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Organizatorzy tegorocznej edycji targów zapowiadają 
rekordową liczbę wystawców. 
-Pod koniec marca ponad 700 dobrze znanych na ryn-
ku firm z kilkunastu krajów zaprezentuje sprzęt i asor-
tyment niezbędny w każdym gospodarstwie rolnym 
i branży gospodarki zasobami leśnymi. Z ich ofertą 
w ubiegłym roku zapoznało się ponad 58 i pół tysiąca 
zwiedzających. To zdecydowanie największe targi rolni-
cze w halach w Polsce i najważniejsze wydarzenie w śro-
dowisku rolniczym – zapowiada dr Andrzej Mochoń, 
prezes zarządu Targów Kielce.
Imponująca jest także przestrzeń wystawiennicza o wiel-
kości ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych.  
Na liście wystawców można znaleźć  firmy z Pol-
ski, Niemiec, Danii, Włoch, Słowenii, Ukrainy, 
Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Ir-
landii, Finlandii i Czech. Podziwiać będzie można 

maszyny takich gigantów jak Farmtrac Tractors Europe, 
Case IH, Same Deutz-Fahr, Ursus, Zetor, Kuhn, New 
Holland, Lamborghini czy Horsch Maschinen.
Imprezę targową w Kielcach co roku odwiedzają przed-
stawiciele najważniejszych instytucji państwowych, 
a wśród nich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prestiż 
wystawy podkreślają również towarzyszące targom wy-
darzenia m.in. wręczenie Pucharu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, prestiżowej statuetki Maszyna Rolnicza 
Roku czy Krajowy Finał Olimpiady Młodych Producen-
tów Rolnych oraz skierowane do wszystkich zwiedzają-
cych specjalistyczne konferencje i szkolenia.

Stolica rolnictwa 
jest w Kielcach!

W ostatni weekend marca Kielce staną się ogólnopolską stolicą nowoczesne-
go rolnictwa. Na terenie Targów Kielce ruszą bowiem Międzynarodowe Targi 
Techniki Rolniczej Agrotech. Impreza targowa rozpocznie się 27 marca i po-
trwa trzy dni.

Jedną z atrakcji targów będzie także sobotnie (28.03) spo-
tkanie z Marcinem Obałkiem, autorem projektu Trakto-
riada – Ursusem dookoła świata. Ta rozpoczęta w 2002 
roku ekspedycja doczekała się kolejnych 6 etapów pod-
czas których Ursus pokonał blisko 20 000 km dróg, łąk, 
pól i nieużytków Urugwaju, Argentyny, Boliwii, Chile 
i Peru. Zimą podróżnik wyruszy on w kolejną podróż, 
tym razem do Indii – z Polski całkowicie „na kołach”.
Magazyn „Express Rolniczy” objął patronat medialny 
nad targami Agrotech. (GB)
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Na targach pojawi się ponad  700 wystawców.

POD NASZYM PATRONATEM



 www.metropolia.info 



Używane maszyny rolnicze – 
okazja czy zagrożenie?
Jeden z naszych Czytelników, Pan Grzegorz z Brodnicy Górnej, zwrócił się do Redakcji z problemem dotyczącym 
zakupu używanych maszyn rolniczych. Czytelnik chciałby ulepszyć swój park maszynowy, a jednocześnie nie 
chciałby przepłacać. 

PRAWNIK ODPOWIADA:
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Dobrym rozwiązaniem wydaje się być zakup używane-
go sprzętu rolniczego, zwłaszcza, że w ostatnim czasie 
w mediach głośno było na temat zmian w ustawie, które 
miałyby lepiej chronić kupujących. Czy jednak rzeczywi-
ście zakup używanego sprzętu rolniczego jest bezpiecz-
ny? Mecenas Ryszard Stopa wskazuje na ewentualne za-
grożenia i doradza, na co należy zwrócić uwagę przy tego 
rodzaju inwestycjach.

Za kupnem używanego sprzętu rolniczego przemawia 
przede wszystkim jego niższa cena – kilkuletni ciągnik 
lub kombajn można kupić nawet za połowę ceny fa-
brycznej. Ma to znaczenie przede wszystkim w sytuacji, 
w której banki z różnych względów (inne zobowiązania 
kredytowe, prowadzone dopiero od niedawna przedsię-
biorstwo) odmawiają udzielenia kredytu na ten cel. Oczy-
wiście, należy mieć na uwadze to, że kilkuletni sprzęt nie 
zawsze będzie dobrej jakości, poprzedni właściciel mógł 
go nadmiernie eksploatować, mogły zdarzyć się usterki 
techniczne, czy wreszcie ciągnik czy kombajn mógł sta-
nowić przedmiot zastawu. 

Lepiej dla konsumenta, lepiej dla przedsiębiorcy

Wraz z nowelizacją kodeksu cywilnego, która weszła 
w życie 25 grudnia 2014 r., zmieniły się przepisy dotyczą-
ce rękojmi przy umowie sprzedaży. Warto zwrócić uwagę 
na fakt, iż zmiany te dotyczą nie tylko konsumenta, ale 
także przedsiębiorcy, który nabywa określoną ruchomość 
lub nieruchomość w bezpośrednim związku z prowadzo-
ną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Taka sytuacja ma miejsce, gdy prowadzący gospodarstwo 
rolnik zamierza nabyć nową bądź używaną maszynę rol-
niczą, którą następnie wykorzysta do prowadzenia swo-
jej działalności. Może on wówczas skorzystać z zapisów 
ustawy, które chronią właśnie przedsiębiorcę – aby jed-
nak zrobić to prawidłowo i bez szkody dla siebie, należy 
zapoznać się z podstawowymi pojęciami prawnymi.  

Wady fi zyczne, wady prawne 

Rękojmia to wynikająca z ustawy odpowiedzialność 
sprzedawcy względem kupującego za wady fi zyczne 
i prawne rzeczy sprzedanej. Wada fi zyczna to, w najogól-
niejszym rozumieniu, niezgodność rzeczy sprzedanej 
z umową. Może ona polegać między innymi na tym, że 
rzecz sprzedana nie ma właściwości, o których istnieniu 
zapewniał sprzedawca, nie nadaje się do celu, do którego 
miała być wykorzystywana przez kupującego i o którym 
poinformował on sprzedawcę przy zawieraniu umowy, 
a także gdy rzecz została wydana w stanie niezupełnym. 
Z wadą prawną mamy natomiast do czynienia, gdy rzecz 
sprzedana stanowi własność innej osoby, jest obciążona 
jej prawem oraz gdy ograniczenie w korzystaniu z niej 
lub w rozporządzaniu nią wynika z decyzji lub orzecze-

nia właściwego organu – czyli np. w sytuacji, w której 
rzecz stanowi przedmiot zabezpieczenia.  

Jak najlepiej chronić się przed nieuczciwym sprze-
dawcą? 

Podpisując umowę sprzedaży należy zwrócić szczególną 
uwagę na zapisy dotyczące rękojmi – w przypadku umo-
wy między przedsiębiorcami mogą one zostać w znaczny 
sposób ograniczone, a nawet wyłączone! Brak czujności 
i zignorowanie zapisu o wyłączeniu rękojmi spowodu-
je, że jakiekolwiek uprawnienia z jej tytułu przysługiwać 
będą przedsiębiorcy tylko w sytuacji, gdy sprzedawca 
zatai wadę w sposób podstępny, co może być trudne do 
wykazania np. gdy sprawa trafi  już przed oblicze Sądu. 
Będąc przedsiębiorcą musimy wykazać się szczególną 
ostrożnością i naszym obowiązkiem jest dokładne zba-
danie rzeczy chociażby poprzez sprawdzenie jej stanu 
technicznego (jeżeli uważamy się za niekompetentnych 
bądź nie mamy na to czasu, należy zwrócić się o po-
moc do profesjonalisty). Zakup przysłowiowego „kota 
w worku” sprawi, że sprzedawca nie będzie ponosił od-
powiedzialności z tytułu rękojmi, zatem nasz brak zain-
teresowania może okazać się daleko idący w skutkach. 
Negatywnych konsekwencji będziemy mogli wówczas 
uniknąć tylko w sytuacji, w której sprzedawca wiedział 
o wadzie i nie przekazał nam tej informacji lub zapewnił 
nas, że rzecz wolna jest od wad.

