
Ciągnik nie odpala  
w czasie mrozów.  
Od czego zacząć?

Mamy jesień i choć klimat wyraźnie nam się ociepla, to na 
pewno możemy jeszcze liczyć na to, że przyjdzie mniejszy 
lub większy mróz. Ten, jak od dawna wiadomo, nie lubi się 
z silnikami diesla i pewnego mroźnego poranka może się 
okazać, że nasz ciągnik nie zapali. Co wtedy?

Ciągnik rolniczy to 
maszyna, którą 
coraz częściej wy-
korzystujemy w rol-
nictwie przez cały 

rok. Z tego powodu, a przy-
najmniej w teorii, każdego 
dnia, w każdych warunkach 
i temperaturze musi dać się 
uruchomić. Czasem jednak 
po przekręceniu kluczyka 
silnik nie odpala, a im zim-
niej na dworze, tym praw-
dopodobieństwo ciszy pod 
maską się zwiększa. 

Każdy ciągnik ma dwie 
instalacje, które z mrozem 
się nie lubią: paliwową 

i elektryczną. Obie bywa-
ją źródłem problemów 
i szczególnie zimą wymaga-
ją zwiększonej uwagi użyt-
kownika maszyny. Obie też 
osobno i wspólnie mogą 
unieruchomić ciągnik, po-
wodując jego nagłą awarię. 
Samodzielnie diagnozując 
przyczynę unieruchomienia 
maszyny, musimy przyjrzeć 
się więc każdej z nich osob-
no, ale także kompleksowo.

 � Instalacja paliwowa w czasie 
mrozów

Nikt już dziś nie jest 
zaskoczony tym, że od 

października do marca 
używamy zimowego oleju 
napędowego. Posiada on 
formułę zapobiegającą 
wytrącaniu się w ujem-
nych temperaturach frak-
cji parafinowych w oleju 
napędowym. To właśnie 
związki parafiny, całko-
wicie nieszkodliwe latem, 
przy ujemnych tempera-
turach zmieniają stan sku-
pienia z płynnego na stały, 
powodując nieraz całko-
wity brak przepływu pa-
liwa w przewodach czy 
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Kiedy wykonać zabieg przy użyciu  
fungicydu w terminie T-0?

W istniejącej sytuacji, kiedy odczuwamy, że następuje ocieplenie 
klimatu, zmieniają się warunki, w których rozwijają się jesienią 
i zimą zboża, w Europie Zachodniej zabieg T-0 jest często 
wykonywany w pszenicy i jęczmieniu. Powodem tego jest to, że 
u naszych zachodnich sąsiadów od lat warunki jesienią i zimą 

bardziej sprzyjały rozwojowi roślin w porównaniu do tych, które występowały 
w Polsce. 

Wydaje się, 
że obecnie 
w naszym 
kraju za-
czynają pa-

nować warunki zbliżone 
do tych, które obserwowa-
no niedawno w Niemczech 

czy Wielkiej Brytanii. Uwa-
żano, że w produkcji zbóż 
ozimych warto rozważać 
i planować zastosowanie 
fungicydów do ochrony 
zbóż przed porażeniem ich 
przez grzyby chorobotwór-
cze jeszcze jesienią. 

Jęczmień sieje się wcze-
śniej niż inne gatunki zbóż 
ozimych, bo tego wyma-
ga, aby można uzyski-
wać wysokie plony ziar-
na w czasie żniw. Z kolei 
pszenica, aby dobrze plo-
nowała potrzebuje wielu 

czynników, w tym zaopa-
trzenia w wysokie dawki 
składników pokarmowych. 
Mówimy w takiej sytuacji, 
że jest to intensywna upra-
wa pszenicy. W przypad-
ku jęczmienia i pszenicy 
zabieg T-0 jest potrzeb-
ny, aby zapobiec lub za-
hamować wiele gatunków 
grzybów występujących już 
po wschodach i w czasie 
wegetacji jesiennej lub zi-
mowej, w której nie poja-
wia się ujemne temperatu-
ry, a dominują dni i noce 

z temperaturami dodatni-
mi. Niekiedy wynoszą one 
nawet kilkanaście stopni na 
plusie, szczególnie w czasie 
dnia. Wymienione gatunki 
są jako pierwsze najbardziej 
narażone są na porażenie 
przez grzyby, takie jak: 

– Blumeria graminis (po-
wodujący mączniaka praw-
dziwego zbóż i traw);

– grzyby z rodzaju Puc-
cinia (sprawcy rdzy żół-
tej, brunatnej, jęczmienia).

Czytaj str. 9 � Septorioza

Jesienna ocena kondycji 
plantacji rzepaku 
ozimego

Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny, w zakończonym sezonie rzepak zebrano 
w Polsce z powierzchni około 1,05 mln ha. Produkcja 
w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 15% i wyniosła 
3,7 mln t. Otrzymany surowiec jest wysokiej jakości 

z zaolejeniem ponad 40-procentowym. 

Zostawmy jednak 
podsumowanie 
minionego sezo-
nu i przejdźmy do 
oceny kondycji 

plantacji pod nowe zbiory. 
Rzepak najczęściej wysiewa 
się pomiędzy połową sierp-
nia a początkiem września. 
Głównym zagrożeniem dla 
roślin w momencie startu 
wegetacji są panujące wa-
runki pogodowe. A z nimi 
bywa bardzo różnie. Tak 
było i w tym roku. Począt-
kowo bardzo sucha aura 
w drugiej połowie sierpnia 

przeszła w okres ponad-
normatywnych opadów. 
Część plantacji, niestety, nie 
sprostała wyzwaniom jakie 
przyniosła pogoda i musia-
ła zostać przesiana. Spra-
wia to, że zastanawiamy się 
nad kondycją roślin. Czy te 
wysiane w terminie rozwi-
jają się prawidłowo? A co 
z tymi, których siew musie-
liśmy opóźnić czy przesiać?

Jak zatem powinny wyglą-
dać rośliny jesienią, przed 
wejściem w stan spoczynku 
zimowego? W celu określe-
nia fitofenologicznych faz 

rozwojowych stosuje się 
skalę BBCH. Skala opiera 
się na systemie kodu dzie-
siętnego, który dzieli się 
na zasadnicze i drugorzęd-
ne fazy rozwoju. Pierwsza 
cyfra kodu od 0 do 9 okre-
śla makrostadium fenolo-
giczne rośliny, druga – jej 
mikrostadium (również od 
0 do 9). Skala precyzuje 
stopień rozwoju danego 
makrostadium. Brak cią-
głości cyfrowej w oznacze-
niach poszczególnych faz 

Czytaj str. 4 Czytaj str. 17
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Korekta: Monika Kardasz

Czym i do kiedy nawozić rzepak jesienią?
Długa jesień sprzyja rozwojowi rzepaku. Plantacje dobrze rozwinięte będą wymagały 
dodatkowego dokarmiania, ponieważ im większa biomasa roślin, tym ich większe 
potrzeby pokarmowe, a roślinom trzeba pomóc w tworzeniu sztywnej tkanki 
mechanicznej.  Wskazane jest także dokarmianie roślin słabszych, w celu przyspieszenia 
ich wzrostu.  W artykule podpowiadamy czym i do kiedy jesienią nawozić rzepak.

Nawożenie dolist-
ne jest szybkim 
sposobem na do-
starczenie rośli-
nom  niezbęd-

nych składników,  zwłaszcza 
że w okresie jesieni rzepak 
ma często jeszcze słabo roz-
winięty system korzeniowy 
przez co trudniej jest mu 
pobrać wystarczającą ilość 
składników z gleby. Dokar-
mianie jesienne pomaga ro-
ślinom zbudować grubszą 
szyjkę korzeniową, w któ-
rej gromadzone są substan-
cje zapasowe. To z nich ro-
ślina w pierwszej kolejności 
korzysta wiosną, gdy staru-
je z  wegetacją.

 � Dokarmianie jesienne
Pierwszy zabieg nawo-

żenia przez liście przepro-
wadza się jesienią, najczę-
ściej od 5. liścia rzepaku 
(BBCH 15). W tym okresie 
podajemy makro- i mikro-
elementy. Stosujemy m.in. 
nawóz dolistny z podwyż-
szoną zawartością fosforu, 
dodatek siarczanu magne-
zu i bor. Wczesnojesienne 
nawożenie dolistne rzepa-
ku to także właściwy i ostat-
ni przed wiosną moment 
(ograniczają nas przepi-
sy wynikające z tzw. pro-
gramu azotanowego) na 

dokarmienie roślin azo-
tem przez liście. 

W późniejszych miesią-
cach jesieni zasadne jest 
nawożenie mikroelemen-
tami, przede wszystkim 
borem, manganem i moli-
bdenem. Pierwiastki te są 
składnikami enzymów od-
powiedzialnych za metabo-
lizm węglowodanów, do-
starczenie roślinom energii 
w przemianie materii oraz 
mechaniczną sztywność 
ścian komórkowych. Wła-
ściwe zaopatrzenie roślin 
ww. składniki poprawia go-
spodarkę azotową, co rzutu-
je na przygotowanie roślin 
do zimy i zwiększenie ich 
odporności na niskie tem-
peratury. Zabieg dokarmia-
nia dolistnego przeprowa-
dza się do 3 tygodni przed 
spoczynkiem zimowym.

 � Rola boru, manganu  
i molibdenu

Bor jest m.in. odpowie-
dzialny za podział komó-
rek stożka wzrostu łodygi 
i korzenia, funkcjonowa-
nie tkanek asymilacyjnych 
i przewodzących. Razem 
z potasem odpowiada za 
transport węglowodanów 
i gospodarkę wodną roślin 
oraz przemiany azotu. Duże 
jesienne zapotrzebowanie 

rzepaku na bor wynika 
z tworzenia organów ge-
neratywnych. Jeśli występu-
ją niedobory tego składni-
ka to u roślin obserwujemy 
skarłowaciałe liście ser-
cowe, pozostałe liście na 
brzegach i wierzchołu są 
zaczerwienione. Na prze-
kroju korzenia widoczne 
są charakterystyczne puste 
przestwory. Niedożywienie 
roślin borem może skutko-
wać obniżeniem plonu na-
sion o ok. 20%. 

Mangan aktywuje enzy-
my biorące udział w me-
tabolizmie białek, cukrów 
i lipidów. Uczestniczy 
w fotosyntezie, gospodar-
ce hormonalnej rośliny oraz 
zwiększa odporność na cho-
roby. Stymuluje pobieranie 
fosforu, przez co pośrednio 
wpływa na rozwój systemu 
korzeniowego. Przy deficy-
cie tego składnika korzenie 
nie rozwijają się prawidłowo 
i gorsze jest przewodzenie 
składników pokarmowych. 
Ponadto mangan wraz z in-
nymi składnikami jest od-
powiedzialny za gospo-
darkę azotową – aktywuje 
enzymy redukcji azotanów, 
co oznacza, że wpływa na 
uwodnienie tkanek i tym 
samym przygotowanie ro-
ślin do zimy.

Molibden także odpowia-
da za prawidłowe przemia-
ny i wykorzystanie azotu, 
w szczególności reduk-
cję azotanów. Ich nadmiar 
zwiększa uwodnienie tka-
nek i komórek rośliny, w wy-
niku czego są one w więk-
szym stopniu narażone na 
wymarzanie. Pierwiastek 
uczestniczy też w gospo-
darce fosforu, wpływa na 
poprawę fotosyntezy oraz 

nagromadzenie odpowied-
niej ilości białek oraz wę-
glowodanów i tym samym 
na lepsze gospodarowanie 
wodą. Molibden bierze też 
udział w zwiększeniu od-
porności roślin na choro-
by wirusowe.

 �Wyłomek
Na glebach kwaśnych (PH 

poniżej 6,2) wybieramy na-
wozy o podwyższonej za-
wartości manganu, na gle-
bach obojętnych, zwłaszcza 
zasadowych (pH powyżej 
6,2) – z większą zawarto-
ścią molibdenu.

 � Zdaniem eksperta

Tegoroczne siewy rzepa-
ku nie należały do najła-
twiejszych. W wielu regio-
nach kraju opady deszczu, 
występujące w drugiej poło-
wie sierpnia, spowodowały 
opóźnienie siewu. Wilgot-
ne warunki w trakcie siewu, 
skłoniły wielu rolników do 
wyboru doglebowych metod 
ochrony przed chwastami, 
co dodatkowo spowodowało 
na wielu plantacjach fitotok-
syczne efekty i wrześniowy 
rozwój rzepaku był utrud-
niony. Ponadto wrzesień 
był dość chłodny. Opady 
deszczu rozłożyły się nie-
równomiernie na terenie 

kraju i w niektórych czę-
ściach Polski było ich zbyt 
dużo, w innych zbyt mało, 
co również przełożyło się na 
złą kondycję rzepaku.

Dopiero październik przy-
niósł wzrost temperatury, co 
widocznie poprawiło aktu-
alny stan plantacji. Rzepak 
znajduje się na większości 
pól w fazie 6.–8. liścia i zo-
stały już zastosowane zabie-
gi regulacyjno-fungicydowe, 
a także odżywcze. 

Ze względu na trudny 
start rzepaku i ograniczoną 
ilość dostarczonych skład-
ników pokarmowych jesie-
nią, wielu rolników zasta-
nawia się nad ich bieżącym 
uzupełnieniem.  Do kiedy 
można bezpiecznie odży-
wiać rzepak? 

Odpowiedź na to pytanie 
jest trudna, ponieważ jest 
uzależniona przede wszyst-
kim od przebiegu pogody. 
Jeżeli najbliższe dni będą 
ciepłe, bez przymrozków, 
a takie są zapowiedzi sy-
noptyków,  można dokonać 
korekty nawożenia.

W związku z aktualnymi 
przepisami tzw. programu 
azotanowego, obowiązu-
jące terminy nie pozwalają 
na korektę nawożenia azo-
tem. Pozostałe pierwiastki, 
zarówno makro-, jak i mi-
kroelementy możemy do-
starczyć, a w sposób szybki 
i bezpieczny w formie na-
wożenia dolistnego. 

Należy pamiętać o kilku 
ważnych aspektach:
l  Bezwzględnie powin-

niśmy analizować pro-
gnozę pogody.  Wyko-
nywany zabieg odżywczy 
musi być bezpieczny dla 

rośliny, dlatego nie mogą 
występować przymrozki, 
które mogą obniżyć sku-
teczność zabiegu odżyw-
czego lub wpłynąć nega-
tywnie na roślinę.

l  Przyjmuje się, że ostat-
nie odżywienie dolist-
ne, powinno zostać 
wykonane około trzy 
tygodnie przed przewi-
dywanym terminem za-
trzymania jesiennej we-
getacji, dlatego zalecany 
jest monitoring prognoz 
długoterminowych. 

l  Jeżeli istnieje koniecz-
ność, można w tym za-
biegu przeprowadzić 
uzupełnienia np. fosfo-
ru, ale również mikro-
elementów: bor, mangan, 
molibden, cynk. Mikro-
elementy biorą udział 
w wielu procesach za-
chodzących w roślinie, 
dlatego ich prawidłowe 
zbilansowanie jesienią, 
będzie miało wpływ na 
dobre przezimowanie. 
W przypadku rzepaku 
należy zwrócić uwagę na 
odżywianie: 
t borem – dawka jesien-
na od 150 do 300 g/ha,  
t manganem – dawka 
jesienna od 100 do 200 
g/ha,
t molibden – dawka je-
sienna około 10 g/ha.

Rzepak w listopadzie, przy 
ciepłej aurze, może wzmoc-
nić swoją kondycję i późne 
zabiegi odżywcze, wykona-
ne w prawidłowych warun-
kach, będą wpływały pozy-
tywnie na jego odporność 
na stresy abiotyczne.

Tekst i zdjęcia:  
Katarzyna Szulc

 � Zabieg dokarmiania dolistnego przeprowadzić możemy 
do 3 tygodni przed spoczynkiem zimowym

 � Barbara Amroży, Chief 
Agronomist Yara Poland
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rozwojowych wynika stąd, 
że kod BBCH jest uniwer-
salny dla wszystkich roślin, 
a wiele z nich, zwłaszcza 
jednoliścienne, przecho-
dzą fazy rozwojowe nie-
występujące u gatunków 
dwuliściennych. W przy-
padku rzepaku BBCH po-
mija czwartą fazę rozwojo-
wą. W jesiennym rozwoju 
rzepaku wyróżniamy na-
stępujące fazy:
BBCH 0 – Kiełkowanie 
i wschody
• 00 nasiona suche,
• 01 pęcznienie nasion,
• 02 przemiany substancji 

zapasowych w nasieniu,
• 03 ukazanie się korzon-

ka zarodkowego,
• 04 formowanie przez za-

rodek łodyżki podliście-
niowej (hypokotylu),

• 05 łodyżka podliścienio-
wa pojawia się nad po-
wierzchnią gleby w po-
staci zagiętego kolanka,

• 06 prostowanie kolanka 
nad ziemią i rozwój liście-
ni (początek wschodów),

• 07–09 wzrost liścieni.
BBCH 1 – Formowanie 
i rozwój rozety liściowej

10 liścienie całkowicie 
rozwinięte, między nimi 
pojawia się ogonek pierw-
szego liścia,
• 11 faza 2. liścia,
• 12 faza 3 liści,

• 13 faza 4 liści,
• 14–18 faza kolejnych 

liści,
• 19 ponad 9 liści w rozecie.
BBCH 2 – Okres zimowe-
go spoczynku roślin
• 20 zakończenie wzrostu 

roślin i tworzenia no-
wych liści.
Prawidłowo przygotowa-

ny do zimy rzepak powinien 
charakteryzować się roze-
tą złożoną z co najmniej 
8–12 liści, szyjką korzenio-
wą o średnicy 10–20 mm 
oraz systemem korzenio-
wym sięgającym w głąb 
gleby na głębokość co naj-
mniej 25 cm. Wygląd sys-
temu korzeniowego może 
wskazać nam błędy, jakie 
pojawiły się w przygotowa-
niu stanowiska. Zakrzywio-
ny, z wieloma rozwidlenia-
mi korzeń świadczy o zbitej 
i zagęszczonej strukturze 
gleby. Przyczyn tego może 
być kilka, poczynając od 
bardzo intensywnych, na-
walnych opadów deszczu 
i powstaniu skorupy glebo-
wej po niewłaściwie prze-
prowadzone uproszczenia 
w uprawie, np. zbyt płytka 
uprawa. W tym przypad-
ku najczęściej dochodzi do 
zagęszczenia gleby w war-
stwie podoornej, przez 
którą korzenie rzepaku 
nie mogą się przebić. Ko-
rzenie boczne mogą rozra-
stać się na boki, gdy istnieje 

duża różnica w uwilgot-
nieniu pomiędzy wierzch-
nią a głębszymi warstwami 
gleby. Słaby rozwój korze-
nia świadczyć może także 
o nieuregulowanym odczy-
nie gleby i presji ze strony 
toksycznych jonów glinu. 
Słaby, płytki system korze-
niowy to w konsekwencji 
problemy z pobieraniem 
składników pokarmowych 
i wody. Wykształcenie się 
rozety to czas, w którym 
w stożku wzrostu nastę-
puje przejście z fazy we-
getatywnej w generatywną, 
zaprogramowany zostaje 
przyszły plon, pojawia-
ją się zawiązki przyszłych 
liści, rozgałęzień bocznych 
oraz kwiatostanów. Liczba 
liści w rozecie skorelowa-
na jest z liczbą rozgałęzień, 
na których wiosną pojawia-
ją się kwiatostany, a potem 
łuszczyny. Przyjmuje się, 
że rozeta składająca się  
z 8 liści to 4–5 rozgałęzień, 
10 liści odpowiada 6–7 roz-
gałęzieniom, a 12 liści to 
zawiązki 9–10 rozgałęzień. 
Powyższe dane oznacza-
ją, że cały potencjał plo-
notwórczy powinien zo-
stać wykształcony przed 
spoczynkiem zimowym. 
Po wznowieniu wegetacji 
wiosną możemy tylko za-
dbać o szybką regenerację 
i ograniczanie potencjal-
nych strat w plonie. Dla 

prawidłowego wytworze-
nia przez rzepak wszyst-
kich organów w okresie je-
siennym potrzeba od 75 do 
90 dni wegetacji. Ważna 
jest także suma tempera-
tur efektywnych, powin-
na ona kształtować się na 
poziomie około 900°C-dni:
• 90°C-dni – wschody;
• 150°C-dni – I para liści;
• 290°C-dni – II para liści;
• 440°C-dni – III para liści;
• 590°C-dni – IV para liści;
• 740°C-dni – V para liści;
• 890°C-dni – VI para liści.

Oprócz czynników kli-
matyczno-agrotechnicz-
nych na kondycję roślin 
wpływa występowanie na 
plantacji chorób i szkod-
ników. Do jesiennej grupy 
szkodników zaliczamy: 
pchełki ziemne i rzepako-
we, gnatarza rzepakowca, 
mszycę kapuścianą, tantni-
sia krzyżowiaczka i śmiet-
kę kapuścianą. Plantacje 
najwcześniej zagrożone 
są pchełkami. Jako pierw-
sza atakuje pchełka ziem-
na. Wygryza ona w liście-
niach okrągłe otworki. Przy 
dużym nasileniu szkodni-
ka może dojść do całkowi-
tego zniszczenia plantacji. 
Dorosłe osobniki osiągają 
wielkość 2–3 mm. Następ-
nie pojawia się pchełka rze-
pakowa. Jest ona większa 
od pchełek ziemnych, osią-
ga wielkość ok. 4 mm. Ob-
jawami żerowania chrzą-
szczy pchełki rzepakowej 
są widoczne na liścieniach 
i liściach otworki i szkiele-
towane liście. Zmniejsza 
się powierzchnia asymi-
lacyjna, dochodzić może 
do obumierania roślin. 
W celu określenia zagro-
żenia pchełkami wprowa-
dzono progi szkodliwości. 
Wynoszą one – odpowied-
nio – dla pchełek ziemnych 
jeden chrząszcz na metr 
bieżący rzędu. W przypad-
ku pchełki rzepakowej to  
3 chrząszcze na m.b. rzędu. 
Monitoring pchełek pro-
wadzi się przy pomocy 
żółtych naczyń począw-
szy od wschodów roślin. 
W celu ograniczenia za-
grożenia ze strony pchełek, 

jak i innych szkodników, 
zaprawia się materiał 
siewny zaprawami insek-
tycydowymi. Na rynku do-
stępne są zaprawy Lumiposa  
625 FS, Buteo Start oraz 
preparat biologiczny Inte-
gral Pro. Ponadto, gdy zaob-
serwowaliśmy przekrocze-
nie progów szkodliwości, 
możliwe jest wykonanie 
oprysków zarejestrowa-
nymi preparatami ochro-
ny roślin. Ich listę można 
znaleźć w wyszukiwarce na 
stronach MRiRW. Rzepak 
ze względu na dużą bio-
masę jest często pod presją 
wielu chorób grzybowych, 
takich jak sucha zgnilizna 
kapustnych, szara pleśń, 
cylindrosporioza i wiele 
innych. Ponadto, na plan-
tacjach pojawił się wirus 
żółtaczki rzepy (Turnip 
yellows virus, TuYV). To 
choroba wirusowa, którą 
rozpoznano w latach 70. 
ubiegłego wieku. Jednak 
do tej pory nie była groźna 
z punktu widzenia gospo-
darczego. Za jej rozprze-
strzenianie odpowiedzial-
ne są mszyce – wektory tej 
choroby. Rośliny porażone 
wirusem cechuje zahamo-
wanie wzrostu, mniejsza 
liczba odgałęzień bocznych 
oraz nasion w łuszczynie. 
Pierwsze symptomy cho-
roby możemy obserwować 
już jesienią na liściach. Są to 
początkowo jasnofioletowe 
przebarwienia na brzegach 
liści, które stopniowo obej-
mują całą blaszkę liściową. 
Pamiętajmy jednak, że po-
dobne objawy może po-
wodować niedobór azotu, 
fosforu czy reakcja na za-
stosowane środki ochrony 
roślin. Obecność wirusa 
w roślinie w konsekwencji 

prowadzi do utraty plonu. 
W tym przypadku, aby sku-
tecznie ograniczać straty, 
należy do uprawy wybierać 
odmiany rzepaku z genem 
odporności na TuYV. 

Pamiętajmy, że dobrze 
przygotowany do zimy rze-
pak to zdrowe i dobrze od-
żywione rośliny. O dobrej 
kondycji rzepaku zazwy-
czaj decydują szczegóły, 
zatem w jesiennej agro-
technice należy uwzględ-
nić dolistnie stosowanie 
mikroskładników. W przy-
padku rzepaku najważniej-
szy jest bor. Pełni on wiele 
funkcji w całym procesie 
wzrostu rzepaku. Odpo-
wiada za rozwój sytemu 
korzeni włośnikowych, sty-
muluje rozwój stożka wzro-
stu, wpływa na prawidłową 
budowę ścian komórko-
wych, zwiększając odpor-
ność na niektóre choroby 
i odporność mechaniczną 
roślin, reguluje gospodar-
kę wodną oraz wiele innych 
procesów biochemicznych, 
zwiększa efektywność na-
wożenia azotem, fosforem, 
potasem i magnezem oraz 
reguluje gospodarkę wap-
niem. Ponadto ważnymi 
mikroskładnikami są man-
gan i molibden. Strategia 
zazwyczaj obejmuje wyko-
nanie jednego zabiegu do-
karmiania dolistnego. Nale-
ży je przeprowadzić w fazie 
5–7 liści. Stosujemy zazwy-
czaj 100–250 g B/ha, 80–
200 g Mn/ha oraz 10–20 g 
Mo/ha. Jeżeli roślina two-
rzy większą, niż składającą 
się z 12 liści rozetę, wska-
zane jest wykonanie dwóch 
zabiegów.

Tekst i zdjęcia:
Artur Kozera

Dokończenie ze str. 1

Jesienna ocena kondycji  
plantacji rzepaku ozimego

 �W fazie liścieni rzepak najbardziej zagrożony jest uszkodzeniami przez pchełki

 � Różnice w rozwoju rzepaku wywołane przez brak opty-
malnych warunków w okresie wschodów
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Opóźnione siewy zbóż ozimych  
– argumenty za i przeciw

Jak co roku część plantatorów zdecyduje się zapewne na 
opóźnienie siewu, głównie pszenicy i może jeszcze  
pszenżyta. Czy tegoroczna aura będzie sprzyjała tego  
typu siewom? Jak to zwykle w rolnictwie bywa – najbliższy  
czas pokaże. 

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB 

w Puławach 
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 

Z praktyki wiemy, że 
na większość czyn-
ników plonotwór-
czych plantator 
nie ma istotnego 

wpływu, ale są jednak przy-
najmniej dwa podstawo-
we elementy agrotechniki 
o niebagatelnym znacze-
niu dla poziomu plonowa-
nia zbóż ozimych, na które 
rolnik ma istotny wpływ, 
a mianowicie: optymalny 
termin siewu i optymal-
na obsada (zagęszczenie). 
W tym artykule zajmiemy 
się jedynie tematem termi-
nu siewu.

