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Polska wieś coraz młodsza 
Młodzi rolnicy są obecnie siłą napędową rozwoju polskiego rolnictwa. Ci, 

którzy mają poniżej 35 lat stanowią w Polsce prawie 15% procent ogółu rol-

ników. Takim wynikiem nie może się pochwalić żadne inne państwo w Unii 

Europejskiej. Polska wieś w najbliższych latach może odmłodnieć jeszcze 

bardziej. W nowej perspektywie fi nansowej Wspólnej Polityki Rolnej dla młodych rol-

ników jest przewidziane większe wsparcie niż dotychczas. Inwestują, strategicznie pro-

wadzą biznes, potrafi ą oceniać ryzyko i szybko podejmować decyzje. Znają się na mar-

ketingu i chętnie sięgają po innowacyjne rozwiązania oraz dotacje z Unii Europejskiej. 

W�Polsce, według badań „Euro-
statu”, jest najwięcej młodych 
rolników w�całej Wspólnocie. 

Wynik ten nie bez powodu wzbudza 
szczególne zainteresowanie zwłasz-
cza w�tych państwach, gdzie średnia 
wieku rolników prowadzących działal-
ność produkcyjną jest wysoka. Zachę-
tą do gospodarowania dla młodych 
są premie udzielane gospodarzom za 
pośrednictwem Agencji Restrukturyza-
cji i�Modernizacji Rolnictwa. 

W�każdym naborze dopłaty ułatwia-
jące start wzbudzały ogromne zainte-
resowanie. Dlatego też pieniędzy na 
to wsparcie jest więcej. Dzięki decyzji 
Komisji Europejskiej, pomoc będzie 
mogło otrzymać więcej osób, spośród 
tych które ubiegały się w�zeszłym roku 

o�przyznanie środków z�tego działania. 
ARiMR przeprowadziła nabór wnio-
sków o�przyznanie pomocy z�działania 
„Ułatwianie startu młodym rolnikom” 
od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. 
O�takie dotacje ubiegało się wówczas 
ponad 23 tys. wnioskodawców. 

Na dotychczas obowiązującej liście 
określającej kolejność przysługiwa-
nia pomocy z� działania „Ułatwianie 
startu młodym rolnikom”, sporzą-
dzonej przez ARiMR, znajdowało się 
ok. 7,8 tys. rolników, których wnioski 
mieściły się w�limicie środków przezna-
czonych na takie wsparcie. Po decyzji 
Komisji Europejskiej przesuwającej 
dodatkowe pieniądze na takie premie, 
rolników będzie 8829, czyli o�961 wię-
cej niż wcześniej. Możliwe, że ta liczba 

jeszcze wzrośnie. Polska zwróciła się 
do Komisji Europejskiej o�realokację 
60 mln euro. Jeśli zostanie wyrażona 
na to zgoda, pozytywnie rozpatrzo-
nych może być kolejnych 2,5 tys. 
wniosków.

Tymczasem w�nowej perspektywie 
fi nansowej Wspólnej Polityki Rolnej, 
młodzi rolnicy mogą liczyć na jeszcze 
większe wsparcie niż w� poprzedniej 
siedmiolatce. Nowy PROW to szansa 
dla aktywnych. Kładzie również duży 
nacisk na gospodarstwa średniej 
wielkości i�w�pewnych elementach na 
gospodarstwa rodzinne. 

– Od tego roku rolnicy, którzy nie 
osiągnęli jeszcze 40 roku życia, mają 
otrzymywać przez 5 lat o� 25 proc. 
więcej pieniędzy z�tytułu dopłat bez-
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pośrednich niż pozostali. W�Polsce jest ok. 100 tysięcy 
młodych rolników, którzy będą mogli z�tego skorzystać. 
 Premia na start w�samodzielne gospodarowanie udzie-
lana z�Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 może wynieść do 100 tys. zł – informuje 
Andrzej Gross, prezes ARiMR.

Wielu polskich młodych rolników w�niczym nie różni 
się od przedsiębiorców z�innych branż. Przyczyniła się 
do tego zmiana pokoleniowa na wsi. Ten proces ruszył, 
gdy Agencja zaczę-
ła wypłacać premie 
na ułatwienie star-
tu młodym rolnikom 
i�równocześnie z�nimi 
tzw. renty strukturalne 
dla rolników w� wieku 
przedemerytalnym, 
którzy w�zamian za ich 
otrzymywanie prze-
kazali swoje gospo-
darstwo młodszym 
następcom. W�efekcie 
powstało 37 tys. nowych gospodarstw prowadzonych 
przez młodych, dobrze wykształconych i�przygotowanych 
do współczesnych wymogów gospodarczych rolników. 

Na terenach wiejskich zachodzą korzystne zmiany 
społeczne. Polska wieś jest stosunkowo młoda w�porów-
naniu do innych krajów unijnych. To, że młodzi ludzie 
nie wybywają do miast, jest wynikiem m.in. sprzyjającej 
polityki rolnej.

– Dzięki strumieniowi środków pomocowych Unii 
Europejskiej, które za pośrednictwem Agencji trafi ły 
na polską wieś oraz dzięki funduszom z�budżetu krajo-
wego, zmieniło się jej postrzeganie. Sama wieś, dzięki 
fi nansowemu wsparciu, uległa ogromnej transformacji. 
Stąd też postępujący proces odmładzania struktury 
wiekowej. Przejmowanie gospodarstw przez młodych 
ludzi i�wzrost dochodowości rolnictwa, to z�pewnością 
dwa bardzo ważne czynniki, które przyczyniły się do 
zburzenia wcześniejszego wizerunku naszych terenów 
wiejskich. Mimo tego, że dochodowość w� rolnictwie 
w�minionym roku spadła w�większości krajów Unii Euro-
pejskiej, to od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 
do 2010 r. dochód w�polskim rolnictwie wzrósł dwu-
krotnie, właśnie za sprawą unijnych dotacji. Pieniądze 
z� tego źródła stanowią połowę rolniczych dochodów. 
Na szczęście nie sprawdziły się przepowiednie, że pol-
skie wsie się wyludnią, a�gospodarstwa pozostaną bez 
następców. Nasza wieś nie tylko młodnieje, ale także 
pięknieje – dodaje prezes Andrzej Gross. 

Procesowi odmładzania wsi sprzyja również rozwój 
infrastruktury. Ponad połowa mieszkańców terenów wiej-
skich ma dostęp do Internetu, wiele wsi posiada wodocią-
gi, gazociągi, oczyszczalnie ścieków, ma też coraz lepsze 
drogi. To sprawia, że polska wieś staje się atrakcyjnym 
miejscem do gospodarowania, ale także do życia. 

Andrzej Gross, prezes ARiMR
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Nowe propozycje produktowe 
Bayer CropScience na sezon ����
Firma Bayer CropScience podczas konferencji prasowej zaprezentowała nowości 
na sezon 2015, w zakresie ochrony upraw rolniczych i sadowniczych oraz nasiennictwa. 

Boogie® Xpro + Fandango® 
w�nowym systemie podwójnej 
ochrony Univo Xpro.  

W� nowym ulepszonym systemie 
Univo Xpro, w�pierwszym zabiegu fun-
gicyd Aviator® Xpro zastąpiony został 
przez Boogie Xpro 400 EC. Produkt ten 
radykalnie wyniszcza mączniaka praw-
dziwego wszędzie tam, gdzie zboża 
wysiane zostały we wczesnych termi-
nach, przy zagęszczonych łanach.

Ten trzyskładnikowy fungicyd łączy 
w�sobie wysoką skuteczność działania 
wyniszczającego z� długim okresem 
zapobiegawczym i�wykazuje skutecz-
ne działanie przez okres ok. 6 tygodni. 
Technologia Xpro to również wybitne 
zwalczanie septorioz, co potwierdziło 
się w� praktyce na wielu plantacjach 
w�sezonie 2014. Produkt zastosowany 
w�pierwszym zabiegu wybitnie zwal-
cza łamliwość podstawy źdźbła. Jego 
dodatkową zaletą jest kontrola tej cho-
roby również w�późniejszych fazach 
rozwojowych. Fungicyd zwalcza oba 
typy łamliwości typ W�i�R oraz ograni-
cza fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła. 

Boogie Xpro w�systemie podwójnej 
ochrony Univo Xpro stosuje się w�daw-
ce 1,5 l/ha. Kolejny zabieg to Fandan-
go w�dawce 1,0 l/ha

Boogie Xpro sformułowany jest 
w�nowatorskiej technologii formulacyj-
nej „leafshield” która ułatwia rozpylanie, 
zwilżenie i�rozprzestrzenianie się cieczy 
roboczej na powierzchni liści. Działa 

niespotykanie szybko przy jednocze-
snej zdolności do długotrwałej ochro-
ny przed patogenami oraz ma bardzo 
korzystny wpływ na wysokość plonów. 

Biscaya® 240 OD – nowa 
era w�ochronie rzepaku 
przed szkodnikami 

Biscaya to insektycyd do stosowa-
nia w�rzepaku jarym i�ozimym. Działa 
długo i�systemicznie, na szkodniki kon-
taktowo i�żołądkowo. Jestb odporny na 
zmywanie przez deszcz. Działa selek-
tywnie, jest łagodniejszy dla użytkow-
nika i�środowiska, ma szerokie okno 
aplikacyjne i� może być stosowany 
w�okresie kwitnienia rzepaku. 

Podstawowa dawka 0,3 l/ha, zareje-
strowana jest do zwalczania słodyszka 
rzepakowego, chowacza czterozęb-
nego i�podobnika. Maksymalna ilość 
zabiegów w� sezonie wegetacyjnym 
to 2 zabiegi, zalecane opryskiwanie 
średniokropliste. Produkt sprzedawa-
ny w�opakowaniach 1 litr. 

Bardzo ważne w�zwalczaniu szkod-
nika jest sygnalizacja i�moment zabie-
gu, zachęcamy zatem wszystkich rolni-
ków do korzystania z�aktualnego stanu 
zagrożeń występowania chorób i�szko-
dników – mapka tych zagrożeń zamiesz-
czona jest na stronie internetowej www.
bayercropscience.pl . Monitoring wystę-
powania chorób i�szkodników stanowi 
nieodzowny element przy podejmowa-
niu decyzji o�wykonaniu zabiegu. 

Dodger – nowa odmiana 
rzepaku jarego 

Rozwój nasiennictwa, to jeden 
z�głównych fi larów działalności Bayer 
CropScience. W�tym roku fi rma zaofe-
ruje swoim klientom nową odmia-
nę mieszańcową rzepaku jarego 
o�nazwie Dodger Odmiana ta osiągnę-
ła w�doświadczeniach rejestracyjnych 
w�2014 r. najlepszy wynik plonowania 
tj. 116% wzorca. Również średni, wyso-
ki wynik plonowania za ostatnie 3 lata 
111% wzorca pozwala twierdzić, że 
Dodger jest odmianą godną polece-
nia dla rolników chcących uzyskiwać 
wyższe od przeciętnych plony rzepa-
ku jarego. Odmiana Dodger zosta-
nie wprowadzona jako jedna z�grupy 
odmian InVigor. Pod marką InVigor, 
Bayer CropScience wprowadza na 
rynek nowe odmiany mieszańcowe 
rzepaku jarego i�ozimego, które cha-
rakteryzują się najlepszymi parametra-
mi np. bardzo wysokim plonem.

Wybrane odmiany rzepaku jare-
go i� ozimego w� tym odmiana Dod-
ger zostaną objęte akcją Nasiona + 
Decis® Mega tzn. do każdego worka 
nasion fi rma dodaje Decis Mega 0,25l 
za 1 PLN + Vat. Akcja ta przynajmniej 
częściowo rozwiąże problem związany 
z�brakiem zapraw insektycydowych na 
nasionach.

Grunt to bezpieczeństwo 
– Bioróżnorodność 

Rok 2015 w�akcji Grunt to Bezpie-
czeństwo będzie dedykowany owa-
dom pożytecznym, w�tym zapylającym. 

Produkcja żywności o� wysokiej 
jakości i� przystępnej cenie wymaga 
dobrych środków ochrony roślin, ale 
także zdrowych owadów zapylających. 
Plonowanie rzepaku zwiększa się 
o�10 – 30% dzięki działalności pszczół 
dziko żyjących oraz pszczoły miodnej. 
Usługi zapylania gwarantują plon roślin 

Dariusz Szymański, Zarządzanie 
Uprawą – Zboża

Małgorzata Gago, Zarządzanie Uprawą 
– Rzepak i Kukurydza
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sadowniczych czy warzywniczych 
uprawianych na nasiona. Jednakże 
często zapominamy, że nie tylko owa-
dy zapylające należą do grupy organi-
zmów pożytecznych. Owady drapież-
ne czy pasożytnicze, a�także nicienie 
owadobójcze i�pająki przyczyniają się 
do ograniczenia liczby szkodników 
w�uprawach. Co więcej, nie wszystkie 
potencjalne agrofagi szkodzą upra-
wom w�zauważalnym stopniu, gdyż ich 
liczebność jest skutecznie regulowana 
przez naturalnych wrogów. 

Bayer CropScience już rozpoczę-
ła wykłady dla rolników przybliżające 
tematykę ochrony fauny pożytecznej 

i�będzie je kontynuować podczas całe-
go roku także na spotkaniach z�ucznia-
mi szkół o�profi lu rolniczym i�ogrod-
niczym. Prowadzone są także zajęcia 
w�BayLab dla najmłodszych o�bioróż-
norodności.

Rozszerzenia rejestracji 
Sencor® Liquid 600 SC – to pierw-

sza na rynku płynna formulacja metry-
buzyny do ochrony plantacji ziemnia-
ka, pomidora i�marchwi . W�bieżącym 
sezonie na podstawie nowego zezwo-
lenia, także plantatorzy soi i�szparagów 
mogą skorzystać z�tego herbicydu .

Betanal® maxxPro 209 OD – to lider 
w�zwalczaniu chwastów w�burakach 
cukrowych . Na podstawie nowego 
rozszerzenia rejestracyjnego, Beta-
nal maxxPro może być stosowany do 
powschodowego zwalczania chwa-
stów dwuliściennych, także w�buraku 
ćwikłowym.

Luna®Sensation 500 SC jest nowym 
fungicydem do ochrony truskawek. 
W� Polsce dostępny jest od czerwca 
2014 do ochrony truskawek przed sza-
rą pleśnią i�chorobami liści. W�grudniu 

2014 środek Luna Sensation 500 SC 
uzyskał rozszerzenie etykiety o�ochro-
nę truskawek przed antraknozą i�skó-
rzastą zgnilizna owoców.

Envidor® 240 SC jest wiodącym na 
rynku akarycydem do ochrony jabłoni, 
śliw i�róż przed roztoczami. Na początku 
sezonu 2015 oczekiwane jest rozsze-
rzenie rejestracji Envidoru o�stosowanie 
w�ochronie truskawek, porzeczek, malin 
oraz czereśni i�wiśni. Nowa rejestracja 
będzie cennym uzupełnieniem progra-
mów ochrony przed roztoczami zwłasz-
cza w�uprawach jagodowych.

® – zastrzeżony znak towarowy fi rmy 
Bayer

Iwona Krych-Stec, Dyrektor Marketingu 
Bayer CropScience

Dorota Kasza, Serwis Marketingowy 
Komunikacja Marketingowa
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Wiosenne porady Agroservice 
KWS dla plantatorów kukurydzy
Przed nami kolejny sezon siewów i wiosennych prac pielęgnacyjnych na plantacjach 

kukurydzy. Zanim zaczniemy prace polowe warto przypomnieć podstawowe zasady 

agrotechniki, aby uniknąć błędów, które są popełniane corocznie, a ich skutkiem jest naj-

częściej niższy plon i niezadowolenie plantatorów. Najtańszym sposobem podniesienia 

efektywności produkcji jest unikanie błędów, a więc: „Uczmy się na cudzych błędach”.

Nie za wcześnie i�nie za późno 
– kontroluj temperaturę gleby 
przed siewem kukurydzy!

