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Granulożernie czy granulooszczędnie?
Uprawa popularnych roślin rolniczych bez mineralnych na-

wozów azotowych nie ma sensu. Rolnicy są więc skazani na 
ich coroczne zakupy, na które wydają – można sparafrazować 
– „worki” pieniędzy za worki z granulami. Ważne, aby te wy-
datki skrupulatnie notować, najlepiej w dedykowanych do tego 
celu programach komputerowych do zarządzania gospodarstwem. Taki punkt 
odniesienia pozwoli docenić wdrożenie oszczędnego nawożenia pogłówne-
go azotem, które jest już dostępne na wyciągnięcie ręki. To system zmienne-
go dawkowania nawozów azotowych na podstawie map aplikacji. Technologia 
ta nie wymaga wielkiej inwestycji finansowej. Najważniejsze jest jednak to, 
że tak wydane pieniądze szybko się zwracają i pozwalają uzyskiwać lepsze 
wyniki finansowe z każdego hektara n awożonego azotem w zmiennych daw-
kach (granulooszczędnie). Gotową mapę nawożenia (aplikacji) można wgrać 
do wielu rozsiewaczy różnych marek, które wielu z Was już posiada i nie wy-
korzystuje w pełni ich potencjału!!! Rozmawialiśmy o tym podczas I Kongre-
su Techniki Rolniczej (str. 20).

Krzysztof Płocki
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Przyszłość rolnictwa to 
już nie tylko wydajne maszy-
ny. Coraz większą rolę odgry-
wa precyzja prac np. pogłów-
nego nawożenia mineralne-
go azotem. Właśnie o nim 
– na podstawie map aplika-
cji – rozmawialiśmy podczas 
I Kongresu Techniki Rolniczej 
zorganizowanego przez naszą 
redakcję. Odbył się on 15 ma-
ja 2019 r. w Luboniu, a wzięło 
w nim udział ponad 100 osób. 

Czy warto stosować na-
wozy mineralne precyzyj-
nie, biorąc pod uwagę stre-
fową zasobność gleb na da-
nym polu i miejscowe po-
trzeby rosnących roślin? Od-
powiedź na to pytanie znają 
Marek i Karol Tulińscy, któ-
rzy od siedmiu lat wykorzy-
stują technologię precyzyj-
nego nawożenia. 

W nowoczesnym gospo-
darstwie rolnym rozsiewacz 
nawozów mineralnych po-
winien być precyzyjny, wy-
dajny oraz mieć wyposa-
żenie umożliwiające pracę 
na podstawie map aplika-
cyjnych.

I Kongres 
Techniki Rolniczej
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