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Zabezpiecz najwyższy
plon rzepaku

Extra potencjał plonowania:
PX108, PX109

®

MIESZANCE RZEPAKU

NOWY

Stabilne i niezawodne:
PR46W20, PR46W26, PT225

Mieszańce standardowe

Ochrona przed kiłą kapustnych:
PT235, PT242

Rozwiązanie na chwasty:
PT228CL, PX111CL

DuPont Pioneer oferuje bezpieczeństwo  i pomaga sprostać wyzwaniom uprawy rzepaku.
Jako lider technologii oferujemy innowacyjne rozwiązania spełniające Twoje oczekiwania.
Nasz asortyment rzepaku to nie tylko tradycyjne mieszańce i mieszańce półkarłowe MAXIMUS, ale również
mieszańce odporne na kiłę i Clearfield.

Przekonaj się sam podczas naszych imprez polowych. Zapraszamy serdecznie!
Więcej informacji na www.pioneer.com
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Dni Pola coraz popularniejsze

� Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH, 
Minikowo (4�5 lipca), www.kpodr.pl

� Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato, Zarzeczewo 
(8 sierpnia), www.kpodr.pl

� ROLTECHNIKA � Wystawa Rolnicza, Wikowice 
(22�23 sierpnia), www.roltechnika.pl

� XIX Pałuckie Targi Rolne i Wystawa Zwierząt, Żnin 
(22�23 sierpnia), www.kpodr.pl

� XXII Krajowe Dni Ziemniaka �Wielkopolska pyra�, 
Marszew (23 sierpnia), www.wodr.poznań.pl

� XXIV Promocyjno-Handlowa Wystawa ROL-SZANSA 
2015, Piotrków Trybunalski (29�30 sierpnia), 
www.lodr-bratoszewice.pl

� XXIV Krajowa Wystawa Rolnicza, Częstochowa 
(4�6 września), www.czwa.odr.net.pl

� Jesienne Targi �Wszystko dla Rolnictwa� i Wystawa 
Zwierząt, Olsztyn (5�6 września), www.w-modr.pl

Nie marnujmy wysiłków 
Rozmowa ze Stanisławem 

Kacperczykiem, 
prezesem Polskiego 

Związku Producentów 
Roślin Zbożowych.

Odmiany pszenicy ozimej 
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To jest to...
Monsanto uruchomiła nową stronę in-

ternetową dedykowaną marce nasion  kuku-
rydzy i rzepaku ozimego DEKALB®. Witry-
nę charakteryzują szczegółowe informacje 
o odmianach, wynikach plonowania, tech-
nologii uprawy, informacje o promocjach 
i wydarzeniach. 

Użytkownicy mogą również przeczy-
tać wywiady z rolnikami, wyszukać adres 
najbliższego dystrybutora czy kontakt do 
przedstawiciela handlowego. Stronę wyróż-
nia także nowoczesna szata graÞ czna. Wi-
tryna działa pod adresem www.dekalb.pl.

DEKALB® to marka nasion najlepszych 
odmian rzepaku ozimego  i kukurydzy. Two-
rzone są one w oparciu o bogaty potencjał 
genetyczny.  Stoi za nimi wiedza Þ rmy Mon-
santo i ponad stuletnia tradycja postępu ge-
netycznego.

Czy wiesz, że...
Polska staje się potentatem 

w produkcji kawioru. Na razie 
wyprzedzają nas jescze Włosi � 
niekwestionowany lider w Euro-
pie oraz Francja i Niemcy. Nasz 
kraj zajmuje w tej klasyÞ kacji 
czwarte miejsce. Ale kto wie, 
co będzie za rok, dwa, skoro już 
dziś masa hodowanego u nas je-
siotra jest największa na konty-
nencie. Zwiększenie produkcji 
kawioru to więc tylko kwestia 
czasu � wszak na pierwsze pozy-
skanie ikry z jesiotra czekać trze-
ba kilka lat. Co ciekawe, jedna 
z Þ rm zajmująca się hodowlą tej 
ryby znajduje się w wojewódz-
twie łódzkim, na obszarze, gdzie 
nie ma ani rzek, ani jezior. Ryby 
dorastają w zbiornikach po da-
chem, a woda cyrkuluje w obie-
gu zamkniętym.

Warto w tym miejscu dodać, 
że w tej z pozoru nietypowej jak na polskią warunki produkcji ma swój 
udział również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do 
rolników i Þ rm zajmujących się produkcją i przetwórstwem ryb za po-
średnictwem Agencji traÞ ło już ponad 5 mld zł, kolejne 3 mld zł traÞ  
w latach 2014�2020.

Większość produkowanego u nas kawioru wysyłana jest za granicę. 
A szkoda, bo chciałoby się powiedzieć �smacznego�.

Siewnik ATS

Nowy obiekt

Zapowiadany od pewnego czasu przez 
Þ rmę Agro-Tom z Pogorzeli siewnik ATS, jest 
już dostępny na rynku. Na razie oferowany 
jest w wersji o szerokości 3 m. W przyszło-
ści Þ rma planuje również produkcję maszy-
ny o szerokości roboczej 2,5 m oraz 4 m. 
Podstawowe dane techniczne: pojemność 
500 l,  waga 500 kg, zapotrzebowanie mocy 
50�70 kM. W wyposażeniu standardowym 
znajdują się: przekładnia bezstopniowa, 
podest załadunkowy, redlice stopkowe, sito 
zbiornika, aparaty do wysiewu zbóż i na-
sion drobnych. Opcjonalnie można zamon-
tować: redlice talerzowe, zespół dociskowo-
kopiujący, komputer.

W Þ rmie Tad-Len z Zielonej Wsi powstaje nowy obiekt produkcyj-
no-biurowy o powierzchni 4500 m2 (w tym hale 4300 m2). Obecnie 
trwają prace wykończeniowe tj. tynkowanie ścian zewnętrznych hali 
i budowa drogi dojazdowej. Hala pomieści wszystkie maszyny i urzą-
dzenia niezbędne do produkcji oraz montażu. W części  biurowej znaj-
dują się pomieszczenia socjalne dla naszej załogi.

Planowany termin odbioru i początek przeprowadzki zakładu to 
koniec września 2015 r.
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Najnowsza generacja
Roundupowanie przed żniwami stało się 

w Polsce standardem. Jest to nie tylko spo-
sób na zwalczenie chwastów wieloletnich 
(perz, ostrożeń, powój), ale również na 
dosuszenie całych roślin, co pozwala na 
płynny zbiór i brak przestojów w trakcie 
żniw. Roundup 480 Flex 480 jest prepa-
ratem o bardzo szerokim zastosowaniu, 
który polecany jest m.in. do użycia przed-
żniwnego w uprawach rzepaku i pszenicy. 
Herbicyd ten umożliwia bardziej efektyw-
ne planowanie żniw, ich przyspieszenie, 
polepszenie parametrów zbieranego ziar-
na. Tym samym pozwala zmniejszyć na-
kłady, a zwiększyć zyski. Dodatkowo tak 
przygotowana plantacja szybciej dosycha 
po deszczu czy porannej rosie. Produkt wy-
różnia się szybkim pobieraniem przez roślinę sub-
stancji czynnej i jej przemieszczeniem do korzeni. Pamiętać należy 
jednak, aby w okresie występowania wysokich temperatur zabieg 
wykonać rano lub wieczorem.
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ES Mercure F1...
...to odmiana mieszańcowa (Þ rmy Euralis), 
wpisana do krajowego rejestru w 2009 roku. 
Potencjał plonowania najlepiej oddają wyni-
ki doświadczeń rejestrowych z lat 2007�2008, 
w których plon nasion wyniósł 51,7 dt/ha. Poza 
wysokim i stabilnym plonowaniem ES Mercure 
charakteryzuje się podwyższoną odpornością na 
najważniejsze choroby grzybowe rzepaku � su-
chą zgniliznę (Phoma) i zgniliznę twardzikową  
(Sclerotinia). Rośliny są średniowysokie do wy-
sokich, ale o dobrej odporności na wyleganie. 

Ważny z agrotechnicznego punktu widzenia 
jest bardzo szybki rozwój jesienny młodych sie-
wek, co czyni ES Mercure przydatnym do opóź-
nionego siewu � jest to ważne przy opóźnionych 
żniwach oraz w przypadku niepogody w okre-
sie siewu rzepaku. Rośliny szybko przechodzą 
przez fazę najwolniejszego rozwoju części nad-
ziemnych � i od fazy 4�5 liścia  szybko budu-
ją biomasę, kompensując słabszy rozwój spo-
wodowany opóźnionym siewem. Ważną cechą 
w aspekcie tempa rozwoju jesiennego jest rów-
nież dobra odporność tej odmiany na stosowa-
nie herbicydów zawierających w swym składzie 
substancję aktywną chlomazon. Ta powszechnie 
stosowana substancja aktywna niszcząc uciążli-
we w łanie rzepaku chwasty (głównie przytulię 
czepną), powoduje spowolnienie wzrostu mło-
dych roślin rzepaku zwłaszcza w niekorzyst-
nych warunkach pogodowych (niskie tempera-
tury, nadmierne opady).

W ocenie rzepaku ozimego nie sposób nie 
wspomnieć o zimotrwałości. W ocenie COBO-
RU � ES Mercure była jedną z najlepiej zimują-
cych odmian po najcięższej w ostatnich latach 
zimie w 2012 roku. 

ES Mercure to idealny wybór do siewu punk-
towego, gdyż rośliny mają wybitną zdolność do 
tworzenia rozgałęzień bocznych. To na nich wy-
twarzana jest główna cześć plonu nasion. 

ES Mercure nie zawodzi! Świadczy o tym ro-
snące od lat grono zadowolonych klientów.

Szepietowo � Targowy Lider

Dyrektor PODR Grzegorz Mikołajczyk (z prawej) oraz jego zastępca i zara-
zem komisarz targów Marek Skarżyński

Wielokrotnie pi-
saliśmy o osiągnię-
ciach Podlaskiego 
Ośrodka Doradz-

twa Rolniczego w Szepietowie. 
Organizowane tam Wystawy 
Zwierząt Hodowlanych oraz Dni 
z Doradztwem Rolniczym przy-
ciągają tłumy nie tylko okolicz-

nych rolników, ale również wy-
stawców maszyn, producentów 
nawozów sztucznych, środków 
ochrony roślin. Nic więc dziw-
nego, że szepietowski PODR 
otrzymał tytuł Targowego Lide-
ra. Już po raz piąty!

Jeszcze raz serdecznie gra-
tulujemy.



� Jaki jest areał zbóż w tym 
roku?

� Pytanie proste, a odpowiedź 
trudna, bo trzeba ją opierać na tzw. 
domniemaniach. Myślę, że będzie 
to 7,3�7,5 mln ha. Trochę mniej niż 
przed rokiem, gdyż w większych 
gospodarstwach 5 proc. gruntów  
trzeba było w tym roku wyłączyć 
z użytkowania i przeznaczyć na tzw. 
zazielenienie, które w większości, 
bo w 3,5�4 proc. gruntów odbyło się 
kosztem zbóż

� Jakich w tym roku oczekuje się 
plonów i zbiorów?

� Ja na ogół unikam robienia ja-
kichś prognoz przed żniwami, ale 
myślę, że i plony, i zbiory będą niż-
sze niż w roku ubiegłym. Warunki 
dla wzrostu zbóż nie były w tym roku 
sprzyjające. Najpierw chłodna wio-
sna, później susza, która punktowo 
była bardzo dotkliwa, no i ten obo-
wiązek zazielenienia, który wyłączył 
z produkcji część użytków rolnych. 
Tylko z tego ostatniego powodu zbio-
ry zbóż mogą być o około 1 mln ton 
mniejsze. Tymczasem słyszy się, nie 
wiadomo na czym oparte nadzieje, 
że tegoroczne zbiory wyniosą 30�31, 
a nawet ponad 31 mln ton. Naszym 

zdaniem, najbardziej prawdopodob-
ny jest wynik 28 mln ton. Zawyżone 
prognozy zbiorów nie służą rolnikom, 
bo już na wstępie powodują oferowa-
nie niższych cen skupu zbóż.

 � A jakich cen spodziewają się 
w tym roku rolnicy? 

� Ceny skupu zbóż powinny być 
takie, by rekompensowały rolnikom 
koszty produkcji i zapewniały jej 
opłacalność. Będą one jednak zale-
żały także od ilości i jakości zbiorów 
w Europie i w świecie. Jedno jest 
natomiast pewne, przyjęta przez Ko-
misję Europejską i obowiązująca już 
od kilku lat interwencyjna cena sku-
pu zbóż będzie ceną martwą, zresz-
tą już od dawna nie wpływa ona na 
sytuację na rynku zbóż. Myśmy już 
4�5 lat temu proponowali podnie-
sienie jej do co najmniej 150 euro za 
tonę zbóż i obecnie tak samo myśli 
nasz minister czy senacka komisja 
rolnictwa i rozwoju wsi. Ale nasze 
apele do Komisji Europejskiej i do 
europejskich organizacji rolniczych 
COPA-COGECA nie przynoszą skut-
ku. Ba, obawiamy się nawet, że przy 
dalszej liberalizacji Wspólnej Polity-
ki Rolnej interwencyjny skup zbóż 
może być w ogóle zlikwidowany!

 � Ilu jest w Polsce producentów 
zbóż?

� Myślę, że prawie tyle samo, ile 
jest gospodarstw rolnych, czyli pra-
wie 1,5 miliona. 

� Ale przecież nie wszystkie go-
spodarstwa sprzedają zboże�

� W Polsce ukształtowały się 
dwa typy gospodarstw: tradycyjne, 

Nie marnujmy wysiłków 
Rozmowa ze Stanisławem Kacperczykiem, 
prezesem Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.



które uprawiają zboża dla własnych 
potrzeb i nie mają większych związ-
ków z rynkiem oraz gospodarstwa 
towarowe, których udział oceniam 
na 15�25 proc. i ta liczba ciągle ro-
śnie. Uprawa zbóż jest tu już w peł-
ni nowoczesna, na polach widzi się 
ścieżki przejazdowe służące zabie-
gom ochrony roślin i te gospodarstwa 
produkują już zboża na rynek. 

� Na którym, podobno, nie za-
wsze dzieje się najlepiej...

� To prawda. Zacznijmy od tego, że 
podawane przez media ceny zbóż na 
rynku są na ogół cenami ofert, a nie ce-
nami transakcji, które są przeważnie 
sporo niższe. Ale są ważniejsze spra-
wy. Na rynku zbóż w Polsce nie ma 
niezależnych laboratoriów do oceny 
jakości ziarna, rolnik jest tu zdany na 
ocenę tego, kto od niego to ziarno ku-
puje. Nie uwzględnia się też w skupie 
zbóż kosztów transportu. A przewóz 
ziarna, np. z Zamojszczyzny do portu 
w Szczecinie czy w Gdańsku kosztuje 
do 110 zł za tonę. Martwi nas też wi-
doczne od jakiegoś czasu podcinanie 
skrzydeł spółce ELEWARR, która ze 
swoimi magazynami o pojemności 
700 tys. ton mogłaby wpływać na 
stabilizowanie cen ziarna na rynku. 
Zapowiedź likwidacji tej spółki od 
razu utrudnia jej uzyskanie kredytów 
i spełnianie tej stabilizującej roli.

� Nie jest tajemnicą, że plony 
zbóż są w Polsce znacznie niższe od 
średnich w Unii Europejskiej. To też 
ma przecież wpływ na opłacalność 
ich produkcji...