Dłuższy okres odpowiedzialności sprzedawcy

Nowelizacja przyniosła zmiany w kwestii długości trwa-
nia odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za 
sprzedaną rzecz ruchomą – poprzednio był to rok od 
dnia wydania rzeczy, aktualnie okres ten został wydłu-
żony do lat dwóch. Co ważne, jeżeli kupującym jest 
przedsiębiorca, bez znaczenia jest fakt, czy nabywa on 
rzecz używaną, czy nową. Inaczej jest, gdy kupującym 
jest konsument – wówczas istnieje możliwość skrócenia 
okresu, w którym sprzedawca będzie odpowiedzialny za 
wady fi zyczne rzeczy maksymalnie do jednego roku. 
Zatem dla przedsiębiorcy, z punktu widzenia prawa, nie 
ma znaczenia, czy nabywa on rzecz używaną, czy nową. 

Warto jednak pamiętać o tym, że kupując rzecz uży-
waną, często nie mamy możliwości dokładnie poznać 
jej historii. Ponadto nie zawsze można liczyć na uczci-
wość poprzedniego właściciela. Dlatego tak ważnym jest 
prawidłowe wykonanie tych szczególnych obowiązków, 
które obciążają kupującego-przedsiębiorcę, a których 
zlekceważenie może przynieść ze sobą negatywne kon-
sekwencje. Może się bowiem zdarzyć, że to, co miało 
okazać się prawdziwą okazją, okaże się raczej dotkliwą 
pomyłką. 

Więcej 
w kolejnym numerze
Uprawnienia, które przysługiwać będą 
przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady 
rzeczy sprzedanej, zarówno nowej jak 
i używanej, to temat niezwykle istotny. 
Dlatego też w następnym numerze 
Expressu Rolniczego Mecenas Ryszard 
Stopa dokładniej przybliży tę tematykę 
i wskaże praktyczne rozwiązania, dzięki 
którym dochodzenie swoich praw 
stanie się mniej uciążliwe dla każdego 
przedsiębiorcy.

Czekamy na pytania 
do prawnika
W ramach naszego cyklu porad 
prawnych będziemy publikować 
praktyczne komentarze dotyczące 
aktualnych problemów  naszych 
czytelników. Rzetelny i kompetentny 
zespół specjalistów w ciekawy oraz 
zwięzły sposób będzie udzielał 
odpowiedzi na przedstawione przez 
rolników zagadnienia.

Zachęcamy do zadawania 
pytań drogą e-mailową: 
rolniczy@expressy.pl 

lub za pomocą tradycyjnej poczty: 
Express Rolniczy , 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo.

Za kupnem używanego sprzętu rolni-
czego przemawia przede wszystkim 
jego niższa cena – kilkuletni ciągnik 
lub kombajn można kupić nawet za 
połowę ceny fabrycznej. 

Dla przedsiębiorcy, z punktu widzenia 
prawa, nie ma znaczenia, czy nabywa 
on rzecz używaną, czy nową. Warto 
jednak pamiętać o tym, że kupując 
rzecz używaną, często nie mamy moż-
liwości dokładnie poznać jej historii.
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oni wspólnie gospodarstwo rolne położne na Kaszubach 
o powierzchni przekraczającej 1000 ha. Rodzice panów 
Haase w latach 60-tych posiadali 11-hektarowe gospo-
darstwo rolne, które w latach 90-tych powiększyli do 50 

ha. Potem synowie sukcesywnie zwiększali 

jego areał. Gospodarstwo specjalizuje się głównie w pro-
dukcji roślinnej – uprawia przede wszystkim: zboża, rze-
pak, buraki cukrowe i ziemniaki. Uprawiana jest rów-
nież kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę dla bydła 
rasy limousine, którego pogłowie wynosi 70 szt. (w tym 
30 krów). W produkcji zbóż stosowany jest system bez-
orkowy, natomiast ziemniaki uprawiane są metodami 
holenderskimi i przeznaczane są na chipsy. Ziemniaki 
są przechowywane w nowoczesnych przechowalniach 
a gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny sprzęt 
rolniczy pozwalający na zastosowanie w produkcji naj-
nowszych technologii. Odbywają się tu również praktyki 
uczniów szkół rolniczych. Dodatkowo bracia Haase an-
gażują się w działalność samorządową, oświatową i roz-
wój środowiska wiejskiego. (GB)
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”
Celem konkursu jest nobilitacja producentów rolnych, 
którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i rozumnemu 
działaniu potrafi ą dostosować swój warsztat pracy do 
zmieniającego się rynku i nowych realiów w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Organizato-
rem konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik 
–Farmer Roku”.
W roku 2014 do konkursu przystąpiło ponad 250 kan-
dydatów. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku zgłosił tylko jednego kandydata w kategorii 
„Przedsiębiorstwo rolnicze – produkcja roślinna”, czyli 
właśnie WTC Haase z Barniewic. gm. Żukowo, powiat 
kartuski.
WTC Haase to przedsiębiorstwo trzech braci – Włady-
sława, Tadeusza i Czesława. Wraz z żonami prowadzą 

Pomorski Farmer Roku
Firma WTC Haase z Barniewic z gminy Żukowo (powiat kartuski) została laureatem XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Rolnik –Farmer Roku” i zdobyła tytuł „Rolnik –Farmer Roku” w kategorii „Przedsiębiorstwa rolnicze – produkcja roślinna”.

Fo
t. 

PO
D

R 
G

da
ńs

k

W roku 2014 do konkursu przystąpiło po-
nad 250 kandydatów. Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zgłosił 
tylko jednego kandydata w kategorii 
„Przedsiębiorstwo rolnicze – produkcja 
roślinna”, czyli właśnie WTC Haase z Bar-
niewic. gm. Żukowo, powiat kartuski.

Na zdjęciu ceremonia rozdania nagród podczas Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik –Farmer Roku”



ZADZWOŃ DO NAS 
tel. 796 944 155

Takie deklaracje padły podczas konferencji zorganizo-
wanej w siedzibie resortu na początku marca. W tym 
wydarzeniu wziął również udział Andrzej Gross, Prezes 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Rolnicy mogą składać wnioski w podstawowym termi-
nie od 15 marca do 15 maja, a najpóźniej do 9 czerwca. 
Andrzej Gross, szef agencji przypomniał, że rolnicy, któ-
rzy złożą takie wnioski pomiędzy 16 maja a 9 czerwca, 
będą mieli pomniejszone należne im płatności o 1% za 
każdy roboczy dzień opóźnienia liczony od 16 maja.
- Wnioski składane po 9 czerwca nie będą rozpatrywane 
- zapowiedział Prezes ARiMR.
Poinformowano również, że na wypłatę płatności obsza-
rowych za 2015 r. jest ponad 3,5 mld euro, a na ich reali-
zację w latach 2014 - 2020 przeznaczono 23,7 mld euro.
Od 2015 r. nastąpiły zmiany w zasadach przyznawania 
płatności obszarowych.  Minister Marek Sawicki odno-
sząc się do tych zmian powiedział:
- Po dziesięciu latach funkcjonowania w ramach Wspól-
nej Polityki Rolnej, odważnie zmieniłem 

system wsparcia bez-
pośredniego. Ten 
nowy system ukie-

Wniosek w marcu 
- pieniądze w grudniu

runkowany jest, wraz z nowym Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020, na wsparcie rolni-
ków aktywnych i produkcyjnych, na gospodarstwa małe 
i średnie oraz na młodych rolników.
Prezes ARiMR Andrzej Gross przedstawiając nowy sys-
tem dopłat, przypomniał jego trzy podstawowe cele. Wy-
mienił szczególną pomoc kierowaną do aktywnych, ma-

łych i średnich gospodarstw, które mają szansę na rozwój 
w warunkach globalizacji rynków; wsparcie produkcji 
zdrowej żywności wysokiej jakości oraz restrukturyzację 
i modernizację sektora rolno-żywnościowego.
Według obliczeń ARiMR średnia płatność obszarowa 
wyniesie 243 euro/ha, a aktywny rolnik może otrzymać 
ponad 500 euro/ha. (GB)

-Złóżcie wniosek o płatności obsza-
rowe w marcu, pieniądze otrzymacie 
w grudniu - zaapelował do rolników 
Marek Sawicki, minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. W ramach płatności 
obszarowych za 2015 roku aktywny 
rolnik może otrzymać ponad 500 euro 
na hektar.