Podejmując decyzję o� rozpoczę-
ciu siewów nie należy kierować się 
tylko kalendarzem, ale temperaturą 
gleby na głębokości siewu (5-6 cm) 
i� typem odmiany. Nie proponuję roz-
poczynania siewów przed 15 kwiet-
nia, gdyż zwykle głębsze warstwy 
gleby są bardzo zimne i� wydłuża to 
okres wschodów kukurydzy. Często 
wierzchnia warstwa gleby ogrzewa się 
krótkotrwale podczas słonecznych dni, 
a�następnie jej temperatura spada po 
ochłodzeniach i�opadach. Aby gleba 
się ogrzała na stałe, potrzebny jest 
dłuższy okres utrzymujących się wyż-
szych temperatur powietrza. Pamiętaj-
my, że każda gleba, ze względu na róż-
ną barwę i�strukturę, będzie się inaczej 
ogrzewać. Bardzo istotna jest wyso-

kość położenia pola nad poziomem 
morza i�kierunek jego nachylenia (np. 

wystawa południowa czy północna). 
Żadna, nawet najlepsza prognoza nie 

Fot. 1 Przed rozpoczęciem siewów należy sprawdzić temperaturę gleby 
na głębokości 5–6 cm.

Fot. 2 . Plantacja obsiana w�jeden dzień w�połowie kwietnia dwoma odmianami kukurydzy: po lewej stronie odmiana 
średniowczesna fl int-dent (98% wschodów), a�po prawej – odmiana w�typie ziarna dent (20% wschodów z�powodu bardzo 
wydłużonego okresu wschodów i�zaskorupienia gleby).
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zastąpi zmierzenia temperatury i�wła-
snej oceny stanu gleby! Monitorowanie 
temperatury gleby na głębokości 5 cm 
powinno stać się obowiązkiem każde-
go plantatora kukurydzy. 

Siewy odmian wczesnych i� śre-
dniowczesnych o�typie ziarna fl int-dent 
można rozpocząć, gdy zmierzona 
w� kilku miejscach pola temperatura 
gleby osiągnie +6–7°C, a� odmiany 
dent mają wyższe wymagania cieplne 
i�można rozpocząć ich siew, gdy gleba 
ogrzeje się przynajmniej do +10°C.  

W�skrajnie niekorzystnym układzie 
warunków pogodowych może dojść 
do drastycznego spadku obsady 
i� konieczności przesiania plantacji. 
W�tym przypadku (fot. 2) odmiana typu 
fl int-dent wykiełkowała po 7 dniach od 
siewu. Odmiana typu dent „czekała” 
na wyższą temperaturę gleby. Tuż 
po skiełkowaniu odmiany wcześniej-
szej wystąpiły dwukrotnie duże opa-
dy deszczu, które rozmyły wierzch-
nią warstwę gleby na całej plantacji, 
a�po kilku dniach pojawiła się na niej 
twarda „skorupa”. W�tym samym cza-
sie odmiana wcześniejsza miała już 
1–2 liście, natomiast odmiana typu 
dent dopiero rozpoczęła proces kieł-
kowania. Po dotarciu kiełka do warstwy 
zaskorupionej gleby i� po otrzyma-
niu sygnału od światła słonecznego 
zaczęły one pękać i�uwalniać liście pod 
powierzchnią gleby, gdyż ich proces 
wzrostu był spowolniony przez twardą 
i�zimną glebę. Takie rośliny nie wzeszły 
na powierzchnię gleby, gdyż otwiera-
jące się tuż pod powierzchnią gleby 
liście można porównać do otwierającej 
się parasolki. Kiełki skręcały się i�zawi-
jały. Skutkiem była bardzo niska obsa-
da i�mimo tego, że wszystkie ziarniaki 
były skiełkowane w�glebie, to plantacja 
wymagała przesiania w�połowie maja.

Na tym przykładzie widać, że warto 
sprawdzać temperaturę gleby przed 
siewem, a�uwaga ta szczególnie odno-

si się do wrażliwych na chłody odmian 
w�typie ziarna dent. Opisany przypadek 
miał miejsce w�roku 2014 w�okolicach 
Opola na średniozwięzłej glebie klasy 
III, a�więc w�I�rejonie uprawy kukurydzy 
o�najbardziej korzystnych warunkach 
cieplnych. 

Niskie temperatury w�okresie pęcz-
nienia ziarna wydłużają okres wscho-
dów i� mogą zakłócać dalszy rozwój 
rośliny. Przyjmuje się, że wzrost tempe-
ratury gleby na głębokości 5 cm o�1°C 
skraca czas kiełkowania kukurydzy 

o�1,5 dnia, jednak wraz z�wydłużaniem 
się czasu pomiędzy siewem a�wscho-
dami spada potencjalna obsada roślin. 
Jest to spowodowane oddziaływaniem 
na ziarno różnych niekorzystnych 
czynników fi zycznych i�biologicznych. 
Niższa obsada to prawie pewny spa-
dek plonu. Na wielu takich plantacjach 
(jeśli będzie dostatek wody i�składni-
ków pokarmowych) kukurydza zawią-
że drugą kolbę, co może zniwelować 
choćby częściowo straty wynikające 
z�braku obsady, jednak ziarno z�dolnej 
kolby jest wilgotniejsze zwykle o�kilka 
procent od ziarna z�kolby górnej i� to 
podnosi koszty suszenia.

Głębokość siewu ziarna
Zalecam siać kukurydzę na głę-

bokość 5-6 cm (na glebach ciężkich 
i�wilgotnych na 3–4 cm, a�na glebach 

Fot. 3 Zdeformowane kiełki odmiany typu dent na skutek wydłużonych 
wschodów i�silnego zaskorupienia gleby po dużych opadach deszczu.

Fot. 4 Niewyrównane wschody kukurydzy na glebie średniej na północy Polski 
(opóźnione wschody na cięższych fragmentach gleby, gdzie po uprawie 
przedsiewnej pozostały duże bryły). Takie opóźnione w�rozwoju rośliny wydadzą 
znacznie niższy plon. 

Okres wschodów* (dni) <15 15–20 21–25 >25

Polowa zdolność wschodów (%) 90–95 85–95 75–90 70–85

*Okres zalegania ziarna w glebie od siewu do kiełkowania

Źródło: zmodyfi kowane za Bayer

Polowa zdolność wschodów w�zależności od okresu od siewu do wschodów
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lekkich i�suchych na 7–8 cm). Ziarno 
musi napęcznieć przed wschoda-
mi, dlatego musi mieć dostęp wody 
(opadowej lub z�podsiąku kapilarne-
go). Orka wiosenna niszczy strukturę 
gleby i�aby odbudowały się kapilary 
glebowe potrzeba… czasu. Można 
proces osiadania gleby przyśpieszyć 
używając wału Campbella sprzężone-
go z�pługiem. Należy pamiętać, że im 
gleba jest cięższa, tym dłużej osiada – 
to dlatego na glebach średnich i�glinia-
stych po orkach wiosennych występu-
je bardzo często problem nierównych 
wschodów.  

Jak jest powszechnie wiadomym 
kukurydza jest bardzo wrażliwa na 
konkurencję chwastów. Również rośli-
ny kukurydzy konkurują między sobą 
o�światło, wodę i�składniki pokarmo-
we. Jeśli w�jednym rzędzie występu-
ją obok siebie rośliny, które mają już 
2–3 liście, a�inne dopiero kiełkują, to 
te mniejsze wydadzą o�ok. 30% niż-
szy plon od tych, które wzeszły wcze-
śniej. Również z� tego powodu warto 
zadbać, aby gleba była równo dopra-
wiona przed siewem. Te opóźnione 
rośliny będą miały mniejsze kolby 
przed zbiorem, a�ziarno będzie bar-
dziej wilgotne.

D laczego kukurydza zwykle 
nie wymarza  wiosną?

Niezależnie od głębokości siewu 
(oczywiście pomijam tu zbyt płytki siew 
na 1–2 cm i�nie zalecam siewu głębiej 
niż na 8 cm), stożek wzrostu siewki do 
fazy 5–6. liścia znajduje się 1,5–2 cm 
pod powierzchnią gleby (obrazuje to 
fot. 5). 

Dzięki takiemu położeniu stożka 
wzrostu kukurydza zwykle odrasta 
po majowych przymrozkach. W�wąt-
pliwych sytuacjach i�po silnych przy-

mrozkach (szczególnie gdy gleba była 
sucha) można wykonać test przeżywal-
ności roślin pobranych z�najbardziej 
uszkodzonych fragmentów plantacji 
(zwykle są to zaniżenia terenu). 

Wykopane z� korzeniami siewki 
płuczemy delikatnie w� wodzie i� po 
przycięciu części nadziemnej (zwykle 
zniszczonej przez przymrozek) układa-
my na papierowym ręczniku, zawijamy 
i�nawilżamy (jak na fot. 7). Stawiamy 
pod przykryciem w� temperaturze 
pokojowej. Po 24 lub 36 godzinach 
rozwijamy ręcznik i�sprawdzamy, czy 
pojawiły się nowe, zielone fragmenty 
liści. 

Jeśli większość roślin z� naszego 
testu wygląda podobnie jak na powyż-
szym (dolnym) zdjęciu, oznacza to, że 
przeżyły one przymrozki i�zregenerują 
się wkrótce po nastaniu sprzyjającej 
pogody. W� przeciwnym przypadku 

zalecam powtórzenie testu na większej 
ilości roślin.

Nawożenie rzędowe (startowe) 
– koniecznie sprawdź położenie 
nawozu względem ziarna!

Wprawdzie kukurydza do fazy 3-liści 
czerpie głównie zapasy z�ziarna siew-
nego to celowe jest podanie w� jego 
sąsiedztwie w� trakcie siewu nawozu 
startowego makro- i�mikroelemento-
wego, które ma po pierwsze – „wymu-
sić” pobieranie w� niskich (poniżej 
12°C) temperaturach gleby fosforu, 
a�po drugie – w�warunkach nieuregu-
lowanego pH zapewnić dostępność 
niektórych mikroelementów, jeśli takie 
zawierał nawóz startowy. Pamiętajmy, 
aby do nawożenia startowego zawsze 
używać form nawozów zawierających 
azot amonowy (NH4

+) i�resztę fosfora-
nową P04

–3 w�proporcjach zbliżonych 
do tych w�fosforanie amonu czy poli-
dapie. 

W�tym miejscu należy jednoznacz-
nie odradzić wysiew rzędowy mocz-
nika nawozowego w� trakcie siewu, 
gdyż istnieje duże ryzyko „spale-
nia” ziarna powstającym kilka dni po 
wysiewie amoniakiem (przez kilka 
godzin lokalnie wzrasta pH, na które 
szczególnie wrażliwe jest napęczniałe 
ziarno kukurydzy). Nie ma to też sen-

Fot. 5 Siewki kukurydzy zasianej na głębokość od 4 cm do 8 cm wykształcają 
stożek wzrostu na głębokości 1,5–2 cm.

Fot. 6 Uszkodzone przez przymrozek siewki kukurydzy
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su z�punktu widzenia zapotrzebowania 
roślin na składniki pokarmowe, które 
rośnie dopiero w�następnych miesią-
cach, a�wtedy kukurydza ma na tyle 
rozwinięty system korzeniowy, że nie 
ma potrzeby, aby nawóz azotowy był 
w�pobliżu ziarna. 

Co roku zdarza się, że niektórzy 
plantatorzy reklamują jakość wscho-
dów kukurydzy. W�99% przypadków 
jest to spowodowane zbyt bliskim 
umiejscowieniem nawozu startowego 
względem ziarna. Nie można liczyć 
na to, że operator siewnika lub osoba 
wykonująca usługi zawsze to sprawdzi, 
dlatego obowiązkiem każdego planta-
tora powinno być kontrolowanie głę-
bokości wysiewu ziarna i�nawozu na 
początku siewu. Taka kontrola pozwoli 
uniknąć spalenia ziarna i�nieodwracal-
nych strat w�plonie z�powodu obniżenia 
obsady.

Przypominam, że bezpieczne umiej-
scowienie nawozu rzędowego to 5 cm 
w�bok od ziarna i�5 cm poniżej, tak jak 
na fotografi i 9. 

Rozsiewając nawozy potasowe 
i� azotowe (szczególnie dotyczy to 
mocznika) przed siewem kukury-
dzy doradzam zachowanie odstępu 
7–10 dni pomiędzy wysiewem i�wymie-
szaniem z� glebą nawozu, a� siewem 
kukurydzy. Dzięki temu faza amoniaku 

(etap rozkładu mocznika pod wpły-
wem ureazy do formy amonowej), któ-
ra występuje po kilku dniach od wysie-
wu mocznika wystąpi w�glebie przed 
siewem ziarna. W� swojej praktyce 
odnotowałem sporadyczne przypadki 
spalenia amoniakiem ziarna kukury-
dzy wysianej 1–2 dni po pełnej dawce 
mocznika; należy dodać, że nawóz był 
wysiany nierównomiernie i�na plantacji 
brakowało całych rzędów kukurydzy, 
np. co 12 m.

Wszystkich Plantatorów kukurydzy 
zachęcam do zapisania się do Klubu 
Plantatorów Kukurydzy – CULTIVENT. 
Członkowie klubu otrzymują ważne 
regionalne informacje dotyczące kuku-
rydzy za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej lub w�postaci ulotek.

dr Adam Majewski KWS Polska Sp. z�o.o.
Agroservice Kukurydza

Fot. 7 Test przeżywalności kukurydzy po przymrozkach wiosennych.

Fot.  9 Prawidłowe umieszczenie ziarna i�nawozu rzędowego.

Fot. 8 Spalone zbyt blisko wysianym nawozem rzędowym ziarno kukurydzy 
(po lewo 2 tygodnie od terminu siewu, po prawo – 1 miesiąc później).
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Strategie dokarmiania sadów 
W okresie wczesnowiosennym dokarmianie sadów może się znacznie różnić w poszczególnych 

sezonach. Wpływają na to różne czynniki. Może to być na przykład lepszy/szybszy start wiosną, 

wzmocnienie drzew osłabionych zeszłorocznym owocowaniem, poprawa jakości pąków kwia-

towych, uzupełnienie brakujących składników lub leczenie uszkodzeń po mrozach. W każdym 

z wymienionych przypadków stosuje się inne strategie dokarmiania, choć wszystkie zabiegi 

w efekcie mają spowodować dobrą kondycję drzew, wyższe i lepszej jakości plony. 

Jeśli zależy nam tylko na wspomo-
żeniu drzew na starcie, wystarczy 
wykonać kilka zabiegów: zaczy-

namy od 1% roztworu saletry pota-
sowej (1–2 krotnie do fazy mysiego 
ucha), następnie kilkakrotnie wykorzy-
stujemy koncentraty aminokwasowe. 
Można też skorzystać z� preparatów 
o�działaniu biostymulującym. Pamiętaj-
my jednak, żeby nie pobudzać drzew 
zbyt wcześnie. 

Gdy chcemy dokarmić drzewa, które 
zostały wyczerpane na przykład nad-
miernym owocowaniem w� poprzed-
nim sezonie, oprócz „wystartowania” 
ich w�odpowiednim momencie saletrą 
potasową musimy sięgnąć po nawozy 

szybko i� łatwo przyswajalne, o�odpo-
wiednim składzie. Korzystamy w�takich 
przypadkach z� nawozów algowych, 
aminokwasowych i� innych o� szyb-
kim i�bezpiecznym działaniu – ważne 
jest, aby niechcący nie spowodować 
oparzeń młodych listków. W�omawia-
nym przypadku korzystamy głównie 
z� nawozów wieloskładnikowych, ale 
musimy zwrócić szczególną uwagę 
na dokarmianie azotem (do budowy 
masy), fosforem (do zwiększenia ener-
gii) i�borem (dla lepszego kwitnienia). 
Z�uwagi na często występujące wiosną 
chłody nie należy też zapominać o�cyn-
ku (mrozoodporność). Konieczne jest 
też podanie tych składników, których 
niedobory stwierdzono w�poprzednim 
sezonie (w�ostatnich latach jest to nie-
mal nagminnie magnez). 

Jeśli mamy do czynienia z�uszko-
dzeniami mrozowymi pąków lub pędów 
(czasem też korzeni), tu również zaczy-
namy od oprysków roztworem saletry 
potasowej w�celu stworzenia tzw. pom-
py wodnej, potem wykorzystujemy 
nawozy wieloskładnikowe i� szeroko 
rozumianą biostymulację. Ponieważ 
preparaty o�działaniu biostymulującym 
stosuje się zazwyczaj co 10–14 dni, 
w�międzyczasie można, a�w�omawia-
nej sytuacji wręcz powinno się uzu-
pełniać dokarmianie innymi nawozami 
z�dodatkiem aminokwasów. Co praw-
da, drzewa mają ogromne zdolności 
do regeneracji uszkodzonych tkanek, 
ale dla sadownika niezwykle ważne 
jest tempo tego procesu. Jeśli rośliny 
nie zdążą dostatecznie zregenerować 
tkanek przewodzących do pierwszej 
połowy czerwca, to możemy się spo-
dziewać znacznej obniżki plonu, spad-

ku jakości owoców i�problemów ze zbyt 
silnym wzrostem wegetatywnym drzew. 