� Przyczyn niższych w Polsce plo-
nów zbóż jest wiele: słabsze gleby, 
gorszy klimat, kilka razy niższe niż 

we Francji czy w Niemczech korzy-
stanie z kwaliÞ kowanych nasion itd. 
No i tu mamy przykład marnowania 
naszych wysiłków. Otóż przez wiele 
lat, wspólnie z ośrodkami doradztwa 
rolniczego, zachęcaliśmy rolników 
do korzystania z tych nasion, pań-
stwo wprowadziło nawet dopłaty do 
ich zakupu, ale w ostatnim roku zo-
stały one ni stąd ni zowąd obniżone. 
Czyli część naszej pracy poszła jakby 
na marne. 

� Związek, którym pan kieruje, 
zwraca również uwagę na bardzo 
w Polsce słabą infrastrukturę w han-
dlu zbożami...

� Byłem niedawno w Teksasie, tam 
statek o ładowności 60 tys. ton zapeł-
niano ziarnem w ciągu doby. U nas 
nie ma w portach ani tak dużych ma-
gazynów na zboża, ani tak wydajnych 
urządzeń załadunkowych.

� Ale kto powinien sÞ nansować 
te inwestycje? 

� W ich Þ nansowaniu mogłoby 
też uczestniczyć państwo. Powinno 
mieć udział w ich tworzeniu. Skarb 
Państwa sprawuje nadzór nad budo-
wą np. gazoportu, a infrastruktura 
dla możliwości eksportu polskich 
zbóż też jest dla polskiej gospodarki 
ważna. 

� Czy w tworzeniu takiej infra-
struktury nie powinni mieć swojego 
udziału rolnicy?

� Też mogliby mieć w tym swój 
udział. We Francji rolnicy eksportują 
swoje zboże bez opłacania pośred-
ników, ale u nas to jeszcze nie jest 
ten etap samoorganizowania się wsi. 
W następstwie błędów przeszłości 
utrzymuje się u nas niechęć rolników 

do organizowania się w spółdzielnie, 
a i władze nie traktują tych organiza-
cji szczególnie przyjaźnie.

� Czy producentów zbóż nie mar-
twi malejący z każdym rokiem po-
pyt na produkty zbożowe?

� Oczywiście, że martwi. A spada 
nie tylko zużycie zbóż na pasze, ale 
maleje też spożycie bezpośrednie. 
Np. spożycie chleba zmniejszyło się 
już do około 50 kg na mieszkańca 
rocznie. Te 11�12 mln świń, a tylko 
tyle jest ich teraz w Polsce, też nie 
zje tyle zbóż, co 23 mln sztuk, bo ta-
kie pogłowie bywało w przeszłości. 
Z chowu trzody chlewnej wycofały 
się zwłaszcza gospodarstwa małe, 
które obawiały się, że nie sprostają 
obecnym wymaganiom higieniczno-
sanitarnym. A powinny do chowu 
świń powrócić, bo ma on też wiele 
zalet. Pozostały w gospodarstwach 
puste budynki inwentarskie, no i rol-
nik ma teraz mniej nawozów natu-
ralnych, którymi kiedyś zastępował 
nawozy mineralne.

 � A wracając do spożycia bez-
pośredniego, czy Polacy nie za mało 
doceniają obecnie walory produk-
tów zbożowych? W końcu w żadnej 
modlitwie nie proszą o mięso, mleko 
czy cukier, tylko o produkt zbożo-
wy.

� Tak, mówi się przecież �chleba 
naszego, powszedniego daj nam dzi-
siaj�. Ja bym do tego dodał: chleba 
pełnoziarnistego, bo produkty z peł-
nego przemiału zbóż mają największą 
wartość.

� Dziękuję za rozmowę.
 

Rozmawiał: Edmund Szot
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Zasady korzystania z odmian ob-
jętych ochroną wyłącznego prawa 
w ramach przywileju odstępstwa 
rolnego to wciąż temat budzący 
żywe zainteresowanie wśród rol-
ników. Na czym polega odstępstwo 
rolne?  

Odstępstwo rolne jest to nic inne-
go jak siew materiału z własnego zbio-
ru zbóż, rzepaku, ziemniaków i kilku 
innych gatunków roślin bez pisemnej 
zgody hodowcy. Jeżeli jest to materiał 
ze zbioru odmian chronionych wy-
łącznym prawem, to aby uznać taki 
siew za legalne odstępstwo rolne, 
muszą zostać spełnione następujące 
warunki: rolnik wysiewa materiał ze 
zbioru na gruntach rolnych, których 
on sam (a nie osoby trzecie) jest po-
siadaczem, a następnie wpłaca ho-
dowcy opłatę w wysokości 50% opła-
ty licencyjnej. Na uiszczenie opłaty 
za skorzystanie z odstępstwa rolnego 
rolnik ma 30 dni od dnia siewu.

Na co przeznaczane są środki 
uzyskane z tych opłat?

Zarówno opłaty licencyjne, jak 
i opłaty za odstępstwo rolne, są 
istotnym, choć ciągle jeszcze niewy-
starczającym źródłem zapewnienia 
ciągłości hodowli zachowawczej dla 
odmian istniejących oraz hodowli 
twórczej nowych odmian. Ponieważ 
na polskim rynku popyt na kwaliÞ -
kowany materiał siewny w przypad-
ku ziemniaka, zbóż i strączkowych 
jest ciągle zbyt mały w porównaniu 
do innych państw Unii Europejskiej, 
kwoty wpływające do hodowców 
z tytułu opłat licencyjnych nie są 
wysokie. Paradoksalnie, wpływy za 
korzystanie z przywileju odstępstwa 
rolnego również są małe. Dlaczego? 
Zauważmy, że spora liczna gospo-
darstw rolnych w Polsce to gospodar-

stwa niewielkie (tzw. �drobni rolni-
cy�), które, pomimo iż sieją głównie 
materiał niekwaliÞ kowany, zwolnio-
ne są z opłat za odstępstwo rolne. 
Problem stanowi również tzw. szara 
strefa, oferująca tańszy, niekwaliÞ ko-
wany materiał do siewu; z tej oferty 

chętnie korzysta wielu rolników, nie 
bacząc na to, iż naruszają w ten spo-
sób wyłączne prawo. W efekcie ho-
dowcy działający w Polsce, zamiast 
skoncentrować się hodowli, zmusze-
ni są do poszukiwania środków na 
sÞ nansowanie programów hodow-
lanych, aby utrzymać się na rynku 
odmian. A nie są to małe pieniądze! 
Wyhodowanie jednej odmiany zboża 

to kosztuje średnio 2�4 mln zł i trwa 
około 5�10 lat. Rolnicy często nie 
zdają sobie sprawy, jak duży jest ich 
wpływ na kształt rynku nasiennego. 
Tymczasem to bardzo proste: im wię-
cej areału rolnicy obsieją odmianami 
danego hodowcy, tym więcej hodow-
ca ten otrzyma opłat licencyjnych 
i opłat z odstępstwa rolnego. Jednym 
słowem, promotorem Þ nansowym 
postępu odmianowego jest rynek, 
a nie unijny lub krajowy budżet. 

Czy naruszenia wyłącznego pra-
wa to powszechny problem?

Niestety tak. Zwłaszcza, że pod-
czas siewu łatwo naruszyć wyłączne 
prawo do odmian roślin. Wszystko 
zależy do tego, co rolnik zdecyduje 
się wysiać. Najbezpieczniej jest ko-
rzystać z kwaliÞ kowanego materiału 
siewnego, który produkowany jest na 
podstawie licencji od hodowcy, z za-
chowaniem urzędowych procedur. 
Jeżeli rolnik zdecyduje się na siew 
ze zbioru, może dojść do naruszenia 
wyłącznego prawa, gdy wysieje od-
mianę syntetyczną lub mieszańcową 

(F1) lub gatunek, który nie jest do-
puszczony ustawowo do odstępstwa 
rolnego (np. facelia, gorczyca lub tra-
wy). Natomiast siejąc materiał naby-
ty niekwaliÞ kowany, np. z �wymiany 
sąsiedzkiej� lub �z targowiska�, rolnik 
może być niemal pewien, iż narusza 
wyłączne prawo. Nasiona towarowe 
to nie materiał siewny � dlatego, jeśli 
pochodzą spoza gospodarstwa, nie 

Będąc przedsiębiorcą, rolnik ma obowiązek 
przestrzegać dotyczących go przepisów, również 
tych związanych z ochroną prawną odmian roślin

Rozmowa z Pawłem Kochańskim, prezesem Agencji Nasiennej

Motorem postępu odmianowego 
jest rynek, a nie budżet 



można wykorzystywać ich do siewu. 
Niestety, tego typu sytuacje ciągle 
jeszcze są dość powszechne � mogą 
dotyczyć nawet 30�40% zasiewów 
w polskich gospodarstwach rolnych. 

Jak można poprawić tę sytuację? 
Jakie działania w tym zakresie pro-
wadzi Agencja Nasienna? 

Wszystko zależy od zwiększenia 
świadomości rolników i ich podejścia 
do kwestii przestrzegania przepisów. 
Jak długo rolnicy nie będą świado-
mi własnego wpływu na polski ry-
nek nasienny, o czym już wcześniej 
wspominałem, tak długo naruszenia 
wyłącznego prawa będą na porząd-
ku dziennym. Nie zapominajmy 
przy tym, że naruszanie wyłącznego 
prawa przynosi szkodę nie tylko ho-
dowcom, pozbawiając ich funduszy 
na opracowanie nowych odmian, ale 
szkodzi również rolnikom. Działając 

wbrew prawu, rolnicy narażają się 
na dotkliwe sankcje cywilno-prawne, 
a przy tym pośrednio przyczyniają się 
do zawężenia oferty nowych odmian, 
które przestaną tworzyć pozbawieni 
środków hodowcy. 

Niezmiernie istotna jest edukacja. 
Hodowcy roślin organizują rozmaite 
imprezy handlowe i edukacyjne � 
przykładem są choćby Dni Pola, pod-
czas których rolnicy mogą uzyskać 
szeroką wiedzę o nowych odmianach 
i ich ochronie prawnej. Agencja Na-
sienna, jako organizacja hodowców, 
wspiera hodowle w tych działaniach. 
Rokrocznie publikujemy materiały 
edukacyjne zarówno w branżowej 
prasie rolniczej, jak i w tytułach lo-
kalnych, przybliżające problematykę 
ochrony prawnej odmian roślin oraz 
przestrzegające przed naruszaniem 
wyłącznego prawa. W poprzednich 
latach, we współpracy z telewizją rol-
niczą TVR oraz poznańskim oddzia-
łem Telewizji Polskiej S.A., przygoto-
waliśmy cykl audycji popularnonau-
kowych, w których pokazaliśmy, jak 
przebiegają poszczególne etapy prac 
nad wyhodowaniem i zarejestrowa-
niem nowych odmian roślin rolni-
czych, na czym polega produkcja 
licencjonowanego materiału siewne-

go oraz praca instytucji związanych 
z rynkiem nasiennym.

Obok edukacji istotną rolę odgry-
wa jednak nadzór. W tym zakresie 
niezbędne jest wsparcie hodowców 
przez organy administracji publicz-
nej, a w szczególności Państwową 
Inspekcję Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa (PIORiN), sprawującej kon-
trolę nad procesem wytwarzania, 
kwaliÞ kacji oraz obrotu nasionami. 
Nieco gorzej wygląda kwestia nadzo-
ru organów ścigania i sprawiedliwo-
ści nad wspomnianą już szarą strefą, 
ze względu na przekonanie o niskiej 
szkodliwości społecznej narusza-
nia wyłącznego prawa. Przekonaniu 
temu przeczy jednak wysokość strat 
ponoszonych przez hodowców w wy-
niku nielegalnego obrotu materiałem 
siewnym, sięgająca 180 mln złotych 
rocznie. 

Jakie inne zadania, oprócz edu-
kacji, realizuje Agencja Nasienna 
jako organizacja hodowców?

Agencja Nasienna ma również 
możliwość prowadzenia działań 
kontrolnych. Zajmujemy się kontro-
lą umów licencyjnych oraz kontrolą 
rozliczeń rolników z hodowcami za 
siew z własnego zbioru; zbieramy 
też opłaty za korzystanie z odstęp-
stwa rolnego. W trakcie takich kon-
troli ujawniliśmy, że około 72% opłat 
nie jest wykazywana i płacona do-
browolnie � wynik ten dowodzi, jak 
bardzo potrzebne są tego typu dzia-
łania. Oprócz bezpośrednich kontroli 
w gospodarstwach rolnych Agencja 
wysyła wnioski kontrolne o udziele-
nie informacji, czy rolnik korzystał 
z odstępstwa rolnego. Nieudzielenie 
odpowiedzi na takie wnioski skut-
kuje skierowaniem sprawy do sądu. 
Wszystkie nasze działania mają na 
celu uzmysłowienie rolnikom, iż 
prowadzenie gospodarstwa rolnego 
to również rodzaj działalności go-
spodarczej; będąc przedsiębiorcą, 
rolnik ma obowiązek przestrzegać 
dotyczących go przepisów, również 
tych związanych z ochroną prawną 
odmian roślin. 

Lidia Biernacka

Wyhodowanie jednej odmiany zboża kosztuje 
średnio 2�4 mln zł i trwa ok. 5�10 lat
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Odmiany pszenicy ozimej 
Spośród zbóż uprawianych w Polsce, największe 
znaczenie ma pszenica ozima. Według danych GUS 
średnia powierzchnia uprawy w ostatnich dwóch 
latach wynosiła 1,9�2,0 mln ha (w roku 2012 z powodu 
wymarzania areał wyniósł niecałe 1,4 mln ha).

Co roku do Krajowego rejestru 
pszenicy ozimej wpisywane są 

nowe, wartościowe odmiany. Jesienią 
2014 roku zarejestrowano 10 nowych 
odmian: Belissa, Florus, Franz, Hon-
dia, KWS Dakota, KWS Loft, Ohio, 
RGT Kilimanjaro, Rotax i Tobak. 
W lutym 2015 roku zarejestrowano 
kolejnych 11 odmian: Consus, De-
lawar, Florencia, Gimantis, Janosch, 
KWS Malibu, Leandrus, Pokusa, Roc-
kefeller, Silenus i Skippy. Dla pełnego 
obrazu ruchu odmianowego, należy 
wymienić jeszcze odmiany skreślo-
ne z KR. W roku 2014 takich odmian 
było 10: Dorota, Garantus, Look, Ko-

biera, Mikula, Muza, Alcazar, Batuta, 
Figura i Kampana. W roku bieżącym, 
jak dotąd, żadnych skreśleń nie było. 
Obecnie w Krajowym rejestrze psze-
nicy ozimej znajdują się 94 odmiany, 
w tym jedna z grupy technologicznej 
elitarne chlebowe (E), 50 � z grupy ja-
kościowe chlebowe (A), 31 � z grupy 
chlebowe (B), jedna � na ciastka (K) 
i 11 � z grupy pastewne lub inne (C). 
Odmiany zaliczone do grup E, A, B 
są przydatne do wypieku chleba, stąd 
w nazwie określenie �chlebowa�. 
W roku 2014 wprowadzono uszcze-
gółowienie nazw dla grup �elitarnej� 
i �jakościowej�, co miało na celu jed-

noznaczne określenie jakości ziarna 
i jego przeznaczenia.

