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Tak się dba o wysoką jakość 

DORADZTWO FINANSOWE | COMPASS MONEY – doświadczeni profesjonaliści

Finanse na twoich 
usługach

…od pierwszego ziaren-
ka w hodowli

Nasza hodowla ukierunkowa-
na jest na zwiększanie plenności, 
podniesienie odporności na cho-
roby i poprawę jakości. Prioryte-
ty te wynikają z sytuacji, z jaką 
spotykamy się w kraju, Euro-
pie i na świecie – zwiększanie 
zapotrzebowania na żywność. 
Zwiększają się także wymaga-
nia klientów co do jakości pro-
duktu finalnego – mówi Włady-
sław Poślednik, Prezes Zarządu. 
Dlatego we współczesnej hodow-
li znaczenie jakości oraz odpor-
ności na stresy stale wzrasta - 
dodaje. Kolejnym powodem, dla 
którego taki stan rzeczy ma miej-
sce jest coraz popularniejsze rol-
nictwo ekologiczne, które z na-

Nasza hodowla ukierunkowana  
jest na zwiększanie plenności,  

podniesienie odporności na choroby  
i poprawę jakości.

Rolnictwo jest jednym z kluczowych segmentów polskiej 
gospodarki, a rynek nasienny jednym z jego ważnych 
elementów. Celem firm działających w branży nasiennej jest 
zaopatrzenie rolników w najwyższej jakości materiał siewny. 
Podobnie jest w przypadku Hodowli Roślin Smolice. Z pośród 
większości firm nasiennych wyróżnia ją to, że firma ta oferuje 
nasiona swoim kontrahentom z odmian własnej hodowli.  
 
W Hodowli Roślin Smolice, spółce należącej do Instytutu 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, jakość to priorytet. Przejaw 
troski o nią można spotkać na każdym kroku jej działalności. 
Wysoką jakością firmuje swoje nasiona, a to zobowiązuje.  
Jak o nią dba? Opowiada Władysław Poślednik, Prezes Zarządu.

tury rzeczy poszukuje odmian 
o wysokiej odporności na cho-
roby i na różnego rodzaju stre-
sy. Podobne wymagania stawia 
rolnictwo zrównoważone, które 
w sposób przyjazny dla środo-
wiska, wykorzystując naturalne 
zasoby, również produkuje żyw-
ność nieskażoną pozostałościa-
mi chemicznych środków ochro-
ny roślin. 

Chcąc oferować odmiany speł-
niające powyższe oczekiwania, 
smolicka hodowla poświęca 
temu wiele czasu i zaangażo-
wanie prawie ¼ zatrudnionych 
pracowników, którzy prowadzą 
selekcję w kierunku wysokiej ja-
kości cech użytkowych oraz wy-
sokiej jakości ziarna dla celów 
przetwórstwa. Jednym słowem 
o jakość dbają już od pierwsze-
go ziarenka w hodowli.

Jakość w produkcji na-
siennej… 

Tutaj dbałość o wysoki poziom 
produkcji materiału siewnego roz-
poczynamy już na plantacjach na-
siennych, dokonując selekcji roślin 
niepożądanych, a ponadto wy-
chwytując te wady, które są nie-
możliwe do stwierdzenia lub usu-
nięcia po zbiorze nasion. Ocena 
ta ma za zadanie eliminację tych 
upraw nasiennych, które nie dają 
gwarancji należytej jakości mate-
riału siewnego. Plantacje nasienne 
oceniane są pod względem ich sta-
nu, izolacji przestrzennej, rozwoju 
roślin, a w dalszej kolejności pod 
względem czystości gatunkowej 
i odmianowej, chorób i szkodni-
ków oraz zachwaszczenia – szcze-
gółowo opowiada Prezes Spółki. 

Rygor uzyskania wysokiej ja-
kości utrzymany jest także przy 
zbiorze i przetwarzaniu wszyst-
kich gatunków roślin. Kombajny 
każdorazowo przed zbiorem innej 
odmiany są dokładnie czyszczo-
ne, a ziarno uzyskane z przejazdu 
przeczyszczającego jest przezna-
czane na paszę. Dzięki takiemu 
działaniu uzyskuje się wyso-
ką czystość gatunkową i odmia-
nową. Po przywiezieniu nasion 
z pola są one poddawane wstęp-
nemu czyszczeniu, podczas któ-
rego oddzielane są zanieczysz-
czenia mineralne (pył, piasek 

i kamienie), nasiona chwastów, 
resztki słomy i ziarniaki niewy-
kształcone. Jeżeli wilgotność jest 
wyższa, to nasiona są dosuszane.

Jakość utrzymywana 
w magazynowaniu, 
czyszczeniu i zaprawia-
niu

Po wstępnym czyszczeniu 
nasiona trafiają do silosów prze-
znaczonych na magazynowanie 

Czasami nie jesteśmy w sta-
nie zapanować nad swoimi 
wydatkami, co może skutko-
wać przejściowymi kłopotami 
lub zadłużeniem. Banki w ta-
kim przypadku, zazwyczaj nie 
udzielają kredytu, nie poda-
jąc przyczyny decyzji odmow-
nej. Najlepiej wtedy udać się do 
osób, które doradztwem w tym 
zakresie zajmują się na co dzień.