Standardowo, nawet gdy wydaje 
się nam, że żadne dokarmianie nie 
jest konieczne, stosujemy tzw. progra-
my poprawy jakości owoców. Zazwy-
czaj lepszą jakość jabłek uzyskuje się 
w�gospodarstwach mających coroczną 
wydajność na poziomie nie mniejszym 
niż 60 t/ha. Jak to się dzieje? Otóż, aby 
uzyskać wyrośnięte owoce wystarczy 
zadbać, aby nie było ich zbyt dużo na 
drzewie. Jest to najłatwiejszy sposób 
na jakość… pod warunkiem, że przez 
jakość rozumiemy tylko wyrośnięcie 
owoców. Jeśli weźmiemy pod uwagę 
jędrność i�zdolność przechowalniczą 
owoców – okazuje się, że łatwiej uzy-
skać dobre parametry przy większej 
ilości owoców. Ale pozostawienie więk-
szej ilości owoców musi być połączo-
ne z�lepszą pielęgnacją i�odżywieniem 
drzewa. Kto pozwoli na super owoco-
wanie, a� zaniedba ogólną kondycję 
drzew – musi się liczyć z�przemiennym 
owocowaniem. Ważnym elementem 
jest też właściwe cięcie, czyli dobre 
prześwietlenie drzewa, aby światło 
słoneczne mogło swobodnie opero-
wać w�obrębie całej korony.

Warto stosować dobre „programy 
poprawy jakości” zwracając uwagę, że 
wysoka jakość jest konieczna, ale nic 
tak silnie nie wpływa na koszt produkcji 
1 kg owoców jak wydajność z�ha. Nie 
wszędzie można oszczędzać! Obni-
żenie plonowania o�10 t/ha powoduje 
wzrost całkowitych kosztów produkcji: 
1 kg jabłek o�14–21 groszy. W�obecnej 
sytuacji rynkowej raczej nie możemy 
sobie na to pozwolić.

Zbi gniew Marek
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– wszechstronny, skuteczny, bezpieczny

Chroń owady pożyteczne!
szczegóły na 

www.sumiagro.pl

PAMIĘTAJ!   W uprawie jabłoni 90% plonu 
zależy od owadów zapylających.

Budujemy populację
owadów zapylających

Akcja „Budujemy populację owadów zapylających” ma na celu edukowanie 
środowiska rolniczego i ogrodniczego odnośnie znaczenia owadów 

zapylających w produkcji roślinnej. Wraz ze specjalistami w tej dziedzinie 
chcemy podzielić się z Państwem wiedzą na temat owadów zapylających i ich 

roli w kształtowaniu plonu roślin uprawnych. W ramach akcji przekazaliśmy 
w 2014 roku 2500 gniazd murarki ogrodowej – łatwego w hodowli gatunku 

dzikiej pszczoły świetnie sprawdzającej się w roli owada zapylającego.

Zachęcamy do zaangażowania się w akcję 
także w tym roku! 

Murarka ogrodowa (Osmia rufa)

Acetamipryd jest substancją powszechnie znaną i szero-
ko rozpowszechnioną w świecie, a w Polsce stosowaną 
od 1996 roku. Wszechstronne zastosowanie tej neoniko-
tynowej substancji aktywnej w rolnictwie, ogrodnictwie 
oraz leśnictwie z jednej strony jest dowodem na jej sku-
teczność, z drugiej świadczy o jej bezpieczeństwie dla 
człowieka i środowiska, w tym owadów zapylających. 
Acetamipryd należy do nowej generacji substancji ak-
tywnych o działaniu selektywnym, stosowanych w ma-
łych dawkach. 

Acetamipryd wykazuje działanie kontaktowe i żołąd-
kowe na szkodniki ssące i gryzące. Neuroaktywne dzia-
łanie acetamiprydu związane jest systemem nerwowym 
agrofagów. Działając jako antagonista acetylocholiny za-
stępuje ten neurohormon w odpowiednich receptorach, 
aktywując je w podobny do acetylocholiny sposób. Pro-
wadzi to do wystąpienia u szkodnika drgawek i konwulsji 
a w konsekwencji do jego śmierci. 

Niejednorodność grupy jaką są insektycydy neoniko-
tynowe, wynikająca z ich budowy chemicznej, a prze-
jawia się różnym stopniem toksyczności substancji ak-
tywnych dla organizmów niecelowych, w tym owadów 
pożytecznych i zapylających. Złą sławę tym pestycydom 
przysporzyła grupa nitroguanidynowych substancji ak-
tywnych, do których należy m. in. imidachlopryd i tiame-
toksam – wysoce toksyczne dla pszczół. Jednakże jak wy-
kazały badania prowadzone w wielu jednostkach nauko-
wych na świecie, a w Polsce w IOR w Poznaniu, substan-
cje aktywne z grupy cyjanoamidynowej są nieszkodliwe 

i bezpieczne dla pszczół, innych owadów zapylających 
i entomofauny pożytecznej. W grupie tej znajduje się m. 
in. acetamipryd, ale też tiachlopryd. Budowa chemiczna 
acetamiprydu, wynikająca z jego przynależności do gru-
py cyjanoamidowych substancji czynnych insektycydów 
neonikotynowych powoduje, że jest on łatwo i szybko 
metabolizowany przez pszczoły. Dzięki temu, że kardy-
nalną zaletą acetamiprydu jest jego bardzo niska toksycz-
ność dla pszczoły miodnej i owadów zapylających środek 
może być stosowany także podczas kwitnienia roślin: 
rzepaku, drzew i krzewów owocowych – stanowiących 
pożytek dla owadów zapylających. Na uwagę zasługuje 
także fakt, że acetamipryd bardzo szybko zanika w śro-
dowisku nie pozostawiając metabolitów, co potwierdza 
i zwiększa jego bezpieczeństwo w stosunku do owadów 
zapylających. Badania naukowe potwierdziły, że pszczoły 
całkowicie tolerują aplikowane dawki tej substancji ak-
tywnej. 

Mospilan 20 SP, którego substancją aktywną jest 
acetamipryd to środek wysoce skuteczny w zwalczaniu 
szkodników, a jednocześnie bezpieczny dla owadów 
zapylających. Ponadto etykieta-instrukcja stosowania 
Mospilanu 20 SP traktuje o zaleceniach dotyczących 
ochrony pszczół i owadów zapylających na plantacjach. 
A o bezpieczeństwie aplikacji acetamiprydu świadczy 
także brak prewencji, mimo iż środek jest stosowany tak-
że w czasie kwitnienia roślin uprawnych. Oczywiście nie 
zwalnia to użytkownika od przestrzegania zasad dobrej 
praktyki rolniczej.
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Diament Forbesa 
dla INTERMAG
Firma INTERMAG została wyróżniona zaszczytnym tytułem „Diament Forbesa 2015”. 

Znalazła się w prestiżowej grupie fi rm, które w trzech ostatnich latach dynamicznie 

zwiększyły swoją wartość.

Przedsiębiorstwo INTERMAG od ponad 25 lat kon-
sekwentnie realizuje strategię rozwoju fi rmy, czego 
dowodem są wysokie notowania w�rankingach pro-

wadzonych przez niezależne ośrodki badawcze. Zrówno-
ważony rozwój został doceniony przez ekspertów zajmują-
cych się oceną kondycji przedsiębiorstw, czego efektem jest 
przyznanie fi rmie INTERMAG prestiżowej nagrody „Diament 
Forbesa”. Przedsiębiorstwo zaklasyfi kowane zostało do gru-
py fi rm średnich, których przychód ze sprzedaży w�2013 r. 
wynosił od 50 do 250 mln złotych. Na liście „Diamentów 
Forbsa” znalazły się fi rmy, które osiągnęły największy roczny 
wzrost wartości, na poziomie co najmniej 15%. 

Firma INTERMAG, uzyskała w�rankingu 12 miejsce na 
liście regionalnej i�148 miejsce na ogólnopolskiej. Prze-
ciętny wzrost wartości (w�latach 2011−2013) wynosił dla 

przedsiębiorstwa INTERMAG aż 30,8%, z�kolei przychody 
ze sprzedaży w�2013 r. przekroczyły 73 mln zł, a�zysk netto 
wynosił prawie 8 mln zł. 

E.K.K.
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Już niedługo trzeba będzie wyje-
chać w�pole z�pierwszą dawką 
azotu dla rzepaku. W�ciągu ostat-

nich tygodni 2014r. wzrost tempera-
tur powyżej 8–10°C spowodował, że 
wegetacja ruszyła. Na polach można 
zauważyć, że oziminy zmieniły kolor 
z�zielonego na jasno zielony, a�następ-
nie na jasno żółty. Spowodowane to 
było właśnie delikatnym ociepleniem 
i� ruszeniem wegetacji. Temperatura 
była zbyt wysoka, aby rośliny się nie 
rozhartowały, a� z� drugiej strony za 
niska, aby mogły pobierać składniki 
pokarmowe z�gleby. Przed podjęciem 
jakichkolwiek kroków związanych 
z�nawożeniem plantacji rzepaku, usta-
leniem dawki oraz rodzaju nawozu, 
trzeba wybrać się na lustracje polowe 
w�celu określenia obecnego stanu rze-
paku. Chodzi głównie o�ustalenie obsa-
dy roślin na m2 oraz ocenę ich kondy-
cji. Można będzie spotkać plantacje 
„w�dobrej formie”, gdzie rośliny przed 
zimą zbudowały minimum 10–12 liści, 
grubą i�nisko osadzoną szyjkę korze-
niową oraz mocny i� głęboki system 
korzeniowy. Obsada na wiosnę powin-
na wahać się w�zależności od sposobu 
siewu i�odmiany od 40–50 szt./m² dla 
odmian liniowych sianych tradycyjnie 
i�do 20–30 szt./m² dla hybryd sianych 
punktowo w�szerokie międzyrzędzia. 
Na polach spotkać będzie można tak-
że rzepaki słabe, które nie zbudowały 
ani określonej liczby liści, ani też szyjki 
korzeniowej czy systemu korzeniowe-
go. Minimalna obsada kwalifi kująca 
plantację do dalszego prowadzenia to 

około 10–12 szt. roślin/m2, ale w�mia-
rę równomiernie rozłożonych roślin. 
W�przeciwnym razie dalsze prowadze-
nie plantacji będzie nieuzasadnione 
ekonomicznie. Mamy więc do czynie-
nia z� dwoma przypadkami – planta-
cje w�dobrej kondycji i�słabe. W�myśl 
zasady, że po ruszeniu wegetacji to 
azot powinien czekać na rośliny, a�nie 
odwrotnie, należy ustalić kiedy podać 
pierwszą dawkę, dobrać kolejne oraz 
wybrać odpowiednią formulację nawo-
zów. Oprócz azotu w�uprawie rzepaku 
równie ważna jest siarka oraz forma, 
w�jakiej ją podamy. Nawożenie dogle-
bowe tych roślin powinno być zakoń-
czone już na 3–4 tygodnie przed fazą 
kwitnienia. Wynika to z�krzywej pobiera-
nia składników oraz fi zjologii rzepaku. 
Zbyt późno podany, a�co za tym idzie 
zbyt późno pobrany azot, spowoduje 
przedłużenie kwitnienia oraz wydłuży 
dojrzewanie roślin w�łanie. Przysparza 
to wiele problemów – osypywanie się 
dojrzałych łuszczyn oraz duże straty 
przy omłocie łuszczyn jeszcze nie do 
końca dojrzałych. Mitem jest opinia 
krążąca powszechnie wśród rolników, 
że rzepaku nie można przenawozić 
azotem. Niestety można! Przeazotowa-
nie rzepaku prowadzi do nadmiernej 
rozbudowy łodyg i� liści oraz spadku 
ilości łuszczyn. W�przypadku dobrych 
plantacji rzepaku, wiosenne nawoże-
nie azotem powinno wyglądać nastę-
pująco: I�dawka – już w�drugiej poło-
wie lutego, jeżeli ziemia jest zmarznięta 
i�nie ma śniegu.- nawóz z�kompleksem 
NPro w�ilości 250–300 kg/ha, II dawka 

– saletra amonowa po ruszeniu wege-
tacji w�ilości 250–300 kg/ha bądź też 
mocznik (zastosowany wcześniej niż 
saletra amonowa z�racji formy amido-
wej) w� ilości 200 – 250 kg/ha. Oczy-
wiście suma azotu powinna odzwier-
ciedlać realne możliwości produkcyjne 
danego stanowiska oraz ilości azotu 
mineralnego, który mamy do dyspo-
zycji z� zapasów glebowych. Inaczej 
powinniśmy nawozić plantacje słabe. 
W�pierwszej kolejności należy zasto-
sować „szybki azot” w� postaci cho-
ciażby wspomnianej wcześniej saletry 
amonowej i�do 5–10 dni zaraz za tym 
nawóz z� kompeksem NPro. Średni 
wzrost plonu w� uprawie rzepaku po 
zastosowaniu nawozu z�kompleksem 
biostymulującym wahał się w�ostatnich 
latach w�granicach 0,5 t do 0,8 t/ha. 

Rzepak można wspierać na wie-
le sposobów. Nawóz zawierający 
kompleks biostymulujący stosujemy 
w�dawce 3–5 l/h w�oprysku po ruszeniu 
wegetacji, kiedy rośliny rzepaku zaczy-
nają tworzyć pierwszą nową parę liści. 
Można go również mieszać z�roztwo-
rem saletrzano-mocznikowym w�daw-
ce 3 l/ha i�stosować na polu za pomocą 
dysz rozlewających.. Z�doświadczeń 
wynika, że preparat ten zastosowany 
na rzepaku samodzielnie, bądź też 
z�roztworem saletrzano-mocznikowym, 
wpływa jednoznacznie na podniesienie 
plonu rzepaku średnio o�około 0,4 t/ha. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędza-
my czas na wiosnę, kiedy pojawia się 
spiętrzenie robót polowych.

Waldemar Maś

Azot dla rzepaku Azot dla rzepaku 
na wiosnęna wiosnę
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Nowa paleta środków Sumi Agro
 Fezan Plus 226 SC – fungicyd zbożowy do stosowania 

w�uprawie pszenicy ozimej (0,3 l/ha w�fazie BBCH 30−39 
oraz 59−69). Stanowi doskonałe narzędzie do walki z�cho-
robami liści i�kłosa, a�w�szczególności z�septoriozami. Sub-
stancja czynna o�działaniu kontaktowym przyczynia się do 
przeciwdziałania w�powstawaniu odporności.

 Matsuri 250 EC – fungicyd przeznaczony do stosowa-
nia w�pszenicy ozimej. Środek skutecznie zwalcza spraw-
ców takich chorób jak: mączniak prawdziwy zbóż i� traw, 
rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, 
septorioza plew, fuzarioza kłosów. Zalecana dawka jed-
norazowego zastosowania to dla Matsuri 250 EC 0,5 l/ha 
w�terminie od początku fazy strzelania w� źdźbło  do końca 
fazy kłoszenia (BBCH 30-59). 

 Biosild Top 370 FS – dwuskładnikowa, zbożowa 
zaprawa nasienna do stosowania w� pszenicy ozimej. 
Dzięki zawartości tiofanatu metylowego, który nie wchodzi 
w�skład żadnej innej zaprawy zarejestrowanej w�Polsce, 
stanowi wartościowe uzupełnienie tego segmentu. Środek 
jest szczególnie przydatny do zwalczania chorób fuzaryj-
nych (fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa) w�począt-
kowym okresie rozwoju rośliny uprawnej. 