Express Rolniczy
to pomorski magazyn skierowany do szeroko rozumianej 

branży rolniczej. Na łamach tej bezpłatnej gazety publikuje-
my relacje z najważniejszych imprez branżowych, informujemy 
o nowościach sprzętowych oraz publikujemy informacje o ra-
portach, analizach i prognozach dotyczących branży rolniczej.

Przeglądaj 
 w wersji cyfrowej:
www.metropolia.info

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU. tel. 796 944 155, e-mail: a.sucharzewska@expressy.pl
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Inicjatywa Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka 
i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie oraz Carrefour Polska skierowana jest 
do dzieci i młodzieży oraz osób powyżej 65 roku życia 
z 8 miast Polski, w tym z Trójmiasta.

Uczestnicy programu edukacyjnego zrealizują cykl in-
teraktywnych zajęć edukacyjnych – wykładów i warsz-
tatów, podczas których nauczą się jak dokonywać ra-
cjonalnych wyborów żywieniowych, jak komponować 
i przygotowywać prawidłowe potrawy i posiłki, zwra-
cając uwagę zarówno na ich wartość odżywczą, jak 
i bezpieczeństwo zdrowotne (zasady higieny). Ta ini-
cjatywa edukacyjna jest elementem kampanii „Z miło-
ści do Zdrowia” prowadzonej w Carrefour Polska.
Organizatorzy akcji podkreślają, że brak świadomości 
na temat prawidłowego odżywiania jest poważnym 
problemem społecznym w Polsce, skutkującym niepo-
kojąco częstym występowaniem nadwagi i otyłości we 
wszystkich grupach populacji. Badania wykazują, że 
ok. 25% chłopców i ok. 18% dziewcząt poniżej 15 roku 
życia w Polsce ma nadwagę. Liczba młodzieży oraz 
osób dorosłych z nadwagą i otyłością w Polsce rośnie 
szybciej niż w innych krajach. 

Akcja przygotowana przez Wydział Nauk o Żywieniu 
Człowieka i Konsumpcji SGGW, finansowana jest ze 
środków Fundacji Carrefour. 
- Program „ABC Zdrowego Żywienia” opracowany zo-
stał w odpowiedzi na zwiększone występowanie cho-
rób dietozależnych i ogólną niską świadomość żywie-
niową, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz wśród 
osób starszych w Polsce. Zajęcia edukacyjne w ra-
mach projektu przyczynią się do trwałej zmiany ich 
stylu życia, w szczególności nawyków żywieniowych, 
co w konsekwencji pozwoli ograniczyć skalę nadwagi 
i otyłości oraz innych chorób dietozależnych, a także 
zapewnić lepszą jakość życia – mówi prof. dr hab. Kry-
styna Gutkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu 
Człowieka i Konsumpcji SGGW, koordynator projektu 
„ABC Zdrowego Żywienia”.
W zajęciach edukacyjnych w ramach programu „ABC 
Zdrowego Żywienia” weźmie udział blisko 800 osób – 
w każdym z miast ok. 100 osób. W wykładach i warsz-
tatach, które rozpoczną się na przełomie maja i czerw-
ca 2015 roku udział wezmą dzieci i młodzież w wieku 
7-14 lat. Jesienią 2015 roku podobny cykl zajęć przejdą 
osoby w wieku 65+. 
(GB)

ABC Zdrowego Żywienia
Podniesienie świadomości żywieniowej, a w konsekwencji wyeliminowanie popełnianych błędów żywieniowych. 
To główny cel programu edukacyjnego „ABC Zdrowego Żywienia”, który ruszył w Trójmieście. 
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Pięć bloków 
tematycznych
Uczestnicy zajęć będą zgłębiać tajniki 
zdrowego odżywiania w ramach pięciu 
bloków tematycznych. Pierwszy z nich 
odpowie na pytania, jak jeść zdrowo, 
smacznie i tanio, drugi blok dotyczyć 
będzie wpływu żywienia na rozwój 
fizyczny i umysłowy, trzeci blok wyjaśni 
kwestie bezpieczeństwa żywności i 
mikroorganizmów obecnych w żywności. 
W ramach czwartego bloku uczestnicy 
poznają rolę zmysłów w wyborze 
produktów spożywczych inauczą się 
czytać etykiety produktów. Ostatni 
blok – kulinarny, będzie okazją do 
poznania przepisów na zdrowe, smaczne 
i tanie potrawy i posiłki, które następnie 
uczestnicy samodzielnie przygotują.
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Podczas targów zostaną zaprezentowane - rośliny i artyku-
ły szkółkarskie (także sadownicze i ogrodnicze) maszyny 
i urządzenia do produkcji ogrodniczej, zabudowy, wypo-
sażenia i aranżacji ogrodów, instalacje wykorzystujące od-
nawialne źródła energii, nawozy i środki ochrony roślin. 
W targach wezmą udział także wystawcy zajmujący się rę-
kodziełem, firmy zajmujące się przetwórstwem rolno-spo-
żywczym i produkcją żywności tradycyjnej i regionalnej, 
zapowiedziano również obecność instytucji i organizacji 

rolniczych działających na rzecz rolnictwa, szkół rolniczych 
i Lokalnych Grup Działania.
Podczas targów odbędą się  występy artystyczne oraz liczne 
quizy i konkursy. Dla wystawców zorganizowane zostaną 
konkursy „Hit Targów” oraz „Naj-
ładniejsze stoisko”.
Organizatorzy czekają na uzupeł-
nione karty zgłoszenia uczestnic-
twa  do 11 kwietnia.

Przygotowania 
do targów
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Już po raz siódmy Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Olsztynie zorganizuje Wiosenne Targi Ogrodnicze. Tegoroczną edycję targów 
rolniczych zapowiedziano na 25-26 kwietnia.

To wspólny projekt, 
przygotowany przez 
Stowarzyszenie Północ-
nokaszubska Lokalna 
Grupa Rybacka oraz 
Lokalną Grupę Rybacką 
Kaszuby. W całej Unii 
Europejskiej ponad 
300 lokalnych grup 
rybackich zrealizowało 
lub wsparło ponad 9 
tys. projektów. Decyzją 
uczestników spotkania tj. 
przedstawicieli LGR z 21 
krajów Unii, przedsta-
wicieli administracji 
publicznej i środowiska 
rybackiego, „Kuchnia 
z Ikrą” została uznana 
za najlepszy projekt 
w Europie.
Głównym założeniem 
projektu było pokazanie 
uczniom kształcącym 
się w zawodach gastro-
nomicznych „drogi 
ryby” od wody, poprzez 

przetwórnię, aż do 
kuchni. W pro-
gramie zajęć nie 

zabrakło infor-
macji na temat 
świeżości i jakości 

surowca, rozpozna-
wania gatunków ryb 
oraz przyrządzania 
ich w towarzystwie 

innych składników. 

