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Ladies Day 

Obecność kobiet w sek-
torze mleczarskim nie jest 
niczym nowym. Od lat 
zajmują one ważne miej-
sce w gospodarstwach, 
spółdzielniach, zakładach 
przetwórczych czy organiza-
cjach branżowych, wnosząc 
nową jakość w każde z tych 
miejsc. Ich głos w dyskusji 
o przyszłości mleczarstwa 
jest niezwykle istotny, dla-
tego powinny mieć jak naj-
więcej okazji, aby ten głos 
zabierać. 

Aby stworzyć taką moż-
liwość, podczas tegorocznej 
edycji Międzynarodowe-
go Forum Mleczarskiego, 
które odbyło się w da-
niach 4-6 września w Ho-
telu Narvil w Serocku miał 

miejsce wyjątkowy panel 
dyskusyjny, zainicjowany 
z myślą o kobietach zwią-
zanych z przemysłem mle-
czarskim. Hasło Ladies Day 
„Behind every succesful wo-
man is herself” miało pod-
kreślić znaczenie pracy, jaką 
wkładają kobiety by osią-
gnąć sukces, gdyż wyzwa-
nia, jakie przed nimi stoją 
były jedną z kwestii poru-
szonych podczas spotkania. 

Do udziału w panelu za-
proszone zostały kobiety, dla 
których kwestie związane 
z sektorem mleczarskim są 
codziennością, jak również 
przedstawicielki instytucji 
rządowych z Europy i świa-
ta. Podczas Ladies Day głos 
zabrały m.in. Ambasador 

Nowej Zelandii w Polsce, 
na Ukrainie, Łotwie, Li-
twie, w Estonii i Gruzji, 
Pani Mary Thurston, Rad-
ca Rolny Ambasady Fran-
cji Pani Marie-Christine Le 
Gal, przedstawicielka rządu 
w Dubaju Pani Hanan Ali 
Abdulla, Przewodnicząca 
Komisji Kobiet Cogeca Pani 
Lotta Folkesson, Wiceprezes 
Konfederacji Fińskich Spół-
dzielni PELLERVO pani 
Tiina Linnainmaa, przed-
stawicielka Credit Agrico-
le Bank Polska S.A. Pani 
Agata Jakóbczyk-Zielińska, 
Wiceprzewodnicząca Young 
Dairy Committee w ASSO-
LATTE Pani Valentina Za-
netti oraz Pani Agnieszka 
Maliszewska, Organizator 

Międzynarodowego Forum 
Mleczarskiego.

Zgromadzone Panie po-
chodziły z różnych krajów, 
organizacji, pełnią różne 
funkcje w swoich zakładach 
pracy, jednak na co dzień 
spotykają się z podobnymi 
wyzwaniami. Ich dyskusja 
toczyła się wokół funkcjono-
wania i roli kobiet w prze-
myśle mleczarskim, a także 
tego, jak ich organizacje 
wspierają je w codziennych 
wysiłkach. Panelistki przed-
stawiły zagadnienie rów-
nież z perspektywy krajów, 
z których pochodzą. Wśród 
omawianych kwestii znala-
zło się też pytanie, jak kom-
petencje kobiet wpływają 
na budowanie efektywności 

i współpracy w przemyśle 
mleczarskim. Na zakończe-
nie Panie podpisały tablicę 
pamiątkową, która stanowi 
potwierdzenie gotowości do 
współdziałania. 

- Tego typu spotkania 
mają niezwykle ważne 
znaczenie, by wymieniać 
poglądy i rozmawiać na te-
mat przyszłości sektora rol-
no- spożywczego na całym 
świecie - mówi Agnieszka 
Maliszewska, organizatorka 
Forum i inicjatorka spotka-
nia.- Pomimo tego, że re-
prezentujemy różne kraje 
mamy wiele wspólnego 
i łączy nas kobiece spoj-
rzenie na biznes. Ponadto 
każda z nas ma wiele do-
świadczeń, pomysłów i jest 
w nas ogromny potencjał 

do tworzenia wspaniałych 
projektów na rzecz rozwoju 
światowego rolnictwa. Dla-
tego będziemy tą współpra-
cę kontynuować w znacznie 
poszerzonej formie. 

Jednym z głównych celów 
spotkania było stworzenie 
platformy porozumienia, 
dzięki której kobiety związa-
ne z mleczarstwem mogłyby 
wzajemnie sobie pomagać. 
Chociaż „za każdą kobietą 
sukcesu stoi ona sama”, to 
nawiązywanie nowych rela-
cji i wymiana doświadczeń 
są bezcennym wsparciem, 
które bez wątpienia zaowo-
cuje w przyszłości.

Źródło: Biuro Organizacyjne 
17 Międzynarodowego
Forum Mleczarskiego

Opracowanie redakcyjne: 
Roman Barszcz 

Wyjątkowy panel dyskusyjny podczas  
17 Międzynarodowego Forum Mleczarskiego 
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Nagrody dla 
MLEKOVITY 

Ponadto 4 produkty zo-
stały nagrodzone Złotym 
Medalem MTP, firma 
uzyskała również 4 zna-
ki Poznaj Dobrą Żywność 
i statuetkę Złoty Akant za 
stoisko. Pierwszy dzień 
targów był okazją do ode-
brania innych tytułów. 
MLEKOVITA zwyciężyła 
w Ogólnopolskim Rankingu 
Spółdzielni Mleczarskich 
za rok 2019. Natomiast 
Prezes MLEKOVITY Da-
riusz Sapiński uhonorowany 
został przez Towarzystwo 
im. Hipolita Cegielskiego 
statuetką Ignacego Jana 
Paderewskiego. 

Złoty Medal Między-
narodowych Targów Po-
znańskich to nagroda 
przyznawana już od po-
nad 30 lat produktom in-
nowacyjnym, o najwyższej 
jakości, przygotowanym 
z myślą o potrzebach nawet 
najbardziej wymagających 
konsumentów. W konkur-
sie startuje co roku niemal 
500 produktów. Eksperci 
oceniają zgłoszone wyro-
by z uwzględnieniem m. 

in. takich kryteriów jak 
innowacyjność, estetyka, 
ekonomiczność użycia czy 
bezpieczeństwo dla środo-
wiska. W tym roku Sąd 
Konkursowy przyznał to 
zaszczytne wyróżnienie 
w sumie 9 produktom tar-
gów Polagra Food, z których 
4 stanowią wyroby MLE-
KOVITY. Wśród nich zna-
lazły się:
• BIO ekologiczne masło 

ekstra 200 g, 100 g
• Cheddar Old ser długo-

dojrzewający (3 miesią-
ce) 200 g

• Mascarpone Kuchmistrza 
ser śmietankowo-kre-
mowy typu włoskiego 
250 g, 500 g

• Super Body Active WPC 
80 koncentrat białek ser-
watkowych instant wani-
liowy: 30 g, 700 g, 1000 g, 
2270 g.
– W odpowiedzi na 

potrzeby i oczekiwania 
konsumentów regularnie 
rozwijamy nasz asortyment, 
rozszerzając go o wiele inno-
wacyjnych produktów. Przy-
kładowo, przez dziewięć 

miesięcy 2019 r. MLEKO-
VITA wprowadziła na rynek 
56 nowości w 9 kategoriach 
produktowych  – powiedział 
Dariusz Sapiński, prezes za-
rządu Grupy MLEKOVITA.

Nagrodzone produkty po 
raz siódmy ubiegają się o ty-
tuł Złoty Medal – Wybór 
Konsumentów. W głosowa-
niu biorą udział przedstawi-
ciele branży i konsumenci. 
Jest ono prowadzone w spe-
cjalnie stworzonej Strefie 
Mistrzów podczas targów 
oraz na stronie interneto-
wej www.zlotymedal.mtp.
pl, gdzie potrwa do 3 listo-
pada br.

Podczas targów, jak co 
roku, odbyła się także Gala 
Programu Poznaj Dobrą 
Żywność, organizowana 
przez Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. MLE-
KOVITA otrzymała znaki 
„PDŻ” dla 4 serów w pla-
strach: Goudy, Tylżyckiego, 
Edamskiego i Morskiego. 

Aleksandra Mikołajczak
Menadżer ds. Publik Relations

AM ART-MEDIA 
AGENCJA PR Sp. z o.o.

Opracowanie redakcyjne: 
Roman Barszcz

Podczas Międzynarodowych Targów 
Wyrobów Spożywczych POLAGRA 
FOOD 2019 MLEKOVITA otrzymała aż 
11 nagród. 

Brevant™ nowa marka 
nasion w Polsce

Marka Brevant™ będzie 
posiadać silne i szerokie 
portfolio odmian nasion 
kukurydzy. Marka Pioneer® 
pozostanie flagową marką 
nasion Cortevy w Polsce 
wyróżniającą się wiodą-
cym w branży portfolio 
z unikalnymi produktami 
i systemem dystrybucji obej-
mującym sieć przedstawi-
cieli terenowych.

“Corteva Agriscience 
wprowadza w życie odważ-
ny plan, aby skoncentrować 
i zrównoważyć swoje port-
folio marek nasion w Polsce. 
Ta strategia pozwoli nam 
lepiej służyć klientom – za-
równo rolnikom, jak i sprze-
dawcom detalicznym oraz 
dystrybutorom – poprzez 

bardziej zróżnicowane, 
poszerzone i mocniejsze 
portfolio produktów” – po-
wiedział Paweł Trawiński, 
kierownik sprzedaży ro-
ślin w Corteva Agriscien-
ce w Polsce. „Z ogromną 
przyjemnością możemy 
ogłosić, że Brevant do-
łączy do marki Pioneer® 
jako globalna marka nasion 
Cortevy. Producenci mogą 
zaufać produktom posiada-
jącym materiał siewny pod 
marką Brevant, za którym 
stoją najnowsze innowacje 
w zakresie nasion i potwier-
dzone znakomite rezultaty 
w zastosowaniu”, podsumo-
wuje Trawiński.

Dodatkowo produkty 
pod marką nasion Brevant 

posiadają innowacyjny spo-
sób pakowania (Easy Open 
Technology), który zapew-
nia szybkość i bezpieczeń-
stwo podczas otwierania, 
a także zabezpieczenie 
przed podrabianiem.

Marka nasion Brevant™ 
została początkowo zapre-
zentowana w Ameryce Ła-
cińskiej, Kanadzie, Indiach, 
na Ukrainie, w Rosji, Niem-
czech i Francji w szeregu 
upraw. W Polsce nasiona 
Brevant™ będą dostępne 
dla upraw kukurydzy.

Więcej informacji moż-
na znaleźć na www.cor-
teva.com

Źródło: ITBC Communication
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowe, szerokie portfolio Cortevy 
zapewni producentom rolnym 
stabilność i dobre plony.
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Znacznie więcej niż tylko ciągnik

Valtra N154e Versu to 
znacznie więcej niż tylko 
ciągnik. N154e Versu daje 
możliwość precyzyjnego 
dostosowania ciągnika do 
własnych potrzeb już na po-
ziomie linii produkcyjnej, 
a także w Unlimited Studio, 
gdzie jedyne obowiązujące 
ograniczenia to prawa fizyki 
i przepisów o ruchu drogo-
wym. N154e to także usługi 
związane z ciągnikiem, tj. 
zdalny monitoring Valtra 
Connect, kompleksowe pa-
kiety serwisowe, rozszerzo-
ne gwarancje, możliwość 
regeneracji podzespołów, 
przyjazny dla środowiska 
olej napędowy Neste My 
oraz możliwość nawiązy-
wania łączności z innymi 
technologiami wykorzysty-
wanymi w gospodarstwie. 
Valtra N154e Versu to nie 
tylko maszyna, lecz rozwią-
zanie na cały okres użytko-
wy, obejmujące wiele usług.