Rozszerzenie zakresu stosowania 
znanych wcześniej środków

Mospilan 20 SP na polskim rynku insektycydów jest 
produktem o�najszerszym spektrum zwalczanych szko-
dników, ma ponad 250 zastosowań. W�rzepaku ozimym 
przywrócona została możliwość zwalczania szkodników 
łodygowych – chowacza brukwiaczka i�chowacza cztero-
zębnego. Do już zarejestrowanych w�uprawie jabłoni zasto-
sowań w�zwalczaniu takich szkodników jak: mszyce, owo-
cówka jabłkóweczka, toczyk gruszowiaczek, owocnice, 
dodane zostały zwalczanie pryszczarka jabłoniaka (0,2 kg/
ha), ogrodnicy niszczylistki (0,2 kg/ha), czy bawełnicy 
korówki (0,2 kg/ha z�dodatkiem wspomagacza Slippa 0,2 l/
ha). Insektycyd może być stosowany w�większości upraw 
sadowniczych, w�uprawie większości gatunków warzyw 
oraz wszystkich gatunków roślin ozdobnych w�gruncie 
i�pod osłonami. W�etykiecie-instrukcji stosowania dodany 
został zapis odnoszący się do bezpieczeństwa pszczół.

 Topsin M 500 SC – fungicyd o�najszerszym zakresie 
stosowania na krajowym rynku tego typu środków. Produkt 
znalazł zastosowanie do zwalczania ponad 130 chorób 
w�uprawach roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych, 
ozdobnych i�leśnych. 

Yamato 303 SE – fungicyd, który może być stosowany 
w�uprawie zbóż, takich jak pszenica ozima i�jara, jęczmień 
ozimy i�jary oraz żyto – od fazy końca krzewienia do fazy 
kwitnienia. Środek skutecznie zwalcza szerokie spektrum 
chorób podstawy źdźbła (fuzaryjna zgorzel, łamliwość 
źdźbła), liści (mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunat-
na plamistość, septorioza liści) i�kłosów (fuzarioza kłosów, 
septorioza plew). Yamato 303 SE stosowany w�rzepaku 
ozimym od fazy początku wzrostu pędu do fazy końca 
kwitnienia zwalcza objawy czerni krzyżowych, szarej ple-
śni, suchej zgnilizny kapustnych, mączniaka prawdziwego; 
z�kolei w�uprawie buraka cukrowego – chwościka buraka 
oraz brunatną plamistość liści. Dzięki zawartości tiofanatu 
metylowego, który jest dobrze pobierany również w�niskich 
temperaturach, produkt może być stosowany w�uprawach 
zbóż ozimych oraz rzepaku ozimego od wczesnej wiosny, 
gdy temperatura powietrza przekracza 5°C.

 Kendo 50 EW – fungicyd mączniakobójczy. Środek do 
tej pory stosowany tylko w�uprawie pszenicy ozimej zyskał 
możliwość stosowania także na plantacjach pszenicy jarej 
i�jęczmienia jarego. Już od teraz Kendo 50 EW może być 
stosowany do ochrony przed mączniakiem prawdziwym 
także w takich upraw jak: jabłoń, grusza, winorośl oraz 
hodowanych w�szklarni roślin ozdobnych. 

Fundusze na zwalczanie chorób zwierząt 
Według Regulation 652/2014, nowego zarządzenia 

w�sprawie fi nansowania bezpieczeństwa żywnościowe-
go, Unia Europejska fi nansuje 50% (w�uzasadnionych 
przypadkach 75% lub 100%) wydatków ponoszonych na 
zwalczanie chorób zwierząt. W�2015 r. Unia przeznacza 
180 mln € na zwalczanie chorób zwierząt i�zoonoz. Naj-
bardziej wzrosły fundusze na zwalczanie choroby błękit-
nego języka stanowiącej poważny problem we wschod-
nich regionach Unii. Przeznaczono na ten cel 18,5 mln €. 

Zwiększono też fundusze na zwalczanie afrykańskiego 
pomoru świń, który w�styczniu 2014 r. pojawił się na Litwie, 
w�Polsce, na Łotwie i�w�Estonii. Choroba ta przeniesiona 
została przez dziki z�Białorusi. Na grupy chorób określa-
nych jako zakaźne gąbczaste zapalenie mózgu wyzna-
czono 18 mln €, czyli znacznie mniej niż przed rokiem 
(42 mln €). Fundusze na ograniczanie gruźlicy bydła wzro-
sły do 62 mln €, a�fundusze na zwalczanie brucelozy nie 
uległy zmianie (10 mln €). 
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Klucz do sukcesu w uprawie 
Trwałych Użytków Zielonych
 Ostatni rok był nawet dobry dla producentów mleka, 

ale jak zwykle kłopotów nie ubyło. Skomplikowa-
na sytuacja międzynarodowa stawia wiele pytań, 

na które trudno jest znaleźć dziś odpowiedź. Dodatkowo 
od 15 kwietnia 2015 nastąpi uwolnienie kwot mlecznych 
– jak zachowa się rynek, to na dzisiaj wielka niewiadoma. 
Co w�takiej sytuacji mają zrobić mleczarze – odpowiem 
wersem z�piosenki – „róbmy swoje” Panowie i�Panie. Zaj-
mijmy się tym na czym się znamy, a�więc produkcją mleka. 

Wkrótce zacznie się kolejny cykl produkcji pasz objęto-
ściowych: sianokiszonek i�kukurydzy kiszonkowej. To od 
ich ilości i�jakości zależą w�głównej mierze koszty produkcji. 
Na „pierwszy ogień” zawsze idą trawy, a�w�zasadzie mie-
szanki traw z�roślinami motylkowatymi. 

Jaki jest cel uprawy Trwałych Użytków Zielonych? 
Dobrze uprawiane TUZ-y dostarczają podstawowych 

składników pokarmowych: energii, składników mineral-
nych i�białka. W�przypadku standardowego w�naszych 
warunkach żywienia opartego na kiszonce z�kukurydzy, 
która jest typowo „ energetyczną” rośliną, mieszanki traw 
z�motylkowatymi lub lucerną w�czystym siewie, powinny 
dostarczać maksymalnie dużej ilości białka. Im większy 
udział roślin motylkowatych, tym bardziej możemy liczyć 
na wysoki plon tego składnika. 

Utrzymanie tych roślin w�runi często stwarza problemy. 
Wiele razy słyszę od rolników narzekania na szybkie „ginię-
cie” właśnie motylkowatych z� łąki i�obwinianie za to fi rm 
nasiennych. Czy tak jest naprawdę? 

Co jest kluczem do sukcesu w�uprawie 
motylkowatych na TUZ-ach, a�więc wysokiej 
produkcji białka na własnym polu?

Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy uzmysłowić 
sobie fakt, iż mieszanka traw z�motylkowatymi, to zbiorowisko 
roślin o�nieco różnym zapotrzebowaniu na składniki pokar-
mowe. Załączony szkic przedstawia podstawowe różnice. 

Jak widać, trawy potrzebują nawożenia azotowego, 
a motylkowate mogą się bez niego obejść. Zapotrzebowa-
nie na fosfor i�potas jest mniej więcej podobne, natomiast 
potrzeby pokarmowe w�zakresie odżywiania wapniem są 
w�przypadku motylkowatych zdecydowanie wyższe. Aby 
utrzymać te rośliny w�runi, musimy zapewnić im bardzo 
wysoką dostępność wapnia. To o�tym składniku najczęściej 
zapominamy, a�jego niedostatek jest przyczyną szybkiego 
wypadania, niskiego plonu i�  jego słabej jakości. Dodat-
kowo wiele traw szlachetnych o�wysokiej wartości pokar-
mowej, np. kostrzewa łąkowa, też są „wapnożerne.” W�tej 
sytuacji skupianie się w�nawożeniu TUZ-ów tylko na NPK 
jest podstawowym błędem. Nowoczesne,�wydajne mie-
szanki pastwiskowe i� łąkowe potrzebują zdecydowanie 

dużych ilości wapnia. Gwarantuje on nie tylko prawidłowe 
pH gleby, ale i�odpowiednią zasobność oraz dostępność 
wapnia jako składnika pokarmowego – tak samo ważnego 
(a�może nawet ważniejszego kiedy mówimy o�produkcji 
białka) jak powszechnie stosowany azot. W�tym kontekście 
pierwszą czynnością przed wysianiem jakichkolwiek nawo-
zów jest sprawdzenie pH. Doradcy profesjonalnych fi rm 
nawozowych mają niezbędny sprzęt i�mogą to wykonać 
bezpośrednio na polu. Jeżeli pH jest poniżej 5,5, konieczne 
jest zastosowanie nawożenia interwencyjnego nawozem 
wapniowym o�wysokiej reaktywności. Nawozy pochodzące 
z�mielonych skał (np. dolomit) nie nadają się do tego. Musi 
to być nawóz, w�którym wapń występuje w�formie amor-
fi cznej, która gwarantuje jego wysoką rozpuszczalność 
(reaktywność). Ważne jest, aby dostarczyć, szczególnie na 
lżejszych glebach pewną ilość magnezu. Najlepiej nawozu, 
który jest łatwy w�stosowaniu (granulat), a�wysoka zawar-
tość Ca pozwala na stosowanie go w�niewielkich ilościach. 
Dodatek alg morskich w�nawozach stymuluje regenerację 
systemu korzeniowego traw po zimie, dzięki czemu rośli-
ny szybciej startują, wydajniej pobierają składniki nawo-
zów, a�w�sezonie są bardziej odporne na okresowe susze. 
Poprzez szybkie podniesienie pH (możemy uzyskać wzrost 
o�0,5 do 0,8 pkt.) poprawia wykorzystanie nawozów mine-
ralnych = poprawa rentowności ich stosowania, a�dzięki 
dostępności Ca jako składnika pokarmowego rośnie udział 
roślin motylkowatych w�runi, dlatego mamy większy plon 
i�jakość paszy (białko).

A jeśli pH gleby jest prawidłowe? Jak wcześniej wspo-
mniałem, dostępność wapnia jako składnika pokarmowego 
jest kluczem do utrzymania motylkowatych w�runi, a�więc 
wysokiej produkcji białka z�ha. Zapotrzebowanie to jest na 
tyle wysokie (trawy też go potrzebują), iż dokarmianie Ca 
co sezon „pod plon” powinno być standardem! Gwarantuje 
to nie tylko wysoki, ale także jakościowo dobry plon.

Generalna zasada nawożenia TUZ na gruntach mineral-
nych: najpierw wapń, a�potem azot! 

Aleksander Gruszko

Zagroda 2015-01.indd   26Zagroda 2015-01.indd   26 2015-03-22   19:55:512015-03-22   19:55:51



www.zagrodanowa.pl | 27NOWA

Najważniejsze nowości produktowe, które Syngenta 
oferuje rolnikom w bieżącym sezonie:

 Axial 50 EC – najskuteczniejsze 
zwalczanie miotły zbożowej Axial 50 
EC – nowy herbicyd , który bazuje na 
nowoczesnej formulacji gwarantującej 
łatwe przygotowanie cieczy roboczej 
oraz posiada łatwość łączenia z�inny-
mi agrochemikaliami. Wyróżnia go 
szybkość działania i�nieporównywal-
na skuteczność zwalczania chwastów 
jednoliściennych – preparat doskonale 
działa m.in. na miotłę zbożową, owies 
głuchy, wyczyniec polny, chwastnicę 
jednostronną. 

Symetra – nowy fungicyd w�uprawie 
rzepaku. To symetria korzyści dająca 
wysokie oraz powtarzalne plony na 
każdym polu, w�każdych warunkach 
oraz w�każdym sezonie. Te właściwości 
wynikają z�połączenia nowej substancji 
biologicznie czynnej o�nazwie izopira-
zam (grupa SDHI) z� szeroko znaną 
i�stosowaną azoksystrobiną (Techno-
logia AMISTAR). Preparat – działający 
zapobiegawczo oraz interwencyjnie 
– przeznaczony jest do stosowania 
w� okresie kwitnienia rzepaku prze-
ciwko wszystkim ważnym chorobom 
w�tej uprawie, występującym w�okresie 
okołokwitnieniowym ze szczególnym 
wskazaniem na zgniliznę twardzikową.

Quilt Xcel – kukurydza w� dobrej 
formie. Jest środkiem grzybobójczym, 
który dzięki połączeniu dwóch silnych 

substancji aktywnych zapewnia sze-
rokie spektrum ochrony przed cho-
robami i�wzmacnia rośliny od korzeni 
aż po kolbę, chroniąc je przed pato-
genami kukurydzy. Quilt Xcel popra-
wia ogólną kondycję roślin kukurydzy 
– wzmacnia ich łodygi, liście i�system 
korzeniowy oraz poprawia zaziarnienie 
kolb. Zabezpiecza całą roślinę przed 
patogenami powodującymi choroby 
liści, np. żółtą i�drobną plamistość liści 
kukurydzy. Quilt Xcel zabezpiecza rów-
nież roślinę w�miejscach uszkodzeń 
mechanicznych, które spowodowane 
są na przykład żerowaniem omacnicy 
prosowianki, przed wnikaniem grzy-
bów chorobotwórczych np. z�rodzaju 
fuzarium.

Carial Star – Syngenta w� nowo-
czesnej uprawie ziemniaka Fungicyd 
Carial Star łączy dwie silne substancje 
aktywne, które doskonale się uzupeł-
niają: difenokonazol to nowa substan-
cja aktywna w�ochronie ziemniaków, 
która zapewnia ochronę przed alterna-
riozą, a�znany i�sprawdzony mandipro-
pamid oferuje najwyższą skuteczność 
w�ochronie przed zarazą ziemniaka. 
Jest pierwszym produktem na rynku 
o�wysokiej skuteczności działania prze-
ciwko alternariozie ziemniaka powodo-
wanej przez grzyby z�rodzaju Alternaria 
alternata oraz Alternaria solani.

Nowości w portfolio 
SYNGENTA
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�� lat DuPont w Polsce
Krajowe Konferencje DuPont organizowane już po raz szesnasty, ze względu na 40-tą roczni-

cę obecności DuPont na polskim rynku miały uroczysty charakter. Cykl zimowych konferencji 

odbył się w kilku lokalizacjach: Opole, Włocławek, Elbląg, Mikołajki, Zamość, Legnica i Poznań. 

Tematem wiodącym Konferencji 
była nowa Kampania Współ-
pracy z�producentami rolnymi 

jak również nowości oferowane przez 
fi rmę DuPont w�sezonie 2015r.:Verti-
san 200 EC – fungicyd do stosowania 
w�pszenicy i�jęczmieniu, Acanto 250SC 
– fungicyd, którego rejestracja została 
rozszerzona o�buraki cukrowe, Chisel 
Novy 51,6 WG – herbicyd w�zbożach, 
Salsa – herbicyd sulfonylomoczniko-
wy do stosowania w� rzepaku, Sys-
tem Evalio – system monitorowania 
kukurydzy oraz Program ochrony 
fungicydowej pszenicy ozimej Virtuoz 

– Reveller. Pracownicy fi rmy DuPo-
nt zapoznali producentów rolnych 
z� wynikami stosowania w� praktyce, 
zgodnie z� zasadami rolnictwa zrów-
noważonego, zalecanych programów 
ochrony najważniejszych gatunków 
uprawnych. Swoje prezentacje przed-
stawili również pracownicy naukowi 
Instytutu Ochrony Roślin – Państwo-
wego Instytutu Badawczego. Meryto-
rycznego wsparcia, udzielali eksperci 
Pioneer, BGŻ i�Caldena, prezentując 
swoje produkty. Podczas konferencji, 
producenci rolni i�inne osoby zawodo-
wo związane z�branżą rolniczą mieli 
jedną z�najlepszych i�najłatwiejszych 
możliwości pozyskania aktualnych 
informacji na temat obowiązujących 
nowych przepisów oraz najnowszych 
innowacyjnych technologii w�produk-
cji roślinnej. Podkreślić należy, że 
konferencje cieszyły się dużym zain-

teresowaniem wśród rolników, o�czym 
świadczyła liczna frekwencja.

A.K.

Zagroda 2015-01.indd   28Zagroda 2015-01.indd   28 2015-03-22   19:55:522015-03-22   19:55:52



www.zagrodanowa.pl | 29NOWA

Wysoki plon z ROLIMPEX
ROLIMPEX S.A. to jedna z�największych i�dynamicz-

nie rozwijających się fi rm sektora nasiennego. Jest 
producentem i� dystrybutorem wysokiej jakości 

materiału siewnego, nawozów oraz innych środków do 
produkcji rolnej. Zajmuje się produkcją w�sektorze zbóż, 
traw, rzepaku i�innych nasion dla potrzeb zakładów prze-
twórstwa rolno-spożywczego. 