Na rynku nasiennym oferowana 
jest duża liczba odmian pszenicy ozi-
mej (zarówno z Krajowego rejestru 
jak i z CCA), wybór najbardziej od-
powiedniej dla danego gospodarstwa 
nie jest więc łatwy. W podjęciu de-
cyzji pomocne powinny być przede 
wszystkim wyniki doświadczeń pro-
wadzonych w ramach Porejestrowe-
go doświadczalnictwa odmianowego. 
Doświadczenia PDO z pszenicą ozi-
mą prowadzone są corocznie w blisko 
70 lokalizacjach, zarówno w stacjach 
COBORU jak i przez inne podmioty 



zainteresowane wdrażaniem po-
stępu rolniczego do praktyki rol-
niczej (jednostki hodowli, ośrodki 
doradztwa rolniczego, uczelnie 
rolnicze itd.). Na podstawie wy-
ników PDO tworzone są �Listy 
odmian zalecanych do uprawy na 
obszarze województwa (LOZ)�. 
Listy tworzone są regionalnie, 
na szczeblu poszczególnych wo-
jewództw i corocznie aktualizo-
wane. W roku 2015 odmianami 

rekomendowanymi w najwięk-
szej liczbie województw są Linus 
i KWS Ozon oraz Patras, Ostroga 
i Sailor. Listy dostępne są na stro-
nie www.coboru.pl.

Ważnym elementem agrotech-
niki jest stosowanie kwaliÞ ko-
wanego materiału siewnego. Po-

wierzchnia plantacji nasiennych 
z pszenicą ozimą w roku 2014 we-
dług danych PIORiN wynosiła bli-
sko 28 tys. ha. Największy udział 
w nasiennictwie mają obecnie od-
miany z grupy A � 48 proc. Udział 
odmian z grupy B był znacznie 
mniejszy i wynosił 19 proc. Zna-
czenie odmian pastewnych, na 
ciastka oraz jedynej odmiany eli-
tarnej było niewielkie. Udział od-
mian z CCA wynosił 29 proc. Spo-

śród odmian największy udział 
w nasiennictwie miała Arkadia, 
następnie Julius, Bamberka i Sa-
ilor oraz Linus, Jantarka i KWS 
Ozon. 

W tabeli przedstawiono waż-
niejsze cechy rolniczo-użytkowe 
zarejestrowanych odmian psze-

Wybór odmiany zależy głównie od 
przeznaczenia wyprodukowanego ziarna. 
Przy uprawie na cele wypiekowe, poza 
plonem liczy się przede wszystkim jakość. 
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Ważniejsze cechy odmian pszenicy ozimej (wg COBORU)
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grupa E

1 Astoria 74,1 86,9 3,0 101 5 4 5 5 5 5 5 49,0 7 8

grupa A

2 Akteur 71,1 83,2 2,5 101 5 4 5 5 4 6 6 44,5 9 9

3 Arkadia 78,4 94,8 6,0 101 4 2 5 5 3 4 5 46,2 7 5

4 Arktis 73,7 85,0 4,5 97 6 6 4 5 4 5 5 42,1 7 7

5 Askalon 75,4 88,4 2,5 91 6 5 5 5 5 5 5 41,4 8 5

6 Baletka 80,3 95,9 4,5 86 4 5 5 3 2 4 4 39,9 6 5

7 Bamberka 73,9 87,1 3,0 95 3 6 4 5 5 5 4 46,6 8 7

8 Bockris 73,1 84,5 2,0 99 5 5 4 5 5 5 5 47,7 6 5

9 Boomer 78,4 91,6 3,0 86 6 4 5 6 5 5 5 41,7 9 5

10 Consus 83,1 96,1 3,0 94 7 6 5 5 6 6 5 44,1 8 6

11 Delawar 83,0 94,4 4,0 89 7 6 7 5 7 6 6 39,5 8 6

12 Estivus 76,9 89,0 2,5 91 7 6 5 5 5 5 5 44,8 8 6

13 Florus 80,2 90,7 4,0 93 4 6 5 5 5 5 5 40,4 8 5

14 Franz 82,5 96,0 3,5 94 4 6 6 6 6 5 4 43,7 9 5

15 Hondia 81,3 92,1 4,5 94 7 6 5 6 5 5 6 47,7 9 6

16 Kepler 75,3 88,2 2,5 85 7 6 5 6 6 5 5 45,6 8 5

17 Kohelia 74,3 88,5 5,5 106 1 4 3 5 4 5 6 47,0 7 5

18 Kranich 80,5 93,2 3,0 88 5 6 6 6 5 6 6 41,7 9 6

19 Kredo 77,8 91,5 2,5 84 6 6 5 5 5 5 5 42,0 7 5

20 KWS Dakota 83,3 95,3 4,0 86 5 5 6 5 6 5 5 44,7 5 6

21 KWS Malibu 81,1 94,1 3,0 98 3 6 7 5 6 6 7 41,6 7 5

22 Lavantus 76,8 92,0 3,5 93 4 3 5 5 4 5 5 40,6 8 5

23 Leandrus 80,0 94,2 3,5 93 4 5 6 6 6 6 6 42,8 9 5

24 Legenda 78,4 93,8 6,0 115 3 5 5 5 5 6 6 44,4 8 7

25 Linus 84,0 97,3 4,0 89 6 5 5 5 5 5 5 43,0 6 5

26 Ludwig 76,7 91,6 3,5 106 4 5 4 5 4 6 5 48,8 7 7

27 Naridana 76,9 87,5 5,0 89 5 3 4 4 3 3 4 45,0 7 6

28 Natula 79,1 90,8 4,5 102 4 5 5 4 4 5 5 45,5 7 6

29 Operetka 72,4 85,2 2,0 96 4 5 6 5 4 5 5 43,7 7 5

30 Ostroga o/ 77,8 90,2 6,0 98 3 4 6 6 6 6 6 48,0 6 6

31 Oxal 75,4 88,8 2,0 94 5 5 6 5 6 6 5 43,9 6 5

32 Patras 82,4 94,8 4,0 90 4 5 4 5 5 5 4 49,6 8 5

33 Pokusa 79,9 93,6 3,5 97 3 5 5 5 5 5 5 42,5 6 5

34 Praktik 79,5 93,1 4,0 86 6 5 6 5 4 5 5 41,0 8 5

35 RGT Kilimanjaro 83,0 96,2 4,0 87 6 4 6 5 6 6 6 44,7 9 6

36 Sailor 81,8 95,0 5,5 101 4 5 4 4 4 5 5 45,9 6 6

37 Skagen 80,4 92,6 4,5 97 2 6 3 5 6 6 6 44,8 9 7

38 Smuga 76,5 89,4 6,5 107 4 4 3 4 4 4 4 45,8 8 6

39 Tonacja 75,6 89,9 5,5 104 5 3 3 5 5 6 6 45,9 6 6

40 Torrild 79,1 91,5 4,0 93 4 6 4 5 5 5 5 41,9 8 7

41 Tulecka b/ 76,5 90,3 2,5 102 4 4 4 6 5 5 5 45,4 5 5

42 Wydma 73,3 85,7 4,0 95 4 4 2 4 3 5 5 42,1 8 6



nicy ozimej, które w ostatnich trzech latach były badane 
w doświadczeniach PDO.  

Wybór odmiany zależy głównie od przeznaczenia wy-
produkowanego ziarna. Przy uprawie na cele wypiekowe, 
poza plonem liczy się przede wszystkim jakość. Wszyst-
kie odmiany zaliczone do grup E, A, B są przydatne do 
wypieku chleba. Na paszę mogą być uprawiane wszystkie 
odmiany, a głównym kryterium wyboru jest plon ziarna. 

Pod względem plonowania, w ostatnim trzyleciu naj-
lepiej spośród odmian z grupy A oceniane są odmiany Li-
nus, KWS Dakota i Consus. Na nieco wyższym poziomie 
plonują najlepsze odmiany z grupy B � są to Skippy, Rotax 
i KWS Loft. W grupie odmian pastewnych istotny postęp 
hodowlany wnoszą zarejestrowane w ostatnich dwóch la-
tach odmiany Gimantis, Ohio i Rockefeller. Pod względem 
wartości wypiekowej najlepiej oceniana jest krajowa od-
miana Astoria,  jedyna, jak dotąd, odmiana pszenicy ozi-
mej zaliczona do grupy elitarnej (E). 

Spośród pozostałych cech rolniczo-użytkowych, istot-
nych przy wyborze odmiany, szczególne znaczenie ma 
zimotrwałość, gdyż w głównej mierze decyduje o ryzyku 
uprawy. Wprawdzie w ostatnich trzech latach nie zano-
towano większych strat z powodu wymarzania, to jednak 
zima w sezonie 2011/2012 pokazała jak ważna jest to ce-
cha. 

Poza tym, przy wyborze odmiany istotne mogą być 
też takie cechy jak: odporność na wyleganie, zdrowot-
ność, odporność na porastanie, niskie pH gleby i inne. 
Zarejestrowane odmiany pszenicy ozimej różnią się dość 
znacznie pod względem większości cech rolniczych. Stąd 
analiza wyników doświadczeń PDO pozwala na wybór od-
miany najbardziej odpowiedniej do uprawy w danym go-
spodarstwie. W doświadczeniach PDO z pszenicą ozimą 
najczęściej występującymi chorobami są septoriozy liści, 
mączniak prawdziwy i rdza brunatna, a także septorioza 
plew i fuzarioza kłosów. Rzadziej obserwuje się brunatną 
plamistość liści i choroby podstawy źdźbła. W roku 2014 
warunki pogodowe sprzyjały masowemu porażeniu przez 
rdzę żółtą. Małą odpornością na tę chorobę cechują się 
odmiany Akteur, Arkadia, Tonacja, Tulecka, Elipsa i Mar-
kiza. Przy wyborze odmiany najistotniejsze są jednak te 
choroby, w których występują największe różnice odmia-
nowe � są to głównie rdza brunatna i mączniak prawdzi-
wy, a także rdza żółta. 

Dla zminimalizowania ryzyka nietrafnego wyboru od-
miany, można w gospodarstwie uprawiać kilka odmian 
różniących się pod względem ważnych cech rolniczych 
(zimotrwałość, zdrowotność, odporność na wyleganie). 

  
Mgr inż. Andrzej Najewski 

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Słupia Wielka

Pod względem plonowania, w ostatnim 
trzyleciu najlepiej spośród odmian 
z grupy A oceniane są odmiany Linus, 
KWS Dakota i Consus.
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grupa B

43 Artist 84,7 97,1 4,0 90 6 6 5 5 4 5 5 45,6 9 5

44 Banderola 75,9 87,8 2,5 87 4 5 5 5 4 4 4 46,8 7 4

45 Belissa 79,6 92,6 4,5 89 7 5 5 5 5 4 4 45,0 8 6

46 Bogatka 76,8 91,0 6,0 103 3 5 4 5 4 4 5 49,0 8 6

47 Bystra 62,6 72,3 1,5 80 7 6 5 4 5 4 5 41,3 8 5

48 Fakir 79,8 93,1 4,5 93 5 6 5 5 5 5 6 43,5 8 6

49 Fidelius 81,0 94,3 5,0 96 3 6 5 5 4 4 5 44,2 8 4

50 Forum 77,3 90,8 2,0 86 6 5 5 5 6 5 5 44,7 7 5

51 Janosch 83,0 95,6 3,0 89 7 3 6 5 6 6 5 43,9 6 4

52 Jantarka 77,9 90,9 5,0 96 2 5 5 5 4 5 5 46,5 7 5

53 Jenga 75,6 88,4 2,5 88 5 4 4 6 6 6 6 41,4 6 5

54 KWS Dacanto 80,0 92,4 2,0 91 6 5 6 6 6 5 4 44,5 8 4

55 KWS Livius 82,7 95,5 3,5 102 4 4 5 6 6 6 5 47,6 8 6

56 KWS Loft 85,1 98,9 3,0 91 5 6 6 5 6 6 5 42,9 9 5

57 KWS Magic 80,0 94,1 1,5 86 7 5 5 6 6 5 5 41,5 9 6

58 KWS Ozon 81,7 95,2 4,0 83 6 6 5 4 4 4 4 45,8 8 4

59 Meister 74,5 86,6 1,5 93 6 5 4 6 5 5 6 47,1 8 6

60 Meteor 78,6 91,7 3,5 92 4 5 4 6 5 5 6 41,7 8 6

61 Mulan 79,4 92,2 3,0 95 4 4 4 5 5 5 5 44,1 6 5

62 Muszelka 71,8 85,5 2,5 80 6 6 5 4 4 3 3 41,3 6 4

63 Pengar 79,9 94,4 3,0 93 5 6 6 4 5 6 5 40,6 8 5

64 Platin 82,3 94,5 4,0 97 6 4 6 6 6 5 5 42,1 7 4

65 Rotax 85,4 95,9 4,5 91 2 6 6 5 6 5 5 39,8 7 4

66 Silenus 82,6 91,2 3,0 85 8 5 7 5 6 5 4 44,4 7 6

67 Skippy 85,6 95,3 3,5 87 7 6 7 5 6 5 5 40,0 7 4

68 Smaragd 77,7 90,2 2,0 91 4 5 6 5 5 5 5 41,5 8 5

69 Speedway 83,2 94,3 2,5 92 5 7 6 5 6 6 5 41,2 7 4

70 Tobak 84,4 97,3 3,5 92 5 6 4 5 6 6 4 44,1 8 5

grupa C

71 Belenus 66,0 86,4 2,0 90 3 5 1 5 4 4 3 38,5 7 4

72 Elipsa 67,6 82,7 2,0 83 5 4 6 4 4 3 4 40,3 7 5

73 Florencia 82,1 94,1 3,0 88 8 5 7 6 7 7 6 45,3 6 3

74 Forkida 77,4 91,0 4,5 99 4 3 4 5 4 4 4 46,1 5 5

75 Gimantis 85,9 98,6 3,5 87 6 6 7 5 7 6 5 42,7 7 4

76 Henrik 73,5 86,4 1,5 95 5 5 4 5 5 4 6 46,3 8 4

77 Markiza 78,0 92,2 5,0 101 6 5 4 5 4 5 5 44,3 7 6

78 Ohio 85,9 96,3 2,5 94 5 6 6 5 6 6 5 48,5 7 5

79 Rapsodia 62,0 74,4 1,5 81 6 5 6 5 5 3 3 42,5 7 4

80 Rockefeller 84,1 96,3 3,0 92 6 6 7 5 7 5 6 40,8 8 3

o/  odmiana o kłosie ościstym
b/  odmiana o białej barwie ziarna; plon ziarna
a1  przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2  wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona 

przed chorobami i wyleganiem)
skala 9o � wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę 



Ponadto gatunek ten ma stosun-
kowo małe wymagania glebowe 

i wodne, mniejsze niż pozostałe zbo-
ża, lepiej znosi większe zakwaszenie 
gleb, dobrze wykorzystuje zapasy 
wody zimowej, a także odznacza się 
małą wrażliwością na przedplon. 
W uprawie dominuje forma ozima, 
natomiast forma jara ma znaczenie 
marginalne i nie jest uwzględniana 
w zestawieniach GUS. 

W roku 2015 do Krajowego reje-
stru wpisano osiem nowych odmian 
żyta ozimego, dwie populacyjne 
� Dańkowskie Granat i Poznańskie 

oraz sześć mieszańcowych � KWS 
Daniello, KWS Livado, KWS Nikko, 
SU Nasri, SU Promotor i SU Swift. 
Aktualnie Krajowy rejestr żyta ozi-
mego liczy 46 odmian przeznaczo-
nych do uprawy głównie na ziarno: 
23 odmiany mieszańcowe, 21 od-
mian populacyjnych, dwie odmiany 
syntetyczne, a także jedną odmianę 
przeznaczoną do uprawy na cele 
zielonkowe � Pastar. W ostatnich la-
tach wystąpił w Krajowym rejestrze 
wyraźny wzrost udziału odmian za-
granicznych. Obecnie odmiany le-
gitymujące się rodowodem hodowli 
zagranicznych stanowią już połowę 
odmian zarejestrowanych. 