Valtra N154e Versu łączy 

w sobie najnowsze techno-
logie ze sprawdzonymi roz-
wiązaniami technicznymi. 
Niezawodny i wytrzyma-
ły czterocylindrowy silnik 
AGCO Power o pojemno-
ści 4,9 litra standardowo 
generuje moc 155 KM 
oraz 165 KM przy użyciu 
rozwiązania Power Boost. 
Emisje ograniczane są przez 
układ selektywnej redukcji 
katalitycznej (SCR) speł-
niający wymogi emisyjne 
Stage V oraz filtr cząstek 
stałych (DPF). Elektro-
niczna przepustnica spalin 
zapewnia odpowiedni mo-
ment obrotowy przy niskich 
obrotach, a układ automa-
tycznej regulacji zaworów 
hydraulicznych obniża 
koszty obsługi technicz-
nej. Tradycyjne rozwiązania 
obejmują klasyczny silnik 
AGCO Power z centralnie 
podpartymi mokrymi tule-
jami cylindrowymi.

Wykorzystywana już od 

1999 roku funkcja EcoPo-
wer ogranicza emisję hałasu, 
wydłuża cykl życia silni-
ka oraz ogranicza zużycie 
paliwa nawet o 10%. Po 
wybraniu trybu Eco mak-
symalna prędkość silnika 
spada z 2100 do 1900 obr./
min, maksymalna moc do-
stępna jest przy 1750, a nie 
1900 obr./min, a maksy-
malny moment obrotowy 
uzyskiwany jest już przy 
1250, a nie 1500 obr./min. 
Dzięki temu praca nie jest 
męcząca, lecz wydajna 
i skuteczna, a roczny ra-
chunek za paliwo niższy 
o tysiące euro.

Rewolucja Powershift
Przekładnia Versu firmy 

Valtra zrewolucjonizowała 
skrzynie biegów Powershi-
ft. Zastosowanie przekładni 
typu 30F+30R umożliwia 
obsługę ciągnika podob-
ną jak w rozwiązaniach 
z w pełni bezstopniową 
przekładnią, przy zacho-
waniu wydajności i mocy 
zapewnianej przez tradycyj-
ne przekładnie Powershift.

Ciągnik Valtra N154e Ver-
su można obsługiwać jed-
ną dźwignią i pedałem, 
podobnie jak pojazdy 
z przekładnią bezstopnio-
wą. Funkcja tempomatu 
(Cruise) sama zmienia bie-
gi Powershift i zachowuje 
wymaganą prędkość jazdy 
i silnika, nawet na terenach 

pagórkowatych. Funkcja 
Hill Hold zapobiega sta-
czaniu się ciągnika w tył 
na pochyłościach bez uży-
cia sprzęgła – wystarczy, 
że kierowca naciśnie pedał 
gazu, aby kontynuować jaz-
dę. Funkcja Hydraulic As-
sistant z kolei automatycznie 
zwiększa obroty, gdy układ 
hydrauliczny wymaga wię-
cej mocy, a funkcja kontroli 
trakcji (ASR) optymalizuje 
trakcję podczas przeciągania 
ciężkich ładunków.

Valtra N154e Versu to 
czterocylindrowy ciągnik, 
który może być wykorzysty-
wany jako zwinna maszyna 
z ładowaczem czołowym 
lub potężny pojazd prze-
ciągający ciężkie maszyny 
na polach. Udźwig tylnego 
podnośnika wynosi 7900 kg 
oraz 4700 kg w przednim 
układzie zawieszenia na-
rzędzi. Wydajność układu 
hydraulicznego rzędu 200 l/
min dostępna jest dla pię-
ciu zaworów w części tylnej 
i czterech zaworów w czę-
ści przedniej. W hydraulice 
i przekładni wykorzystywa-
ny jest oddzielny olej, aby 
oleje z maszyny nie zanie-
czyściły oleju w przekładni.

Strefa komfortu 
kierowcy

Choć ciągnik Valtra 
N154e Versu nigdy nie idzie 
na łatwiznę, jego kierow-
ca nigdy nie musi opusz-
czać swej strefy komfortu. 
Poziom natężenia hałasu 
w kabinie wynosi poni-
żej 70 decybeli, a widocz-
ność jest doskonała, dzięki 
wyposażeniu jej w ponad 
6 metrów kwadratowych 
szklanych powierzchni. 
Widoczność pozostaje nie-
zmiennie doskonała w każ-
dych warunkach pracy, 
dzięki zastosowaniu wy-
cieraczki przedniej szy-
by pracującej w zakresie 
270 stopni, wycieraczki 
bocznej, elektrycznie pod-
grzewanych szyb przednich 
i tylnych, a także elektrycz-
nie regulowanych lusterek 
i świateł roboczych.

Podczas jazdy ciągnikiem 
Valtra N154e Versu operato-
rzy czują się, jakby unosili 

się w powietrzu, ponieważ... 
tak właśnie jest. Ciągnik ten 
wyposażony jest w zawie-
szenie przedniej osi, kabiny 
i fotela, co zapewnia amorty-
zację wstrząsów nawet przy 
niskich temperaturach i pod-
czas jazdy w ciężkim terenie.

Podłokietnik SmartTouch 
to rozwiązanie o statusie le-
gendy w branży oraz wzór 
do naśladowania dla innych 
producentów. Interfejs użyt-
kownika na wyświetlaczu 
jest tak przyjazny, że dostęp 
do każdej funkcji wymaga 
maksymalnie dwóch do-
tknięć lub przeciągnięć po 
ekranie.

SmartTouch może tak-
że kontrolować wszystkie 
technologie Inteligentne-
go Rolnictwa stosowa-
ne w ciągnikach Valtra 
N154e Versu. Przykładowo 
SmartTouch może służyć 
jako wyświetlacz nowego 
zautomatyzowanego układu 
prowadzenia Valtra Guide, 
a także funkcji Task Doc, 
Variable Rate Control oraz 
Section Control.

Traktory Valtra to tak-
że usługi

Oprócz najnowszych 
technologii, wytrzymałe-
go silnika, wygodnej kabiny 
i wszechstronnej przekładni 
ciągnik Valtra N154e Versu 
oferuje także pełny pakiet 
usług. Firma Valtra wie, że 
nie kupujemy ciągnika, aby 
tylko go mieć, lecz po to, 
aby wykonywać nim okre-
ślone zadania. Dlatego, wraz 
z ciągnikiem, oferuje ona 
pełny pakiet usług wsparcia.

Dzięki filozofii Valtra po-
legającej na dostosowaniu 
ciągników do określonych 
potrzeb oraz zastosowaniu 
rozwiązania Unlimited Stu-
dio ciągniki N154e Versu są 
dostarczane prosto z fabryki 
w wykonaniu odpowiadają-
cym indywidualnym potrze-
bom danego klienta. Całe 
wyposażenie dodatkowe 
i opcjonalne jest kompaty-
bilne i objęte tą samą gwa-
rancją oraz siecią dostawy 
części zamiennych jak inne 
elementy ciągnika.

System zdalnego monito-
ringu Valtra Connect z kolei 

zapewnia pełną kontrolę 
nad eksploatacją ciągnika. 
Dzięki niemu rolnicy i wy-
konawcy wiedzą, gdzie ich 
ciągniki obecnie się znaj-
dują i jaką wykonują pracę, 
a wszystkie informacje są 
odpowiednio zapisywane, 
co stanowi niewątpliwą za-
letę tego rozwiązania. Val-
tra Connect ułatwia także 
rozwiązywanie proble-
mów i planowanie obsługi 
technicznej.

Kompleksowe umowy 
serwisowe sprawiają, że 
posiadacze ciągników nie 
mają żadnych trosk, a ob-
sługa maszyny jest niezwy-
kle prosta. Valtra Connect 
umożliwia technikom ser-
wisowym Valtra monitoro-
wanie stanu ciągnika, Valtra 
Care rozszerza zakres gwa-
rancji na traktor, a Valtra 
Go obejmuje wszystkie 
czynności serwisowe za 
uzgodnioną cenę. Te umo-
wy serwisowe to rozwiąza-
nia idealne dla dużych firm 
i społeczności, które chcą 
dokładnie planować wydat-
ki związane z posiadaniem 
ciągnika w perspektywie 
długoterminowej.

Pełny pakiet rozwiązań 
oferowanych przez Valtra 
obejmuje także rozwiązania 
ekologiczne. Ciągniki Val-
tra są fabrycznie tankowane 
odnawialnym olejem napę-
dowym Neste My. Ograni-
czenie emisji zapewniane 
przez to paliwo w zakładzie 
Suolahti odpowiada usunię-
ciu ponad 600 samochodów 
z dróg rocznie. Funkcja 
EcoPower umożliwia obni-
żenie zużycia paliwa nawet 
o 10%, dzięki wyższemu 
momentowi obrotowemu 
przy niższych obrotach 
silnika. Pod koniec okresu 
trwałości użytkowej ciągni-
ka możemy tchnąć w niego 
nowe życie, dzięki zasto-
sowaniu zregenerowanych 
przekładni i części silnika, 
co powoduje oszczędności 
finansowe i ograniczenie 
negatywnego wpływu na 
środowisko.

Materiały: AGCO VALTRA
Opracowanie redakcyjne: 

Roman Barszcz

N154e Versu – kandydat firmy Valtra do nagrody Ciągnik Roku (Tractor of the Year)
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Sieczkarnie polowe John Deere z aktualizacjami na 2020 rok

Dla użytkowników ozna-
cza to większy komfort, niż-
sze koszty operacyjne oraz 
jeszcze większą kontrolę 

i niezawodność.
Układ AHC (Active He-

ader Control) rozszerzo-
ny o aktywne pływające 

przechylanie poprzeczne.
W tym nowym trybie 

sterowania przystawki 
oraz podbieracze można 

obsługiwać z maksymalną 
wydajnością i bezpieczeń-
stwem. Obniżona przez 
operatora przystawka 
może się swobodnie po-
ruszać nad podłożem. Na-
tychmiast po podniesieniu 
następuje wyśrodkowanie 
i zablokowanie w ustalonym 
położeniu, co zwiększa bez-
pieczeństwo na drodze.

To rozszerzenie funkcji 
układu AHC jest unikalne 
w branży.

Nowy pakiet części 
Dura Line

Zgarniak walca gładkiego 
Dura Line jest teraz dostęp-
ny dla klientów w trzech pa-
kietach spełniających różne 
wymagania dotyczące zbio-
ru. Podzespoły Dura Line 
cechują się co najmniej czte-
rokrotnie większą trwałością 
niż standardowe, co obniża 
koszty eksploatacji i zapew-
nia dłuższy czas sprawności 
operacyjnej.

Dźwignia wielofunkcyjna 
zwiększa komfort operatora

Nowa dźwignia wie-
lofunkcyjna wprowadza 
wyższy poziom ergonomii 
do oferty sieczkarni John 
Deere. Jest dodatkowo po-
chylona do przodu o 15 stop-
ni i lepiej dopasowuje się do 
dłoni operatora, co znacz-
nie ułatwia zmianę kierun-
ku jazdy.

JDLink Connect
Funkcja Remote Display 

Access do wszystkich pakie-
tów i specyfikacji dostępna 
jest teraz bezpłatnie przez 
pierwsze pięć lat. Umożli-
wia to klientom korzystanie 
z połączenia bezprzewodo-
wego w polu oraz wymianę 
danych między dowolnymi 
komputerami przenośnymi 
i smartfonami oraz biurem 
gospodarstwa za pośrednic-
twem usługi JDLink Con-
nect. Ponadto rozszerzono 
zgodność otwartej platformy 
MyJohnDeere.com z innymi 
systemami.