Spółka oferuje kompleksową obsługę rolnictwa, jak 
również systematycznie wzbogaca swoją ofertę produk-
tów ogrodniczych. Zaopatruje kontrahentów w�środki do 
produkcji rolnej, dystrybuuje nawozy azotowe i�wieloskład-
nikowe oraz specjalistyczne nawozy ogrodniczo-rolnicze 
znanych i�cenionych fi rm. Sprzedaż środków ochrony roślin stanowi uzupełnienie kompleksowej obsługi rolników oraz 

pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości plonów roślin.
ROLIMPEX S.A. wyspecjalizowana jest w�zakresie pro-

dukcji i�dystrybucji mieszanek traw gazonowych i�pastew-
nych o� różnorodnym przeznaczeniu. Oferuje trzy marki 
– NAJLEPSZE TRAWY Z�IŁAWY, GRAMINEX oraz NASIEN-
NIK. Wysoka jakość mieszanek umożliwia doskonały 
wzrost i�plonowanie nawet w�specyfi cznych warunkach 
siedliskowych.

Misją fi rmy jest spełnienie oczekiwań i�zaspokajanie 
potrzeb naszych Klientów poprzez oferowanie najwyższej 
jakości produktów i�wszelkich porad związanych z�naszą 
działalnością.

Mikroelementy w dokarmianiu rzepaku
Wiosenne ruszenie wegetacji jest okre-
sem szczególnie ważnym dla prawidło-
wego rozwoju rzepaku ozimego. Po wej-
ściu młodych roślin w�tę fazę rozpoczyna 
się odbudowa systemu korzeniowego 
oraz aparatu fotosyntetycznego – liści. 
Najważniejszym dla rzepaku mikroele-
mentem w� tym okresie jest bor, który 
stymuluje rozwój systemu korzeniowe-
go, odpowiada za prawidłowy transport 
cukrów w� roślinie. Ten mikroskładnik 
pokarmowy zawierają krystaliczne nawo-
zy Maxibor 21 (20,08 g B/kg) oraz Maxi-
mus AminoMicro Rzepak (20 g B/kg). 
Ten ostatni nawóz oprócz podwyższo-
nej zawartości boru zawiera zwiększoną 
zawartość manganu oraz azot i� fosfor. 
Rola manganu w� okresie wiosennego 
ruszenia wegetacji jest niebagatelna. 

Uczestniczy on w�procesach kontrolują-
cych stany stresowe w�roślinie, przypusz-
czalnie stymuluje również wzrost systemu 
korzeniowego. Wszystkie mikroelementy 
w�nawozie Maximus AminoMicro Rzepak 
są skompleksowane aminokwasem glicy-
ną, co dodatkowo podnosi efekty działa-

nia nawozu zwłaszcza w�niekorzystnych 
warunkach. Nowością wprowadzoną 
przez fi rmę Ekoplon w�tym sezonie jest 
krystaliczny nawóz Green Shot, który 
zawiera dwa ważne mikroelementy bor 
i� żelazo oraz kompleks MicroProtect, 
wykazujący silne działanie stymulacyjne. 
Zastosowanie tego nawozu wraz z�płyn-
nym nawozem Ekoli st Rzepak (5l/ha) 
w�pełni pokrywa zapotrzebowanie rzepa-
ku na wszystkie kluczowe w�tym okresie 
składniki odżywcze. 

Technologia Nawozy

Technologia Maxi
Maximus AminoMicro Rzepak 1kg/ha 

+ Maxibor 21 1kg/ha
Technologia Green Shot Ekolist Rzepak 5l/ha + Green Shot 0,5 kg/ha
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Pomoc dla rolników, 
którym dziki zniszczyły pola
ARiMR uruchamia kolejną transzę pomocy dla rolników z woj. podlaskiego, 

którym dziki zniszczyły w 2014 r. uprawy. 

6,1 mln zł przeznaczył Rząd na pomoc dla rolników, 
którym w�2014 roku dziki wyrządziły szkody w�upra-
wach. Chodzi o�rolników z�województwa podlaskie-

go, których gospodarstwa są położone na obszarach 
ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami, 
wyznaczonych w�związku z�występowaniem u�dzików na 
tym terenie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Obszary 
te zostały wymienione w� rozporządzeniu Ministra Rol-
nictwa i�Rozwoju Wsi z�dnia 31 marca 2014 r. (Dz. U. 
poz. 420, z�późn. zm.). Wsparcie takie będzie przyzna-
wane w�formie pomocy de minimis. Oznacza to, że rolnik 
może otrzymać maksymalnie równowartość 15 tys. euro. 
Wysokość pomocy stanowić będzie równowartość szkód 
w�uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki, oszacowa-
nych przez specjalny zespół, powołany przez Dyrektora 
Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w�Szepie-
towie. Z�tym, że wysokość pomocy będzie pomniejszona 
o�rekompensaty otrzymane z�kół łowieckich oraz o�war-
tość wsparcia, którą rolnik otrzymał w�grudniu 2014 r. 
– wówczas również Agencja wypłacała rolnikom z�wymie-
nionych wyżej terenów pomoc za szkody spowodowane 
przez dziki. W�przypadku gdy wysokość pomocy w�cią-
gu trzech ostatnich lat przekroczy 15 tys. euro, wówczas 
otrzyma maksymalne możliwe wsparcie czyli równowar-
tość 15 tys. euro. 

Rolnicy, z�opisanych wyżej terenów, którym w�2014 roku 
dziki zniszczyły uprawy, mogą już składać w�„swoich” 
biurach powiatowych wnioski o�przyznanie im pomocy. 
Ostateczny termin na ich złożenie upływa 31 marca 2015 r. 

Do wniosku trzeba dołączyć m.in.
1) oświadczenie producenta rolnego, o�tym czy uzyskał:

 − odszkodowanie z�tytułu szkód, przyznawane na pod-
stawie przepisów prawa łowieckiego, a�jeżeli uzyskał 
takie odszkodowanie – również o�jego wysokości,

 − pomoc, o�której mowa w�§ 14f rozporządzenia Rady 
Ministrów z�dnia 22 stycznia 2009 r. w�sprawie realiza-
cji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i�Moder-
nizacji Rolnictwa, a�jeżeli uzyskał taką pomoc – rów-
nież o�jej wysokości;

2) oświadczenie producenta rolnego, że w�przypadku 
otrzymania pomocy z�tego programu nie będzie ubiegał 
się o�odszkodowanie przyznawane na podstawie prze-
pisów prawa łowieckiego z� tytułu wyrządzonych szkód 
przez dziki.

Jest to kolejna transza pomocy dla rolników z�woj. pod-
laskiego, których uprawy w� 2014 r. zostały zniszczone 
przez dziki. W�grudniu ubiegłego roku ARiMR wypłaciła 
bowiem ponad 1 mln zł 440 rolnikom, którzy złożyli w�Agen-
cji wnioski o�takie wsparcie. 

 DKS, DWK

fot. A. Kubat
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URSUS stawia na Afrykę
 W�2015 roku do Etiopii może trafi ć nawet 5 tys. polskich 

ciągników. 
– Zrealizowaliśmy już większość pierwszej części kontrak-

tu, która opiewała na 50 mln dol. Nasi klienci są zadowoleni 
– mówi Wojciech Zachorowski, członek zarządu Ursusa. – 
Pierwsze ciągniki trafi ą wkrótce na pola Etiopii. Realizujemy 
program zgodnie z�założeniami i�naszą strategią na rynku 
etiopskim. Mamy nadzieję, że to zapoczątkuje współpracę 
z�innymi krajami wschodniej i�zachodniej Afryki.

Ta część umowy ma się wkrótce zakończyć, jednak sze-
fowie Ursusa liczą na to, że uda im się pójść za ciosem.

– Myślę, że pierwszą część kontraktu zrealizujemy do 
końca I�kwartału 2015 roku, zobowiązaliśmy się w�niej do 
dostarczenia 3,5 tys. sztuk ciągników, a�do końca 2015 roku 
zakończymy drugą część, czyli przekażemy jeszcze 1,5 tys. 
sztuk – zapowiada Wojciech Zachorowski.

Przedstawiciel Ursusa ocenia, że zarówno polski rząd, jak 
i�rządy krajów afrykańskich, które chcą rozwijać i�mechani-
zować swoje rolnictwo, tworzą dobrą atmosferę do rozwo-
ju biznesu. Oczywiście – jak zaznacza – jedną z�głównych 
barier są pieniądze, ale i�ten problem udaje się rozwiązać.

– Nie chcemy, żeby nasza oferta ograniczała się do czy-
stej sprzedaży produktów Ursusa, staramy się rozmawiać 
o�długoletniej współpracy przemysłowej, czyli uruchamiać 
montaż, przeprowadzać szkolenia w�Polsce i�u�naszych afry-

kańskich partnerów – deklaruje członek zarządu Ursusa. 
– Bardzo ważne dla naszych klientów jest to, co oferujemy 
już na wstępie – zapewniamy pomoc w�serwisie, ale przede 
wszystkim odpowiednią liczbę części zamiennych wystar-
czających na standardową obsługę naszych produktów 
w�terminie.

Choć rozmowy Ursusa z�państwami z�kontynentu afrykań-
skiego są dziś najbardziej zaawansowane, to przedstawicie-
le fi rmy zaznaczają, że rynków zbytu dla polskich traktorów 
poszukują także w�innych regionach.

Newseria
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Maszyna Rolnicza Roku ���� 
dla AgrAlex, New Holland i Steyr
W  21-ej edycji konkursu „Maszyna Rolnicza roku” organizowanego przez Instytut 

 Technologiczno-Przyrodniczy we współpracy z  redakcją Agro, Targami Kielce S.A., 

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Przemysłowym Instytutem Maszyn 

Rolniczych wyłoniono laureatów.

Zgłaszane do konkursu wyroby 
oceniane były według następu-
jących kryteriów: nowoczesność 

rozwiązań konstrukcyjnych, ergono-
mia i�BHP, funkcjonalność i�parame-
try eksploatacyjne, jakość i�estetyka 
wykonania oraz wielkość sprzedaży. 
Celem konkursu był wybór produktu 
wyróżniającego się oryginalnością 
konstrukcji, funkcjonalnością, bezpie-
czeństwem obsługi i�jakością pracy. 

Decyzją Komisji Konkursowej 
tytuł Maszyny Rolniczej Roku 2015 
w� kategorii maszyn krajowych zdo-
była zaprawiarka o�pracy ciągłej Han-
ka 25 W�z�fi rmy AgrAlex, w�kategorii 
maszyn z� importu tytuł przypadł ex 
aequo ciągnikom New Holland T8.420 
Auto Command i�Steyr 6230 CVT.

Zaprawiarka Hanka 25 W
Zaprawiarka przeznaczona jest do 

pracy ciagłej w�pełni zautomatyzowa-
nych liniach produkcyjnych z�wydaj-
nością do 25 t/h. Zastosowane w�niej 
urządzenie odpylające ma za zadanie 
odpylenie nasion z�kurzu przed cyklem 
zraszania oraz wytworzenie podci-
śnienia wewnątrz zaprawiarki, a� tym 
samym zapobieżenie wydostawaniu 

się na zewnątrz kurzu i�oparów zapra-
wy. Jest przystosowana do zaprawia-
nia kilkoma zaprawami, których nie 
można ze sobą mieszać. Umożliwia 
stosowanie gęstych zapraw bez roz-
cieńczenia wodą, a�woda jest pompo-
wana oddzielną pompą. Dodatkowo 
może być wyposażona w� generator 
piany i�dozowniki proszków. Opatento-
wany nowy system zraszania zapewnia 
równomierne pokrycie nasion zapra-
wą. Kontrola nad jakością zaprawiania 
jest sterowana komputerowo.

New Holland T8.420 Auto 
Command

Ciągnik New Holland T8.420 z�bez-
stopniową skrzynią biegów to najmoc-
niejszy na świecie traktor napędzany 

silnikiem ECOBlue SCR Cursor 9 
o� pojemności skokowej 8700 cm3 
i� mocy 308 kW (419 KM). Dźwignia 
Command Grip w�połączeniu z�bez-
stopniową przekładnią napędową Auto 
Command daje bezproblemowe i�płyn-
ne przełączanie mocy. Posiada cztery 
tryby pracy: Auto, Cruise, PTO i�Manu-
al, które zapewniają taką samą ela-
styczność pracy silnika, a�tym samym 
deklarują oszczędność paliwa. Szyb-
kość sterowania zagwarantowana jest 
dzięki zgrupowaniu wszystkich funkcji 

przekładni w�jednym miejscu. Ogólno-
dostępna w�wersji 40 km/h ECO i�50 
km/h ECO, przy niższych prędkościach 
obrotowych silnika pozwala osiągnąć 
maksymalne prędkości (odpowiednio 
1400 obr./min. oraz 1725 obr./min.), 
wobec tego uzbrojony w� nią traktor 
świetnie poradzi sobie w�ramach prac 
transportowych.

Steyr 6230 CVT 
Innowacyjna konstrukcja przekładni 

bezstopniowej CVT plus technologia 
„ecotech” z�diesel’em o�pojemności 
6,7 l z�turbosprężarką, chłodnicą mię-
dzystopniową i�układem wtryskowym 
paliwa Common Rail to opis mistrza 
mocy i� oszczędności. W� gamie cią-
gników dostępnych jest osiem modeli 
o�maksymalnej mocy od 171 do 269 
KM o�najwyższym poziomie komfortu 
pracy i�jazdy. Bezstopniowa przekład-
nia oznacza płynną jazdę oraz ideal-
ną kontrolę. Steyr opracował metodę 
optymalizacji momentu obrotowego 
w�celu umożliwienia jazdy z�prędko-
ścią 40 km/h przy niższej prędkości 
obrotowej silnika 1450 obr/min. Moc 
silnika w�większości przekazywana jest 

mechanicznie, a� częściowo hydrau-
licznie. Wynikiem jest bezstopniowy 
napęd do każdej pracy – od biegów 
pełzających do dużych prędkości. 
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Przyczepy rolnicze SIPMA PR 600 EKO, SIPMA PR 800 EKO, SIPMA PR 1000 EKO produkowane 

są przez SIPMA S.A. od 2012 r. i zdobywają coraz większe uznanie użytkowników. 

Przyczepy SIPMA z�trójstronnym wywrotem skrzyni 
charakteryzują się solidną konstrukcją i�uniwersalno-
ścią zastosowań. Ich atutem są zastosowane podze-

społy renomowanych fi rm.
Homologacja do 40 km/h. umożliwia poruszanie się po 

drogach publicznych.
Możliwość użytkowania przyczepy jako platformy. Po 

demontażu burt bocznych można używać przyczepę jako 
platformę do przewozu bel słomy, siana i�sianokiszonki.

Skrzynia ładunkowa jest dostosowana do przewozu 
10 Europalet.

Wytrzymała rama wykonana z� profi li zamkniętych 
pozwala na długotrwałe użytkowanie przyczepy.

Tylny zaczep oraz przyłącza instalacji pneumatycznej 
i�hydraulicznej umożliwiają agregację drugiej przyczepy.

Szyber w�ścianie tylnej umożliwia precyzyjny wysyp 
strumieniowy zboża. W�połączeniu z�rynną ułatwia pracę 
z�różnego rodzaju przenośnikami ziarna.

Drabina zapewnia wygodny i�bezpieczny dostęp do 
wnętrza przyczepy.

Plandeka ze stelażem zabezpiecza ładunek przed 
szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.

Burty dzięki dużej sztywności zapewniają trwałość kon-
strukcji.

Centralne ryglowania burt skracają czas wyładunku 
oraz poprawiają ergonomię.

Burty uchylne na boki i�do tyłu ułatwiają eksploatację 
przyczepy.

Teleskopowy siłownik hydrauliczny zapewnia trój-
stronny wyładunek przyczepy (na boki i�do tyłu). Przegu-
bowe zawieszenie siłownika o�dwóch osiach obrotu zabez-
piecza go przed uszkodzeniem. Siłownik wyposażony jest 
także w�zawór odcinający hydraulikę przy maksymalnym 
kącie wywrotu 45°.

Uszczelnienia burt zapewniają szczelność skrzyni 
ładunkowej, która może służyć do przewozu zboża i�rze-
paku.

Solidne przyczepy Solidne przyczepy 
rolnicze rolnicze SIPMASIPMA
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New Holland wspiera 
poszkodowanego rolnika
Marka New Holland pomogła rolnikowi z Kulan, którego losem interesuje się cała Polska. 

Panu Radosławowi Zaremba, za długi sąsiada odebrano ciągnik wart prawie 100 tys. zł. Dzię-

ki inicjatywie New Holland pan Radosław może wznowić prace w swoim gospodarstwie. 