 � Terminy siewu zbóż ozimych
Dla każdego gatun-

ku zboża ozimego, opra-
cowane są terminy siewu 
zwane optymalnymi, które 
mają na celu zapewnienie 
roślinom, jak najkorzyst-
niejszych warunków do 
wschodów i wejścia w stan 
spoczynku zimowego, a na-
stępnie przezimowania oraz 
wznowienia wegetacji wio-
sennej i wydania maksy-
malnego oraz jakościowe-
go plonu na zakończenie 

sezonu. Oczywiście ter-
min wysiewu jest różny dla 
poszczególnych gatunków 
zbóż i będzie między sobą 
się odróżniał w zależno-
ści od rejonu kraju, co jest 
związane z warunkami wil-
gotnościowo-termicznymi, 
jakie panują w poszcze-
gólnych częściach Polski. 
W związku z tym nasz kraj 
został umownie podzielo-
ny na sześć makrorejonów, 
obejmujących swoim za-
sięgiem obszar: północno-
-zachodni (I), północno-
-wschodni (II), zachodni 
(III), centralny (IV), połu-
dniowo-zachodni (V) i po-
łudniowo-wschodni (VI). 
Niewątpliwie każdy z tych 
rejonów można również 
podzielić na jeszcze mniej-
sze rejony (mikrorejony), 
w których to termin siewu 
może ulec niewielkiej ko-
rekcie czasowej, czyli prze-
sunięciu najczęściej o 3 do 
5 dni (najczęściej na plus). 
Jednak co do zasady po-
winniśmy się trzymać za-
leceń czasowych, które zo-
stały jasno określone dla 
poszczególnych gatunków 

zbóż ozimych i przedsta-
wiają się następująco: 
– jęczmień ozimy – rejon 

I (10–20.09); rejon II 
(15–25.09); rejon III 
(15–20.09); rejon IV 
(5–15.09); rejon V 
(15–25.09); rejon VI 
(10–20.09); 

– żyto ozime – rejon I (10–
25.09); rejon II (20–
30.09); rejon III (15–
25.09); rejon IV (5–15.09); 
rejon V (15–30.09); rejon 
VI (15–25.09); 

– pszenżyto ozime – rejon 
I (20.09–5.10); rejon II 
(25.09–50.10); rejon 
III (20–25.09); rejon 
IV (10–20.09); rejon V 
(20.09–5.10); rejon VI 
(20–30.09); 

– pszenica ozima – rejon 
I (20.09–5.10); rejon 
II (25.09–5.10); rejon 
III (20–30.09); rejon 
IV (10–20.09); rejon V 
(25.09–16.10); rejon VI 
(20–30.09).
Jak widać w tych opty-

malnych terminach, naj-
wcześniej siejemy jęczmień 
ozimy, a w dalszej kolejno-
ści żyto ozime i pszenżyto 
ozime, na samym końcu zaś 
pszenicę ozimą. Związane 
jest to oczywiście z warun-
kami pogodowymi cha-
rakterystycznymi dla kon-
kretnego makrorejonu, ale 
również z fizjologią (głów-
nie terminem krzewienia) 
poszczególnych gatunków 
zbóż ozimych.

 � Termin siewu a krzewienie
Poszczególne gatunki 

zbóż ozimych różnią się 
między sobą czasem krze-
wienia. Jest to bardzo istot-
na informacja ze wzglę-
du na fakt, że to ona tak 
naprawdę determinuje 
nam możliwość opóźnie-
nia (bądź nie) siewu po-
szczególnych ozimin, bez 
możliwości wystąpienia 
większych lub mniejszych 
negatywnych skutków dla 

przezimowania oraz póź-
niejszego plonowania. 
Zboża ozime można po-
dzielić z tego względu na 
krzewiące się tylko jesie-
nią, np. jęczmień ozimy 
musi zakończyć krzewie-
nie z końcem wegetacji je-
siennej, podobnie i żyto 
ozime, natomiast pszenży-
to ozime powinno z koń-
cem wegetacji jesiennej 
wejść w fazę przynajmniej 
początku krzewienia, a naj-
lepiej pełni krzewienia. 
Inaczej sytuacja wygląda 
z pszenicą ozimą, która ma 
zdolność do krzewienia się 
zarówno jesienią, jak i wio-
sną, co przekłada się na 
największą ze wszystkich 
zbóż ozimych tolerancję 
na opóźniony siew. Dlatego 
pszenica ozima jako jedy-
na, może być siana w zasa-
dzie od września do nawet 
połowy grudnia, w zależ-
ności od rejonu i przebie-
gu (sprzyjających) warun-
ków pogodowych.

 � Termin siewu a przezimowanie
Z terminem siewu nie-

rozerwalnie związane jest 
również przezimowanie 
zbóż. Jednym z najwięk-
szych zagrożeń w uprawie 
zbóż ozimych jest ryzyko 
spowodowane wymarz-
nięciem plantacji w okre-
sie, kiedy wystąpią nie-
sprzyjające warunki jak 
i w momencie nieosią-
gnięcia odpowiedniej fazy 
rozwojowej przez oziminy. 
W szczególności problem 
ten może dotyczyć jęcz-
mienia ozimego, który ze 
wszystkich zbóż ozimych 
jest najmniej odporny na 
niską temperaturę, a po-
nadto najsilniej reaguje 
(spadkiem plonu nawet 
do 50%!) na nieuzyskanie 
odpowiedniej fazy rozwo-
jowej z końcem wegeta-
cji jesiennej. Oczywiście 
o tym, w jakiej kondycji 
przetrwają okres zimowy, 
decyduje szereg czynników, 
tj. zaopatrzenie w fosfor, 
potas i magnez, odmiana 
oraz faza rozwojowa rośli-
ny na koniec jesiennej we-
getacji. Myśląc o zdolności 

przezimowania, powinni-
śmy brać pod uwagę nie 
tylko wytrzymałość roślin 
na niską temperaturę, któ-
rej z każdym sezonem jest 
coraz mniej, lecz także na 
zjawiska współwystępują-
ce, tj. mroźny wiatr powo-
dujący tzw. efekt wysma-
lania, szczególnie groźny 
przy braku okrywy śnieżnej 
i w warunkach zmrożonej 
gleby (co jest ostatnio zja-
wiskiem coraz powszech-
niejszym). O przezimowa-
niu zbóż w takiej sytuacji 
decyduje grubość węzła 
krzewienia (w szczególno-
ści dotyczy to zbóż krze-
wiących się tylko jesienią) 
oraz siła, wielkość i zdro-
wotność systemu korze-
niowego. Dlatego jest to 

jeszcze jeden argument za 
tym, aby co do zasady nie 
opóźniać (lub tylko w nie-
wielkim stopniu) siewu 
jęczmienia ozimego i żyta 
ozimego. Natomiast co do 
pszenżyta ozimego to mo-
żemy pokusić się o drobne 
(kilkudniowe) opóźnienie 
siewu. Natomiast w przy-
padku pszenicy ozimej 
możemy zdecydować się 
na daleko idące opóźnie-
nia w siewie, wynoszące 
nawet 2–4 tygodnie! De-
cydując się na tak istotne 
opóźnienie siewu, pamię-
tajmy jednak o jednym bar-
dzo istotnym fakcie, a mia-
nowicie pszenica ozima 
nie powinna wchodzić 

 � Pole zasiane pszenicą 

 �Wschodząca pszenica

 � Późno zasiana pszenica (30.10.2021 r.) – wiosna krzewienie 
(20.03.2022 r.)

Dokończenie na str. 8
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w stan spoczynku zimo-
wego w fazie 3 liści (najle-
piej jak by miała już 4 liście 
właściwe), gdyż z punk-
tu widzenia fizjologii jest 
to dla niej faza krytyczna 
(koniec substancji zapaso-
wych z ziarniaka i bardzo 
słabo rozwinięty system 
korzeniowy). Z praktyki 
wynika, że zdecydowa-
nie lepiej zimuje i plonuje 
pszenica ozima wchodzą-
ca w spoczynek zimowy 
w fazie szpilkowania, niż ta, 
która ma wykształcone 2– 
3 liście. I jeszcze jedna istot-
na informacja, jeżeli sieje-
my pszenicę ozimą w ter-
minie mocno opóźnionym, 
pamiętajmy o korekcie 
normy wysiewu, którą po-
winniśmy zwiększyć o min.  
10 do 15%.

 � Jakie czynniki mogą spowodo-
wać opóźnienie siewu?

Na opóźnione siewy de-
cydują się głównie plan-
tatorzy z dwóch istotnych 
względów, a mianowicie 
z powodu wystąpienia nie-
sprzyjających warunków 

pogodowych w tzw. termi-
nie optymalnym dla siewu 
ozimin (intensywne opady 
deszczu lub susza) oraz 
ze względu na posiadanie 
w swojej strukturze zasie-
wów roślin uprawnych, tj. 
kukurydza, buraki cukro-
we czy ziemniaki późne, 
które zbierane są z pola co 
do zasady zawsze w póź-
niejszym terminie.

 � Które gatunki są najbardziej 
wrażliwe, a które mniej?

Najbardziej wrażliwe na 
odstępstwa od optymalne-
go terminu siewu są dwa 
gatunki – jęczmień ozimy 
i żyto ozime. Na jęczmień 
ozimy plantatorzy często 
mówią, że ma „wąskie okno 
siewu”. I rzeczywiście jest 
to prawdą. Jęczmień ozimy 
najlepiej wysiewać w ter-
minie optymalnym, gdyż 
wysiany za wcześnie przy 
jeszcze stosunkowo dłu-
gich i ciepłych jesiennych 
dniach, nadmiernie się roz-
rasta i tworzy dużą masę 
liści, przez co staje się bar-
dziej podatny na wyma-
rzanie oraz porażenie prze 
niektóre agrofagi, głównie 

szkodniki, np. ploniarka 
zbożówka czy choroby  
– np. mączniak prawdziwy. 
Natomiast jęczmień ozimy 
wysiany późno, w warun-
kach „krótkiej jesieni”, 
rozwija się bardzo wolno, 
niedostatecznie się krze-
wi (1–3 rozkrzewienia), 
co skutkuje jego słabszym 
przezimowaniem, a to 
odbija się oczywiście na 
plonowaniu. 

Również żyto ozime jest 
gatunkiem, które wyraź-
nie reaguje na przesunię-
cie terminu siewu. Wyni-
ka to z faktu, że podobnie 
jak jęczmień, krzewi się je-
sienią i musi mieć zagwa-
rantowane na ten proces co 
najmniej 50 dni, liczonych 
od terminu siewu. Taki czas 
jest gwarantem uzyskania 
fazy pełni krzewienia, co 
skutkuje dobrym przezi-
mowaniem oraz wytwo-
rzeniem w roku następnym 
odpowiedniej liczy źdźbeł 
kłosonośnych. 

Dlatego o siewie opóź-
nionym jęczmienia ozime-
go czy żyta ozimego po 
późno schodzącej z pola 
kukurydzy, burakach czy 

ziemniakach należy raczej 
zapomnieć, chociaż mogą 
zdarzyć się oczywiście wy-
jątki od reguły i plantato-
rzy, którzy zaryzykowali 
siew tych roślin, np. z koń-
cem października, w sprzy-
jających warunkach pogo-
dowych uzyskali w miarę 
akceptowalne plonowanie 
na koniec wegetacji. Ale 
jak zawsze jest to loteria! 

W takich przypadkach 
możemy pokusić się jedynie 
o opóźnienie siewu pszen-
żyta ozimego i pszenicy ozi-
mej. Z tych dwóch gatun-
ków zbóż ozimych, większe 
wyzwanie stanowi późny 
siew pszenżyta ozimego. 
Generalnie przyjmuje się, 
że optymalnie pszenżyto 
ozime powinno być zasia-
ne do połowy październi-
ka, ponieważ krzewi się 
jesienią, czyli jeżeli zosta-
nie późno wysiane (np. po  
10 października), a w tym 
czasie pojawią się niesprzy-
jające warunki pogodowe, 
to roślina ta nie wytworzy 
odpowiedniej liczby roz-
krzewień, co oczywiście bę-
dzie przekładało się na jej 
przezimowanie oraz póź-
niejszy rozwój i plonowa-
nie. Dlatego zdecydowa-
nie „bezpieczniejsza” jest 
pszenica ozima, która wy-
siana nawet bardzo późno 
i do tego w niesprzyjają-
cych warunkach pogodo-
wych, będzie „nadrabiać” 
na wiosnę, rozkrzewiając 
się intensywnie. Natomiast 
pszenżyto strat w liczbie 
rozkrzewień z jesieni nie 
będzie w stanie już nad-
robić. Druga kwestia doty-
cząca pszenżyta ozimego to 
temperatura oraz długość 
dnia. Pszenżyto ozime po-
trzebuje średniej dobowej 
temperatury wynoszącej 
ponad 8°C przez większą 
cześć wegetacji jesiennej. 
W przypadku opóźnio-
nego siewu zagwaranto-
wanie takiej temperatury 
może być problematycz-
ne. Oczywiście, w przypad-
ku, gdy wegetacja jesien-
na będzie się przedłużać, 
pszenżyto z siewu późne-
go będzie w stanie się roz-
krzewić i przygotować na 
okres zimowy. Jednak nikt 
nie jest w stanie zagwaran-
tować, że wystąpią sprzy-
jające warunki pogodowe 
w okresie późnojesiennym.

Dlatego znaczne opóź-
nienia (bez większego 

ryzyka) w terminie siewu 
są możliwe tak naprawdę 
jedynie dla pszenicy ozi-
mej. Opóźniony termin 
siewu, wynikający ze zbio-
ru plonu głównego, często 
po burakach lub kukury-
dzy, jest możliwy jedynie 
w sprzyjających warun-
kach (długa ciepła jesień) 
nawet do połowy listopa-
da. Należy jednak pamię-
tać, że takie siewy są obar-
czone sporym ryzykiem. 
Wynika to z faktu, że aby 
wejść w fazę minimum  
4. liścia, a najlepiej począt-
ku krzewienia, pszenica 
ozima potrzebuje sumy 
średniodobowych tempe-
ratur powietrza na pozio-
mie 210°C. Siejąc pszeni-
cę w terminie optymalnym 
może tę fazę osiągnąć już 
po 10–14 dniach od mo-
mentu wschodów, nato-
miast przy siewie opóźnio-
nym dopiero po upływie 
około 4–6 tygodni lub 
w przypadku niesprzyja-
jącej pogody, dopiero w se-
zonie wiosennym.

W związku z tym wśród 
plantatorów panuje po-
wszechne przekonanie (nie 
bez pewnej racji oczywi-
ście), że bardziej opłaca 
się zasiać pszenicę ozimą 
nawet na początku grudnia, 
gdyż bardzo dobrze zimuje 
nawet w fazie szpilkowania, 
jeżeli oczywiście pozwolą 
na to warunki pogodowe, 
niż pszenicę jarą w pierw-
szym możliwym terminie 
wiosennym. Faktem jest, że 
nawet późno zasiana psze-
nica ozima z reguły rzeczy-
wiście plonuje lepiej niż 
pszenica jara, jednak, aby 
tak się stało, musi być za-
pewniona większa obsada 
roślin (zwiększona norma 
wysiewu o 10–20%) oraz 
należy zastosować prepa-
raty biostymulujące, powo-
dujące dokrzewienie i sil-
niejszy rozwój systemu 
korzeniowego w okresie 
późnojesiennym. Tak pro-
wadzona plantacja psze-
nicy jest z całą pewnością 
w stanie wydać porówny-
walny ilościowo i jakościo-
wo plon jak pszenica zasia-
na w terminie optymalnym.

 � Zalety siewu opóźnionego  
– kilka najważniejszych przy-
kładów

Niewielkie zagrożenie ze 
strony szkodników i mniej-
sza presja ze strony chorób 

grzybowych, jak i niektó-
rych gatunków chwastów 
– jest to argument bar-
dzo istotny, szczególnie 
w dobie coraz bardziej kur-
czącego się asortymentu 
insektycydów, fungicydów 
i herbicydów. Możliwość 
siewu po roślinach późno 
schodzących z pola lub(i) 
okazja do bardziej dopra-
cowanego przygotowa-
nia stanowiska pod siew 
jesienny ozimin. Możli-
wość uzyskania porówny-
walnych plonów, bez tzw. 
przestojów zimowych. 
A w przypadku łagodne-
go czy wręcz braku typo-
wego okresu zimowego, 
wystąpienie tzw. wegetacji 
pełzającej, która predyspo-
nuje rośliny siane późno do 
łagodnego wejścia w okres 
wiosenny i szybkiego „nad-
gonienia” fazy rozwojowej. 
Ponadto w momencie, gdy 
stoimy przed wyborem za-
siewów pszenicy w okresie 
listopada czy w skrajnym 
przypadku nawet z po-
czątkiem grudnia lub sie-
wów wiosennych odmian 
jarych, to pamiętajmy, że 
ten pierwszy gwarantuje 
nam wyższy plon ze wzglę-
du na dużo dłuższy okres 
wegetacji oziminy w po-
równaniu do rośliny jarej.

 �Wady siewu opóźnionego  
– kilka istotnych przykładów

Z opóźnienia terminu 
siewu wynikają pewne 
koszty, związane ze zwięk-
szoną normą wysiewu oraz 
stosowaniem dodatkowych 
preparatów, mających 
na celu przyspieszenie 
i zwiększenie krzewienia 
oraz rozbudowę systemu 
korzeniowego. Zawsze też 
istnieje ryzyko związane 
z wystąpieniem niesprzy-
jających warunków po-
godowych w okresie póź-
nojesiennym i zimowym, 
co może skutkować słab-
szym przezimowaniem czy 
wręcz wymarznięciem czę-
ściowym czy całkowitym 
ozimin. Ponadto rośliny, 
które nie zdążą osiągnąć 
„bezpiecznej” fazy rozwo-
jowej przed zimą, tracą 
zdolność tworzenia płod-
nych pędów bocznych wio-
sną, co skutkuje brakiem 
uzyskania odpowiedniej 
obsady kłosów i wyrów-
naniem ziarna oraz mniej-
sza MTN (gorsze niektóre 
cechy jakościowe).

Dokończenie ze str. 6
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W warunkach dodatnich 
temperatur rozwijają się 
również grzyby:

– Drechslera tritici-re-
pentis (brunatna plami-
stość liści);

– Zymoseptoria triti-
ci (septorioza paskowana 
liści), które porażają już je-
sienią liście pszenicy. 

W jęczmieniu ważnym 
gatunkiem grzyba powo-
dującym szkody w tej upra-
wie jest Drechslera teres 
(plamistość siatkowa liści 
jęczmienia).

Do tych już wymie-
nionych sprawców cho-
rób trzeba dodać gatunki 
grzybów należące do ro-
dzaju Fusarium. Są one po-
wszechne w środowisku 
rolniczym, wywołują wiele 
chorób i powinny być zwal-
czane przez cały okres we-
getacji zbóż ozimych. 

Wczesny siew to zwięk-
szone zagrożenie poraże-
nia przez sprawców chorób. 
Podobnie jest, gdy rośliny 
jesienią bujnie się rozwi-
jają. Są silnie rozkrzewio-
ne, co jest logiczne, gdy za-
opatrzone są w dostępne 
składniki pokarmowe, a jest 
to możliwe dzięki temu, 
że gleba jest uwilgotniona 
i panuje temperatura do-
datnia, np. 7°C, co sprzyja 
pobieraniu azotu i innych 
pierwiastków pokarmo-
wych. Wiemy już jakie ga-
tunki są najbardziej zagro-
żone przez patogeny i jakie 
czynniki sprzyjają zwięk-
szonemu zagrożeniu. Rów-
nież pozostałe gatunki, czyli 
żyto i pszenżyto w niektó-
rych sytuacjach mogą wy-
magać wykonania zabiegu 
z użyciem fungicydu w T-0.

Wykonanie zabiegu w ter-
minie T-0 związane jest 
z wypełnieniem zasady, 
która obowiązuje przy po-
dejmowaniu decyzji o wy-
konaniu zabiegu, który ma 
zwalczać lub zapobiegać 
występowaniu grzybów. 
Niepodważalne jest to, że 

zabieg ochrony należy wy-
konać, gdy zostanie osią-
gnięty próg szkodliwości 
określony dla danej choro-
by. Istniejące progi dla cho-
rób wskazują, ile powin-
no być w badanej próbce 
roślin z pierwszymi obja-
wami chorób powodowa-
nych przez sprawcę cho-
roby. Przykładowy próg 
szkodliwości, który upo-
ważnia do wykonania zabie-
gu T-0 w przypadku spraw-
cy mączniaka prawdziwego 
zbóż i traw to 50% ocenia-
nych roślin z pierwszymi 
objawami choroby. Dla rdzy 
brunatnej próg szkodliwo-
ści to w fazie krzewienia 
10–15% roślin, na liściach 
których stwierdzono obja-
wy (poduszeczki rdzy) cho-
roby. Dla rdzy żółtej próg 
szkodliwości to pierwsze 
objawy (pojedyncze po-
duszeczki – uredinia rdzy) 
choroby na liściach 30% ba-
danych roślin. Próg szkodli-
wości dla septoriozy pasko-
wanej liści pszenicy to 30% 
liści ocenianych z pierwszy-
mi objawami, a w przypad-
ku brunatnej plamistości 
liści zbóż (DTR), gdy 10–
15% ma objawy choroby, 
to oznacza, że został osią-
gnięty próg szkodliwości. 
Plamistość siatkowa jęcz-
mienia wywołaną przez  
D. teres zwalczać należy, 
gdy w czasie monitoringu 
plantacji stwierdzono 15–
20% roślin z pierwszymi 
objawami na liściach. Wi-
dzimy, że monitoring wy-
stępowania objawów powo-
dowanych przez grzyby na 
liściach ocenianych próbek 
roślin to podstawa do wy-
konania zabiegu w termi-
nie T-0. Naprawdę niewiel-
kie występowanie objawów, 
co widzimy przy podanych 
wartościach dla poszcze-
gólnych progów dla róż-
nych chorób, jest wskaza-
niem do wykonania zabiegu 
w tym terminie. 

W okresie jesiennym czę-
sto występuje na zasiewach 
jęczmienia, pszenicy, żyta 

i pszenżyta obfita rosa. Czę-
sto pojawiają się deszcze, 
temperatury niekiedy są ni-
skie, obserwuje się występo-
wanie w nocy przymrozków. 
Takie warunki utrudnia-
ją, a wręcz uniemożliwiają 
wykonanie zabiegu. Wiele 
zarejestrowanych fungi-
cydów osiąga swoją wyso-
ką skuteczność w tempe-
raturze od 11°C do 12°C. 
Dotyczy to w szczególno-
ści wielu fungicydów na-
leżących – ze względu na 
obecność substancji czyn-
nych – do grupy chemicz-
nej triazole. Gdy fungicyd 
zawiera tylko w swej bu-
dowie „triazol”, to aby był 
skuteczny przy zastosowa-
niu go w terminie T-0, nale-
ży go stosować, gdy panu-
ją wyższe temperatury. Ale 
w tej grupie można znaleźć 
pewne wyjątki. Dostępnych 
środków do walki z grzyba-
mi powodującymi choroby 
w zbożach jest wiele, ale do 
zabiegu w terminie T-0 trze-
ba wybrać takie, które mogą 
skutecznie zwalczać spraw-
ców chorób w niższych tem-
peraturach. Nie zamyka się 
tutaj możliwości stosowania 
triazoli, ale wydaje się nam, 
że powinny one być stoso-
wane w mieszaninach z in-
nymi s.cz. z odmiennych 
grup chemicznych, działa-
jących w niższych tempe-
raturach (morfoliny, stro-
biluryny, karboksyamidy). 
Trudno jest przewidzieć, 
jakie warunki będą panować 
przez np. 14 dni po zabie-
gu. Najlepiej, aby trafić na 
okres z wyższymi tempe-
raturami w tym okresie, bo 

to daje szansę na skuteczne 
zwalczanie wielu sprawców 
chorób zbóż. 

Zabieg T-0 przyczynić się 
może do zwiększenia od-
porności roślin na wyma-
rzanie, ale nie oznacza to, 
że zboża są całkowicie za-
bezpieczone przed niski-
mi temperaturami w zimie. 
Rośliny chronione dzięki 
wykonaniu T-0, wiosną, 
gdy rusza wegetacja szyb-
ciej podejmują wegetację 
i bez zakłóceń przez grzy-
by dobrze się rozwijają. Po-
mimo trudnych warunków, 
w których stosuje się fun-
gicydy w terminie T-0, na 
wielu plantacjach jęczmie-
nia i pszenicy istnieje po-
trzeba zwalczania chorób, 
aby zabezpieczyć zdrowot-
ność upraw. 

prof. dr hab. Marek 
Korbas

dr inż. Joanna 
Horoszkiewicz

mgr inż. Rafał Nowaczyk
Instytut Ochrony Roślin  

– PIB w Poznaniu

Kiedy wykonać zabieg 
przy użyciu fungicydu 
w terminie T-0?

 �Mączniak prawdziwy

 � Plamistość siatkowa jęcz-
mienia

Dokończenie ze str. 1 Mikrogranulowany 
nawóz startowy

Kompleks PHYSIO+

CaCO3 25%  |  N 8%  |  P2O528% 

SO3 23%  |  Zn 2%

pl.timacagro.com

NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA

Korzyści 
stosowania

Natychmiastowa dostępność 
składników oraz ich błyskawiczne 
pobieranie poprzez umieszczenie 
nawozu w bezpośredniej  
bliskości nasion,

Odżywianie dostosowane  
do wczesnego etapu rozwoju roślin,

Intensywny rozwój systemu  
korzeniowego, zwłaszcza korzeni 
bocznych i włośnikowych  
dzięki kompleksowi Physio+.

mała dawka

wielkie znaczenie
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FosfoPower 
To nowy preparat produkcji znanej marki  
Bio-Lider, przekształcający nieprzyswajalne  
formy fosforu do postaci łatwo dostępnych  
dla roślin, który od lipca 2022 r. znajduje się  
w ofercie PROCAM.

FosfoPower za-
wiera wyse-
lekcjonowane 
szczepy bakterii 
PSB (Phospho-

rus Solubilizing Bacteria) 
o wysokiej koncentracji, 
nie mniejszej niż 1 x 109 
jtk/g, wytwarzające m.in. 
kwasy organiczne oraz en-
zymy, które efektywnie roz-
puszczają trudno dostępne 
formy fosforu z glebowych 
zasobów organicznych 
i nieorganicznych. Dzię-
ki temu rośliny są w stanie 
z powodzeniem pobierać 
nawet te cząsteczki fosforu, 

które normalnie nie byłby 
dla nich dostępne. 

Należy pamiętać, iż fosfor 
jest składnikiem, który od-
grywa istotną rolę na każ-
dym etapie wzrostu i roz-
woju roślin, począwszy od 
budowy systemu korze-
niowego po zawiązywa-
nie owoców czy tworze-
nie nasion. Ze względu na 
bardzo szybkie wiązanie 
rozpuszczonego fosforu 
z jonami żelaza oraz glinu 
w środowisku od lekko kwa-
śnego, bądź wapnia przy 
pH zasadowym, jego ilość 
wprowadzona w nawozach 

mineralnych staje się do-
stępna dla roślin jedynie 
w 10–20%. 

Co za tym idzie, stoso-
wanie takiego preparatu 
zmniejsza zapotrzebowa-
nie, w zależności od zasob-
ności gleby, na stosowa-
nie fosforowych nawozów 
mineralnych, w końcu do-
datkowy fosfor nie będzie 
potrzebny w tak dużych 
ilościach, kiedy umożli-
wimy roślinom skuteczny 
pobór tego, który już jest 
w ich zasięgu. Dodatko-
wo, nadwyżki, które po-
wstają w procesach syntezy 

i rozpadu związków fosfo-
rowych, również mogą być 
wykorzystane przez rośliny, 
zatem, poza fosforem rośli-
na uzyskuje też inne cenne 
składniki, które wcześniej 
nie były dla niej dostępne.