Odmiany żyta ozimego corocz-
nie sprawdzane są w ramach Pore-
jestrowego Doświadczalnictwa Od-
mianowego (PDO), prowadzonego 
na dwóch poziomach agrotechniki 
(przeciętnym � a1 i wysokim � a2). 

Wysoki poziom agrotechniki (a2) róż-
ni się od przeciętnego zwiększonym 
o 40 kg/ha nawożeniem azotowym, 
stosowaniem dolistnych preparatów 
wieloskładnikowych, ochroną przed 
wyleganiem i chorobami. 

Przed wyborem materiału siew-
nego warto dokonać analizy odmian 
w oparciu o wyniki badań PDO, za-
warte w tabeli, z których obok po-
tencjału plonowania można odczytać 
także podatność odmian na choroby, 

Odmiany żyta ozimego
W roku 2014 żyto ozime uprawiane było na powierzchni około 
886 tys. ha (dane GUS). Popularność tego zboża wynika głównie 
z dużego udziału w naszym kraju gleb lekkich. 

Przed wyborem materiału 
siewnego warto dokonać 
analizy odmian w oparciu 
o wyniki badań PDO
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Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian żyta ozimego (wg COBORU) 

Lp.
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odmiany populacyjne

1 Dańkowskie Granat 69,8 79,9 32,5 143 5 6 6 5

2 Domir 68,9 79,7 33,4 144 6 5 5 5

3 Horyzo 68,4 79,9 34,6 148 6 5 5 5

4 Stanko 68,3 79,7 32,8 146 6 5 5 5

5 Dańkowskie Rubin 68,1 80,8 33,2 145 5 5 5 4

6 Armand 67,6 78,9 32,9 144 6 4 5 5

7 Antonińskie 67,2 77,7 33,6 152 4 5 6 5

8 Dańkowskie Amber 67,1 78,0 33,1 146 6 5 6 4

9 Poznańskie 67,1 78,0 32,5 147 5 5 5 5

10 Dańkowskie Złote 66,6 78,7 34,6 150 6 4 4 4

11 Dańkowskie Diament 66,5 79,0 33,3 146 5 4 5 4

12 Daran 65,8 77,7 33,0 148 6 5 5 4

13 Bosmo 65,4 76,5 34,3 154 5 5 6 5

odmiany mieszańcowe

14 SU Nasri 83,3 98,5 32,1 142 5 6 4 5

15 SU Satellit 83,2 97,8 33,0 137 5 4 4 5

16 KWS Nikko 83,0 95,5 33,1 138 4 6 7 6

17 KWS Livado 82,9 93,2 31,9 136 5 5 7 6

18 KWS Daniello 82,7 95,4 32,4 135 4 6 6 6

19 SU Performer 82,4 97,0 32,5 137 5 5 5 5

20 SU Stakkato 82,3 95,8 32,7 137 4 5 4 5

21 SU Promotor 82,1 96,1 32,6 138 4 6 5 5

22 KWS Bono 81,9 94,6 31,7 134 4 4 5 5

23 SU Spektrum 81,8 98,6 30,9 133 5 5 5 6

24 SU Swift 81,5 97,2 31,3 133 4 6 5 5

25 Brandie  80,9 90,7 35,0 149 5 7 7 6

26 Palazzo 79,9 94,1 33,8 143 6 5 4 5

27 Tur 79,8 95,1 32,5 144 5 5 5 6

28 Brasetto  78,9 93,3 33,4 139 5 5 4 5

29 SU Allawi 78,7 93,4 34,8 139 4 5 4 5

30 Gonello 78,0 91,5 32,5 134 5 5 4 5

31 SU Skaltio 77,8 91,5 35,4 142 4 3 5 5

32 SU Drive 77,4 89,8 33,4 138 4 4 5 5

33 Visello 75,4 89,5 33,0 137 5 4 4 4

34 Minello 73,0 87,1 31,4 138 5 4 5 5

Plon ziarna: 
a1  przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2  wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona 

przed wyleganiem i chorobami)
skala 9º � wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę



wysokość czy też wyleganie odmian. W opracowaniu 
tabelarycznym zamieszczono trzyletnie wyniki ważniej-
szych cech rolniczo-użytkowych odmian żyta ozimego. 
Odmiany uszeregowano według malejącego plonu ziar-
na. W dokumentacji wynikowej ograniczono się jedynie 
do tych odmian, które we wspomnianym okresie miały 
co najmniej dwa lata badań. Oznacza to, że pominięto 
w niej jedynie odmiany Agrikolo, Amilo, Arant, Dańkow-
skie Nowe, Matador, Rostockie, Słowiańskie, Walet, Ca-
roass, Herakles, Gradan i Stach. Obecnie COBORU nie 
prowadzi doświadczeń z żytem zielonkowym, stąd brak 
wyników dla odmian o takim przeznaczeniu.

Cecha która jest w pierwszej kolejności uwzględnia-
na przez rolników przy wyborze odmiany do uprawy 
to poziom plonowania. W grupie odmian mieszańco-
wych wysokim poziomem plonowania wyróżniają się 
zwłaszcza SU Nasri, SU Satellit, KWS Nikko, KWS 

Livado i KWS Daniello. Natomiast spośród odmian po-
pulacyjnych najlepsze pod względem poziomu plenno-
ści odmiany to Dańkowskie Granat oraz Domir, Horyzo 
i Stanko. 

Obok plonu ziarna istotne znaczenie ma również od-
porność poszczególnych odmian na choroby. Na życie 
ozimym najczęściej występują: rdza brunatna, mącz-
niak prawdziwy i septoriozy liści. Jednak największe 
zróżnicowanie odmianowe obserwuje się w przypad-
ku odporności na rdzę brunatną. Wyróżniającymi się 
pod względem tej cechy odmianami są: mieszańcowe 
odmiany: KWS Livado, KWS Nikko, Brandie i KWS Da-
niello oraz populacyjne: Dańkowskie Granat i Bosmo. 
Z kolei na mączniaka prawdziwego najbardziej odporna 
jest Brandie, natomiast najniższą notę uzyskała odmia-
na SU Skaltio. 

Kolejnym wyróżnikiem jest odporność odmian na 
wyleganie. Najlepiej oceniane są odmiany Dańkowskie 
Złote, Armand, Domir i Stanko (populacyjne), najgo-
rzej natomiast mieszańcowe odmiany SU Skaltio i SU 
Nikko. 

W praktyce coraz częściej korzysta się z postępu, 
jaki dają nowe odmiany. Rolnicy chcący z powodze-
niem uprawiać żyto ozime powinni pamiętać o kilku 
zasadach: używać dobrego, kwaliÞ kowanego materiału 
siewnego, stosować właściwą agrotechnikę i ochronę 
przed chorobami oraz posiadać wiedzę o odmianach. 
Informacje na temat odmian można uzyskać ze strony 
www.coboru.pl oraz z wydawanej co roku Listy Opiso-
wej Odmian. 

Mgr Anna Skrzypek 
Centralny Ośrodek 

Badania Odmian Roślin Uprawnych
Słupia Wielka

Obok plonu ziarna istotne 
znaczenie ma również odporność 
poszczególnych odmian na choroby. 
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Od 15 czerwca do 17 sierpnia można składać 
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania �In-
westycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywot-
ności lasów� Þ nansowanego z budżetu Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014�2020 � poin-
formował Andrzej Gross, Prezes ARiMR. O taką pomoc 
mogą ubiegać się rolnicy oraz jednostki samorządu te-
rytorialnego, a w całym PROW 2014�2020 przewidzia-
no na jego realizację około 301 mln euro.

Trwają również intensywne przygotowania do ogło-
szenia nowych naborów wniosków o przyznanie pomo-
cy w ramach innych działań PROW 2014�2020. Fina-
lizowane są prace nad rozporządzeniami, procedurami 
i systemem informatycznym. W najbliższej przyszło-
ści planujemy uruchomienie wsparcia na rozpoczęcie 
samodzielnego gospodarowania przez młodych rolni-
ków. Chcemy również ogłosić nabór wniosków o przy-
znanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych 
dla tych, którzy planują inwestycje w produkcję mleka, 
hodowlę bydła mięsnego czy prosiąt. Przygotowujemy 
również do uruchomienia, w ramach działania �Pod-
stawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich�, 
wsparcie na budowę lub modernizację dróg lokalnych, 
którego wdrażanie powierzone zostało samorządom 
województw � dodał Andrzej Gross. 

Młodzi rolnicy w ramach nowego PROW mogą 
otrzymać bezzwrotną premię w wysokości 100 tys. zł. 
Pomoc ta jest przewidziana dla osób, które w dniu skła-
dania wniosku nie przekroczyły 40. roku życia, posia-
dają odpowiednie i udokumentowane kwaliÞ kacje za-
wodowe oraz nie kierowały wcześniej gospodarstwem 
rolnym. Pieniądze te otrzymają w dwóch ratach. Naj-
pierw, po pozytywnej weryÞ kacji przez ARiMR wnio-
sku o pomoc i wydaniu decyzji o jej przyznaniu, młodzi 
rolnicy otrzymają 80% kwoty pomocy. Pozostałe 20% 
wpłynie na ich konta bankowe po zrealizowaniu zapla-
nowanych inwestycji. Łącznie w PROW 2014�2020 na 
�Premie dla młodych rolników� zarezerwowano oko-
ło 718 mln euro. 

Z kolei na wsparcie z działania �Modernizacja go-
spodarstw rolnych� przewidziano w całym PROW 

2014�2020 nieco ponad 2,4 mld euro. Wysokość udzie-
lanej pomocy będzie uzależniona od zaplanowanych 
przez rolników inwestycji. Maksymalnie może ona wy-
nieść 900 tys. zł, gdy rolnik będzie realizował przedsię-
wzięcia budowlane, która mają prowadzić do rozwoju 
hodowli prosiąt. W przypadku inwestycji w produkcję 
mleka krowiego czy bydła mięsnego, polegających na 
budowie lub modernizacji budynków inwentarskich 
czy magazynów paszowych w gospodarstwach, wyso-
kość pomocy może wynieść do 500 tys. zł. Natomiast 
na pozostałe inwestycje, np. w maszyny rolnicze, rolnik 
może otrzymać do 200 tys. zł wsparcia. ARiMR może 
zreÞ nansować maksymalnie 60% kosztów kwaliÞ kują-

PROW 
2014�2020

Na inwestycje związane z produkcją mleka będzie można otrzymać     
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Trwa przyjmowanie wniosków 
o przyznanie wsparcia 
na posadzenie lasu. 
Kolejne nabory wkrótce.

cych się do objęcia pomocą, jednak taka refundacja jest 
możliwa tylko w przypadku, gdy inwestycje zrealizu-
je młody rolnik lub jest to przedsięwzięcie zbiorowe, 
w innych przypadkach wysokość doÞ nansowania wy-
niesie 50%.

Przygotowywane są również niezbędne dokumen-
ty do uruchomienia w ramach działania �Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich� wspar-
cia przeznaczonego na budowę lub modernizację dróg 
lokalnych. O pomoc w tym zakresie mogą ubiegać się 
gminy, związki międzygminne, powiaty oraz związ-
ki powiatów. Poziom pomocy Þ nansowej, jaki można 
otrzymać z ARiMR, wynosi 63,63% kosztów kwaliÞ ko-
wanych projektu. Wysokość refundacji nie może prze-
kroczyć 3 mln zł dla jednego beneÞ cjenta. Wsparciem 
mają być objęte przede wszystkim budowy lub przebu-
dowy dróg lokalnych oraz budowy kanałów  techno-
logicznych. W działaniu �Podstawowe usługi i odno-
wa wsi na obszarach wiejskich� możliwe jest również 
otrzymanie doÞ nansowania na projekty w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej, inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne oraz zmierzające do kształ-
towania przestrzeni publicznej, a także mające na celu 
ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego, czy 
wreszcie inwestycje w targowiska lub obiekty budow-
lane, które mają służyć promocji lokalnych produktów. 
Jednak uruchomienie tego typu wsparcia jest plano-
wane w terminie późniejszym. Wdrażaniem działania 
�Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiej-
skich� będą zajmowały się samorządy województw, 
a do zadań ARiMR będzie należało wypłacanie wska-
zanym przez nie beneÞ cjentom środków Þ nansowych 
i czuwanie nad ich poprawnym wydatkowaniem. 

W ramach PROW 2014�2020 Agencja ma do roz-
dzielenia 13,5 mld euro. Nowy Program składa się 
z 15 działań, a spośród nich kilka podzielonych jest 
jeszcze na tzw. poddziałania. Łącznie w ramach PROW 
2014-2020, ARiMR będzie odpowiedzialna za realiza-
cję 24 różnych rodzajów pomocy. Dodatkowo w budże-
cie tego Programu przewidziano pieniądze na wypłatę 
zobowiązań wynikających z pomocy udzielanej przez 
ARiMR w poprzednim okresie programowania na dzia-
łanie �Renty strukturalne�.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

   w ramach nowego prow 2014�2020 do 500 tys. zł doÞ nansowania
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Niedawno Małopolska Hodowla 
Roślin Sp. z o.o. zaprosiła rolni-

ków z województw: małopolskiego, 
podkarpackiego, świętokrzyskiego, 
mazowieckiego, śląskiego na Dni Pola 
do Polanowic k. Krakowa. Na polet-
kach pokazowych prezentowane były 
najnowsze odmiany zbóż jarych i ozi-
mych, kukurydzy, buraków pastew-
nych, koniczyny łąkowej, traw gazo-
nowych i pastewnych Małopolskiej 
Hodowli Roślin.  Szczególnym zainte-
resowaniem cieszyła się nowa odmia-
na pszenicy jarej HARENDA o rewela-
cyjnym potencjale plonowania (109% 
wzorca w badaniach rejestrowych) 
oraz odmiana owsa � HARNAŚ. No-
wości odmianowe przedstawiały rów-
nież inne czołowe Þ rmy  hodowlano-
nasienne: Saaten Union, Bayer Crop-
Science, Monsanto, Limagrain.

Uczestnicy pokazu mieli możli-
wość skorzystania z konsultacji ho-
dowców i specjalistów z czołowych 
Þ rm nasiennych, chemicznych, nawo-
zowych i doradczych. Firma Bayer za-
prezentowała różne modele ochrony 
roślin przed szkodnikami, chorobami 
i chwastami, Þ rma ADOB � najnowszy 

program nawożenia dolistnego, a Þ rma 
YARA � nawozy mineralne stosowane 
w uprawie pszenicy i rzepaku. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszył się 
pokaz skanowania i precyzyjnego na-
wożenia pogłównego pszenicy prze-
prowadzony przez Þ rmę AGRICON 
przy użyciu Yara � N � Sensor.

Dni Pola to dla rolników wyjątko-
wa okazja do porównania i wyboru 

najlepszych odmian roślin upraw-
nych oraz różnych procesów techno-
logicznych. Stwarzają im  szansę do 
zapoznania się z najnowocześniej-
szymi rozwiązaniami, jak również do 
wymiany informacji między uczest-
nikami. Zdobyta wiedza zaowocuje 
z pewnością nowymi technologiami 
i praktycznym ich wykorzystaniem 
w gospodarstwach rolnych.

