, jak również eliminacja toksyn grzybowych z pasz oraz materiałów paszowych nie jest łatwe.
Mało skutecznym sposobem jest monitoring skażenia
ziarna przed zbiorem.
Tadeusz Moraw
czytaj więcej w 16 numerze WRP Biznes na www.wrp.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, czytaj WRP Biznes na www.wrp.pl
Jak zamówić nasze gazety na www.wrp.pl?
1. Aby dokonać zamówienia musisz się zalogować (lub
założyć nowe konto).

2. Wejdź na adres wrp.pl/prenumeruj, wybierz swoją prenumeratę, a następnie kliknij Dodaj do koszyka.

3. Kliknij Zapłać, aby sfinalizować zamówienie i dokonać płatności.

4. Podążaj etapami płatności. Pamiętaj o podaniu adresu
email, zaakceptowaniu regulaminu i zaznaczeniu opcji
faktury VAT, jeżeli chcesz taką otrzymać

5. Na końcu zamówienia zobaczysz podsumowanie oraz
linki do zakupionych wydań.

6. Gratulacje! Od teraz masz dostęp do elektronicznej wersji WRP Biznes, a jeżeli kupiłeś gazetę papierową, sprawdź
swoją skrzynkę pocztową na początku każdego miesiąca.
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Nowa seria ciągników gąsienicowych koncernu AGCO marki Challenger MT700D jest już dostępna na polskim
rynku.

Nowy Challenger 765D

Z

mieniające się potrzeby rynku, nowe
normy i przepisy
oraz rosnące wymagania
klientów są motorem napędzającym rozwój technologiczny produktów oferowanych dla rolnictwa. Challenger – producent ciągników gąsienicowych, w tym
roku prezentuje nową serię
ciągników serii MT700D z
silnikiem AGCO POWER,
który jest jednostką napędową produkowaną przez
fabrykę silników należącą
do koncernu AGCO.
Serce Challengera
Sercem Challengera jest
bardzo dobrze znany silnik koncernu AGCO – 8,4 l
wyposażony w drugą generację technologii SCR (selektywna redukcja katalityczna), spełniającą normę
emisji spalin Stage IIIB. Jednostka napędowa posiada
wtrysk paliwa common rail.
Dzięki temu temperatura
paliwa w komorze spalania
jest lepiej regulowana, co

Valtra jest marką o światowym
zasięgu należącą do AGCO.

pozwoliło na zmniejszenie
liczby powstających związków azotu i cząstek stałych.
Całym silnikiem steruje zespół sterujący SISU electronic AGCO POWER, optymalizując jego pracę.
Modele serii 700D dysponują mocą od 335 do 383
KM. Nowe silniki generują olbrzymi moment obrotowy osiągający poziom
1540 Nm.
Zastosowanie nowej technologii e3 prawiło, że silniki
AGCO Power generują olbrzymią energię, są ekonomiczne a także ekologiczne.
Nowa jednostka napędowa to nie
tylko zgod-

Nowy Challenger 765D.

ność z najnowszymi przepisami odnośnie norm emisji spalin, ale także większa moc i efektywność. Jednak to nie koniec zmian, jakie zostały wprowadzone w
najnowszym modelu. Aby
jeszcze lepiej wykorzystać
drzemiącą w ciągnikach
Challenger moc, wzmocniono przekładnię główną,
zwiększono możliwość rozstawu gąsienic a także zadbano o bezpieczeństwo i
wygodę pracy operatora.

Silnik AGCO Power.
Większy komfort i
bezpieczeństwo
Seria 700D, jak nigdy dotąd dba o komfort pracy
operatora. Począwszy od
skrzyni biegów, która otrzymała nowe oprogramowanie pozwalające na płynne
i niezawodne przekazanie
mocy podczas pracy poprzez wzmocnienie układu
jezdnego. Pełna moc jest
przekazywana poprzez 16
biegów do przodu i 4 biegi
wsteczne, zapewniając
pracę z maksymalną prędkością wymaganą dla uzyskania maksymalnej wydajności i efektywności. Nowe
rolki poliuretanowe wyprodukowane z mocnego i odpornego na ścieranie materiału, razem ze wzmocnionymi łożyskami układu
jezdnego, zapewniają
zwiększoną żywotność i
odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki
temu operator może skupić się na pracy bez obawy
uszkodzenia układu jezdnego maszyny.

Dopełnieniem tego
wszystkiego
jest jeszcze większy komfort w
przestronnej kabinie,
która została wyposażona
w fabrycznie montowane
radio, dodatkowe gniazdka
elektryczne, subwoofer i
wiele innych. Obniżony został także poziom hałasu w
kabinie. Dzięki dużej przestronności, światłom roboczym Xenon i doskonale
przeszklonej kabinie, operator z łatwością może kontrolować pracę maszyny,
także w nocy. Wszystkie
funkcje wyświetlane są na
dużym ekranie, który znajduje się na wygodnym podłokietniku. Nie zabrakło
także najnowszych technologii rolnictwa precyzyjnego. Wszystkie modele serii 700D posiadają
możliwość podłączenia systemu nawigacji AutoGuide
bezpośrednio do Centrum
zarządzania ciągnika bez
zbędnych dodatkowych

monitorów
oraz system telemetrii AGCOMAND. Wszystko
to sprawia, że praca
nowym Challengerem serii 700D, to sama przyjemność i niezapomniane doświadczenie.
Ponad 25 lat doświadczenia
Wieloletnia historia ciągników gąsienicowych
Challenger sprawiła, że
dziś są to zaawansowane
maszyny dające świetne
osiągi dla wymagających
rolników, ceniących sobie
niezawodność, wydajność
oraz oszczędność czasu i
pieniędzy przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań. Ciągłe doskonalenie
modeli Challenger i użycie najbardziej zaawansowanych technologii pozwoliło stworzyć ciągniki światowej klasy.
(mat)
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Od ponad 20 lat przyczepy rolnicze trzystronnego wywrotu, o bardzo wysokich parametrach technicznych i eksploatacyjnych, są produkowane i dostarczane przez
szczecinecką grupę kapitałową EKO-INVEST i POM-EKO, głównie na bardzo wymagające rynki Europy Zachodniej, takie jak Niemcy, Szwajcaria i Austria. Odbiorcami jest też rynek afrykański i azjatycki (Kazachstan).

Siewniki SITERA

Przede
wszystkim
precyzja!

Przyczepy ze Szczecinka

P

Siewnik mechaniczny wyposażony
w system sekcji wysiewających
SEEDFLEX.

1
3

2

4
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rzyczepy dostarczane
są także od kilku lat
na rynek krajowy,
którego wymogi techniczno-eksploatacyjne stale rosną i który także stawia na
wysoką jakość, wydajność,
bezawaryjność i przestał się
zadowalać byle czym.
Przez ponad 20 lat grupa
dostarczyła odbiorcom ok.
10.000 przyczep! Roczna
produkcja wynosi obecnie
ok. 800 sztuk.
Przyczepy, stale ulepszane
we współpracy z głównym
odbiorcą, jakim jest wiodąca
na rynku niemieckim firma
Peter Kröger GmbH, należy zaliczyć do czołówki na
rynku europejskim. Szczecinecka grupa postawiła nie
tyle na ilość, co na jakość i
wysoki poziom techniczny
swoich przyczep, co potwierdzają klienci z całej Europy
eksploatujący je bezusterkowo przez wiele lat. Producent stosuje przy produkcji
najnowsze technologie, jak
laserowe i plazmowe wycinanie elementów
stalowych, gięcie i obróbka
skra-

Zapraszamy na AGRO SHOW 2013, stoisko 237, sektor E.
waniem na obrabiarkach
sterowanych numerycznie,
spawanie w cyklu półautomatycznym w osłonie gazów
obojętnych, przygotowanie
powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną
(śrutowanie) do klasy czystości SA 2½ i pokrywanie powierzchni lakierami 2-składnikowymi metodą elektrostatyczną. Część elementów pokrywana jest metoda
proszkową.
Zarówno na elementy konstrukcyjne podwozia, jak też
nadwozia stosowana jest stal
o wysokiej wytrzymałości
(fiński Optim i szwedzki Domex). Stąd niski ciężar własny przyczep. Najnowszym
unikalnym rozwiązaniem
jest podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z jednego
elementu z blach spawanych
laserowo, a także system nakładanych burt uszczelnionych wymienną uszczelką
gumową z profilem aluminiowym,
który zapewnia
całkowitą
szczelność
przyczepy

1 Równoległobok utrzymuje stałą głębokość
siewu niezależnie od prędkości jazdy.
2 Redlice z dwoma talerzami przesuniętymi
względem siebie efektywnie zagłębiają się
w glebie, usuwając resztki pożniwne
z rzędu wysiewu.
3 Duże koła podporowe dociskają nasiona
do gleby, zapewniając im idealne warunki
kiełkowania.
4 Duża odległość między przednimi,
a tylnymi redlicami (35 cm) gwarantuje
bezproblemową pracę przy dużej ilości
resztek pożniwnych.

Serdecznie zapraszamy do
odwiedzenia naszego stoiska
na AGRO SHOW 2013
w dniach 20-23 września!

KUHN – Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Jelonek k. Poznania, ul. Orzechowa 1
62-002 Suchy Las
tel. 61 812 52 35, fax 61 811 70 10,
www.kuhn.com.pl

nawet przy transporcie rzepaku. Stosowane podzespoły z „najwyższej półki”
to m.in. osie ADR (Włochy),
siłowniki wywrotu PENTA
(Włochy), układ hamulcowy
WABCO (Niemcy), obrotnice Jost (Niemcy), zaczep
tylny automatyczny Rockinger (Niemcy), instalacja
elektryczna Hella (Niemcy),
burty BOWA (Niemcy),
koła De Mollen (Holandia), 2-składnikowe lakiery
poliuretanowe GV Lacke
(Niemcy).
Przyczepy posiadają urzędową homologację do 40
km/h, co pozwala na ich rejestrację oraz dopuszczanie do
ruchu także na drogach publicznych. Każda przyczepa
przechodzi przed wysyłką
kontrolę techniczną, ostateczną oraz szczegółowe testy bezpieczeństwa i eksploatacyjne w posiadanej przez
grupę własnej Okręgowej
Stacji Kontroli Pojazdów.
Wysokie parametry konstrukcyjno-eksploatacyjne
nie byłyby możliwe bez doświadczonej, liczącej blisko
200 osób stabilnej załogi.
Przez ponad 20 lat własna
kadra techniczna opracowuje samodzielnie cały proces technicznego przygotowania produkcji, w tym konstrukcję i technologię wytwarzania. Producent korzy-

sta też z konsultacji z uczelniami wyższymi, instytutami
branżowymi, a także z uwag
eksploatacyjnych użytkowników stale doskonaląc swoje
produkty. Przyczepy te charakteryzują się m. in. dużym
rozstawem osi (stabilność)
i małą wysokością podłogi
nad podłożem.
Grupa produkuje typoszereg przyczep dwuosiowych
trzystronnego wywrotu o
ładownościach 8, 10, 12 i
14 ton. Ponadto produkowane są także przyczepy
typu tandem, muldy, przyczepy 3-osiowe o ładowności 18 ton, a także przyczepy
niskopodwoziowe, specjalne
do przewozu i rozładunku
kontenerów oraz przyczepy
do specjalnych zastosowań.
Najważniejsze rozwiązania
techniczne są chronione patentowo, gdyż niestety zdarza się często bezprawne kopiowanie. Proceder taki jest
obecnie, w myśl polskiego i
europejskiego prawa, traktowany jak zabór własności
intelektualnej i obwarowany
surowymi sankcjami prawnymi oraz finansowymi.
Producent posiada własny
transport, dowozi przyczepy
do odbiorcy, jak również doświadczony serwis, który w
wypadku potrzeby służy fachową pomocą.

Dane kontaktowe szczecineckiej grupy:
Przyczepy grupy EKO-INVEST Sp. z o.o. i POM-EKO Sp. z o.o.
Szczecinek, mimo tak wysokiego poziomu techniki , są porównywalne cenowo z przyczepami konkurencji na rynku.

Eko-Invest Sp. z o.o.; POM-EKO Sp. z o.o.
78-400 Szczecinek • ul. Pilska 4-6
tel. +94 37 426 11, +94 373 14 22; fax: +94 37 431 65
www.eko-invest.com.pl, pom-eko.com.pl

Firma CASE IH przygotowała na AGRO SHOW 2013 kilka ulepszeń w kombajnach
Axial Flow serii 130, 230, ciągnikach Farmall U Pro, ciągnikach serii Maxxum CVX i
Magnum oraz prasie zmiennokomorowej RB 455/465.