Aktualizacje bębna tnące-
go w maszynach serii 8000

Bębny tnące serii 8000 za-
stąpiono bębnami tnącymi 
z serii 9000. Dodatkowo 
wzmocniono ramę, umiesz-
czono większe łożyska 
i ulepszony system ostrzenia 
noży. Dłuższa żywotność 
noży i stalnicy zapewnia 
klientom niższe koszty ser-
wisowania i lepszą jakość 
rozdrabniania.

Aktualizacja przy-
stawki 460plus na wersje 
StalkBuster 

Firma Kemper oferuje 
teraz przystawkę 460plus 
w wersji StalkBuster 
w większych ilościach na 
2020 rok. W nowej wersji 
ulepszono sterownik, aby 
zapobiec uszkodzeniu ostrzy 
StalkBuster podczas cofa-
nia. Narzędzie StalkBuster 
to doskonały sposób umożli-
wiający eliminowanie omac-
nicy prosowianki bez użycia 
środków chemicznych.

Źródło: John Deere Polska Sp. z o.o.
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Samojezdne sieczkarnie polowe John Deere serii 8000 i 9000 zostały zaktualizowane o kilka nowych funkcji.

John Deere w setce najcenniejszych marek na świecie

Amerykański gigant 
z branży maszyn rolni-
czych po raz kolejny został 
sklasyfikowany wśród naj-
większych przedsiębiorstw 
świata w niezależnym 
rankingu „Best Global 
Brands” przygotowanym 
przez firmę konsultingo-
wą Interbrand. To jedyna 

marka z branży rolniczej 
obecna w zestawieniu.

Awans rok do roku
John Deere po raz kolejny 

wśród najcenniejszych ma-
rek na świecie. W corocz-
nym rankingu „Best Global 
Brands” przygotowanym 
przez Interbrand, wiodą-
cą firmę konsultingową, 

amerykański gigant z bran-
ży rolniczej plasuje się na 
84. miejscu, awansując 
o cztery miejsca w porów-
naniu z rokiem ubiegłym. 
Interbrand szacuje wartość 
marki John Deere na około 
5,88 miliarda dolarów. Co 
ważne, rok temu firma rów-
nież zaliczyła awans o cztery 

lokaty z 92. miejsca.
- Obecność w ranking 

Interbrand jest odzwier-
ciedleniem zaangażowania 
i inwestycji poczynionych 
przez cały zespół pracowni-
ków w przekształcenie John 
Deere w inteligentną markę 
przemysłową - powiedziała 
Mara Downing, wiceprezes 
ds. Komunikacji korpora-
cyjnej i zarządzania marką 
John Deere.

Pozycja danej mar-
ki w rankingu wynika 
z trzech czynników - rezul-
tatów finansowych marki, 
wpływ marki na decyzje 
zakupowe oraz siły marki 
do budowania lojalności 
i zrównoważonego popy-
tu. Co bardzo ważne, me-
todologia Interbrand była 
pierwszą tego rodzaju, któ-
ra uzyskała certyfikat Mię-
dzynarodowej Organizacji 
Normalizacyjnej w zakresie 
wyceny marek.

Lider w opinii rolników

Maszyny John Deere 
cieszą się również znako-
mitą renomą w Polsce, co 
potwierdzają branżowe ran-
kingi i nagrody. Według 
Niezależnego Badania Opi-
nii Rolników prowadzonego 
przez Uniwersytet Przyrod-
niczy w Poznaniu. Amery-
kański producent maszyn 
rolniczych dwa lata z rzę-
du (edycje 2017-18) może 
poszczycić się najwyższą 
średnią ocen 51 różnych 
aspektów ciągnika, spośród 
których najważniejsze cechy 
to: funkcjonalność, bezawa-
ryjność, ergonomia i bhp 
oraz estetyka wykonania. Co 
więcej, rolnicy w plebiscycie 
Izydory 2018 w kategorii 
Technika również wskaza-
li firmę John Deere Polska 
jako najbardziej przyjazną.

- Zarówno coroczna 
obecność, awans o kolejne 
miejsca w rankingu 100 naj-
cenniejszych marek świata, 
jak i bardzo dobra renoma na 

polskim rynku potwierdza 
ogrom pracy, jaką każdego 
dnia wkłada każdy z pra-
cowników naszej firmy, 
by sprostać wymaganiom 
klientów. Tym bardziej cie-
szymy się, że w relacji rok 
do roku nasze notowania ro-
sną - mówi Bartosz Białas 
z John Deere Polska.

John Deere to jedyna fir-
ma z branży rolniczej obec-
na w rankingu „Best Global 
Brands”. Amerykańska fir-
ma jest obecna w zestawie-
niu od 2011 roku, kiedy to 
firma Interbrand oszacowała 
wartość marki na 3,65 mi-
liarda dolarów. 

Pełen raport:
https://www.interbrand.

com/best-brands/best-
-g loba l-brands /2019/
ranking/ 

Materiały: John Deere 
Polska sp. z o.o.

Opracowanie redakcyjne: 
Roman Barszcz
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Świętuj z nami 10. urodziny CLAAS Polska:
 – odbierz profesjonalny wózek narzędziowy CLAAS za 1zł
 – skorzystaj z oferty specjalnej 5+5.

Skorzystaj z atrakcyjnych warunków zakupu maszyn CLAAS:

 – rabat do 6%1 wartości maszyny za wcześniejszą płatność
 – rabat do 50%2 na atrakcyjne pakiety wyposażenia
 – oferta 5+5: finansowanie 0% na 5 lat3 oraz 5 lat Remote Service4

 – profesjonalny wózek narzędziowy CLAAS za 1 zł5

Wysyłając sms ze swoim kodem pocztowym oraz dopiskiem PRZEDSMAK  

na nr 799 081 091 otrzymasz więcej szczegółów. 

Tylko do 31.12.2019!

Przedsmak 2020. 
Im wcześniej tym korzystniej. 

przedsmak.pl
1) Rabat dotyczy płatności w miesiącach: październik 6%, listopad 5%, grudzień 4%. 2) Rabaty na wyposażenie mogą się różnić w zależności od modelu 
kombajnu/sieczkarni CLAAS 3) Pożyczka 0% na 5 lat dotyczy nowych kombajnów, sieczkarni, pras wielkogabarytowych CLAAS. Ważna przy wkładzie wła-
snym 50% wartości netto maszyny. Dotacja z EU może być zaliczona na poczet opłaty wstępnej. Opłata manipulacyjna 1% wartości netto maszyny. Finan-
sowanie VAT na okres do czterech miesięcy. Pierwsza rata płatna w sierpniu 2020. Niniejsze propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi 
oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Finansowania udziela CLAAS Financial Services SAS Spółka 
Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce z siedzibą ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa. Powyższe warunki zostały przygotowane w oparciu o stawkę referen-
cyjną WIBOR 1M 1,64%. W przypadku jej zmiany wysokość oprocentowania, a w związku z tym kwota rat, może ulec zmianie. 4) System Remote Service 
na 5 lat dla wybranych modeli maszyn CLAAS. 5) Promocja obowiązuje przy zakupie nowych kombajnów, sieczkarni, pras wielkogabarytowych CLAAS. 

* Koszt sms zgodny z taryfą Twojego operatora. Wysyłając SMS, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci numeru telefonu 
przez CLAAS Polska Sp. z o.o. oraz Dystrybutorów CLAAS w Polsce w celu marketingowym. W każdej chwili możesz wycofać zgodę poprzez bezpośredni 
kontakt z CLAAS wysyłając email na adres iod@claas.com.

Szczegóły u autoryzowanych Dealerów CLAAS oraz na przedsmak.pl

R E K L A M A

Przyczepy CARGOS teraz z systemem TIM SPEED CONTROL

TIM SPEED CONTROL 
steruje ciągnikiem

Zdefiniowana w ISOBUS 
funkcja TIM umożliwia 
dołączanym narzędziom 
sterowanie funkcjami 
ciągnika. W przycze-
pach z serii CARGOS 
9000 i 8000 z systemem 
TIM SPEED CONTROL, 
firma CLAAS wykorzystuje 
standard do zmiany prędko-
ści jazdy w zależności od 
przepustowości. Pomiary 
momentu obrotowego na 
rotorze i podbieraczu sta-
nowią bazę dla dokładnego 
i skutecznego sterowania. 
Przy dużej objętości pokosu 
prędkość jest redukowana, 
a przy małej zwiększana. 
Dzięki temu operator jest 
znacznie mniej obciążo-
ny pracą, przyczepa jest 
ładowana do maksimum, 
a przepustowość - dzięki 
równomiernemu wykorzy-
staniu maszyny, wyraźnie 
wzrasta.

Dotychczas firma CLA-
AS oferowała tę funkcję 
pod nazwą ICT CRUISE 
PILOT wyłącznie dla cią-
gników CLAAS. Wraz 
z dalszym rozwojem stan-
dardu AEF TIM (ISOBUS), 
sprawdzony w zestawach 

CLAAS system automatycz-
nego sterowania jest teraz 
dostępny dla odpowiednio 
certyfikowanych ciągników 
innych producentów.

Dodatkowe nowe opcje 
zwiększające bezpieczeń-
stwo, wydajność i ochro-
nę gleby

W celu niezawodnego za-
bezpieczenia ładunku dla 
wszystkich modeli CAR-
GOS, dostępne jest teraz 
przykrycie skrzyni ładun-
kowej. Obsługa zamonto-
wanego po obu stronach 
przykrycia odbywa się hy-
draulicznie, bezpośrednio za 
pomocą siłownika podwój-
nego działania. Wytrzymała 
plandeka, w połączeniu ze 
zintegrowanymi wzmocnie-
niami, zapewnia niezbędną 
elastyczność, gwarantując 
jednocześnie wysoką sta-
bilność przykrycia.

Dla modeli CARGOS 
9000 i 8000 oprócz mo-
dułu walców dozujących 
z trzema walcami, opcjo-
nalnie dostępny jest teraz 
także wariant z dwoma 
walcami. Pozwala to 
zwiększyć przepustowość 
przy równomiernym roz-
łożeniu zebranego mate-
riału w silosie i skrócić 

czas rozładunku przy 
wykorzystaniu walców 
dozujących. Podobnie 
jak w przypadku wersji 
z 3 walcami, moduł wal-
ców dozujących można 
łatwo i niezwykle szyb-
ko zdemontować w celu 
zwiększenia ładowności.

Opony Alliance 885 Flo-
tation Radial w rozmiarze 
800/45 R 30,5 są teraz do-
stępne dla niemal wszyst-
kich modeli CARGOS 
jako dodatkowy wariant 
z maksymalną powierzch-
nią styku. Opony te, w połą-
czeniu z podwoziem tridem 

i komfortowo załączanym 
trybem psiego chodu za po-
średnictwem elektronicz-
no-hydraulicznego układu 
sterowania wymuszonego, 
stanowią symbol nowych 
standardów w zakresie 
ochrony gleby, jakie CLA-
AS wyznacza szczególnie 

w większych modelach. 
Ogumienie o wzmocnio-
nej osnowie zapewnia niski 
nacisk na podłoże, jedno-
cześnie charakteryzując 
się bardzo dobrymi właści-
wościami samooczyszcza-
jącymi i trakcyjnymi oraz 
niskim oporem toczenia.