We wsi koło Mławy, w�gospodarstwie rolnika, odbyło s ię 
bezpłatnie użyczenie niebieskiego ciągnika, co sprawia, że 
cała ta sprawa znalazła w�końcu pozytywne zakończenie.

– Historia Pana Zaremby była dla nas przykrym zaskocze-
niem. Nie sądziliśmy, że można w�taki sposób potraktować 
człowieka i�w�dodatku zostawić go bez jakiejkolwiek pomo-
cy. (...) Naszym priorytetem są rolnicy. To oni są dla nas 
najważniejsi, więc staramy się ich wspierać na rozmaitych 
płaszczyznach. Tak było także w�przypadku Pana Zaremby, 
który może już spokojnie rozpocząć prace w�gospodarstwie 
z�nowym ciągnikiem New Holland TD5 – komentuje Tomasz 
Wieja, Marketing Manager New Holland.

Seria TD5 jest najnowocześniejszą wersją najbardziej 
popularnych modeli. Ciągniki New Holland serii TD5 są zna-
ne przede wszystkim z�wszechstronności. Doskonałe pod-
czas pracy w�obejściu, z�ładowaczem czołowym, z�napędem 
na cztery koła, przy transporcie - wydajne i�ekonomiczne, 
świetnie sprawdzające się w�gospodarstwie. 

– To naprawdę wspaniała wiadomość! New Holland to 
pierwsza fi rma, która w�ten sposób zareagowała na moje 
kłopoty.  (...) Jestem bardzo wdzięczny, że ktoś w�ten sposób 
chciał mi pomóc, że są jeszcze osoby wrażliwe na cudze 
nieszczęście i�fi rmy, które kierują się nie tylko zyskami, ale 
i�troską o�ludzi –  mówi wzruszony Radosław Zaremba.

ARENA AGRO OSTRÓDA ����
Premierowa edycja halowej Wystawy Maszyn Rol-

niczych ARENA AGRO OSTRÓDA 2015 odbyła się 
w�dniach od 14 do 15 lutego 2015 roku w�nowocze-

snym kompleksie wystawienniczym Arena Ostróda. Pierwsza 
profesjonalna wystawa branżowa w�północno-wschodniej 
Polsce została zorganizowana w�odpowiedzi na zapotrze-
bowanie rynku i�okazała się sporym sukcesem. Podczas 
imprezy swoją ofertę przedstawiło ponad 100 wystawców 
reprezentujących blisko 150 polskich i�zagranicznych marek 
z�branży maszyn i�urządzeń rolniczych. Rolnicy z�zaintereso-

waniem oglądali różne nowinki rynkowe. Mieli też doskonałą 
okazję do pogłębienia swojej wiedzy branżowej, poprzez 
uczestnictwo w�specjalnie dla nich przygotowanych semina-
riach. Licznie przybyłych rolników najbardziej zainteresowały 
informacje dotyczące tego, z�jakich płatności mogą skorzy-
stać w�ramach zreformowanych systemów wsparcia bezpo-
średniego, a�także jakie zasady ich przyznawania obecnie 
obowiązują. Pobyt na tegorocznej ARENIE AGRO był inspi-
racją i miejscem do wymiany poglądów, unowocześnienia 
gospodarstw i�produkcji rolnej oraz nawiązywania trwałych 
kontaktów biznesowych z�regionalnymi dealerami maszyn.
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– sprawdzone 
i niezawodne maszyny
Maszyny z szerokiej oferty Manitou łączą w sobie bezpieczeństwo i  funkcjonalność. 

Są dostępne cenowo dla każdego rolnika. Potwierdzają to z praktyki sami użytkownicy, 

którym od wielu lat służą niezawodnie dając same korzyści. Zapewniam, że każdy klient 

znajdzie u nas odpowiednią dla siebie maszynę i będzie z niej zadowolony – deklaruje 

Wojciech Mańkiewicz, Regionalny Kierownik Sprzedaży w Grupie Manitou.

Celem fi rmy Manitou w� 2015r. jest pokazanie, że 
można mieć więcej możliwości w�najniższej cenie. 
Dotyczy to zarówno nowych jak i�starszych modeli 

podnośników. W�grę wchodzi przede wszystkim obniże-
nie kosztów eksploatacji poprzez redukcję zużycia paliwa. 
W�nowych modelach nawet do 20 procent, dzięki czemu 
żywotność maszyny przekroczy 20 tys. motogodzin.

 Do dużych farm hodowlanych fi rma szczególnie poleca 
podnośnik MLT1040, którego maksymalna wysokość pod-
noszenia to 10 m. Do podobnych zadań służy MLT960, któ-
ry w�łatwy sposób pozwala wybrać jeden z�czterech trybów 
pracy kół. Jest dostępny w�trzech modułach wyposażenia: 
Classic, Premium, Elite. 

Natomiast model MT932 EASY posiada 9m zakres pod-
noszenia i�maksymalne obciążenie 3,2 t.

W�serii mniejszych podnośników rolniczych nowością 
jest MMLT732 z�głowicą o�zwiększonym kącie obrotu, wen-
tylatorem zwrotnym do chłodnic, pompą zębatą 104 l/min.,  
joystickiem JSM i�silnikiem Deutz w�normie STAGE 3B bez 
fi ltrów DPF lub ADD Blue. Według producenta zastoso-
wano tu skrzynie mechaniczne o�największym uciągu na 
rynku. Poziom komfortu kabiny jest tu znacznie wyższy. 
W�bardzo pozytywnych słowach o�modelu MLT732., który 
uzyskał homologacje na rolnicze osprzęty wyraża się Woj-
ciech Mańkiewicz, mówiąc – Jest to model najlepiej poka-
zujący naszą dewizę – najwięcej możliwości w�najniższej 
cenie. Maksymalny ciężar udźwigu do 3,2 t, zaś wysokość 
podnoszenia to 6,90 m. Manitou poleca jeszcze inne mode-
le z�tej najpopularniejszej serii: MT625 EASY i�MT732 EASY, 
czyli do 7m wysokości i�ok. 3 ton nośności. W�wersjach 
dla rolników producent oferuje odpowiednie wyposażenie, 

takie jak np. rolnicze opony czy klimatyzację. Do lżejszych 
prac rolniczych w�ogrodnictwie i�warzywnictwie produ-
cent poleca model MT625 EASY. Jest to zmodernizowany 
MT625 znany już dobrze na rynku.

Manitou organizuje również pokazy używanych maszyn, 
które nadal prawidłowo i�bezawaryjnie pracują. Udowadnia 
w�ten sposób użytkownikom, że dzięki odpowiedniemu 
planowi serwisowemu i�regularnym przeglądom, ich koszty 
i�wydatki również spadną. 

Manitou standardowo instaluje wyłącznik prądu i�mon-
tuje hamulce na obu osiach. Firmie szczególnie zależy na 
bezpieczeństwie pracy, dlatego też maszyny spełniają nor-
mę EN 15000 dzięki czemu możliwość niebezpiecznych 
sytuacji została w�najwyższym stopniu opanowana. Wpro-
wadzane na rynek nowe modele Manitou będzie można 
zobaczyć na Targach AGROTECH w�Kielcach. 
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HYDRO-MASZ
Nowości na AGROTECH ����
Podczas targów AGROTECH Kielce 2015 na stoisku 

fi rmy HYDRO-MASZ będzie miał swoją polską pre-
mierę LINTRAC. Ta 102 konna austriacka maszyna 

jest dziełem fi rmy LINDNER. Swoją unikalność zawdzięcza 
połączeniu ciągnika rolniczego i� ładowarki. Dzięki skręt-
nym obu osiom, średnica zawracania wynosi zaledwie 
7 metrów! Mocny, 102 konny silnik PERKINS, obie osie 
skrętne, rewelacyjny ładowacz czołowy HAUER, przedni 
TUZ oraz przedni wałek WOM to tylko nieliczne z�wielu 
zalet jakie posiada LINTRAC. 

 Gama ciągników koreańskiego producenta „TYM” 
na polskim rynku zostanie wzbogacona o�kolejne nowe 
modele. Będzie można zobaczyć ciągniki o�mocy od 25 
do 105 koni mechanicznych. Najmniejszy z�nich  (seria TS) 
wyposażony jest w�3-cylindrowy silnik YANMAR o�mocy 
od 23.9 KM w�modelu TS23 lub 25,7 KM w�modelu TS25. 
Warto wspomnieć o�modelach TE40 i�TE50. Wyposażo-
ne w�silniki 40 i�50 KM ciągniki nowej serii TE, doskonale 

sprawdzą się w�mniejszych gospodarstwach, jak również 
w�fi rmach komunalnych. Na „szczycie” tabeli znajduje się 
105 konny TYM T1054. Bogato wyposażony (klimatyzacja, 
rewers elektrohydrauliczny, pneumatyczny układ hamulco-
wy, zaczep fi rmy Scharmueller) czyni go idealnym ciągni-
kiem do średniej wielkości gospodarstw.

 Wszystkich odwiedzających i� zainteresowanych ser-
decznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska 
w�Hali B.
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Sprzedaż ciągników 
rolniczych w ���� roku
W roku 2014 zarejestrowano 14172 nowe ciągniki rolnicze, czyli nieco ponad 5 proc. 

mniej niż przed rokiem. Skurczył się także rynek traktorów używanych, nie rejestrowa-

nych wcześniej za granicą. W porównaniu z rokiem 2013 zarejestrowano o blisko 10 proc. 

mniej takich ciągników – informuje agencja  Martin & Jacob, monitorująca rynek rolniczy.

Zgodnie z�przewidywaniami, rok 
2014, nie odbiegał znacząco 
od poprzedniego. Pomimo, że 

sprzedaż nieznacznie spadła, to jed-
nak udało się przekroczyć próg 14 tys. 
sztuk, który przyjmuje się za optymalny 
dla polskiego rynku. Tradycyjnie naj-
lepszym miesiącem okazał się marzec, 
kiedy zarejestrowano 1602 nowe 
ciągniki, najgorszym zaś listopad – 
746 sztuk. Od rekordowego 2012 roku 
sprzedaż sukcesywnie spada. Jest to 
oczywiście związane z� wyczerpywa-
niem się unijnych środków. Co prawda 
rezerwa w�wysokości 1 mld zł pozwoliła 
jeszcze funkcjonować rynkowi na zbli-
żonym do ubiegłorocznego poziomie, 
jednak rolnicy przyzwyczaili się już do 
zakupów z�unijnym dofi nansowaniem 
i�wolą zaczekać na kolejne rozdanie 
niż inwestować z�własnych środków. 
Już teraz okazuje się, że w� ramach 
starego PROW na lata 2007–2013, 
do rozliczenia pozostaje jeszcze ok. 
10 mld. złotych. Jeśli faktycznie uda 
się skorzystać z�tych pieniędzy lub ich 
części, możemy być świadkami kolej-
nego dynamicznego ożywienia sprze-

daży ciągników i�maszyn rolniczych.– 
mówi Mariusz Chrobot, z�fi rmy Martin 
& Jacob.

W� ostatnim miesiącu roku zare-
jestrowano 1218 nowych ciągników 
rolniczych, czyli o� 63 proc. więcej 
niż w�listopadzie i�11 proc. mniej niż 
w�grudniu 2013 roku. Jak zwykle bywa, 
sprzedaż w�grudniu była zdecydowa-
nie wyższa niż przed miesiącem. Naj-
więcej zyskały fi rmy, które wprowadziły 
do swych działań proaktywną politykę 
marketingową i�wykorzystały szansę 
sprzedażową jaka pojawia się w�koń-
cu roku. 

Złoto dla New Holland
Kolejny rok z�rzędu, producentem 

który zarejestrował najwięcej ciągni-
ków okazał się New Holland sprzeda-
jąc 2579 nowych traktorów. Osiągnięte 
przed rokiem drugie miejsce utrzymał 
John Deere, Od stycznia do grud-
nia 2014 roku, producent ciągników 
spod znaku jelenia sprzedał w�sumie 
1848 sztuk, a� więc o� 649 mniej niż 
przed rokiem. Blisko wicelidera upla-
sował się Zetor, który 
w�całym roku wypuścił 
na rynek 1753 nowe cią-
gniki. Największy wzrost 
sprzedaży odnotowa-
ła Kubota, nr 4 w� roku 
2014. Od stycznia do 
grudnia, Japończycy 
sprzedali na polskim 
rynku 1224 nowe cią-
gniki rolnicze, a� więc 
o� ponad 95 proc. wię-
cej niż w�analogicznym 
okresie roku 2013.

Mazowsze przoduje
Podobnie jak przed rokiem, liderem 

wśród regionów, zostało województwo 
mazowieckie. W�całym 2014 roku zare-
jestrowano tam 3164 traktory, a�więc 
o� 1355 więcej niż w� drugiej Wielko-
polsce. Podium wśród województw 
zamyka łódzkie. Od stycznia do grud-
nia 2014 roku sprzedano tam 1305 
nowych ciągników (tylko w� grudniu 
104). Ze 105 rejestracjami, na najniższy 
stopień podium, wskoczyło w�ostatnim 
miesiącu roku województwo lubelskie.

Martin & Jacob
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Bobcat T��� – nowa wysokowydajna 
ładowarka gąsienicowa

Bobcat poszerzył swoją ofertę kompaktowych ładowa-
rek gąsienicowych, wprowadzając na rynek model T450. 
Posiada znacznie większą moc� układu hydraulicznego 
i�hydrostatycznego o�zwiększonej sprawności, co przekła-
da się na duży wzrost wydajności pracy. Ładowarka T450 
jest napędzana silnikiem wysokoprężnym z�turbodołado-
waniem Bobcat D24 o�mocy 45,5 kW (61 KM), który zapew-
nia moc o�25% większą niż w�przypadku ładowarek T140, 
dzięki czemu ładowarka T450 charakteryzuje się najwięk-
szą wydajnością i�najlepszym stosunkiem mocy silnika do 

masy w�swojej klasie. 
Silnik D24 zastoso-
wany w� ładowarce 
T450 jest zgodny 
z�normą IIIB dzięki 
zastosowaniu tech-
nologii EGR (system 
recyrkulacji spalin) 
i� DOC (układ utle-
niania katalitycznego) 
bez konieczności użycia 
DPF (fi ltr cząstek stałych).

Do ładowarki można podłączyć ponad 80 różnych rodza-
jów osprzętu, a�opcjonalne wyposażenie obejmuje tylny 
pomocniczy układ hydrauliczny oraz 7-pinowe złącze ACD. 

Model T450 posiada kabinę nowej generacji, która 
wyposażona jest w�największe dostępne w�maszynach tej 
wielkości drzwi zapewniające wygodne wsiadanie i�wysia-
danie. Jedną z�wielu zalet kompaktowych ładowarek gąsie-
nicowych Bobcat jest możliwość pracy również poza sezo-
nem – w�takich przypadkach pełna kabina sprawdza się 
doskonale, zapewniając wysoki poziom komfortu i�ochrony 
przed fragmentami przenoszonego materiału. 

Targi Sadownictwa 
i Warzywnictwa TSW
Po raz piąty w�Warszawie odbyły się Targi Sadownic-

twa i�Warzywnictwa w�hali EXPO XXI (18–19 luty). 
Patronat główny objęła fi rma Bayer CropScience, 

Timac Agro Polska i�AMG. Podczas dwóch dni Targów 
przeprowadzono liczne konferencje naukowe, które cie-
szyły się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających. 
Prawie 200 fi rm zaprezentowało rozmaite oferty m.in. pro-
ducenci maszyn, urządzeń i�konstrukcji, dostawcy środ-
ków ochrony roślin, nawozów i�biostymulatorów, adreso-

wane do sadowników, producentów owoców jagodowych 
oraz warzyw.

Na otwarciu TSW przyznano nagrody innowatorskim 
produktom im. prof. Szczepana Pieniążka. Nagrody otrzy-
mali kolejno: Paskal – system analizy wzrostu roślin przed-
stawiony przez fi rmę Agrofi m Poland Sp. z�o.o., nawozy 
Top-Phos z�asortymentu fi rmy Timac Agro Polska Sp. z�o.o. 
oraz fungicyd Luna Sensation 500 SC do ochrony truska-
wek z�oferty fi rmy Bayer Sp. z�o.o.
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Kubota – pomarańczowe 
nowości na AGROTECH Kielce

Na XXI Międzynarodowych Tar-
gach Techniki Rolniczej Agro-
tech Kielce 2015 nie zabraknie 

na nich marki Kubota, a�co za tym idzie 
także pomarańczowych nowości. 

