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d ponad 20 lat Dr. Schoenberger wraz ze swoim
zespołem, wydaje znaną publikację - zielone Info
NU Agrar. Wydawana przez cały rok, jest cennym źródłem aktualnych porad i informacji, będących nie tylko
„receptą” na pojawiające się w danym roku problemy,
ale również cennym źródłem szerszej informacji dotyczącej zagadnień z zakresu produkcji roślinnej. Publikacja ta łączy zalecenia codziennej praktyki, z wynikami
doświadczeń, by znaleźć nowe i jak najefektywniejsze
rozwiązanie rolniczych problemów. Dla naszych klientów, opłata za Info jest wliczona w cenę doradztwa, dla
pozostałych osób zielone info jest dostępne w formie
abonamentu. Wysyłka „zielonych aktualności” następuje wg życzenia w formie elektronicznej lub drukowanej. Ukazuje się ono w wersjach dostosowanych do
danego kraju, w trzech językach: Niemieckim, Polskim
i Czeskim.

Doradztwo uprawowe

NU-Agrar Deutschland GmbH
Lindenallee 7
06449 Schackenthal
Deutschland

Telefon
Telefax
E-Mail

+49 (0)347 46 57 17 80
+49 (0)347 46 57 17 89
info@nu-agrar.de

NU-Agrar Deutschland GmbH
Saatgutlabor
Durnidistraße 6
38704 Liebenburg

Telefon
Telefax
E-Mail

+49 (0)5346 920 356
+49 (0)5346 920 935
info@nu-agrar.de

N.U. Agrar CZ s.r.o.
DružstevnÍ 498
378 56 Studená
Tschechien

Telefon
Telefax
E-Mail

+42 (0)3844 900 93
+42 (0)3844 900 04
NU-Agrar@NU-Agrar.cz

NU-Agrar Wschód Sp. z o.o.
Osiedle Zacisze 20
48-319 Chróscina Nyska
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rzed rozpoczęciem współpracy, pierwszym krokiem jest zapoznanie się z rzeczywistym stanem danego gospodarstwa. Dokładna
i szczegółowa analiza pozwala na przejście do kolejnego etapu - właściwego doradztwa rolniczego, podczas którego:
1. Określamy potencjał gospodarstwa, w oparciu o możliwości glebowo-klimatyczne, oraz rynkowe, 2. Analizujemy system uprawy i wynikające z tego plony, 3. Poszukujemy słabych punktów, które należy
wyeliminować, bądź chociaż poprawić, 4. Współpracujemy z osobami
zarządzającymi gospodarstwem, podpowiadamy jak najkorzystniej
zmodyfikować plan produkcyjny by osiągnąć zamierzony efekt – w zależności od sytuacji, oferujemy Państwu zarówno zupełnie nowe rozwiązania w gospodarstwie lub tylko częściowe modyfikacje dotychczasowych procesów produkcyjnych. 5. Wspomagamy decyzje zapadające
podczas całego okresu rozwoju roślin, starając się jak najlepiej dobrać
metody działania do sytuacji na stanowisku. Celem wspólnej konwersacji i wymiany doświadczeń, jest nie tylko zaplanowanie zwiększenia
plonów w gospodarstwie, lecz również zwiększenie stabilności ich uzyskiwania i to w sposób efektywny i ekonomicznie uzasadniony. Oznacza to, że nie dążymy do najwyższych plonów „za wszelką cenę”. Nasz
koncept uprawy ukierunkowany jest na osiągnięcie dobrego plonu pod
względem jakościowym oraz zapewnienie stabilności uzyskiwania tego
plonu na dłuższy okres. Długodystansowym celem jest utrzymanie i poprawa wydajności gleby, nie zaś chwilowe wykorzystanie jej zasobów
prowadzące do jej degradacji.
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ednym z podstawowych elementów, na którym opiera się nasze doradztwo, jest ponad 7000 własnych poletek doświadczalnych, na
których testujemy nowe rozwiązania naukowe. Na podstawie wyników
tych badań, możemy wprowadzić innowacyjne systemy i rozwiązania
w praktykę rolniczą. Badania przeprowadzane są w całej Europie Środkowej, od wybitnie nadmorskich stanowisk w Schleswig-Holstein, przez
suche (klimat kontynentalny) okolice wschodnich Niemiec, aż po południowe rejony górskie. Zakres badań rozciąga się od uprawy gleby,
strategii nawożenia, pracy z różnymi odmianami, po badania dotyczące
stosowania pestycydów. Obecnie większość badań prowadzona jest na
terenie Niemiec, wraz z ekspansją na nowe rynki, planujemy stopniowo
rozbudowywać sieć badawczą, by uzyskać możliwie pełną informację
doświadczalną dostosowaną do danej lokalizacji.
Współpracujemy z wieloma instytucjami naukowymi takimi jak: uniwersytety, instytuty, stacje badawcze. Łącząc wiadomości uzyskane
z praktyki, razem z wynikami doświadczeń, tworzymy jeden sprawny
mechanizm doradczy.