Nowości CASE IH

N

ajważniejsze zmiany w
kombajnach dotyczą kabiny, monitora AFS Pro
700, telematyki, zespołów żniwnych i układu wspomagania napędu jezdnego. Ciągniki Farmall U
Pro otrzymały nowe silniki z elektronicznym sterowaniem i większą mocą, natomiast seria Magnum – silniki o dużym momencie obrotowym, automatyczne zarządzanie wydajnościa (APM), antenę kompatybilną z systemem
GLONASS oraz system telema-

tyczny AFS Connect firmy Case
IH.
Nową przekładnię bezstopniową
CVX w serii Maxxum CVX, opracowano na podstawie aktualnie stosowanej przekładni ciągników Puma
CVX, lecz zoptymalizowano ją pod
kątem lżejszych ciągników (nowa
obudowa przekładni, koła zębate,
sprzęgła). W traktorach zastosowano też technologię podwójnego
sprzęgła DTK.
Zmiany w ofercie prasy belującej
RB 455/465 na sezon 2014 dotyczą

Nowa prasa belująca RB 465.
opcjonalnej opuszczanej podłogi dla
podajnika rotorowego i sieczkarni,
podbieraczy, pojedynczych ślimaków, górnej rolki, kół kopiujących
czy też pasów formujących.
(EG, CASE IH)
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Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska
d.alankiewicz@wrp.pl
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Każdy, kto kiedykolwiek zasiadał za kierownicą ciągnika rolniczego podczas wykonywania ciężkich prac polowych wie doskonale, jak niekorzystnym zjawiskiem jest poślizg kół spowodowany obciążeniem narzędziem
uprawowym, z którym aktualnie się pracuje.

Poślizg pod kontrolą
O tym piszemy w WRP Biznes. Odwiedź nas na targach AGRO
SHOW, stoisko nr 376, sektor C, aby otrzymać kupon dostępu
do gazety WRP Biznes.

S

iła pociągowa ciągnika rolniczego uzależniona jest od wielu
czynników. Należą do nich
moc silnika, przełożenie
na jakim silnik jest w stanie pracować najwydajniej,
ogumienie maszyny, powierzchnia, po której ciągnik się porusza. Optymalizacja wszystkich czynników jest obiektem pracy naukowców i zespołów konstrukcyjnych.
Żadne rozwiązanie, nie
zastąpi jednak doświadczenia operatora i uwagi jaką
poświęca się przygotowaniu
zestawu ciągnik-maszyna do
pracy.
Jak ważne jest ogumienie
w takiej sytuacji, nie trzeba
chyba nikomu tłumaczyć.
Jednak niewielu producentów rolnych zadaje sobie
pytanie o wielkość strat, jakie w skali roku można po-

nieść z tytułu niewłaściwego
ogumienia, złego ciśnienia
roboczego w ogumieniu,
wreszcie z powodu niewłaściwego rozłożenia mas na
ciągniku.
Moc przenoszona skutecznie
Jak jednak skutecznie
przenieść moc generowaną
przez zespół napędowy na
maszynę? Problem poślizgu
opon na miękkiej i wilgotnej
ziemi jest dość złożony. Tak
jak za czasów wynalezienia
opony, czynnikiem nośnym
ogumienia jest gaz - powietrze lub mieszanki azotu i
argonu występujące np. pod
handlową nazwą PNEUMIX.
Niezależnie od składu mieszanki, ciśnienie robocze ma
niebagatelny wpływ na powierzchnię styku opony z
glebą a w konsekwencji na
siłę uciągu. Ciśnienie robocze opon rolniczych stosowa-

nych w ciągnikach, zawiera
się między 2 a 0,8 atm. Pamiętać należy, że niskie ciśnienie, poniżej 1 atm, można stosować tylko w oponach radialnych. Pożądana zmiana
kształtu w miejscu styku
czoła opony z gruntem jest
zauważalna właśnie w oponach radialnych.
Nadmierne ciśnienie powoduje wyoblenie czoła
opony wraz z bieżnikiem,
w wyniku czego maleje powierzchnia styku z podłożem. Wraz ze spadkiem powierzchni styku, systematycznie spada siła nacisku
na podłoże i wzrasta powierzchnia przylegania. Jeśli 200-konny ciągnik ma
masę ok. 7300 kg, a powierzchnia styku z podłożem jednej opony o szerokości 680 mm wynosi 4890
cm2 (czyli poniżej pół metra kwadratowego), to nacisk na 1 cm2 wynosi 0,37
kg/1 cm2. Obniżając ciśnienie o 0,5 atm, zwiększamy
powierzchnię styku o 270
cm2 do 5160 cm2, a siłę na-

48 rzędów niebieskiej precyzji
Compact-Solitair firmy LEMKEN
Im wyższe oczekiwania co do maszyn tym lepiej –
uniwersalny zestaw uprawowo-siewny Comapct-Solitair
spełnia wszystkie wymagania, dzięki wysokiej technologii
firmy Lemken. Kompaktowa budowa maszyny, sekcja
uprawowa w postaci krótkiej brony talerzowej, wał
trapezowy do wstępnego zagęszczenia gleby oraz szyna
wysiewająca z 48 dwutarczowymi redlicami OptiDisc
wyposażonymi w kółko kopiujące.

Wszystkie te innowacyjne rozwiązania firmy Lemken
zapewniają Państwu w praktyce precyzyjną uprawę oraz
wysiew. Równocześnie ze zbiornikiem o pojemności 4.500
litrów zyskuje się wysoką wydajność powierzchniową To
jest właśnie zachwycająca jakość firmy Lemken nazywana
niebieską precyzją.

Zapraszamy na Agro Show
sektor F stoisko 308

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

cisku obniżamy do 0,35 kg/1
cm2. Dalsze zmniejszanie ciśnienia daje kolejny spadek
nacisku i zwiększenie powierzchni styku opony z
podłożem.
Zjawisko to, prócz niewątpliwie korzystnych aspektów agrotechnicznych,
skutkuje równie korzystnym efektem ekonomicznym. Zmniejszenie ciśnienia w ogumieniu zwiększając powierzchnię styku
opony z podłożem, zmniejsza poślizg opony, zwiększając siłę uciągu.
Szersza – nie znaczy lepsza
Oczywiście można powiedzieć, że wystarczy
użyć szerszego ogumienia,
aby zwiększyć powierzchnię styku z podłożem. Jednak taka czynność, rozwiązując problem poślizgu
podczas pracy – zmniejsza
znacznie uniwersalność ciągnika. Szerokie ogumienie
nie nadaje się do transportu,
zwiększając znacznie opory
toczenia. Ponadto zwiększa

W oponie diagonalnej, kierunek ułożenia kordu wzmacniającego przebiega pod kątem 30 do 40o do osi opony, jednak zawsze pod kątem mniejszym niż 90o względem siebie.
szerokość maszyny, utrudniając jazdę po drogach publicznych.
Michelin przeprowadził
próbę z użyciem dwóch
identycznych ciągników
John Deere o mocy 215 KM,
pracujących z siedmiokorpusowymi pługami obracalnymi Lemken. Ciągniki pracowały na porównywalnych
stanowiskach uprawowych,
na dystansie 100 m, oraz na

tych samych przełożeniach,
prędkości etc. Ciągnik nr 1
wyposażony był w opony
Michelin XM28 (szer. 710
mm), natomiast ciągnik nr
2 posiadał opony MachXBib
(szer. 650 mm).
Przewaga ciągnika nr 2
była zauważalna gołym
okiem. Na odcinku testowym wyprzedził on ciągnik
nr 1 aż o 12 m.
dokończenie na s. 27
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dokończenie ze s. 26
Zakładając, że różnica
stanowi 12% pomiędzy badanymi zestawami, wzrost
wydajności wynosi właśnie
owe 12%. Łatwo to przeliczyć na wydajność pracy
na 1 ha i na zużycie paliwa.
W kalkulacji ciągniki zużywały odpowiednio 14,4 l/ha
dla ciągnika nr 1 oraz 12,67
l/ha dla ciągnika nr 2. Zakładając cenę 1 l ON (cena
z 19.08.2013 r.) na poziomie 5,57 zł/l, do wykonania
pracy na areale 1 ha ciągnik
nr 1 potrzebował 80 zł, ciągnik nr 2 zaledwie70 zł. Obróbka płużna 300 ha z zastosowaniem opon niskociśnieniowych będzie tańsza aż o 3 tys. zł, w porównaniu do pracy na zwykłym
ogumieniu.

www.wrp.pl
Poślizg opony konwencjonalnej był większy o około
40%, co przełożyło się na powstawanie strat uciągowych.
Pamiętać należy jednak, że
producent zaleca tego typu
ogumienie do ciągników o
mocach ponad 180 KM.
Producent opon Kleber
wykorzystał proste rozwiązanie w oponach KLEBER
Gripker 65, gdzie zastosowano kształt kostki bieżnika odpornej na poślizg i
samoczyszczący profil czoła
opony.
KLEBER Topker, to z kolei
niskociśnieniowa opona do
najmocniejszych ciągników
o mocy od 180 KM.
Goodyear wdrożył inne
rozwiązanie: obręcz o mniejszej niż standard średnicy,
pozostawiając zewnętrzną

cm2

Zależność ciśnienia roboczego do powierzchni przylegania i siły nacisku opony rolniczej na podłoże.

ciśnienie

Strona 27

średnicę bez zmian. Dzięki
temu wysokość opony jest
dużo większa, co pozwala na
korzystniejszy rozkład mas
na podłoże.
Nośność gleby
Nadmierne zagęszczenie gleby bywa często mylone, nawet przez doświadczonych rolników z niedoborami makro- i mikroelementów. Nadmierna kompresja jest w stanie zmniejszyć plony nawet o 13 do
16%, w zależności od warunków polowych.
Zdolność gleby do przenoszenia obciążeń, czyli po
prostu nośność jest uzależniona od składu frakcyjnego gleby, zawartości
próchnicy, systemu uprawy,
zasobności w wapń stabilizujący glebę. Najważniejszym składnikiem mającym wpływ na nośność jest
wilgotność gleby. Każdorazowy wjazd na pole przynosi szkody. Są one często niezauważalne, co nie
znaczy, że nie pozostają bez
wpływu na plon i kosztochłonność uprawy.
Diagonalne kontra radialne
Dyskusje nad zaletami
opon diagonalnych i radialnych wydają się przesądzać
sprawę na korzyść ogumienia radialnego.

W oponach KLEBER Gripker 65, producent zastosował
kształt kostki bieżnika odpornej na poślizg i samoczyszczący profil czoła opony.
Konstrukcyjnie, opony takie różnią się znacznie. W
oponie diagonalnej, kierunek ułożenia kordu wzmacniającego przebiega pod kątem 30 do 40o do osi opony,
jednak zawsze pod kątem
mniejszym niż 90o względem siebie. Liczba warstw,
średnicy kordu i kąt ułożenia zależne są od przeznaczenia opony. Opona
diagonalna, mimo że posiada liczne wady, choćby
mniej precyzyjne prowadzenie maszyny po łukach
czy podatność na wahania
boczne, ma również zalety.
Jej ścianki boczne są bardziej odporne na przebicia,
a prowadzenie ciągnika jest

bardziej komfortowe, gdyż
opona lepiej tłumi drgania.
Koronną wadą jest jednak
nierównomierne przyleganie czoła opony do podłoża,
szczególnie przy jeździe z
niskim ciśnieniem. Czoło
ulega deformacji, jego środek unosi się do góry, przez
co opona pracuje najsilniej
obrzeżami, niwecząc zabiegi
o zwiększenie powierzchni
przylegania.
Opona radialna zbudowana jest z szeregu opasań
ułożonych pod kątem 90o
względem osi opony, głównie jednak znajdujących się
pod czołem opony. Jej zalety
to przede wszystkim uzyskiwane w wielu doświad-

czeniach zmniejszone zużycie paliwa. Z badań przeprowadzonych przez Akademię Rolniczo-Techniczną
w Olsztynie (obecnie UWM) wynika, iż dzięki oponom radialnym w ciągniku
rolniczym zużycie paliwa
można ograniczyć aż o 15
proc.
Jednak praktyka często odbiega od teorii. W praktyce,
często ciągniki pracują na
ciśnieniu roboczym o wiele
za dużym niż potrzebne. Zapis na metryce opony 2,5 bar
nie oznacza zalecanego ciśnienia, jakim powinna być
opona napompowana. Jest
to ciśnienie montażowe,
niezbędne, aby opona swobodnie i równomiernie osadziła się na kołnierzu felgi.
Ciśnienie robocze do transportu powinno być zwiększone, gdyż jazda z ciśnieniem polowym po drodze
powoduje nie tylko duże
opory toczenia, przyspiesza zużycie opon, ale jest
po prostu niebezpieczna. Na
mokrym asfalcie, odwrotnie niż na polu, nadmierna
powierzchnia przylegania
ogranicza przyczepność,
gdyż na twardym podłożu
pracują tylko klocki opony,
a nie całe jej czoło. n

ZAMÓW
TERAZ

Zamawiając teraz zapłacisz mniej

* zaoszczędzona kwota może się różnić w zależności od modelu i specyfikacji
** szczegóły finansowania na www.JohnDeere.pl

JohnDeere.pl
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Firma New Holland wprowadza na rynek całkiem nową gamę kombajnów TC5000 z pięcioma wytrząsaczami
słomy, poprawiającą komfort i wydajność.