Dzięki TIM SPEED CONTROL przyczepy CARGOS 9000 i 8000 są w stanie kontrolować prędkość jazdy 
ciągnika do przodu. Funkcja ISOBUS współpracuje z odpowiednio certyfikowanymi ciągnikami wszystkich 
producentów. 
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Żywieniowe i prozdrowotne właściwości 
produktów z ziarna kukurydzy

W Polsce wykorzystanie 
ziarna kukurydzy na cele 
spożywcze i przemysłowe 
to niespełna 10% zbiorów. 
Dla porównania we Francji 
to ponad 20%, w Austrii 
ponad 30%. To główny po-
wód, dla którego warto jest 
promować produkty spo-
żywcze z ziarna kukury-
dzy. Biorąc to pod uwagę, 
Polski Związek Producen-
tów Kukurydzy prowadzi 
w bieżącym roku kampa-
nię promocyjną pod hasłem 
„Złote ziarno kukurydzy 
w zdrowej polskiej die-
cie”. Celem kampanii jest 
promocja uprawy, wyko-
rzystania oraz spożycia ku-
kurydzy w Polsce. W latach 
2014 -2017 PZPK prowadził 
kampanię promocyjną pod 
nazwą „Kukurydza - sło-
neczne ziarno zdrowia”, 
która zakończyła się wiel-
kim sukcesem. Kampania 
spotkała się z dużym za-
interesowaniem ze strony 
rolników (podczas bezpo-
średnich spotkań), konsu-
mentów (podczas degustacji 
potraw z kukurydzy), jak 
również mediów i przedsta-
wicieli instytucji rolniczych: 
Ośrodków Doradztwa Rol-
niczego i innych. Przygoto-
wano i opublikowano szereg 
tematycznych artykułów. 
Ukazała się pokaźna ilość 
publikacji medialnych, które 
potwierdzają zainteresowa-
nie tą tematyką w Polsce. 
Materiały przygotowane 
przez PZPK wzbudziły 
duże zainteresowanie od-
biorców, co widoczne było 
chociażby przy dystrybucji 
filmu promocyjnego oraz 
wydawnictw dla dzieci i do-
rosłych oraz okolicznościo-
wych gadżetów.

Prowadzone przez PZPK 
działania promocyjne są 
skierowane do dwóch bezpo-
średnich grup docelowych:
• do rolników, w celu 

uświadomienia znacze-
nia uprawy kukurydzy. 
Do tej grupy docelowej 
kierowane są działania 
edukacyjne związane 
z właściwą agrotechniką, 
uprawą i wykorzystaniem 
kukurydzy,

• do konsumentów, którzy 
poszukują najlepszych al-
ternatyw żywieniowych 
W tej grupie są osoby 
dorosłe (rodzice) jak 
i starsze (dziadkowie), 
mający wpływ na na-
wyki żywieniowe dzieci 
- najmłodszych członków 
społeczeństwa. To ludzie, 
którzy dużą wagę przy-
kładają do właściwej die-
ty, jakości kupowanych 
wyrobów i ich wpływu 
na zdrowie.
Najważniejszymi partne-

rami w realizacji projektu 
są przedstawiciele mediów 
drukowanych i elektro-
nicznych. Za ich pośred-
nictwem jest możliwość 
dotarcia do szerokich rzesz 
społeczeństwa.

Dlaczego zatem warto 
spożywać produkty z ziarna 
kukurydzy?

Ziarno kukurydzy, poza 
składnikami pokarmowy-
mi, jak węglowodany, białko 
i tłuszcz, jest źródłem wi-
tamin: B1, B2, E, PP i C, 
oraz licznych minerałów, 
jak: sód, potas, wapń, fos-
for, żelazo, magnez, miedź, 
nikiel, cynk, chrom i se-
len. Szczególną wartość 
odżywczą i prozdrowotną 
kukurydzy przypisuje się 
obecności potasu i przeci-
wutleniaczy, witaminy E 
i selenu. Ten zestaw określa 
się, jako „wyjątkowy”, gdyż 
selen ułatwia wchłanianie 
witaminy E i wzmaga jej 
działanie. Selen, zwłasz-
cza w połączeniu z wita-
miną E, zmniejsza ryzyko 
wystąpienia aż 10 typów 

nowotworów, wśród nich 
najczęściej występującym: 
piersi, płuc, prostaty, odby-
tu. Selen reguluje pracę tar-
czycy, a także chroni przed 
zaćmą oraz chroni przed 
zwyrodnieniem plamki 
żółtej. Potas wpływa na 
obniżenie ciśnienia krwi, 
prawidłowy rytm serca i re-
dukuje ryzyko udaru mózgu. 
Z kolei witamina E („wita-
mina młodości”), zapobiega 
powstawaniu zmarszczek, 
pomaga w zachowaniu ję-
drnej skóry.

Do celów spożywczych 
są wykorzystywane prze-
twory, zarówno z przemia-
łu ziarna na sucho jak i na 
mokro. Produkty przemia-
łu na sucho to mąka, kasze 
i grys kukurydziany. Mają 
one szerokie zastosowanie. 
Kasze służą do produkcji 
płatków kukurydzianych 
(corn flakes) oraz chrupek 
kukurydzianych. Płatki ku-
kurydziane, dla wielu ludzi 
stanowią podstawę pożyw-
nego śniadania. Chrupki 
stanowią alternatywę dla 
wielu słonych przekąsek. 
Mąka kukurydziana znaj-
duje zastosowanie w pro-
dukcji chleba, herbatników, 
wafli. W procesie przemia-
łu na mokro uzyskuje się 
skrobię, która jest składni-
kiem licznych produktów 
spożywczych. Zarówno 
w przemiale na sucho jak 
i na mokro uzyskuje się bar-
dzo wartościowy, prozdro-
wotny, olej kukurydziany. 
Olej kukurydziany, w dużej 
części, składa się z niena-
syconych kwasów tłusz-
czowych. W jego składzie 
występują kwas olejowy 
(około 20-30%) oraz kwas 
linolowy (45-70%), a także 
spore ilości witaminy E oraz 
kwasu palmitynowego.

Najważniejszą zaletą pro-
duktów wytworzonych na 
bazie mąki i kasz kukury-
dzianych jest brak glutenu, 
co umożliwia ich zastoso-
wanie w żywieniu osób 
chorych na celiakię, czyli 

trwałą nietolerancję tego 
białka. Chorzy na celiakię 
nie tolerują glutenu, gdyż 
działa on toksycznie na jelito 
cienkie, powodując zanik 
kosmków. Zaletą produk-
tów z kukurydzy jest dieta 
bezglutenowa o wyrazistym 
żółtym zabarwieniu.

Najwięcej substancji od-
żywczych zawiera ziarno 
kukurydzy cukrowej. Ku-
kurydza cukrowa należy do 
8 najważniejszych roślin wa-
rzywnych w Świecie, które 
stanowią aż 75% globalnej 
wartości produkcji warzyw. 
W Polsce produkcja kukury-
dzy cukrowej systematycz-
nie wzrasta. Aktualnie jej 
powierzchnia wynosi około 
10 tysięcy hektarów, w tym 
około 80% do przetwórstwa 
(konserwy z ziarnem i kolby 
mrożone). Około 20%, to 
produkcja na świeży rynek, 
w postaci kolb do gotowa-
nia, grillowania lub do spo-
życia na świeżo.

Kolby gotuje się w wo-
dzie lub na parze i poda-
je się na gorąco z masłem 
i solą. Mogą być grillowanie 
w folii aluminiowej. Ziarno 
kukurydzy jest też kompo-
nentem do sałatek warzyw-
nych. Z ziarna kukurydzy 
można przyrządzać bardzo 
smaczną zupę kukurydzia-
ną. Kolby i ziarno mogą być 
przedmiotem mrożenia, po 
uprzednim blanszowaniu. 

Mrożone produkty mogą 
być przechowywane w tem-
peraturze – 20°C przez wie-
le miesięcy. Nie tracą one 
wartości odżywczych.

Kukurydza cukrowa jest 
rośliną o wyjątkowym zna-
czeniu w żywieniu człowie-
ka Jej wartość odżywcza 
i smakowa jest związana 
z wysoką zawartością ła-
two przyswajalnych, wyso-
ko energetycznych cukrów 
prostych oraz z wysoką za-
wartością błonnika regulu-
jącego działanie przewodu 
pokarmowego. Ziarno ku-
kurydzy cukrowej zawiera 
liczne mikro i makroelemen-
ty: potas, fosfor, wapń, sód, 
magnez, żelazo, mangan, 
miedź, cynku, fluor. W ilo-
ściach śladowych występu-
je również jod i brom. Na 
pokreślenie zasługuje wie-
lokrotnie wyższa niż w in-
nych warzywach zawartość 
selenu, który odgrywa ol-
brzymią rolę w profilaktyce 
anty-nowotworowej, a także 
dwóch silnych antyoksydan-
tów – luteiny i zeaksantyny, 
chroniących plamkę żółta 
oka przed zwyrodnieniem. 
Ziarno kukurydzy cukrowej 
zawiera również wiele wi-
tamin: D, K, C, B1, B2, B3 
(PP), B6,B12 oraz kwas 
foliowy i pantotenowy, 
a w szczególności duże 
ilości witaminy E.

Świeże ziarno, o dojrzałości 

konsumpcyjnej, czyli w fa-
zie późno-mlecznej, zawiera 
70-76% wody, 5-12 % cu-
krów, 1,1-2,7% tłuszczów 
i 2-4,5% białka.. Białko 
jest ubogie w aminokwasy 
– lizynę i tryptofan. Ziarno 
kukurydzy cukrowej jest 
źródłem nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych, obniża-
jących poziom cholesterolu 
we krwi.

Wyroby z ziarna kukury-
dzy, jak i z kukurydzy cukro-
wej doskonale wypełniają 
założenia prawidłowego ży-
wienia, w którym zwraca 
się uwagę na konieczność 
dostarczenia 50-70% energii 
w postaci węglowodanów 
złożonych. Ponadto ener-
gia z nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych (NKT) 
powinna wynosić do 10%, 
a z niezbędnych nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych 
(NNKT), 3-7%.

Ziarno kukurydzy pęka-
jącej służy do wytwarzania 
popcornu. Jest to produkt 
o wysokiej zawartości biał-
ka, a także licznych mikro-
elementów i witamin, w tym 
również składników proz-
drowotnych. Warto zatem 
spożywać produkty z ziar-
na kukurydzy, w tym rów-
nież z kukurydzy cukrowej 
i pękającej.

Mgr inż. Monika Żurek
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy

w Radzikowie

Polski Związek Producentów Kukurydzy prowadzi w bieżącym roku kampanię promocyjną pod hasłem 
„Złote ziarno kukurydzy w zdrowej polskiej diecie”.

Publikacja w ramach programu promocyjnego Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. Sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych 
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Odmianę wybierz już teraz

W kujawskich Polanowi-
cach firma Syngenta zapre-
zentowała swoje odmiany 
kukurydzy. Jakie odmiany 
wybrać na przyszły rok? Na 
ten temat rozmawiamy z Je-
rzym Grześkiem.

Jak pan ocenia dzisiejszy 
pokaz i prezentowane tu 
odmiany?

Pokaz oceniam bardzo do-
brze i uważam go za udany, 
bo pola odwiedziła ponad 
setka rolników i była to nie-
powtarzalna okazja, żeby 
w warunkach produkcyj-
nych zobaczyć 14 odmian 
mieszańcowych kukurydzy 
Syngenty z różnych grup 
wczesności. Prezentowa-
ne były zarówno odmiany 
wczesne, średniowczesne 
jak i średniopóźne; oraz 
różne typy użytkowania. 
Wierzę, że po dzisiejszym 
spotkaniu rolnicy, którzy tu 
byli, mogli sobie wyrobić 
zdanie, które z prezentowa-
nych tu odmian, mogą być 
przydatne do uprawy w ich 
gospodarstwie.