Wysoka przyswajalność 
fosforu przez rośliny daje 
zwiększoną efektywność 
mineralnego nawożenia fos-
forowego, wpływa korzyst-
nie na wzrost i rozwój rośli-
ny, tym samym zwiększając 
jej plonowanie. 

Zaaplikowanie Fos-
foPower pozwala uwolnić 

i udostępnić roślinom do 
45 kg P2O5/ha. Produkt sto-
sujemy w dawce 100 g/ha,  
przy użyciu 200–400 l 
wody, w formie opry-
sku doglebowego lub na-
listnego w początko-
wych fazach rozwojowych  
roślin.

Dla uzyskania najlepszych 
efektów, preparat należy 
stosować w późnych go-
dzinach popołudniowych 
i wieczornych, kiedy wil-
gotność powietrza jest 
najwyższa.

Należy pamiętać, że w za-
leżności od rodzaju upra-
wy stosowanie FosfoPower 
może być skuteczniejsze 
w różnych momentach 
okresu wegetacyjnego:

Uprawy polowe: zaleca-
ne stosowanie przedsiewne 
w formie oprysku doglebo-
wego – w czasie wegetacji: 
po siewie, po wschodach, 
w fazie krzewienia, a wiosną 
bezpośrednio po ruszeniu 

wegetacji w formie opry-
sku nalistnego.

Sady i jagodniki: pryska-
my wraz z początkiem wio-
sennej wegetacji, w pasie 
herbicydowym.

Warzywa: aplikujemy 
przedsiewnie lub przed 
wysadzeniem w formie 
oprysku doglebowego lub 
w dowolnej fazie aktywne-
go wzrostu w formie opry-
sku nalistnego.

Gleba dostarcza naszym 
roślinom wiele cennych 
składników, jednak nie 
wszystkie, a wręcz znacz-
na ich część, nie jest dla 
nich łatwo dostępna, po-
móżmy im czerpać z na-
szych ziem jak najwięcej, 
a my korzystajmy z obfi-
tości ich plonów!

Więcej szczegółów 
u Doradców PROCAM 

oraz na stronie: 
https://fosfopower.pl/

Stanowisko pod uprawę kukurydzy
Istotnym elementem prawidłowo prowadzonej strategii uprawy, w tym nawożenia 
kukurydzy, jest odpowiednie przygotowanie stanowiska. Przed przystąpieniem do 
planowania strategii nawożenia należy wykonać analizę gleby, zarówno pod kątem jej 
odczynu, jak i zasobności w przyswajalne formy składników pokarmowych. Kukurydza 
należy do roślin o niezbyt wygórowanych wymaganiach glebowych, stąd też może być 

uprawiana na różnych glebach z wyjątkiem gleb podmokłych, zimnych, bardzo ciężkich i gleb ilastych, 
a także suchych i piaszczystych. Do uprawy kukurydzy zalecane są szczególnie czarnoziemy, czarne 
ziemie i gleby lessowe. Dobrze plonuje na glebach próchnicznych, głębokich, charakteryzujących się dużą 
pojemnością wodną, a więc na glebach ciepłych i przewiewnych, a także zasobnych w przyswajalne 
formy składników pokarmowych. Kukurydza może być również uprawiana na glebach lżejszych, bardziej 
piaszczystych. Związane jest to z jej oszczędną gospodarką wodną oraz głębokim systemem korzeniowym.

Kukurydza powinna 
być uprawiana na 
glebach o uregulo-
wanej kwasowości, 
najlepiej na stano-

wisku o pH w zakresie od 6 
do 7, przy czym należy przy-
jąć zasadę, że im gleba cięż-
sza tym wyższe powinno być 
pH. Zapewnienie roślinom 
optymalnego dla nich od-
czynu gleby umożliwi odpo-
wiedni wzrost i rozwój oraz 
zapewni dobre warunki do 
pobierania składników po-
karmowych, w tym zwłasz-
cza fosforu. Przy uprawie 
kukurydzy na glebach kwa-
śnych nawet zastosowanie 
wysokiego nawożenia mi-
neralnego nie zabezpieczy 
potrzeb pokarmowych ro-
ślin, które nie są w stanie 
efektywnie pobierać składni-
ków pokarmowych z gleby. 

Dodatkowo w glebach kwa-
śnych obserwuje się bar-
dzo słaby rozwój mikroor-
ganizmów glebowych, które 
miedzy innymi biorą udział 
w mineralizacji nawozów 
naturalnych i organicznych.

W celu stworzenia opty-
malnych warunków do 
wzrostu kukurydzy zaleca-
ne jest stosowanie nawozów 
do odkwaszania gleb, które 
najkorzystniej jest aplikować 
pod przedplon. W przypad-
ku nie wykonania tego zabie-
gu dobrze jest wnieść nawo-
zy wapniowe bezpośrednio 
po zbiorze przedplonu. Zde-
cydowanie gorsze rezultaty 
obserwuje się w przypadku 
aplikacji nawozów wapnio-
wych na wiosnę. Stąd też ich 
stosowanie należy rozwa-
żać jedynie w przypadku, 
gdy niezbędny jest zabieg 

wapnowania, a nie został on 
wykonany w okresie wcze-
śniejszym. W takiej sytuacji 
zabieg ten jest mniej efek-
tywny i może przyczynić 
się do zwiększonych strat 
składników pokarmowych 
– azotu w formie ulatniają-
cego się amoniaku i fosforu 
w efekcie jego uwstecznie-
nia, między innymi w kon-
sekwencji tworzenia nie-
przyswajalnych dla roślin 
fosforanów wapnia. Ulat-
niający się amoniak może 
wpływać niekorzystnie na 
młode siewki kukurydzy. 
Zbyt późne stosowanie na-
wozów wapniowych może 
również prowadzić do po-
gorszenia warunków wil-
gotnościowych w glebie, 
ponieważ w momencie roz-
puszczania nawozy do od-
kwaszania gleb chłoną wodę 

zawartą w glebie, co w przy-
padku suchej pogody może 
wiązać się z przesuszeniem 
stanowiska wzrostu roślin. 
Ważny jest również fakt, 
że nawozy wapniowe do-
brze jest głęboko wymie-
szać z glebą, natomiast przed 
siewem kukurydzy zaleca-
ne jest doprawienie gleby 
jedynie na głębokość siewu 
nasion, co nie doprowadzi 
do zakłócenia podsiąkania 
wody glebowej.

Kukurydza to roślina o du-
żych potrzebach pokarmo-
wych, która wraz z plonem 
1 tony ziarna i odpowied-
nią ilością słomy pobiera 
z gleby średnio 29 kg N,  
13 kg P2O5, 33 kg K2O, 9 kg 
MgO i 8 kg CaO. Kukurydza 
ma mniejsze zapotrzebowa-
nie na fosfor w porównaniu 
do azotu i potasu. Nawozy 

fosforowe i potasowe najle-
piej jest aplikować w okresie 
jesiennym, a w przypadku 
uprawy kukurydzy na ki-
szonkę w plonie wtórnym 
– przed siewem. Z nawo-
zów fosforowych zalecane 
jest stosowanie superfosfa-
tów, a z nawozów potaso-
wych – siarczanu potasu lub 
wysokoprocentowych soli 
potasowych. Duży wpływ 
na wzrost i rozwój roślin 
odgrywa również magnez 
i wapń, a z mikroelementów 
duże znaczenie ma cynk, bor 
i miedź. Należy przy tym 
podkreślić, że kukurydza 
jest jedną z nielicznych ro-
ślin, które pobierają więcej 
magnezu niż wapnia.

Nawożenie azotowe kuku-
rydzy powinno być dosto-
sowane do aktualnych po-
trzeb pokarmowych rośliny, 
gdyż nadmiar tego składni-
ka prowadzi do opóźnienia 
wytwarzania i dojrzewania 
kolb. Należy przy tym pa-
miętać, że pobieranie azotu 
przez rośliny w znacznym 
stopniu uzależnione jest od 
temperatury. Zdecydowanie 
niższe pobieranie stwier-
dza się w temperaturze 
poniżej 5°C, które wzrasta 
przy temperaturze powyżej 

15°C. Z nawozów azotowych 
w uprawie tej rośliny zaleca-
ne jest stosowanie nawozów 
wolno działających, które 
umożliwiają dostępność 
azotu dla roślin przez cały 
okres wegetacji. W związ-
ku z tym w uprawie kuku-
rydzy dobrze sprawdza się 
mocznik i saletra amonowa. 
W przypadku uprawy roślin 
na glebach o odczynie zasa-
dowym można zastosować 
siarczan amonu, który zali-
czany jest do nawozów fizjo-
logicznie kwaśnych.

W nawożeniu kukurydzy 
ważną rolę odgrywają na-
wozy naturalne. W upra-
wie kukurydzy na ziarno 
w okresie jesiennym można 
stosować obornik lub gno-
jowicę. W przypadku sto-
sowania obornika wskaza-
ne jest dobre wymieszanie 
nawozu z glebą. W uprawie 
kukurydzy na kiszonkę za-
leca się stosowanie obor-
nika w okresie jesiennym 
względnie gnojowicy jesie-
nią, a na glebach lżejszych 
wczesną wiosną.

dr hab. Marzena
S. Brodowska,

prof. Uniwersytetu
Przyrodniczego

w Lublinie
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Nowa oferta kukurydzy odmiany DEKALB®
Firma Bayer w gospodarstwie Państwa Nykielów w miejscowości Kaszewy Kolonia, 
zaprezentowała swoje nowości w ofercie kukurydzy odmiany DEKALB® oraz kompleksową 
ofertę w segmencie warzyw. Wybrane rozwiązania wspierające rolnictwo zrównoważone, 
w tym wykorzystywanie zasobów zmniejszających emisje, zastosowano w polskim 
gospodarstwie należącym do międzynarodowej sieci Bayer Forward Farming.

Firma Bayer odgrywa 
ważną rolę w rozwo-
ju i propagowaniu 
rolnictwa zrówno-
ważonego w Polsce. 

Prezentujemy ofertę produk-
tową firmy, a w niej odmia-
ny, gdzie wysoki plon jest 
równie ważny, jak spełnienie 
założeń rolnictwa zrówno-
ważonego – zaznacza Iwona 
Krych-Stec, szefowa marke-
tingu Crop Science w Bayer 
na Polskę, Kraje Bałtyckie, 
Czechy i Słowację.

Na polach w Kaszewach 
zaprezentowano odmiany 
o różnej wczesności, od naj-
wcześniejszej DKC 3201, 
która jest odmianą uniwer-
salną typu flint/dent, posia-
dającą silny wigor wiosen-
ny po odmianę DKC3595 
z FAO 240/250, polecaną 
na gleby słabsze, dobrze 
oddającą wodę. Odmia-
ną, którą polecał gospo-
darz była DKC3609 z FAO 
250/260, która przeznaczo-
na jest na stanowiska śred-
nie i lepsze. Jest to odmiana 
na ziarno, charakteryzu-
je się mocnym systemem 
korzeniowym i odporno-
ścią na wyleganie. 

Wśród nowości odmian 
DEKALB®, firma Bayer 
przedstawiła trzy nowo-
ści na 2023.

DKC3513 FAO 260, 
grupa średnio późna, o kol-
bach typu flint/dent, prze-
znaczona do uprawy na ki-
szonkę i biogaz na terenie 
całej Polski. Charakteryzu-
je się bardzo wysokim plo-
nem ogólnym suchej masy, 
nawet w trudnych warun-
kach uprawowych. Osiąga 
znakomite parametry ja-
kościowe kiszonki: bardzo 
wysoką strawność włókna 
i wysoką zawartość skro-
bi. Jej atuty to dobry wigor 
początkowy i tolerancja na 
chłody wiosenne. Posiada 
wysokie i obficie ulistnio-
ne rośliny o mocnych łody-
gach i dobrej tolerancji na 
wyleganie oraz bardzo do-
brym efekcie Stay-Green.

DKC3418 to odmiana 
przeznaczona do uprawy 
na kiszonkę i biogaz na te-
renie całej Polski o FAO 250 
z grupy średnio wczesnej 

o ziarnie typu flint/dent. 
Polecana do uprawy na 
stanowiska średnie, dobre 
i bardzo dobre. Posiada zna-
komite parametry jakościo-
we kiszonki: bardzo wysoką 
strawność włókna i wysoką 
zawartość skrobi. Odmiana 
charakteryzuje się dobrym 
wigorem początkowym, to-
lerancją na chłody wiosen-
ne. Rośliny są wysokie i ob-
ficie ulistnione, z mocnymi 
łodygami o dobrej tolerancji 
na wyleganie i bardzo do-
brym efekcie Stay-Green.

DKC3719 to odmiana 
typu dent, FAO 250, grupa 
średnio wczesna o typie 
kolby flex. Jest to odmia-
na uniwersalna przezna-
czona do uprawy na ziarno 
i kiszonkę. Posiada bardzo 
wysoki potencjał plono-
wania na ziarno na śred-
nich i dobrych stanowi-
skach. Rośliny są wysokie 

o bardzo dobrej zdrowot-
ności i dobrej tolerancji na 
wyleganie, o dobrym efek-
cie Stay-Green. Charakte-
ryzuje się wysoką zdrowot-
nością roślin (zawiera gen 
HT1), który zapewnia tole-
rancję na określone rasy pa-
togenu wywołującego żółtą 
plamistość liści kukurydzy 
(helmintosporioza).

Podczas spotkania polo-
wego Wojciech Peczewski 
przedstawił temat przygo-
towania kiszonki z kuku-
rydzy. Klienci firmy Bayer 
mogą liczyć na tzw. audyt 
kiszonkowy, który polega na 
przebadaniu biomasy i ja-
kości wytworzonej kiszon-
ki. Ponadto audyt kiszon-
kowy pozwala wyznaczyć 
optymalny termin zbioru. 

Acceleron Seed Applied 
Solutions, które zostało za-
stosowane na kukurydzy 
DEKALB® to wyjątkowa 

kombinacja zapraw na-
siennych, łącząca w sobie 
produkty biologiczne 
i składniki chemiczne. Te 
zintegrowane rozwiązania 
chronią uprawy przed znisz-
czeniem przez choroby na 
początku sezonu, poprawia-
jąc stan roślin, jednorod-
ność uprawy i wigor roślin, 
a tym samym zwiększając 
potencjał plonowania. Środ-
ki mikrobiologiczne zwięk-
szają również dostępność 
i wchłanianie składników 
pokarmowych przez korze-
nie, sprzyjając rozwojowi 
korzeni i pędów. W 2023 r.  
w ofercie nasion kukury-
dzy DEKALB® będą do-
stępne odmiany zaprawio-
ne w systemie Acceleron 
Standard, czyli Redigo M+ 
B360 (nawóz biologiczny).

Gospodarstwo Kasze-
wy (woj. łódzkie) należy 
do międzynarodowej sieci 
Bayer Forward Farming od-
miany kukurydzy marki DE-
KALB®. Sukces gospodar-
stwa polega głównie na tym, 
jak podaje jego włodarz, 
że odpowiednio dobiera-
ne są w nim odmiany ku-
kurydzy, które odpowia-
dają lokalnym warunkom. 
Podczas spotkania gospo-
darze zaznaczyli również, 
że w odpowiednim gospo-
darowaniu ważna jest dy-
wersyfikacja odmian, która 
pozwala na optymalizację 
plonów. Gospodarstwo to 
posiada również instala-
cję Phytobac, która chroni 

glebę i wody podziemne 
przed zanieczyszczeniem 
pozostałościami środków 
ochrony roślin. Dzięki niej 
możliwa jest bezresztkowa 
likwidacja popłuczyn po 
myciu opryskiwacza oraz 
oddzielenie ich od wody 
opadowej lub wody z mycia 
maszyn, która nie zawiera 
pozostałości. W gospodar-
stwie wykorzystuje się reszt-
ki pożniwne w celu popra-
wy jakości i żyzności gleb. 
Resztki pożniwne zwięk-
szają zawartość substancji 
organicznej w glebie, po-
prawiają zdolność do za-
trzymywania wody w glebie. 
W gospodarstwie prowa-
dzi się poplony w posta-
ci rzodkwi oleistej, która 
poprawia strukturę gleby 
oraz zapobiega podeszwie 
płużnej. Gospodarstwo po-
siada ponadto stację pogo-
dową i uruchomione jest na-
wadnianie, optymalizowane 
dzięki aplikacji FieldView 
Prime. Na podstawie ana-
lizy zdjęć satelitarnych do-
starcza ona gospodarzo-
wi informacji co do tego, 
które części pola wymaga-
ją nawodnienia.

Gospodarstwo Państwa 
Krzysztofa i Macieja Ny-
kielów gospodaruje na 
powierzchni 90 ha, upra-
wia się tu kukurydzę, rze-
pak, zboża i warzywa. Jest 
uznawane wśród ościen-
nych gospodarstw za wzór 
do naśladowania. 

Opr. A. Arabska 

Sumi Agro z nowym logiem 
Należące do Sumitomo Corporation spółki rolnicze: 
Summit Agro, Sumi Agro, Sumisho Agro – specjalizujące się 
w szczególności w rozwoju i sprzedaży zaawansowanych 
środków ochrony roślin, nawozów i nasion, wprowadzają 
nową identyfikację. 

Celem działań jest 
ujednolicenie glo-
balnej obecności 
firmy, w tym jej 
krajowych spółek 

zależnych, które ze wzglę-
du na obowiązujące do-
tychczas prawa własno-
ści intelektualnej działają 
pod różnymi nazwami. 
W ramach ujednolicenia, 

wszystkie spółki grupy 
wprowadzają nowe spój-
ne logo, identyfikację wi-
zualną oraz wspólną misję 
i wizję firmy.

Sumitomo Corporation 
prowadzi działalność rol-
niczą od ponad 40 lat, 
wspierając rozwój produk-
cji rolnej. Obecnie posia-
da 37 oddziałów na całym 

świecie. Cztery główne lo-
kalizacje spółek grupy to: 
Summit Agro International 
w Azji, Sumi Agro Europe 
w Europie, Summit Agro 
South America w Ame-
ryce Południowej oraz  
Summit Agro USA/Su-
mmit Agro Mexico 
w Północnej i Środkowej  
Ameryce. 

Nowa, ujednolicona,  
globalna tożsamość marki 
odzwierciedla nową misję 
koncernu, skupiającą się 
na dostarczaniu innowa-
cyjnych rozwiązań dla 
zrównoważonego rolnic-
twa i byciu blisko produ-
centów rolnych. Hasło  
będące nową misją brzmi: 
„Rozwijajmy to, co wspie-
ra produkcję rolną”,  
wizja firmy: „Blisko rol-
ników, dostarczając in-
nowacyjne rozwiąza-
nia dla zrównoważonego 
rolnictwa”.

Nowe logo grupy ma 
kształt koła symbolizujące-
go globalną obecność firmy, 
współpracującej z rolnika-
mi na całym świecie. Kolor 
pomarańczowy nawiązu-
jący do barwy słońca od-
zwierciedla działania grupy 
na rzecz dobrej przyszło-
ści. Zielony liść obrazu-
jący życie, podkreśla sku-
pienie firmy na rolnictwie, 
zaangażowanie w ochronę 
środowiska oraz dostarcza-
nie produktów rolniczych 
zgodnych z założeniami 
zrównoważonego rozwoju, 

co przekłada się na korzyści 
dla społeczeństwa. Wolne 
przestrzenie na kole sym-
bolizują otwartość i goto-
wość do rozwijania firmy, 
nawiązywania nowych re-
lacji oraz opracowywania 
rozwiązań technologicz-
nych odpowiadających na 
różnorodne, zmieniające się 
potrzeby rolników. Nowa 
identyfikacja wizualna oraz 
tożsamość została przygo-
towana w oparciu o pomy-
sły zgłoszone przez pra-
cowników firmy. 

Źródło: Summit Agro

 � Przedstawiciele firmy Bayer w gospodarstwie Państwa Nykielów w miejscowości Kaszewy 
Kolonia podczas prezentacji polowej
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Optymalizacja odczynu gleb
Stosowanie nawozów do odkwaszania gleb ma na celu poprawę środowiska wzrostu 
roślin w efekcie ich odkwaszenia. Doprowadzenie odczynu gleby do wartości bliskich 
optymalnym wpływa korzystnie na jej właściwości fizyczne, fizykochemiczne i biologiczne. 
Poprawa tych właściwości, poza korzyściami w aspekcie rolniczym, odgrywa także 
znaczącą rolę w aspekcie ekologicznym. Z szacunków przeprowadzonych przez  

IUNG-PIB wynika, że uregulowanie odczynu gleb Polski pozwoliłoby na zwiększenie plonów roślin 
uprawnych w porównaniu z aktualnie uzyskiwanymi o 10–15%.

Celem wapnowania 
jest poprawa wła-
ściwości fizycz-
nych, chemicznych 
i biologicznych 

gleby. Wapnowanie powin-
no być traktowane jako za-
bieg dla rotacji zmianowa-
nia, a nie jako zabieg pod 
poszczególne gatunki ro-
ślin. Pierwsze wapnowanie 
określane jako wapnowanie 
melioracyjne charakteryzu-
je się stosunkowo wysoki-
mi dawkach nawozów wap-
niowych. Cechuje się ono 
znacznymi zmianami wła-
ściwości chemicznych gleby 
(zmiana odczynu o co naj-
mniej jednostkę pH). Kolej-
ne wapnowanie, tzw. wap-
nowanie zachowawcze, 

stosowane jest przy wyż-
szym wyjściowym pH. Po-
winno ono uwzględniać 
niższe dawki wapna, a jego 
zasadniczym celem jest nie-
dopuszczenie do ponow-
nego obniżenia pH gleby.

Przy wyborze nawozów 
do odkwaszenia gleby nale-
ży uwzględnić ich szybkość 
działania. Nawozy wapnio-
we tlenkowe i wodorotlen-
kowe należą do nawozów 
szybko działających. Za-
lecane są one do stosowa-
nia na glebach ciężkich, sil-
nie zbuforowanych. Należy 
podkreślić, że nawozy typu 
tlenkowego, ze względu na 
swoje właściwości żrące, 
nie powinny być stosować 
bezpośrednio przed siewem 

roślin oraz do wapnowania 
pogłównego. Z kolei nawo-
zy typu węglanowego są na-
wozami wolno działający-
mi, co wynika z ich słabej 
rozpuszczalność w wodzie. 
Ta grupa nawozów zaleca-
na jest do wapnowania gleb 
lekkich, które charaktery-
zują się małym stopniem 
zbuforowania. Spośród na-
wozów do odkwaszania gleb 
najmniejszą rozpuszczal-
nością charakteryzuje się 
wapno krzemianowe, za-
wierające krzemiany wap-
nia i magnezu.

Najlepszym terminem do 
przeprowadzenia zabiegu 
wapnowania na gruntach 
ornych jest okres od żniw 
do późnej jesieni. Nawozy 

do odkwaszania gleb zasto-
sowane na ściernisko w cza-
sie podorywki dostają się do 
środka warstwy ornej, a za-
biegi prowadzone w walce 
z chwastami umożliwiają 
staranne wymieszanie na-
wozu z glebą. Nawozy do 
odkwaszania gleb można 
również zastosować po 
zbiorze roślin okopowych, 
a następnie wymieszać je 
z glebą za pomocą orki zi-
mowej. W okresie jesien-
nym zalecany jest także za-
bieg wapnowania użytków 
zielonych.

Przy ustalaniu termi-
nu wapnowania gleb na-
leży wziąć pod uwagę 
reakcję nawozów wapnio-
wych z innymi nawozami 

stosowanymi w uprawie ro-
ślin, która może prowadzić 
do strat składników nawo-
zowych. Przed zabiegiem 
wapnowania, jak również 
po wapnowaniu gleb nie za-
leca się stosowania mocz-
nika i nawozów azotowych 
amonowych, jak również 
superfosfatów, czy nawo-
zów wieloskładnikowych, 
zawierających fosforan 
amonu. Nawozów do od-
kwaszania gleb nie powin-
no się stosować po aplikacji 
obornika, względnie gno-
jówki. Nie ma natomiast 
przeciwwskazań przy mie-
szaniu niewielkich ilości na-
wozów wapniowych z sale-
trą sodową, wapniową, czy 
też solami potasowymi.

Termin stosowania nawo-
zów do odkwaszania gleb 
uzależniony jest między in-
nymi od ich dawki. Przy 
stosowaniu dużych ilości 

nawozów należy je apliko-
wać jak najwcześniej przed 
uprawą roślin i w tym wy-
padku wymagane jest do-
kładnie wymieszanie ich 
z glebą. Nie zaleca się sto-
sowania wapna na glebę 
bardzo wilgotną oraz pod-
czas deszczowej pogody. 
W przypadku stosowania 
większych ilości nawozów 
wapniowych na glebach sil-
nie kwaśnych należy zasto-
sować 3/4 dawki w okresie 
jesiennym pod orkę, a 1/4 
dawki wczesną wiosną po 
zimowej orce, przed bro-
nowaniem i kultywatoro-
waniem. Małe ilości nawo-
zów do odkwaszania gleb 
można aplikować tuż przed 
siewem roślin.

dr hab. Marzena
S. Brodowska,

prof. Uniwersytetu
Przyrodniczego

w Lublinie

Reklama
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Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych

Więcej wiedzy i ciekawostek na temat soi  
znajdziesz na stronie: www.siejmysoje.pl

Umowa ADOB 
z Nouryon 

Podpisana została przedwstępna 
warunkowa umowa sprzedaży 
udziałów firmy ADOB globalnemu 
liderowi w dziedzinie chemii 
specjalistycznej, firmie Nouryon. 

Dodanie biznesu 
ADOB do port-
folio Nouryon jest 
doskonałą, stra-
tegiczną szansą 

dla naszej firmy – powie-
dział Charlie Shaver, prezes 
i dyrektor generalny Noury-
on. Transakcja ta potwier-
dza nasze zaangażowanie 
w sprawy naszych klientów 
z branży rolniczej i spo-
żywczej. Z niecierpliwością 
czekamy na powitanie pra-
cowników i klientów ADOB 
w rodzinie Nouryon – dodał.

– Dzięki silnemu nacisko-
wi na technologię i innowacje 
obejmujące biodegradowal-
ne mikroelementy, nawo-
zy specjalistyczne i marki 
własne, możliwości ADOB 
są doskonałym uzupełnie-
niem istniejących możliwo-
ści Nouryon w zakresie odży-
wiania roślin – powiedział 
Larry Ryan, wiceprezes wy-
konawczy i prezes regionu 
Ameryka w Nouryon. 

To połączenie jest dla 
ADOB doskonałą szansą do 
wykorzystania dużej, global-
nej organizacji, aby przejść 

do następnego etapu naszego 
rozwoju – zaznaczył Adam 
Nawrocki, właściciel i dyrek-
tor generalny ADOB. – Cie-
szę się na możliwość wspar-
cia połączonej firmy w jej 
działaniach w nadchodzą-
cych miesiącach – dodał.

Przewiduje się, że trans-
akcja zostanie zakończona 
do końca 2022 roku, pod 
warunkiem uzyskania wy-
maganych zgód i spełnie-
nia warunków zamknięcia. 