Do udziału w projekcie 
LGR-y zaprosiły uczniów 
(60 osób) i nauczycieli 
(12 osób) sześciu szkół 
ponadgimnazjalnych 
kształcących w zawodach 
gastronomicznych, z na-
stępujących szkół: Zespół 
Szkół nr 1 we Włady-
sławowie, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Kłaninie, Powiatowe 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicz-
nego w Pucku, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Przodkowie, 
Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Siera-
kowicach, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Somoninie.
Wprowadzeniem do 
projektu był wyjazd 
studyjny „trasą edukacji 
rybackiej” czyli prak-
tyczna lekcja w terenie 
na obszarze Północnoka-
szubskiej Lokalnej Grupy 
Rybackiej. Uczestnicy 
wyjazdu mieli okazję 
zdobyć wiedzę z zakresu 
pozyskiwania i prze-
twarzania produktów 
rybactwa oraz poznać 
miejsca związane z histo-
rią, kulturą i rzemiosłem 
rybackim. (DK)

Kuchnia z ikrą
„Kuchnia z ikrą” zdobyła uznanie organi-
zatorów i uczestników konferencji „Sailing 
Towards 2020” w Brukseli oraz otrzymała 
„Nagrodę Najlepszego Projektu”.
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Rolnicy, którzy prześlą zgłoszenie na ad-
res: owady.pozyteczne@syngenta.com, 
bezpłatnie otrzymają od firmy specjal-
ną mieszankę nasion roślin, które two-
rzą przyjazne i pełne pożywienia środo-
wisko dla owadów zapylających.
Mieszanka nasion, którą udostępnia 
Syngenta, została dobrana tak, by do-
brze sprawdziła się w warunkach kli-
matycznych naszego kraju. W skład 
kompozycji wchodzą m.in. nasiona sło-
necznika zwyczajnego, facelii błękitnej, 
gryki zwyczajnej, koniczyny i lnu. Ro-
śliny te długo kwitną, a swoim nekta-
rem służą owadom zapylającym, takim 
jak pszczoły, trzmiele czy motyle.
- Zapewniając pszczołom przyjazne 
miejsce, gdzie owady mogą zdobywać 
pożywienie, nie tylko chronimy środo-
wisko, ale także przyczyniamy się do 
poprawy wydajności i jakości upraw. 
Dodatkową zachętą dla rolników do 
tworzenia siedlisk przyjaznych owadom 
jest włączenie roślin atrakcyjnych dla 
pszczół do zazielenienia w ramach do-

płat bezpośrednich -tłumaczy Izabela 
Wawerek, dyrektor ds. korporacyjnych 
w firmie Syngenta i koordynator akcji 
Operation Pollinator w Polsce.
W ubiegłym roku Syngenta przekazała 
rolnikom sześć ton specjalnie przygo-
towanej mieszanki nasion. Ich wysianie 
zaowocowało stworzeniem 60 hektarów 
kwitnących pól, które swoim nektarem 
służyły owadom zapylającym do późnej 
jesieni. 
Akcja jest częścią międzynarodowego 
programu Operation Pollinator, który 
zainicjowała Syngenta, by tworzyć na 
całym świecie siedliska przyjazne dla 
pszczół. Rozwiązania w ramach Opera-
tion Pollinator sprawdziły się już m.in. 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hisz-
panii i we Francji. Niezależny monito-
ring, badający rezultaty akcji, wykazał, 
że w ciągu trzech lat populacja trzmie-
li wzrosła o 600 proc., liczebność moty-
li zwiększyła się dwunastokrotnie, a in-
nych owadów nawet dziesięciokrotnie. 
(GB)

Siedliska z pożywieniem 
dla pszczół
Firma Syngenta zachęca rolników w całej Polsce do wy-
siewania na nieużytkach roślin atrakcyjnych dla pszczół. 
Inicjatywa jest częścią międzynarodowej akcji Operation 
Pollinator.

fo
t. 

Sx
c.h

u

W tym roku nadleśnictwa 
nadzorowane przez Re-
gionalną Dyrekcję Lasów 
Państwowych w Olsztynie 
mają do odnowienia i za-
lesienia ponad 4 tys. hek-
tarów. W tej liczbie prawie 
650 hektarów zajmują od-
nowienia naturalne, czyli 
takie, gdzie nowy las po-

wstaje przy wykorzystaniu 
sił natury, pod czujnym 
okiem leśników, którzy 
ten trudny proces inicju-
ją, obserwują i prowadzą. 
W 2015 roku najbardziej 
popularnym gatunkiem, 
który posadzą olsztyńscy 
leśnicy będzie dąb (7,5 mln 
sadzonek). Zdetronizo-

wał on dotychczasowego 
lidera, czyli sosnę (6 mln 
sadzonek, zaplanowanych 
w 2015 roku). Kolejne 
miejsca zajmuję buk (1,8 
mln sadzonek) i świerk 
(1,2 mln sadzonek). 
- Od ponad dziesięciu 
lat wyraźnie zaznacza się 
zwiększający się w odno- fo
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Wielke sadzenie lasu
W połowie marca  leśnicy z Warmii i Mazur zaczęli sadzić nowy las. 
Do odnowienia i zalesienia jest  ponad 4 tys. hektarów

wieniach udział gatunków 
liściastych kosztem gatun-
ków iglastych. Przyczy-
ną jest prowadzona prze-
budowa bardzo licznych 
w naszym regionie lasów 
iglastych na lasy mieszane. 
Ma to służyć nie tylko ich 
urozmaiceniu, ale przede 
wszystkim zwiększeniu od-
porności - podkreśla Adam 
Pietrzak, rzecznik prasowy 
Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Olsztynie.
W bieżącym roku  leśnicy 
posadzą łącznie 21 mln sa-
dzonek drzew. (GB)
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Początkowo służyły celom militarnym, z czasem zaczę-
to wykorzystywać je w różnych gałęziach gospodarki. 
Ich cechą charakterystyczną jest możliwość sterowania 
zdalnego w zasięgu lub poza zasięgiem wzroku opera-
tora. Dziś dronów używają rolnicy w Stanach Zjedno-
czonych, Japonii, a coraz częściej również w Polsce. 
Bezzałagowe latające pojazdy występują w dwóch po-
staciach: multikopterów i samolotów. 
- Oba te systemy są komplementarne i nie rywalizują 
ze sobą, gdyż każdy z nich nieco lepiej sprawdza się 
w innych zadaniach – podkreśla  Przemysław Lekston, 
ekspert firmy FlyTech Solutions, która produkuje bez-
załogowe statki lotnicze.

Zastosowanie Zależy oD użytKowniKa

Jednym z głównych zastosowań w rolnictwie obu ro-
dzajów dronów jest teledetekcja, czyli (w uproszcze-
niu) wykonywanie fotografii w świetle widzialnym oraz 
w bliskiej podczerwieni. Dron wysyła z powietrza sy-

gnały, które odbijają się od gruntu, a następnie wraca-
ją.
- W ten sposób można badać, gdzie mamy aktywny 
wzrost uprawy, a gdzie ten wzrost jest wolniejszy – in-
formuje Przemysław Lekston. Drony umożliwiają sku-
teczne monitorowanie wielu parametrów upraw, takich 
jak poziom nawodnienia gleby oraz zawartość chlorofi-
lu i innych substancji. 
Przedstawiciel firmy FlyTech Solutions wskazuje także 
na możliwość tworzenia ortofomap. Ich analiza pozwoli 
określić powierzchnie zniszczeń związanych z katakli-
zmami lub niesprzyjającą pogodą. Dodatkowo dronów 
używa się do budowania numerycznych modeli terenu 
oraz pomiaru katastru, czyli określania powierzchni 
działek i powierzchni upraw na danej działce. Pozwala 
to precyzyjnie wypełnić wnioski o dopłaty bezpośred-
nie i znacznie przyśpieszyć tworzenie dokumentacji.
- O zastosowaniach dronów uczymy się od klientów, bo 
ich wyobraźnia i pomysłowość nie mają granic – zdra-
dza nam z kolei Krzysztof Lewandowski. Przedstawiciel 

sklepu internetowego drony.net zwraca uwagę między 
innymi na możliwość zastosowania bezzałogowców 
w przypadku problemów z dzikimi zwierzętami. Jeden 
z klientów firmy jest właścicielem ziemi, gdzie wiele 
szkód powodowały dziki. Zakupiony przez niego dron 
pełnił rolę „zwiadowcy”
-Zanim klient wsiadał w swojego pick-upa i dojeżdżał 
do linii lasu, mijało kilkanaście minut. Za pomocą dro-
na mógł szybko podlecieć, sprawdzić obecność dzików, 
spróbować je odstraszyć i ewentualnie dopiero wtedy 
podjeżdżać – opowiada Krzysztof Lewandowski.
Drony bywają ponadto używane do odstraszania 
ptactwa znad sadów i dokumentacji fotograficznej 
szkód wyrządzonych przez zwierzęta. Paweł Bro-
niszewski z firmy Drony, działąjącej przy Bielskim 
Parku Techniki Lotniczej wskazuje zaś jeszcze dwa 
praktyczne zastosowania dronów w rolnictwie: 
– Z powietrza bardzo dobrze widać drenaże. Przy 
prowadzonych inwestycjach zdarza się, że następuje 
uszkodzenie takiego drenażu. Trzeba go wówczas zlo-
kalizować, co jest dużo łatwiejsze z użyciem drona niż 
z poziomu ziemi – mówi nasz rozmówca. 
Inne zastosowanie dronów, które wsakzuje Broniszew-

Bezzałogowe statki latające (ang. UAV), czyli drony to nowoczesne narzędzia, 
które znajdują coraz szersze zastosowanie w branży rolniczej.

