AgroPromocja

Debata zbożowa
29 lutego 2016 r. w Ciechocinku zebrała się pod przewodnictwem prof. Edwarda Arseniuka
Rada Ekspertów przy Polskim Związku Producentów Roślin Zbożowych, by zająć się omówieniem sytuacji w obszarze gospodarki zbożowej w Polsce, i nie tylko.

N

a wstępie dyrektor IHAR- PIB
Radzików prof. Edward Arseniuk przedstawił szczegółową charakterystykę odmian
i materiałów hodowlanych
pszenżyta i pszenicy pod względem
zimotrwałości oraz odporności na gospodarcze ważne choroby (rdze, mączniak prawdziwy, septorioza liści i plew),
by w konkluzji wyciągnąć następujące
wnioski: po pierwsze – badane odmiany
pszenicy ozimej z hodowli zagranicznych
w porównaniu z odmianami krajowej
hodowli charakteryzują się wysoka podatnością na mróz, co skutkuje olbrzymi
stratami ekonomicznymi dla polskiego
rolnika, oraz po drugie – COBORU, działając w interesie polskiego rolnika, winno
ustanowić nowe ostrzejsze kryteria poza
plonem, m.in. kryterium mrozoodporności i zimotrwałości, dla odmian wpisywanych do krajowego rejestru.
Prof. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin- PIB Poznań zaprezentował
stan aktualny przepisów (rozporządzenia, ustawy) dotyczących ochrony roślin
i propozycje zmian w tym względzie.

Jego zdaniem – wymagana jest współpraca i udział wielu podmiotów w celu
uzyskania właściwego nasycenia wiedzy
rolników z zakresu ochrony roślin. Zasugerował on też potrzebę zwiększania
możliwości uzyskiwania opinii w ww. tematyce przy współpracy z administracją
państwową, praktyką rolniczą i jednostkami naukowymi.
Prof. Marek Mrówczyński z IOR-PIB
Poznań omówił negatywne skutki ew.
wycofania substancji czynnych środków
ochrony roślin na uprawy zbóż w Polsce,
wskazując m.in. na: wzrost odporności
patogenów, większe zużycie środków
ochrony roślin, zmniejszenie wielkości oraz jakości uzyskiwanych plonów,
zwiększenie kosztów produkcji oraz
zmniejszenie dochodów rolników.
Dr inż. Jan Radniecki z PIMR Poznań zaprezentował opracowanie nt.
sukcesów rolnictwa oraz przemysłu maszyn i urządzeń rolniczych w kontekście
współpracy z krajową nauką, zwracając
uwagę na to, że priorytety UE i krajowe,
niestety, preferują duże projekty badawcze i że preferowana tematyka projektów

bardzo wyprzedza aktualne potrzeby
i plany wdrożeniowe krajowych producentów maszyn.
Dr inż. Lesław Janowicz swoje wystąpienie poświęcone energii ze źródeł odnawialnych zatytułował „Quo vadis” OZE,
wiele miejsca poświęcając biogazowniom
rolniczym, których w Polsce jest zaledwie
70. Dla porównania Indie i Chiny mogą
się pochwalić milionami chałupniczych
biogazowych mikroinstalacji, a w Niemczech jest 8 tys. biogazowni o łącznej
mocy 4 tys. MW.
Bardzo aktywny i kompetentny w dyskusji okazał się wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pos. Jan Krzysztof Ardanowski, który
ustosunkował się nie tylko do wielu wątków poruszanych w wystąpieniach ekspertów, ale także omówił zmiany w realizowanej obecnie polityce rolnej w Polsce.
Fot. Piotr Malicki

Zitech i Mazzotti wchodzą na polski rynek
W lutym br. w Olsztynie rozpoczęła
działalność nowa firma w branży
maszyn rolniczych – Master Agro,
która ma zajmować się dystrybucją,
na zasadach wyłączności w Polsce,
zachodnich maszyn
rolniczych, nieobecnych
dotychczas na naszym
rynku.

P

ierwszą grupą
maszyn z oferty Master Agro są najwyższej
jakości wozy paszowe Zitech:
n paszowe pionowe, poziome,
napędzane z wałka WOM ciągnika n paszowe samojezdne n samojezdne wozy
paszowe o napędzie elektrycznym (nowość na rynku). Prezes Master Agro
Piotr Kalinowski spodziewa się dużego
zainteresowania tym rodzajem wozów
paszowych. I zapowiada prezentację
szerokiej gamy paszowozów Zitech
na Targach Agrotech w Kielcach. Co
istotne, wozy paszowe Zitech są projektowane i produkowane w oparciu

8 || magazyn ludzi przedsiębiorczych

Najwyższa jakość maszyn idzie w parze
z nowoczesnym designem, bo opryskiwacze trafiają do grupy najbardziej wymagających klientów.
Dla obu rodzajów maszyn Spółka Master Agro powołała odrębne sieci dystrybucji, które tworzą
czołowe firmy dealerskie z terenu
całej Polski. Dobór najlepszych
dealerów gwarantuje najwyższą
jakość obsługi klienta oraz serwisu posprzedażnego oferowanych
maszyn, zgodnie z mottem firmy
„Najwyższa jakość z myślą o Tobie”.
o indywidualne potrzeby klienta (wóz
paszowy jest dopasowany do specyfiki gospodarstwa, może być wykonany
w niestandardowych wymiarach i parametrach).
Drugą grupą maszyn w ofercie Master
Agro są wysokiej klasy opryskiwacze samojezdne Mazzotti. Mazzotti to marka z
wielopokoleniowymi tradycjami w konstruowaniu i produkcji opryskiwaczy samojezdnych. Z technicznych rozwiązań
oraz gotowych podzespołów Mazzotti
korzystają inne znane marki w branży.