Nouryon jest globalnym 
liderem w dziedzinie che-
mii specjalistycznej. Rynki 
i konsumenci na całym 
świecie polegają na pod-
stawowych produktach 
firmy przeznaczonych do 
codziennego użytku, takich 
jak: środki higieny osobistej, 
środki czystości, farby i po-
włoki, środki do produkcji 
rolnej i produkcji żywno-
ści, farmaceutyki oraz pro-
dukty budowlane. Dzięki 
poświęceniu ponad 7650 
pracowników zaangażo-
wanych w rozwój biznesu, 
bezpieczeństwo, zrówno-
ważony rozwój i innowacje 

firma osiąga niezmiennie 
dobre wynikami finansowe. 
Nouryon działa w ponad 
80 krajach na całym świe-
cie, oferując portfolio wio-
dących marek w swoich 
branżach. 

ADOB jest największym 
producentem nawozów do-
listnych w Polsce i ich zna-
czącym eksporterem do 
ponad 80 krajów na świe-
cie. W swojej ofercie posiada 
nawozy jedno- i wieloskład-
nikowe, płynne, krystalicz-
ne oraz mikrogranulowane, 
przeznaczone do stosowania 
we wszystkich uprawach po-
lowych, sadowniczych, wa-
rzywniczych oraz uprawach 
hydroponicznych. ADOB 
jest także światowym lide-
rem w produkcji chelatów 
mikroelementowych, saletry 
wapniowej, azotanu magne-
zu oraz siarczanu magnezu. 
Firma zatrudnia ponad 400 
pracowników, produkcja od-
bywa się w dwóch zakładach 
produkcyjnych: w Poznaniu 
i Wrocławiu – Złotnikach. 

Źródło: ADOB

Maksymalna cena  
energii elektrycznej.  
Jaka będzie dla rolników?

W Sejmie przyjęto ustawę o środkach nadzwyczajnych 
mających na celu ograniczenie wysokości cen energii 
elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 r., 
w której określone zostały maksymalne ceny energii ponad 
limity zużycia; limit dla rodzin rolniczych to 3 tys. kWh.

Określone limity 
różnią się w za-
leżności od ro-
dzaju gospodar-
stwa domowego. 

Dla gospodarstw rolnych, 
podobnie jak dla samo-
rządów i małych i śred-
nich przedsiębiorstw mak-
symalna stawka ceny 

prądu będzie wynosiła  
785 zł za kWh.

Maksymalne stawki za 
energię elektryczną będą 
obowiązywały od 1 grudnia 
2022 r. do 31 grudnia 2023 
roku. Ponadto przepisy no-
welizacji zakładają pre-
miowanie energooszczędno-
ści; przedsiębiorstwa, które 

zmniejszą zużycie o 10 proc. 
r/r mają dostać w 2024 roku 
specjalne upusty.

Za nowelizacją usta-
wy głosowało 411 posłów, 
16 było przeciwnych, a 14 
wstrzymało się od głosu. 
Nowelizacja ma kosztować 
budżet państwa 19,7 mld zł.

Maciej Zdunek

 � Adam Nawrocki, właściciel 
i dyrektor generalny ADOB
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Nowoczesne opryskiwacze 
Dzisiejsze metody ochrony roślin oparte są głównie na chemicznych środkach, bowiem stanowią aż 95% sposobów ochrony roślin. Dąży się do 
przeprowadzania zabiegów oprysku precyzyjniej, tam, gdzie jest tylko konieczne, przy jednoczesnym jak najbardziej możliwym zapewnieniu 
bezpieczeństwa dla całego otoczenia. Skraca się czas czynności przeprowadzania oprysku maszynami stosując wysokie wydajności poprzez 
zastosowanie dużych pojemności zbiorników i wyposażenia w szerokie belki opryskowe. Wielu producentów wprowadza coraz nowsze 
rozwiązania i udoskonala swoje maszyny. Poniżej przedstawiamy ich ofertę wybranych opryskiwaczy. 

 �MASCHIO GASPARDO
CAMPO 44-65 reprezen-

tuje segment wielkogaba-
rytowych opryskiwaczy. 
Opryskiwacz jest dostęp-
ny z trzema belkami pod-
noszonymi hydraulicznymi 
do maks. 36 m, pojemność 
zbiornika można wybrać od 
4500 l do 6500 l. Pojemność 
zbiornika do płukania ob-
wodu to 480 l, natomiast 
maksymalne natężenie 
przepływu to 296 l/min. Dla 
wymagających jest również 
wersja ISOTRONIC, która 
umożliwia wykorzystanie 
elektronicznie sterowanego 
dyszla kierującego do ideal-
nego nakładania się śladów 
opryskiwacza na traktor 
oraz elektronicznej kontro-
li wysokości wysięgnika od 
roślin. Charakteryzuje się 
równoległobocznym sys-
temem podnoszenia belki 
typu „P”, który umożli-
wia wychylenie pionowe  
o 1,5 m, zapewniając wy-
sokie bezpieczeństwo eks-
ploatacji dzięki podwójne-
mu hydropneumatycznemu 
systemowi amortyzatorów. 
Dostępne belki, takie jak 
ALA 600, 700 i 900, są wy-
konane ze stali o wysokiej 
wytrzymałości, a ich ruchy 
są bardzo wszechstronne, 
sterowane za pomocą wy-
godnego scentralizowanego 

panelu przycisków dostar-
czanego z systemem OIL-
DRIVE. Firma Maschio 
GASPARDO oferuje cie-
kawy system DEVOIT. Sys-
tem umożliwia czyszczenie 
obwodu rozpylacza bez roz-
cieńczania wewnątrz zbior-
nika głównego. Dzięki temu 
operacje w terenie można 
przerwać i wznowić w do-
wolnym momencie bez ry-
zyka zatykania filtrów i rur, 
w przypadku niektórych ro-
dzajów produktów.

 �HARDI
Opryskiwacze przy-

czepiane COMANDER 
można wybrać w rozpię-
tościach belki od 18 m do 
36 m, dostępne pojemno-
ści głównego zbiornika to 
3300/4500/5500/7000 l. 
Ciekawym systemem jest 
Safe track, który zapew-
nia, że belka jest zawsze 
w 100% prostopadła do 
ścieżek. Powoduje to do-
skonałą aplikację podczas 
obracania na końcu pól. 
Dobrym wyborem wyposa-
żenia opryskiwacza Hardi 
jest AutoSelect, dzięki któ-
remu operator ma moż-
liwość zmiany pomiędzy  
4 funkcjami:

– pryskać dyszą A;
– pryskać dyszą B;
– pryskać dyszą A i B;

– tryb automatyczny  
– tutaj AutoSelect może 
pracować ze wstępnie zde-
finiowanymi ustawieniami 
ciśnienia lub prędkościami 
roboczymi.

Jeśli trzeba pracować z du-
żymi zmianami prędkości, 
AutoSelect może automa-
tycznie i natychmiasto-
wo zmieniać dysze między 
dwoma rozmiarami, dzię-
ki czemu jedna praca dysz 
może zostać przejęta przez 
większą dyszę. Spowodu-
je to wyższą jakość kro-
pli i lepszą aplikację. Ko-
lejnym systemem, który 
kontroluje pracę operato-
ra jest system Dynamic-
Fluid4, który obliczy kon-
sekwencje zwiększonej 
prędkości obrotowej i na-
tychmiast dokona regulacji. 
DynamicFluid4 opiera się na  
4 czujnikach w układzie pły-
nów mierzących obroty, po-
zycję zaworów regulacyj-
nych, przepływ i ciśnienie. 
W połączeniu ze specjal-
nym nowym oprogramowa-
niem i nowym, unikalnym 
ceramicznym zaworem re-
gulacyjnym, oferuje precy-
zję w zakresie dawkowania 
na wysokim poziomie, co 
sprzyja oszczędzaniu środ-
ków chemicznych ochro-
ny roślin.

 � AMAZONE
Model UX 8601 o pojem-

ności zbiornika 9000 l za-
pewnia maksymalną pojem-
ność zbiornika na jednej osi. 
Charakteryzuję się kompak-
towymi wymiarami całko-
witymi z wyjątkowo nisko 
położonym środkiem cięż-
kości. UX może być wypo-
sażony w opcjonalny system 
HighFlow+, aby zmaksyma-
lizować wydajność pracy 
przy większych szeroko-
ściach belki dzięki wyższym 
prędkościom roboczym, 
a jednocześnie zagwaran-
tować skuteczne opryski-
wanie poprzez utrzymanie 
odpowiedniego natężenia 
oprysku wodą. Inteligent-
na technologia sterowania 

umożliwia stosowanie obu 
pomp do oprysku przy za-
chowaniu wysokiej inten-
sywności mieszania. Pomi-
mo ogromnych wydajności 
nanoszenia 400 l/min, dzię-
ki inteligentnej technologii 
sterowania maszyna zawsze 
dysponuje wystarczającą 
wydajnością mieszania, aby 

utrzymać jednorodny śro-
dek oprysku. Wszystkie ele-
menty systemu HighFlow+ 
są całkowicie zintegrowane 
z cyklem czyszczenia. Ama-
zone posiada rozwiązanie 
o nazwie AmaSelect. Belkę 
opryskiwacza z tym syste-
mem wyposażono w głowi-
cę z czterema rozpylaczami, 
które mogą być przełączane 
z kabiny operatora. Dzięki 
obrotowej głowicy możliwy 
jest podział na sekcje o dłu-
gości 50 cm oraz 25 cm. 
Amazone oferuje także sys-
tem AmaSelect Row, który 
umożliwia oprysk całej po-
wierzchni lub tylko wąskie-
go rzędu uprawy w rozsta-
wie międzyrzędzi 50 cm 
lub 75 cm.

 � KUHN
Flagowym modelem opry-

skiwacza zaczepianego jest 
METRIS 2, który jest maszy-
ną bardzo zwrotną. Odle-
głość od zaczepu do osi wy-
nosi 4,40 m, jego wysokość 
to 3,40 m (z belką 36 m).  
Mniejsza długość opryski-
wacza pozwala na wykony-
wanie ciasnych manewrów 
na końcu pola i zapewnia 
dokładniejsze podążanie 
za kołami ciągnika. Kuhn 
posiada możliwości wy-
posażenia opryskiwacza 
w sterownik REB3 który 
automatycznie dostosowuje 
oprysk do prędkości jazdy, 
sterownik jest również 

przystosowany do sterowa-
nia sekcjami z GPS . W tym 
opryskiwaczu można prze-
prowadzić płukanie z kabi-
ny ciągnika. Podczas proce-
su płukania system RINS 
ASSIST automatyzuje se-
kwencję w zależności od 
ilości produktu pozostają-
cego w maszynie. System 
zapewnia 1% rozcieńcze-
nie resztek cieczy w zbior-
niku, której ilość może być 
wyświetlana na terminalu 
w kabinie.

 �UNIA
Model Heron może mieć 

belkę od 20 m do 30 m 
i zbiornik 4200 l lub 5000 
l. Zbiornik wody czystej 
ma pojemność 500 l, czysz-
czenie zbiornika odbywa się 
za pomocą trzech wirują-
cych dysz. Ciekawym sys-
temem jest System UNIA 
DynaJET, który kontroluje 
ciśnienie i wielkość kropel 
w szerokim zakresie pręd-
kości jazdy maszyny, umoż-
liwiając operatorowi wybór 
optymalnej prędkości, na 
jaką pozwalają warunki, 
przy zachowaniu stałej wiel-
kości kropli. Odpowiednią 
dawkę oprysku uzyskujemy 
poprzez zmienny czas dozo-
wania środka przez dyszę, 
a zmienną wielkość kropli 
– przez zmianę ciśnienia, 
co w porównaniu do kon-
wencjonalnego sytemu daje 
dużo szersze możliwości 

regulacji. Posiada również 
V system, czyli układ trzech 
czujników ultradźwięko-
wych, dzięki którym zmie-
nia się geometria belki wraz 
z ukształtowaniem terenu, 
co wpływa na zwiększenie 
precyzji i wydajności apli-
kacji środków. Kolejnym 
rozwiązaniem firmy UNIA 
jest EDS – indywidualna 
kontrola rozpylaczy. Zale-
tą systemu EDS jest jeszcze 
bardziej dokładne sterowa-
nie sekcjami z dokładnością 
do pojedynczego rozpyla-
cza na podstawie sygna-
łu GPS. W zależności od 
kształtu pola, EDS pozwala 
na oszczędności rzędu 15% 
względem tradycyjnego ste-
rowania sekcjami. 

Perspektywicznym tren-
dem w technice oprysku 
jest zastosowanie cyfro-
wych technologii do roz-
poznawania chwastów, cho-
rób, a także szkodników. 
W obecnie proponowa-
nych rozwiązaniach iden-
tyfikacja chwastów odby-
wa się na podstawie obrazu 
z kamer 3D. W tej techno-
logii oprysk wykonywany 
jest tylko tam, gdzie wystę-
pują chwasty, co prowadzi 
do znacznych oszczędności 
w stosowaniu pestycydów. 
Takie rozwiązania proponu-
ją m.in. firmy Agrifac, Ama-
zone, Hardi i Kuhn.

mgr inż. Michał Ośko �Opryskiwacz zaczepiany METRIS 2 firmy KUHN

 �Opryskiwacz UX8601 firmy Amazone

 �Opryskiwacz CAMPO firmy Maschio Gaspardo
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filtrach instalacji paliwo-
wej. Skutkuje to niemożli-
wością uruchomienia silni-
ka oraz może doprowadzić 
do poważnych awarii insta-
lacji paliwowej w nowocze-
snych układach zasilania. 

Jednak samo zalanie 
zbiornika ciągnika rolni-
czego paliwem zimowym 
nie wystarczy. Musimy za-
dbać, żeby resztki „letnie-
go” zostały całkowicie zu-
żyte niemal do ostatniej 
kropli. Dlatego przygoto-
wując ciągnik do nadcho-
dzących chłodów i mrozów, 
zadbajmy o wcześniejsze 
tankowanie zimowym ole-
jem napędowym pocho-
dzącym z wiarygodnego 
źródła. 

Dlatego w przypadku pro-
blemów z odpaleniem cią-
gnika w czasie mrozów mu-
simy być pewni, że układ 
paliwowy jest całkowi-
cie sprawny, a jego prze-
pustowość w niczym nie-
ograniczona. Zimowy olej 
napędowy daje nam taką 
pewność. 

W nowoczesnych cią-
gnikach wyposażonych 
w układ selektywnej ka-
talitycznej redukcji spalin  
SCR problemów w cza-
sie silnych mrozów może 
przysporzyć także in-
stalacja płynu AdBlue.  
Dzieje się tak dlatego, że 
roztwór mocznika nie jest 
odporny na długotrwa-
łe działanie mrozu. Ni-
skie temperatury powo-
dują przyspieszony proces 
krystalizacji płynu, a taki 
nie nadaje się do zastoso-
wania i może uszkodzić in-
stalację SCR.

Producenci i serwisy ma-
szyn rolniczych zalecają 
w czasie zimowania kom-
bajnów całkowite opróż-
nienie zbiornika AdBlue 
oraz jego dokładne umycie 
i osuszenie wraz z przewo-
dami. W przypadku wie-
lotygodniowego przesto-
ju ciągnika w czasie zimy 
postępujemy analogicznie. 

Nieusunięty na okres zi-
mowy „stary”, skrystalizo-
wany płyn w przypadku 
próby odpalenia ciągnika 
może spowodować wywo-
łanie błędów komputera 
i kosztowną akcję serwiso-
wą naszego sprzętu. 

 � Instalacja elektryczna w czasie 
mrozów

Przy problemach z insta-
lacją elektryczną w czasie 
mrozów wszystkim na myśl 
przychodzi jeden podejrza-
ny – akumulator. Rzeczy-
wiście tak jest, choć nie we 
wszystkich przypadkach. 
Ale po kolei. 

Akumulator jako źródło 
zasilania faktycznie jest 
mało odporny na silne 
mrozy. Dzieje się tak dla-
tego, że im bardziej jest na 
minusie, tym bardziej spada 
moc rozruchowa akumula-
tora. Inaczej: przy minus 20 
stopniach Celsjusza moc 
rozruchowa spada nawet 
o połowę i to przy nowym 
akumulatorze, a im jest on 
starszy, tym spadek ten jest 
większy. Wynika to z po-
wodu zachodzących w nim 
procesów fizykochemicz-
nych i jak dotąd nie wy-
naleziono na to sposobu. 
Dlatego najlepszym roz-
wiązaniem przy kilkumie-
sięcznym postoju jest po 
prostu wyciągnięcie baterii 

z ciągnika i schowanie jej 
w ciepłe i suche miejsce. 
Przechowując tak akumu-
lator, trzeba przynajmniej 
raz w miesiącu sprawdzać 
jego stan, a przed zamon-
towaniem go do ciągnika 
podłączyć do ładowania 
na co najmniej 24 godziny. 

Akumulator to jednak 
tylko jeden z elementów 
całej instalacji elektrycznej 
odpowiedzialnej za rozruch 
silnika. Bardzo ważne są 
jego zaciski, czyli klemy. Od 
ich prawidłowego montażu 
zależy właściwe i bezstratne 
przewodzenie prądu o na-
tężeniu niejednokrotnie 
przekraczającym 1000 A.  
To ogromne i niebezpiecz-
ne natężenia, dlatego klemy 
muszą być zawsze w jak naj-
lepszej kondycji i mocno 
zaciśnięte na słupkach aku-
mulatora. Słabo dokręco-
na klema jest przyczyną 
szybkiego rozładowania 
baterii oraz najczęściej jej 
wybuchu. 

Nie mniej ważnym ele-
mentem są grube prze-
wody elektryczne łączące 
akumulator z rozruszni-
kiem. Powinny być zawsze 
w dobrym stanie, a jeśli je 
wymieniamy na nowe, to 
tylko na takie o zbliżonym 
przekroju i wysokiej jako-
ści. Złe i zużyte przewo-
dy odpowiadają za spore 
straty prądowe, co przy 
osłabionym zimą akumu-
latorze może doprowadzić 
do spadku napięcia i w re-
zultacie niemożliwości roz-
ruchu ciągnika.

Warto także sprawdzić 
stan i dokręcenie miedzia-
nych połączeń i „oczek”, 
które na skutek zmien-
nych temperatur i czasu 

pokrywają się śniedzią, 
znacząco ograniczając 
przepływ prądu. 

 � Posłuchaj ciągnika, on prawdę 
ci powie

Powyższe uwagi odnoszą 
się do zaleceń eksploatacyj-
nych i serwisowych obsłu-
gi ciągnika, które powinni-
śmy znać. Co jednak, gdy 
pewnego mroźnego ranka 
wsiadamy do ciągnika, a on 
nie chce dać się uruchomić? 

Przede wszystkim nie 
wpadajmy w panikę, tylko 
posłuchajmy własnej ma-
szyny i drogą eliminacji 
pytań oraz odpowiedzi 
określmy jej zachowanie, 
a także przyczynę nie-
sprawności. Spróbujmy 
przeanalizować najczęst-
sze przyczyny i to, co mo-
żemy wykonać sami, bez 
interwencji serwisu.

Kluczyk w stacyjkę i cisza, 
żadnej reakcji, nie zapala-
ją się kontrolki. W takim 
przypadku sprawdzamy 
w kolejności:

– Ręczny wyłącznik masy 
(jeśli taki mamy), czasem 
zapominamy o jego istnie-
niu, a szczególnie w star-
szych maszynach warto 
z niego korzystać.

– Nasłuchujemy, czy 
w pozycji „rozruch” włącza 
się jakikolwiek przekaźnik.

– Sprawdzamy główny 
bezpiecznik prądowy i inne 
oraz jakość połączeń na kle-
mach przy akumulatorze.

– Dokonujemy pomia-
ru stanu sprawności aku-
mulatora woltomierzem 
i areometrem. Wyniki 
muszą wynosić (przy za-
piętych klemach) powyżej 
12,4 V i 1,28 g/cm³. Przy tej 
okazji sprawdzamy także 
stan elektrolitu oraz jego 
barwę. Musi być całkowi-
cie przejrzysty. Brunatny 
osad świadczy o opadzie 
masy czynnej i znacznym 
spadku jego mocy rozru-
chowej, a to kwalifikuje go 
do szybkiej wymiany.

Sprawdzenie stanu aku-
mulatora w czasie mrozów 
dotyczy każdego przypad-
ku, w którym nie możemy 
uruchomić ciągnika. Także 

tego, gdy po przekręceniu 
stacyjki ciągnik wykazuje 
oznaki „życia”, ale nie chce 
zapalić. Tu oczywiście także 
dokładnie sprawdzamy stan 
akumulatora, klem i zaci-
sków na rozruszniku, aby 
wykluczyć spadki napię-
cia w obwodzie rozrucho-
wym. Do poruszenia silnika 
diesla w ciągniku potrzebna 
jest znaczna moc przeka-
zywana na koło zamacho-
we przez rozrusznik. Ten 
jednak musi być zasilany 
stałym i mocnym ładun-
kiem energii czerpanym 
z akumulatora. Rozrusznik 
musi rozpędzić wał korbo-
wy, aby w komorze spala-
nia pojawiło się odpowied-
nie sprężanie i ciśnienie 
zdolne zainicjować samo-
zapłon. Gdy prędkość obro-
towa poruszanego rozrusz-
nikiem wału korbowego 
jest niewystarczająca, za-
płon nie nastąpi. 

Oznaką słabnącego aku-
mulatora jest właśnie opóź-
niony zapłon silnika, a także 
przyciemnienie lub miganie 
kontrolek na tablicy roz-
dzielczej. Kiedy analizuje-
my przyczynę problemów 
z zimowym rozruchem sil-
nika, to właśnie powinno 
nas doprowadzić do prądo-
wej przyczyny problemów 
z uruchomieniem ciągnika.

Zdarza się jednak, że 
mimo sprawnego akumu-
latora i instalacji elektrycz-
nej rozruch nie następuje. 
Silnik dynamicznie kręci, 
aż mało spod maski nie wy-
skoczy, ale nie zaskakuje. 
Tu właśnie przechodzimy 
do wspomnianej wyżej in-
stalacji paliwowej, która 
jest także częstą przyczy-
ną problemów z rozruchem 
w czasie mrozów. 

Wspomnieliśmy już 
o bezwzględnym zaleceniu 
stosowania paliwa zimowe-
go w ciągnikach oraz pro-
blemach, jakie może wy-
wołać w instalacji letni ON. 
Warto wiedzieć jednak, że 
nawet stosując zimowe pa-
liwo, problem z rozruchem 
w czasie ataku mrozu może 
nadal występować z po-
wodu wody w układzie 
paliwowym.

Wodę, a właściwie śla-
dowe ilości wilgoci w pa-
liwie możemy znaleźć pra-
wie zawsze w miesiącach 
o dużej amplitudzie tempe-
ratur. Dzieje się tak dlatego,  
że w zamkniętym zbior-

niku paliwa powyżej linii  
napełnienia paliwem wy-
trąca się wilgoć ze znajdu-
jącego się tam powietrza. 
Wilgoć skrapla się i osia-
da w postaci kropel wody 
na dnie zbiornika paliwa. 
Stamtąd zasysana jest do 
układu paliwowego i tu 
zaczyna się jej negatywne 
działanie. 

Każdy producent ciągnika 
przewiduje takie przypad-
ki i dlatego w układzie pa-
liwowym stosowany był od 
lat odstojnik paliwa. To naj-
częściej dodatkowy zbior-
niczek, w którym zasysa-
ne przez pompę paliwo jest 
filtrowane, zanim trafi do 
właściwych zespołów fil-
trów oleju napędowego. 
Na jego dnie gromadzi się 
woda oraz grubsze zanie-
czyszczenia, które można 
łatwo usunąć, odkręcając 
zaworek na dnie. W now-
szych konstrukcjach cią-
gnikowych rolę odstojni-
ka przejął filtr paliwa, na 
którego dnie znajdziemy 
zawór spustowy. 

Nie bez przyczyny wspo-
minamy tu o odstojniku 
i filtrach paliwa oraz mogą-
cej się gromadzić tam wo-
dzie. W czasie mrozów ta 
po prostu zamarza całko-
wicie, odcinając swobodny 
przepływ paliwa do pompy 
wtryskowej i takiego ciągni-
ka nie uruchomimy. Dlate-
go paliwo zimowe to istotna 
rzecz, ale czyszczenie ukła-
du paliwowego z mogącej 
się gromadzić w nim wody 
jest równie ważne szczegól-
nie zimą. 

Omówiliśmy tu dwa źró-
dła problemów, które mogą 
się pojawić w czasie uru-
chomienia ciągnika w cza-
sie mrozów – elektryczny 
i paliwowy. Oczywiście są 
one ściśle zależne zarówno 
od siebie, jak i od wieku sa-
mego ciągnika, a ich poja-
wienie się zależy od jako-
ści obsługi i dbania o naszą 
maszynę. 

Nie wspomnieliśmy 
o technicznych podze-
społach ciągnika, które 
wspomagają uruchomie-
nie silnika w czasie mrozów  
– świecach żarowych i pod-
grzewaczach. Jest to temat, 
któremu na pewno po-
święcimy niedługo więcej 
uwagi.

Tekst i zdjęcia:
Adam Ładowski

Ciągnik nie odpala w czasie 
mrozów. Od czego zacząć?
Dokończenie ze str. 1

 � Połączenia przewodów rozrusznika muszą 
być zawsze dobrze dokręcone i zabezpieczone 
przed wilgocią. Pokryte śniedzią i ut

 �Odstojnik to ważny element filtracji układu 
paliwowego. Zanieczyszczenia i woda muszą 
być regularnie  usuwane
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Silosy i suszarnie do ziarna
Brak bazy magazynowej w gospodarstwie towarowym produkującym nasiona zbóż, rzepaku czy kukurydzy, 
w dobie wahających się cen płodów rolnych, raczej nie jest dobrą opcją. Blaszane silosy zbożowe jako efektywny 
sposób przechowywania nasion, zagościły na polskiej wsi już kilkanaście lat temu, a ich liczba i popularność 
systematycznie rosną, tym bardziej, że pojemność silosów można dopasować do warunków produkcyjnych 
gospodarstwa. 

Niezbędnym do-
p o s a ż e n i e m 
bazy magazy-
nowej okazu-
ją się suszarnie, 

a to z tego powodu, że po 
zbiorze kombajnem często 
ziarno jest zbyt wilgotne by 
je bezpiecznie przechowy-
wać i wymaga ono dosusze-
nia. Biorąc pod uwagę zaso-
by finansowe gospodarstw, 
rolnicy mogą nabywać su-
szarnie lub je wynajmować 
na określony czas.

Silosy jak i suszarnie 
oferuje wielu producen-
tów zarówno krajowych, 

jak i zagranicznych. W ni-
niejszej publikacji przed-
stawiamy rodzaje silosów 
i suszarni z oferty wybra-
nych producentów tych 
urządzeń. 

 � Silosy płaskodenne
Silosy płaskodenne jak 

wskazuje sama nazwa cha-
rakteryzują się płaskim 
dnem. Są one prostszym 
i tańszym rozwiązaniem 
w porównaniu z silosami 
lejowymi. Jednakże pła-
skie dno sprawia trudności 
przy opróżnianiu zbiorni-
ka. Pomocnym rozwiąza-
niem może być specjalny 

przenośnik ślimakowy po-
ruszający się po podłodze 
silosu niczym wskazówka 
zegara. Urządzenie podgar-
nia ziarno na środek pod-
łogi, skąd jest transporto-
wane na zewnątrz. 