Wiedza zaowocuje



Zbliża się 
termin... 

...na złożenie wniosków o przyznanie płatności obsza-
rowych za 2015 r. Na razie tylko nieco ponad 1 mln 
rolników dostarczyło je do ARiMR 

Rolnicy, którzy złożyli w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie płat-
ności obszarowych za 2015 r. do 15 czerwca mogą 
liczyć na otrzymanie tych dopłat w pełnej wysokości. 
Do 2 czerwca ARiMR przyjęła 1,06 mln takich wnio-
sków, w tym 4,9 tys. przez Internet. Agencja szacu-
je, że w tym roku, o takie płatności może ubiegać się 
około 1,35 mln rolników. Ci, którzy nie zdążą i zło-
żą wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 
2015 r. po 15 czerwca, ale nie później niż do 10 lipca 
będą mieli obniżone te dopłaty o 1% za każdy roboczy 
dzień opóźnienia. Wnioski i uzupełnienia złożone po 
10 lipca nie będą rozpatrywane. Na realizację płatno-
ści obszarowych za 2015 r. jest przewidziane 3,5 mld 
euro.

Wnioski o przyznanie płatności obszarowych 
można składać za pośrednictwem Internetu, poczty, 
a także osobiście w biurach powiatowych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szcze-
gólnie zachęcamy do skorzystania przy ubieganiu 
się o takie płatności z unowocześnionej internetowej 
aplikacji e-wniosek, która została zamieszczona na 
portalu ARiMR. Ta wygodna forma składania wnio-
sków o przyznanie płatności obszarowych wymaga 
posiadania loginu i kodu dostępu do systemu telein-
formatycznego Agencji. Kto je ma, nie musi o nie wy-
stępować ponownie. W przypadku braku dostępu do 
systemu teleinformatycznego ARiMR, trzeba złożyć 
specjalny wniosek do kierownika biura powiatowego. 
Wnioski o przyznanie płatności obszarowych można 
składać również za pośrednictwem poczty wysyłając 
je listem poleconym.

W tym roku termin składania wniosków o przyzna-
nie płatności obszarowych został wydłużony o miesiąc 
w porównaniu z latami ubiegłymi. 

Od 2015 r. nastąpiły zmiany w zasadach płatno-
ści bezpośrednich. Wprowadzona została m.in. tzw. 
płatność na zazielenienie. Przysługuje ona zasadniczo 
wszystkim rolnikom. Warto jednak zwrócić uwagę, że 
aby ją otrzymać, rolnicy, którzy posiadają grunty orne 
o powierzchni ponad 10 ha, muszą wprowadzić dy-
wersyÞ kację upraw, a powyżej 15 ha powinni zacho-
wać obszary proekologiczne. Gospodarstwa ekologicz-
ne automatycznie otrzymają płatności za zazielenienie. 
Wysokość płatności za zazielenienie wraz z jednolitą 
płatnością obszarową wyniesie ok. 180 euro/ha i może 
być przyznana rolnikom do gruntów, które były w ich 
posiadaniu 31 maja br. 

Średnia płatność obszarowa wyniesie 243 euro/ha, 
a aktywny rolnik może otrzymać ponad 500 euro/ha. 

(A)

Rzepak jakiego szukasz!

DK EXWILL
Mieszaniec o niespotykanej odporności!

SAMMY
Najlepsza tolerancja na niedobory!

JIMMY
Imponująca zdrowotność łanu!

www.saatbau.com

Masz pytanie zadzwoń:
 +48 71 399 55 00; +48 71 399 55 11
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Oferta odmianowa zbóż Lima-
grain obejmuje formy ozime 

i jare.
W przypadku  pszenicy są to od-

miany ozime: elitarna E � EVINA, 
jakościowe A � KEPLER, COLONIA, 
EDGAR, chlebowe B � SKIPPY, FRI-
SKY  i paszowa C � FLORENCIA, 
LEAR oraz ARKEOS. Odmiany Lear 
i Arkeos należą do odmian o szcze-
gólnej przydatności  do uprawy na 
mąkę do wypieku ciastek. 

W przypadku jęczmienia ozimego 
należy wyszczególnić takie jak:

CALIFORNIA � odmiana dwu-
rzędowa, pastewna o bardzo dużym 
potencjale plonowania a także naj-
nowsza CARIBIC, także dwurzędowa 

doskonale plonująca. Na uwagę za-
sługują także dwie inne linie a mia-
nowicie CALYPSO � forma dwurzę-
dowa browarna jak również PASO 
� odmiana wielorzędowa o wysokiej 
zdrowotności i bardzo dobrze plonu-
jąca.

Jęczmień jary Limagrain repre-
zentowany jest przez następujące od-
miany:

KANGOO � ciesząca się dużą po-
pularnością wśród rolników i uzna-
wana przez słodownie i browary za 
jedną z aktualnie najlepszych odmian 
typu browarnego, 

CONCERTO � podobnie jak od-
miana Kangoo, należąca do czoło-
wych europejskich odmian typu 

browarnego. W ostatnich latach jej 
produkcja w Polsce na cele browarne 
znacząco wzrosła.

Obie odmiany mają duży udział 
w skupie jęczmienia na cele bro-
warne w największych słodowniach 
w Polsce � Malteurop, Global Malt 
oraz Soufß et.

Wkrótce pojawią się w Polsce 
nowe odmiany jęczmienia jarego do 
produkcji  słodu � Odyssey i Over-
ture  oraz na pasze � Vespa i Tesla. 
Odmiany te znajdują się aktualnie 
w badaniach rejestrowych w Cenral-
nym Ośrodku Badania Odmian Ro-
ślin Uprawnych.

Większość wyhodowanych przez 
Limagrain odmian zbóż charaktery-

Limagrain i jego zboża 
Do Grupy Limagrain dołączyło w ostatnich parunastu latach parę 
znaczących, europejskich hodowli  nasiennych i w związku z tym do 
tradycyjnej Þ rmowej oferty kukurydzy i rzepaku, słonecznika jak również 
szerokiej gamy warzyw, zostały wprowadzone zboża ozime i jare a także 
groch siewny żółto- i zielononasienny.
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zuje ponadprzeciętna zdrowotność i plenność.  Wyka-
zują one wysoką tolerancję na podstawowe choroby 
zbóż, takie jak: choroby podstawy źdźbła, septorioza 
liści i plew, fuzarium kłosa, DTR, mączniak oraz rdza 
brunatna i żółta. Ich następstwem jest skłonność do 
wylegania a także  obecność mykotoksyn w ziarnie. 
Hodowla Limagrain stara się wyeliminować skłon-
ność do porastania ziarna jak również kładzie ostat-
nio nacisk na poszukiwanie odmian o podwyższonej 
zimotrwałości i tolerancji na inne klimatyczne czyn-
niki abiotyczne, w tym na suszę.

W związku z programem zazielenienia coraz 
większą rzeszę zwolenników zdobywają strączkowe 
w tym groch siewny. Limagrain proponuje w Polsce 
dwie odmiany tej rośliny:  zielononasienną PROPHET 
oraz żółtonasienną AUDIT. AUDIT jest odmianą zare-
jestrowaną w Polsce w roku 2014 jako najlepiej plo-
nująca, także w plonie białka z ha. 

Zachęcam do uprawy zbóż i grochu Limagrain.

Jan Walerych

Większość wyhodowanych 
przez Limagrain odmian 
zbóż charakteryzuje 
ponadprzeciętna 
zdrowotność i plenność
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Silos wykonany jest z blachy pła-
skiej ocynkowanej, dach samo-

nośny z króćcem załadowczym. 
Wielorzędowe połączenia śrubowe 
płaszcza uszczelnione są uszczelkami 
samoprzylepnymi z pianki poliureta-
nowej. We wszystkich silosach zasto-
sowano pierścienie oraz wewnętrzne 
słupy (do wysokości płaszcza � oko-
ło 3 m) wzmacniające konstrukcję 
płaszcza. Dno lejowe jest wykonane 
z blachy płaskiej ocynkowanej. Połą-
czone z płaszczem poprzez specjal-
ny pierścień stanowiący zasadniczy 
element konstrukcji wsporczej. Dno 
w kształcie stożka (lejowe) daje moż-
liwość całkowitego grawitacyjnego 
rozładunku silosu W tym celu w dnie 
wykonano otwór wylotowy wraz z za-
suwą. Całość konstrukcji wiązana jest 
z płytą fundamentową podczas mon-
tażu za pomocą stalowych kołków 
rozporowych. Oto krótka charakte-
rystyka najważniejszych zespołów 
i urządzeń montowanych w silosach 
typu KONSIL60 (na zdjęciu).

PŁASZCZ SILOSU 
to ściany boczne w kształcie cylin-
dra, wykonane z blachy ocynko-
wanej hutniczo. Płaszcz składa się 
z elementów (arkuszy) połączonych 
ze sobą za pomocą śrub stalowych 
z powłoką antykorozyjną. Arkusze 
płaszcza montowane są �na zakład-
kę�, a w miejscu ich łączenia stosu-
je się dodatkowe uszczelki, tak aby 
zapewnić jak największą szczelność 
konstrukcji. We wszystkich silo-
sach typu KONSIL60 wprowadzo-
no specjalny system wewnętrznych 
wzmocnień słupowych, nazywanych 
podłużnicami. Na zewnątrz zastoso-
wano specjalne pierścienie wzmac-
niające o przekroju trójkątnym, od-
powiedzialne za cylindryczny kształt 

płaszcza. W górnej części płaszcz jest 
połączony z dachem silosu za po-
mocą łącznika dachowego. W dolnej 
natomiast specjalny łącznik umoż-
liwia połączenie z dnem lejowym 
i pierścieniem słupowej konstrukcji 
wsporczej. Słupy zapewniają prawi-
dłowy montaż silosu na płycie funda-
mentowej. W dolnej części płaszcza 
zamontowano dolny właz serwisowy 
służący do wykonywania czynności 
serwisowych i remontowych przez 
producenta silosu lub jego autoryzo-
wanego przedstawiciela.

DACHY 
wszystkich silosów typu KONSIL60 
są dachami w kształcie stożka, wy-
konanymi z blachy ocynkowanej 
hutniczo. Poszczególne elementy 
składowe (segmenty) dachu są łączo-
ne za pomocą śrub stalowych z po-
włoką antykorozyjną. W miejscach 
łączenia segmenty dachu są odpo-
wiednio ukształtowane, co powoduje 
dodatkowe wzmocnienie dachu oraz 
zapewnia szczelność konstrukcji. 
Wszelkie otwory prefabrykowane 
w dachu (górne otwory rewizyjne 
itp.) posiadają odpowiednie przetło-
czenia zewnętrzne, które zapobiegają 
przedostaniu się opadów atmosfe-
rycznych (deszczu, śniegu itp.) do 
wnętrza silosu. 

Wszystkie silosy typu KONSIL60 są 
standardowo wyposażone w zamon-
towany w wieńcu dachowym wlot 
centralny � króciec o średnicy około 
200 mm. Umożliwia on montaż róż-
norodnych urządzeń załadowczych, 
takich jak: przenośniki ślimakowe, 
rury spadowe przenośników ku-
bełkowych, urządzenia załadunku 
pneumatycznego, przenośniki zgar-
niakowe itp. Wykorzystanie central-
nego wlotu załadunkowego daje moż-

liwość maksymalnego napełnienia 
silosu materiałem składowanym.

OTWÓR REWIZYJNY
znajduje się na dachu silosu i jest 
przeznaczony do kontroli zgromadzo-
nego materiału. Posiada on uchylną 
pokrywę stanowiącą zabezpieczenie 
przed skutkami opadów atmosferycz-
nych (deszcz, śnieg itp.). Dostęp do 
otworu rewizyjnego zapewniono po-
przez montaż drabiny zewnętrznej. 

DRABINA ZEWNĘTRZNA 
to drabina pionowa ze stałą klatką 
bezpieczeństwa, wyposażona w drzwi 
zabezpieczające przed przypadkowym 
wejściem na drabinę osób nieupoważ-
nionych. Wszystkie elementy drabin 
są ocynkowane hutniczo. 

Temperatura ziarna w silosie jest 
jednym z najważniejszych parame-
trów mówiących o kondycji ziarna. 
Wzrost temperatury ziarna świadczy 
o znacznej intensywności procesów 
biologicznych, spowodowanych za-
zwyczaj zbyt dużą wilgotnością ziar-
na. 

POMIARU TEMPERATURY 
należy dokonywać za pomocą ter-
mometru elektronicznego STW-100 
produkcji BIN Sp. z o.o. wraz z wie-
lopunktową sondą do pomiaru tempe-
ratury zgromadzonego w silosie ziar-
na (w całej jego objętości). Termometr 
STW-100 zbudowany jest z dwóch 
podstawowych zespołów: czytnika 
temperatury i sondy pomiarowej. 
Niezależnie od rodzaju i liczby sond 
pomiarowych, do ich obsługi zawsze 
wystarczy jeden czytnik. Czytnik to 
urządzenie posiadające wyświetlacz, 
na którym użytkownik odczytuje war-
tość temperatury na poszczególnych 
czujnikach sondy pomiarowej. Sonda 

Silosy lejowe do zboża

Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnicwa KONSIL
89-121 Ślesin k. Nakła, ul. Nakielska 10
tel. 52 385 78 59, 52 385 71 56
www. konsil.pl e-mail: konsil@interia.pl
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pomiarowa zawiera czujniki tempera-
tury rozmieszczone na jej długości co 
1 m. Wszystkie czujniki są połączone 
za pomocą przewodu elektrycznego, 
który jest wyprowadzony poza silos 
i zakończony wtyczką przyłączenio-
wą służącą do podłączenia czytnika 
temperatury. 

KANAŁ WYŁADUNKOWY 
AWARYJNY
We wszystkich silosach typu KON-
SIL60 przewiduje się możliwość ich 
awaryjnego rozładunku przez spe-
cjalny kanał wyładunkowy awaryjny 
Jest on niezbędny w przypadku za-
pchania otworu wylotowego w dnie 
silosu. Kanał umożliwia montaż prze-
nośnika ślimakowego o średnicy 220 
mm wysypującego ziarno poza silos. 
Kanał awaryjny nie służy do rozła-
dunku silosu w normalnym trybie.

LEJOWE DNO 
silosu jest elementem konstrukcyj-
nym, na którym spoczywa przecho-
wywany materiał. Ma kształt stożka 
z centralnym otworem wylotowym 
w dolnej części. Wykonane z blachy 
płaskiej ocynkowanej hutniczo jest 
podwieszone do specjalnej konstruk-
cji wsporczej. Głównymi zespołami 
konstrukcji wsporczej są pierścień 
z łącznikiem dna do płaszcza oraz 
słupy umożliwiające podparcie i za-
kotwienie silosu. Dno lejowe składa 
się z segmentów połączonych ze sobą 
za pomocą śrub stalowych z powłoką 
antykorozyjną Stożkowy kształt dna 
umożliwia grawitacyjny rozładunek 
całej objętości silosu. Ta cecha powo-
duje, że jest on szczególnie przydat-
ny podczas wykonywania procesów 
technologicznych, takich jak susze-
nie lub czyszczenie ziarna.