Doradztwo

P
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ierwszym krokiem jest dokładne poznanie i zanalizowanie
danego stanowiska. Wspólnie z osobą zarządzającą gospodarstwem (w przypadku bardzo dużych gospodarstw jest
to Kierownik planu produkcji lub Agronom) następuje przeanalizowanie możliwości gospodarstwa. Pod uwagę brane są czynniki zewnętrzne takie jak: gleby, przebieg pogody w danym regionie, oraz czynniki wewnętrzne: Np. specjalizacja w produkcji
danej uprawy, regionalne ograniczenia produkcyjne, płodozmian, technologia uprawy roli, czy dostępność
nawożenia
organicznego. Podczas przebiegu
Gleba
wegetacji
kontrolujemy
Woda
rozwój roślin, wspieramy decyzje zapadające
w gospodarstwie dotycząStanowisko
ce wyboru środków czy
terminów. Ciągłą analiza
sytuacji pozwala odpowiednio dopasować metody i zabiegi do realnych
warunków oraz uniknąć
Plan produkcji
ewentualnych zagrożeń.
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oradztwo stanowi, obok badań i analiz, ważną część oferowanych przez nas usług. Jako jedyni oferujemy naszym
klientom zebrane, posegregowane i przygotowane wiadomości dotyczące całokształtu
produkcji roślinnej dla całego okresu wegetacji.
Celem doradztwa jest
stworzenie
jednolitego
i spójnego planu produkcyjnego,
uwzględniającego płodozmian, wybór
odmian, uprawę gleby, wysiew, nawożenie, ochronę
roślin oraz wszystkie dodatkowe zabiegi.
Standardowo doradztwo opiera się o wizytę przed sezonem,
gdzie zostają określone cele produkcyjne, potencjał, dobrane
odmiany oraz programy nawożenia i ochrony. W późniejszym
okresie podczas wegetacji roślin jesteśmy w bezpośrednim
kontakcie z osobami zarządzającymi uprawą i świadczymy
doradztwo podczas wizyt polowych w gospodarstwie oraz pośrednio przez telefon i Internet. Wizyty przeprowadzone bezpośrednio na polach odbywają się w fazach krytycznych dla rozwoju roślin, średnio 4-5 razy w ciągu całego okresu wegetacji.
Podczas wizyt bezpośrednich :
1. przeprowadzamy dokładne analizy sytuacji rozwojowej
roślin,
2. oceniamy aktualny potencjał uprawy,
3. wskazujemy możliwe zagrożenia i drogę ich eliminacji,
4. precyzyjnie doradzamy zabiegi dostosowane do realnej
sytuacji na polu.

Szkolenia/Seminaria

U Agrar jest niezależną firmą doradczą, specjalizującą się w technologiach i technikach uprawy roli i produkcji roślinnej. Jako łącznik pomiędzy nauką a praktyką, NU Agrar jest od 25 lat partnerem
dla nowoczesnych i postępowych rolników, pomagającym wprowadzać
wiedzę naukową do codziennej praktyki rolniczej. Nasz zespół doradczy opiekuje się obecnie areałem uprawowym ponad 1.000.000 ha.
Doradzamy w gospodarstwach położonych w całej Europie: od Danii
i Francji, aż po Ukrainę i Węgry. Wiedza płynąca z doświadczalnictwa
oraz praktyki zostaje na bieżąco przekazywana do gospodarstw, z którymi współpracujemy. Nasi doradcy posiadają szeroką wiedzę agronomiczną, dodatkowo, każdy z nich specjalizuje się w wybranej dziedzinie
produkcji rolnej, którą cały czas rozwĳa i pogłębia. Wewnętrzny system
wymiany informacji pozwala na szybkie przekazywanie interesujących
wiadomości i spostrzeżeń pomiędzy wszystkimi doradcami. Gwarantuje to wysoki i co najważniejsze, zawsze aktualny poziom wiedzy naszych pracowników.

Własne laboratorium

N

Zakres usług
Analizy stanowiska

Kim jesteśmy?

U

zupełniająco, do doradztwa prowadzonego bezpośrednio w gospodarstwach, oferujemy seminaria i szkolenia
dla osób zarządzających gospodarstwem/ uprawą oraz ich
współpracowników. Oferta ta jest skierowana zarówno do
początkujących kierowników, gdzie zostaną oni wprowadzeni
w zagadnienia agronomiczne, jak i dla grupy
doświadczonych profesjonalistów. Ci drudzy
mogą pogłębić oraz
uaktualnić swoją wiedzę, ponieważ zakres
tematyczny prowadzonych szkoleń jest bardzo szeroki i obejmuje
całokształt problemów
i zagadnień związanych
z produkcją roślinną.
Drugorzędnym celem szkoleń jest wymiana ciekawych doświadczeń, oraz odnajdywanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w praktyczne rolnictwo. W obecnej chwili,
kursy takie odbywają się w centrali firmy NU agrar w Niemczech, wraz z dalszym rozwojem firmy będziemy je wprowadzać w kolejnych krajach.
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drowy, witalny materiał siewny jest podstawą produkcji roślinnej. By zapewnić naszym klientom wiarygodne i pewne
wyniki, wybudowaliśmy w Liebenburgu własne laboratorium
nasienne. Oprócz naszych specjalistów, nad prawidłowością
wyników, czuwają tam również niezależni zewnętrzni eksperci,
dlatego możemy być przekonani o poprawności i dokładności
oferowanych badań. Mierzymy nie tylko siłę i energię kiełkowania, ale szczególnie ważne przy materiale siewnym porażenie nasion patogenami,
z jego natężeniem oraz ich
rozpoznaniem. Prowadzimy także specjalne testy
przeznaczone specjalnie
dla gospodarstw ekologicznych. Szeroki zakres
fitopatologicznych badań,
prowadzonych na materiale roślinnym podczas
wegetacji, pozwala na bardzo wczesne wykrycie porażenia, oraz, w oparciu o prognozy pogody, stworzenie odpowiednio skutecznego programu
ochronnego dla upraw.