Do oferty silosów płasko-
dennych producenci do-
kładają przenośniki zgar-
niakowe, ślimakowe oraz 
podnośniki kubełkowe 
wraz z automatyką sterowa-
nia. Innym doposażeniem 
są podłogi z odpowied-
nim zakresem wentylacji, 
urządzenia do wybierania 
ziarna z silosu, wentyla-
tory nadmuchu, systemy 

do pomiaru temperatury, 
czujniki napełnienia oraz 
suszarnie. 

Silosy płaskodenne są 
dostępne w ofercie nie-
mal wszystkich producen-
tów tych urządzeń. Jednym 
z nich jest firma BIN Sp. 
z o.o., która oferuje czte-
ry modele silosów pła-
skodennych o ładowno-
ści od 10 t do 130 t (wg 
gęstości ziarna pszenicy), 
proponowane mniejszym 
gospodarstwom. Nato-
miast propozycją dla go-
spodarstw wielkoobsza-
rowych i przedsiębiorstw 
rolnych jest pięć modeli 

silosów o ładowności od 
200 t do 2200 t. Często są 
one integrowane w zespo-
ły po kilka sztuk tworzą-
cych nowoczesne magazy-
ny przechowalnicze.

Producent z Aleksandro-
wa Kujawskiego oferuje bo-
gatą gamę przenośników 
kubełkowych, zgarniako-
wych oraz ślimakowych, 
a także wieże przenośni-
ków kubełkowych oraz 
kosze przyjęciowe o dłu-
gości, które umożliwiają na-
pełnianie oraz rozładunek 
silosów. Urządzenia te po-
zwalają na spięcie silosów 
w obwód zamknięty, dzię-
ki czemu rolnik ma możli-
wość przesypywania ziarna 
pomiędzy poszczególnymi 
silosami. 

Innym wytwórcą silosów 
płaskodennych jest Unia, 
która oferuje także gamę 
farmerską. Są w niej do-
stępne silosy płaskoden-
ne serii Farma wykonane 
z blachy falistej o pojemno-
ści użytkowej 65–321 m3.  
Mieszczą one przeciętnie 
od 50 t do 250 t pszeni-
cy o gęstości 780 kg/m3. 
Dla dużych gospodarstw 
lub przedsiębiorstw Unia 
oferuje silosy płaskoden-
ne wykonane z blachy pła-
skiej (seria SPA) lub falistej 
(seria SF) o średnicy 6– 
31 m i pojemności użyt-
kowej od 120 m3 do ponad  
20 000 m3.

Producentem silosów pła-
skodennych jest także firma 
Riela. Gama produktowa 
tego wytwórcy obejmuje 
400 modeli o pojemności 
od 20 t do 20 000 t, które 
mogą być ze sobą zestawio-
ne, co daje nieograniczone 
możliwości składowania.

Bogatą gamę silosów pła-
skodennych oferuje firma 
Agremo. Gama produkto-
wa tej firmy obejmuje mo-
dele serii ZP o pojemno-
ści 90–6400 m3. Silosy ZP 
mogą być wykorzystywa-
ne jako zbiorniki magazy-
nowe indywidualne lub ze-
społy silosów.

 � Silosy lejowe
W konstrukcji silosów 

lejowych dno ma kształt 
odwróconego stożka, co 
pozwala na łatwe opróż-
nianie grawitacyjne. Dzięki 
temu silos jest opróżniany 
całkowicie bez stosowa-
nia dodatkowych urządzeń, 
eliminując tym samym ko-
nieczność pracy ręcznej. 
Do opróżniania silosu lejo-
wego wystarczy jeden prze-
nośnik przebiegający pod 
zsypami dolnymi. Wadą 
tych urządzeń jest zdecy-
dowanie wyższa cena niż 
urządzeń płaskodennych. 
Silosy lejowe zaleca się do 
magazynowania krótko-
trwałego, podczas gdy silo-
sy płaskodenne zalecane są 
do magazynowania długo-
trwałego lub dużych ilo-
ści zboża.

Silosy lejowe, podobnie 
jak i płaskodenne, mogą 
być stawiane pojedynczo, 
w bateriach lub w gniaz-
dach, tworząc bazę suszar-
niczo-magazynową. Do 
tych urządzeń producen-
ci oferują urządzenia do 
pionowego i poziomego 
transportu nasion, jak rów-
nież często własnej produk-
cji suszarnie i czyszczalnie. 

Jednym z producentów 
silosów lejowych jest firma 
Zuptor. W ofercie produ-
centa znajdują się silosy le-
jowe o pojemności od 30 t 
do 150 t, które mogą funk-
cjonować samodzielnie lub 
w linii technologicznej. 

Innym wytwórcą tych 
urządzeń jest BIN Sp. 
z o.o., który ma w swej ofer-
cie trzy modele o kubatu-
rze 63–366 m3. Zależnie 
od rodzaju materiału i wil-
gotności mieszczą one od  
47 t do 285 t.

Silosy lejowe oferuje rów-
nież Unia. W linii farmer-
skiej tego producenta są 
dostępne silosy Farma Pre-
mium o pojemności użyt-
kowej od 45 m3 do 233 m3. 
Można do nich zasypać 35–
182 t pszenicy o gęstości 
780 kg/m3. 

Kolejnym krajowym pro-
ducentem oferującym silo-
sy lejowe jest ZPUH Mi-
chał. Gama produktowa tej 

 � Bogata oferta rynkowa suszarni umożliwia optymalny dobór tych urządzeń do warunków gospodarstw o różnej wielkości 
produkcji zbóż, rzepaku czy kukurydzy 

 � Jednym z kierunków przechowywania nasion zbóż i innych roślin są silosy płaskodenne lub silosy lejowe Dokończenie na str. 21
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Reklama

Skorzystaj ze wszystkich korzyści oferty przedsezonowej:

✔ Rabat do 6% wartości maszyny1

✔ Finansowanie 0% na 2 lata2

✔ Rabat 50% na pakiety wyposażenia3

✔ 365FarmNet Crop View za 1 zł do kombajnów LEXION4

Niniejsze materiały stanowią wyłącznie informację handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. kodeksu cywilnego.
1 Rabat dotyczy płatności w miesiącach: październik 6%, listopad 5%, grudzień 4%. 2 Oferta obejmuje możliwość skorzystania z finansowania udzielanego przez CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE („CFS”) w formie 
pożyczki z oprocentowaniem 0% na 2 lata przy spełnieniu obowiązku uiszczenia przez klienta wymaganego wkładu własnego oraz dodatkowo z uwzględnieniem możliwości finansowania VAT do 4 miesięcy. Raty płatne będą miesięcznie lub kwartalne. Opłata manipulacyjna 
wynosi 0,5% wartości netto maszyny. Oferta dotyczy nowych kombajnów marki CLAAS i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Powyższe warunki oferty zostały przygotowane w oparciu o stałą stopę procentową. CFS informuje, że przyjęta do kalkulacji oferty stała 
stopa procentowa oparta jest na kosztach pozyskania funduszy, które zostały skalkulowane dla oferty promocyjnej na podstawie danych aktualnych na dzień 19.08.2022. CFS zastrzega, że warunki oferty i przyjęta stała stopa procentowana mogą podlegać aktualizacji w sytu-
acji, w której koszty pozyskania funduszy przez CFS wzrosną po dacie wskazanej powyżej, ale w trakcie obowiązywania promocji. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego i może być jednostronnie odwołana przez CFS w każdym czasie, 
przy czym jednocześnie zachowuje aktualność maksymalnie do 30 września 2022 roku. CFS zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji. Oferta jest ważna pod warunkiem (i) niezwłocznego dostarczenia przez klienta wszystkich informacji i dokumentów wymaganych 
przez CFS celem skompletowania wniosku o finansowanie (zgodnie z obowiązującą w CFS procedurą weryfikacyjną, w szczególności obejmującą zbadanie zdolności finansowej Klienta w zakresie spłaty zaciąganego zobowiązania), (ii) wydania przez CFS pozytywnej decyzji 
o przyznaniu finansowania oraz (iii) podpisania przez klienta umowy o finansowanie oraz uiszczenia wkładu własnego najpóźniej do 30 września 2022 roku. Finalne warunki finansowania mogą być uzależnione od zdolności kredytowej klienta ocenianej przez CFS i różnić 
się od przestawionych w ofercie. W każdym przypadku warunki te zostaną końcowo uregulowane w zawartej umowie o finansowanie. Szczegóły oferty można uzyskać u autoryzowanych dealerów CLAAS Polska oraz Regionalnych Kierowników Sprzedaży CFS. 
3 Rabaty na wyposażenie mogą się różnić w zależności od modelu kombajnu CLAAS i ich dostępności. Promocja obowiązuje od 1.09.2022 do 31.12.2022. 4 Roczny bezpłatny dostęp do modułu 365FarmNet Crop View w oprogramowaniu 365FarmNet wiąże się z wdroże-
niem oprogramowania przez zespół 365FarmNet Polska – pełna usługa obejmuje założenie darmowego konta, wprowadzanie pól i udostępnienia modułu 365FarmNet Crop View na koncie użytkownika.
Szczegóły u autoryzowanych Dealerów CLAAS oraz w regulaminie. Oferta ważna do 31.12.2022.

Przedsmak 2023.
Im wcześniej tym korzystniej. 

Tylko do 31.12.2022.

przedsmak.pl

Szczegóły oferty u autoryzowanych Dealerów CLAAS oraz na www.przedsmak.pl.

Na co zwrócić uwagę przy  
zakupie używanego ciągnika?

Dane dotyczące rejestracji nowych ciągników rolniczych z ostatnich miesięcy, wskazują 
na spadki względem poprzedniego roku. Spadek dotyczy również rejestracji ciągników 
używanych, jednak jest on o wiele mniejszy. Wpływ na taki stan rzeczy może mieć 
bardzo wiele czynników, np. wysokie oprocentowanie kredytów, wzrost bieżących 
opłat, ogólna niepewność na rynku nowego sprzętu i inne. Nie zmienia to jednak faktu, 
że zakup ciągnika, nawet używanego, to spory wydatek, więc taką transakcję należy 

przeprowadzić z dużą ostrożnością. 

Bardzo często za-
kupu używanego 
ciągnika dokonuje 
się bezpośrednio 
od poprzedniego 

właściciela, znajdując ogło-
szenie np. na portalach in-
ternetowych, takich jak Olx, 
Allegro Lokalnie, Agroaffa-
ires itp. O ile zakup bezpo-
średnio od poprzedniego, 
faktycznego użytkownika 
wydaje się być najbardziej 
bezpieczny, to jednak ilość 
takich ofert jest w pewnym 
stopniu ograniczona i zmu-
szeni jesteśmy dokonać za-
kupu z tzw. drugiej ręki. 
Taka forma dla wielu jest 

sporym ryzykiem, ale jeżeli 
mamy do czynienia z legal-
nie działającą firmą, handlu-
jącą używanym sprzętem, to 
zakup chroniony jest przez 
prawa i obowiązki określa-
ne przepisami, co zmniejsza 
ryzyko świadomego oszu-
kania klienta. Warto też 
wspomnieć, że często por-
tale internetowe podają in-
formację o tzw. weryfikacji 
kont użytkowników, przy-
dzielając im status firmy, 
a nie użytkownika prywat-
nego. Przed oględzinami 
pojazdu, warto mieć roze-
znanie na temat formalnej 
własności traktora, zdarzają 

się także prywatni handla-
rze i o ile nie ma w tym nic 
złego, że ktoś nabył sprzęt, 
żeby sprzedać go dalej, to 
jednak zdecydowanie na-
leży wystrzegać się sytu-
acji minimalizujących od-
powiedzialność sprzedawcy. 
Mowa tutaj o podpisywa-
niu umów wypełnionych 
in blanco przez poprzed-
niego właściciela, czyli de 
facto z całkowitym wyłą-
czeniem odpowiedzial-
ności faktycznego sprze-
dającego. Zaniżanie ceny 
sprzedaży na umowie, próba 
zmniejszenia należnego po-
datku PCC czy też zwykłe 

pójście na rękę sprzedające-
mu, w skrajnym przypadku, 
gdy dojdzie do anulowania 
transakcji, może słono kosz-
tować i to w świetle prawa. 

Większość zakupów „uży-
wek” łączy się z dokładną 
lustracją przed sprzedażą. 
Tutaj warto pamiętać, aby 
nie wybierać się samemu na 
takie oględziny. Dobrze jest 
zabrać ze sobą osoby trzecie, 
które ewentualnie ostudzą 
nasz nadmierny entuzjazm. 

Z technicznego punk-
tu widzenia, najważniej-
sze wydaje się ocenie-
nie stanu silnika i skrzyni 
biegów. W związku z tym 

nalegajmy na jak najdłuższą 
jazdę próbną, po możliwie 
trudnym terenie. Długość 
takiej przejażdżki przyda 
się do lepszej oceny silnika 
i sprawdzenia innych ele-
mentów. Chodzi o to, aby 
możliwie najtrafniej ocenić 
stan układu hydraulicznego. 
Doczekaliśmy takich cza-
sów, że zakup ciągnika może 
być wspomagany przez dia-
gnostykę komputerową. 
Jeśli mamy możliwość, to 
warto podpiąć odpowied-
ni interfejs, uczciwy sprze-
dawca nie powinien mieć 
co do tego pomysłu żad-
nych sprzeciwów. Jest dużo 
mankamentów używanego 

traktora, które można prze-
oczyć, ale stan ogumienia 
to element, o którym za-
wsze trzeba pamiętać, gdyż 
komplet rolniczych opon 
to wydatek kilku, kilkuna-
stu, a nawet kilkudziesię-
ciu tysięcy zł. Nie można 
też przeoczyć dostępności 
układów i złączy kompaty-
bilnych z naszym parkiem 
maszynowym.

Pieczołowite sprawdzenie 
ciągnika przed zakupem to 
nasze prawo i korzystajmy 
z niego, nieważne czy wy-
dajemy 5000 czy 500 000 
własnych, ciężko zarobio-
nych złotówek.

mgr inż. Józef Woś

 � Z technicznego punktu widzenia, przy zakupie uży-
wanego sprzętu najważniejsza jest ocena stanu silnika 
i skrzyni biegów
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Zaprezentowane na AGRO SHOW (cz.1)

AGRO SHOW to największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie.  Jest to doskonałe 
miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. 
Prezentujemy wybrane modele maszyn, które zostały pokazane na tegorocznej  
wystawie.  Organizatorem wystawy jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych. 

 � Siewnik SITERA 100 
Uzupełnia ofertę siewników 
SITERA serii 1000 firmy 
KHUN i jest przeznaczony 
dla średnich gospodarstw 
i ciągników o mocy od 100 
do 250 KM. 

KUHN wprowadzając na 
rynek lekki siewnik nabu-
dowany SITERA serii 100 
z możliwością nabudowa-
nia na bronę obrotową HRB 
303-HR304-HR3004 umoż-
liwia spełnienie oczekiwań 
tej grupy gospodarstw. Pod-
stawowa pojemność zbior-
nika siewnika wynosi 600 l  
i może być zwiększona nad-
stawą o 300 l. Wysokość 
załadunku 1,77 umożli-
wia swobodny załadunek 
materiału siewnego łado-
waczem czołowym. Po-
dobnie jak pozostałe siew-
niki SITERA każdy z trzech  
modeli serii 100 jest wy-
posażony w precyzyjny 

element wysiewający HE-
LICA, który może być na-
pędzany mechanicznie lub 
elektrycznie.

Zależnie od wybranego 
modelu maszyna może być 
wyposażona  w różne ro-
dzaje redlic. SITERA 310 
posiada redlice płozowe  
–Sufflok, SITERA 320 jest 
wyposażona w redlice jed-
notalerzowe i SITERA 330 
jest wyposażona w redlice 
dwutalerzowe Seedflex 100 
z centralną regulacją głębo-
kości wysiewu. Siewniki SI-
TERA serii 100 mogą być 
wyposażone w sterownik 
VT30 lub ISOBUS. 

 � Faresin. FS 7.32 
Innowacyjna maszyna, 

która wyznacza nowy stan-
dard w segmencie Compact 
dzięki całkowicie przepro-
jektowanej kabinie, podłuż-
nemu układowi silnika oraz 

mocy hydraulicznej, która 
gwarantuje szybkie cykle 
pracy oraz płynne i precy-
zyjne ruchy. Maksymalny 
udźwig wynosi 3,2 t, a mak-
symalna osiągalna wysokość 
wysuwu to 7,1 m. Pozosta-
łe parametry  to: kąt skrętu 
37°, promień skrętu wyno-
szący zaledwie 3,8 m, przy 
rozstawie osi 2,95 m, szero-
kości 2,10 m i minimalnej 
wysokości 2,06 m. Model FS 
7.32 Compact jest również 
dostępny z obniżoną kabi-
ną, co jest niezwykle przy-
datne w budynkach o ni-
skim stropie.

 � Cobra 2 firmy JOSKIN 
Nowy wóz asenizacyj-

ny firmy Joskin. Posiada 
wyjątkowo wąską ramę  
(600 mm), która umożliwia 
zastosowanie bardzo szero-
kich kół, nie przekraczając 
całkowitej szerokości 3 m. 
Rama w tym wozie nie jest 
już niezależna, lecz zinte-
growana, co pozwala na 
obniżenie pojazdu i niższe 
położenie środka ciężkości.

Przeprojektowany zo-
stał również przód wozu 
Cobra 2, inspirowany mo-
delem Volumetra. Obej-
muje on krótki i zwarty 
dyszel, wydajne zawiesze-
nie oraz doprowadzenie 
gnojowicy pod zbiorni-
kiem. Całości dopełnia 
kilka rozwiązań inspiro-
wanych modelem X-Trem2. 
W modelu Cobra 2  
wykorzystano zwarte wbu-
dowanie kół i przestawny 
układ jezdny, a także wydaj-
ny podnośnik tylny marki 
Sauter z układem trzypunk-
towym oraz tylną szafę hy-
drauliczną zintegrowaną 
z podnośnikiem. 

 � Ładowarka kołowa JCB 403 
AGRI

Maszyna JCB 403 oferuje 
maksymalną moc i wszech-
stronność. Jej silnik Kubota 
o mocy 25 KM, przekładnia 
Bosch Rexroth oraz osie ZF 
wspólnie zapewniają wy-
dajność tam, gdzie jest to 
najważniejsze. Ładowar-
ka kołowa korzysta z kom-
fortowej i przestronnej ka-
biny. Stanowisko operatora 
zaprojektowano tak, by za-
pewnić optymalną widocz-
ność wokół całej maszy-
ny, nieograniczoną przez 
przeszkody, takie jak rury 
wydechowe i filtry powie-
trza. Kompaktowa łado-
warka 403 jest standardo-
wo dostarczana z nowym, 
ergonomicznie opracowa-
nym systemem sterowania 
przy pomocy joysticka, co 

zapewnia komfortową i in-
tuicyjną obsługę maszyny. 
Oznacza to, że można kon-
trolować wszystkie ruchy 
ramion/obwodów pomoc-
niczych ręką, z jednego 
miejsca.

Można szybko i łatwo ma-
newrować, zmieniając kie-
runek jazdy przełącznikiem 
rewersyjnym umieszczo-
nym na joysticku (FNR). 
Kompaktowa ładowarka 
o wysokości już od 1,84 m 
i szerokości 1,1 m może do-
cierać nawet do najmniej-
szych pomieszczeń produk-
cyjnych, takich jak kurniki 
i przybudówki. 

 � FALCO2 
Profesjonalna zgrabiar-

ka przeznaczona do pracy 
w dużych gospodarstwach 
rolnych i w usługach. To, 
co wyróżnia ją na tle zgra-
biarek karuzelowych, to 
czystość zbieranego mate-
riału, który zawiera mniej 
popiołu i innych zanieczysz-
czeń. Maszyna może być 

wykorzystywana do zbioru 
roślin motylkowych i strącz-
kowych, bo nie powodu-
je utraty delikatnych list-
ków, co zwiększa wartość 
pokarmową paszy. Spraw-
dzi się podczas zbierania 
pokosu z różnych roślin: 
traw, słomy, motylkowych 
i strączkowych. Konstrukcja 
maszyny zapewnia wydajną 
pracę przy jednoczesnym 
maksymalnym ograniczeniu 
ilości zanieczyszczeń i ka-
mieni w paszy. W zgrabiar-
ce FALCO2, o maksymal-
nej szerokości roboczej do 
10,6 m, został zastosowany 
specjalnie zaprojektowany 
podbieracz wielopalcowy. 
Zbierany materiał podbie-
rany jest przez dwa podbie-
racze zamontowane przed 
taśmami. Prawidłowe usta-
wienie wysokości ich pracy 
pozwala uniknąć kontaktu 
sprężystych palców z podło-
żem i podawać czysty mate-
riał na przenośnik taśmowy. 

 �Nowy lekki siewnik SITERA

 � Faresin. FS 7.32

 � JCB 403

 � Joskin Cobra 2

 � Zgrabiarka FALCO2

Dokończenie na str. 21
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firmy obejmuje bogaty ty-
poszereg modeli o pojem-
ności użytkowej od 20 m3  

do 610 m3, które pomiesz-
czą od 16 t do 476 t zboża 
o gęstości 780 kg/m3.

 � Różne rodzaje suszarni
Najpopularniejszymi 

konstrukcjami są suszar-
nie porcjowe. Konstruk-
cje tych urządzeń są do-
stępne zarówno w wersji 
stacjonarnej, jak i  mo-
bilnej. Dzięki zróżnico-
wanym parametrom su-
szarnie te można dobierać 
do różnej wielkości go-
spodarstw. Proces su-
szenia ziarna w suszar-
niach porcjowych odbywa 
się partiami. Wykonana 

z blachy perforowanej 
(wersje stacjonarne) lub 
blachy z otworami (su-
szarnie mobilne) komora 
suszenia kształtem przy-
pomina silos lejowy. Ko-
mora suszenia napełniana 
jest przez kosz zasypowy 
i ślimak załadowczy. Po jej 
napełnieniu ziarno pod-
czas suszenia krąży w jej 
wnętrzu i jest przedmu-
chiwane przez powietrze. 
W momencie osiągnięcia 
przez ziarno oczekiwa-
nej wilgotności, wyłączane 
jest ogrzewanie powietrza 
zaś suszarnia przechodzi 
w stan chłodzenia. Po pro-
cesie chłodzenia suszarnia 
zostaje wyłączona. W su-
szarniach mobilnych we-
wnątrz komory suszenia 
znajduje się dodatkowa 

komora, do której jest tło-
czone powietrze ogrzane, 
a potem chłodne. Z tej ko-
mory ogrzane lub chłod-
ne powietrze przechodzi  
do komory głównej. 
W mobilnych suszarniach 
zasilanie wentylatorów 
czy podajników ślimako-
wych służących do zała-
dunku i rozładunku ziar-
na może się odbywać przez  
WOM ciągnika lub z tra-
dycyjnej sieci elektrycznej. 
Urządzenia w stacjonar-
nych maszynach są za-
silane elektrycznie. Na 
wyposażeniu suszarni por-
cjowej jest szafa sterująca  
umożliwiająca włącza-
nie/wyłączanie silników  
wchodzących w skład in-
stalacji, wentylatora oraz 
palnika.

Gama produktowa su-
szarni porcjowych obej-
muje modele w wersji 
stacjonarnej, jak i mo-
bilnej. Suszarnie stacjo-
narne produkują m.in. 
firmy AG Projekt, Agro-
sec, Unia Sp. z o.o., 
Agremo Brzeg, Feerum,  
POLnet, Tornum.

Innym rodzajem są su-
szarnie przepływowe do-
stępne zarówno w wersji 
przewoźnej, jak i stacjo-
narnej. Mogą one pracować 
w indywidualnych gospo-
darstwach, jak i firmach zaj-
mujących się skupem zbóż. 
Suszarnie te mają budowę 
modułową. Każdy moduł 
(segment) suszarni zbudo-
wany jest z naprzemiennie 
ustawionych kaskad (dasz-
ków). Dzięki kaskadowej 

budowie suszarnia pracu-
je w mieszanym układzie 
przepływu ziarna w sto-
sunku do przepływu powie-
trza suszącego. Zastosowa-
ne wentylatory wyciągowe 
powodują, że w kolumnie 
panuje podciśnienie. Zale-
tą suszarni przepływowych 
jest możliwość pełnej auto-
matyzacji i kontroli proce-
su suszenia. 

 � Suszarnie mobilne na wynajem
W gospodarstwach, 

w których zakup suszar-
ni jest nieopłacalny, alter-
natywnym rozwiązaniem 
może być ich wynajem. 
Takie możliwości są do-
stępne dzięki suszarniom 
mobilnym. Mobilne su-
szarnie można bez pro-
blemów adaptować do 

pracy zarówno w istnie-
jących ciągach technolo-
gicznych, jak i tam, gdzie 
takiej infrastruktury nie 
ma. Tego typu suszarnie 
z reguły mają podwójny 
napęd i mogą być zasila-
ne silnikiem elektrycznym 
lub ciągnikiem. Usługi wy-
najmu oferują sami produ-
cenci mobilnych suszarni. 
Stawki wynajmu uzależnio-
ne są od rodzaju i wydajno-
ści wypożyczanej suszarni, 
okresu wynajmu oraz od-
ległości transportu.

Mobilne maszyny są do-
stępne w ofercie takich firm, 
jak: Agrimec, Dozamech, 
Drzewicz, Mecmar, Pe-
drotii, Riela.

dr inż. Jacek Skudlarski
SGGW w Warszawie
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Następnie jest transporto-
wany poprzecznie do kie-
runku jazdy i odkładany do 
środka lub na jeden z boków. 
FALCO2 umożliwia pracę 
w sześciu różnych konfigu-
racjach grabienia. Szerokość 
wału środkowego można 
zmieniać zależnie od plonu 
i dopasować w taki sposób, 
aby pasował do prasy, przy-
czepy samozbierającej lub 
sieczkarni samojezdnej. 

 � Valtra ciągniki serii Q 
Dysponują mocą od 230 

do 305 KM i plasują się po-
między seriami T oraz S. 

Seria Q jest łatwą w obsłu-
dze, wyposażoną w inte-
ligentne funkcje maszyną 
stworzoną dla profesjonal-
nych użytkowników. Nieza-
wodny silnik AGCO Power 
o pojemności 7,4 l ma naj-
większą pojemność sko-
kową na rynku ciągników 
tej wielkości, co zapewnia 
niezawodność i oszczęd-
ność paliwa. Maksymalna 
moc jest dostępna od bar-
dzo niskich prędkości obro-
towych silnika wynoszących 
1850 obr./min, a maksymal-
ny moment obrotowy utrzy-
muje się na stałym poziomie 
w zakresie od 1000 do 1500 
obr./min. Silnik o długim 

skoku tłoka z łatwością ge-
neruje wysoką moc i mo-
ment obrotowy dostępny 
w serii Q. Zasada EcoPower 
została zastosowana w całej 
gamie serii Q, dodatkowo 

zmniejszając zużycie pali-
wa. Maksymalna prędkość 
jazdy osiągana jest już przy 
1500 obr./min. Seria Q wy-
posażona jest w przekładnię  
AGCO CVT, która jest 

łatwa w obsłudze oraz nale-
ży do czołowych przekładni 
w branży. Aby utrzymać naj-
niższe zużycie paliwa, elek-
troniczny układ zarządzania 
przekładnią serii Q automa-
tycznie dobiera najniższe 
możliwe obroty silnika do 
wykonywanej pracy i od-
powiednio rozdziela moc 
do układu hydrauliczne-
go, WOM-u lub przekładni.