Drony pomagają 
rolnikom
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ski polega na stosowaniu ich do programowania trasy 
przejazdu maszyn rolniczych wspomaganych systemem 
GPS.

Kupić cZy wynająć?

Najprostsze drony są dostępne w sprzedaży w cenach 
nawet od kilkuset złotych. Koszt latającego pojazdu bez-
załogowego wysokiej jakości, który może zostać efek-
tywnie wykorzystany w gospodarstwie, sięga jednak ok. 
100 tys. złotych. Ale rolnik nie musi go od razu kupo-
wać. Jak wyjaśnia Katarzyna Maik z firmy Fotomapy, 
dla większości z nich najkorzystniejszym rozwiązaniem 
będzie zlecenie usługi z wykorzystaniem drona firmie 
zewnętrznej.
– Jest tak dlatego, że zakup drona to dopiero początek 
drogi do używania go w rolnictwie. Trzeba nauczyć 
się jak go obsługiwać, jak pozyskiwać za jego pomocą 
dane i jak później je obrabiać i analizować. To wymaga 
specjalistycznej wiedzy, której większości rolników nie 
opłaca się nabywać – wyjaśnia koordynatorka projektu 
Fotomapy.
Według Katarzyny Maik samodzielny zakup dronów 
może się okazać korzystny tylko dla tych dużych go-
spodarstw, które będą go używać na tyle intensywnie, 
by opłacało się zatrudnić specjalistę do zajmowania się 
tymi urządzeniami.
Krzysztof Lewandowski ze sklepu drony.net zwraca 
uwagę, że ceny za wynajem dronów są różne w zależno-
ści od rynku – często za dzień roboczy na dużych sprzę-
tach trzeba zapłacić ok. 10 tys. złotych. Stojący w obliczu 
takich kosztów rolnik, szczególnie z młodego pokolenia 
obeznanego w nowych technologiach, może rozważyć 

kupno drona. W praktyce na kupno urządzeń decydują 
się  jednak raczej duże spółki.

prZysZłość rolnictwa 
cZy cieKawostKa?

Bezzałogowce to w naszym kraju wciąż nieznana sze-
rzej nowość, która stosowana jest co najwyżej przez 
kilkadziesiąt wielkoobszarowych gospodarstw. Inaczej 
ma się sprawa za granicą. W Niemczech często używa 
się większych dronów do automatycznych oprysków 
pól. W Japonii drony służyły rolnikom już w latach 80., 
a w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku z powodzeniem 

wykorzystywano je do spryskiwania płodów rolnych. 
Z kolei w Stanach Zjednoczonych testowane są urządze-
nia latające, które mają w przyszłości znaleźć zastosowa-
nie w leśnictwie i myślistwie, na przykład zapobiegając 
zbyt dużemu rozprzestrzenianiu się populacji dzików. 
Maszyny wykrywałyby je za pomocą kamery termowi-
zyjnej i naświetlały, ułatwiając myśliwym odstrzał zwie-
rzyny.
Być może my również niedługo będziemy mieli się czym 
pochwalić. Polski Instytut Sadowniczy w Skierniewicach 
opracowuje obecnie prototypowe mikrodrony mające 
służyć do zapylania roślin. 
Grzegorz Dziegelewski

UAV i polskie 
prawo 
Bezzałogowy pojazd latający 
może być używany bez 
żadnych pozwoleń jedynie 
w celach niekomercyjnych 
w zasięgu wzroku 
operatora. Jak mówi Paweł 
Broniszewski, zastosowanie 
drona w rolnictwie wymaga 
posiadania przez rolnika 
Świadectwa Kwalifikacji 
Operatora UAVO. Dokument 
ten uprawnia do wykonywania 
lotów bezzałogowymi 
statkami powietrznymi 
używanymi w celach innych 
niż rekreacyjne i sportowe 
w zasięgu wzroku kierującego 

i poza nim.
Zakres teoretyczny egzaminu 
jest dość szeroki – trzeba 
wykazać się m.in. znajomością 
przepisów lotniczych. 
Kandydat na operatora 
przechodzi także badania, 
które mają wykazać, czy 
nie ma on przeciwwskazań 
do kierowania sprzętem 
lotniczym.
Używając dronów, należy 
zwrócić uwagę, że nie wszędzie 
bezzałogowce cywilne mogą 
poruszać się swobodnie. 
Operacje wokół dużych 
lotnisk będą utrudnione, gdyż 
trzeba wcześniej zwracać się 
do odpowiednich urzędów 
o zgodę z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem.fo
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W lutym zarejestrowano także 1732 traktorów z drugiej 
ręki. Oznacza to, że rynek ciągników używanych jest 
obecnie o 121 proc. większy niż rynek nowych maszyn. 
Taka sytuacja z całą pewnością nie napawa optymizmem 
producentów, którzy po dwóch słabych miesiącach mogą 
już odczuwać kiepską kondycję rynku.
Widać pewne oznaki ożywienia, sprzedaż od stycznia 
urosła o blisko 20 proc. Obecna sytuacja daleka jest jed-
nak od ideału. Widać, że finanse wciąż nie pozwalają 
polskim gospodarzom na dozbrajanie się w nowy sprzęt. 

Ci rolnicy, którym nie udało załapać się na tzw. dogryw-
kę z PROW nie mogli dłużej czekać z zakupem ciągnika. 
Dlatego import znowu jest bardzo wysoki. Prym wiodą 
maszyny, które mają dużo powyżej 10 lat.

ciasno na poDium

Zetor wciąż nie zwalnia tempa i cały czas utrzymuje się 
na pozycji lidera. W lutym zarejestrowano 128 ciągni-
ków tego producenta, czyli o jedną sztukę więcej niż 

miesiąc wcześniej. W porównaniu z analogicznym okre-
sem roku 2014, wynik Zetora jest jednak o 15 proc. niż-
szy. Wiceliderem podobnie jak przed miesiącem został 
New Holland. Strata do pierwszego miejsca jest jednak 
niewielka i wynosi zaledwie 3 sztuki. Pomimo, że produ-
cent niebiesko-białych ciągników poprawił styczniowy 
wynik o 26 proc. to jednak do ubiegłorocznego rezultatu 
(171 rejestracji) sporo zabrakło. Do prowadzących moc-
no zbliżył się John Deere, który w lutym zarejestrował 
123 ciągniki, a więc o 43 proc. więcej niż w styczniu i 22 

Nowe ciągniki rolnicze 
– delikatne ożywienie

Pomimo, że rynek powoli zaczyna rosnąć to sytuacja na nim wciąż nie wygląda najlepiej. W drugim miesiącu roku zarejestro-
wano 783 nowe ciągniki rolnicze, czyli o 22 proc. więcej niż w styczniu i o 23 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2014.
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proc. więcej niż przed dwuna-
stoma miesiącami. W pierwszej 
piątce znaleźli się jeszcze Deutz-
Fahr i Kubota.