5 wytrząsaczy w kombajnach TC New Holland

F

irma New Holland
całkowicie unowocześniła gamę tradycyjnych kombajnów z
5 wytrząsaczami słomy
TC5000, która teraz zapewnia maksymalny komfort oraz szeroką gamę
zaawansowanych funkcji przydatnych podczas
zbiorów. Modele TC5060,
TC5070 i TC5080 osiągają
podczas zbiorów moc od
175 do 258 KM. Maszyny
opracowano pod kątem
gospodarstw średniej
wielkości specjalizujących
się w uprawach roli oraz
hodowli inwentarza żywego na dużą skalę, spółdzielni oraz przedsiębiorców rolnych, aby zapewnić im satysfakcję ze zbiorów w połączeniu z niezrównanym komfortem i
wydajnością.
– 50-tysięczny kombajn
TC wyprodukowany zostanie w roku 2013, co
świadczy o jego nieustającym powodzeniu –
oświadczył Hedley Cooper, Kierownik ds. Zarządzania Produktami odpowiedzialny
za kombajny
do
zbio-

rów. – Zaprojektowaliśmy
tę gamę całkiem od nowa,
wprowadzając do niej
wiele prestiżowych funkcji i rozwiązań, włącznie z całkiem nową, komfortową kabiną Harvest
Suite™, która wyznaczy
standard w tym segmencie, wielokrotnie nagrodzoną technologią Opti-Fan™ i optymalizującymi
wydajność hederami Varifeed™ przystosowanymi
do eksploatacji w trudnych warunkach – dodał.
TC5070 i TC5080 są również wyposażone w silniki
oparte na technologii SCR
ECOBlue™ zapewniającej
zgodność z normami emisji Tier 4A, co zmniejsza
zużycie paliwa do 10%.
Kabina Harvest Suite™
Komfortowa kabina
Harvest Suite™ z zawieszeniem oraz fotel z zawieszeniem pneumatycznym niwelują drgania docierające do operatora. Sama kabina jest
o 27% obszerniejsza, a jej
przeszklona powierzchnia wzrosła aż o
23%. Poziom
hałasu w ka-

binie wynosi zaledwie 74
dBA.
Na nowym pulpicie,
po prawej stronie, rozmieszczone są wszystkie najważniejsze elementy sterujące umożliwiające intuicyjną kalibrację kluczowych parametrów zbiorów, włącznie
z ustawieniami sit. Ergonomiczna dźwignia wielofunkcyjna Command
Grip, znana użytkownikom serii ciągników T6,
T7, T8 i T9, zarządza
wszystkimi parametrami
hedera i rozładunku. Regulowany pulpit może być
również rozmieszczony
w precyzyjnie wybranym
miejscu dostosowanym
do indywidualnych wymogów użytkownika.
Sześć lamp zamontowanych na dachu i dwie na
hederze oświetlają pole
znajdujące się przed maszyną, zapewniając efektywne zbiory również w
nocy. Dodatkowy powiew
luksusu zapewniają radio
z odtwarzaczem MP3 obsługujące technologię
Bluetooth, przenośna
chłodziarka oraz pełnowymiarowy fotel instruktora.
Monitor InfoView™ II
Przejrzysty mo-

nitor InfoView™ II zamontowany na słupku
A, umieszczony został w
obrębie naturalnego łuku
widoczności. Monitor podzielony jest na pięć części, a w każdej z nich wyświetlane są określone informacje, włącznie z ustawieniami młócenia, stanem zbiorów, poziomem
napełnienia zbiornika na
zboże czy czujnikami paliwa. Intuicyjna klawiatura gwarantuje bezpośrednią i łatwą nawigację.
SmartSieve™
Opcjonalna technologia SmartSieve™ idealnie sprawdza się podczas pracy na pofałdowanym terenie. System automatycznie zmienia kąt
wyrzutu ziarna na sito i
może kompensować nachylenia boczne do 25%,
zapobiegając gromadzeniu się ziarna i słomy.
Zwiększa to wydajność
czyszczenia do 30% podczas pracy z dużym obciążeniem.
Hedery Varifeed™
Hedery Varifeed™ przeznaczone są do eksploatacji w trudnych warunkach, o szerokości od
4,87 do 6,03 metra, umożliwiające regulację noży
w imponującym zakresie sięgającym 575 mm.
Opcjonalna technologia
AutoFloat™ II automa-

Ergonomiczna dźwignia wielofunkcyjna Command Grip,
zarządza wszystkimi parametrami hedera i rozładunku.
tycznie dostosowuje wysokość hedera do konturów gruntu, co zapobiega
niwelowaniu terenu podczas jazdy w górę i pozwala zachować jednorodną wysokość ścierniska podczas zjeżdżania
w dół.
W modelach TC5070 i
TC5080 rozmiar zbiornika na ziarna wzrósł do
6400 litrów. Prędkość
rozładunku wynosząca
72 litry/sekundę zapewnia rozładowanie największego zbiornika na
ziarno w czasie poniżej
90 sekund.
System Dual-Chop™
System zarządzania
pozostałościami Dual-Chop™ wyposażony jest
w specjalny grzebień,
przez który przechodzą
wyjątkowo ostre noże rozdrabniacza, aby zapewnić
bardzo dokładne rozdrob-

nienie jakiegokolwiek materiału. Dokładnie rozdrobniona słoma jest następnie równomiernie
rozrzucana na całej szerokości hedera, co stanowi idealne rozwiązania w przypadku upraw
bezorkowych.
Precyzyjny pomiar wilgotności
Opcjonalny, zaawansowany system pomiarów wilgotności przesyła
w czasie rzeczywistym
pomiary wilgotności do
monitora w kabinie, co
umożliwia dokładne dostosowanie parametrów
zbiorów do zmieniającego
się stanu plonu. Ponadto
nowy TC5000 posiada
okablowanie wstępne
przystosowane do instalacji pakietu Telematics
Essential, obowiązkowego
wyposażenia dla wymagających klientów. n

Tab. Podstawowe dane techniczne.

Hedery Varifeed™ dostosowane są do eksploatacji w trudnych warunkach.

Model

Liczba wytrząsaczy
słomy

Maksymalna moc podczas
zbiorów (kW/KM)
ECE R120

Rozmiar zbiornika na
zboże (w litrach)

Całkowita powierzchnia
czyszczenia (m²)

TC5060

5

175

5 200

4,30

TC5070

5

227

6 400

4,30

TC5080

5

258

6 400

4,30

Sprzedaż Polska Północna

tel. 663 731 700

Rozrzutnik z adapterem pionowym

Wóz przeładunkowy Transborder

Rozrzutnik jako przyczepa
transportowa

Rozrzutnik z adapterem poziomym

Udrażniarka do drenów

Przyczepy budowlane

Sprzedaż Polska Południowa

tel. 607 303 266

Brochard Polska Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 83, 78-600 Wałcz

tel. 603 303 218
biuro@brochard.pl
www.brochard.pl

Zapraszamy na Targi Agro Show w Bednarach w dniach 20-23 września 2013 r. sektor E stoisko 298
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Szkodliwe czynniki atmosferyczne, jakie panują w
okresie jesienno-zimowym, wpływają negatywnie na
przechowywane na polu płody rolne. Buraki oczekujące na transport, ziemniaki w trakcie zbioru czy stogowana słoma, bądź siano wymagają okrycia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma
wprowadziła w 2013 roku nowe wyroby, które cieszą
się bardzo dużym zainteresowaniem oraz są tanim i
praktycznym sposobem przechowywania i transportu
zboża oraz innych materiałów sypkich.

Chronić przed wilgocią Nowości BIN

D

obrym przykładem
jest słoma stogowana na polu. Niezależnie od formy, w jaką
została zebrana, czy są
to baloty, duża czy mała
kostka, tak samo słoma
poddawana jest działaniu
wilgoci, zwiększającej nie
tylko wilgotność materiału
na zewnętrznych stronach
balotów, bezpośrednio narażonych na opady.
Zawilgocone części
zwiększają gęstość, odcinając dopływ powietrza
do wewnątrz stogu. Zatrzymana tam wilgoć jest
doskonałą pożywką dla
grzybów. Ich metabolity
– mykotoksyny są niezwykle szkodliwe dla zwierząt. Nawet jeśli materiał
nie stanowi paszy a tylko
ściółkę, emitowane są wraz
z kurzem w powietrze, a
następnie wdychane. Niewłaściwy klimat jest przyczyną dużych strat produkcyjnych. Działaniu mykotoksyn poddawani są również ludzie pracujący w za-

każonych pomieszczeniach.
Kancerogenny (rakotwórczy), mutagenny, alergenny
wpływ mykotoksyn jest
udowodnionym faktem.
Najnowszym produktem
oferowanym przez BROCHARD Polska jest agrowłóknina, służąca jako
okrywa wielkopowierzchniowa. Jest to materiał wykonany z polipropylenu,
odporny na rozrywanie.
Stosuje się go do przykrywania balotów, ziemniaków
lub np. buraków. Agrowłóknina jest lekka w odniesieniu do swej powierzchni,
arkusz waży bowiem około
30 kg. Dzięki odporności na
rozrywanie, agrowłóknina
jest odporna na wiatr, daje
się ponadto solidnie mocować i napinać.
Odpowiednio zamocowana stanowi ochronę
przed deszczem. Struktura agrowłókniny jest paroprzepuszczalna, dzięki
czemu na powierzchni balotów czy innych płodów
okrytych tym materiałem,

nie ma dogodnych warunków do rozwoju pleśni.
Praktyka wykazuje, że
czego nie zniszczy wiatr
i deszcz, zostanie uszkodzone przez gryzonie polne. Agrowłóknina nasączona jest repelentem przeciwko nim.
Arkusz materiału pozwalający na okrycie 120 balotów waży zaledwie około 30
kg. Producent oferuje geowłókninę w czterech rozmiarach:
• 10,4 m x 12,5 m – nadaje
się do przykrycia: 60 balotów (180 cm), 100 balotów (120 cm);
• 10,4 m x 25 m – nadaje
się do przykrycia: 120
balotów (180 cm), 200
balotów (120 cm);
• 15,6 m x 15,6 m – nadaje
się do przykrycia: 130
balotów (180 cm), 195
balotów (120 cm);
• 15,6 m x 25 m – nadaje
się do przykrycia: 200
balotów (180 cm), 300
balotów (120 cm).
Daniel Alankiewicz

S

Silosy paszowe
ilosy paszowe typu
PBIN (rys. 1.) są przeznaczone do magazynowania śruty zbożowej,
suchych mieszanek paszowych (granulowanych i sypkich) oraz ziarna zbóż, nasion roślin oleistych i kukurydzy a także pelletu opałowego z drewna lub słomy
zbożowej.
Przenośnik ślimakowy pionowy
Przenośniki ślimakowe
pionowe typu PS220-PN
(rys. 2.) to urządzenia stacjonarne przeznaczone
do pionowego transportu
ziarna zbóż, kukurydzy
i nasion roślin oleistych.
Umożliwiają przemieszczenie materiału na znaczną
Model silosu
PBIN3
PBIN5
PBIN9
PBIN12
PBIN15
PBIN21
PBIN26
PBIN31

wysokość, przy niewielkiej
powierzchni zabudowy. Są
niezbędne do budowy i organizacji punktów skupu i
przechowywania ziarna.
Szczególnie przydatne do
załadunku i rozładunku
silosów zbożowych.

rys. 1.
rys. 2.

Pojemność
Ładowność [kg]
użytkowa [m3] pasza
pszenica
ρ=650kg/m3 ρ=750kg/m3
5
3250
3750
7,7
5000
5775
14,3
9250
10725
18,6
12000
13950
23,2
15000
17400
32,6
21000
24450
40,1
26000
30075
47,7
31000
35775

pellet
ρ=580kg/m3
2900
4466
8294
10788
13456
18908
23258
27666

Średnica [m]

Masa silosu [kg]

Wysokość
[m]

1,91
1,91
2,48
2,48
2,48
3,18
3,18
3,18

260
310
770
860
950
1490
1605
1720

3,55
4,49
5,34
6,29
7,24
7,26
8,21
9,16
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Firma KUHN, podczas najbliższej edycji AGRO SHOW 2013 w Bednarach zaprezentuje nowości w ofercie maszyn
uprawowych: bronę talerzową DISCOLANDER XM, kultywator ścierniskowy CULTIMER L oraz pługi zawieszane
MASTER seria 3.