 �MLT 420-60 H 
Ładowarka teleskopo-

wa, bardzo kompaktowa, 
przeznaczona dla rolnictwa, 
w szczególności przydatna 
do prac w ciasnych pomiesz-
czeniach gospodarskich. Jej 

niewielkie rozmiary (szer. 
1,49 m, wys. 1,97 m, dł. 3,64 
m) połączone z trzema try-
bami poruszania pozwa-
lają dostać się do niemal-
że wszystkich przestrzeni. 
Mimo niewielkich wymia-
rów, maszynie nie brakuje 
jednak mocy, zasięgu i kom-
fortu. Jak wskazuje nazwa, 
maszyna charakteryzuje się 
udźwigiem 2 t (na maksy-
malnej wysokości bez strat 
udźwigu), wysokość podno-
szenia 4,3 m, 60-konnym sil-
nikiem (Kubota) oraz hy-
drostatyczną przekładnią. 
Istotną kwestią jest również 

 � Valtra serii Q

Dokończenie ze str. 18

Dokończenie na str. 22

Dokończenie ze str. 20
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komfort operatora. Duża, 
przestronna, dobrze wygłu-
szona kabina oraz najnow-
sze technologie ułatwiają-
ce i optymalizujące pracę 
(jak np. wentylator zwrotny 
w standardzie) sprawiają, że 
maszyna doskonale spraw-
dzi się nawet przy wielogo-
dzinnej pracy. Jako opcję 
w maszynie można wybrać 
m.in. inteligentną hydrau-
likę, filtr wstępny i wiele 
więcej.  

 � Artiglio F Hydro
Firma  Maschio Gaspar-

do wprowadza dwa mode-
le składanych zawieszanych 
pługów dłutowych Artiglio F  
Hydro 400 oraz Artiglio F  
Hydro 500  o szeroko-
ści roboczej odpowiednio  
4,00 m oraz 5,00 m. Ma-
szyny te skonstruowano 
z myślą o ekstremalnych 
obciążeniach, które mają 
uzyskiwać bardzo dużą wy-
dajność. Modele te dedyko-
wane są dla ciągników klasy 
300–500 KM. 

Rama maszyny jest w ca-
łości spawana, wykonana 
z profili stalowych o gru-
bości ścian 10 mm co po-
zwala na regulację głębo-
kości roboczej w zakresie 
25–50 cm oraz prędkość 
roboczą maszyny sięgają-
cą 10 km/h.  Zwiększony 
został prześwit pod ramą 
maszyny do 835 mm oraz 
rozstaw między rzędami 
elementów roboczych do 

900 mm. Trzy kąty słupicy 
pozwalające na szybsze za-
głębianie maszyny, łatwiej-
sze wynoszenie ziemi w górę 
oraz redukcję wibracji prze-
noszonych z elementów ro-
boczych na ramę maszyny. 
Poza hydropneumatycznym 
zabezpieczeniem elemen-
tów roboczych, każda słu-
pica jest standardowo wy-
posażona w śruby zrywalne, 
które działają w przypad-
ku, gdy wielkość przeszko-
dy przekracza zakres skoku 
roboczego zabezpieczenia 
hydropneumatycznego. Na-
cisk na element roboczy 
wyzwalający zabezpiecze-
nie śrubowe to aż 2250 kg. 
W modelu Artiglio F Hydro 
zamontowane są również 
specjalnego kształtu pod-
cinacze boczne o długo-
ści 140 mm które mają za 
zadanie mieszać wierzch-
nią warstwę gleby. Za po-
zostawanie ziemi w pasie 
roboczym maszyny odpo-
wiadają deflektory boczne 
automatycznie dopasowu-
jące się do głębokości robo-
czej  pługa dłutowego. 

Dwa wały krusząco-zagęsz-
czające o średnicy 220 mm  

zamontowane są na rów-
noległoboku i posiadają hy-
drauliczną regulację, zmia-
na głębokości roboczej nie 
powoduje zmiany kąta na-
tarcia elementów robo-
czych. Na uwagę zasługu-
je również osłona wałów 
zwiększająca zarówno bez-
pieczeństwo operatora, jak 
i redukująca zanieczyszcze-
nie maszyny. Masa pługa 
dłutowego o szerokości  
4 m to 4500 kg, a o szero-
kości 5 m to 4900 kg. 

 � LEXION 8800 
Na tegorocznych tar-

gach AGRO SHOW firma 
CLAAS pokazała nowy 
kombajn LEXION 8800, 
który będzie dysponował 
mocą 700 KM i zbiornikiem 
na ziarno do 18 000 l. Pręd-
kość rozładunku 180 l/s. 
We wszystkich modelach 
znajdziemy nową kabinę, 
w której operator znajdzie 
więcej przestrzeni i sze-
reg nowych opcji wyposa-
żenia. Przeprojektowane 
są lusterka, poręcze oraz 
inne elementy, dzięki czemu 
z kabiny jest zdecydowa-
nie lepsza widoczność. Już 

w wyposażeniu standar-
dowym maszyny LEXION 
będą wyposażone w oświe-
tlenie LED, które będzie 
można jeszcze bardziej 
rozbudować. Nowością dla 
kombajnów LEXION jest 
regulowana końcówka rury 
wyładowczej, którą opera-
tor może sterować z dźwigni 
wielofunkcyjnej. CLAAS 
nieustannie rozbudowu-
je systemy wspomagania 
operatora znane pod nazwą 
CEMOS. 

 � New Holland T6.180 Methane 
Power 

Maszyna zasilająca silnik 
gazem.  Za napęd tego mo-
delu odpowiada sześcio-
cylindrowa jednostka serii 
NEF FTP o pojemności  
6728 cm³, mocy maksymalnej 

175 KM oraz momencie ob-
rotowym 740 Nm, a jego zna-
mionowe obroty równe są 
2200 obr./min. 

Nowoczesny silnik mode-
lu T6.180 Methane Power 
nie jest uzależniony wy-
łącznie od znajdujących 
się w pobliżu biogazowni 
i wytwarzanego tam bio-
metanu, ale może być także 
z równym powodzeniem 
tankowany gazem ziem-
nym CNG, ponieważ oba 
te gazy są do siebie zbliżone 
składem i zawierają głównie 
sam metan. Silnik nowego 
modelu pracuje, aż o 5 dB 
ciszej niż analogiczny i tak 
już cichy T6.180 z silnikiem 
wysokoprężnym. 

New Holland T6.180 
Methane Power posiada 
siedem cylindrycznych, 

wysokociśnieniowych 
zbiorników na sprężony gaz 
o łącznej pojemności 185 l,  
które mieszczą w sumie  
32 kg. Zbiorniki te umiesz-
czone zostały między ko-
łami, w miejscu zazwy-
czaj zarezerwowanym dla 
zbiornika na olej napędo-
wy oraz AdBlue. Dodatko-
wą i przydatną w użytkowa-
niu metanowego ciągnika 
opcją jest charakterystycz-
ny przedni zbiornik. Zawie-
ra on trzy dodatkowe cylin-
dry o pojemności łącznej  
270 l, w których można 
przechowywać 47 kg skro-
plonego gazu. Pozwalają 
one na znaczne wydłuże-
nie pracy ciągnika Metha-
ne Power oraz zwiększenie 
jego zasięgu w transporcie.

Opr. Anna Arabska 

 � Artiglio F Hydro  � LEXION 8800

 � T6.180 Methane Power

Tam, gdzie inni widzą tylko kolejne zadanie, ty widzisz możliwość 
stworzenia czegoś wyjątkowego. Nie bujasz w obłokach, po prostu 
osiągasz niemożliwe. Połączenie Twoich zdolności z właściwym 
sprzętem w celu tworzenia czegoś, co ma znaczenie.

UWAGA: ZAWSZE PRZESTRZEGAJ OSTRZEŻEŃ I INSTRUKCJI PODANYCH PRZEZ PRODUCENTA.  

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM DEALEREM LUB ODWIEDŹ STRONĘ WWW.BOBCAT.COM

Klasa sama w sobie
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WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ SWOJEJ MASZYNY

Obniżenie spalania
ZWIĘKSZENIE MOCY

Nowy program zostaje przygotowany w sposób indywidualny do 
danej maszyny na podstawie oryginalnego i ponownie zapisany 
w jednostce sterującej.

Ponowna diagnostyka i pomiar mocy, jazda próbna i wystawie-
nie karty gwarancyjnej z parametrami maszyny.

Jak przebiega ADAPTACJA MOCY?

Technicy firmy Agroecopower przyjeżdżają do klienta, uzgadniają 
z nim jego wymagania i oczekiwania wedle możliwości maszyny. 

Pomiar mocy i kopia zapasowa pierwotnego oprogramowania, 
na potrzeby ewentualnej adaptacji jednostki do oryginalnych 
ustawień.

OKREŚLENIE WYMAGAŃ KLIENTA

DIAGNOSTYKA

ZAPISANIE NOWEGO OPROGRAMOWANIA

POMIAR MOCY I PRZEKAZANIE


 +48 722 700 537
 bok@agroecopower.pl
 www.agroecopower.pl

Zmniejszenie obciązenia jednostki
Optymalizacja charakterystyki parametrów wtryskiwania, 
stosunku powietrza i paliwa, długości i czasu wtrysku, 
ciśnienia i ilości paliwa
Wzrost mocy o 5-30%, a momentu obrotowego o 5-25%
Lepsza charakterystyka pracy momentu 
obrotowego silnika
5-18% spadku zużycia paliwa

CO SIĘ ZMIENI w pracy silnika? 
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agroecopower reklama prasowa 2022 254x175 wersja 1.pdf   5   27.01.2022   11:50

Reklama

Tuning – czyste oszczędności
Dzięki modyfikacji oprogramowania silników wysokoprężnych stosowanych 
w ciągnikach i maszynach rolniczych, możliwe jest zwiększenie momentu obrotowego, 
a tym samym mocy nawet o 20–25%. Stąd też coraz więcej rolników decyduje się na 
chiptuning silnika. Taką usługę oferuje powstała w Czechach spółka Agroecopower, 
która działa również w Polsce. 

Dzięki modyfika-
cji oprogramowa-
nia (tzw. chiptu-
ning) centralnej 
jednostki tzw.  

ECU (Engine Control Unit), 
która jest sercem silników 
z elektronicznie sterowa-
nym układem zasilania 
paliwem, można uzyskać 
wyższą moc jednostki 
napędowej oraz większy 
moment obrotowy. Jest 
to możliwe dlatego, że 

producenci silników oferu-
ją pewien zapas możliwości 
energetycznych silnika (od 
20% w starszych modelach 
do 10–15% w nowszych 
generacjach motorów), 
który można modyfiko-
wać. Zapas ten wynika 
z faktu, że fabryczne pa-
rametry oprogramowania 
jednostki sterującej ECU 
nie są ustawione na mak-
symalne możliwości silni-
ka. Silniki produkowane są 

seryjnie i producent musi 
się liczyć z wykorzystaniem 
jednostki napędowej w róż-
nych warunkach. Dlatego 
z ekonomicznego punktu 
widzenia nie jest możliwe 
jakiekolwiek indywidualne 
ustawienie dla konkretne-
go rynku i państwa.

– Zwiększenie mocy danej 
maszyny rolniczej nigdy nie 
może przekroczyć tej barie-
ry bezpieczeństwa, którą 
na danej jednostce wyzna-
czył producent. Dzięki wie-
dzy, jaką posiadamy oraz 
wieloletniemu doświadcze-
niu, możemy w pełni pro-
fesjonalnie zmieniać cha-
rakterystykę pracy silnika, 
posuwając się w przedzia-
le bezpieczeństwa zosta-
wionym przez producen-
ta – mówi Robert Pacer 
z Agroecopower.

Trzeba pamiętać, że na 
spalanie ciągnika składa 
się naprawdę wiele zmien-
nych. Warunki glebowe, at-
mosferyczne, agregowane 
z ciągnikiem maszyny czy 
(czasem przede wszystkim) 
sposób pracy operatora – 
te wszystkie czynniki wpły-
wają na ostateczną wartość 
spalania, jaką uzyskamy.

– Jeżeli warunki pracy zo-
staną zachowane, a opera-
tor zastosuje się do instruk-
cji naszego technika i wie, 
w jakich parametrach cią-
gnik po optymalizacji ma 
najlepsze spalanie przy jak 
największym wykorzysta-
niu mocy i jeśli te pozycje 
zostaną w większym stop-
niu dotrzymane i z góry ma-
szyna nie miała już więk-
szego naddatku mocy, to 
możemy liczyć na spadek 

zużycia paliwa od 10% do 
18%, zwykle od 2 l/h do 
nawet 5–6 l/h. Oczywiście, 
im cięższe prace polowe, 
tym większe można wyge-
nerować oszczędności, np. 
podbijając bieg wyżej i ob-
niżając obroty, ponieważ 
maszyna dysponuje odpo-
wiednim zapasem mocy 
i momentu obrotowego. Im 
mocniejszy jest ciągnik, tym 
oszczędności będą większe  
– dodaje Robert Pacer. 

Oszczędności na pali-
wie to jedno, ale dla wielu 
użytkowników duże zna-
czenie ma również to, że 
ciągnikiem można praco-
wać szybciej z posiadany-
mi wcześniej maszynami, 
a przy okazji sporo zaosz-
czędzić, kupując słabszy 
ciągnik i podnosząc jego 
moc. 

– Kupując swojego pierw-
szego New Hollanda T5.100 
od razu wyszedłem z założe-
nia, że nie ma sensu dopła-
cać ponad 10 tys. zł do moc-
niejszej wersji i lepiej będzie 

poddać ciągnik tuningowi. 
Dzięki temu za stosunkowo 
nieduże pieniądze udało 
się podnieść moc z fabrycz-
nych 100 KM na 120 KM  
i od razu czuć, że traktor ma 
dużo lżej w pracach, w któ-
rych wcześniej trzeba było 
mocno schodzić z prędko-
ści i redukować biegi, aby 
go nie zadusić. Podobnie 
jak przy T5 zrobiłem kupu-
jąc później mniejszą Kubo-
tę M4063, która fabrycznie 
dysponowała mocą nieco 
ponad 60 KM, a dzięki mo-
dyfikacji osiąga obecnie  
80 KM. Ciągniki po mody-
fikacjach pracują już ponad 
dwa lata i dzięki rozsądne-
mu podniesieniu mocy nic 
się z nimi nie dzieje, spala-
nia co prawda nie mierzy-
łem zbytnio dokładnie, ale 
na pewno nie jest ono więk-
sze, a praca jest wykona-
na szybciej i bardziej kom-
fortowo – mówi Damian 
Rusek z Mięsośni w po-
wiecie zgierskim.

Karol Wieteska
 � Ciągniki w gospodarstwie Damiana Ruska po modyfika-

cjach pracują już ponad 2 lata bez najmniejszych problemów



Październik–Listopad 2022 ( nr 185)Strona 24 Hodowla - Wiadomości Rolnicze Polska

Strzyki krów – pielęgnacja
Strzyki to pomost między gruczołem mlekowym krowy 
a otaczającym go środowiskiem. Ich pielęgnacja i ochrona 
przekładają się na ograniczanie schorzeń wymienia oraz 
poprawę produkcji mleka wysokiej jakości. 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz

Na funkcjono-
wanie strzyków 
wpływa przede 
wszystkim od-
powiednie przy-

gotowanie ich przed oraz po 
ukończonym doju. Pierw-
szą czynnością, jaką po-
winna wykonać obsługa 
przed przystąpieniem do 
doju, jest umycie oraz de-
zynfekcja rąk. Następnym 
postępowaniem jest przy-
gotowanie wymienia i strzy-
ków do samego doju. Powin-
ny być umyte oraz czyste, 
a następnie osuszone, naj-
lepiej papierowym ręcz-
nikiem nasączonym sto-
sownym preparatem do 
higieny wymion. Zalecany 
jest przedudojowy dipping, 
czyli dezynfekcja strzyków 
w specjalnych preparatach. 

Takie postępowanie, a na-
stępnie osuszenie przed za-
łożeniem kubków udojo-
wych chroni strzyki w ok. 
50% przed zakażeniami.

Dój mechaniczny od-
działuje również na stan 
oraz kondycję strzyków. 
Istotnym jest przestrzega-
nie standardów funkcjo-
nowania maszyn udojo-
wych przez zapewnienie 
względnie stabilnego pod-
ciśnienia rzędu 37–41 kPa 
podczas największego prze-
pływu mleka. Ważne jest re-
gularne serwisowanie urzą-
dzeń udojowych, kontrola 
stanu technicznego oraz ich 
higieny. Należy zapobiegać 
pustodojom – czyli sytuacji, 
kiedy to ćwiartka wymie-
nia została już opróżniona 
z mleka, a aparat udojowy 

nadal pracuje i nie został 
zdjęty odpowiedni kubek 
ze strzyka. 

Po ukończeniu doju nie-
zbędny jest dipping. Polega 
on na zanurzeniu lub spry-
skaniu każdego strzyka pre-
paratem dezynfekcyjnym. 
Taka ochrona strzyków po-
winna być wykonana na-
tychmiast po zdjęciu kub-
ków udojowych. W tym 
czasie wymię jest najbar-
dziej narażone na zakaże-
nia, gdyż przewód strzyko-
wy jest otwarty (nawet do  
1 godziny), a wewnątrz pa-
nuje podciśnienie. Poudo-
jowy dipping ma na celu 
zniszczenie drobnoustrojów 
znajdujących się na skórze 
strzyka, zamknięcie kana-
łu strzykowego przed wni-
kaniem patogenów oraz 
dezynfekcję kropli mleka 
znajdującej się we wnętrzu 

kanału. W zależności od za-
stosowanego preparatu, na 
powierzchni strzyka powi-
nien utworzyć się pewien 
rodzaj aseptycznego korka, 
chroniącego przed wnika-
niem mikroorganizmów do 
wnętrza wymienia.

Wskazanym jest, by krowy 
po ukończonym doju pozo-
stawały w pozycji stojącej 
przez ok. 1 godzinę. Pozwala 
to na samoczynne zamknię-
cie się kanału strzykowe-
go oraz utworzenie czopa– 
skutecznej bariery przeciw 
wnikaniu drobnoustrojów. 
Umożliwia to zadanie świe-
żej paszy na stół paszowy po 
ukończonym doju. 

Współczesny rynek ser-
wuje bogatą ofertę prepa-
ratów do higieny wymienia. 
Różnią się one substancjami 
aktywnymi, ich stężeniem 
oraz kompozycją substancji 
towarzyszących (np. zmięk-
czających). Dobrze, jeśli za-
wierają środki łagodzące 
(gliceryna, lanolina), które 
mają za zadanie nawilżać 

strzyki, chronić je przed 
pęknięciami lub podraż-
nieniem, jednak najważniej-
sze jest działanie bakterio-
bójcze o szerokim zakresie 
działania.

Preparat do ochrony strzy-
ków powinien posiadać sze-
rokie spektrum przeciwbak-
teryjne i przeciwgrzybicze 
oraz być wydajny. Nie może 
szkodzić zwierzętom, draż-
nić skóry strzyków lub pro-
wadzić do uszkodzeń gum 
stosowanych w kubkach 
udojowych. Nie powinien 
również wpływać na cechy 
sensoryczne mleka (smak, 
zapach). Ważną cechą pre-
paratu do dippingu powin-
na być szybkość oraz siła 
w działaniu biobójczym. Do 
najczęściej stosowanych na-
leżą preparaty zawierają-
ce w składzie: chlor, jod, 
chlorheksydynę lub kwas 
mlekowy. Inne substancje 
aktywne, które spotyka się 
w preparatach do dippingu 
to pochodne kwasu dodecy-
losulfonowego, kwasów or-
ganicznych czy czwartorzę-
dowych zasad amonowych. 
Aktywność bakteriobójcza 
substancji aktywnych, za-
stosowanych w preparatach 

zależy od ich stężenia, pH 
roztworu lub występowa-
nia innych środków zapo-
biegających podrażnieniom. 
Z tych względów, nawet 
te same składniki aktyw-
ne w różnych preparatach 
mogą odznaczać się zróż-
nicowaną siłą biobójczą. 
By preparat był właściwie 
wykorzystany, przed sto-
sowaniem konieczne jest 
zapoznanie się z ulotką 
przygotowaną przez pro-
ducenta. Należy też pamię-
tać, że drobnoustroje cho-
robotwórcze, po pewnym 
czasie stosowania prepara-
tu do dippingu uodparniają 
się na jego działanie. Istot-
nym jest więc zmiana co 
jakiś czas (np. co 6 miesię-
cy) stosowanego preparatu.

Zarówno wymiona, jak 
i strzyki są niezwykle waż-
nymi narządami u bydła 
mlecznego. Ich pielęgnacja 
przekłada się na ogranicze-
nie schorzeń wymienia oraz 
poprawę produkcji mleka 
wysokiej jakości. Scho-
rzenia wymienia (masti-
tis) należą do szczególnie 
uciążliwych i generujących 
wysokie koszty w stadach 
krów mlecznych.

Światło a dobrostan świń
Światło jest czynnikiem kształtującym mikroklimat w chlewni. 
Od warunków, w jakich przebywają świnie, zależy nie 
tylko ich kondycja i stan zdrowotny. Przekładają się one na 
produkcyjność, a co za tym idzie, ostateczny wynik finansowy 
hodowcy.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz

Oświetlenie w po-
mieszczeniach 
inwentarskich 
korzystnie wpły-
wa na ogólny 

rozwój i samopoczucie 
zwierząt oraz pracującej 
tam obsługi. Pod wpływem 
promieniowania świetlne-
go poprawiają się procesy 
metabolizmu organizmu, 
zwiększa się zużycie tlenu, 
a w konsekwencji uspraw-
nia działanie systemów od-
dechowego i pokarmowe-
go. Naturalne oświetlenie 

jest niezbędne m.in. do syn-
tezy witaminy D3 w orga-
nizmie zwierzęcym. Wi-
tamina ta odpowiada za 
właściwą mineralizację 
kośćca, co jest szczegól-
nie ważne w przypadku 
zwierząt młodych. U tych 
ostatnich, światło jest rów-
nież stymulatorem proce-
sów odpornościowych or-
ganizmu. W przypadku 
pomieszczeń dla warchla-
ków i tuczników, niedosta-
teczne oświetlenie może 
skutkować zmniejszeniem 

pobierania paszy, co bez-
pośrednio przekłada się na 
wyniki produkcyjne.

Właściwe oświetlenie jest 
szczególnie ważne w po-
mieszczeniach dla loch, 
gdzie odgrywa istotną rolę 
w prawidłowym przebiegu 
rozrodu oraz funkcjonowa-
niu organizmu lochy. Zbyt 
słabe oświetlenie może ge-
nerować zakłócenia w re-
gulacji hormonalnej cyklu 
płciowego, a tym samym 
skutkować spadkiem roz-
rodczości zwierząt. Stwier-
dzono, że odpowiednia 
długość dnia świetlnego, 
oraz natężenie światła ko-
rzystnie wpływają na doj-
rzewanie płciowe loszek, 
funkcjonowanie jajników, 
intensywność objawów ru-
jowych, szybsze pokrycie 
po odsadzeniu, zwiększenie 

liczby prosiąt w miocie oraz 
wyższą mleczność. U loch 
z kolei, przy ograniczonym 
dostępie światła objawy ze-
wnętrze rui są słabo wi-
doczne, ma miejsce po-
gorszenie skuteczności 
krycia, spada mleczność 
i tym samym przeżywal-
ność prosiąt. Światło jest 
m.in. częstą przyczyną 
braku rui u loch odsadza-
nych w okresie jesienno-
-zimowym, gdy naturalne 
natężenie światła jest nie-
wielkie, a dzień świetlny 
krótki. W ciemnych po-
mieszczeniach częściej do-
chodzi do przygnieceń pro-
siąt przez lochę. 

Obowiązujące przepisy 
zakazują utrzymywania 
trzody chlewnej w ciem-
ności, bądź w świetle przez 
całą dobę (Dz. U. 2010, nr 
56, poz. 144 wraz z póź-
niejszymi zmianami). Świ-
nie powinny być utrzymy-
wane w pomieszczeniach 
oświetlanych minimum 
przez 8 godzin podczas 

doby, a natężenie światła 
nie może być niższe niż 40 
luksów (lx). W przypadku 
macior, czas ten powinien 
wynosić 16 godzin.

W budynkach inwen-
tarskich wykorzystywane 
jest oświetlenie natural-
ne (dzienne) lub sztucz-
ne. Oświetlenie naturalne 
zapewniają okna. Mier-
nikiem tego oświetlenia 
jest stosunek powierzch-
ni okien do powierzchni 
podłogi i powinien wy-
nosić: 1:15 – w pomiesz-
czeniach dla loch, knurów 
i prosiąt; 1:18 – w warchla-
karni oraz 1:25 – w tuczar-
niach (tabela). Ilość światła 
naturalnego docierają-
cego do wnętrza chlew-
ni uzależniona jest m.in. 
od dnia, pory roku, usytu-
owania budynku, wielkości, 
ilości oraz kształtu i czy-
stości okien. Światło natu-
ralne wpadające do chlew-
ni jest promieniowaniem 
rozproszonym. W niewiel-
kim stopniu ma miejsce 

promieniowanie bezpo-
średnie. Jasne oraz czyste 
ściany i strop budynku roz-
jaśniają pomieszczenie. 

Obecnie coraz częściej 
wybiera się oświetlenie 
sztuczne: żarowe, jarze-
niowe lub LED. Umożli-
wia ono regulację w do-
wolny sposób długości dnia 
świetlnego. Aby oświetlenie 
było równomierne niezbęd-
ny jest właściwy montaż 
lamp. Powinny znajdować 
się w odległości od siebie 
rzędu 150–180% wysokości 
ich montażu. Decydując się 
na wybór źródła oświetle-
nia naszej chlewni, należy 
pamiętać zarówno o aspek-
tach ekonomicznych, jak 
również o konieczności 
utrzymania dobrego stanu 
technicznego systemu, jego 
konserwacji oraz zapewnie-
nia bezpieczeństwa użyt-
kowania. Niekwestiono-
wanym liderem dziś jest 
oświetlenie LED, które po-
zwala na znaczną oszczęd-
ność energii.

Zalecany stosunek powierzchni okien do podłogi oraz natężenie oświetlenia (lx) 
w pomieszczeniach dla trzody chlewnej (IBMER, 2004)

Grupa technologiczna Stosunek powierzchni 
okien do podłogi

Natężenie 
oświetlenia

Lochy luźne i prośne, knury
Lochy karmiące
Prosięta
Warchlaki
Tuczniki

1 : 15
1: 15
1 : 15
1 : 18
1 : 25

100
100
100
50
40
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Nadzieje i kontrowersje, czyli 
nowa Wspólna Polityka Rolna
Nowa Wspólna Polityka Rolna zaplanowana na lata 2023–2027 budzi wiele kontrowersji, ale też nadziei.  
Czy polscy rolnicy powinni się jej obawiać? W czym należy upatrywać największej szansy rozwoju naszego 
rolnictwa w najbliższych latach? O odpowiedź na te i inne pytania poprosiliśmy Henryka Kowalczyka, 
Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 Jednym z tematów budzących nadzie-
je i kontrowersje jest nowa WPR zapla-
nowana na lata 2023–2027. Czy polscy 
rolnicy powinni się jej obawiać?
Henryk Kowalczyk (H.K.): Obawy w sto-

sunku do planu Wspólnej Polityki Rolnej 

są mało prawdopodobne, ponieważ 

rozwiązania zostały skonsultowane 

z rolnikami. Tym bardziej, że kwoty 

wsparcia w przypadku ekoschematów 

związanych z uprawą gleby, a także dla 

dobrostanu zwierząt będą podwojone. 