Podobnie jak przed rokiem marka 
Kubota zaprezentuje się w�hali D. Tym 
razem jednak do dyspozycji japoń-
skiego producenta będzie aż 808 m2 
powierzchni wystawienniczej, a�więc 
blisko dwa razy więcej niż podczas 
ubiegłorocznych targów. Oznacza to, 
że na odwiedzających czekać będzie 
jeszcze więcej atrakcji i� produktów, 
które nigdy wcześniej nie były poka-
zywane w�Polsce.

Podczas tegorocznych targów 
w�Kielcach będzie miała miejsce polska 
premiera traktorów serii M7 o�mocy od 
130 do 170 KM. Po raz pierwszy zapre-

zentujemy także serię maszyn zielonko-
wych marki Kubota m.in. prasę rolującą, 
przetrząsacz, kosiarkę dyskową i�zgra-
biarkę. Nie zabraknie także nowości 

komunalnych i�sadowniczych. Już dziś 
serdecznie zapraszamy na nasze sto-
isko w�hali D – mówi Andrzej Sosiński, 
Specjalista ds. Marketingu  fi rmy Kubota. 
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Dobrostan kurcząt 
ważny dla jakości mięsa
Dobrostan zwierząt to system chowu, który zaspokaja podstawowe potrzeby zwierzęcia w zakre-

sie: żywienia i dostępu do wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, mikroklimatu i oświetlenia 

w pomieszczeniach hodowlanych, towarzystwa innych zwierząt, leczenia i higieny utrzymania. 

Dotyczy więc on obchodzenia się 
ze zwierzętami na fermie, pod-
czas transportu do rzeźni i�na jej 

terenie do chwili pozbawienia ptaków 
życia. W� Systemie Gwarantowanej 
Jakości Żywności dotyczącym mięsa 
drobiowego nadaje się jemu szczegól-
ne znaczenie. Dlaczego? Gdyż od nie-
go zależy w�znacznym stopniu jakość 
mięsa. Nieprzestrzeganie dobrosta-
nu kurcząt, pomimo dysponowania 
dobrymi liniami hodowlanymi ptaków 
i�żywienia ich bardzo dobrymi pasza-
mi, skończyłoby się złą jakością mięsa, 
które nie spełniałoby wymagań syste-
mu QAFP.

W�systemie QAFP dobrostan pta-
ków uzależniony jest przede wszyst-
kim od człowieka biorącego udział 
w�hodowli i� transporcie kurcząt, jego 
wyszkolenia, kompetencji i�przestrze-
gania zasad zapisanych w�specjalnych 
instrukcjach postępowania. Ważne są 
też odpowiednie warunki panujące 
w� pomieszczeniach hodowlanych, 
w�czasie załadunku, transportu i�roz-
ładunku ptaków.

W�systemie QAFP dobrostan kur-
cząt przestrzegany jest dzięki stoso-
waniu następujących zasad:
w�zakresie odchowu: 

 − prowadzenie tuczu na fermach 
znajdujących się pod nadzorem 
lekarza weterynarii, w� zamknię-
tych pomieszczeniach odpowied-
nio wentylowanych, a� w� żywieniu 
wykorzystywanie pasz dostosowa-
nych pod względem ilości i�wartości 
odżywczej do wieku oraz potrzeb 
pokarmowych ptaków; realizacja 
powyższych zasad na fermie musi 
być udokumentowana, tak aby moż-
na było prześledzić historię stada 
(m.in. ilość sztuk padłych, choro-

by występujące na fermie, rodzaje 
produktów leczniczych weteryna-
ryjnych stosowanych w� leczeniu 
i�inne);

w�zakresie skupu: 
 − skupowany młody drób rzeźny 

powinien posiadać niezbędną doku-
mentację weterynaryjną i� informa-
cyjną służącą do identyfi kacji stad 
pod kątem pochodzenia piskląt oraz 
warunków środowiskowych i�żywie-
niowych w�trakcie odchowu;

 − w�zakresie przygotowania do uboju 
i�transportu:

 −  na co najmniej 3 tygodnie przed 
terminem przekazania do uboju 
młodego drobiu rzeźnego, system 
zakazuje dodawania do mieszanek 
paszowych komponentów, które 
wpływają na smakowitość i� war-
tość technologiczną mięsa, a�także 
nakłada obowiązek stwierdzenia 
w�okresie 3 tygodni przed przekaza-
niem drobiu do uboju, ewentualne-
go występowania Salmonelli w�sta-
dzie; na 8 –12 godzin przed ubojem 
drób musi być poddany głodówce, 
która ma polegać na uniemożliwie-
niu spożywania paszy, a�pozosta-
wienia otwartego dostępu do wody 
w�poidłach; załadunek ptaków na 
fermie musi uwzględniać naturalne 
zachowanie ptaków i� minimalizo-
wać ich pobudzenie, w�tym głównie 
sytuacje stresowe, które mogą także 
powodować powstawanie wybro-
czyn krwistych lub złamań; przewóz 
drobiu z�fermy do rzeźni musi odby-
wać się przy wykorzystaniu specjali-
stycznych pojazdów wyposażonych 
w�kontenery lub klatki do przewozu 
drobiu oraz w� ochronne plandeki 
i�maty osłonowe zabezpieczające 
przewożony drób przed oddzia-

ływaniem niekorzystnych warun-
ków atmosferycznych; pracownicy 
obsługujący załadunek i�wyładunek 
drobiu oraz kierowcy muszą być 
przeszkoleni w�wykonywaniu tych 
czynności, a�w�szczególności dba-
łości o�dobrostan zwierząt;

w�zakresie uboju: 
 − rzeźnia musi być pod nadzo-

rem lekarza weterynarii, a� proces 
ubojowy powinien być zgodny 
z�wymogami dobrostanu zwierząt, 
zwłaszcza ochrony ptaków przed 
nadmiernym pobudzeniem, stre-
sem, bólem i� cierpieniem; samo-
chód wraz z�załadowanym na fermie 
ptactwem po przyjeździe do rzeźni 
powinien być rozładowany w�miarę 
możliwości szybko, a�w�przypadku 
zaistnienia awarii technicznej lub 
ekstremalnych warunków pogo-
dowych samochód wraz z�nieroz-
ładowanym ptactwem powinien 
być skierowany do zadaszonego, 
odpowiednio wentylowanego miej-
sca; pomieszczenie w�którym pro-
wadzony jest rozładunek drobiu 
powinno być zaciemnione i�dobrze 
wentylowane; warunkiem humani-
tarnego uboju drobiu jest pozba-
wienie ptaków świadomości (tzw. 
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ogłuszenie), powodujące wyeliminowanie wrażliwości 
ptaków na stres, ból i�cierpienie, bez zaburzenia pracy 
serca i�płuc.
Potrzeba przestrzegania powyższych zasad podyktowana 

jest koniecznością wyprodukowania mięsa o, gwarantowanej 
przez system QAFP, wysokiej jakości. I�tutaj nasuwa się pyta-
nie jaki jest związek postępowania ze zwierzętami podczas 
hodowli i�przed ubojem z�jakością pozyskiwanego mięsa?

Jakość podawanej ptakom paszy przekłada się na ilość 
i�stan mięśni, ich smakowitość oraz zawartość w�nich cen-
nych składników odżywczych. Ptaki w�paszy musza otrzy-
mać właściwą ilość białka o�dobrze zestawionym składzie 
aminokwasowym. Pasza ta musi mieć też właściwą wartość 
energetyczną. Od tego zależy bowiem ilość mięśni i�tłusz-
czu w�tuszce. Rodzaj paszy dla drobiu, a�głównie zawartego 
w�niej tłuszczu, wpływa w�bardzo istotnym stopniu na smak 
mięsa. Dlatego w�systemie QAFP nie wolno, na 3 tygodnie 
przed planowanym ubojem, w�żywieniu drobiu stosować 
komponentów o�intensywnym smaku i�zapach, który może 
wpływać na smakowitość pozyskiwanego mięsa.

W�systemie QAFP kładzie się duży nacisk na minimaliza-
cję bólu i�stresu ptaków. Związane jest to z�występującym 
związkiem między stresem a�jakością mięsa. Stres bowiem 
jest przyczyną wad mięsa, także drobiowego. Najczęstszą 
wadą, której przyczyna tkwi w�niewłaściwym postępowa-
niem ze zwierzętami przed ubojem, jest wada PSE - mięso 
jasne, miękkie, wodniste. Mierzalnym wskaźnikiem wystą-
pienia tej wady jest niskie pH (poniżej 5,8 w�10 godzin 
przed ubojem) i�jasna, nietypowa barwa mięsa. Wskazują 
więc one, w�pewnym stopniu, na dobrostan ptaków przed 
ubojem, a�dokładnie w�jakim stopniu były one zmęczone 
i�zestresowane. Mięso pozyskane z�ptaków zmęczonych 
i�zestresowanych będzie mięsem z�wadami.

PH mięsa jest bardzo ważnym wyróżnikiem jakości kon-
sumenckiej i� technologicznej mięsa. W�znacznym stop-
niu odpowiada ono bowiem za utrzymywanie wody przez 
mięso niepoddane i�poddane obróbce termicznej, odcień 
jego barwy i�bezpieczeństwo mikrobiologiczne. pH mięśni 
piersiowych kurcząt wynoszące 5,8-6,0 zmierzone w�10 
godzin po uboju wskazuje na mięso o�dobrej jakości, nie-
obciążone wadami. Dobrze utrzymuje ono wodę po zapa-
kowaniu w�opakowania próżniowe lub w�modyfi kowanej 
atmosferze (MAP), jest soczyste po ugotowaniu i�ma typo-
wa jasno różową barwę. Filety z�kurcząt i� indyków o�pH 
niższym niż 5,8 będą cechowały się większym wyciekiem 
do opakowania, barwa ich będzie jaśniejsza (bladoróżo-
wa), a�potrawa z�nich przygotowana będzie suchsza. Nie 
uznawanie jako zgodnego z�wymaganiami systemu QAFP 
mięsa o�pH wyższym od 6,0 wynika z� faktu, że ma ono 
ciemniejszą, nietypową dla mięśni piersiowych barwę oraz 
jest bardziej podatne na zepsucie mikrobiologiczne, a�więc 
jest mniej trwałe.

 prof. dr hab. Mirosław Słowiński, 
SGGW w Warszawie

Wydział Nauk o�Żywności, Katedra Technologii Żywności, 
Zakład Technologii Mięsa
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Akademia Indyka 
skarbnicą wiedzy
Akademia Indyka kolejny raz zgromadziła ponad 350 osób – hodowców indyków, lekarzy wete-

rynarii i przedstawicieli środowisk akademickich, zainteresowanych rozwiązaniem trudności 

pojawiających się w indycznikach. Spotkania odbyły się w lutym w Opalenicy i w Iławie pod 

parasolem fi rmy Grelavi – największego w Polsce producenta jednodniowych piskląt indyczych.

Prelegenci – Nico Buddiger, Juan 
Lopez, Henry Kanters i�Michiel 
Hagenaar – przedstawili tematy 

dotyczące zdrowia przewodu pokar-
mowego indyków, obszarów badań 
i�kierunków rozwoju indyków rzeźnych, 
kluczowych elementów skutecznego 
odchowu piskląt oraz jakości piskląt 
indyczych. 

– Zdrowe, odpowiednio wykształco-
ne, odżywione kosmki jelitowe i�odpo-
wiednio pracujący żołądek to klucz do 
sukcesu” – mówi Michiel Hagenaar. 
Hagenaar opowiadał także o�skutkach 
zaniedbań przewodu pokarmowego. 
Tylko, jeśli przewód pokarmowy będzie 
odpowiednio funkcjonował, można 
osiągać odpowiednie wyniki technicz-
ne, przekładające się na zarobek. 

Uczestnicy spotkania mieli okazję 
wysłuchać także wykładów i�uczest-
niczyć w�dyskusjach m.in. na tematy 
związane z�chorobami indyków, ogrze-
waniem i� inkubacją jaj, czynnikami 
lęgowymi determinującymi wydajność, 
czy też z�analizą wody i� jej jakości. – 
Woda jest zawsze najtańszym skład-
nikiem paszy dla indyków, ale zara-
zem jest jednym z� najważniejszych 
czynników. Trzeba pamiętać, aby nie 

dopuścić do zepsucia wody, która stoi 
w�poidłach. Należy regularnie spraw-
dzać jakość wody na początku i�koń-
cu linii – mówi Henry Kanters z�fi rmy 
Hybrid.

– Bardzo ważne jest również, by 
monitorować temperaturę ciała ptaków 
w�momencie rozładunku. Wystarczy 
przyłożyć pisklaka do policzka. Jeśli 
parzy – ma gorączkę, jeśli jest zimny 
– ma za niską temperaturę. Nie wol-
no także przeciągać czasu wyładunku 
ptaków, gdyż odbija się on na wyni-
kach i�śmiertelności ptaków. – dodaje 
Michał Szafryna, kierownik produktu 
ds. drobiu De Heus, inicjator Akade-
mii Indyka. – Warto również stosować 
się do zasady 3P – popatrz, pomyśl, 
popraw. Wchodząc do kurnika, powin-
niśmy ukucnąć na chwilę, popatrzeć 
na panujące tam warunki, przemyśleć 
nasze działania i�wnieść poprawki. 

Akademia Indyka to spotkania odby-
wające się kwartalnie. Są wsparciem 
dla hodowców poprzez dostarczanie 
im materiałów pogłębiających zagad-
nienia poruszane podczas konferen-
cji. Specjalnie w� tym celu powstała 
platforma dotycząca hodowli indyków 
– www.akademiaindyka.deheus.pl. 
Wszystko po to, aby wraz z� nieza-
leżnymi partnerami – organizatorami 

Akademii – poprawiać dobrostan pta-
ków i�wynik ekonomiczny rynku indyka 
w�Polsce. 

– Jestem zadowolony, że Akademia 
Indyka cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem, że spotykają się tu nie 
tylko hodowcy, lekarze, przedstawicie-
le środowisk akademickich, ale i�oso-
by z�ubojni, wylęgarni. I�jest nas coraz 
więcej. Cieszę się również, że chętnie 
odwiedzacie stronę Akademii Indyka, 
że komunikujecie się z� nami. Ozna-
cza to, że chcemy sobie wzajemnie 
pomóc, zyskać nową wiedzę, podzielić 
się swoją. To bardzo ważne – cieszy się 
Michał Szafryna.

Akademia Indyka to unikatowy 
i�prestiżowy program, pierwszy i�jedy-
ny w�Polsce cykl bezpłatnych szkoleń 
dla hodowców indyków. Powstała 
z�inicjatywy fi rmy De Heus przy współ-
pracy z�autorytetami w�zakresie cho-
wu i�hodowli indyka z�całego świata, 
z� fi rmami: Aviagen, Grelavi, Evonik, 
Huvepharma, Biomin. Gospodarzem 
każdego spotkania Akademii jest inna 
fi rma, tak aby zgłębić możliwie wiele 
zagadnień dotyczących hodowli indy-
ka na każdym etapie, od genetyki po 
ubojnie. Kolejne spotkania  Akademii 
Indyka odbędą się 26 i�28 maja br.

 R.G
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FERMA ����
Targi nie tylko dla hodowców

W�tym roku Międzynarodowe Targi FERMA odbyły 
się w�Hali EXPO oraz MOSiR 20 do 22 lutego 
w�Łodzi. Na imprezę przybyło około 30 tysięcy 

znawców produkcji zwierzęcej. Odwiedzający przyjechali 
z�Polski, a�także z�zagranicy. 235 wystawców przedstawi-
ło ogromny asortyment zaczynając od genetyki poprzez 
pasze i�systemy ich zadawania, leki i�preparaty weteryna-
ryjne, roboty udojowe, wyposażenie, budynki inwentarskie, 
maszyny do zbioru i�konserwacji pasz, a�także ciągniki, 
wszystko co potrzebne jest w�hodowli. 

W� obu halach zaprezentowano maszyny do obsługi 
gospodarstw, na 2 piętrze EXPO były samochody, a�nawet 
jeden ciągnik.