major na topie

Kolejny miesiąc z rzędu naj-
większą popularnością wśród 
wszystkich modeli cieszył się 
Zetor Major 80. Tym razem 
zarejestrowano aż 61 takich 
ciągników, a więc o 118 proc. 
więcej niż przed miesiącem i 56 
proc. więcej niż w ubiegłym 
roku. Podobnie jak w styczniu, 
na drugim miejscu uplasował 
się model TD 5.105 marki New 
Holland. W lutym 35 nabywców 
zdecydowało się na zakup tego 
konkretnego ciągnika. Lutowe 
podium zamyka inny z modeli 
czeskiego producenta – Zetor 
90 Proxima, który zanotował 
15 rejestracji. W porównaniu 
z analogicznym okresem roku 
2014, 6 nabywców mniej skusiło 
się 87-konną Proximę. 

liDer Z Dużą stratą

Liderem wśród regionów po-
nownie zostało województwo 
mazowieckie, w którym zareje-
strowano 149 nowych ciągni-
ków rolniczych. W porównaniu 
z lutym 2014 roku Mazowsze 
odnotowało jednak znaczy spa-
dek sprzedaży wynoszący 37 
proc. Wiceliderem pozostaje 
Wielkopolska. W tym miesiącu 
Wielkopolanie zarejestrowali 
122 sztuki, a więc o 2 mniej niż 
przed dwunastoma miesiącami. 
Dobry wynik – 68 sprzedanych 
ciągników - zanotowało woje-
wództwo kujawsko-pomorskie, 
numer trzy w lutym. W porów-
naniu z poprzednim miesiącem 
sprzedaż w tym regionie wzrosła 
o 74 proc. 

*Każdorazowo gdy w materiale jest 
mowa o sprzedaży ciągników rolni-
czych, należy ją rozumieć jako sprze-
daż mierzoną liczbą rejestracji.

sprZeDaż nowych ciąGniKów 
rolnicZych w lutym 2015 
(mierzona liczbą rejestracji)

Marka Liczba 
ciągników 
rolniczych 

w lutym

Udział 
rynkowy 

%

Zmiana 
proc. 

w stosunku 
do 2014 
r. [Lut15-

Lut14]

ZETOR 128 16,35% -15,23%  

NEW HOLLAND 125 15,96% -26,90%  

JOHN DEERE 123 15,71% 21,78%  

DEUTZ-FAHR 78 9,96% 0,00%  

KUBOTA 66 8,43% -10,81%  

CASE IH 45 5,75% -48,86%  

FARMTRAC 32 4,09% -48,39%  

URSUS 27 3,45% 8,00%  

CLAAS 22 2,81% -15,38%  

VALTRA 22 2,81% -24,14%  

POZOSTAŁE 115 14,69% -45,50%  

783 100,00% -22,93%  

Źródło: AgriTrac 2005-2015

sprZeDaż nowych ciąGniKów 
rolnicZych oD stycZnia 
Do GruDnia 2015
 (mierzona liczbą rejestracji)

Marka Liczba 
ciągników 

rolni-
czych od 
początku 

roku

Udział 
rynkowy 

%

Zmiana 
proc. w 

stosunku 
do 2014 r. 

[narastająco 
od począt-

ku r.]

ZETOR 255 17,92% -8,27%

NEW HOLLAND 224 15,74% -19,71%

JOHN DEERE 209 14,69% 17,42%

DEUTZ-FAHR 138 9,70% 1,47%

KUBOTA 112 7,87% -13,85%

CASE IH 86 6,04% -43,05%

FARMTRAC 55 3,87% -46,60%

URSUS 50 3,51% 11,11%

VALTRA 47 3,30% -4,08%

CLAAS 37 2,60% -5,13%

POZOSTAŁE 210 14,76% -46,43%

1423 100,00% -20,06%

Źródło: AgriTrac 2005-2015

mariusz chrobot, 
agencja Martin & Jacob, 
monitorująca rynek rolniczy.

Mariusz Chrobot, 
autor artykułu
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Wyodrębniono dwa rodzaje stresu roślinnego: abiotycz-
ny i biotyczny Pierwszy z nich jest  powodowany przez 
czynniki środowiskowe, głównie klimatyczne (zbyt ni-
ska temperatura oraz jej nadmiar lub niedobór wody, 
zła struktura, mała miąższość gleby, mała dostępność 
składników) oraz błędy w nawożeniu i niewłaściwe 
zabiegi agrotechniczne. Przyczyną stresu biotyczne-
go są choroby i szkodniki. W warunkach stresowych 
następuje zakłócenie wielu procesów fizjologicznych. 
Prowadzi to do osłabienia wzrostu, więdnięcia bądź 
wystąpienia przebarwień, nekroz i deformacji różnych 
części roślin. W skrajnych przypadkach stres może być 
przyczyną ich zamierania. 
Na stres najbardziej narażone są rośliny uprawiane 
w polu. W produkcji pod osłonami możemy sterować 
czynnikami wpływającymi na wzrost roślin, ale rów-
nież w tym przypadku podlegają one stresowi. Ekstre-
malne warunki pogodowe jakie panują na zewnątrz 
(duży deficyt światła, wysoka temperatura, intensywne 
promieniowanie słoneczne) jak również błędy uprawo-
we powodują duże straty. W sadownictwie przyczyną 
stresu są najczęściej przymrozki, grad lub podtopienia.
W niektórych przypadkach stresu można uniknąć, np. 
poprzez osłanianie wczesnych upraw polowych, insta-
lowanie konstrukcji przeciwgradowych, zraszanie czy 
też zadymianie sadów i plantacji w razie zagrożenia 
przez przymrozki. Można też stosować preparaty po-
prawiające odporność roślin i łagodzące skutki stre-
su. Jest ich na rynku bardzo dużo, należy wybierać te, 
których wartość została sprawdzona przez niezależne 
jednostki naukowo-badawcze lub takie, których pozy-
tywne działanie sprawdzono w doświadczeniach wdro-
żeniowych w gospodarstwach w danym rejonie.

w polowej uprawie warZyw

Temperatura powietrza i gleby niższa od optymalnej jest 
dla wielu gatunków, szczególnie ciepłolubnych, przy-
czyną spowolnienia lub zahamowania wzrostu roślin. 
Rośliny ciepłolubne przemarzają i giną w temperaturze  
poniżej 0°C. Także dłużej utrzymująca się temperatu-
ra (2-8°C) jest czynnikiem wywołującym u tych roślin 
stres, gdyż nie pobierają wówczas wody, co prowadzi 
do suszy fizjologicznej i powoduje silne zahamowanie 
wzrostu, żółknięcie i nekrozy liści, często prowadzące 
do zamierania całych roślin wskutek przechłodzenia 
(ogórek, pomidor, papryka, fasola). Niska temperatura 
podczas kiełkowania nasion znacznie wydłuża i opóź-
nia wschody marchwi, pietruszki cebuli, natomiast po 

posadzeniu rozsady pomidorów w polu zakłóca pobie-
ranie fosforu przez rośliny i powoduje okresowy nie-
dobór tego pierwiastka, objawiający się fioletowieniem 
dolnej strony liści. Na taki stres podatne są warzywa ka-
pustne i seler w okresie hartowania rozsady lub wkrótce 

po wysadzeniu do gruntu. Okres oddziaływania niskiej 
temperatury (najczęściej 0-10°C), zdolny spowodować 
przedwczesną jarowizację, zwaną pośpiechowatością, 
zależy od gatunku i odmiany i wynosi najczęściej od 
dwóch do kilku tygodni. W przypadku buraków długo-
trwałe chłody i niska temperatura gleby już w okresie 
kiełkowania nasion mogą być przyczyną przedwcze-
snej jarowizacji roślin.
Wysoka temperatura powietrza i gleby w czasie pro-
dukcji rozsady warzyw, szczególnie przy mniejszej 
intensywności światła, jest przyczyną wyciągnięcia się 
roślin, przede wszystkim warzyw kapustnych. W okre-
sie późniejszym zaburza wiązanie główek kapusty oraz 
róż kalafiora i brokułu. W uprawie sałaty może być 
przyczyną gorzknienia liści i przedwczesnego wybija-
nia w pędy kwiatostanowe, podobnie u szpinaku. Zbyt 