Które odmiany na ziar-
no, a które na kiszonkę?

Mamy takie i takie, 
a wspomnieć tu trzeba 
o tych odmianach które już 
dziś są szeroko stosowane 
w uprawie. Jest to SY Tali-
sman, odmiana która 3 lata 
z rzędu uzyskuje najlepsze 
wyniki plonowania w grupie 
wczesnej, a według nieza-
leżnych danych rynkowych 
jest to odmiana numer jeden 
w uprawie na terenie Polski. 
Wyniki, które uzyskiwała 
ona w doświadczeniach, 
zostały dostrzeżone, a co 
najważniejsze – powtórzo-
ne przez szeroką praktykę 
rolniczą. Inna odmiana 
ziarnowa to SY Pandoras, 
o plonach zbliżonych do 
SY Talisman, która wy-
kazuje dużą przydatność 
do produkcji spirytusu, bo 
zawiera duże ilości skrobi 
szklistej. Zarówno Talisman 
jak i Pandoras są odmianami 
ziarnowymi z możliwością 
uprawy na kiszonkę. Pre-
zentowaliśmy też odmiany 
kiszonkowe z możliwością 
uprawy na ziarno, jak SY 
Kardona 

A jakie nowości Państwo 
prezentujecie?

Tu w Polanowicach poka-
zaliśmy m.in. zarejestrowa-
ną w tym roku SY Glorius, 
odmianę do uprawy na ziar-
no. Natomiast z odmian o ty-
pie użytkowania głównie 
kiszonkowym pokazywali-
śmy SY Colosseum o bardzo 
wysokich plonach zielonej 
i suchej masy. Odmiana 
ta na pewno będzie szero-
ko uprawiana i spotka się 
z dużym zainteresowaniem 
producentów bydła. Cieka-
we są nowości odmianowe 

o ziarnie typu dent, tzn. SY 
Marimba o pięknej, beczuł-
kowatej kolbie i SY Fregat 
z grupy średnio-późnych 
(FAO 260). Co ważne, od-
miany te dobrze sobie ra-
dzą w sytuacji niedoboru 
wody. Na zakończenie wspo-
mnieć trzeba jeszcze jedną 
nowość SY Scorpius (FAO 
280), która szczególnie duże 
wyniki uzyskuje w Polsce 
południowo-wschodniej. 
Jest to nieoficjalny rekor-
dzista w doświadczeniach 
COBORU, bo w zeszłym 
roku dał on w Skołoszo-
wie plon 19.2 t/ha przy 
14% wilgotności.

Odnośnie odmian typu 
dent, właśnie rzucił pan na 
polu hasło „Syngenta idzie 
w denta”, bo rzeczywiście 
trudniej było znaleźć od-
miany o ziarnie typu flint.

Mamy wiele odmian flin-
tów, ale tutaj chcieliśmy ce-
lowo pokazać wiele bardzo 
ciekawych nowości o ziarnie 
typu dent. Są to wspomnia-
ne SY Marimba, SY Fregat 
i SY Scorpius.

Co wasza firma propo-
nuje rolnikom na przy-
szły sezon?

Nie sposób powiedzieć 
o wszystkich odmianach, ale 
jeśli chodzi o sezon 2020, na 
pewno SY Talisman będzie 
naszym sztandarowym pro-
duktem i hitem na rynku 
w segmencie ziarnowym. 
W segmencie ogólnym 
numerem jeden będzie SY 
Pandora, a w segmencie ki-
szonkowym – SY Kardona. 
Szerzej wchodzić też będzie-
my z odmianami typu dent.

Rozmawiał Roman Barszcz.

Doskonałe nasiona do 
siewu z AGRO SEED

Przystosowane odmiany 
kukurydzy i prawidłowa 
technologia  siewu – gwa-
rancją zadawalających plo-
nów w warunkach braku 
wody. Uprawa na ziarno 
- zalecana obsada roślin 
65 – 70 tys. / ha

Węgierska genetyka – 
polska hodowla.

Proponujemy Państwu 
nowoczesne odmiany ku-
kurydzy, wyhodowane przez 
węgierskich Hodowców, 
prowadzących wieloletnie 
doświadczenia i prace ho-
dowlane w wielu rejonach 
Europy. Prace hodowlane 
ukierunkowane na uzyska-
nie najlepszych cech, na róż-
ne kierunki użytkowania, 
zakończone rejestracją wielu 
odmian o przeznaczeniu od 
typowo ziarnowych, super 
oddających wodę, bardzo 
wczesnych (TK 175, Dorka 
MGT, GS 180), które przy 
opóźnionym siewie, lub 
w warunkach Polski pół-
nocnej z powodzeniem mogą 

być uprawiane na kiszon-
kę, czy z przeznaczeniem 
na ziarno lub kiszonkę /TK 
195, Ida MGT, GS 210, GS 
240, TK 260, Sarolta/, do 
odmiany przeznaczonej ty-
powo na biogaz lub kiszonkę 
/TK 202/.

Odmiany posiadają wy-
soką tolerancję na stres 
chłodów wiosennych, co 
zostało potwierdzone w wa-
runkach trudnej wiosny 
2017 roku poprzez bardzo 
dobre wschody i wigor, oraz 
widoczny brak blokowania 
funkcji życiowych rozwi-
jających się roślin - rośliny 
zielone, o dobrym wigorze 
i wzroście. Odmiany te wy-
kazują tolerancję na okre-
sowe susze, a ich liczba 
FAO dostosowana jest do 
warunków klimatyczno - 
glebowych Polski.

Doświadczalnictwo od-
mian, prowadzone w wie-
lu krajach - Litwa, Rosja, 
Białoruś, Węgry, Słowa-
cja, Ukraina, zakończone 

zostały efektem rejestra-
cji oficjalnej w katalogu 
odmian.

W Polsce w doświadcze-
niach odmianowych osią-
gały wyniki na poziomie 
najlepszych odmian.

Najważniejszą cechą jest 
strona ekonomiczna - ge-
netycznie uwarunkowana 
zalecana obsada  65 - 70 ty-
sięcy roślin na 1 hektar przy 
uprawie na ziarno i 72 - 
77 tysięcy przy uprawie na 
kiszonkę, pozwala zaoszczę-
dzić 15 - 20% przy zakupie 
nasion do siewu.

Przystępna cena w odnie-
sieniu do jakości, wysoki 
plon i bardzo dobra jakość 
produktu zbieranego z pola, 
o  niskiej wilgotności, to do-
datkowe walory ekonomicz-
ne naszych odmian.

 Materiały:
Jerzy Malec 

tel. +48 501 510 196 
+48 512 656 424

www.agroseed.pl  
mail: biuro@agroseed.pl

AGRO SEED Sp. z o.o.
32-080 Brzezie ul. Źródlana 19

Zespół w komplecie - ZAPRASZAMY

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y Y
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P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o.
56-500 Syców, ul. Parkowa 14

Dział Nasion   tel. 507 611 955
(62) 786 84 03 • (62) 786 84 04

www.agroefekt.pl

RGT TELEXX
FAO 220-230 (ziarno)

NORICO
FAO 240 (ziarno)

NK FALKONE
FAO 230-240 (ziarno)

SM HETMAN
FAO 240 (ziarno)

RGT OXXGOOD
FAO 190-200 (ziarno, kiszonka)

DKC 3380
FAO 240 (ziarno)

SY GLORIUS
FAO 240 (ziarno)

EVGENI CS
FAO 230-240 (ziarno)

DKC 3730
FAO 250-260 (ziarno)

ES ASTEROID
FAO 240 (ziarno)

PREMIERA

DKC 3796
FAO 250-260 (ziarno)

R E K L A M A

Najlepsze odmiany kukurydzy 
na polskie pola

Aktualnie obejmuje on 
203 odmiany mieszańcowe. 
Odmiany te reprezentują za-
równo różne typy użytkowe, 
rożne poziomy wczesności, 
jak również różne typy ho-
dowlane. Klasyfikując od-
miany ze względu na typy 
użytkowe, możemy wyróż-
nić: 121 (59,6%) odmian 
przeznaczonych do uprawy 
na ziarno (Z), 54 (26,6%) 
odmian typowo kiszon-
kowych (K) i 28 (13,8%) 
odmian o ogólnym typie 
użytkowym (ZK i K(Z) - 
na ziarno i na kiszonkę).

Do produkcji wysoko-
energetycznej kiszonki są 
też rekomendowane naj-
lepsze odmiany ziarnowe. 
Umożliwiają one wytwo-
rzenie kiszonki o wyż-
szym udziale suchej masy 
kolb i ziarna w całkowitym 
plonie suchej masy, a tym 
samym gwarantują wyższą 
strawność kiszonki i lepsze 
wyniki produkcyjne.

Odmiany kukurydzy, 

przeznaczone do uprawy na 
ziarno i na kiszonkę dzie-
lą się na: wczesne (FAO do 
220), średniowczesne (FAO 
230-250) i średniopóźne 
(FAO 250-290). Wśród 
zarejestrowanych odmian 
na ziarno i na kiszonkę, 
53 (26,2%) jest w gru-
pie wczesnej, 93 (45,8%) 
w grupie średniowcze-
snej i 44 (7%) w grupie 
średniopóźnej. 8 odmian 
reprezentuje wczesność na 
pograniczu grup wczesnej 
i średniowczesnej, a 5 na po-
graniczu grupy średniow-
czesnej i średniopóźnej. 
Rejonizacja odmian kuku-
rydzy ma bardzo duże zna-
czenie, gdyż wysiew odmian 
zbyt późnych, w warunkach 
Polski Północnej, a nawet 
w środkowym rejonie kraju, 
w niektórych latach, skutku-
je niemożnością osiągnięcia 
wymaganych parametrów 
(plonów i wczesności), 
a niekiedy brakiem możli-
wości zbioru plonu. Większe 

restrykcje w tym zakresie 
dotyczą odmian do uprawy 
na ziarno niż na kiszonkę.

Wśród odmian kuku-
rydzy, dwa główne typy 
hodowlane stanowią mie-
szańce pojedyncze, czy-
li dwuliniowe (SC), oraz 
mieszańce trójliniowe (TC). 
W Krajowym Rejestrze jest 
obecnie około 60% mieszań-
ców pojedynczych i około 
40% mieszańców trójlinio-
wych. Zaletą mieszańców 
pojedynczych jest większe 
wyrównanie morfologicz-
ne i na ogół wyższe plono-
wanie, niż trójliniowych, 
w bardziej intensywnych 
warunkach produkcji. Mie-
szańce trójliniowe są nato-
miast lepiej dostosowane do 
gorszych warunków uprawy.

W Krajowym Rejestrze, 
152 odmiany (76,4 %) 
pochodzi z hodowli za-
granicznych, a 51 czyli 
1/4 (25,60%), z krajowych 
hodowli, w tym z Hodowli 
Roślin Smolice (47 odmian) 
oraz z Małopolskiej Hodow-
li Roślin, Oddział Kobie-
rzyce (4 odmiany). Udział 
polskich odmian kukurydzy 
w krajowym rynku nasion, 
z Hodowli Roślin Smolice, 
wynosi niezmiennie od kil-
ku lat około 35-40%. Są one 
głównie odmiany wykorzy-
stywane w produkcji kiszon-
kowej. Jakkolwiek, szereg 
nowszych odmian z tej ho-
dowli zdobywa rynek kuku-
rydzy uprawianej na ziarno. 
Poza polską hodowlą zna-
czącą rolę na naszym rynku 
odgrywają czołowe firmy 
zagraniczne: KWS, Euralis, 
Saatbau Polska, Syngenta, 
Pioneer (Corteva), Mon-
santo, Maisadour, RAGT, 
Farmsaat.  W Krajowym 
Rejestrze są też odmiany 
zarejestrowane przez inne 
firmy: Oseva, Saaten Union, 
Dow AgroSciences, Caus-
sade Semences, AIC Seeds, 
IGP Polska. Ponad połowa 
odmian kukurydzy zosta-
ła wpisana do Krajowego 
Rejestru w ostatnich 5 la-
tach (2014-2018)., W lutym 
2020 roku, po posiedzeniu 

Komisji ds. Rejestracji Od-
mian, Dyrektor COBORU 
podejmie decyzję o wpisa-
niu do KR nowych odmian 
kukurydzy. Będą one przed-
miotem uprawy już w nad-
chodzącym sezonie.