Uprawówka od KUHNA

T

DISCOLANDER XM
andemowa brona
talerzowa składana
pionowo, dzięki
podczepieniu do dolnych
ramion zaczepu ciągnika
jest bardzo zwrotna. Zastosowanie siłownika na
dyszlu pozwala na precyzyjną regulację maszyny w poziomie. Głębokość pracy jest regulowana na wale, co zapewnia dużą stabilność
podczas pracy oraz optymalne zagęszczenie uprawianej gleby. Tylny zaczep
umożliwia agregowanie z
różnymi wałami dogniatającymi: lekkim wałem
T-Ring, nowym wałem
T-Liner lub ciężkim wałem HD-Liner 600 i 700.
Nowym rozwiązaniem,
charakterystycznym dla tej
maszyny, jest sprężynowy
uchwyt sekcji talerzy, dzięki
któremu sekcje dokładnie
kopiują nierówności terenu
i doskonale sprawdzają się
na zakamienionych glebach, gdzie system chroni

łożyska i zapobiega przenoszeniu wstrząsów na ramę
maszyny.
CULTIMER L
Zaczepiany kultywator
ścierniskowy CULTIMER
L, wyposażony w 3 rzędy
zębów, dostępny jest w szerokościach 4, 5 lub 6 metrów. Nowy model sprawdza się zarówno przy płytkiej, średniej, jaki i głębokiej uprawie ścierniskowej
do 35 cm. Idealnie nadaje
się do pożniwnej uprawy
ścierniska oraz przygotowywania gleby do siewu w
okresach jesiennym i wiosennym.
Kultywator wyposażony
jest w belkę zaczepową, 3
rzędy zębów, rząd talerzy
wyrównujących oraz wał.
Dzięki możliwości wyboru
różnych elementów roboczych CULTIMER L to maszyna wyjątkowo uniwersalna:
• gęsiostopy o szerokości
350 mm przeznaczone
do płytkiej uprawy ścier-

niska sięgającej od 3 do
7 cm,
• dłuta o szerokości 80
mm z lemieszami bocznymi o szerokości 350
mm (standardowe lub
z węglików spiekanych)
do uprawy ścierniska
sięgającej do 15 cm,
• dłuta o szerokości 80
mm do uprawy głębokiej
sięgającej 35 cm,
• nowe, węższe dłuta
o szerokości 50 mm
umożliwiają głębokie
rozluźnianie gleby oraz
uprawę ścierniska
na twardej glebie w

przypadku ciągników o
niższej mocy.
Kultywator można również wyposażyć w wały z
nowej serii T-Liner oraz
ciężkie wały HD-Liner 600.
MASTER seria 3
Modyfikacje, które zostały zastosowane w pługach MASTER serii 3
można podzielić na 3 typy:
1. Zwiększenie wytrzymałości, umożliwiające pracę z
ciągnikami o większej mocy
(nowa konstrukcja głowicy,
nowy, kuty łącznik
główny).

Maksymalna dopuszczalna moc ciągnika w zależności od modelu pługa
została zwiększona o 10 do
20%.
2. Zwiększony nacisk na
dłuto lemiesza w zabezpieczeniu przeciwkamieniowym.
Zwiększenie o 20 % siły
zabezpieczenia śrubowego T w modelach MASTER 153 i 183, obecnie
wytrzymuje obciążenie do
4 ton (wcześniej było to 3,2
tony). W modelach VARI
MASTER 183 zwiększono
również o 20% siłę zabezpieczenia hydraulicznego
non-stop.

3. Uproszczona regulacja dla większego komfortu pracy.
Wysoka jakość pracy
oraz ograniczenie zużycia paliwa wymagają precyzyjnie wyregulowanego
pługa. Zmiana ustawień
roboczych pługów MASTER 3 może być wykonywana dzięki: możliwości wyposażenia pługa
w 2-, 3-, 4- lub 5-funkcyjny selektor hydrauliczny; opcji hydraulicznej regulacji pionowej
oraz zastosowaniu nowego hydraulicznie sterowane koła podporowe
HD-Tronic, które współpracuje z ekranem w kabinie ciągnika, na którym
widoczna jest zmiana głębokości pracy.
Nowa generacja zaczepianych pługów MASTER
3 obejmuje modele od 2
do 7 korpusów, dostosowane do wszystkich ciągników o mocy od 40 do
385 KM. n

Nowa generacja zaczepianych pługów MASTER 3 obejmuje modele od 2 do 7 korpusów,
dostosowane do wszystkich ciągników o mocy od 40 do 385 KM.
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DAL-BO A/S

Europejski lider w produkcji
wałów uprawowych

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

INFOLINIA:

85 711 01 04

www.farmer.net.pl
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Greenline 6,3 i 8,3 m

CultiLift

• 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

• 400 mm wał strunowy
• resorowana belka-włoka
• Szerokość robocza: 5m, 6m
oraz 8m

Najpotężniejsze rozwiązanie do
zarządzania łakami

Jest wzmocnionym kultywatorem o
4 rzędach zębów (45x10mm)

Opcjonalnie:
Wał Crosskill, 12mm zęby brony,
włóka wyrównująca.

Odwiedź nas na Agro Show w Bednarach;
Stoisko nr 173 • Sektor A • Droga zwiedzania nr 2
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
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Dr inż. Piotr Grudnik
Instytut TechnologicznoPrzyrodniczy w Falentach /ITP/
Mazowiecki Ośrodek Badawczy
w Kłudzienku
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Sezon użytkowania kombajnów zbożowych nie musi kończyć się wraz ze zbiorem zbóż, strączkowych,
traw nasiennych. Gdy na polu pozostaje jeszcze kukurydza, słonecznik z przeznaczeniem na ziarno, przed
kombajnem stoją nowe wyzwania.

Przed kombajnem stają nowe wyzwania

Z

e względu na odmienną w stosunku
do zbóż kłosowych
budowę roślin kukurydzy,
kombajny są wyposażane w
specjalistyczne adaptery do
zbioru i obrywania kolb kukurydzy.
Zaletą nowoczesnych
adapterów do zbioru kukurydzy na ziarno jest ich
wyposażenie w rozdrabniacze łodyg. Są to najczęściej
rozdrabniacze typu nożowego lub bijakowego z elementami roboczymi pracującymi w płaszczyźnie
poziomej. Niezależnie od
tego, w praktyce znane
są również rozdrabniacze działające jako zintegrowany system składający się z dwóch rodzajów
walców: wciągających łodygi i przeznaczonych do
ich rozdrabniania dzięki
specjalnym tarczom. Dobre rozdrobnienie i rozrzucenie pociętych łodyg
na polu, w sposób wyraźny
ułatwia ich
dalsze zagospoZetor_255x175.pdf
2013-08-07
darowanie tj. wymieszanie
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z glebą, powodując przyspieszony rozkład w glebie.
CLAAS z firmowym adapterem
Conspeed
Do kombajnów CLAAS
produkowane są adaptery
firmowe o nazwie Conspeed, które są dostosowane do zbioru kukurydzy
z sześciu, ośmiu bądź dwunastu rzędów. Dostępne rozstawy rzędów to 70, 75 oraz
80 cm. Obrotowe rozdzielacze boczne instalowane są na
życzenie, zaś rozdrabniacz
łodyg stanowi standard. Rozdrabniacz słomy składa się z
pary noży zainstalowanych
wahliwie do tarczy obracającej się z dużą prędkością
w płaszczyźnie poziomej.
Dla kombajnów CLAAS z
serii Tucano i Lexion istnieje możliwość wyposażenia adaptera w czujniki dotykowe pozwalające przejąć
kontrolę nad układem kierowniczym kombajnu – tzw.
autopilot. Wszystkie adaptery mogą współpracować
13:19:46
z automatycznym układem

poprzeczno – wzdłużnego
kopiowania terenu typu Auto-Contour II.
Żółte dla New Holland, czerwone
dla Case IH
Do kombajnów New Holland oraz Case IH można
dobrać firmowe adaptery
produkowane w Płocku w
dwóch kolorach:żółte dla
New Holland, zaś czerwone
dla Case IH. Przystawki budowane są na wspólnej platformie. Przy pięciu rzędach
przystawka posiada ramę
sztywną, zaś przy ośmiu z
możliwością składania na
czas transportu. W podstawowym wyposażeniu przystawek znajduje się zintegrowany docinacz łodyg z
pionową osią obrotu oraz
dwoma nożami przymocowanymi do tarczy osadzonej na wirniku. Zaopatrzone
są również w obrotowe rozdzielacze ślimakowe, których
przydatność wzrasta przy
wyległym i splatanym łanie.
Szczelina między listwami
obrywającymi nastawiana

jest dla wszystkich rzędów
jednocześnie. Dokonuje się
jej za pomocą siłownika z kabiny. Największe kombajny
CX produkowane przez
koncern są dostosowane do
funkcji Autofloat, czyli automatycznego naprowadzania
adaptera kombajnu na rząd
kukurydzy. System ten przejmuje część obowiązków operatora, który może skoncentrować się na maksymalizacji
wydajności kombajnu.
Istotna regulacja
Nie wystarczy zamontować heder do zbioru kolb kukurydzy, ale również istotne
jest przeprowadzenie odpowiednich regulacji obejmujących jego działanie. Należy
zwrócić uwagę na wysokość ustawienia sekcji roboczych, którą dostosowuje się do dłu-

gości zbieranych roślin, ich
położenia (łodygi stojące lub
pochylone), a także położenie pierwszej kolby na łodydze (odległość od podłoża).
Celem podejmowanych
czynności regulacyjnych w
adapterze jest ograniczenie
ryzyka zapchania sekcji roboczych i uszkadzania kolb
podczas zbioru. W przypadku pojedynczych sekcji
z dwoma walkami obrotowymi, reguluje się odległość
między nimi oraz szerokość
na wejściu i wyjściu
szcze-

W podstawowym wyposażeniu przystawek
znajduje się zintegrowany docinacz łodyg z pionową osią obrotu oraz dwoma nożami przymocowanymi do tarczy osadzonej na wirniku.

liny dzielącej listwy obrywające.
Dokładność przeprowadzenia poszczególnych regulacji, a także umiejętność ich
korygowania podczas zbioru
i dostosowywania do warunków panujących na plantacji, decyduje o skuteczności
działania roboczych sekcji
obrywających. Skuteczność
ta może zostać zakłócona w
przypadku niedostatecznego
jak i nadmiernego rozstawu
listew obrywających kolby. n
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Polski producent traktorów z Mrągowa wprowadza na rynek nowy model ciągnika rolniczego, którego cena i
jakość stają się prawdziwym wyzwaniem dla polskiej wsi.

Farmtrac stawia wyzwanie

F

armtrac – polska fabryka ciągników z
Mrągowa, uzupełniła
gamę swoich produktów,
ciągnikiem, który jest w zasięgu finansowym nawet
niewielkich gospodarstw,
nastawionych na produkcję
tradycyjną, na niewielkich
areałach. Traktor o nazwie
Farmtrac Escort 550/550
DT został skontrowany w
mazurskiej firmie przez inżyniera Eligiusza Szymańskiego. W założeniach konstruktora jest to maszyna
nawiązująca do sprawdzonych przez rolników pojazdów o prostej, wytrzymałej
i solidnej konstrukcji. Nowy
traktor odznacza się dużą
niezawodnością i niskimi
kosztami eksploatacji.
Twórca nowego pojazdu, opisując założenia
konstrukcyjne podkreśla
jego wytrzymałość i prostotę obsługi. – Moim marzeniem było zaprojektowanie ciągnika odpowiadającego realiom polskiej
wsi, tj. prostego, całkowicie
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mechanicznego ciągnika,
z wykorzystaniem tradycji polskich myśli technicznej, z której przecież możemy być dumni. Uważam, że nasz nowy ciągnik
jest świetną alternatywą dla
zalewającej nas fali zagranicznych używanych ciągników niewiadomego pochodzenia. Oferujemy ciągnik o porównywalnych parametrach i cenie, za to z
24-miesięczną gwarancją
fabryczną – mówi inż. Eligiusz Szymański.
Konstrukcja
Farmtrac
Escort
550/550DT, sprawdzi się
we wszystkich pracach w
małym gospodarstwie oraz
okaże się nieocenionym pomocnikiem w większych
gospodarstwach. Gwarantuje to układ napędowy składający się z
oszczędnego 3-cylindrowego silnika, połączonego z mechaniczną skrzynią biegów o 8 przełożeniach

do przodu i 2 do tyłu, oraz
mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego.
Do wyboru klientów zaprojektowano wersje z napędem na 2 lub 4 koła, z
przednią osią napędzaną
marki Carraro.
Mocny, nieograniczony
elektroniką silnik, w połączeniu z korzystnie rozłożoną masą blisko 3-tonowego ciągnika, zapewnia
najlepszą siłę uciągu w klasie, przy czym manewrowanie ciągnikiem jest łatwe i
wygodne, dzięki znakomitej zwrotności i lekko pracującemu układowi wspomagania
kierow-

nicy. Ciągnik wyposażony w ładowacz czołowy
– świetnie nadaje się do
pracy w gospodarstwach
hodowlanych, zwłaszcza w
pomieszczeniach zamkniętych, gdzie zaletą okażą się
kompaktowe wymiary ciągnika.
Dla każdego
Cena ciągnika kształtuje
się na poziome poniżej 40
tys. złotych. Równie atrakcyjnym i ważnym elementem oferty Farmtrac Escort
550/550DT jest możliwość
korzystnego finansowania
zakupu. Ciągnik dostępny jest w
atrakcyjnym
Finansowaniu
Fabrycznym
Farmtrac z
ratą już od
301 zł netto
miesięcznie. n