Doświadczony doradca finansowy jest niezbędny w przypadku odmowy banku dotyczącej 
wsparcia kredytowego, przekazywanej niejednokrotnie bez podania przyczyny swojej 
decyzji. Dogłębna analiza dokonana przez profesjonalistę, zaufanie, partnerskie podejście do 
klienta oraz kontrola sytuacji to kwestie, z których słynie Compass Money. O tym, dlaczego 
warto zaufać doświadczonemu profesjonaliście, opowiada Kamil Muskus – Dyrektor Badań 
i Rozwoju.

Zaufanie, które procentuje

Kiedy wpadamy w pętlę fi-
nansową, najważniejsze jest 
profesjonalne wsparcie. Spo-
tkanie z doświadczonym eks-
pertem powinno rozwiać 
wszelkie wątpliwości – nie tyl-
ko w przypadku problemów 
z budżetem domowym, ale 
również w celu rozpisania pla-
nu gospodarowania środkami. 
By móc w pełni kontrolować 
swoją sytuację, warto zaufać 
specjalistom z Compass Mo-
ney. Zajmują się oni znajdowa-
niem odpowiednich usług dla 
klientów, również tych, którzy 
z różnych powodów nie mo-
gli zaciągnąć kredytu w ban-
ku. Zła historia w BIK, niere-
gularne dochody, duża ilość 
obecnych zobowiązań czy na-
wet młody wiek nie będą stano-
wiły dla nich żadnego proble-
mu. W konsekwencji ułatwiają 
znajdowanie środków w opar-
ciu o głęboką analizę historii fi-
nansowej. Każdemu z klientów 
zostaje przypisany indywidu-
alny doradca, badający zastaną 

sytuację i prognozujący ewen-
tualne rozwiązania, co w koń-
cowym rozrachunku owocuje 
stworzeniem kompleksowego 
planu. W tradycyjnym mode-
lu bankowym osoba, której hi-
storia kredytowa nie pozwala 
na wzięcie pożyczki, nie wzbu-
dza zainteresowania. Legnicka 
firma daje szansę z takim oso-
bą, a partnerskie relacje z do-
radcami, pozytywnie wpływa-
ją na wzajemny szacunek oraz 
zaufanie kontrahentów. Dzia-
łalność Compass Money sku-
pia się na dostarczaniu najwyż-
szej jakości usług finansowych 
dla odbiorców indywidual-
nych oraz biznesowych. Ofer-
ta obejmuje najpopularniejsze 
na rynku rozwiązania, takie 
jak kredyty, pożyczki oraz le-
asing. Spółka dysponuje wy-
łącznie polskim kapitałem oraz 
współpracuje z największymi 
instytucjami w kraju. Zdobyła 
zaufanie klientów dzięki szcze-
rej i indywidualnej opiece oso-
bistego doradcy finansowego 
oraz minimum formalności.

oprac. Jakub Bieniak

materiału siewnego. W przecho-
wywaniu istotne jest zachowa-
nie wszystkich parametrów 
mających wpływ na jakość ma-
teriału siewnego. Po uzyska-
niu odpowiedniej wilgotności 
przystępujemy do czyszczenia 
głównego (dokładnego), w wy-
niku którego uzyskujemy nasio-
na odpowiednie co do wielkości 
i ciężaru. Odbywa się na precy-
zyjnych urządzeniach czyszczą-
cych zakończonych stołami gra-
witacyjnymi. Następuje wtedy 
oddzielenie pośladu od dobrze 
wykształconych nasion. Dalej 

poprzez ciąg maszyn oddziela 
się ziarna chore, źle wykształ-
cone oraz porośnięte – mówi 
Władysław Poślednik. Po do-
konaniu czyszczenia tworzy się 
partie, z których urzędowy pró-
bobiorca pobiera próbę do oceny 
laboratoryjnej, gdzie badana jest 
czystość, zdolność kiełkowa-
nia, zanieczyszczenie chwasta-
mi i roślinami obco uprawny-
mi. Aby materiał siewny mógł 
zostać zakwalifikowany, musi 
spełnić urzędowe normy.

Hodowli Roślin Smolice 
w uzyskiwaniu wysokiej jako-
ści pomagają także nowoczesne 
urządzenia do zaprawiania, któ-
re pozwalają na precyzyjne po-
krycie odpowiednią zaprawą na-
sienną całej partii nasion.

W przypadku zbóż dodajemy 
dodatkowo do zaprawy nawóz 
donasienny, który m.in. zwięk-
sza siłę i energię kiełkowania na-
sion, przyspiesza początkowy 
rozwój roślin, umożliwia rośli-
nom dobre ukorzenienie i pod-
nosi odporność na złe warunki 
wilgotnościowe. W kukurydzy 

natomiast, oprócz standardowej 
zaprawy fungicydowej na życze-
nie klienta dodajemy insektycyd 
– dodaje na koniec.

Ta dbałość o najwyższą jakość 
na każdym etapie produkcji – od 
pierwszego ziarenka w hodow-
li aż po wyselekcjonowane par-
tie nasion oferowane rolnikowi 
została wyróżniona nominacją 
do prestiżowego programu JA-
KOŚĆ ROKU®, właśnie w kate-
gorii PRODUKT.

Mariusz Dorosiński