ROZŁADUNEK
Silosy typu KONSIL60 posiadają ele-
menty i urządzenia służące do ich 
rozładunku oraz umożliwiają mon-
taż różnorodnych maszyn rozładow-
czych, takich jak: przenośniki śli-
makowe, zgarniakowe, taśmowe itp. 
Każdy silos jest standardowo wypo-
sażony w zasuwę zamontowaną do 
otworu wylotowego lejowego dna. Za 
pomocą cięgna zasuwy można w pro-
sty sposób regulować wydajność roz-
ładunku silosu. Króciec wylotowy za-
suwy wyposażono w kołnierz, który 
służy do montażu maszyn i urządzeń 

transportu ziarna i nasion, takich jak 
przenośniki ślimakowe, taśmowe, 
zgarniakowe itp.

SYSTEM AKTYWNEJ 
WENTYLACJI
Silosy typu KONSIL60 mogą być wy-
posażone w system aktywnej wentyla-
cji, umożliwiający przepływ powietrza 
przez zgromadzone w silosie ziarno. 
Podstawowym elementem tego syste-
mu są cztery perforowane kanały napo-

wietrzające, zamontowane wewnątrz 
silosu, w jego lejowym dnie. Kanały 
napowietrzające wyposażono w króć-
ce umożliwiające ich połączenie za 
pomocą przewodów elastycznych. Do 
jednego z króćców, poprzez przewód 
elastyczny z przyłączem, można za-
montować wentylator. Zastosowanie 
wentylatora umożliwia wymuszenie 
przepływu dużych ilości powietrza 
przez perforowane kanały i zgroma-
dzony w silosie materiał. (WK)
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Kilka lat temu hodowcom Þ rm 
Monsanto i Limagrain udało się 

wprowadzić do odmian uprawnych 
gen Rlm7 warunkujący odporność na 
Leptosphaeria maculans � wyjątkowo 
groźny grzyb, odpowiadający za wy-
stępowanie najsilniejszych objawów 
chorobowych. Większość pozosta-
łych znanych genów odporności na 
tę chorobę została już �przełamana�, 
niektóre z nich � takie jak gen Rlm6 
są opatentowane i nie są dostępne, 
a zatem nadzieja na ograniczanie 
suchej zgnilizny kapustnych powo-
dowanej przez grzyb L. maculans 
w dużej mierze opiera się na wyko-
rzystaniu genu Rlm7. W obliczu wy-
jątkowo zjadliwej populacji grzyba 
L. maculans w Polsce, wykorzystanie 
genetycznej odporności roślin zwią-
zanej z wprowadzeniem do rzepaku 
genu Rlm7, stanowi jedyne rozwią-
zanie, które na obecnym etapie mogą 
zaproponować genetycy. Przyjrzyjmy 
się zatem mechanizmom, które stoją 
za określeniem �genetyczna odpor-
ność roślin�.

Patogen zostaje rozpoznany przez 
roślinę dzięki wytwarzanym przez 
niego związkom. Mogą to być biał-
ka, lipidy (tłuszcze), oligosacharydy 
(cukry) lub związki powstające z ich 
określonych połączeń. Związki takie 
mogą być także wydzielane przez 
ściany komórkowe zaatakowanej 
rośliny w odpowiedzi na obecność 
patogena. Substancje te zwane są 
elicytorami. W wyniku ich działania 
w roślinach następuje mobilizacja � 
zachodzą przemiany morfologiczne 

i Þ zjologiczne umożliwiające prze-
trwania ataku patogena poprzez za-
hamowanie jego rozwoju w roślinie. 

W genomie każdej rośliny, czyli 
w całkowitym zestawie genów któ-
re ona posiada, obecne są tak zwane 
geny odporności, oznaczane zazwy-
czaj literą R (od angielskiej nazwy � 
resistance). Są one odpowiedzialne za 
dziedziczenie odporności na choroby 
infekcyjne powodowane przez różne-
go rodzaju patogeny (grzyby, bakterie, 
wirusy). Geny te są odpowiedzial-
ne za tworzenie substancji, których 
zadaniem jest zatrzymanie rozwoju 
patogena, poprzez zapoczątkowanie 
kaskady reakcji w odpowiedzi na jego 

Sucha zgnilizna 
kapustnych 
na rzepaku ozimym

Liczne objawy suchej zgnilizny kapustnych na liœciu 
rzepaku w okresie jesiennym (odmiana bez genu 
odpornoœci ) Rlm7

Liczne objawy suchej zgnilizny kapustnych na liœciu 
rzepaku w okresie jesiennym (odmiana bez genu 
odpornoœci Rlm7) 

Plamy chorobowe powsta³e jesieni¹ na liœciu 
rzepaku s¹ nadal widoczne w okresie wiosennym 
(odmiana bez genu odpornoœci ) Rlm7

Plamy chorobowe powsta³e jesieni¹ na liœciu 
rzepaku s¹ nadal widoczne w okresie wiosennym 
(odmiana bez genu odpornoœci Rlm7) 

Choroby roślin uprawnych, w tym 
sucha zgnilizna kapustnych na rzepaku, 
powodowane są przez patogeny. 
W przypadku suchej zgnilizny są to 
grzyby należące do rodzaju Leptosphaeria.
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pojawienie się w roślinie. Gen R �mówi� patogenowi 
�Nie wchodź! Ja tu rządzę. Poznaję Cię i będę z Tobą 
walczył�. Geny R zapewniają roślinom odporność na 
określone gatunki i rasy patogena. Zgodnie z teorią 
Harolda Flora, opracowaną podczas jego pracy na 
uniwersytecie stanowym North Dakota w USA w la-
tach 40. i 50. ubiegłego wieku, dzieje się tak ze wzglę-
du na mechanizm obronny określany jako odporność 
�gen-na gen�. Oznacza to, że produkt genu R wchodzi 
w reakcję z produktem specyÞ cznego genu, zwanego 
genem awirulencji, tworzonego przez określony pato-
gen. Można to porównać do klucza i zamka. Zamkiem 
do zdobycia jest roślina, natomiast patogen chciałby 
tę skarbnicę pożywienia zdobyć. Aby to było moż-
liwe musi jednak znaleźć do niej odpowiedni klucz 
i �obejść� system zabezpieczeń. Mechanizmy ewolu-
cji wytworzyły bowiem system alarmowy chroniący 
roślinę przed znanymi im formami patogena. Zbliża 
się patogen � włącza się alarm w roślinie, a mecha-
nizmy obronne niszczą go lub odcinają od dostępu 
do substancji odżywczych. Typowym efektem reak-
cji pomiędzy produktem genu R a produktem genu 
awirulencji patogena jest tak zwana reakcja nadwraż-
liwości. W jej wyniku patogen zostaje otoczony war-
stwą obumarłych komórek, które uniemożliwiają mu 
dalsze rozprzestrzenianie się w roślinie.

Włączenie kodu alarmowego w roślinie możliwe 
jest tylko wtedy, kiedy w roślinie znajduje się gen 
odporności, którego patogenowi nie udało się jesz-
cze oszukać, to znaczy wysyłać na zwiady takich 
białek, które roślinie nie są znane. Ponieważ zmien-
ność mikroorganizmów chorobotwórczych jest 

olbrzymia, co rusz patogenom udaje się �przechy-
trzyć� geny odporności istniejące w roślinach lub 
pracowicie wprowadzane przez hodowców. Trzeba 
wtedy poszukiwać nowych genów odporności, któ-
rych pula jest ograniczona i które często są trudno 
dostępne. Stąd właśnie tak duża nadzieja związana 
z nowym genem odporności o symbolu Rlm7. Pra-
cownicy Zakładu Genetyki Patogenów i Odporności 
Roślin, działającego w Instytucie Genetyki Roślin 
PAN w Poznaniu, od lat monitorują populacje pa-
togenów odpowiedzialnych za wystąpienie suchej 
zgnilizny kapustnych na rzepaku na terenie Europy.

W Polsce jak dotąd nie stwierdzono występowa-
nia izolatów L. maculans zdolnych do przełamania 
tej odporności.

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Ponieważ zmienność 
mikroorganizmów chorobotwórczych 
jest olbrzymia, co rusz patogenom 
udaje się �przechytrzyć� geny 
odporności istniejące w roślinach 
lub pracowicie wprowadzane przez 
hodowców. 
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Organizowane przez Hodowlę Roślin Strzelce oraz BASF 
Dni Pola odwiedziło blisko 1100 osób. Zaprezentowano 

aż 148 odmian w 14 gatunkach.  Po raz pierwszy pokazano:
� pszenicę ozimą POKUSA 
� pszenicę jarą KAMELIA i SERENADA 
� jęczmień jary RADEK 
� owies PASKAL i NAWIGATOR 
� pszenżyto ozime TREFL, MELOMAN, PANTEON 
� rzepak ozimy METYS i MARCELO

Ponadto w tym roku organizatorzy postanowili przygoto-
wać dla zwiedzających nie lada atrakcję.  Zaprezentowane 
zostały wszystkie odmiany wyhodowane w Hodowli Roślin 
Strzelce oraz należących do niej zakładach. Biorąc pod 
uwagę, że pierwsze prace nad hodowlą roślin rozpoczęły się 
w połowie XX wieku kolekcja była nad wyraz imponująca. 
Można było zobaczyć ponownie odmiany takie jak pszenica 
Kutnowianka, Jawa, Elena, jęczmień jary: Browarny PZHR, 
Klimek oraz pszenżyto Ugo, Bogo, Tornado.  Całość była 
skomponowana w taki sposób, by zwiedzający mogli zaob-
serwować jak w kolejnych latach zmieniały się odmiany 
w poszczególnych gatunkach. Wielkość tej kolekcji unaocz-

niła wkład polskiej hodowli roślin, a w szczególności 
Hodowli Roślin Strzelce, w rozwój polskiego rolnictwa 
poprzez systematyczny dopływ nowych, coraz plenniej-
szych odmian roślin rolniczych. 

Dziennikarzy zaproszono po raz pierwszy do nowocze-
snych szklarni hodowlanych oraz laboratorium in vitro, 
w którym dr Przemysław Matysik przedstawił podstawy 
nowoczesnej hodowli oraz przyspieszania efektów hodow-
lanych. Zakres prowadzonych prac oraz uzyskiwane efek-
ty robiły duże wrażenie. Dzięki zastosowaniu nowocze-
snych technik laboratoryjnych udało się w Strzelcach 
skrócić czas potrzebny na wyhodowanie nowej odmiany 
z kilkunastu do pięciu lat.  Dzięki temu polskie odmiany 
mogą z powodzeniem konkurować z zagraniczną konku-
rencją.

Obecność fachowców z koncernu chemicznego BASF 
można było wykorzystać w celu bieżącego omówienia ewen-
tualnych zagrożeń ze strony chorób grzybowych oraz szkod-
ników występujących na polach.  Strzeleckie Dni Pola to 
bardzo dobrze zorganizowane przedsięwzięcie, na udział 
w którym warto przeznaczyć ten jeden dzień w roku. 

Udane przedsięwzięcie



Oddzia³ w Warszawie
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32
tel.: 22 54 21 100, fax 22 54 21 150

Oddzia³ w Poznaniu
60-463 Poznañ-Strzeszyn, ul. Biskupiñska 67
tel.: 61 820 33 31, fax 61 820 83 81 

Przedmiotem dzia³ania Instytutu jest prowadzenie badañ naukowych i prac rozwojowych oraz  dzia³alnoœci wdro¿eniowej, 
upowszechnieniowej, doradczej,  edukacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej, wynalazczej i monitoringowej, dotycz¹cej:
    - in¿ynierii rolniczej i rozwi¹zañ technicznych w zastosowaniu do produkcji roœlinnej i zwierzêcej, w tym ryb;
    - agroenergetyki, z uwzglêdnieniem bioenergetyki i innych odnawialnych Ÿróde³ energii;
    - in¿ynierii wodno-melioracyjnej, melioracji rolnych i wodnych, konstrukcji budowli i urz¹dzeñ wodnych oraz 
      obiektów ochrony przeciwpowodziowej;
    - budownictwa wiejskiego i dróg rolniczych;
    - in¿ynierii materia³owej i eksploatacji urz¹dzeñ technicznych w rolnictwie;
    - in¿ynierii i technologii sanitacji wsi oraz stanu sanitarno-higienicznego wsi wraz z utylizacj¹ osadów œciekowych, 
      odpadów komunalnych i pochodz¹cych z przetwórstwa rolno-spo¿ywczego;
    - kszta³towania struktury u¿ytkowania powierzchni i ³adu przestrzennego, infrastruktury rolniczej i wiejskiej, 
      uk³adów infrastruktury technicznej i technologiczno-przyrodniczej oraz ³adu ekologiczno-krajobrazowego;
    - ochrony przyrody, ró¿norodnoœci biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich;
    - gospodarki na trwa³ych u¿ytkach zielonych na terenach nizinnych, podgórskich i górskich, technologii 
      produkcji pasz, stanu zagro¿eñ   i ochrony siedlisk ³¹kowych, gleb i wód;
    - gospodarowania wodami w rolnictwie i na obszarach wiejskich, potrzeb nawodnieñ i odwodnieñ, deficytu wody, 
      podtopieñ i powodzi oraz bilansów wodnych;
    - zanieczyszczenia i ochrony jakoœci wód oraz gospodarki wodno-œciekowej i odpadowej w zagrodzie 
      i na obszarach wiejskich;
    - kszta³towania warunków œrodowiskowych w obiektach rolniczych i ograniczania emisji gazów, odorów
      i py³ów ze Ÿróde³ rolniczych;
    - przydatnoœci u¿ytkowej i bezpieczeñstwa maszyn rolniczych;
    - ekonomiki, organizacji mechanizacji i energetyzacji rolnictwa oraz programów rozwoju wsi i rolnictwa.
     Instytut realizuje zadania normalizacyjne, aprobacyjne, kontrolno-weryfikacyjne, certyfikacyjne  i homologacyjne,
             wraz z utrzymaniem laboratoriów akredytowanych, jednostki certyfikacyjnej i jednostki notyfikowanej.

 

Ma³opolski Oœrodek Badawczy
              w Krakowie (MOB)
31-450 Kraków
ul. U³anów 21 b
tel. 12 412 84 59, 12 412 52 08

Ma³opolski Oœrodek Badawczy
              w Krakowie (MOB)
31-450 Kraków
ul. U³anów 21 b
tel. 12 412 84 59, 12 412 52 08

Dolnoœl¹ski Oœrodek Badawczy 
           we Wroc³awiu (DOB)
51-209 Wroc³aw
ul. Zygmunta Berlinga 7
tel./fax 71 367 80 92

Dolnoœl¹ski Oœrodek Badawczy 
           we Wroc³awiu (DOB)
51-209 Wroc³aw
ul. Zygmunta Berlinga 7
tel./fax 71 367 80 92

Kujawsko-Pomorski Oœrodek Badawczy
                 w Bydgoszczy (KPOB)
85-174 Bydgoszcz
ul. Glinki 60
tel. 52 375 01 07, 52 375 01 45
fax: 52 370 02 16

Kujawsko-Pomorski Oœrodek Badawczy
                 w Bydgoszczy (KPOB)
85-174 Bydgoszcz
ul. Glinki 60
tel. 52 375 01 07, 52 375 01 45
fax: 52 370 02 16

Zachodniopomorski Oœrodek Badawczy
                   w Szczecinie (ZPOB)
71-504 Szczecin
ul. Czes³awa 9
tel./fax 91 423 19 08, tel 91 422 27 15

Zachodniopomorski Oœrodek Badawczy
                   w Szczecinie (ZPOB)
71-504 Szczecin
ul. Czes³awa 9
tel./fax 91 423 19 08, tel 91 422 27 15

¯u³awski Oœrodek Badawczy 
               w Elbl¹gu (¯OB)
82-300 Elbl¹g
ul. Giermków 5
tel. 55 232 44 08

¯u³awski Oœrodek Badawczy 
               w Elbl¹gu (¯OB)
82-300 Elbl¹g
ul. Giermków 5
tel. 55 232 44 08

Mazowiecki Oœrodek Badawczy 
             w K³udzienku (MOK)
05-824 K³udzienko k. B³onia
tel. 22 755 60 41
fax 22 755 60 45

Mazowiecki Oœrodek Badawczy 
             w K³udzienku (MOK)
05-824 K³udzienko k. B³onia
tel. 22 755 60 41
fax 22 755 60 45

Oœrodki Badawcze

05-090 Raszyn, Al. Hrabska 3   tel./fax 22 628 37 63, www.itp.edu.pl

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

Laboratoria te wspó³pracuj¹ z Jednostk¹ Certyfikuj¹c¹ Wyroby akredytowan¹ przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AC 006, stanowi¹c razem Jednostkê 
Notyfikowan¹ pod numerem 1459 do dyrektyw:  98/37/WE ,,maszynowa”,  2005/88/WE ,,ha³asowa”, i LVD 2006/95/WE ,,niskonapiêciowa”.
Laboratoria te wspó³pracuj¹ z Jednostk¹ Certyfikuj¹c¹ Wyroby akredytowan¹ przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AC 006, stanowi¹c razem Jednostkê 
Notyfikowan¹ pod numerem 1459 do dyrektyw:  98/37/WE ,,maszynowa”,  2005/88/WE ,,ha³asowa”, i LVD 2006/95/WE ,,niskonapiêciowa”.