Wydaje mi się, że wszystko to daje szan-

sę, aby rolnicy byli zadowoleni z polskie-

go Planu Strategicznego nowej Wspólnej 

Polityki Rolnej. 

Oczywiście w planie szczególnie pod-

kreślona jest rola małych i średnich go-

spodarstw do 50 hektarów – dopłata redy-

strybucyjna powoduje, że gospodarstwa 

te otrzymają dopłaty na poziomie średniej 

europejskiej płatności bezpośrednich. Je-

śli chodzi o formułowane obawy – nie do-

tyczą one wprost Wspólnej Polityki Rolnej 

zapisanej w Planie Strategicznym, tylko 

ogólnych założeń Europejskiego Zielone-

go Ładu. Mowa przede wszystkim o ogra-

niczeniu stosowania nawozów, środków 

ochrony roślin i ugorowaniu 4% gruntów 

rolnych. Warto podkreślić, że te założe-

nia nie są jednak bezpośrednio wpisane 

w Plan Strategiczny, odpowiadają za nie 

oddzielne akty Unii Europejskiej. 

Wojna w Ukrainie zmieniła nieco spoj-

rzenie na te założenia i został zawieszo-

ny obowiązek ugorowania, natomiast na-

dal trwa spór o kwestię redukcji zużycia 

środków ochrony roślin. Niestety, w tym 

przypadku ukazał się już projekt rozpo-

rządzenia Komisji Europejskiej sygnowa-

ny przez Komisarza ds. Bezpieczeństwa 

Żywności. W projekcie jest mowa o tym, 

że wszystkie kraje europejskie mają zre-

dukować zużycie środków ochrony roślin 

o połowę, co my traktujemy jako rzecz 

absolutnie nie do przyjęcia. Po pierwsze 

jest to niesprawiedliwe, ponieważ mamy 

znacznie mniejszy poziom zużycia niż in-

ne zachodnie kraje, np. Holandia i z te-

go względu redukcja o połowę nadal po-

zostawiałaby ogromne nierówności. Po 

drugie nagła redukcja stosowania środ-

ków ochrony roślin o połowę mogłaby 

powodować znaczący spadek plonów, 

co w obecnej sytuacji geopolitycznej 

powodowałoby zagrożenie dla bezpie-

czeństwa żywnościowego. To są właśnie 

obawy, które nie dotyczą wprost Planu 

Strategicznego, ale założeń Europejskiego 

Zielonego Ładu, które są wdrażane w in-

nych aktach prawnych.

Plan Strategiczny dla WPR jest 
już gotowy. Które zagadnienia 
wywołały najwięcej dyskusji 
między polskim sektorem rol-
nym a KE? 

H.K.: Jeśli chodzi o proces ne-

gocjacyjny Planu Strategicznego 

Wspólnej Polityki Rolnej, rozpoczął 

się on przekazaniem dokumentów 

do Komisji Europejskiej w grudniu. 

To była pierwsza wersja Planu, któ-

ra wówczas została przeze mnie niewiele 

zmieniona. Natomiast od tego momentu 

zaczęły się bardzo intensywne konsulta-

cje z organizacjami rolniczymi i Komisją 

Europejską, która przekazała nam swoją 

opinię w marcu. To wówczas, w wyniku 

uzgodnień z rolnikami, zaczęliśmy doko-

nywać korekt. Po pierwsze zrezygnowa-

liśmy z 16 pojedynczych ekoschematów 

i zastąpiliśmy je 6 ekoschematami, w tym 

2 dużymi, które skupiają w sobie pojedyn-

cze działania. Pierwszy, największy, który 

jest związany z uprawą gleby, nazwaliśmy 

„rolnictwo węglowe”. Zawiera on m.in. go-

spodarowanie na glebach z poszanowa-

niem środowiska, utrzymanie próchnicy, 

stosowanie planu nawożenia, nawożenie 

organiczne czy przyorywanie słomy. Su-

ma tych działań uzależnia wielkość płat-

ności związanych z tym ekoschematem. 

Drugi duży ekoschemat dotyczy dobro-

stanu zwierząt. Oprócz tego są jeszcze po-

jedyncze eksoschematy – te, które trudno 

wiązać z innymi. Są to bardzo proekolo-

giczne działania, np. dotyczące uprawy 

roślin miodododajnych czy zachowania 

siedlisk środowiskowych związanych z ob-

szarami Natura 2000. Dzięki połączeniu 

pojedynczych ekoschematów w jeden du-

ży, praktycznie każdy rolnik będzie mógł 

otrzymać płatność. W zależności od tego, 

ile różnych działań zastosuje, tym płatność 

będzie większa.

Przenieśliśmy również finansowanie 

rolnictwa ekologicznego z pierwszego fi-

laru do drugiego, dzięki czemu zluzowały 

się środki finansowe w pierwszym filarze. 

Pozwoliło to na podwojenie środków na 

ekoschemat dotyczący dobrostanu zwie-

rząt. Także w tym przypadku im więcej 

działań rolnik zastosuje, tym wyższą płat-

ność otrzyma. Mowa tu o prostych rozwią-

zaniach, polegających np. na zwiększeniu 

powierzchni bytowej zwierząt o 20% (ko-

lejnym krokiem jest 50%), letnim wypasie, 

metodzie utrzymywania bez uwięzi czy 

wybiegach.

Kolejna rzecz, która może nie do koń-

ca nas zadowalała, to zapis dotyczący 

okrywy zielonej na zimę (okrywa jest de-

finiowana jako nieświeże zaoranie gleby). 

Bardzo długo zabiegaliśmy o to, aby był 

to przedział 50–60%, a Komisja Europej-

ska obstawała za 100%. Ostatecznie zo-

stał wynegocjowany poziom 80%, co jest 

pewnego rodzaju kompromisem, chociaż 

nie do końca zadowalającym. 
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Współfinansowane  
przez Unię Europejską

Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie 
odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ 

przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
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Rolnictwo 4.0 
w dążeniu do neutralności klimatycznej rolnictwa  
i produkcji żywności w systemie zrównoważonym
Neutralność klimatyczna i produkcja żywności w systemie zrównoważonym to wyzwania dla obecnego rolnictwa, jakie narzucają 
zmiany klimatyczne, jak i nowe wymagania konsumentów, dla których kwestie jakości żywności i poszanowania środowiska 
nabierają coraz większego znaczenia. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jak również zużycia środków do produkcji 
w rolnictwie wymagają zastosowania w produkcji rolnej nowych praktyk i technologii uprawy. Pomocne w realizowaniu tych celów 
okazać się mogą rozwiązania wpisujące się w koncepcję Rolnictwo 4.0

WYZWANIA DLA 
ROLNICTWA XXI W. 
Europejski Zielony Ład (Green Deal) zo-

stał przyjęty jako szeroko zakrojony cało-

kształt działań Unii Europejskiej w związku 

ze zmianami klimatycznymi i degrada-

cją środowiska. Green Deal zakłada am-

bitny cel jakim jest osiągnięcie neutral-

ności klimatycznej Europy do 2050 r.  

Neutralność klimatyczna  oznacza równo-

wagę (zerowy bilans) między emitowany-

mi gazami cieplarnianymi (w tym dwutle-

nek węgla, metan i podtlenek azotu), a ich 

składowaniem lub pochłanianiem przez 

zbiorniki wodne, lasy czy gleby. 

Do działań na rzecz ograniczenia emi-

sji gazów cieplarnianych zobligowane 

jest również rolnictwo. W osiągnięciu ce-

lów Europejskiego Zielonego Ładu w ob-

szarze rolnictwa kluczowe znaczenie bę-

dzie miała nowa Wspólna Polityka Rolna. 

Nowa WPR obejmuje szereg reform po-

litycznych mających na celu wspar-

cie przejścia rolnictwa na zrównowa-

żoną produkcję żywności. Każdy kraj 

członkowski UE jest zobowiązany do 

przeprowadzenia działań na rzecz śro-

dowiska i klimatu oraz do ich aktualizacji 

po zmianie unijnych przepisów dotyczą-

cych polityki klimatycznej.

Jak wynika z danych KOBIZE (Krajo-

wy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania 

Emisjami) największy udział w emisji ga-

zów cieplarnianych w rolnictwie (liczoną  

w ekwiwalencie dwutlenku węgla CO2) 

stanowi emisja podtlenku azotu pocho-

dząca głównie z nawożenia azotowego, 

następnie zaś emisja metanu z fermen-

tacji jelitowej i gospodarki odchoda-

mi zwierzęcymi. Bezpośrednia emisja 

podtlenku azotu związana jest z prze-

mianami azotu w glebie oraz azotu 

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu propagowane są inne praktyki rolnicze, 

które sprzyjać mają mniejszej emisji gazów cieplarnianych 

Czy wprowadzane modyfikacje sek-
tora rolnego będą niosły korzyści dla 
młodych mieszkańców wsi i jak zachę-
cić młode pokolenie do pracy w sek-
torze rolnym?
H.K.: Są również propozycje dla mło-

dych. Kontynuowana jest jednorazowa 

premia dla gospodarstwa – Młody Rol-

nik. Jest to 5-letni okres dodatkowych 

płatności bezpośrednich i dodatkowe 

formy finansowania na poziomie 60%. 

Czy to utrzyma młodych w gospodar-

stwach? Trudno powiedzieć. Być może 

dotacja na rolnictwo precyzyjne będzie 

zachętą do nowoczesnego gospodaro-

wania. Kiedy spotykam się z młodymi 

rolnikami, okazuje się, że największy pro-

blem dotyczy gospodarstw hodowla-

nych z utrzymywanym w nich bydłem 

mlecznym. Ich prowadzenie wymaga 

dużego poświęcenia i przywiązania, dla-

tego też w tego typu gospodarstwach 

najtrudniej o następcę.

Rolnicy konfrontują się obecnie z ko-
losalnym wzrostem kosztów środków 
produkcji (nawozy, paliwo, roboci-
zna, środki ochrony roślin). Na jakie 

mechanizmy wsparcia w perspekty-
wie krótkoterminowej mogą liczyć 
producenci płodów rolnych, owoców 
i warzyw?
H.K.: Jeżeli chodzi o pomoc interwen-

cyjną, to największa jej skala dotyczyła 

dotacji do zakupu nawozów. Natomiast 

była to pomoc mająca przynieść dwa 

rodzaje skutków. Po pierwsze chodziło 

o to, aby rolnicy nie rezygnowali z uży-

cia nawozów i nie narażali się na spadek 

plonów. Ze względu na wojnę w Ukra-

inie musimy dbać o wielkość produkcji. 

Po drugie celem była poprawa sytuacji 

ekonomicznej rolników. 

Teraz mamy do czynienia z o tyle od-

mienną sytuacją, że środki do produkcji 

zdrożały, ale wzrosły też ceny produktów 

rolnych, więc to kompensuje się wzajem-

nie. Paliwa, energia, koszty pracy zdroża-

ły proporcjonalnie do wzrostu cen pro-

duktów rolnych. Najtrudniejsza sytuacja 

była na rynku wieprzowiny. Stąd wielo-

krotnie stosowana pomoc – dopłaty do 

loch i prosiąt – najpierw od listopada do 

marca, później od marca do lipca. Teraz 

przygotowujemy (czekamy na zgodę Ko-

misji Europejskiej) kolejne wsparcie dla 

producentów trzody chlewnej, dopłaty 

ryczałtowe do liczby sztuk.

Drugi zastosowany mechanizm to 

program skupu jabłek deserowych 

i przekazanie ich do przetwórstwa. Po-

zwolił on bardzo skutecznie utrzymać 

cenę jabłek deserowych.

W czym upatruje Pan największe 
szanse rozwoju polskiego rolnictwa 
w najbliższych latach? Jaki kierunek 
działań należy wytyczyć dla polskich 
producentów żywności, aby umocnić 
ich pozycję nie tylko na rynku euro-
pejskim, ale też globalnym? 
H.K.: Szanse polskiego rolnictwa wyni-

kają z tego, że na tle Europy posiadamy 

zadowalające warunki klimatyczne. Za-

pobiegliwa grupa rolników osiąga wyso-

kie plony, rozwinięta jest też polska ho-

dowla. Warto również podkreślić jakość 

polskiej żywności, która wynika z małej 

ilości zużywanych środków ochrony roś-

lin. Właśnie tę jakość chcemy w Europie 

promować. 

Jak aktualnie prezentuje się kwestia 
tworzenia Polskiej Grupy Spożywczej, 

która wydaje się być nadzieją na stabi-
lizację sytuacji sektora owocowego?
H.K.: Krajowa Grupa Spożywcza, tak 

jak deklarowałem, powstała bardzo 

szybko. Formalnie już w maju. To wła-

śnie dzięki temu rynek owoców mięk-

kich był w tym roku bardzo stabilny. 

Bardzo efektywnie Grupa Spożywcza 

zadziałała również, jeśli chodzi o ry-

nek zbóż. Na początku żniw wystąpiła 

dezinformacja na rynku poprzez roz-

powszechnianie informacji, że polskie 

magazyny zostały zasypane zbożem 

ukraińskim. Były to próby wywołania 

paniki, aby rolnicy sprzedawali za pół-

darmo swoje zboża. Wówczas spółka 

Elewarr zaproponowała godne ceny. 

Minimalna stawka za pszenicę wyno-

siła 1400 zł, później nastąpiły wzrosty 

cen. Wobec tego przedsiębiorcy, któ-

rzy być może chcieli zarobić na wo-

jennym zamieszaniu, godziwie płacili 

rolnikom. Wprowadziliśmy także me-

chanizm przechowywania – 30% płat-

ności z przechowaniem zboża u rolnika, 

70% przy dostawie. 

  JUSTYNA DOBROSZ
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wnoszonego do gleb w postaci nawo-

zów mineralnych i naturalnych.

Wszakże rolnictwo podobnie jak i in-

ne sektory gospodarki zużywa energię 

w różnej postaci, to jak wynika z ana-

liz KOBIZE udział rolnictwa w emisji ga-

zów cieplarniach wynikającech ze zuży-

cia energii nie jest duży. Jednakże sektor 

rolny zgodnie z założeniem EZŁ również 

musi ograniczyć zużycie energii. 

Całkowitą emisję gazów cieplarnia-

nych powstałych w wyniku produkcji 

rolnej można zmniejszyć przez zmianę 

stosowanych dotychczas metod agro-

technicznych.  Wśród nich są wapnowa-

nie gleby w celu redukcji odczynu kwa-

śnego, który ogranicza rozwój roślin, 

zagospodarowanie resztek pożniwnych, 

utrzymanie pokrywy roślinnej w celu 

zmniejszenia strat składników nawozo-

wych, stosowanie uprawy bezpłużnej, 

jednoczesny siew nasion i nawozów, do-

glebowa aplikacja gnojowicy jak i azo-

tu. W produkcji zwierzęcej zmniejszeniu 

emisji gazów cieplarnianych ma sprzy-

jać odpowiednie bilansowanie pasz, po-

prawa warunków bytowania zwierząt 

(dobrostan) jak i większy udział pastwi-

skowania krów oraz wydłużenie okresu 

pastwiskowego. 

Poza ograniczeniem emisji gazów cie-

plarnianych  rolnictwo jest zobligowane 

do redukcji zużycia środków ochrony roś-

lin (szczególnie tych niebezpiecznych) 

o 50%, ograniczenia stosowania nawo-

zów mineralnych o 20% jak i zmniejsze-

nia zużycia antybiotyków w  hodowli 

zwierząt o 50%. 

Elementem Europejskiego Zielonego 

Ładu jest strategia „Od pola do stołu”, któ-

ra zakłada, że każdy uczestnik łańcucha 

żywnościowego począwszy od rolnika-

-producenta, a kończąc na konsumencie, 

ma mieć swój udział w funkcjonowaniu 

zrównoważonego systemu żywnościo-

wego. Strategia ta ma na celu przeciw-

działać fałszowaniu żywności w łańcuchu 

dostaw jak również zachęcać konsumen-

tów do kupowania produktów, które są 

wytwarzane w systemie zrównoważonej 

lub ekologicznej produkcji. 

Efektywne stosowanie nawozów, 

środków ochrony roślin, energii, dbanie 

o dobrostan zwierząt, wymaga odpo-

wiednich danych dotyczących bieżących 

właściwości i parametrów gleby, potrzeb 

żywieniowych roślin, warunków panują-

cych w budynkach inwentarskich oraz 

zachowania zwierząt. Takie dane mo-

gą dostarczyć cyfrowe rozwiązania jakie 

oferuje Rolnictwo 4.0. Wpisujące się w tę 

koncepcję rozwiązania z zakresu auto-

matyki umożliwiają automatyczne do-

zowanie odpowiednich dawek nawozów 

i pestycydów jak i automatyczne kom-

ponowanie pasz i ich zadawanie. Dzię-

ki technologiom 4.0 nawozy azotowe 

aplikowane są w dawkach odpowiada-

jących potrzebom roślin w danych stre-

fach pola, co pozwala zmniejszyć ich zu-

życie, a tym samym emisję podtlenków 

azotu. Z pomo-

cą cyfrowych rozwią-

zań zmniejszyć można rów-

nież zużycie pestycydów, energii jak 

również odpowiednio zbilansować pa-

sze dla zwierząt. 

ROZWIĄZANIA 4.0 
DLA NEUTRALNOŚCI 
KLIMATYCZNEJ 
I ZRÓWNOWAŻONEJ 
PRODUKCJI

Duże korzyści w zakresie oszczędności 

nawozów i pestycydów oferują rozwią-

zania dostępne w ramach tzw. rolnic-

twa precyzyjnego. Pomocna w tym celu 

okazuje się wykorzystująca rozwiązania 

techniki satelitarne technologia zmien-

nego dawkowania (VRA – Variable Rate 

Aplication), dzięki której na polu dozuje 

się nawozy w ilości odpowiadającej po-

trzebom roślin jak również odpowied-

nio aplikuje się pestycydy. Zastosowa-

nie technologii VRA wymaga bardziej 

zaawansowanych technicznie maszyn, 

takich jak rozsiewacze do nawozów 

i opryskiwacze. 

W koncepcji rolnictwa precyzyjne-

go pole traktowane jest nie jako jedno-

rodna przestrzeń, ale jako obszar, który 

charakteryzuje się zróżnicowanym plo-

nowaniem w różnych jego częściach na-

zywanych także strefami.  Stąd też do 

tych stref dopasowuje się poziom na-

wożenia i ochrony chemicznej. 

W identyfikacji stref pomocne są roz-

wiązania umożliwiające pomiar 

zebranego kombajnem lub sieczkarnią 

plonu z umieszczeniem na mapie i stwo-

rzenie tzw. map plonów, które w dalszej 

kolejności są wykorzystywane do pobo-

ru prób glebowych i analizy zasobności 

gleby w makro- i mikroskładniki pokar-

mowe w poszczególnych strefach po-

la.  Mapy plonu są też cenną wskazówką 

m.in. odnośnie prawidłowości zastoso-

wanej agrotechniki na danym polu.

Uzupełnieniem map plonu są kolejne 

mapy powstałe w wyniku badań z wyko-

rzystaniem dronów i satelitów jak rów-

nież urządzeń naziemnych (np. skanery 

elektromagnetyczne). 

Wykonanie efektywnych zabiegów 

nawożenia wymaga znajomości warun-

ków pogodowych panujących nad daną 

plantacją, co jest też bardzo przydatne 

na potrzeby ochrony chemicznej. W tym 

przypadku niezwykle przydatne okazują 

się stacje pogodowe i czujniki polowe. 

Odpowiednie czujniki montowane 

w budynkach inwentarskich i zaczepia-

ne na zwierzętach dostarczają danych nie-

zbędnych dla monitoringu dobrostanu 

zwierząt. Na ich podstawie można regulo-

wać klimat w budynku inwentarskim i do-

pasowywać poziom żywienia zwierząt. 

Rolnictwo 4.0 to także bardziej za-

awansowana analityka danych wyko-

rzystująca sztuczną inteligencję jak 

również Internet określany mianem In-

ternetu Rzeczy. 

O tych rozwiązaniach napiszemy ko-

lejnym razem. 

DR INŻ. JACEK SKUDLARSKI  SZKOŁA 

GŁÓWNA GOSPODARSTWA 

WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Nowa Wspólna Polityka Rolna ma na celu wsparcie przejścia rolnictwa na zrówno-

ważoną produkcję żywności

W nowej koncepcji rolnictwa ważna jest 

znajomość właściwości gleby. Można je 

poznać stosując specjalne urządzenia 

z cyfrowymi rozwiązaniami

Emisję metanu w rolnictwie można zredukować przez odpowiednie żywienie i do-

brostan zwierząt

Ograniczenie ilości nawozów mineralnych 

jest możliwe dzięki cyfrowym 

technologiom.
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Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy  
i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Projekt: Nowa Wspólna Polityka Rolna – szansą i wyzwaniem dla Polski, 
współfinansowany przez EU w ramach programu  
Information Measures relating to the Common Agricultural Policy (IMCAP)

Współfinansowane  
przez Unię Europejską

ZASADY PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH 2023–2027
Od 2023 r. płatności obszarowe będą przyznawane zgodnie z Planem 
Strategicznym WPR na lata 2023–2027, zatwierdzonym przez Komisję 
Europejską w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Wydanie tej decyzji umożliwiło otwar-

cie kolejnego etapu prac nad wdroże-

niem reformy Wspólnej Polityki Rolnej. 

Dlatego w najbliższym czasie do kon-

sultacji publicznych skierowane zostaną 

projekty aktów prawnych określających 

szczegółowe zasady przyznawania 

wsparcia na lata 2023–2027.

Jak podaje resort rolnictwa obecnie 

trwają również zaawansowane pra-

ce nad przygotowaniem broszury in-

formacyjnej. Ponadto, ministerstwo 

planuje przeprowadzenie, we współ-

pracy z ośrodkami doradztwa rolnicze-

go i Agencją Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa, szerokiej kampanii 

informacyjnej dla rolników.

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

rozumie potrzeby rolników związa-

ne z dostępem do informacji o zasa-

dach przyznawania wsparcia od naj-

bliższej kampanii. Zapewniam również, 

że w trwających pracach dążono do jak 

najszybszego uzgodnienia treści Planu 

Strategicznego z Komisją Europejską. 

W efekcie podjętych działań Polska jest 

w pierwszej grupie państw członkowskich 

UE, które mają wydaną decyzję zatwier-

dzającą – informuje Krzysztof Ciecióra, 

podsekretarz stanu w MRiRW.

  WRP

PŁATNOŚĆ REDYSTRYBUCYJNA W NOWEJ WPR. KTÓRZY 
ROLNICY Z NIEJ SKORZYSTAJĄ I JAKIE TO BĘDĄ KWOTY?
Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów, które pojawiło się 
w w Planie Strategicznym do WPR będzie dodatkowym wsparciem do 
płatności podstawowej. Kto owe wsparcie otrzyma?

Według założeń Planu jej głównymi cela-

mi będą zwiększenie dochodu rolników, 

zwiększenie konkurencyjności europej-

skiego rolnictwa oraz łagodzenie skut-

ków zjawisk niesprzyjających, tj. ryzyka 

cenowe i produkcyjne.

Jednym z założeń tego rodzaju wspar-

cia jest także zmniejszanie różnic w do-

chodach pomiędzy gospodarstwami rol-

niczymi, zatem trafi przede wszystkim 

do mniejszych i średnich gospodarstw; 

będzie ono wypłacane do powierzchni 

od 1 do 30 ha, jednak gospodarstwom 

nie większym niż 300-hektarowe.

Poza tą główną zasadą istnieje kilka 

warunków, które trzeba będzie spełnić, 

aby takie wsparcie otrzymać. Będzie ono 

mogło bowiem trafić do rolników ak-

tywnych zawodowo i będzie przyzna-

wane do gruntów, do których przyzna-

no wsparcie podstawowe. Dodatkowo 

– działka rolna deklarowana do wsparcia 

(min. 0,1 ha) musi być położona na grun-

tach będących kwalifikującymi się hekta-

rami – czytamy w Planie Strategicznym 

do WPR na lata 2023–2027.

W spółdzielniach rolniczych dla ustale-

nia limitów tej płatności będzie brana pod 

uwagę także liczba członków spółdzielni.

– Ogółem w latach 2023–2027 pla-

nuje się przeznaczyć na płatność  

ok. 2 004,1 mln EUR, co stanowi 11,57% puli 

środków na płatności bezpośrednie – czy-

tamy w Planie Strategicznym do WPR na 

lata 2023–2027.

Szacowana stawka płatności bę-

dzie wynosiła ok. 40 EUR/ha, a stawka 

maksymalna ok. 44 EUR/ha, co wynika 

z malejącego trendu prognoz powierzch-

ni wspieranej w kolejnych latach.

  BP/AA

16 MILIARDÓW ZŁOTYCH NA ODBUDOWĘ, ROZWÓJ I WSPARCIE  
GOSPODARSTW HODOWLANYCH
Około 16 miliardów złotych przeznaczone zostało w Krajowym Planie 
Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na pomoc dla polskich ho-
dowców, głównie przez wspieranie tych rolników, którzy dobrowolnie  
wprowadzają podwyższone standardy dobrostanu zwierząt.

 – Płatnościami za podwyższony do-

brostan obejmujemy nie tylko hodowców 

krów i bydła, ale także inne hodowle – trzo-

dę, drób, owce – mówi komisarz Janusz 

Wojciechowski.

Zdaniem Janusza Wojciechowskie-

go, unijnego komisarza ds. rolnictwa to 

jest wielki przełom we wspieraniu pol-

skiej hodowli, która ostatnio przeży-

wała i przeżywa trudne chwile, z uwa-

gi na wzrost kosztów energii i pasz, 

a także z powodu chorób, takich jak 

ASF czy ptasia grypa. Jak ustaliliśmy   

w ciągu dekady 340 tys. gospodarstw 

rolnych zaprzestało hodowli (około  

90 dziennie).

Pomoc proponowana w KPS pozwoli 

nie tylko zatrzymać likwidowanie kolej-

nych gospodarstw, ale stwarza też wa-

runki by do wielu gospodarstw hodowla 

powróciła. Chodzi tu zwłaszcza o małe 

hodowle, niekiedy wręcz przydomo-

we, które też będą wspierane i które 

mają wielki wpływ na bezpieczeństwo 

żywnościowe, dostarczając żywność 

zwłaszcza na lokalne rynki.

W  Holandii rząd wprowadza ogra-

niczenia hodowli, chce zlikwidować  

1/3 hodowli i 1/4, gospodarstw. Nato-

miast u nas rząd nie zamierza likwido-

wać żadnej hodowli, lecz jeszcze prze-

znacza ponad 16 miliardów złotych na 

to, by hodowlę odbudować, rozwijać 

i wspierać.

Ustaliliśmy, że  wsparcie dla rolników 

na dobrostan zwierząt w Polsce w cią-

gu 5 lat (1,7 mld EUR) będzie wyższe niż 

wydatki na dobrostan całej Unii w mi-

nionych 7 latach (1,5 mld EUR).