Poza odmianami wpisany-
mi do KR, na polskim rynku 
jest też duża grupa odmian 
zarejestrowanych w innych 
krajach Unii Europejskiej 
z tzw. katalogu europejskie-
go (CCA). Ich liczba oscyluje 
w granicach 220. Pojawiają 
się kolejne firmy, które zaj-
mują się dystrybucją nasion 
odmian kukurydzy z katalo-
gu CCA. Odmiany te, poza 
innymi kryteriami, muszą 
wykazywać wczesność do 
warunków klimatycznych 
Polski. Informacja o warto-
ści użytkowej tych odmian 
pochodzi z doświadczeń 
własnych firm, a w przy-
padku niektórych odmian 
z doświadczeń rozpoznaw-
czych i porejestrowych, pro-
wadzonych przez COBORU.

COBORU wraz z PZPK 
prowadzi Porejestrowe 
Doświadczenia Odmiano-
we (PDO) z odmianami 
kukurydzy wpisanymi do 
Krajowego Rejestru. Wyniki 
tych doświadczeń, z wielu 
miejscowości w Polsce, są 
bardzo przydatne w podej-
mowaniu decyzji dotyczą-
cych wyboru odmian do 
produkcji kukurydzy na 
ziarno i na kiszonkę.

Materiały źródłowe:
- Lista odmian rolniczych 

wpisanych do krajowego rejestru 
w Polsce, COBORU,
Słupia Wielka, 2018.

- Lista opisowa odmian roślin 
rolniczych. Rośliny zbożowe, 

COBORU Słupia Wielka, 2018.

W Polsce podstawą doboru odmian do uprawy jest Krajowy Rejestr 
odmian kukurydzy.

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin 
Państwowy Instytut 

Badawczy 
Radzików
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Demo Farma  
Ampol-Merol - to tu teoria 
spotyka się z praktyką

Demo Farma to najnowszy 
projekt Ampol-Merol stwo-
rzony razem z Rolnikiem 
i dla Rolników. To 9 miejsc 
na mapie Polski (w woj.: ma-
zowieckim, pomorskim, 
warmińsko-mazurskim, 
wielkopolskim, zachod-
niopomorskim, kujawsko-
-pomorskim, opolskim), 

w których Eksperci Am-
pol-Merol wraz z Klientami 
tworzą wspólną przestrzeń 
do wymiany doświadczeń 
nt. uprawy strategicznych 
odmian rzepaku ozimego, 
zbóż ozimych i kukurydzy 
z oferty Ampol-Merol.

Demo Farma to miej-
sce, które każdy może 

odwiedzić, by na własne 
oczy zobaczyć, jak ro-
sną uprawy, a także - jaki 
wpływ na ich rozwój mają 
zastosowane w praktyce 
technologie nawożenia oraz 
ochrony.

Eksperci Ampol-Merol 
towarzyszą Rolnikowi od 
początku drogi - decyzji, ja-
kie odmiany zasiać, przez 
dylematy, jak chronić upra-
wy, aż po żniwa i skup pło-
dów rolnych. Teraz, wraz 
z Rolnikami, na mocnych 
fundamentach współpra-
cy i zaufania - budują tak-
że Demo Farmy. Więcej 
na: www.demo-farma.pl
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Technologia SHREDLAGE

Silniejszy efekt struk-
turalny kiszonki, większa 
ilość strawnych włókien su-
rowych oraz jeszcze więcej 
skrobi dostępnej dla zwie-
rząt – to tylko kilka zalet 
technologii SHREDLAGE 
od firmy CLAAS, która po-
zwala przycinać sieczkę na 
wyjątkowo długich frag-
mentach nawet do 30 mm.

Wymagania pod wzglę-
dem długości cięcia i kon-
dycjonowania kiszonki 
kukurydzianej są obecnie 
bardzo różnorodne. Wyróż-
nić możemy trzy sposoby 
zbioru. Pierwszym z nich 
jest krótko przycięta ki-
szonka, która charaktery-
zuje się długością cięcia od 
3,5 do 12 mm. Drugi sposób 
to długie cięcie, od 12 do 
22 mm i jest to najczęściej 
spotkany zakres długości. 
Trzeci to technologia SHRE-
DLAGE, która jest względ-
nie nową koncepcją cięcia 
wywodzącą się ze Stanów 
Zjednoczonych.

- Sieczka jest w niej przy-
cinana na wyjątkowo dłu-
gie fragmenty do 30 mm. 
Jak wiadomo, stopień na-
ruszenia ziarna jest decy-
dującym parametrem, gdy 
chodzi o uzyskanie wysokiej 
wydajności energetycznej 
z kiszonki kukurydzianej. 
Niewystarczające naru-
szenie ziaren kukurydzy 
oznacza stratę finansową, 
gdyż energię trzeba wtedy 
pozyskiwać z innej paszy, 
jak np. kukurydzy ziarnistej 
– mówi  Andrzej Kulczyński 
z CLAAS Polska.

Lepsza strawność, wię-
cej struktury

W technologii SHRE-
DLAGE sieczkarnia zapew-
nia bardzo dobre naruszenie 
ziarna oraz wydłużoną 
obróbkę materiału łodyg. 
Później, podczas trawienia 
w krowim żołądku, większe 
powierzchnie posiekanego 
materiału zapewniają bak-
teriom większą „powierzch-
nię aktywną” umożliwiającą 
naruszanie komórek roślin-
nych. W ten sposób rolnik 
uzyskuje poprawę strawno-
ści i skuteczność struktural-
ną kiszonki kukurydzianej. 
Zwiększa to wydajność 
mleczną oraz poprawia stan 
zdrowia zwierząt.

Amerykańskie doświad-
czenia dowodzą, że powyż-
szą metodę można stosować 
w zakresie suchej masy 
wynoszącym od 30 proc. 
do 34 proc. przy długo-
ści sieczki wynoszącej od 
26 mm do 30 mm. Przy 
zawartości suchej masy od 
36 proc. do 40 proc. nastę-
puje zmniejszenie długości 
cięcia do 21 mm – ma to na 
celu uniknięcie wybierania 
kiszonki w korycie przez 
krowy. - Wielu producentom 
mleka udało się zwiększyć 
zawartość kiszonki kukury-
dzianej w racjach paszy przy 
jednoczesnym zmniejszeniu 
zawartości słomy i paszy 
treściwej. W tym samym 
czasie jeszcze bardziej 
zwiększono uzysk energii 
i suchej masy z hektara. Pa-
suje to idealnie do aktualnej 
sytuacji, gdzie z uwagi na 

coraz częściej występujące 
susze w uprawach, bardziej 
niż kiedykolwiek konieczne 
jest efektywne wykorzysta-
nie powierzchni – mówi eks-
pert CLAAS Polska.

Trzy różne efekty 
kondycjonowania

Cechą szczególną wal-
ców zastosowanych w tej 
technologii jest konstrukcja 
płaszczy o specjalnym pro-
filu zębów piły, z dodatko-
wo wyfrezowanym rowkiem 
spiralnym na krawędzi. 
Jednocześnie jeden walec 
wyposażono w 110, a drugi 
w 145 rzędów zębów. Taka 
konstrukcja umożliwia 
osiąganie różnych efektów 
kondycjonowania.

Najpierw sieczka jest 
rozgniatana z mniejszą lub 
większą intensywnością – 
zależnie od wielkości szcze-
liny, którą można regulować 
podobnie, jak ma to miejsce 
w przypadku systemów kon-
wencjonalnych. Dodatkowo 
występuje szczególnie in-
tensywny efekt rozcierania, 
który jest możliwy dzięki 
różnej liczbie zębów oraz 
różnicy liczby obrotów wy-
noszącej 50 procent.

W ramach trzeciego 
efektu, łodygi są przecią-
gane przez rowek spiralny 
na krawędzi poprzedniego 
walca oraz przeciwbieżny 
rowek spiralny walca tyl-
nego. W ten sposób łodygi 
kukurydzy zostają do pew-
nego stopnia „obrane”, przy 
czym nawet względnie twar-
da kora lub skórka pokry-
wająca łodygi kukurydzy 

zostaje oddzielona od mięk-
kiego rdzenia.

Podsumowując, technolo-
gia SHREDLAGE daje efekt 
siekanej na długie fragmen-
ty i silnie kondycjonowanej 
kiszonki kukurydzianej ge-
nerującej liczne zalety, które 
są opłacalne dla hodowców 
bydła mlecznego i mięsnego. 
Uzyskujemy silniejszy efekt 
strukturalny kiszonki prze-
kładający się na poprawę 
stanu zdrowia i aktywności 
krowiego żołądka oraz re-
dukcję kosztów paszy pod-
stawowej: uboga w energię 
pasza strukturalna (słoma) 
jest zastępowana wysokiej 
jakości kiszonką kukury-
dzianą o bogatej struktu-
rze. Inna zaleta to większa 
ilość strawnych włókien 
surowych oraz większe 
naruszenie ziarna i skro-
bi dostępnej dla krowiego 
żołądka, a co za tym idzie 
szybszą fermentację.

- Podczas pokazów, które 
organizowaliśmy we wrze-
śniu, w jednym z gospo-
darstw sieczkarnią CLAAS 
Jaguar, zebraliśmy kiszon-
kę z powierzchni 45,80 ha, 
a całkowita ilość zebranego 
materiału to 2589 ton przy 
średniej zwartość suchej 
masy 33,4 procent. Tego 
typu technologia może 
przyczynić się do znacznej 
poprawy efektywności zbie-
ranego materiału w produk-
cji TMR-u – podsumowuje 
Andrzej Kulczyński.

Źródło: CLAAS Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Claas Jaguar Corncracker Shredlage
Claas Jaguar Shredlage

Claas Jaguar Corncracker Shredlage Walce

Claas Jaguar Kondycjonowanie Materiału Shredlage

Claas Jaguar Kondycjonowanie Materiału Shredlage



4 / 2019 r. 11U P R A W A

DENT

DENT

JANERO

SUCORN

VINCENTE

HORIZONTE

PRESTOL

KORYNT

NEUTRINO

LEGUAN

PIAFF

Z 240

K 260

Z 210

Z 240

Z 240

K 210

K 230

K 250

Z 200

Z 240

K 250

Z 280

Więcej informacji o ofercie odmian kukurdzy firmy Saaten-Union Polska znajdą Państwo w katalogu KUKURYDZA 2020,  
na stronie: www.saaten-union.pl oraz u naszych doradców handlowych.
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KRAJOWY DZIEŃ KUKURYDZY
Co w kukurydzy piszczy?

W Chrząstowie w połowie 
września odbył się Krajowy 
Dzień Kukurydzy, na którym 
prezentowano odmiany więk-
szości firm obecnych na kuku-
rydzianym rynku hodowlanym. 
Zobaczyć i porównać można 
było genetykę firm Saatbau, 
AgroSeed, Caussade, Oseva, 
Farmsaat, Euralis, Ragt, HR 
Smolice, Małopolskiej Hodow-
li Roślin, KWS, Pioneer, IGP, 
Limagrain, Maisadour, Souf-
flet Seeds, Syngenta oraz firm 
handlowych Chemirol, Osad-
kowski i Procam. O szczegółach 
rozmawiamy z prof. Tadeuszem 
Michalskim, prezesem Pol-
skiego Związku Producentów 
Kukurydzy.