Stres a rośliny
Tak się w życiu składa, że stres prawie codziennie towarzyszy każdemu z nas. 
My to odczuwamy poprzez pogorszenie naszego stanu zarówno psychicznego 
jak również zdrowotnego i staramy się sobie pomóc. Co więcej, jest on obecny 
także  w świecie roślin. Jak w sytuacji stresowej przyjść z pomocą roślinie?

wysoka temperatura podczas kwitnienia pomidorów 
uszkadza pyłek i kiełkujące łagiewki pyłkowe, przez co 
nie dochodzi do zapłodnienia kwiatów i wiązania owo-
ców. W czasie dojrzewania owoców pomidora dochodzi 
do zaburzeń w pobieraniu i transportu potasu w roślinie, 
który jest odpowiedzialny za powstawanie czerwonego 
barwnika – likopenu. Owoce dojrzewają nierównomier-
nie, a na ich powierzchni oraz w miąższu powstają wy-
raźne odgraniczone bądź rozmyte zielone, szarozielone  
lub żółte, twarde, skórzaste plamy.

wilGotność powietrZa i GleBy

Niewłaściwa wilgotność powietrza może przyczynić się 
do wystąpienia stresu u roślin, nie tylko biologicznego 
w przypadku nadmiernej wilgotności (rozwój chorób). 
Bardzo wysoka wilgotność powietrza powoduje silny 
wzrost roślin, ale ogranicza transpirację, a w związku 

z tym także pobieranie składników pokarmowych. Może 
to być przyczyną niedożywienia roślin prowadzącego do 
zrzucania kwiatów lub zawiązków owoców oraz wystę-
powania zaburzeń fizjologicznych w wyniku niedoboru 
wapnia. Nadmierna wilgotność powietrza ogranicza rów-
nież osypywanie się pyłku i zapylenie roślin (pomidor). 
Zbyt niska wilgotność powietrza powoduje zamykanie 
aparatów szparkowych, co może prowadzić do ograni-
czenia fotosyntezy. Niska wilgotność utrudnia lub wręcz 
uniemożliwia zapłodnienie kwiatów i wiązanie owoców 
pomidora wskutek zamierania łagiewki pyłkowej.
Większość uprawianych gatunków warzyw (i innych ro-
ślin) ma wysokie lub bardzo wysokie wymagania w sto-
sunku do wilgotności gleby. Równomierne w okresie 
uprawy zaopatrzenie w wodę gwarantuje wysokie, do-
brej jakości plony. Niedobór wody w glebie bywa u roślin 

Słoma jest czynnikiem zmniejszającym transpirację wody z gleby
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przyczyną silnego stresu, prowadzącego do zahamowa-
nia ich wzrostu, więdnięcia, zrzucania części ulistnienia, 
a nawet zamierania roślin. Wysokimi potrzebami wod-
nymi i dużą wrażliwością na niedostatek wody w glebie 
charakteryzują się warzywa kapustne, seler, sałata, pa-
pryka, cebula, fasola szparagowa, por, ziemniak wcze-
sny.
Duża wilgotność gleby może doprowadzić do braku 
tlenu, niezbędnego do oddychania korzeni, a w efekcie 
więdnięcie lub zamieranie roślin.  Wszystkie rośliny 
a warzywa w większości są bardzo wrażliwe na niedosta-
tek tlenu w glebie. Po obfitych opadach lub zbyt dużym 
nawadnianiu, prowadzącym do zalania pola i stagna-
cji wody (2-3 dni) w wyniku wolnego jej przesiąkania 
w głąb profilu glebowego, następuje zahamowanie wzro-
stu roślin, żółknięcie i nieodwracalne zmiany prowa-
dzące do zamierania roślin. Utrudniony odpływ wody 
z warstwy ornej gleby do podglebia wskutek źle wyko-
nanych uprawek, będących przyczyną zagęszczenia gle-
by o małej przepuszczalności (powstaje tzw. podeszwa 
płużna), może spowodować zaduszenie i więdniecie ro-
ślin lub wypadanie, jeśli woda „postoi” kilka dni.
Gleby lekkie są mniej podatne na nadmierne uwilgot-
nienie i zalanie upraw, ale łatwo przesuszają się, gdyż 
mają małą zdolność do zatrzymywania wody i jest 
w nich utrudnione przesiąkanie z głębszych warstw. 
Gleby cięższe znacznie łatwiej ulegają zalaniu wskutek 
większej zawartości drobnych frakcji gliniastych i ila-
stych, utrudniających odpływ i przesiąkanie wody, ale są 
mniej podatne na przesuszenie, gdyż dobrze zatrzymują 
wodę i jest w nich lepsze podsiąkanie wody  z głębszych 
warstw.

jaK pomóc roślinie w stresie?

W pewnym stopniu ujemne skutki oddziaływania nie-
korzystnych warunków środowiskowych na rozwój 
i plonowanie roślin można ograniczyć przez dobór ga-
tunków i odmian nadających się do uprawy w danym 
rejonie, dobór odpowiedniej gleby, stosowanie opty-
malnych terminów uprawy, wysokiej jakości materiału 
siewnego i rozsady oraz przeprowadzenie odpowied-
nich zabiegów pielęgnacyjnych poprawiających warunki 
wzrostu roślin w określonych fazach rozwojowych. Nie 
mamy wpływu na temperaturę powietrza i gleby, ale 
we wczesnych okresach uprawy można osłaniać rośliny 
i glebę różnymi materiałami (folie, włókniny i ściółki 
organiczne) poprawiającymi warunki termiczne. Wysa-
dzanie rozsady w odpowiedniej fazie rozwojowej, dobrze 
odżywionej i umiejętnie zahartowanej zwiększa toleran-
cję roślin na chłody. Zastosowanie powinny tu również 
znaleźć stymulatory wzrostu zwiększające odporność 
roślin na warunki stresowe. W pewnym zakresie moż-
na również zapobiegać stresom i zaburzeniom rozwoju 
wywołanym zbyt niską wilgotnością powietrza poprzez 
stosowanie w okresach krytycznych zabiegów zraszania 
roślin (deszczowniami lub opryskiwaczami).
Dobór stanowiska, nawożenie i zabiegi uprawowe mogą 
być czynnikami ograniczającymi lub stymulującymi 
wystąpienie stresu abiotycznego u roślin. Niewłaściwie 
dobrane stanowisko, brak płodozmianu i zmianowania, 
a szczególnie uprawa w monokulturze przyczyniają się 

lub wręcz wywołują stres u roślin, gdyż sprzyjają de-
gradacji materii organicznej w glebie, zubożeniu gleby 
w składniki pokarmowe oraz nagromadzeniu się szkodli-
wych wydzielin korzeniowych i patogenów. Istotne zna-
czenie dla eliminacji lub ograniczenia czynników streso-
gennych ma nawożenie organiczne gleby poprawiające 
jej warunki fizykochemiczne (lepsze nagrzewanie się 
i przewietrzanie, większa zawartość materii organicznej, 
poprawa struktury, lepsza pojemność wodna i sorpcja 
składników pokarmowych), racjonalne nawożenie, wła-
ściwy odczyn gleby, dobrze dobrane i terminowo wy-
konywane zabiegi agrotechniczne. Nawadnianie roślin 
w okresach krytycznych może znacznie ograniczyć lub 

mgr inż. stanisław Bawoł
Warmińsko- Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego

nawet wyeliminować stres z powodu suszy. Właściwe dla 
gatunku i fazy rozwojowej roślin nawożenie i odżywienie 
zwiększa odporność roślin na warunki stresowe.