W�czasie konferencji naukowo-technicznej wygłoszono 
40 referatów moderowanych przez naukowców i�prakty-
ków. Miejsce miały 3 debaty poruszajace istotne tematy 
dla każdego hodowcy. Pierwsza z�nich to: „Rynek mleka 
po uwolnieniu kwot mlecznych, ze szczególnym uwzględ- nieniem sytuacji hodowców bydła i�producentów mleka 

w�Polsce”. Druga: „Dramatyczna sytuacja na rynku świń! 
Jak przetrwać trudny okres?” i�trzecia, w�której uczestniczył 
były Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba: „Jaka Wspólna 
Polityka Rolna na lata 2014–2020“. Podczas konferencji 
swymi doświadczeniami dzielili się również rolnicy z�Nie-
miec. 

Zwiedzający mogli degustować polskie sery i�wędliny 
na stoiskach wspieranych przez Fundusze Promocji Mle-
ka i�Wieprzowiny. Szeroko promowane były również małe 
zakłady spożywcze z�województwa łódzkiego.

Jak zawsze Komisja Konkursowa, w�której skład weszli 
członkowie Łódzkiej Izby Rolniczej przyznała nagrody 
– 23 Złote Medale i�19 Znaków Nowość. 

 E.K.K.
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Wiadomości ze świata

Produkcja wołowiny 
i�cielęciny w�Wielkiej Brytanii 

 Według oceny English Beef and Lamb Executive, pro-
dukcja wołowiny i�cielęciny w�Wielkiej Brytanii w�2015 r. 
będzie o�1,7% mniejsza niż rok wcześniej, a�ceny mięsa 
wzrosną.
Produkcja wołowiny i�cielęciny w�Wielkiej Brytanii (tys. ton)

2013 2014* 2015* Zmiana 
2015/14 (%)

Produkcja 848 882 867 –1,7

Import 389 404 388 –4,0
Eksport 131 138 135 –2,2
Spożycie 
ogółem 1106 1148 1120 –2,4

* – dane szacunkowe

Rynek amerykański otwiera 
się na europejską wołowinę

Irlandia jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, któ-
remu zezwolono na wznowienie eksportu wołowiny do 
USA. Eksportu wołowiny 
z�Unii do USA zabroniono 
po wybuchu epidemii BSE 
w� Europie w� latach dzie-
więćdziesiątych. W�marcu 
ubiegłego roku uznano, 
że zakaz ten nie ma już 
racji bytu, ale wznowienie 
eksportu wymaga przej-
ścia inspekcji systemów 
produkcji mięsa w�danym 
kraju. Ocenia się, że w�USA 
istnieje duży popyt na mięso bydła utrzymywanego w�sys-
temie wypasowym. Irlandzcy farmerzy mogą oczekiwać 
korzystnych cen za eksportowaną wołowinę. 

Konieczne nowe metody 
zwalczania bakterii 
atakujących oliwki

Francja wzywa Unię Europejską do podjęcia dodat-
kowych działań zabezpieczających przed rozprzestrze-
nianiem się chorobotwórczych 
bakterii Xylella fastidiosa, które 
wykryto w� południowych Wło-
szech, w�ubiegłym roku. Bakte-
rie te wystąpiły na plantacjach 
oliwek na obszarze 60 tys. hek-
tarów. Mogą one pasożytować 
na wielu gatunkach roślin dzikich 
i�uprawnych. W�maju 2014 r. pod-
jęto działania zabezpieczające 
przed rozprzestrzenianiem się 
patogena, ale obecnie  niektó-
rzy specjaliści są zdania, że to 
nie wystarczy.

Epidemiczna biegunka świń
Specjaliści oceniają, że epidemiczna biegunka świń, 

której przypadki występują od pewnego czasu na Ukrainie 
stanowi zagrożenie dla chowu trzody chlewnej w�Europie. 
Dr John Carr, jeden z�największych światowych autoryte-
tów badających epidemiczną biegunkę świń na świecie 
od 1972 r., został zaproszony na Ukrainę w�2014 r. przez 
stowarzyszenie hodowców świń. Stwierdził, że choroba 
ta wystąpiła w�kilku dużych fermach świń na Ukrainie. 
Ocenia, że wirus występujący na Ukrainie jest podobny 
do notowanego 
od 2010 r. w�Chi-
nach i�od 2013 r. 
w� USA, ale różni 
się od wirusa spo-
tykanego wcze-
śniej w�Unii Euro-
pejskiej. Władze 
Ukrainy twierdzą, 
że nie potwier-
dzono przypad-
ków epidemicznej 
biegunki. Wirus biegunki zabija 100% prosiąt. Według 
dr Carr, na Ukrainie nie ma warunków dla skutecznego 
walczenia z�epidemią i�istnieje duże niebezpieczeństwo, 
że choroba przeniesie się do sąsiadujących z�Ukrainą 
państw, takich jak Polska. Ocenia on, że w�ciągu naj-
bliższych 14 miesięcy biegunka ta może zabić od 25 do 
35 milionów świń w�Unii Europejskiej. 

cbr
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dla 
wszystkich

Energetyczny zółty i Electric blue

JĘZYK 
ANGIELSKI

Kobieta Mohito jest zmysłowa, intrygująca i�zadziorna, 
której osobowość znajduje odbicie w�projektach wiosen-
no-letniej kolekcji marki. Nieoczywiste zestawienia kolory-
styczne i�wyraziste printy nadają kształt zestawieniu  Mohito. 

W�kolekcji królują kobiece modele: ołówkowe spódnice 
z�rozcięciami, krótkie szorty oraz topy – obcisłe i�w�formie 
boxy. Idąc dalej, przeźroczystości łączą się ze sportowy-
mi fasonami, tworząc modny mix, obecny na wybiegach 

u�Versace. Kolekcje dopełniają tuniki o�koszulowym kroju, 
trencze z�miękkich tkanin oraz kobiece sukienki – w�wer-
sji boho lub glamour. Dopełnieniem stylizacji są dodatki, 
głównie okulary przeciwsłoneczne: aviatory, modele z�pla-
stikowymi oprawkami w�stylu retro czy kolorowe lustrzanki.

Jeśli chodzi o�paletę kolorystyczną, najmocniejszym 
odcieniem kolekcji jest energetyczny żółty w�zestawieniu 
z�bielą, czerwienią i�niebieskim w�odcieniu electric blue.

www.mohito.com.pl

A�man can be destroyed, but not defeated.
Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.

The fu ture starts today, not to morrow.
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

Nobody is good by accident.
Nikt nie jest dob ry przez przypadek.

The rest is silence.
Reszta jest milczeniem.

To be or not to be, that is the question.
Być al bo nie być, oto jest pytanie.

Nothing happens without a�reason.
Nic nie dzieje się bez powodu.

All you need is love.
Wszystko czego potrzebujesz to miłość.

Knowledge is power.
Wiedza to potęga.

Better an open enemy, than a�false friend.
Lepszy otwarty wróg, niż fałszywy przyjaciel.

Only do what your heart tells you.
Rób jedynie co mówi ci serce.

Wybrane słownictwo:
man – człowiek, mężczyzna
future – przyszłość 
enemy – wróg
heart – serce
nobody – nikt
accident – przypadek, wypadek
silence – milczenie
question – pytanie
reason – powód
knowledge – wiedza

ZŁOTE MYŚLI
GOLDEN THOUGHTS
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Kapusta rządzi polskim stołem
Kapusta jest jednym z  najpopularniejszych warzyw. Polacy chętnie wykorzystują ją 

w postaci kiszonej; bigos, kapuśniaczek, farsz do pierogów i uszek to tylko niektóre dania 

królujące na polskich stołach. 

Wyróżniamy wiele odmian kapusty, m.in. wło-
ską, czerwoną, pekińską, brukselkę oraz.. białą 
(cukrową), z�której wytwarza się kapustę kiszoną. 

Kapusta kiszona ma więcej witaminy C niż surowa, 
gdyż podczas fermentacji bakterie wytwarzają dodatko-
wy kwas askorbinowy. Kwas mlekowy oczyszcza prze-
wód pokarmowy z�bakterii gnilnych oraz stwarza idealne 
warunki do rozmnażania dobroczynnych bakterii jelito-
wych. Kapusta kiszona jest także cennym źródłem wap-
nia i�potasu.

Charakterystyczny zapach gotowanej kapusty (warzywo 
„zawdzięcza” go związkom siarki) można zneutralizować 
dodając do wody skórkę chleba lub orzech włoski. 

 Za sprawą produktów, które często towarzyszą kapu-
ście kiszonej (takich jak golonka, boczek, kiełbasa) jest ona 
mylnie zaliczana do potraw ciężkostrawnych. Tymczasem 
100 kapusty kiszonej zawiera ok. 20 kcal. Zatem, nawet 
osoby z�nadwyrężoną wątrobą mogą śmiało w�swoim jadło-
spisie umieszczać dania z�kapusty.

Fakty i mity o jajach 
„0” to symbol jaj ekologicznych, których na rynku jest najmniej. „1” oznaczane są 

jaja z chowu wolnowybiegowego, jaja z „2” pochodzą od kur z chowu ściółkowego, 

a „3” – klatkowego. 

Zawsze warto przekonać się skąd pochodzą jajka 
i�wybierać te ze sprawdzonych źródeł. Na opako-
waniu znajdują się najważniejsze informacje – nie 

tylko nazwa fermy i� jej numer weterynaryjny, ale także 
data przydatności jaj do spożycia. Jaja najlepiej spożyć 
do 28 dni od zniesienia ich przez kury.

Na pieczątce zawarte są, w�formie kodu wg wzoru X-YY-
AABBCCDD, informacje nie tylko o�sposobie chowu kur (X) 
i�kraju pochodzenia jajek (YY). Znajdziemy na niej także dane 
pozwalające wskazać ich producenta (ostatnia część kodu). 

Jeśli jaja nabywamy na targowiskach, pytajmy 
sprzedawców o�sposób chowu kur. Pamiętajmy przy tym, 
że nieśność kur wynosi ok 80 proc., oznacza to, że 10 kur 
znosi dziennie 8 jajek. Barwa żółtka zależy od karmy 
podawanej kurom. To bledsze jest równie wartościowe, 
co ciemniejsze. Konsumenci preferują jajka z� brązową 
skorupką i�ciemniejszym żółtkiem,a�wybarwienie skorupki 
zależy natomiast od rasy kury. Między mity można włożyć 
także informacje o� tym, że spożywanie jajek podnosi 

poziom cholesterolu. Ostatnie badania zadają kłam 
stereotypowi. Warto pamiętać, że mycie jajek zdecydowanie 
skraca ich przydatność do spożycia. Takie jajka mogą być 
przechowywane zaledwie kilka dni. 

Nie zapominajmy, że jajka chłoną szybko zapachy – ich 
specyficzna woń może być wynikiem przechowywania 
w�nieodpowiednim miejscu.

ZDROWE CIAŁO – ZDROWY DUCH
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Burak zdrowy i tani
Czerwony burak to bardzo popularne warzywo. Powinien gościć na naszych sto-

łach jak najczęściej. Czerwono fi oletową barwę nadają mu betacyjany. Dzięki nim 

oraz innym bardzo ważnym pierwiastkom, pomaga w profi laktyce nowotworowej, 

po chemioterapii, niedokrwistości, anemii, białaczce, hemofi lii, awitaminozie. 

Zawarty w�buraku zestaw witamin 
z�grupy B, pomaga w�nerwicach, 
przy stresach, depresjach, zabu-

rzeniach snu, poziomuje nadciśnienie 
i�niedociśnienie, reguluje cholesterol. 
Jest polecany kobietom w�ciąży, dzie-
ciom, młodzieży, osobom uprawiają-
cym czynnie sport – do budowy mięśni 
i� poprawy kondycji. Ma właściwości 
odkwaszające organizm. 

Wspomaga pracę wątroby, jelit 
i�nerek, przyspiesza wydalanie toksyn 
z�organizmu. Poprawia ogólne samo-
poczucie, wykazuje dobroczynny 
wpływ w�przypadkach zapalenia żołąd-
ka, żylaków odbytu, zgagi. Lekkie dzia-
łanie moczopędne redukuje ciśnienie 
krwi. Przywraca równowagę kwasowo-
-zasadową organizmu. Ponadto ,,spa-
la tłuszcz” i�chroni wątrobę. Zawiera 
znaczne ilości pektyny, co wspomaga 
wydalanie z�organizmu metali ciężkich, 
mikroorganizmów niebezpiecznych 

dla układu trawiennego i� zbędnego 
cholesterolu. 

Co ważne, opóźnia przedwczesny 
proces starzenia oraz pomaga zwal-
czyć objawy przeziębienia i�grypy.

ZDROWE CIAŁO – ZDROWY DUCH

Sałatka buraczana ,,Pychotka”:
– 2 gotowane, pokrojone w kostkę buraki
– 0,5 szkl. soczewicy – ugotować
– 1 jabłko – pokroić w kostkę
– 2 jajka na twardo – pokroić w kostkę
– 1 czerwona cebula – pokroić w kostkę
– 3 rzodkiewki – pokroić w kostkę
– starty ser żółty (wg.uznania)
– 2/3 szkl. ubitej śmietany 30%
– 1 łyżeczka musztardy
do smaku: pieprz czarny, sok z cytryny
Wszystko razem wymieszać i udekorować.
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Litery z�pól ponumerowanych w�prawym dolnym rogu, uporządko-
wane od 1 do 40, utworzą rozwiązanie, które prosimy przesłać do 
30 IV 2015r., pocztą elektroniczną: redakcja@zagrodanowa.pl lub 
pocztą tradycyjną pod adres: ZAGRODA NOWA Magazyn Polski, 
ul. Myśliborska 85C, lok. 5, 03-185 Warszawa. Hasło z�poprzedniej 
krzyżówki: Co zima przychłodzi lato wynagrodzi. Nagrodę książ-
kową i� roczną prenumeratę naszego pisma otrzymuje Mateusz 
 Kaźmierczak, Nowy Lubosz. Gratulujemy!

POZIOMO: 4) ... elektryczny (wokół krów na pastwisku), 7) maszy-
na rolnicza mogąca zastępować łączną pracę pługa, kultywatora 
i�brony, 10) ślad na desce, 11) dawne wino węgierskie, 12) uko-
chana Filona, 13) artysta cyrkowy, 14) restauracja ze specjalnym 
miejscem i�muzyką do tańca, 18) ... infl acyjny, 21) nabranie szyb-
kości, 22) ... sądowy - powołany na rozprawę, 23) narzędzie do 
wiercenia otworów, 26) hasają po łące, 27) fi giel, żart, 30) kobie-
ta, 32) używana ukradkiem podczas egzaminu, 33) kilkusetletnie 

pomniki przyrody w�Rogalinie, 35) pojazd z�koniem, 38) grecka 
Wiktoria, 40) pocisk świetlny, 42) wyścig aut, 43) beczą na hali, 
44) majątek należący od wielu lat do jednej rodziny, 45) publiczne 
przyznanie się do swoich błędów

PIONOWO: 1) wpaść jak ... w�kompot, 2) biegnie wzdłuż okapu, 
3) rozbraja bomby, 4) treściwa dla zwierząt gospodarskich, 5) kok-
tajlowe naczynia, 6) dreszcze, 8) myśliwski z�kiełbasą, 9) klomb, 
15) córka Tantala zamieniona przez Zeusa w�skałę, 16) dynamika, 
17) herb miasta, 19) prezencja, 20) kpiarze, prześmiewcy, 22) kot-
ka na wierzbie, 24) każdy z�kolejnych stopni w�hierarchii władz, 
25) kuzynek jelonka, 28) czerwony ..., czyli pożar, 29) narzędzie 
z�zębami, 30) część łożyska ślizgowego, 31) myśl, koncepcja, 
34) dzwoni o�godzinie, na którą jest nastawiony, 36) ciche, pota-
jemne porozumienie, 37) Jerzy, reżyser serialu „Czterdziestolatek”, 
39) pogranicze, 41) ciągle płynie, 43) narząd ze źrenicą
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Żeby coś zrobić, trzeba mieć nadzieję, 
że się to zrobi. 

LEW TOŁSTOJ

Sposób wręczenia ma większą wartość 
od podarunku.

AFORYZMY GRECKIE 

Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może 
stać się dorosłym.

CHARLES CHAPLIN

Żaden człowiek siły swojej nie zna, dopó-
ki jej w�potrzebie z�siebie nie dobędzie. 

ELIZA ORZESZKOWA

Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać 
się najpiękniejszym dniem Twojego życia.

MARK TWAIN

Łatwiej zmienić ustrój, trudniej odmienić 
człowieka.

STEFAN WYSZYŃSKI

CYTATY – ZNANI POWIEDZIELI
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Bezpłatny Nowoczesny Magazyn dla polskiego rolnika
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