Jak wygląda stan kukurydzy 
w tych stronach, na Kujawach?

- Pomimo trudności pogo-
dowych kukurydza wyrosła 
i wykształciła dobre kolby, 
co oznacza że spisała się na 
piątkę. Oczywiście odmiany 
późniejsze są wyższe i nieco 
bardziej zielone, ale to przecież 
normalne. Choć przyznać trze-
ba, że w tym roku nie są to aż 
tak duże różnice, jak w innych 
latach. Dawniej było wyraź-
nie widać, że odmiana wcze-
sna była już żółta nie tylko na 
kolbie, ale i na liściach oraz 
łodygach, a odmiany później-
sze były jeszcze intensywnie 
zielone na tyle, że właściwie 
można je było jeszcze zbierać 

na kiszonkę. Dziś wszystkie 
te odmiany są w stanie takim, 
że można je zbierać na ziarno. 
To przecież można było prze-
widzieć w związku z brakiem 
wody i większą sumą tempe-
ratur efektywnych, jaka była 
w mijającym sezonie. W tych 
warunkach kukurydza przy-
śpieszyła rozwój i dojrzewanie. 
Miało to oczywiście negatywny 
wpływ na plon biomasy, choć 
plony ziarna powinny być za-
dowalające. Dodatkowym 
plusem jest fakt, że ziarno 
będzie miało niższą wilgot-
ność. W połowie września 
było to 23-27%, a więc wil-
gotność idealna z miesięcznym 
wyprzedzeniem.

A jak z areałem uprawy ku-
kurydzy w Polsce w tym roku?

Dokładnych danych jeszcze 
nie mamy, ale w przybliżeniu 
jest to ok. 1,240 tys. ha. Z tego 
około 600 tys. planowane było 
na ziarno, a około 640 tys. – 
na kiszonkę. W ostatecznym 
rozrachunku ten wynik może 
być inny, bo w zachodniej Pol-
sce część odmian zasianych na 
ziarno została przedwcześnie 
zebrana na kiszonkę. Dla ho-
dowców bydła priorytetem jest 
ilość biomasy zakiszonej w silo-
sach, więc ziarnówka musiała 
posłużyć jako uzupełnienie 
dla kiszonkowej. Na szczęście 
dzisiaj większość odmian jest 
stosunkowo uniwersalnych: 

przydatnych i na kiszonkę i na 
ziarno; choć przyznać trzeba, 
że sami doradzamy raczej, aby 
w pierwszej kolejności uprawiać 
odmiany zarejestrowane na ki-
szonkę. Równocześnie jeśli od-
mianę ziarnową zbierzemy na 
kiszonkę, to dużej szkody nie 
będzie pod warunkiem, że zro-
bimy to w optymalnym terminie 
zbioru kiszonkowego. W tym 
roku wielu rolników przekonało 
się, że uprawiając kukurydzę na 
kiszonkę, warto mieć rezerwowy 
kawałek, który jest nominalnie 
na ziarno, ale w razie potrzeby 
zbierze się ją na kiszonkę. Lub 
też – w zależności od przebie-
gu pogody – nastąpi sytuacja 
odwrotna.

Wspominał pan o zmianach 
w zakresie dopłat suszowych 
do kukurydzy. O co chodzi?

Dzięki naszym staraniom oraz 
firm kukurydzianych udało się 
doprowadzić do zmian w przepi-
sach. Możliwości oceny przez ko-
misje suszowe w gminach zaczęły 
obejmować już kukurydzę zasia-
ną na glebach słabszych: V i VI 
klasy. Dotąd na tych klasach nie 
szacowano szkód w kukurydzy, 
bo nie nadawały się one rzekomo 
pod tę uprawę. A przecież kuku-
rydza na V klasie jest uprawą 
wręcz idealną pod warunkiem, 
że nie ma suszy. Zwłaszcza, że 
nawet na I klasie susza w kuku-
rydzy była odczuwalna.

Rozmawiał Roman Barszcz.
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Choroby kukurydzy w tym sezonie

Wielkość skali nasilenia 
chorób występowała w za-
leżności od regionu kraju, 
dlatego nie jest możliwe 

wyciągnięcie generalnego 
wniosku o sytuacji zdro-
wotnej tej rośliny w skali 
Polski. Na taki stan rzeczy 

wpłynęła głównie susza, 
która w szczególności do-
tknęła środkową i północną 
część kraju. Patrząc na po-
jaw chorób od okresu wio-
sennego należy zauważyć, 
że zasadniczo poza lokal-
nymi plantacjami, rośliny 
pomimo wiosennych chło-
dów dość dobrze radziły so-
bie z pojawem patogenów, 
a w szczególności ze zgo-
rzelą siewek oraz pierwszą 
generacją głowni guzowa-
tej. Przed pierwszą chorobą 
chroniona była kukurydza 
głównie przez odgórnie sto-
sowane zaprawy nasienne, 
stąd też nie odnotowali-
śmy jako Instytut dużej 
liczby zgłoszeń o pojawie 
tej choroby na taką skalę, 
która mogłaby niepokoić. 
Oczywiście drobne wyjątki 
się pojawiały, ale wynikały 
one w dużej mierze z lokal-
nych warunków w jakich 
uprawiano kukurydzę.

Głownia guzowata to do-
skonale znana wszystkim 
rolnikom choroba kukury-
dzy. W okresie wiosennym 
nie było wielu zgłoszeń, że 
jej pierwsza generacja stano-
wi jakiś większy problem, 
ale tutaj trzeba wskazać na 
wyjątki. W 2019 roku zna-
cząco wzrosła liczebność 
ploniarki zbożówki. Lokal-
nie owad ten wskutek chłod-
nej wiosny i spowolnionego 
rozwoju niektórych odmian 
(czynnik odmianowy miał 
tu bardzo duże znaczenie) 
uszkodził nawet do 60% ro-
ślin. Zwykle nie były to po-
ważne zniszczenia tkanek, 
ale już nawet niewielkie 
zranienia wystarczają do 
tego, aby zarodniki głowni 
obecne na stanowisku (a ich 
jest najwięcej na monokultu-
rach, na których choroba się 
pojawiła w ostatnich 1-2 la-
tach) mogły z łatwością do-
konać infekcji. I tak też się 
stało, że tam gdzie ploniarki 
było sporo i w dodatku na 
stanowisku była głownia 
to pierwsza generacja tej 
choroby się uaktywniała, 
a zarazem wydała zarodni-
ki do pojawu późniejszych 

generacji tej choroby. Koń-
czący się sezon wegetacyjny 
pokazał, że głownia guzo-
wata może być ogromnym 
problemem, gdyż były ta-
kie plantacje, na których 
100% roślin posiadało jej 
narośla. Taka sytuacja głów-
nie dotknęła pola osłabione 
bądź uszkodzone przez su-
szę, tudzież mniejszy bądź 
większy grad, ewentualnie 
szkodniki, głównie wcior-
nastki i przędziorka chmie-
lowca (bo mszyc nie było 
tak dużo jak w minionych 
latach). Najwięcej pól silnie 
opanowanych przez drugą 
i trzecią generację głowni 
obserwowano w regionach 
środkowych, mniej ich było 
na południu Polski (poza 
niektórymi wyjątkami). Za-
skoczeniem dla niektórych 
producentów kukurydzy 
było to (jak to możliwe?), 
że przy braku wody grzyb 
się pojawia w takiej skali, 
wszak pisze się, że grzyby 
lubią wilgoć, której nie było. 
Tutaj jednak należy wska-
zać, że rośliny przedwcze-
śnie zasychające przez brak 
wody znajdują się w stresie 
tak wodnym, jak i termicz-
nym, zatem ich naturalne 
mechanizmy obronne przed 
patogenem były osłabione, 
tudzież wyłączone. Trzeba 
także wskazać, że spadek 
turgoru w tkankach, więd-
nięcie liści, uszkodzenie tka-
nek przez silnie operujące 
słońce także były jedną 
z przyczyn silniejszego po-
rażenia roślin przez głownię.

Od kilku już lat wzra-
sta znaczenie chorób liści 
kukurydzy. W 2019 roku 
nie stanowiły jednak one 
poważnego zagrożenia dla 
plonów z powodu warunków 
pogodowych. Na południu 
kraju, gdzie wpływ suszy 
na rośliny był mniejszy od-
notowano pojaw drobnej 
i żółtej plamistości liści, 
a także rdzy kukurydzy. 
Najliczniejsza była drobna 
plamistość. Choć często 
opanowywała nawet do 80-
100% roślin, to sam stopień 
porażenia liści (czyli ile ich 

powierzchni zajmuje pato-
gen) był niewielki. Rdza ku-
kurydzy choć także lokalnie 
opanowywała do 50-70% ro-
ślin, to zwykle stwierdzano 
pojedyncze jej skupiska na 
blaszkach liściowych. Żółta 
plamistość liści nie stano-
wiła większego problemu.

O ile początkowo sezon 
wegetacyjny 2019 nie zapo-
wiadał się problematyczny 
pod kątem fuzarioz, to od 
września sytuacja zaczęła 
się zmieniać. Pojawienie się 
opadów deszczu, skoków 
temperatur sprawiło, że 
na wielu plantacjach uak-
tywniła się fuzarioza kolb 
i fuzarioza łodyg. Chętnie 
grzyby wkraczały w miej-
sca żerowania omacnicy 
prosowianki, stonki ku-
kurydzianej, zmieników 
i urazka kukurydzianego, 
niemniej również na plan-
tacjach mniej uszkodzonych 
przez szkodniki także się 
pojawiały.

Czynnik odmianowy był 
tu bardzo ważny, ale także 
i przebieg pogody, w tym 
choćby pojaw gradobi-
cia i suszy. Na niektórych 
plantacjach bez względu na 
region kraju rozwój fuza-
rioz był na tyle szybki, że 
przyśpieszono zbiory. Było 
to także po części związane 
z tym, że lokalnie silnie po-
jawiła się fuzarioza łodyg, 
która powodowała przewra-
canie się roślin. Wymagało 
to zatem szybkiego działa-
nia zanim kolby dotykające 
glebę zaczęły pleśnieć. Tutaj 
także należy wspomnieć, że 
pomimo suszy, fuzariozy 
opanowały także i rośliny 
zaschnięte z powodu niedo-
borów wilgoci – mgła, rosa, 
para wodna pojawiająca się 
pod koniec lata i jesienią 
ułatwiała infekcje. Ponie-
waż trwają jeszcze zbiory 
nie ma na ten moment pełnej 
informacji odnośnie jako-
ści surowca oddawanego 
do skupu. Ponieważ pogoda 
nie przeszkadza jak na razie 
zbiorom, a warunki pogodo-
we prawiły że w wielu re-
gionach kraju ziarniaki mają 

niską zawartość wody, stąd 
też należy raczej się spo-
dziewać, że drastycznych 
przypadków przekroczenia 
poziomu zawartości miko-
toksyn raczej nie będzie, 
jeżeli tak, to zwykle jako 
incydenty.