Tab. Dane techniczne Farmtrac Escort
550/550DT.
Charakterystyka mocy silnika
moc znamionowa
maks. moment obrotowy
silnik
ilość cyl./poj. skokowa cm3
system chłodzenia
filtr powietrza
Układ napędowy
sprzęgło
skrzynia biegów
ilość biegów
blokada mech. różnicowego
Wał odbioru mocy
typ
prędkość obrotowa WOM/silnik,
obr./min
średnica końcówki/liczba wypustów
Układ hydrauliczny
funkcje podnośnika
wydatek pompy, l/min
ciśnienie nominalne Mpa
układ zawieszenia narzędzi
max. udźwig podnośnika [kg]
ilość szybkozłączy
Układ kierowniczy
typ
Układ hamulcowy
hamulce robocze
hamulec postojowy
Oś przednia
typ

35 KW [47,6KM] przy 2000 obr/min
200 Nm przy 1200 obr/min
typ AF3.315B
3/3146
cieczą
suchy, dwustopniowy
tarczowe, suche, dwustopniowe
mechaniczna o stałym zazębieniu
8/2R
mechaniczna
niezależny
540/1810
35 mm/6
regulacja pozycyjna i siłowa
34
17
2 kat. ISO
555 (1400)/555DT (1000)
2
hydrostatyczny
tarczowe, suche
sterowany ręcznie
555 z wys. półosiami,
555DT Carraro ze zwolnicami
planetarnymi

Ogumienie
przód
555 (6–16)/555DT (9,5 R20)
tył
555 (13,6–28)/555DT (14,9–28)
Zespoły przełączeniowo-zaczepowe
rodzaj
opcja: zaczep przedni górny i dolny,
zaczep transportowy, zaczep rolniczy
Wymiary (mm), waga (kg)
długość
555 (3430–3700)/555DT (3489–3750)
szerokość
555(1740–2365)/555DT(1740–2376)
wysokość
555 (2332–2355)/555DT (2298–2305)
prześwit
555 (260–283)/555 DT (303–310)
masa ciągnika [kg]
555 (2718)/555DT (2878)

Joskin wprowadza elektroniczny system kontroli rozrzucania DPA ISOBUS wraz z wagą ładunku.

Rozrzut pod kontrolą

W

Głównym przedmiotem działalności PHU Agromar jest Sprzedaż - Serwis
Ciągników i Maszyn Rolniczych.
• Ciągniki rolnicze
• Ładowarki
• Przyczepy rolnicze
• Rozrzutniki obornika

• Prasy rolujące
• Wozy asenizacyjne
• Ładowacze czołowe
• Agregaty

• Brony talerzowe
• Pługi
• Głębosze
• Opryskiwacze

• Rozsiewacze nawozu
• Siewniki zbożowe
• Inne

Współpracujemy z wiodącymi producentami sprzętu rolniczego najwyższej jakości, tj.:
CASE STEYR, Schaffer Lander, Vogel&Noot Polska, Metal-Fach, Maschio-Gaspardo, Kverneland, Joskin,
Expom Krośniewice , Sipma, Meprozet, Pomot Chojna , Agro-Masz, Staltech, Promar, inne.

praktyce, operator musi najpierw zatwierdzić ilość ładunku na rozrzutniku w oparciu o wskazanie wagi, następnie wskazać objętość (pełen/połowiczny załadunek itd.),
ilość materiału do rozrzucenia na hektar (w metrach
sześciennych lub tonach na
hektar), oraz szerokość rozrzucania.
Ostatnią czynnością, jaką
musi

wykonać operator jest ustawienie zasuwy odpowiednio do rodzaju rozrzucanego materiału.
Po wprowadzeniu powyższych danych do terminala,
szybkość przesuwu łańcuchów będzie kontrolowana
automatycznie i dopasowywana do prędkości jazdy.
Regulacja działa w obwodzie zamkniętym a prędkość przesuwu łańcuchów
jest stale kontrolowana.
Taki system gwarantuje,
że odpowiednia prędkość przesuwu będzie
zachowana nawet,
gdy skrzynia jest
niemal pusta lub
wręcz

przeciwnie – jest pełna a
rozrzutnik znajduje się na
stromym stoku.
Dzięki terminalowi, operator ma stały dostęp do
niezbędnych informacji,
takich jak prędkość przesuwu łańcuchów, otwarcie
zasuwy hydraulicznej, oraz
przepływ płynu dostarczanego do silnika hydraulicznego napędzającego łańcuchy. n

• Jesteśmy rzetelną firma z ponad 20-letnim doświadczeniem!
• Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży doskonale znamy rynek oraz potrzeby i oczekiwania klientów.
• Służymy fachowym doradztwem oraz pomocą z zakresu sprzedaży sprzętu rolniczego.
• SPRZEDAŻ ORAZ TRANSPORT MASZYN ROLNICZYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !
• Siedziba firmy AGROMAR znajduje się w miejscowości SUSZ, (kierunek: Iława, woj. warmińsko -mazurskie).

ZAPRASZAMy
e-mail: agromar-susz@wp.pl - www.agromar.susz.eu

Elektroniczny system kontroli rozrzucania DPA ISOBUS wraz z wagą ładunku.
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W tym roku firma Kubota zaskakuje wszystkich. Obniżyła ceny maszyn i części zamiennych, wydłużyła limit motogodzin w ramach gwarancji i interwały serwisowe. Choć większość producentów odnotowuje spadki sprzedaży, Kubota nadal zyskuje na popularności.

To będzie pomarańczowy AGRO SHOW 2013?

C

o sprawia, że rolnicy coraz chętniej
wybierają japońskie
traktory? Agro Show 2013
w Bednarach będzie okazją,
aby to sprawdzić.
Niemal każdy miesiąc
bieżącego roku przynosił
nowe informacje o tym, w
jaki sposób marka Kubota
ułatwia życie obecnym i
przyszłym użytkownikom
swoich maszyn. Ostatnio
firma wprowadziła wiele
pozytywnych zmian, czyniąc niemałe zamieszanie
na rynku ciągników rolniczych. Dotyczyły one nie
tylko reorganizacji firmy
(otwarcie oddziału w Polsce), lecz także obniżenia
cen ciągników i wydłużenia
interwałów serwisowych.
Użytkownicy pomarańczowych traktorów mogą również korzystać z gwarancji
przez trzy lata lub aż 3000
motogodzin.
Pomarańczowa gwiazda…
Obecnie na rynku traktorów jedna maszyna błysz-

czy zdecydowanie mocniej
od pozostałych. To Kubota
L5040, przeznaczona dla
sadownictwa. W ostatnich
miesiącach stale pojawia się
w zestawieniu pięciu najczęściej wybieranych ciągników. Firma szybko zareagowała na zainteresowanie producentów owoców
jej produktami. W maju na
rynku pojawił się ciągnik
Kubota M8540N, również
przeznaczony dla tego segmentu rynku.
– Zauważamy tendencję
do specjalizacji produkcji
sadowniczej. Rolnicy precyzyjnie dobierają ciągniki
do konkretnych potrzeb gospodarstwa. Mają większe wymagania odnośnie
maszyn i funkcji, jakie powinny spełniać. Wprowadzenie M8540N to nasza odpowiedź na stosowanie przez
sadowników coraz większych
maszyn towarzyszących, a
nawet zestawów maszyn −
mówi Maciej Rujner, Dyrektor Zarządzający marką Kubota w Polsce.

Rolnicy precyzyjnie dobierają ciągniki do konkretnych potrzeb gospodarstwa.
Dobre wyniki sprzedaży
swoich ciągników firma
Kubota zawdzięcza prężnie działającej sieci dilerskiej. Powiększyła się ona
w ostatnich miesiącach o
dwie nowe firmy. Japońskie maszyny można obecnie zakupić także w firmie
Anderwald na Opolszczyźnie oraz PHU Gama w województwie podlaskim. Dzięki
temu pomarańczowe maszyny będą teraz jeszcze
bardziej dostępne dla rolników z tych rejonów.

… błyszczy w telewizji
Ciągniki Kubota można
zobaczyć i sprawdzić na
żywo u każdego z jej Dilerów
oraz na pokazach polowych.
Od sierpnia pokazują się one
także w telewizji. Chcąc
zwiększyć świadomość japońskiej niezawodności
wśród potencjalnych klientów, marka Kubota zdecydowała się na wyemitowanie
spotów reklamowych w telewizyjnej Jedynce i Dwójce
oraz TVP Info. Dzięki temu

W maju na polskim rynku pojawił się ciągnik Kubota
M8540N.
jeszcze więcej osób dowie się
o zaletach pomarańczowych
traktorów z Kraju Kwitnącej Wiśni.
Co przyniesie AGRO SHOW?
Targi techniki rolniczej
w Bednarach pod Poznaniem zbliżają się wielkimi
krokami. Czy podczas tej
imprezy marce Kubota uda
się przyciągnąć zwiedzających i pokazać swoje produkty z najlepszej strony?
Konkurencja będzie wszak
ogromna. Władze firmy
obiecują moc atrakcji, nie-

spotykaną do tej pory na
stoiskach japońskiego producenta. Wszystko po to,
aby podkreślić najlepsze
zalety pomarańczowych
traktorów – zwinność,
zwrotność, moc i oszczędność. Nic nie zastąpi też
rozmowy ze specjalistami
firmy Kubota i obejrzenia
traktorów na żywo. Zapraszamy na targi AGRO
SHOW 2013 w Bednarach,
na których z pewnością będzie okazja do sprawdzenia
pomarańczowych ciągników osobiście. n

KOMPAKTOMAT
agregaty uprawowe

rewelacyjne ceny !

www.farmet.cz
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Idealnie ustawiony pług minimalizuje zużycie i oszczędza czas oraz paliwo. Dlatego też, już od wielu lat
LEMKEN wyposaża swoje pługi odwracalne zawieszane w system regulacji OptiQuick. Teraz nadszedł czas na
edukację operatorów pługa.

Pług na kliknięcie myszką

L

EMKEN wprowadza
na rynek audiowizualny program nauki,
wyjaśniający kolejne etapy
siedmiu najważniejszych regulacji traktora i pługa, oraz
zawierający interaktywne
trójwymiarowe symulacje
systemu OptiQuick.
Dobra orka zaczyna się od kół
Odpowiedni rozstaw kół
zapewnia zrównoważony
rozkład ciężaru na ciągniku.
Program ilustruje skutki róż-

nych szerokości rozstawu
kół, jak również zalety niskiego ciśnienia w oponach,
dzięki któremu uzyskuje się
wysoką trakcję i niskie zagęszczanie podczas prac polowych.
Przede wszystkim istotne
jest odpowiednie obciążenie przedniej osi. Ma ono
wpływ zarówno na trakcję,
jak i optymalne rzeczywiste
podążanie za torem, a także
niezawodne sterowanie połączeniem. Aby uzyskać naj-

Polski producent hederów
do zbioru kukurydzy na ziarno
oraz części do maszyn rolniczych
Oferujemy hedery w zakresie
4,5,6,8 oraz 12 rzędów
Nasze hedery pasują do każdej
marki oraz typu kombajnu

GWARANTUJEMY

www.emmarol.pl

wysoką jakość oraz atrakcyjną cenę
EMMAROL Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 100
Dział Sprzedaży: faks: +48 59 841 70 28, tel.: +48 59 841 80 43, e-mail: biuro@emmarol.pl

lepszą z możliwych regulację pługa, ważne jest również, aby dolne cięgna mogły poruszać się swobodnie
w pozycji roboczej. Przed
montażem pługa trzeba
także wybrać odpowiednią
belkę zaczepową zgodnie z
mocą traktora i odległością
do punktów sprzęgających
dolnego cięgna. Tutaj program nauki pokazuje w jaki
sposób określić odpowiednią długość dla belki zaczepowej.
Szerokość pierwszej skiby
Pług można odpowiednio
wyregulować tylko wtedy,
gdy traktor jest prawidłowo
przygotowany. Dzięki systemowi regulacji OptiQuick
na wszystkich montowanych
przez LEMKEN pługach,
szerokość przedniej skiby i
linię uciągu ciągnika/pługa
można wyregulować niezależnie od siebie. Teoretyczna
część modułów nauki wyjaśnia szczegółowo, w jaki sposób określić aktualną szerokość przedniej skiby, jak po-

winien wyglądać optymalny
kurs linii uciągu oraz jakie
czynniki mają wpływ na ich
kurs. Użytkownicy mogą
również sprawdzić zdobytą
wiedzę odpowiadając na
kilka pytań testowych.
Wirtualna orka
W symulacji OptiQuick,
po wybraniu szerokości roboczej i traktora, użytkownik może wypróbować, w
jaki sposób zmiana różnych parametrów wpływa
na charakter pracy połączenia. Śrubami rzymskimi na
pługu do regulacji szerokości
przedniej skiby i linii uciągu
można sterować za pomocą
myszy. Szerokość roboczą można również zmieniać podczas orania wirtualnego. Przy odpowiadającym współczynniku przybliżenia na ekranie widać połączenie traktora i pługa, przy
czym przezroczyste przedstawienie traktora zawsze
umożliwia obejrzenie geometrii trójpunktowego wiązania przedstawionego za

Prawidłowo wyregulowany pług.