Źródła:
• Fizjologia plonowania roślin - Ryszard 
Górecki i Stanisław Grzesiuk (UWM Olsz-
tyn 2002 r.)
• Rola składników mineralnych w roślinie 
- Starck Z .(SGGW, Warszawa 1998 r.)
• Dobra Praktyka Rolnicza – wykłady
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Siatki przeciwgradowe to jeden ze sposobów pomocy roślinom w stresie



Celem mechanizmu prywatnego przechowywania 
wieprzowiny jest poprawa aktualnej sytuacji cenowej 
na rynku. Komisja Europejska wprowadziła mecha-
nizm w odpowiedzi na wielomiesięczne starania pol-
skiego resortu rolnictwa.
-Jednocześnie cały czas resort będzie przekonywać 
Komisję Europejską do podjęcia jeszcze jednej waż-
nej decyzji, czyli wprowadzenia dopłat do eksportu 
wieprzowiny. Tak, aby trwale zagospodarować nad-
wyżki tego surowca na pozaunijnych rynkach zbytu 
- tłumaczą przedstawiciele ministerstwa rolnictwa.
W mechanizmie dopłat do prywatnego przechowy-
wania wieprzowiny mogą uczestniczyć przedsiębior-
cy, którzy: mają siedzibę i są zarejestrowani na terenie 
Unii Europejskiej dla celów podatku VAT, zapewniają 
chłodnię do przechowywania wieprzowiny na terenie 
Polski; warunkiem jest także wpisanie do Centralne-
go Rejestru Przedsiębiorców w ARR.
Mechanizmu przewiduje przechowywanie półtusz 
wieprzowych lub elementów powstałych z rozbio-
ru półtusz wieprzowych przez okres 90, 120 lub 150 
dni.
Przedsiębiorcy, którzy przystąpią do mechanizmu 
będą musieli zarejestrować się w Centralnym Reje-
strze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR, zło-
żyć zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy 
w wysokości 20% wnioskowanej kwoty dopłaty i zło-
żyć wniosek o zawarcie umowy na dopłaty do prywat-
nego przechowywania wieprzowiny na specjalnym 
formularzu.
Wniosek może dotyczyć tylko jednego produktu tj. 
jednej z kategorii. Wnioski można składać od dnia 9 
marca 2015 r. (GB)

Mechanizm 
dla producentów 
wieprzowiny
Ruszył mechanizm prywatnego przechowywania wieprzowiny. 
Wprowadziła go Komisja Europejska w odpowiedzi na starania 
polskiego resortu rolnictwa. 

ZADZWOŃ DO NAS 
tel. 796 944 155
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NOWE ROZRZUTNIKI

Wiosenne nowości
Właśnie wiosną producenci maszyn rolniczych prezentują najczęściej swoje nowe maszyny i urządzenia. W materiale 
prezentujemy wybrany i najciekawsze propozycje branżowe.
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MAGNUM ROWTRAC - DWA W JEDNyM

Firma Joskin proponuje 
obecnie, poza modelami 
rozrzutników obornika 
dostępnymi z adapterem 
pionowym, także pełną 
gamę tych maszyn wyposa-
żonych w adapter poziomy 
ze stołem - 
rozrzutniki Ferti-SPACE 
HORIZON. 
Ten model posiada urzą-
dzenie do szerokiego 
i dokładnego rozrzucania, 
nawet przy niewielkiej 
ilości nawozu na hektar. 
Dzięki wysokiej zdolno-
ści rozdrabniania i cięcia 
materiału, 
Ferti-SPACE HORIZON 
nadaje się głównie do 
rozrzutu suchego pomiotu 

kurzego, kompostu oraz 
wapna lub wytłoków. 
W skład mechanizmu 
rozrzucającego wchodzą: 
przenośnik podłogowy z 4 
łańcuchami ogniwowymi 
(GR80) o średnicy 14 mm, 
dwa poziome bębny o śred-
nicy 600 mm i dwa talerze 
o średnicy  1.040 mm z 6 
regulowanymi łopatkami. 
Przekładnia, napędzana 
wałkiem, o prędkości 
1.000 obr./min, zapewnia 
bębnom prędkość obroto-
wą 400 obr./min. Ponadto, 
zamontowane są czujniki 
prędkości, które wyłączają 
przenośnik, kiedy uru-
chomi się zabezpieczenie 
krzywkowe.

Marka Case IH wprowadzi na rynek 
ciągnik Magnum Rowtrac, który łą-
czy w sobie zalety ciągników kołowych 
i gąsienicowych. Koncepcja zastosowana 
w tym modelu skierowana jest do 
rolników uprawiających duże areały, czyli 
gospodarstw i firm silnie uzależnionych 
od efektywnej i punktualnej realizacji 
prac przy równoczesnej ochronie gleby.
Producent podkreśla, że nowy ciągnik 
jest zwrotny i wszechstronny jak ciągnik 
kołowy, a równocześnie swobodnie poru-
sza się po gruncie podobnie jak maszyna 
gąsienicowa.
Przenoszenie mocy zostało zoptymali-
zowane przez gąsienice tylne oscylujące 
i obracające się w celu zachowania pła-
skiego śladu, dzięki czemu na ciągnik nie 

wpływa negatywnie obciążenie zaczepu 
trzypunktowego ani belki zaczepowej. 
W przeciwieństwie do maszyn z bliźnia-
czymi gąsienicami, Magnum Rowtrac 
powoduje bardzo niewielkie „porysowa-
nie” gleby, nawet podczas ostrych skrętów 
na uwrociach, co zmniejsza potrzebę 
dodatkowych przejść w celu skorygowa-
nia szkód. 
Magnum 380 CVX Rowtrac zdobył tytuł 
„Tractor of the Year 2015” przyznawany 
przez jury składające się z 23 niezależ-
nych dziennikarzy reprezentujących 
poczytne czasopisma branżowe 
wydawane w 23 krajach Europy.
Pierwsze ciągniki Magnum Rowtrac 
trafią do klientów z Europy, Środkowego 
Wschodu i Afryki pod koniec roku 2015.Fo
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Firma Quicke wprowadza na rynek mo-
del 98, czyli największy na świecie łado-
wacz czołowy. Nowy model to odpowiedź 
firmy na rozwój czystszych i bardziej 
przyjaznych środowisku ciągników z sil-
nikami TIER o dużych gabarytach. Qu-
icke jest dostosowany do ciągników 250 
KM i powyżej.
- Gigantyczny ładowacz Q98 posiada 

wymiary dobrane w taki sposób, aby 
mógł sprostać mocą i możliwością jakie 
posiadają większe i potężniejsze ciągniki 
-tłumaczą przedstawiciele firmy. 

Uzupełnieniem ładowacza jest specjal-
nie skonstruowana ramka narzędziowa 
przeznaczona do osprzętu o większych 
wymiarach.

WIęCEJ MODElI SERII MAJOR
Marka ZETOR TRACTORS a.s. roz-
szerzyła  ofertę modeli z serii MA-
JOR. Zapowiadanymi nowościami 
są MAJOR 60 o mocy 61 koni me-
chanicznych i MAJOR 80 o mocy 75 
koni mechanicznych. W ten sposób 
Zetor reaguje na popularność ulu-
bionej serii modelowej wśród Klien-
tów i oferuje im możliwość większe-
go wyboru. 
Nowe ciągniki rozszerzają jedno-
cześnie portfolio marki ZETOR 
z punktu widzenia osiągów, w ofer-
cie są trzy serie modelowe z produk-
tami o mocach w zakresie od 60 do 
150 koni 
mechanicznych. Major 60 i Major 
80 są wyposażone w czterosuwowy 

silnik wysokoprężny z bezpośred-
nim wtryskiem paliwa w układzie 
Common Rail, z doładowaniem tur-
bosprężarką i z katalizatorem DOC. 
Korzystają z  czterocylindrowego 
silnika TCD 2.9 L4 marki DEUTZ 
AG, który spełnia wymogi normy 
emisji spalin STAGE IIIB. Skrzynia 
biegów posiada przekładnię 12 + 12, 
a maksymalna osiągana przez cią-
gnik prędkość wynosi 30 km/h. 

Ciągniki Major są wyposażone 
w mokre hamulce tarczowe ze stero-
waniem mechanicznym. Wewnętrz-
ny układ  hydrauliczny jest wyposa-
żony w regulację mechaniczną, a siła 
podnoszenia osiąga 2400 kg. 

NAJWIęKSZy łADOWACZ CZOłOWy

Fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e