Biorąc pod uwagę sytu-
ację z pojawem chorób na 
poszczególnych plantacjach 
trzeba już po zbiorach za-
stanowić się co zrobić aby 
w kolejnym sezonie było le-
piej, zwłaszcza przy uprawie 
kukurydzy w monokulturze. 
Zaleca się aby rozdrobnić 
materię organiczną, przy-
kryć ją warstwą gleby, tak 
aby w warunkach tlenowych 
ulegała stopniowemu rozkła-
dowi. Coraz częściej obok 
nawozów azotowych czy 
wapniowych stosowanych 
na resztki pożniwne propa-
guje się także stosowanie 
preparatów mikrobiologicz-
nych. Warto z tej tematyki 
zgłębić wiedzę u eksper-
tów zajmujących się taką 
problematyką. Jesienią ale 
i zimą podejmuje się pierw-
sze decyzje co do wyboru 
odmiany na kolejny rok 
(cenne będą tu dane zebrane 
z doświadczeń poletkowych 
różnych firm), stąd dobrze 
wybierać te mniej podatne 
na określone choroby. Trze-
ba także wiedzieć, że z li-
sty preparatów chemicznych 
dedykowanych kukurydzy 
została wykreślona substan-
cja czynna tiuram, zatem 
zaprawy nasienne oparte na 
niej wkrótce znikną z rynku. 
Na szczęście są jeszcze inne, 
dlatego nie zostanie utra-
cona ochrona ziarniaków 
i siewek przed wczesnowio-
sennymi patogenami.

Sezon wegetacyjny kukurydzy 2019 pod kątem pojawu chorób był bardzo 
zróżnicowany.

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś, 
prof. nadzw. 

IOR – PIB, 
Terenowa Stacja 

Doświadczalna w Rzeszowie 
Polski Związek Producentów 

Kukurydzy w Poznaniu

Drobna plamistość liści (P. Bereś)

Fuzarioza kolb (P. Bereś)

Głownia guzowata (P. Bereś)

Rdza kukurydzy (P. Bereś)
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Nowy pakiet technologii do zaprawiania 
nasion zapewni większe plony

Genewa, Szwajcaria, 
20 sierpnia 2019 r. – Dzięki 
nowej rodzinie produktów 
do zaprawiania nasion, rol-
nicy mogą lepiej dostosowy-
wać się do zmieniających 
się warunków prowadze-
nia działalności rolniczej, 
wynikających np. ze zmian 
klimatu czy związanych 
z coraz trudniejszymi do 
zwalczania szkodnikami.

Technologia Lumi-
GEN™, opracowana przez 
firmę Corteva Agriscience 
i przeznaczona do stosowa-
nia z jej własnymi markami 
nasion Pioneer® i Brevant™, 
to pakiet premium Seed Ap-
plied Technology (SAT), 
zapewniający zintegrowane, 
holistyczne podejście, umoż-
liwiając rolnikom maksy-
malizację zysku z upraw.

Wśród produktów znajdu-
ją się środki grzybobójcze 

do zaprawiania nasion 
Lumisena™ i Lumiflex™ 
oraz środek owadobójczy 
do zaprawiania nasion 
Lumiposa®. 

Ta innowacyjna i pre-
cyzyjna technologia ist-
nieje w kilku wersjach, 
które chronią genetykę 
wysokowydajnych nasion 
przed owadami i grzyba-
mi, oraz działa jako środek 
odstraszający ptaki. Poma-
ga nasionom radzić sobie 
ze stresem środowiskowym 
spowodowanym m.in. przez 
zmiany pogody lub suszę. 

Technologia LumiGEN, 
przeznaczona do zapra-
wiania nasion rzepaku, 
kukurydzy i słoneczni-
ka, zmniejsza ryzyko up-
rawy i wspomaga wzrost 
roślin od samego począt-
ku, wzmacniając połącze-
nie między glebą a rośliną 

dzięki mocniejszemu sys-
temowi korzeniowemu. 
W efekcie działania zaprawy 
nasiona zyskują większą 
tolerancję na stres oraz 
szybciej się rozwijają, co 
umożliwia osiągnięcie 
większego plonu. 

Ponieważ w technologii 
SAT nasiona zaprawiane są 
bezpośrednio zamiast stoso-
wania na polu, możliwe jest 
zmniejszenie wpływu rol-
nictwa na środowisko przy 
jednoczesnym zaspokojeniu 
oczekiwań konsumentów.

Nicolas Perraud, za-
jmujący w firmie Corteva 
Agriscience stanowisko 
Internal Seed Brands SAT 
Manager Europe, mówi: – 
Corteva Agriscience z zaan-
gażowaniem dostarcza 
rolnikom narzędzia, dzię-
ki którym mogą sprostać 
różnym wyzwaniom. Ten 
złoty standard zaprawy 
nasion pozwoli rolnikom 
w Europie na zmniejsze-
nie ryzyka uprawy między 
siewem a wczesnymi fazami 
wzrostu. Technologia Lu-
miGEN zapewnia roślinom 
potrzebną ochronę podczas 

siewu, a w rezultacie poma-
ga rolnikom osiągnąć obfite 
i satysfakcjonujące plony.

Dodaje również: – Mamy 
nadzieję, że ten nowy in-
nowacyjny standard 
zaprawy nasion umożliwi 
rolnikom maksymalizację 
plonów i zysków oraz po-
może im lepiej odpowiadać 
na społeczne oczekiwania 
i rozwijać to, co ważne – ter-
az i dla następnych pokoleń.

O Corteva Agriscience:
Corteva Agriscience™ 

jest publiczną globalną 
firmą specjalizującą się 
w rolnictwie, dostarcza-
jącą rolnikom na całym 
świecie najbardziej kom-
pleksowe w branży portfolio 
rozwiązań, które pozwala 
maksymalizować plony 
i zyski. W skład portfolio 
wchodzą rozpoznawalne 
w branży rolniczej marki 
takie jak: Pioneer®, Gran-
ular®, nasiona Brevant™, 
a także nagradzane środ-
ki ochrony roślin. Corte-
va wciąż wprowadza na 
rynek nowe produkty 
przez własne, aktywne 
prace nad rozwiązaniami 

chemicznymi i technolog-
icznymi. Poprzez swoje 
działania rynkowe firma 
realizuje obietnicę o wzbo-
gacaniu życia tych, którzy 
produkują i tych, którzy 
konsumują, zapewniając 
rozwój przyszłym pok-
oleniom. Od 1 czerwca 
2019 roku Corteva Agri-
science stała się niezależną 
publiczną firmą, do tej pory 
występowała jako Dział Rol-
niczy DowDuPont. Więcej 
informacji można znaleźć 
na www.corteva.com 

Odnośniki:
Lumisena™, środek grzy-

bobójczy do zaprawiania 
nasion, wykorzystujący 
przełomową technologię 
w celu zwalczania mącznia-
ka rzekomego w słoneczni-
ku, zostanie wprowadzony 
na rynek w Serbii i na 
Ukrainie w 2020, a w UE 
w sezonie 2021.

Lumiposa® to środek 

owadobójczy do zaprawi-
ania nasion o udowodnionej 
skuteczności. Obecny na 
rynku polskim od trzech 
lat. Ma zostać wprowad-
zony jako środek standar-
dowy w ochronie rzepaku 
ozimego w UE.

Lumif lex™ jest na-
jnowszym środkiem grzy-
bobójczym o szerokim 
spektrum działania, sto-
sowanym do zaprawiania 
nasion zbóż. Został on za-
rejestrowany we Francji, 
a w przyszłym roku pla-
nowane jest wprowadzenie 
go na pozostałe rynki w UE 
i poza nią. 

®, TM, SM znaki to-
warowe lub znaki usługowe 
firm Dow AgroSciences, 
DuPont, Pioneer lub spółek 
stowarzyszonych oraz 
odpowiednich właścicieli.

Materiały: ITBC Communication
Opracowanie redakcyjne: 

Roman Barszcz

LumiGEN™ Technologies od Corteva Agriscience™ 
ma pomóc rolnikom zwiększyć rentowność

KOMUNIKAT PRASOWY PKBiPB
Polska Koalicja Biopaliw 

i Pasz Białkowych: wprowa-
dzanie mechanizmu ceny 
referencyjnej nie przysłuży 
się do rozwoju sektora bio-
paliwowego ani paszowego, 
a może wprowadzić zakłó-
cenia na rynku zbóż i rze-
paku sprzyjając importerom 
zarówno surowców rolnych, 
jak i gotowych produktów 
w postaci biokomponentów 
czy pasz nieopartych na kra-
jowych surowcach nie obję-
tych tego typu regulacjami.

W związku z propozycją 
ujęcia surowców rolnych 
służących do wytwarzania 
biopaliw i pasz białkowych 
tj. zbóż i rzepaku w projekcie 

ustawy o zmianie ustawy 
o organizacji niektórych 
rynków rolnych oraz usta-
wy o przeciwdziałaniu nie-
uczciwemu wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej w ob-
rocie produktami rolnymi 
i spożywczymi, która miała 
w założeniu służyć stabiliza-
cji rynku owoców miękkich, 
Polska Koalicja Biopaliw 
i Pasz Białkowych ocenia, 
że ustanowienie ceny refe-
rencyjnej na surowce rolne 
może być zbyt daleko idącą 
regulacją rynku. Zgodnie 
z projektem ustawy cena re-
ferencyjna byłaby ustalana na 
surowce rolne, ale już nie by-
łaby określona dla produktów 

ich przerobu, jakimi są np. 
olej rzepakowy, estry, bio-
etanol, śruta, makuch czy 
DDGS wytwarzane z tych 
surowców. Takie podejście 
może zagrozić konkuren-
cyjności polskiego łańcucha 
wytwórczego rozumianego 
jako całość.

„Ostatnie działania Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi były bardzo dobrze 
odbierane przez nasz sek-
tor, ponieważ były ukie-
runkowane na wzmacnianie 
bezpieczeństwa paszowego 
i rozwijanie możliwości wy-
korzystywania krajowych 
źródeł białka. Dotyczy to 
również całego łańcucha 

dostaw biokomponentów 
do realizacji NCW, dlatego 
wszelkie działania mogą-
ce zaszkodzić dotychcza-
sowym osiągnięciom branży 
musimy poddać negatywnej 
ocenie. Firmy podejmują-
ce się przerobu surowców 
rolnych będą postawione 
w niekorzystnej sytuacji, 
gdyż na nasz rynek będą 
mogły wpłynąć biokompo-
nenty i pasze białkowe nie 
podlegające podobnym me-
chanizmom. Należy dodać, 
że w obecnych czasach cena 
referencyjna zawsze będzie 
oderwana od praktycznych 
realiów rynkowych, czego 
doskonałym przykładem jest 

rzepak i olej. Ich notowania 
są bardzo dynamiczne” - po-
wiedział Mariusz Szeliga, 
Prezes Zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia Producen-
tów Oleju.

„Do sprzedaży surow-
ców rolnych dochodzi czę-
sto dopiero, gdy rolnik ma 
perspektywę osiągnięcia sa-
tysfakcjonującej go ceny. Nie 
bez znaczenia jest też obec-
ność na rynku firm skupo-
wych, które również oferują 
rolnikom zarówno zakup rze-
paku czy zbóż, jak i ich prze-
chowywanie. Niezależnie od 
tego rolnicy mają możliwość 
podpisania kontraktów ter-
minowych z przetwórcami 

z określoną ceną w oparciu 
o notowania na światowych 
giełdach. Dlatego producenci 
surowców rolnych dysponują 
szeregiem narzędzi, które 
należy potencjalnie rozwi-
jać i udoskonalać, lecz nie 
ścieżką wyznaczania cen za 
dany surowiec, w szczegól-
ności w żaden sposób nie-
skorelowany z produktami 
jego przetworzenia. To może 
dać bowiem jedynie pozorne 
i krótkotrwałe korzyści” - po-
wiedział Juliusz Młodecki, 
Prezes Krajowego Zrzesze-
nia Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych.
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