Widok z boku.
pomocą linii. Ponadto, perspektywa obraz-do-obrazu
umożliwia szczegółowy widok trzypunktowego wiązania. Rozjaśnienie na zielono
sygnalizuje odpowiednią szerokość przedniej skiby, podczas gdy strzałki symbolizują
zmianę w bocznym ciągnieniu na traktorze. Użytkownik

może w dowolnym momencie zmienić widok nachylając
go, obracając, przemieszczając lub przybliżając.
Program można ściągnąć
i zainstalować korzystając
z poniższego linku: http://
books.lemken.com/agrotraining/optiquick.zip
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Poszukujesz używanego
ciągnika?

Case IH MX110, 1997r.
10130 motogodzin, 4WD

Lamborghini 1060, 1999r. 5469
motogodzin, 4WD,100 KM

Holder pojazd komunalny

Hanomag 33 C fadroma,
11305 motogodzin

Pług Kverneland 4 skibowy
obrotowy

Brona talerzowa Kverneland Agregat Doublet Record +
4 m, zawieszana
siewnik Fiona 4 m

Rozdrabniacz do gałęzi KSM R1-3/12

Mamy na stanie największy w Europie wybór nowych
i używanych maszyn rolniczych

Bredal rozsiewacz do nawozu 1989r. 2 talerzowy

NOWA!
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Rozdrabniacz do gałęzi KSM R1-5/8

Wciągarka Uniforest 40E

NOWA!

Zapraszamy na nasze stoisko na Agro Show
w Bednarach od piątku 21 do poniedziałki 25 września
Zapraszamy - mamy dla Ciebie gorącą kawę

NOWA!

NOWA!

Zbiorniki przewoźne na paliwo Fortis
200L,430L

Przyczepa 16T NT AGRO OPTI

Zbiornik na paliwo
Fortis 3000L
Przyczepa leśna Vreten od 7T

NOWA!

Przyczepa leśna Farma od 6T

Kokholm 3C • 6000 Kolding • Dania • Telefon +45 39 27 00 87 • Fax +45 39 17 89 55
www.danskmaskinhandel.dk • dmh@danskmaskinhandel.dk

NOWA!

Stowarzyszenie Duńskich Dilerów Maszyn Rolniczych jest oﬁcjalną organizacją oraz pracowniczym stowarzyszeniem dilerów
rolniczych w Danii. Obecnie posiada 135 członków, którzy prowadzą 187 salonów dilerskich w całym kraju. W 2012 r. obroty członków
Stowarzyszenia wyniosły w przybliżeniu 1,1 miliarda euro z działalności związanej z handlem nowymi i używanymi maszynami,
częściami zamiennymi, serwisem i konserwacją. W 2012 r. liczba zatrudnionych ludzi wynosiła ok. 3000 osób.

Skupujemy traktory: FIAT, FORD, JD, MF, NH, VOLVO
Zapraszamy na targi AGRO SHOW 20-23 wrzesień sektor C stoisko 504/525

86 52 11 33

MASKINFORRETNING

MOTOR KOMPAGNI
Låsbyvej 5-7

lp@topagri.eu
+45 3017 8002

ka@topagri.eu
+45 2126 0866

8660 Skanderborg

be@topagri.eu
+45 4073 3637

ah@topagri.eu
+45 2141 2071

pp@topagri.eu
+45 6120 4253
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W okresie wakacyjnym
Krajowa Rada Izb Rolniczych
organizowała na terenie całej Polski kolonie i półkolonie
letnie dla dzieci rolników w
wieku do 16 roku życia dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Tegoroczne wyjazdy na kolonie to głównie wypoczynek w Tatrach i nad Bałtykiem. Dzieci wyjeżdżały do
Zakopanego, gdzie zwiedzały atrakcje turystyczne
regionu: Morskie Oko,
szlak „Zabytków i architektury sakralnej Zakopanego”,
wiodący przez kaplicę na
Jaszczurówkach, Stary Kościółek i zabytkowy Cmentarz na Pęksowym Brzysku
oraz sanktuaria na Bachledówce, Krzeptówkach i Wiktorówkach, Pustelnię Brata
Alberta na Kalatówkach i
Rusinową Polanę. Koloniści

Letni wypoczynek dla dzieci

podziwiali także panoramę
Tatr z Gubałówki, Olczańskiego i Bachledzkiego Wierchu. Podczas pełnego wiedzy i humoru Sabałowego
bajania Adama Gąsienicy w
Izbie Regionalnej w Murzasichlu oraz posiady góralskiej z artystą rzeźbiarzem,
dzieci mogły zetknąć się z
żywym folklorem, kulturą i
historią Tatr i Zakopanego –
oraz ich piewców. Ponadto,
wielką frajdę sprawiał kolonistom pobyt w Aquaparku
na Antałówkach, obejrzenie
Wielkiej Krokwi, spacery po
Krupówkach a także różnorodne zajęcia integracyjne
o charakterze poznawczym,
artystycznym i sportowym.
Nad Bałtykiem dzieci zwiedzały Świnoujście, Kołobrzeg
– port, latarnię morską, Pomnik Zaślubin z Morzem,
uczestniczyły w rejsie statkiem po morzu, w wycieczce
do Darłówka, do Między-

zdrojów – zwiedzały miasto,
Aleję Gwiazd i odwiedzały
Woliński Park Narodowy –
Rezerwat Żubrów, do Trójmiasta, Gdynia – port, Sopot - molo, Gdańsk – m. in.
Trakt Królewski, Żuraw, ul.
Mariacka, fontanna Neptuna, do Łeby na Wydmy
Ruchome – Słowiński Park
Narodowy, zwiedzały Chatę
Rybaka z eksponatami morskimi. Inne atrakcje to ognisko z pieczeniem kiełbasek,
zajęcia sportowe – mały komandos – strzelanie z łuku,
zwinnościowy tor przeszkód,
rozgrywki i turnieje kolonijne, plażowanie i kąpiele
morskie, dyskoteki, karaoke,
konkursy i zabawy.
Jeden z turnusów odbywał się także nad Jeziorem
Rychnowskim. Program
obejmował całodzienną wycieczkę autokarową do Torunia – zwiedzanie zabytkowego miasta, spacer śla-

Kolonie i półkolonie letnie dla dzieci rolników to czas pełen atrakcji, zabawy i wypoczynku.
dami Kopernika, zwiedzanie Muzeum Domu Kopernika, całodzienną wycieczka
autokarowa do Trójmiasta:
zwiedzanie portu w Gdyni,
rejs statkiem po morzu, spacer po sopockim molo, zwiedzanie Starówki w Gdańsku,
pływanie łodziami i kajakami po jeziorze Rychnow-

Bobry w szkodzie

Zarząd KRIR zwrócił się
do Ministra Środowiska w
sprawie szkód wyrządzonych przez bobry. Zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody za
szkody wyrządzone przez
zwierzęta chronione, w tym
przypadku bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym
lub rybackim odpowiada
Skarb Państwa w imieniu,
którego działa Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska (art. 126 ust 1 pkt 5
ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody – t.j. Dz. U. Z 2009 r.
Nr 151 poz. 1220 z późn.
zm.).
Przytoczone przepisy,
wykluczają z możliwości
ubiegania się o odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przez bobry, przez

Czy będą odszkodowania za szkody wyrządzone przez
bobry dla spółek wodnych?
Spółki wodne, które bezpośrednio nadzorują i utrzymują urządzenia melioracji szczegółowej (zgodnie
z przepisami art. 77 ust. 1,
ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. Prawo wodne). Populacja

bobrów w Polsce wyrządza
coraz większe szkody nie
tylko w gospodarstwach
rolnych, a także w gospodarce leśnej czy rybackiej.
Coraz liczniej i częściej
szkody występują w go-

spodarce wodnej narażając lokalną gospodarkę na
liczne straty wynikające z
koniecznych napraw urządzeń melioracji i podtopień
gospodarstw. Ponadto działalność bobrów naraża na
ryzyko powodziowe, ponieważ znaczne szkody powodowane są również w wałach przeciwpowodziowych, śluzach i zaporach
ochronnych.
Samorząd rolniczy zawnioskował do Ministra
Środowiska o uwzględnienie tego stanowiska i podjęcie prac legislacyjnych
wprowadzających przepisy umożliwiające spółkom wodnym ubieganie się
o odszkodowanie z tytułu
strat wyrządzonych przez
bobry w urządzeniach melioracji szczegółowej.
Opracowanie: KRIR

Uwaga rolnicy!

W związku z wejściem w
życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 13 marca 2013
roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program Rolnośrodo-

wkładka pod redakcją Katarzyny Szczepaniak

wiskowy” objętego PROW
na lata 2007–2013, zmieniły
się zasady przyznawania
płatności w ramach pakietu
8 Ochrona gleb i wód, warianty 2 i 3 – międzyplony.
Ze względu na istotną
zmianę, która może skutkować nieotrzymaniem płat-

ności za 2013 rok, a nawet
zwrotem płatności za lata
poprzednie, rolnicy, którzy
podjęli się zobowiązania w
ramach pakietu 8 wariant
2 lub 3 powinni skontaktować się z doradcą rolnośrodowiskowym celem ustalenia, czy potrzebne jest wy-

konanie zmiany w ich planie rolnośrodowiskowym.
Działanie takie może zapobiec nałożeniu sankcji! Wprowadzać zmiany
można tylko do 30 września br.!
Opracowanie: KRIR

skim pod opieką ratowników wodnych, zwiedzanie
Chaty Rybaka z eksponatami
morskimi, szereg zajęć artystyczno-sportowych: pokazy
mody, karaoke, dyskoteki,
konkursy, malowanie twa-

rzy, projekcje filmów, zajęcia
aerobiku, tańca, mini siłownia, turystyka piesza, wieczór
przy ognisku z pieczeniem
kiełbasek, śpiewaniem znanych piosenek oraz opowiadaniem lokalnych legend.
Półkolonie, to 10-dniowy
program wypoczynku, który
wypełnia dzieciom czas w
godz. 8.00-15.00. W tym czasie zapewnione są 2 posiłki
(II śniadanie i obiad), realizowany program kulturalno-oświatowy mający na celu
promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną, w ramach
którego dzieci uczestniczą w
zajęciach edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, wyjściach na biwaki oraz
na pływalnie. Ponadto, organizowane są również wycieczki,
wyjazdy do muzeów czy kina.
Opracowanie: KRIR

Paliwowy limit

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do resortu rolnictwa o zwiększenie rocznego limitu zużycia paliwa na 1 ha użytków rolnych, dla gospodarstw,
które prowadzą produkcję zwierzęcą. Dotychczas polskie rolnictwo dobrze wykorzystywało możliwości rozwoju wynikające z dostępu do wspólnotowego rynku i
stosowania instrumentów wspólnej polityki rolnej. W
celu utrzymania tego bilansu, zdaniem Zarządu KRIR
należy zapewnić polskim rolnikom jak najlepsze warunki produkcji, aby mogło być konkurencyjne względem produktów rolnych innych krajów UE.
W związku z faktem, że średnia kwota zużycia oleju
napędowego na hektar jest większa niż określona w
ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2006 nr 52
poz. 379 z późn. zm.), Zarząd KRIR ponownie zwrócił
się z wnioskiem o podwyższenie kwoty rocznego limitu
zwrotu podatku z 86 do 126, szczególnie dla gospodarstw, które prowadzą produkcję zwierzęcą, gdzie jest
większe zużycie paliwa. Wyższy limit zwrotu podatku
akcyzowego skutkować będzie podwyższeniem wypłaconej kwoty zwrotu podatku, a dzięki temu zmniejszeniu ulegną koszty produkcji, które z roku na rok stają
się coraz wyższe.
Podstawę zwrotu na rzecz producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stanowią przepisy ustawy o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wdrażające przepisy Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz.
WE L 283 z 31.10.2003).
Dlatego też, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych
wniósł o wystąpienie o zgodę Komisji Europejskiej na
zwiększenie rocznego limitu zużycia paliwa na 1 ha
użytków rolnych, dla gospodarstw, które prowadzą
produkcję zwierzęcą.
Resort rolnictwa w odpowiedzi na wniosek poinformował, że nie jest możliwe zwiększenie limitu ze
względu na sytuację budżetu państwa.
Opracowanie: KRIR
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KRIR przeciw likwidacji KRUS