Laboratorium Badawcze Elektryki Rolniczej     
Laboratorium Badawcze Bezpieczeñstwa Ci¹gników i Maszyn Rolniczych     

Laboratorium Badawcze Bezpieczeñstwa Maszyn do Produkcji Zwierzêcej   

Laboratorium Badawcze Chemii Œrodowiska
Laboratorium Badawcze In¿ynierii Œrodowiska

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POD NUMEREM  AB 116

ŒRODOWISKOWE LABORATORIA BADAWCZE

LABORATORIA DZIA£OWE

Laboratorium Badawcze Mikrobiologii
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Niekiedy w okresie wegetacji wi-
doczne są na roślinach wyraź-

ne objawy niedoboru konkretnych 
składników. Są one spowodowane 
kwaśnym lub zasadowym odczy-
nem gleby, wadliwą jej strukturą 
a niekiedy też ekstremalnym prze-
biegiem pogody. Przy niskiej tempe-
raturze gleby (poniżej 12oC) w ogra-
niczonym stopniu przyswajalny jest 
z gleby fosfor, magnez i bor. Rów-
nież wysokie temperatury i zwią-
zane z tym wysokie usłonecznienie 
oraz niedobór wilgoci ograniczają 
przyswajalność boru. Jest to waż-
ny sygnał do szybkiej interwencji, 
czyli uzupełnienia ich niedoboru, 
poprzez wniesienie do gleby lub do-
konanie oprysku na roślinę. Często 

jednak symptomy niedoboru nie są 
widoczne �gołym okiem�, wówczas 
zaleca się proÞ laktyczne wnoszenie 
składników (zazwyczaj w mniejszej 
koncentracji), by uzyskać zakładany 
plon.

Częstym powodem 
niedoboru składników 
w roślinach jest ich gor-
sza przyswajalność z gle-
by, spowodowana kwa-
śnym, rzadziej zasado-
wym odczynem, wadliwą 
strukturą gleby, niekiedy 
też ekstremalnym przebie-
giem pogody. Przyczyną 
gorszego zaopatrzenia ro-
ślin w składniki, może być też słabiej 
rozbudowany system korzeniowy, np. 

w wyniku jego uszkodzeń przez cho-
roby i szkodniki. Korzenie gorzej wy-
kształcają się też na glebach zbitych, 
zaskorupionych, z niską zawartością 
substancji organicznej, nadmiernie 
uwilgotnionych lub przesuszonych. 

Niedobór składników może rów-
nież wynikać z wnoszenia nawo-
zów w wierzchnią, przesuszoną 
warstwę gleby, jak też w wyniku 
jednostronnego nawożenia, co 
powoduje, że nadmiar jednych 
składników blokuje pobieranie in-
nych. Typowym przykładem ta-
kich zależności jest antagonizm 
pomiędzy potasem a magnezem, 

fosforem a cynkiem i molibdenem, 
wapniem a magnezem, azotem i po-
tasem a borem, itp. 

Ustalenie racjonalnych dawek nawozów jest możliwe 
w oparciu o znajomość odczynu i zasobności gleby 
w przyswajalne makro- i mikroelementy.

Podstawowe zasady stosowania
bezchlorkowych nawozów 
dolistnych ARKOP w zbożach ozimych

m 
w 
r-
e-
a-
o-

wą
dy
ie-

yną

Nied
nie
zów
wa
jed
pow
skła
ny
ki
po



31

Podane przyczyny gorszej przy-
swajalności składników z gleby po-
wodują, że rolnik nie uzyskuje zakła-
danych plonów oraz, że ich jakość 
jest niezadawalająca. Zaleca się wów-
czas ich dodatkowe wnoszenie na 
część nadziemną, czyli dokarmianie 
dolistne. Niedobór składnikówwystę-
puje zwykle w okresie intensywnego 
wzrostu i rozwoju, czyli w tzw. kry-
tycznych fazach zwiększonego zapo-
trzebowania roślin na wodę i skład-
niki mineralne. Ma to uzasadnienie, 
zwłaszcza w gospodarstwach uzy-
skujących wysokie plony, bowiem 
w tych fazach gwałtownie wzrasta 
zapotrzebowanie na składniki pokar-
mowe, a system korzeniowy nie jest 
w stanie sprostać tym potrzebom. 
W wyniku dokarmiania dolistnego 
w znacznie większym stopniu moż-
na zaspokoić potrzeby pokarmowe 
roślin w takie mikroelementy jak bor, 
miedź, cynk, mangan, żelazo, molib-
den (AciPlon Zboża, ActiMag Zboża), 
gdyż są one pobierane w niewielkich 
dawkach. Poza tym ich wykorzystanie 
z części nadziemnej jest wielokrotnie 
wyższe, niż po wniesieniu do gleby. 
Niemniej, bardzo dobre wyniki daje 
także dolistne dokarmianie roślin 
makroelementami a więc azotem, 
fosforem, potasem, magnezem, wap-
niem, siarką (FoliarActiv NPK, Jedno-
wodny Siarczan Magnezu MgO-23%, 
ActiCal, Siarkomag). 

Podstawowe zboża ozime pobie-
rają w przeliczeniu na 1 t ziarna: 
22�30 kg azotu (N) i potasu (K2O), 
10�13 kg fosforu (P2O5), 3�4 kg 
magnezu (MgO) i 2�3 kg siarki (S). 
Najwięcej azotu na jednostkę plonu 
pobiera pszenica, a potasu � żyto. 
Mikroelementy w przeliczeniu na 1 t 
ziarna pobierane są w ilości: 6 g boru 
(B), 9 g miedzi (Cu), 75 g cynku (Zn), 
120 g manganu (Mn), 300 g żelaza 
(Fe) i 0,7 g molibdenu (Mo). 

Spośród mikroelementów najczę-
ściej w naszych glebach i roślinach 
brakuje boru (pobierany w większych 
ilościach przez rośliny dwuliścienne 
i kukurydzę, zaś w niewielkich przez 
zboża), bowiem ponad 70 proc. pol-
skich gleb wykazuje jego niedobory. 
W naszej ofercie znajdziecie Państwo 
borowe nawozy dolistne ActiBor 150 
oraz Super ActiBor21, których za-
stosowanie uzupełnia 
niedobory tego skład-
nika w sposób szybki 
i skuteczny. 

Na drugim miej-
scu pod względem 
niedoboru składni-
ków jest miedź, nie-
zbędna zwłaszcza dla 
roślin zbożowych, 
poza tym nawożo-
nych dużymi dawkami 
azotu oraz uprawianych 
na glebach z wysoką zawartością 
substancji organicznej i wysokim pH. 
Miedź spełnia ważną rolę w funkcjo-
nowaniu enzymów oksydoredukcyj-
nych, regulujących fotosyntezę i od-

dychanie roślin, jak też tworzenie 
związków żelaza, koniecznych do 
syntezy chloroÞ lu. Bierze też udział 
w metabolizmie białek i cukrów. 
Wpływa również na rozwój tkanki 
mechanicznej, przy jej niedoborze 
rośliny wykazują oznaki więdnięcia 
i większą podatność na wyleganie. 
Dobre zaopatrzenie w miedź (Actipol 
EDTA Cu-15) uodparnia rośliny na 
choroby grzybowe oraz zwiększa ich 

zimotrwałość. Objawem niedoboru 
miedzi u zbóż jest tzw. choroba no-
win, występująca we wcześniejszych 
fazach wegetacji w postaci chlorozy, 
a następnie bielejących i skręconych 
końców liści. W późniejszym okresie 
następuje przedwczesne kłoszenie 
i bielenie kłosów. Przy widocznych 
objawach niedoboru miedzi na ro-
ślinach, można się spodziewać spad-
ku plonów powyżej 20 proc. Często 
są to jednak objawy niewidoczne, 
możliwe do wykrycia dopiero po 
analizie chemicznej roślin. Dlatego 
w celu uzyskania wysokich plonów 
zbóż, zachodzi konieczność proÞ lak-
tycznego wnoszenia tego składnika 
w formie dolistnej (Actipol EDTA 
Cu-15). Na trzecim miejscu w hie-
rarchii niedoboru składników jest 
molibden, pobierany wprawdzie 
przez rośliny zbożowe w niewielkich 

dawkach (3�5 g w przelicze-
niu na 1 ha), ale spełniają-
cy w roślinach niezmiernie 
ważną funkcję, związaną 
z przemianą azotu w biał-
ko. W tym miejscu warto 
zwrócić uwagę na fakt, 
iż wprawdzie zboża po-
bierają niewielkie ilości 
boru i molibdenu, ale wo-

bec znacznego niedoboru 
tych składników w naszych 

glebach, celowy jest ich dodatek 
(w postaci ActioBor 150 oraz L-Ac-
tipol EDTA Mo-6) do powszechnie 
stosowanych �zbożowych� nawo-
zów dolistnych (np. ActiPlon Zboża, 
ActiMag Zboża). Dotyczy to zwłasz-

cza najwyżej plonującej w Polsce 
pszenicy ozimej, pod którą wnosi 
się z reguły znaczne dawki azotu. 
Wystarczy w tym celu dodatek do 
sporządzanego roztworu jednoskład-
nikowych nawozów borowych (Acti-
Bor). Z kolei molibden powinien być 
wnoszony wcześniej, w dawce, prze-
ciętnie 3�4 g Mo/ha (L-Actipol EDTA 
Mo-6). Ważnym składnikiem dla zbóż 
jest również mangan, biorący m.in. 
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Częstym powodem niedoboru składników 
w roślinach jest ich gorsza przyswajalność z gleby, 
spowodowana kwaśnym, rzadziej zasadowym 
odczynem, wadliwą strukturą gleby, niekiedy też 
ekstremalnym przebiegiem pogody.
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udział w procesie fotosyntezy i oddy-
chania, który poza tym reguluje prze-
miany związków azotowych, zapo-
biegając nadmiernemu gromadzeniu 
azotanów. Dobre zaopatrzenie roślin 
w mangan wywiera także korzystny 
wpływ na tworzenie węglowodanów 
oraz niektórych witamin, zwłaszcza 
E. Zwiększa również odporność ro-
ślin na choroby i niskie temperatury. 
Objawy niedoboru manganu poja-
wiają się na najmłodszych liściach 
(w odróżnieniu od magnezu) w po-
staci międzynerwowej chlorozy o za-
barwieniu cytrynowożółtym do żół-
to-białego. Nerwy pozostają zwykle 
zielone, zaś blaszka liściowa, poczy-
nając od brzegów zaczyna brunatnieć 
i wykruszać się. W praktyce, niedobór 
manganu spotykany jest w glebach 
o odczynie obojętnym, a zwłaszcza 
zasadowym (pH powyżej 6,5), oraz 
w glebach luźnych-spulchnionych. 
Przechodzi wówczas w  formy trud-
no dostępne dla roślin, podczas gdy 
na kwaśnych, jak też zwięzłych (zbi-
tych � niedotlenionych) jest łatwo 
przyswajalny i może być pobierany 
w nadmiernych ilościach. Aby za-
pobiec niedoborom manganu, nale-
ży zastosować Actipol EDTA Mn-13 
(lub Actipol DTPA Mn-10).

Spośród makroelementów, podsta-
wowymi składnikami w dokarmianiu 
dolistnymzbóż jest magnez i siarka, 
wnoszone często w postaci Jednowod-
nego Siarczanu Magnezu MgO-23% 
(jednorazowo 5�7,5 kg/ha). Produkt 
ten przy rozpuszczeniu podnosi tem-
peraturę roztworu, co ma bardzo duże 
znaczenie zarówno w przyswajalno-
ści składników jak i niweluje ewentu-
alny szok termiczny u rośliny. Warto 
podkreślić, iż magnez i siarka, jak też 
wcześniej wspomniany molibden, 
�odpowiedzialne� są m.in. w roślinie 
za przerób azotu w pełnowartościo-
we białko, dzięki czemu jest więk-
sza szansa na uzyskanie wyższych, 
a przy tym lepszych jakościowo plo-

nów, w tym wyższej zawarto-
ści i jakości glutenu. Przy wi-
docznych objawach niedobo-
ru makroskładników, takich 
jak fosfor (głównie w okresie 
jesiennym i wiosennym, jak 
też tworzenia ziarna), bądź 
potasu i azotu (okres inten-
sywnego wzrostu), należy za-
stosować oprysk odpowied-
nimi nawozami (FoliarActiv 
Fosfor, FoliarActiv Potas-Fosfor 
i FoliarActiv Azot), z wysoką zawar-
tością makroskładników. Nawozy te 
zawierają mikroelementy (Cu, Mn, 
Fe, Zn) w formie chelatów. W wy-
niku dolistnego dokarmiania nie 
można zaspokoić potrzeb pokarmo-
wych roślin w makroelementy, ale 
możliwe jest złagodzenie ich niedo-

boru. Dotyczy to zwłaszcza fosforu, 
pobieranego w znacznie mniejszych 
ilościach przez rośliny, niż potas 
i azot. 

Podczas zakupu nawozów dolist-
nych warto też zwracać uwagę na 
chelatyzację mikroelementów, takich 
jak miedź (Cu), cynk (Zn), mangan 
(Mn) i żelazo (Fe) (nawozy z grupy 
Actipol), gdyż są one wielokrotnie 
lepiej przyswajane, a zwłaszcza roz-
prowadzane w roślinie, a więc szyb-
ciej docierają do odpowiednich tka-
nek i komórek rośliny. Firma ARKOP 
oferuje je we wszystkich nawozach 
dolistnych, wyłącznie w formie cał-
kowicie schelatowanych mikroelem-
tów, głównie na bazie EDTA i DTPA, 
ale też (dotyczy żelaza) EDDHA i ED-
DHSA. Jak wcześniej wspomniano, 
przy widocznych objawach niedobo-
ru składnika na roślinie, wskazany 
jest jego dodatek do sporządzonego 
roztworu w postaci bardziej skoncen-
trowanego nawozu pojedynczego, co 
umożliwi zaspokojenie w większym 
stopniu potrzeb pokarmowych rośli-
ny. Należy jednak mieć na uwadze 
fakt, że lepszą przyswajalność i lep-
sze efekty plonotwórcze zapewni 
wniesienie tej samej ilości składnika 
w 2�3 opryskach, a nie w jednej skon-
centrowanej dawce. 