  WRP

Planowana wysokość stawki 
płatności redystrybucyjnej  
w poszczególnych latach:

 y 2023 – 39,1 EUR/ha (max 43,01)

 y 2024 – 39,45 EUR/ha  
(max 43,4)

 y 2025 – 39,8 EUR/ha  
(max 43,78)

 y 2026 – 40,15 EUR/ha  
(max 44,17)

 y 2027 – 35,71 EUR/ha  
(max 44,17).
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WATERAGRI

Centrum Doradztwa Rol-
niczego w Brwinowie od 
2020 roku jest współreali-
zatorem międzynarodowego 
projektu pt. „Retencja wody 
i ponowne wykorzystanie 
składników odżywczych 
w glebie i strumieniach 
dla poprawienia warun-
ków produkcji rolniczej”,  

w skrócie WATERAGRI. 
Projekt finansowany jest 

ze środków programu ba-
dawczo-innowacyjnego Unii 
Europejskiej Horyzont 2020 
w ramach umowy grantowej 
nr 858735, a jego budżet wy-
nosi  7 000 000 euro.

Głównym celem projek-
tu jest odtworzenie i udo-
skonalenie zrównoważo-
nych rozwiązań w zakresie 

retencji wody i recyklingu 
składników odżywczych 
oraz  opracowanie tradycyj-
nych metod w zakresie od-
wadniania i nawadniania.  
W projekcie badane są roz-
wiązania oparte na działaniu 
natury, tj. systemy nawad-
niające i zbiorniki przeciw-
powodziowe oraz systemy 
do ponownego wykorzy-
stywania składników od-

żywczych, takich jak filtry 
węglowo-celulozowe. 

Dzięki działaniom pro-
wadzonym w ramach pro-
jektu WATERAGRI nastąpi 
wzrost produkcji roślin-
nej, konieczny dla zaspo-
kojenia potrzeb żywienio-
wych ludności na świecie. 
Projekt został opracowany 
z myślą o producentach rol-
nych, aby pomóc im w po-

dejmowaniu decyzji doty-
czących gospodarowania 
wodą w krajobrazie rolni-
czym i odzyskiwania skład-
ników odżywczych. 

Centrum Doradztwa Rol-
niczego w Brwinowie we 
współpracy z   Uniwersy-
tetem Przyrodniczym we 
Wrocławiu prowadzi cykl 
szkoleń związanych bezpo-
średnio z tematyką projektu 

dla doradców rolnych i stu-
dentów uczelni rolniczych. 
Oprócz Polski, w projek-
cie bierze udział 11 państw 
z całej Europy.  

Marta Lubińska
Dział Innowacji  

w Rolnictwie
CDR w Brwinowie

Nowa ustawa winiarska
Ustawa o wyrobach winiar-
skich, która weszła w życie 
7 marca 2022 r. pozytyw-
nie wpłynęła na producen-
tów chcących rozpocząć wy-
twarzanie wina lub wyrobów 
winiarskich, natomiast opi-
sany w niej sposób organi-
zacji rynku wina pozwala 
zmniejszać obciążenia admi-
nistracyjne, a także uspraw-
nia przepływ dokumentacji.

Co roku w Polsce przy-
bywa producentów wina – 
obecnie na liście widnieje 
380 podmiotów, a jeszcze 
w roku poprzednim było 
ich 329 – to obrazuje, w jak 
szybkim tempie rozwój pol-
skiego winiarstwa postępu-
je. Rozwiązania zapropo-
nowane w nowej ustawie 
mogą jeszcze bardziej 
przyspieszyć wspomnainy 

wzrost, korzystnie wpływa-
jąc na działalność mikro, 
małych oraz średnich 
przedsiębiorców.

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom i coraz więk-
szemu zainteresowaniu za-
kładaniem winnic w Polsce, 
Centrum Doradztwa Rolni-
czego w Krakowie rozpoczę-
ło realizację operacji własnej 
KSOW pt. „Przydomowe 
winnice jako sposób na do-
datkowe dochody małych 
gospodarstw” zgodnie z Pla-
nem Operacyjnym Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich na 
lata 2022–2023. Projekt ma 
na celu podniesienie pozio-
mu wiedzy i umiejętności 
uczestników w zakresie two-
rzenia i rozwijania małych 
przydomowych winnic, jako 
elementu dywersyfikującego 

możliwości uzupełnienia do-
mowego budżetu. Zapla-
nowane zostało zorgani-
zowanie szkoleń, podczas 
których przybliżone zo-
staną informacje z zakresu 
uprawy winorośli, produk-
cji i rozlewu wina, a także 
przepisy prawne w tym za-
kresie. Aby dotrzeć do jak 

największej grupy odbior-
ców, opracowana zostanie 
broszura zawierająca m.in. 
niezbędne informacje, ko-
nieczne na początku przy-
gody z winiarstwem.

Wprowadzona w ustawie 
instytucja małego winia-
rza oraz ułatwienie proce-
dur z pewnością pozytyw-
nie wpłyną na rynek. Osoby 
decydujące się na prowadze-
nie małych hobbystycznych 

winnic będą miały możli-
wość uniknięcia dotych-
czasowych uciążliwych 
formalności, natomiast 
konsumenci, w bardziej 
przystępny sposób będą 
mogli cieszyć się lokalny-
mi produktami winiarski-
mi i winem.

Michał Wnęk
Dział Rozwoju  

Obszarów Wiejskich
CDR O/KrakówWinnica Sandomierska fot. Marceli Małkiewicz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy 
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polski E-BAZAREK
Polski e-bazarek to plat-
forma internetowa, reali-
zowana pod patronatem 
Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (adres stro-
ny internetowej: www.pol-
skiebazarek.pl). Głównym 
celem tego przedsięwzię-
cia jest  umożliwienie pro-
ducentom rolnym zamiesz-
czania bezpłatnych ofert 
sprzedaży żywności oraz 
promocja produktów wy-
tworzonych w lokalnych 
gospodarstwach rolnych.  
Portal ułatwia konsumen-
tom zakup produktów lo-
kalnych, zdrowych, świe-
żych i powstałych według 
tradycyjnych receptur oraz 
metod wytwarzania.  

Polski e-bazarek funkcjo-
nuje niezależnie w każdym 
z 16 regionów i koordyno-
wany jest  przez wojewódz-

kie ośrodki doradztwa rolni-
czego zgodnie z podziałem 
administracyjnym kraju. Po-
dział ten ma ułatwić kliento-
wi szybsze dotarcie do ofert 
zamieszczonych w danym 
województwie i tym samym 
nawiązanie kontaktów po-
między zainteresowany-
mi stronami.  Łatwość ko-
rzystania z portalu „Polski 
e-bazarek” oraz różnorod-
ność ofert przyczynia się 
do atrakcyjności serwisu. 
Dla każdego województwa 
wyznaczona została osoba 
–  koordynator oraz infoli-
nia, pod którą można uzy-
skać informacje związane 
zarówno z założeniem konta 
na platformie, jak i korzy-
stania z ofert. 

Ogłoszenie może zamie-
ścić praktycznie każdy kto 
posiada status czy to rol-

nika, przetwórcy żywno-
ści, producenta maszyn itp.  

 Portal to świetne narzę-
dzie dla poszukujących  to-
warów wyprodukowanych 
bezpośrednio przez rolni-
ków. W celu wyszukania 
wybranego produktu bądź 
usługi klient powinien wy-
brać z interaktywnej mapy 
Polski interesujący go ob-
szar. Umożliwi to wyświe-
tlenie ofert w danym wo-
jewództwie. Wystawiane 
produkty zostały podzielo-
ne na poszczególne grupy 
towarowe m.in. owoce, wa-
rzywa, wędliny, przetwory 
owocowo-warzywne, pro-
dukty nabiałowe i zbożo-
we oraz wiele innych ka-
tegorii. Zaawansowana 
wyszukiwarka umożliwia 
wybranie interesujących 
ofert m.in. z możliwością 

wysyłki, dowozu do klien-
ta lub konieczności odbio-
ru osobistego.

Polski e-bazarek promu-
je krótkie łańcuchy dostaw, 
wspiera rolników przy zby-

waniu produktów wytwo-
rzonych we własnym go-
spodarstwie rolnym, a także 
ułatwia konsumentowi na-
bycie towaru wysokiej ja-
kości bez marży, w tym 
możliwość zakupu w go-
spodarstwie rolnym. Ilość 
ofert oraz zadowolonych 
producentów wpływa na to, 
że portal rozwija się i staje 
alternatywą dla tradycyjnej 
formy sprzedaży.

 Zapraszamy także na  
stronę polskiego e-bazar-
ku na Facebooku: www.
facebook.com/polskieba-
zarek, gdzie można obser-
wować reakcje użytkow-
ników na przedstawianą 
w artykule inicjatywę i sa-
memu udostępnić swoje 
spostrzeżenia.

Monika Mrożek
CDR  O/Radom
Dział Systemów  

i Technologii 
w Rolnictwie
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XIII posiedzenie KRIR VI kadencji 
29 września 2022 r. od-
było się XIII posiedzenie 
KRIR VI kadencji, podczas 
którego wręczono Janowi 
Krzysztofowi Ardanowskie-
mu uchwałę KRIR w spra-
wie nadania tytułu Prezesa 
Honorowego KRIR. Krajo-
wa Rada przyjęła również 
stanowisko dotyczące aktu-
alnej sytuacji w rolnictwie, 
o poniżej treści.

Krajowa Rada Izb Rol-
niczych z niepokojem ob-
serwując aktualną sytuację 
w rolnictwie, która powo-
duje coraz trudniejszą sy-
tuację ekonomiczno-spo-
łeczną polskich rolników, 
wnioskuje do Rządu RP 
o pilne podjęcie działań 
w celu złagodzenia poniż-
szych problemów:

1. Konieczne jest podję-
cie przez Rząd RP natych-
miastowego ustabilizowa-
nia cen nawozów przez 
wprowadzenie rozwiązań 
finansowych, które pozwolą 
rolnikom prawidłowo wy-
konać zabiegi agrotechnicz-
ne oraz zmniejszą bardzo 
wysokie koszty produkcji, 
w związku bardzo wysokimi 
i nieustabilizowanymi cena-
mi nawozów oraz spowodo-
wanie zwiększenia podaży 
nawozów u dystrybutorów.

2. KRIR wnioskuje o wpro-
wadzenie mechanizmów 
kontroli przepływu 
zboża z Ukrainy do Pol-
ski w celu wyeliminowania 

niekontrolowanego impor-
tu zbóż z Ukrainy, co zakłó-
ca rynek wewnętrzny arty-
kułów rolnych całego kraju, 
szczególnie na terenie połu-
dniowo-wschodniej Polski.

3. Podjęcie działań mają-
cych na celu objęcie obni-
żoną stawką VAT oleju opa-
łowego do poziomu stawki 
VAT oleju napędowego dla 
producentów rolnych, któ-
rzy głównie wykorzystują 
olej opałowy do suszenia 
ziarna, jak również w ce-
lach grzewczych. Zrówna-
nie stawki VAT obu paliw 
do poziomu 8% znacząco 
przyczyniłoby się do ob-
niżenia kosztów energii 
na ww. cele. Dodatkowo 
Krajowa Rada Izb Rolni-
czych wnosi o uruchomie-
nie wsparcia dla użytkowni-
ków nośnika energii jakim 
jest gaz płynny LPG do 
celów grzewczych, w tym 
szklarni, kurników i domów 
a także dla suszarni. Gaz 
płynny LPG wykorzysty-
wany w gospodarstwach 
domowych i rolnictwie do 

celów grzewczych jako jedy-
ny nośnik energii nie został 
uwzględniony w tarczy an-
tyinflacyjnej. Uderza to bar-
dzo mocno w mieszkańców 
terenów wiejskich, gdzie nie 
dociera sieć gazownicza.

4. Krajowa Rada Izb Rolni-
czych wnioskuje o uwzględ-
nienie w zapowiadanym 
projekcie zmiany ustawy 
o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników, postulatów 
samorządu rolniczego w za-
kresie zmiany podstawy wy-
liczenia minimalnej eme-
rytury rolniczej, łączenia 
emerytury z ZUS z KRUS, 
uwzględnienia stażu pracy 
w rolnictwie do wylicze-
nia częściowej emerytu-
ry a także włączenia rolni-
ków do przygotowywanego 
przez Rząd systemu emery-
tur stażowych.

5. KRIR zwraca uwagę na 
niezwykle niekorzystne 
konsekwencje przepisów 
ustawy o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych oraz 
o zmianie ustawy o systemie 

monitorowania i kontrolo-
wania jakości paliw, które 
mogą doprowadzić do cał-
kowitej zapaści opłacalno-
ści uprawy rzepaku i ku-
kurydzy oraz produkcji 
zwierzęcej (zmniejszenie 
podaży rzepakowej śruty 
poekstrakcyjnej i koniecz-
ność importu soi na pozio-
mie 2 mln ton) a w związku 
z tym załamania tej części 
rolnictwa (Polska jest trze-
cim producentem rzepaku 
oraz piątym producentem 
kukurydzy w Europie). Dla-
tego też, podtrzymujemy 
swoje stanowisko i wnio-
skujemy o korektę kluczo-
wych, skrajnie niekorzyst-
nych przepisów nowelizacji 
ustawy tj.: pozostawienie 
dotychczasowego pozio-
mu minimalnego realizacji 
Narodowego Celu Wskaź-
nikowego w 2023 roku na 
poziomie 80% (zamiast pro-
ponowanych 60%) z surow-
ca krajowego; usunięcie 
z projektu przepisu umoż-
liwiającego faktyczny brak 
realizacji NCW w 2022 
roku poprzez odstąpienie 

od naliczania kar za ewen-
tualny brak realizacji tego 
obowiązku przez podmio-
ty paliwowe. Ponadto wnio-
skujemy, aby minimum 80% 
komponentów do produkcji 
biopaliw pochodziło z su-
rowca wyprodukowanego 
w Polsce. Widzimy koniecz-
ność natychmiastowego 
wprowadzenia mechani-
zmu stworzenia warunków 
do produkcji biokomponen-
tów w Polsce.

6. Krajowa Rada wniosku-
je o zapowiadane podczas 
konsultacji społecznych 
zwiększenie limitu pomo-
cy na pomoc finansową 
na operacje typu „Moder-
nizacja gospodarstw rol-
nych” w ramach poddzia-
łania „Wsparcie inwestycji 
w gospodarstwach rolnych” 
objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020.

7. Krajowa Rada zwraca 
uwagę, że budżet na II filar 
przyszłej WPR w Polsce bę-
dzie mniejszy (w związku 

również z przesunięciem 
środków z II do I filaru) 
i bardziej ukierunkowany 
na ochronę i środowiska 
i klimat, przez co zacho-
dzi duże ryzyko niewyko-
rzystania szans rozwojo-
wych jakie stwarza nowa 
WPR dla sektora rolnictwa. 
Mając na uwadze powyższe, 
KRIR wnioskuje o maksy-
malne dopuszczalne przez 
KE dofinansowania II filaru 
z budżetu państwa.

8. Krajowa Rada wniosku-
je, o zmianę zasady nalicza-
nia przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa staw-
ki dzierżawnej za dzierża-
wione grunty należące do 
Zasobu WRSP, aby stawka 
była wyliczana z ostatnich 
11 kwartałów podobnie jak 
podatek rolny.

9. Krajowa Rada wniosku-
je o dopłaty do rolniczych 
kredytów inwestycyjnych 
w bankach i do oprocen-
towania rat za zakupione 
nieruchomości od Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa.

10. Krajowa Rada wnio-
skuje o szybkie zapew-
nienie możliwości zakupu 
miału węglowego i węgla 
dla producentów szklar-
niowych i pod osłonami, 
kurników oraz innych 
przedsiębiorstw rolnych 
wykorzystujących te źró-
dła opału.

Wydłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie 
strat spowodowanych suszą rolniczą

W związku z wieloma sy-
gnałami, które docierają 
do biura Krajowej Rady Izb 
Rolniczych z wojewódz-
kich izb rolniczych, Zarząd 
KRIR zwrócił się w dniu 
10 października 2022 r. 
do Wicepremiera, Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Henryka Kowalczyka 
z wnioskiem o wydłużenie 
terminu składania wnio-
sków o oszacowanie strat 

spowodowanych suszą rol-
niczą do dnia 30 listopada 
2022 r., a także usprawnie-
nie pracy serwerów obsłu-
gujących aplikację „Zgłoś 
szkodę rolniczą”.

Obecnie jedyną możliwo-
ścią złożenia przedmioto-
wego wniosku o pomoc jest 
zalogowanie się za pośred-
nictwem aplikacji „Zgłoś 
szkodę rolniczą”. Z infor-
macji, jakie uzyskaliśmy 

dowiadujemy się, że w ostat-
nim czasie występuje znacz-
ne ograniczenie funkcjonal-
ności aplikacji – szczególnie 
w godzinach między 1000 
a 1500. Wynika to z faktu, że 
w tym czasie pracuje więk-
szość placówek doradczych, 
wspomagających rolników 
w poprawnym wypełnianiu 
wniosków. 

W związku z powyższym 
opracowanie wniosku dla 

średniego gospodarstwa 
o powierzchni ok. 20 ha 
wraz z produkcją zwierzę-
cą trwa nawet do 2 h. Kwe-
stia ta powoduje znaczące 
ograniczenie ilości udzie-
lonego rolnikom wsparcia 
przez doradców, powodując 
tym samym, że nie wszyscy 
zainteresowani będą mogli 
złożyć wniosek w terminie 
wyznaczonym do 15 paź-
dziernika br.
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Małe szanse na zmianę zasad ekoschematu Rolnictwo węglowe
W odpowiedzi na wystą-
pienie Zarządu Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych 
o zmianę warunków do-
stępu do ekoschematu Rol-
nictwo węglowe w ramach 
praktyki Zróżnicowana 
struktura upraw planowa-
nego w ramach interwen-
cji pn. Systemy na rzecz 
klimatu i środowiska, re-
sort rolnictwa przedstawił 
następujące wyjaśnienia:

W ramach ww. praktyki 
obowiązuje wymóg prowa-
dzenia co najmniej 3 róż-
nych upraw na gruntach 
ornych w gospodarstwie, 
przy czym:
1)  udział głównej uprawy 

w strukturze zasiewów 

nie przekracza 65% 
i udział najmniejszej 
uprawy nie może być 
mniejszy niż 10%,

2)  co najmniej 20% 
w strukturze zasie-
wów stanowią uprawy 
gatunków roślin mają-
cych pozytywny wpływ 
na bilans glebowej ma-
terii organicznej (m.in. 
bobowate) oraz

3)  udział łącznie zbóż i rze-
paku w strukturze za-
siewów nie przekracza 
65% oraz

4)  udział upraw mających 
ujemny wpływ na bi-
lans materii organicz-
nej (m.in. okopowe) nie 
przekracza 30%.

Celem praktyki jest popra-
wa jakości gleby i potrzeba 
odbudowy materii organicz-
nej poprzez wzbogacenie 
struktury upraw o gatun-
ki roślin, które wpływają 
zarówno na dodatni bilans 
materii organicznej, jak i na 
zwiększanie się różnorod-
ności biologicznej. Ponad-
to, do ochrony różnorod-
ności biologicznej wymóg 
udziału co najmniej trzech 
różnych upraw w gospo-
darstwie przyczyni się do 
ograniczania monokultur 
na gruntach ornych. Dlatego 
też w określeniu wymogów 
ww. praktyki uwzględniono 
m.in. wartości współczynni-
ków reprodukcji i degradacji 

glebowej materii organicz-
nej, powszechnie stosowa-
ne w literaturze i wykorzy-
stywane przez doradców 
rolniczych. Ten sam po-
ziom współczynnika dla 
zbóż i rzepaku stanowił 
podstawę do ich łącznego 
potraktowania.

Powyższe wymogi zosta-
ły wypracowane w ramach 
konsultacji i negocjacji 
z Komisją Europejską za-
pisów projektu Planu Stra-
tegicznego. W trakcie ne-
gocjacji propozycje zawarte 
w projekcie były analizo-
wane i oceniane przez Ko-
misję w szczególności pod 
kątem spełniania wyższych 
wymogów środowiskowych 

– takie podejście wpłynę-
ło m.in. na podwyższenie 
ambicji środowiskowych 
norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środo-
wiska (DKR, ang. GAEC) 
w ramach warunkowości. 
W tym kontekście, w od-
niesieniu do ekoschema-
tów Komisja zwracała po-
nadto uwagę, że nie mogą 
one wynagradzać praktyk 
stanowiących zwykłą prak-
tykę rolniczą, ale muszą wy-
kraczać poza nią i być am-
bitniejsze w celu realizacji 
tych zwiększonych celów 
środowiskowych.

Niemniej jednak, biorąc 
pod uwagę stanowisko 
KRIR Ministerstwo podjęło 

rozmowy z Komisją Eu-
ropejską, aby w pierwszej 
możliwej zmianie Planu 
Strategicznego, mającej 
zastosowanie od 2023 r., 
wyłączyć rzepak z wymo-
gu ograniczającego łącz-
ny udział zbóż i rzepaku 
do 65% w strukturze za-
siewów w ramach prakty-
ki Zróżnicowana struktura 
upraw w ramach ekosche-
matu Rolnictwo węglowe 
i zarządzanie składnikami 
odżywczymi.

Komisja Europejska zwra-
ca jednak uwagę, że żadne 
zmiany prowadzące do ob-
niżenia ambicji środowi-
skowych nie mogą zostać 
zaakceptowane.

W sprawie zabezpieczenia nośników energii 
dla rolnictwa i przemysłu spożywczego

Ministerstwo Klimatu i Śro-
dowiska odpowiadając na 
pismo KRIR w sprawie 
zabezpieczenia nośników 
energii dla rolnictwa i prze-
mysłu spożywczego, przed-
stawiło komentarz Depar-
tamentu Strategii i Analiz 
w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska do poruszo-
nych w ww. piśmie kwestii:

„Na wstępie należy za-
znaczyć, że na skutek wy-
darzeń z ostatnich mie-
sięcy nastąpiła istotna 
zmiana sytuacji geopo-
litycznej i wywołany zo-
stał kryzys energetyczny. 
Agresja Rosji na Ukra-
inę i związana z nią sy-
tuacja międzynarodo-
wa wymusiła podjęcie 
zdecydowanych kroków 
przez władze polskie. 
Zrezygnowano z importu 
surowców energetycznych, 
w tym węgla z Rosji i Biało-
rusi. Efektem agresji Rosji 
jest ich wzrost cen. Nale-
ży podkreślić, że sytuacja 
ta nie dotyczy jedynie Pol-
ski, a rosnące ceny paliw, 
to obecnie istotny pro-
blem we wszystkich pań-
stwach Unii Europejskiej. 
Ceny węgla importowane-
go utrzymują się obecnie 
na bardzo wysokim po-
ziomie. Dla porównania, 
wg indeksu cen węgla CIF 
ARA (indeks europejskie-
go handlu węglem), tona 
węgla w czerwcu ubiegłego 

roku kosztowała ok. 100 $,  
a obecnie jest to ponad 
300 $. Przeciwdziałanie 
tym zjawiskom jest teraz 
priorytetem Rządu, który 
jest gwarantem bezpie-
czeństwa energetyczne-
go i czuwa przede wszyst-
kim nad tym, żeby każdy 
obywatel miał równy do-
stęp do energii elektrycz-
nej, dzięki działaniom dy-
wersyfikacyjnym, które 
pozwalają w skuteczny 
sposób zabezpieczyć nie-
zbędne zasoby tej ener-
gii, przy zachowaniu zasad 
zrównoważonego rozwoju 
i konkurencyjności.

Ze względu na niezwy-
kle trudną sytuację, Rząd 
RP podjął działania mające 
na celu zniwelowanie pro-
blemów związanych z do-
stępnością paliw stałych 
oraz bardzo dużym obcią-
żeniem dla budżetów od-
biorców końcowych wyko-
rzystujących te surowce 
jako źródło opału. W tym 
zakresie, z jednej strony, 
podejmowane są działania 
na rzecz zwiększenia pro-
dukcji węgla krajowego, 
a z drugiej strony zwięk-
szany jest import z innych 
krajów, głównie drogą 
morską. W wyniku powyż-
szych działań, ilości i do-
stępność węgla na rynku 
będzie się zwiększać, bę-
dzie to również wpływać 
na obniżenie jego ceny. 

Rząd RP na bieżąco mo-
nitoruje sytuację bilan-
sową z uwzględnieniem 
planów importowych i wy-
dobywczych w zestawieniu 
z popytem na surowiec. 
Analizowane są wszelkie 
rozwiązania, które mogą 
przyczynić się do zapew-
nienia wszystkim zainte-
resowanym, w tym od-

biorcom indywidualnym, 
drobnym producentom, 
branży rolniczej i spożyw-
czej, niezbędnych surow-
ców. Działania prowadzo-
ne są zarówno na poziomie 
międzyresortowym1, tj. 
we współpracy MKiŚ 
z MAP, MI, MF,URE, 
jak również na poziomie 
sektora – we współpracy 

z podmiotami zaangażo-
wanymi w dostawy węgla 
tj. m.in. przedstawiciela-
mi importerów, transportu 
kolejowego oraz morskie-
go, a także instytucjami 
finansowymi. Działania-
mi w zakresie interwen-
cyjnych zakupów węgla 
kamiennego i jego spro-
wadzenia do kraju zaj-

mują się spółki PGE Pali-
wa Sp. z o.o., Węglokoks 
S.A., na podstawie decyzji 
Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 13 lipca 2022 r. znak 
BPRM.5020.19.1.2022(1) 
zmienionej decyzją Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 
8 sierpnia 2022 r. znak 
BPRM.5020.19.1.2022(9) 
oraz inne podmioty. 

Ponadto Rząd RP podjął 
działania mające na celu 
zniwelowanie problemów 
związanych z dostępno-
ścią paliw stałych oraz 
bardzo dużym obciąże-
niem dla budżetów od-
biorców końcowych wy-
korzystujących te surowce 
jako źródło opału. Rząd 
RP przedstawił propozy-

cję wprowadzenia dodatku 
węglowego, jako wsparcie 
finansowe, które wspomo-
że budżety domowe oraz 
zwiększy poczucie bez-
pieczeństwa energetycz-
nego i socjalnego. Usta-
wa z dnia 5 sierpnia 2022 r.  
o dodatku węglowym 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) 
obowiązuje od 12 sierpnia 

2022 r. Ponadto mając na 
uwadze wzrastające w spo-
sób bezprecedensowy ceny 
węgla kamiennego oraz 
gazu ziemnego, z których 
w większości wytwarzane 
jest ciepło w Polsce, w Mi-
nisterstwie Klimatu i Śro-
dowiska dokonano szere-
gu analiz możliwych do 
zrealizowania wariantów 
działań osłonowych przed 
rosnącymi cenami ciepła 
przenoszonymi na opła-
ty za ciepło i obciążają-
ce gospodarstwa domowe 
i podmioty użyteczności 
publicznej. Ustawa z dnia  
2 września 2022 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach 
w zakresie niektórych źró-
deł ciepła w związku z sy-
tuacją na rynku paliw (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1967) obo-
wiązuje od 20 września 
2022 r.

Należy wskazać, że stale 
analizowane są możliwości 
wprowadzenia nowych po-
tencjalnych mechanizmów 
wsparcia, które pomogą 
obywatelom w nadchodzą-
cym sezonie grzewczym. 
Na zakończenie dodam, 
że Minister Klimatu i Śro-
dowiska nie jest organem 
uprawnionym do dokony-
wania wiążącej wykładni 
prawa powszechnie obo-
wiązującego. W indywi-
dualnych sprawach może 
to uczynić jedynie sąd 
powszechny.”
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