Do Biura KRIR wpłynął z
Kancelarii Sejmu poselski projekt ustawy o zniesieniu Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, zmianie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym
oraz niektórych innych ustaw
złożony przez Klub Poselski
„Ruch Palikota”. Projekt został
przekazany do konsultacji z
wojewódzkimi izbami rolniczymi, spotykając się ze sprzeciwem rolników. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zaopiniował negatywnie przedstawiony projekt.
W opinii samorządu rolniczego jedynym celem tego
projektu jest likwidacja Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, która istnieje w
Polsce od ponad 20 lat i zapewnia rolnikom oczekiwane
uprawnienia do opieki emerytalnej i społecznej i tak na
niższym poziomie niż mają
zbliżone inne grupy zawodowe. Projekt nie proponuje
żadnych zmian w zakresie
ubezpieczenia społecznego
rolników. Zakłada oszczędności związane z likwidacją
Kasy, nie proponując żadnych
zmian w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników.
Projektodawcy proponują
likwidację działalności jednostek organizacyjnych, nie

precyzując jakich jednostek likwidacja będzie dotyczyć. Nie
została przeprowadzona analiza zatrudnienia po ewentualnym połączeniu ZUS i KRUS,
przyjmując, że to Prezes ZUS
będzie decydował o racjonalizacji zatrudnienia, nie zostały ustalone żadne kryteria
restrukturyzacji. Skoro według projektu ustawy, zadania z zakresu ubezpieczenia
społecznego rolników miałby
być realizowane w taki samym
zakresie jak dotychczas, to
wątpliwości budzi założenie
oszczędności na sprzedaży
lokali, wyposażenia, sprzętu
oraz świadczenia usług. Każda
z instytucji (ZUS, KRUS) posiada specyficzne oprogramowanie informatyczne, dostosowane do realizacji ich ustawowych zadań. Ewentualne
zmiany oprogramowania,
szyldów, siedzib, pieczątek i
odprawy zwolnionych przyniosłyby znaczny wzrost kosztów – zdaniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Projekt zakłada trzy miesiące vacatio legis na połączenie obu instytucji, a same wypowiedzenia umów o pracę w
przeważającej części wynoszą
trzy miesiące. Ten okres byłby
wystarczający na zmianę
szyldu, ale nie na zmianę ca-

łej struktury. Przeprowadzanie zmiany systemu w tak
szybkim czasie doprowadzić
mógłby jedynie do chaosu i
zaniedbań, w wyniku których
rolnicy pozbawieni świadczeń
emerytalnych i zdrowotnych
mogliby ponieść skutki takiej
reformy.
W przekonaniu samorządu
rolniczego, projekt ustawy nie
przyniesie pozytywnych skutków gospodarczych ani finansowych. Nie wskazano w
nim również, jakie pozytywne
skutki miałaby przynieść likwidacja dobrze funkcjonującego systemu ubezpieczenia społecznego dla rolników.
Projekt zawiera nieścisłości
takie jak np. to, że rozporządzenia w zakresie dotyczącym
ubezpieczenia społecznego
rolników wydawane byłyby
(jak dotychczas) przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
podczas gdy ZUS podlega Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, a zatem rozporządzenia wykonawcze wydawane są
przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.
Samorząd rolniczy zwrócił
uwagę, iż efektywność poboru składek przez KRUS
wynosi 96-97% (co jest wartością bardzo wysoką na tle
systemów ubezpieczenia spo-

łecznego w innych krajach) i
jest dużo wyższa niż w ZUS
– co jest skutkiem wieloletniej współpracy z rolnikami
i organizacjami rolniczymi.
Zarząd KRIR w swojej opinii
przedstawił wątpliwości, czy
po integracji lub zlikwidowaniu Kasy wskaźnik ten pozostałby równie wysoki. Obsługa
rolników wymaga szczególnego podejścia i pomocy ze
strony Instytucji ubezpieczenia społecznego. ZUS nie realizuje w stosunku do swoich
klientów tych zadań, trudno
więc oczekiwać, że po likwidacji KRUS te zadania w dalszym ciągu byłby realizowane,
jak dotychczas.
Już w 2005 r. Bank Światowy
w swoim raporcie stwierdził,
że likwidacja KRUS lub połączenie z ZUS nie byłaby korzystna, a nieprzemyślane
zmiany mogą spowodować
kolejne problemy. Kasa świadczy usługę kompleksową, tj.
pobór składek, wypłata świadczeń, prewencja i rehabilitacja
dla 40% społeczeństwa polskiego – rolników, istotnej z
punktu widzenia polskiej gospodarki. Lokalizacja sieci
oddziałów KRUS jest dostosowana do potrzeb obsługiwanych odbiorców, co odpowiada działaniom prowadzo-

W sprawie zalesiania
gruntów

Zarząd KRIR przedstawił
opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenia w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013.
W opinii samorządu rolniczego propozycja zawarta
w § 5a powinna odnosić się
w kryterium weryfikacji powierzchniowej zatwierdzonej
a zadeklarowanej w planie zalesieniowym do wartości procentowej powierzchni, a nie
jak proponuje projektodawca
do 0,1 ha powierzchni. Kryterium do 0,1 ha powierzchni
powinno znaleźć zastosowanie w przypadku działek mniejszych do 10 ha powierzchni w przypadku większych areałów zasadnym wydaje się zastosowanie ujęcia
procentowego. W przypadku
powierzchni przekraczają-

cych 50 ha trudno precyzyjnie określić właściwe granice
działki objętej programem
zalesieniowym ze względu
na fakt, że tereny przeznaczone pod zalesienia to w dużym stopniu nieużytki. Proponowane kryterium 0,1 ha
wydaje się, więc niewystarczające z przyczyn podanych
powyżej, w związku, z czym
zasadnym wydaje się zastosowanie kryterium 1% powierzchni zadeklarowanej.
W proponowanym rozwiązaniu, różnica w powierzchni
będzie zwiększać się wraz z
powierzchnią zalesienia, co w
omawianym przypadku 50 ha
powierzchni zalesienia utworzy granice błędu na poziomie 0,5 ha. Podczas zalesiania
tak dużej powierzchni szczególnie obszarów, na których
dłuższy czas nieprowadzona
była gospodarka rolna może
dojść do nieznacznych przesunięć w obrębie granic lub
nieprecyzyjnego określenia
granic obszaru przeznaczonego pod zalesienie.
W uzasadnieniu do projektu na stronie 8 podano:

„W takim przypadku pomoc jest przyznawana do
powierzchni obszaru zadeklarowanego, gdyż na skutek
fikcji prawnej określonej w
powyższym przepisie obszar
zatwierdzony jest uznany za
równy obszarowi zadeklarowanemu”. Taka sytuacja rodzi
komplikacje w odniesieniu
do ustalenia powierzchni objętej zobowiązaniem. Dlatego
też powstaje inne pytanie niż
zawarte w uzasadnieniu do
projektu rozporządzenia, a
wymienione na str. 9 – czy
rolnik ma płacić 5 lat wstecz
za błędy i chaos urzędniczy?
Samorząd rolniczy zgadza
się, że nieścisłości powinny
być likwidowane w drodze
nowelizacji rozporządzenia,
ale błąd urzędnika nie może
być tylko sankcją dla rolnika.
Zasadne jest wprowadzenie
§ 16 d – umożliwiające spadkobiercy po zmarłym rolniku
kontynuowanie zalesienia i
otrzymywanie premii zalesieniowej.
Zdaniem samorządu rolniczego niedopuszczalnym
jest zmiana przepisów doty-

czących sankcji za nieprzestrzeganie zapisów dotyczących planów zalesieniowych
działająca do 5 lat wstecz,
tym bardziej, że wynika ona z
rozporządzenia Komisji (UE)
nr 65/2011 czyli znana była
od 2011 roku. Dlatego też zaproponowano odpowiednio
zmienić §2, stosując go również do zmniejszenia płatności za zalesienie. Niezasadnym i wysoce nagannym
społecznie wydaje się ustanowienie przepisu zwrotu przez
rolnika 5 lat wstecz premii
zalesieniowej za niekoszenie
chwastów bądź niewykonanie cięć pielęgnacyjnych. Kto
i w jaki sposób udowodni rolnikowi, że 5, 4, 3, lata temu
cięcie lub wykoszenie nie
było przeprowadzone. Dlatego też bezwzględnie należy
zmienić projektowane w tym
zakresie przepisy.
Przedstawiając powyższe,
Zarząd KRIR zwrócił się o
uwzględnienie przedstawionego stanowiska w toku prowadzonych prac legislacyjnych.
Opracowanie: KRIR

nym we wszystkich krajach
UE zmierzającym do realizacji zobowiązań wynikających
z uregulowań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Likwidacja lub włączenie Kasy w
struktury ZUS mogłoby spowodować ich redukcję lub likwidację.
Po przeanalizowaniu projektu ustawy, przedstawiając
powyższe wątpliwości, Zarząd KRIR wyraził przekonanie, że likwidacja KRUS
w proponowanej formie nie
przyniesie żadnych znaczących oszczędności dla bu-

dżetu państwa, a raczej wygeneruje dodatkowe koszty
– chociażby związane z powiązaniem systemów informatycznych funkcjonujących
w obu instytucjach. Projekt
ustawy nie został poprzedzony dogłębną analizą
funkcjonowania KRUS, czy
też analizą kosztów finansowych i społecznych obsługi
ubezpieczonych, dlatego też
Zarząd KRIR przedstawił negatywną opinię do przedstawionego projektu.
Opracowanie: KRIR

MRiRW na temat
zabezpieczenia
środków na OSN

Możliwe będzie wsparcie inwestycji, które poprawiają
ogólną efektywność gospodarstwa rolnego.
W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w
sprawie zabezpieczenia w nowej perspektywie finansowej 2014–20 wystarczających środków na Obszary
Szczególnie Narażone OSN, Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi poinformowało, iż jeżeli chodzi o zabezpieczenie środków finansowych w ramach perspektywy 2014–2020 na wsparcie gospodarstw rolnych na
obszarach OSN, to projekt rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) przewiduje możliwość wsparcia inwestycyjnego gospodarstw. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 18 projektu ww. rozporządzenia, możliwe
będzie wsparcie inwestycji, które poprawiają ogólną
efektywność gospodarstwa rolnego.
Zgodnie z obecnymi założeniami ww. projektu, pomoc będzie skierowana na inwestycje przyczyniające
się do poprawy konkurencyjności sektora rolnictwa i
zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych (priorytet 2 rozwoju obszarów wiejskich), a więc każda
operacja będzie musiała przyczyniać się do realizacji
tak określonego priorytetu, bez względu na obszar,
na którym będzie realizowana. Zakłada się, że pomoc przeznaczona będzie na restrukturyzację określonej grupy gospodarstw, np. gospodarstw o niskim
udziale w rynku.
MRiRW poinformowało także, że w resorcie toczą
się prace koncepcyjne na Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na kolejny okres programowania
(2014–2020), który jest poddany konsultacjom, w tym
także z samorządem rolniczym. Termin zgłoszenia
wstępnych uwag minął 15.05.2013. Samorząd rolniczy
wniósł szereg uwag do Wstępnego Zarysu Programu.
Opracowanie: KRIR

Strona 38
Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Pszenica ozima
Nakład
1. Materiał siewny
2. Nawożenie:
Saletra amonowa
Polifoska 6-20-30
Ca/Mg co 4 lata
Razem nawożenie
3. Ochrona roślin
Huzar Activ 387 OD
Bumper 250 EC
Fury 100 EW
Antywylegacz pł. 675 SL
Razem ochrona
4. Inne
Sznurek
5. Usługi
Bizon Super
Prasa
Wapnowanie co 4 lata
Razem usługi
6. Praca ciągnika
Podorywka
Bronowanie
Orka siewna
Bronowanie
Wysiew nawozów (3x)
Uprawa przedsiewna
Siew
Opryski (4x)
Bronowanie
Odbiór ziarna
Zwózka słomy
Transport zewnętrzny
Razem praca ciągnika
7. Podatek
8. Ubezpieczenie uprawy
9. OC rolników
Razem koszty bezpośrednie
10. Koszty ogólnogospodarcze
w tym amortyzacja
11. Koszt pracy ludzkiej
Suma kosztów
Wartość produkcji i wynik finansowy
Produkt główny (netto)
Ryczałtowy zwrot VAT
Cena brutto
Koszt produkcji ziarna
Przychód (ziarno)
Produkt uboczny (słoma)
Dopłata do mat. siewnego
Dopłata bezpośrednia
Razem przychód
Wynik finansowy
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa
Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Jęczmień jary
Nakład
1. Materiał siewny
2. Nawożenie:
Saletra amonowa
Polifoska 6-20-30
Ca/Mg co 4 lata
Razem nawożenie
3. Ochrona roślin
Mustang 306 SE
Bumper 250 EC
Fury 100 EW
Razem ochrona
4. Inne
Sznurek
Razem inne
5. Usługi
Bizon Super
Prasa
Wapnowanie co 4 lata
Razem usługi
6. Praca ciągnika
Podorywka
Bronowanie
Orka zimowa
Bronowanie
Wysiew nawozów (3x)
Uprawa przedsiewna
Siew
Opryski (2x)
Odbiór ziarna
Zwózka słomy
Transport zewnętrzny
Razem praca ciągnika
7. Podatek
8. Ubezpieczenie uprawy
9. OC rolników
Razem koszty bezpośrednie
10. Koszty ogólnogospodarcze
w tym amortyzacja
11. Koszt pracy ludzkiej
Suma kosztów
Wartość produkcji
Produkt główny (netto)
Ryczałtowy zwrot VAT
Cena brutto
Koszt produkcji ziarna
Przychód (ziarno)
Produkt uboczny (słoma)
Dopłata do mat. siewnego
Dopłata bezpośrednia
Razem przychód
Wynik finansowy
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa

IZBY ROLNICZE
Jednostka
dt

Sierpień 2013
Ilość
2,5

Cena
197,00

Wartość
492,50

dt
dt
t

3,5
3,5
4

141,10
210,18
134,10

493,85
735,63
134,10
1363,58

kg(l)
kg(l)
kg(l)
kg(l)

1
0,5
0,1
2

123,00
94,01
142,23
9,90

123,00
47,01
14,22
19,80
204,03

szt.

1,5

30,00

45,00

godz.
godz.
godz.

1,25
1
0,5

315,00
160,00
273,00

393,75
160,00
34,13
587,88

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

1,6
0,6
3
0,6
2,1
1,5
1,4
3,6
1,5
1
2
2
20,9

46,83
38,43
46,83
38,43
38,43
46,83
38,43
38,43
38,43
46,83
38,43
46,83

godz.

35

10,00

dt
%
zł/dt
zł/dt

50
7

65,24
4,57

dt
zł/ha
zł/ha

30

zł/ha
%

Jednostka
dt
dt
dt
t

Sierpień 2013
Ilość
1,7
3
3
4

74,93
23,06
140,50
23,06
80,70
70,25
53,80
138,34
57,64
46,83
76,85
93,67
879,62
189,65
41,88
3,90
3808,04
952,26
694,40
350,00
5110,30
3262,00
228,34
69,81
74,50
3490,34
341,85
100,00
943,52
4875,71
-234,58
66,22

Cena
179,00

Wartość
304,30

141,10
210,18
134,10

423,30
630,54
134,10
1187,94

kg(l)
kg(l)
kg(l)

0,5
0,5
0,1

119,31
94,01
142,23

59,66
47,01
14,22
120,88

szt.

1

30,00

30,00
30,00

godz.
godz.
godz.

1,1
0,75
0,5

315,00
160,00
273,00

346,50
120,00
34,13
500,63

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

1,6
0,6
3
0,6
2,1
1,5
1,4
1,8
1
2
2
17,6

46,83
38,43
55,24
46,83
38,43
46,83
38,43
38,43
46,83
38,43
46,83

godz.

28

10,00

dt
%
zł/dt
zł/dt
zł
dt
zł/ha
zł/ha

40
7

58,30
4,08

zł/ha
%

20

74,93
23,06
165,72
28,10
80,70
70,25
53,80
69,17
46,83
76,85
93,67
783,08
189,65
27,98
3,90
3148,36
952,26
658,68
280,00
4380,62
2332,00
163,24
62,38
76,26
2495,24
286,85
100,00
943,52
3825,61
-555,00
15,74

Nr 09/2013 (102)
Opracowanie: Kornel Pabiszczak
i Grzegorz Wysocki
st. specjaliści Wielkopolskiej Izby Rolniczej
www.wir.org.pl
tel. (61) 84 64 405

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Rzepak ozimy
Nakład
1. Materiał siewny
2. Nawożenie:
Saletra amonowa
Polifoska 6-20-30
Ca/Mg co 4 lata
Razem nawożenie
3. Ochrona roślin
Metaz 500 S.C.
+ Kemifam Super 320 S.C.
Fury 100 EW
Mospilan 20 SP
Brasifun 250 EC
Roundup Strong 540 SL
Razem ochrona
4. Usługi
Bizon Super
Wapnowanie co 4 lata
Razem usługi
5. Praca ciągnika
Podorywka
Bronowanie
Wysiew nawozów (3x)
Orka siewna
Bronowanie
Oprysk herbicydem
Uprawa przedsiewna
Siew
Oprysk insektycydami (2x)
Odbiór ziarna
Transport zewnętrzny
Razem praca ciągnika
6. Podatek
7. Ubezpieczenie uprawy
8. OC rolników
Razem koszty bezpośrednie
9. Koszty ogólnogospodarcze
w tym amortyzacja
10. Koszt pracy ludzkiej
Suma kosztów
Wartość produkcji
Produkt główny (netto)
Ryczałtowy zwrot VAT
Cena brutto
Koszt produkcji
Dopłata bezpośrednia
Suma przychodów
Wynik finansowy
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa
Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
BURAK CUKROWY
Nakład
1. Materiał siewny
2. Nawożenie:
Saletra amonowa
Polifoska 6-20-30
Ca/Mg co 4 lata
Razem nawożenie
3. Ochrona roślin:
Betanal Elite 274 EC (1)
Betanal Elite 274 EC (2)
Horizon 250 EW
Dimezyl 400 EC
Razem ochrona
4. Usługi:
Wapnowanie co 4 lata
Siewnik punktowy Gama
Kombajn wielorzędowy (Holmer)
Razem usługi
5. Praca ciągnika
Podorywka
Bronowanie
Orka zimowa
Bronowanie
Wysiew nawozów (3x)
Oprysk herbicydem
Uprawa przedsiewna (2x)
Uprawa międzyrzędowa
Oprysk herbicydem (2x)
Załadunek korzeni z pryzmy
Transport zewnętrzny
Razem praca ciągnika
6. Podatek
7. Ubezpieczenie uprawy
8. OC rolników
Razem koszty bezpośrednie
9. Koszty ogólnogospodarcze
w tym amortyzacja
10. Koszt pracy ludzkiej
Suma kosztów
Wartość produkcji
Produkt główny (netto)
Ryczałtowy zwrot VAT
Cena brutto
Koszt produkcji korzeni
Dopłata bezpośrednia
Dopłata „cukrowa”
Suma przychodów
Wynik finansowy
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa

Jednostka
dt

Sierpień 2013
Ilość
0,04

Cena
8000,00

Wartość
320,00

dt
dt
t

5
4
4

141,10
210,18
134,10

705,50
840,72
134,10
1680,32

kg(l)
kg(l)
kg(l)
kg(l)
kg(l)
kg(l)

2
3
0,1
0,1
0,8
2,5

82,58
82,50
142,23
464,00
58,76
45,00

165,16
247,50
14,22
46,40
47,01
112,50
632,79

godz.
godz.

1,25
0,5

315,00
273,00

393,75
34,13
427,88

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

1,6
0,5
2,1
3
0,5
0,8
1,5
1
1,2
1
2
15,2

46,83
38,43
38,43
46,83
38,43
38,43
46,83
38,43
38,43
46,83
46,83

godz.

30

10,00

74,93
19,21
80,70
140,50
19,21
30,74
70,25
38,43
46,11
46,83
93,67
660,59
189,65
86,85
3,90
4001,98
952,26
632,70
300,00
5254,23

dt
%
zł/dt
zł/dt
zł/ha

30
7

125,87
8,81

3776,10
264,33
134,68
175,14
943,52
4983,95
-270,29
57,3

Cena
800,00

Wartość
1040,00

zł/ha
%

Jednostka
js

Sierpień 2013
Ilość
1,3

dt
dt
t

3,5
4
4

141,10
210,18
134,10

493,85
840,72
134,10
1468,67

kg(l)
kg(l)
kg(l)
kg(l)

1
1
0,8
0,8

125,40
125,40
93,00
36,40

125,40
125,40
74,40
29,12
354,32

godz.
godz.
ha

1
1,5
1

273,00
200,00
1100,00

273,00
300,00
1100,00
1673,00

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

1,4
0,6
3
0,6
2,1
0,6
3
2
1,2
3
17
34,5

46,83
38,43
55,24
46,83
38,43
38,43
46,83
38,43
38,43
46,83
46,83

godz.

84,5

10,00

65,57
23,06
165,72
28,10
80,70
23,06
140,50
76,85
46,11
140,50
796,17
1586,33
189,65
70,86
3,90
6386,73
952,26
841,62
845,00
8183,98

dt
%
zł/dt

500
7

11,81
0,83

zł/dt
zł/ha
zł/t
zł
zł/ha
%

52,44

5905,00
413,35
12,64
16,37
731,72
2622,00
9672,07
1488,09
276,81
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Agregaty ściernis

kowe

www.wrp.pl

Agregaty

Strona 39
Prosto od Producenta - Sprzedam rozdrabniacz
słomy do BIZONA NOWOŚC !– Z56, Z58, Z40,
Z50, BS; FORTSCHRITTA – 512, 514, 524, SAME
DEUTZ-FAHRE, kosiarkę rotacyjną, owijarkę do bel,
kultywator ścierniskowy, stoły do rzepaku, rozsiewacz
nawozów i inne z Niemiec, Ceny promocyjne. Dowóz
cały kraj. Tel. 0604-184-345

uprawowe

WR-43/13

w ofercie: agregaty uprawowe, agregaty
ścierniskowe, owijarki bel, agregaty
talerzowe, głębosze, brony, chwytaki,
łyżki, widły-krokodyl

www.wrp.pl

PPUH Kinstal • Piotr Kin • Małe Chełmy 1a • 89-632 Brusy
tel./fax: 52-398-13-24 • kom: 604-597-590
PROMOCJA – 4950 ZŁ netto

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) 1,35m/1,65m/1,85m/2,10m;Stoły do
rzepaku (najazdowe) Bizon, Claas, JD, NH, i wszystkie
inne; Kabiny do ciągników i Bizona; przetrząsaczozgrabiarki, zgrabiarki;Agregaty uprawowosiewne;Agregaty talerzowe i głębosze.
DOWÓZ CAŁY KRAJ.Tel; 695735429
WR-122/12

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

PROMOCJA - 2950 ZŁ netto

- WR-124/12

JUMBO RBK chwytak do bel

MASZT DO JUMBO RBK
zakres podnoszenia: 150 lub 200cm

OSTRZE NAPOWIETRZAJĄCE
chłodzenie, suszenie ziarna

NA NASZEJ STRONIE
WWW.ZMC.PL ZNAJDĄ PAŃSTWO
PEŁNĄ OFERTĘ MASZYN
NOWYCH I UŻYWANYCH
Zakłady Metalowe Charbrowo Sp. z o.o.
Charbrowo 47, 84-352 Wicko, woj. pomorskie
Tel. +48 59-861-17-58, fax + 48 59-861-17-59
e-mail: biuro@zmc.pl, www.zmc.pl, allegro: zmc_2009

P.P.U.H. ''ROLMECH''
Władysław Cymski
83-022 Grabiny Zameczek
ul. Grabowa 1

TANIE WAPNO

65 zł/t
SORTOWNIK ROLKOWY
sortowanie ziemniaków,
model 2013

Ciągniki, maszyny rolnicze, maszyny komunalne
Sprzedaż części zamiennych, oleje, smary
Serwis maszyn, klimatyzacji
Zakuwanie węży
Dwupłaszczowe zbiorniki paliw

• Nowy CIĄGNIK SADOWNICZY już od 50 000
zł tel. 691 11 55 99
– WR-101/13

• Nowy CIĄGNIK z zabudową leśną już od 70 000 zł
tel. 691 11 55 99
– WR-101/13

• Nowy CIĄGNIK KOMUNALNY już od 60 000 zł
tel. 691.11 55 99
– WR-101/13

Doskonałe wapno węglanowe

Tel. 604 628 728 • www.agrotradegrupa.com

tel.(0-58) 682-86-97,
602-309-543
www.rolmech.com.pl

Sprzedam kuca Shetland
ogierek, ur. 07.05.2012 r.
Atrakcyjna cena.
Kontakt: 695 750 532

Pyrzyce
ul. Poznańska 20
tel: 797 196 935

maszyny rolnicze • ciągniki rolnicze • części zamienne • akcesoria • serwis
Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma S.A.
ul. Letnia 12 • 70-813 Szczecin-Dąbie • tel: 91 46 00 002
internet: www.agromasa.com e-mail: agroma@agromasa.com
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tel: 797 197 926
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