Opryski nawozami dolistnymi 
najlepiej łączyć z fungicydami, by 

zmniejszyć koszty oprysku. 
W takich sytuacjach zwykle 
nadrzędnym celem jest ochro-

na roślin przed chorobami lub 
szkodnikami, dlatego pod tym 
kątem należy ustalać termin 
oprysku. Łączne stosowanie 
tych preparatów zapewnia 
zwykle skuteczniejszą walkę 
z nimi, bowiem miedź, cynk, 
mangan i siarka ogranicza-

ją w pewnym stopniu rozwój 
chorób grzybowych. Wcześniej na-
leży się upewnić czy nie ma prze-
ciwwskazań do tworzenia takich 
połączeń. W pierwszej kolejności, do 
wypełnionego w 2/3 wodą zbiornika 
opryskiwacza, dodaje się powoli, po 
włączeniu mieszadła: Jednowodny 
Siarczan Magnezu (podnosi tempe-

raturę roztworu), mocznik, mikroele-
mentowy nawóz dolistny (ActiPlon 
Zboża, ActiMag Zboża), zaś w ostat-
niej chwili, przed wyjazdem w pole, 
jeden środek ochrony roślin. W prze-
liczeniu na 1 ha zbóż ozimych zaleca 
się przeciętnie 200�300 l roztworu 
cieczy roboczej, głównie w zależno-
ści od rozrostu nadziemnej biomasy. 
Zasadą jest by naniesiony roztwór 
równomiernie zwilżył roślinę, lecz 
nie spływał z niej do gleby. 

Składniki pokarmowe z nanie-
sionej cieczy przenikają do komórek 
epidermy, a następnie do tkanek i ko-
mórek rośliny przez ektodesmy, czyli 
drobne pory, rozmieszczone na po-
wierzchni liścia. Ich liczba na dolnej 
stronie liścia jest znacznie większa, 
niż na górnej, z czym wiąże się lepsze 
wykorzystanie składników. Dlatego 
celowy jest oprysk opryskiwaczem, 
z tzw. rękawem powietrznym, kie-
dy strumień powietrza i rozpylony 
roztwór wnika w łan roślin i dociera 
również do dolnej części łodyg i liści. 
Jest to ważna informacja przy walce 
z patogenami chorób zbóż. Ze wzglę-
du na swoją skuteczność, dokarmia-
nie dolistne stosowane jest dzisiaj 
w ogromnej liczbie gospodarstw 
i plantatorzy dbający o ekonomię 
produkcji rolnej, jakość i wielkość 
plonów, zabieg ten traktują jako ko-
nieczny. 
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Opryski nawozami dolistnymi najlepiej łączyć 
z fungicydami, by zmniejszyć koszty oprysku. 



 Wymagania współcześnie uprawianych, wysokoplonujących roślin, są dużo większe,       
         aniżeli tych, które były uprawiane kilka – kilkanaście lat temu. Postęp hodowlany i rozwój  
   technologii uprawnych znacząco zwiększył potencjał plonowania tychże roślin. Stąd też 
dokarmianie dolistne stało się kluczowym i nieodzownym elementem agrotechniki. 

Nawożenie dolistne 
kluczowym elementem agrotechniki

Cechą wspólną nawozów serii Maximus jest kom-
pleks MPC2, czyli zbiór siedmiu substancji, których 
działanie wpływa na wszystkie obszary fizjologii 
roślin.
Stosując nawozy Maximus wnosimy komplet 
składników pokarmowych, a dzięki zawartości 
innowacyjnego kompleksu MPC2 stymulujemy 
rośliny do intensywnego wzrostu i rozwoju, pod-
nosimy odporność roślin na niskie temperatury, 
zwiększamy odporność roślin na suszę, popra-
wiamy przyswajalność składników odżywczych  
pobieranych przez rośliny, pobudzamy rośliny 
do naturalnej regeneracji oraz intensyfikujemy 
pobieranie i wykorzystanie składników pokarmo-
wych przez rośliny.
Maximus Aminomicro to grupa nawozów mikro-
elementowych, o zróżnicowanym składzie dosto-
sowanym do potrzeb poszczególnych gatunków 
roślin,  będących mieszaniną mikroelementów 
skompleksowanych glicyną. Takie rozwiązanie po-
zwala na bezkompromisowe zaopatrzenie roślin 
w mikroelementy i uzupełnia nawet ukryte nie-
dobory. Nawóz dzięki zawartości glicyny oprócz 
zaopatrzenie roślin w mikroelementy wykazuje 
działanie antystresowe oraz pobudza rośliny do 
wzrostu i rozwoju. 
Mając na uwadze wymagania roślin i uwzględ-
niając krytyczne momenty zapotrzebowania na 
składniki pokarmowe dokarmianie dolistne na 
dobrze prowadzonych plantacjach rozpoczyna-

my już od wczesnej wiosny. Pierwszym zabiegiem 
dolistnym powinno być połączone aplikowanie 
fosforu, potasu i magnezu oraz całej palety mikro-
elementów. Cel taki uzyskujemy stosując w pierw-
szym zabiegu dolistnym Maximus PKMg w dawce 
3 – 5kg/ha z dodatkiem Maximusa Aminomicro 
w dawce 0,5 – 1kg/ha. Taki zabieg pozwoli rośli-
nom na szybką regenerację po zimie (szczególnie 
systemu korzeniowego) i rozpoczęcie wegetacji. 
Jest to kluczowy moment warunkujący uzyska-
nie wysokich plonów gdyż niskie temperatury 
ograniczają pobranie składników z gleby. Wcze-
sny zabieg dolistny warto uzupełnić nawozem  
Ekolist Mono Molibden w dawce 0,2l/ha. Skład-
nik ten pozwala na lepsze wykorzystanie azotu 
stosowanego w tym okresie w dość dużych daw-
kach.
Kolejnym okresem krytycznym jest czas intensyw-
nego wzrostu roślin. Budowa masy nadziemnej 
rośliny jest wtedy tak intensywna, iż nie zawsze 
składniki są pobierane z gleby w wystarczającej 
ilości. Wtedy też możemy interweniować zabie-
giem dolistnym złożonym ze zrównoważone-
go nawozu makroelementowego – Maximus  
20-20-20 w dawce 4-5kg/ha w połączeniu z mi-
kroelementami w nawozie Maximus Amino-
micro w dawce 0,5-1kg/ha. Taki zabieg pozwoli 
uzupełnić ewentualne niedobory składników - na-
wet te ukryte -  i zapewni nam stabilny i wysoki 
plon. W nawożeniu rzepaku ozimego warto ten 

zabieg uzupełnić nawozem Maxibor 21 w dawce  
1kg/ha. Zabieg borem wpłynie korzystnie na 
przebieg procesów generatywnych – kwitnie-
nie, żywotność pyłku, zapylenie i zapłodnienie. 
Poprawny przebieg tych procesów jest ważnym 
elementem budowy wysokiego ilościowo i jako-
ściowo plonu.
Celem ostatniego zabiegu dokarmiania dolist-
nego jest poprawa jakości plonu. Uzyskujemy 
to łącząc zabiegi nawozem zrównoważonym  
Maximus 20-20-20 lub nawozem ze zwięk-
szoną zawartością azotu – Maximus extra N  
w dawce 3kg w połączeniu z nawozem siarkowym  
Maximus extra S w dawce 3kg/ha. Siarka jest 
składnikiem niezbędnym do prawidłowych prze-
mian azotu, w szczególności do przebiegu pro-
cesów budowy białek. Zabieg taki zatem zwięk-
sza zawartość białka w ziarnie i ma korzystny 
wpływ na uzyskanie przez nie parametrów ziar-
na konsumpcyjnego. Podobny efekt – poprawy 
wyrównania i masy nasion uzyskujemy w rzepa-
ku. Cennym dodatkiem w tym zabiegu jest po 
raz kolejnym Maximus Aminomicro w dawce  
0,5kg/ha - mikroelementy odgrywają kluczową 
rolę w budowaniu jakości plonu.

Firma Ekoplon posiada w swej ofercie nawozy krystaliczne  
w serii Maximus, nawozy płynne z serii Ekolist oraz nowe rozwiąza-
nia oparte o działanie biostymulujące i antystresowe aminokwasów 
– seria Aminopower i nawóz donasienny Stim+. 
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Głównymi czynnikami mający-
mi wpływ na plon i jego jakość 

są: termin siewu, nawożenie, agro-
technika i dobór odmian, ochrona. 
Optymalnym terminem siewu dla 
zbóż ozimych w warunkach Polski 
jest 3. dekada wrze śnia, a w przypad-
ku zbóż jarych 3. dekada marca do 
końca 1. dekady kwietnia. Opóźnie-
nie terminu siewu skutkuje spadkiem 
plonowania nawet do 20 proc.

Jednak jednym z najważniejszych 
czynników plonotwórczych jest na-
wożenie. Przy ustala niu jego poziomu 
musimy zwrócić uwagę na: zasobność 
gleby w makro- i mikroelementy; pH 
gleby; bilans makro- i mikroelemen-
tów wnoszonych z nawozami dogle-
bowymi a wynoszonych z plonem; 
wykorzystanie danego składnika na-
wozowego przez rośliny w roku zasto-
sowania.

Postęp genetyczny i wprowadza-
nie do uprawy nowych odmian zbóż 
wymaga ciągłego doskonalenia sposo-
bów nawożenia. Gatunki zbóż różnią 
się nie tylko pod względem ilościo-
wego zapotrzebowania na składni-
ki odżywcze, w tym mikroelementy 
(najbardziej tolerancyj ne jest żyto), 
ale również wzajemnym ich stosun-
kiem. Wrażliwość poszczególnych 
gatunków zbóż na niedobór danego 
mikroelementu jest różna.

Pszenica jest jedną z najważniej-
szych roślin uprawy polowej. Obecnie 
ponad 70 proc. uprawy zbóż stanowi 
pszenica ozima bądź jara. Wszystkie 
odmiany tego zboża są bardzo wraż-
liwe na niedobór miedzi i manganu. 
(tab. 1)

MIEDŹ bierze udział w przemia-
nach związków żelaza w roślinie, 

wpływa na rozwój i budowę anato-
miczną wielu tkanek. Zwiększone 
niebezpieczeństwo zakłóceń w pobie-
raniu miedzi występu je: na glebach 
organicznych, w tym torfowych, na 
glebach lekkich, w wyniku stosowa-
nia wy sokich dawek azotu i fosforu, 
w przypadku przewapnowania gleby, 
podczas suchej i upalnej pogody.

MANGAN bierze udział w fo-
tosyntezie, pobieraniu i asymilacji 
wielu składników pokar mowych, 
syntezie białek i witaminy C, działa 
jako regulator stężenia hormonów 
roślinnych. Zwiększenie niebezpie-
czeństwa braku manganu występu-
je: na glebach lżejszych, na glebach 
kwaśnych świeżo zwapnowanych, 
w okresie suszy, w wy niku niskiego 
nawożenia potasem.

Objawy niedoboru mikroelemen-
tów skutecznie likwidują dolistne 
opryski nawozami mikroelemen-
towymi. W doświadczeniach polo-
wych przeprowadzonych przez INS 
(obecnie INSCh) po zastosowaniu 
nawozów z grupy INSOL uzyskiwa-
no znaczną zwyżkę plonów i popra-
wę jego jakości (tab. 2).

Jak maksymalnie wykorzystać potencjał plonotwórczy roślin uprawnych 
z uwzględ nieniem uzyskania plonu wysokiej jakości? � to jedno 
z najczęściej zadawanych pytań podczas spotkań z producentami zbóż. 
Wysokie i dobrej jakości plony są wypadkową wielu czynników. Ze 
względu na powierzchnię, jaką zajmują zboża w strukturze naszych upraw, 
po staramy się na przykładzie tej rośliny odpowiedzieć na to pytanie.

Nawożenie dolistne zbóż

Recepta na jakość

Tab. 2.
Wyszczególnienie Jednostka miary kontrola 2 X INSOL 3

Plon ziarna dt/ha 53,9 55,5
MTZ g 44,5 45,7
Białko % s.m. 12,9 13,3
Gluten % s.m. 31,9 31,4

Tab. 3.
Wyszczegól-

nienie
Jednostka 

miary
kontrola 2 X INSOL 

3
2 X INSOL 

Cu
2 X INSOL 

Mn
Plon ziarna dt/ha 69,7 80,5 78,2 77,9
MTZ g 43,5 45,4 46,5 45,0
Białko % s.m. 12,4 12,6 12,8 12,4
Gluten % s.m. 28,0 29,0 29,4 28,5

Tab. 4.
Kombinacja Termin 

oprysku
Plon 

w dt/ha
Kontrola 50,5
Siarczan magnezu 7 H2O � 5% + INSOL 36 Tytan - 3l/ha 27.04
INSOL 3 � 1 l/ha 9.05 59,5
INSOL Cu � 1l/ha 19.06

INS

Tab. 1. Masa mikroelementów pobrana 
rocznie wraz z plonami roślin g/ha wg 
Ruszkowskiej

Roślina Mn Cu

Pszenica ozima 160�635 16�50

Jęczmień jary 95�670 40�70

Żyto 160�410 35�70

Owies 350�1000 36�70



W innym doświadczeniu porów-
nywano skuteczność nawozu wielo-
składnikowego INSOL 3 i nawozów 
monomikroelementowych Cu i Mn 
istotnych dla wzrostu i rozwoju ro-
ślin zbożowych. Opryski wykonywa-
ne były 2 razy w sezonie (tab. 3).

Jeszcze lepsze efekty uzyskujemy 
stosując w okresie wegetacji opryski 
kilkoma nawozami o zróżnicowa-
nych składach � stosując nawożenie 
czterema nawozami w 3 terminach 
uzyskano zwyżkę plonu o 17,8 proc. 
(tab. 4).

Mikroelementy spełniają w rośli-
nie rolę biokatalizatorów, uczestniczą 
w przemianach en zymatycznych, są 
odpowiedzialne za przebieg pod-
stawowych procesów życiowych 
fotosyn tezy, biosyntezy chloroÞ lu, 
oddychania, transpiracji i gospodar-
ki wodnej. Regulują przemianę wę-
glowodanów i białek. W technologii 
produkcji zbóż, szczególnie pszeni-
cy, spełniają ważną rolę, podnoszą 
jakość podstawowych parametrów, 
jakimi są:
� gęstość ziarna w stanie zsypnym, 

gdzie ciężar właściwy świadczy 
o dorodności ziarna, czyli o masie 
1 000 nasion; im wyższa gęstość, 
tym lepsza przydatność do prze-
miału, większa wydajność mąki

� zawartość popiołu, która świadczy 
o wartości przemiałowej ziarna

� zawartość białka
� gluten (mieszanina białek roślin-

nych gluteiny i gliadyny) � jego 
ilość powiązana jest z ilo ścią 
białka; ma wpływ na właściwości 
wypiekowe mąki: objętość pieczy-
wa (ilość glutenu) i elastyczność 
ciasta (jakość glutenu); im wyższa 
ilość i lepsza jakość, tym lepszy 
surowiec do wypieku

� wskaźnik sedymentacji (oznacza-
ny zamiast ilości i jakości glutenu) 
określa w przybliże niu wartość 
wypiekową mąki (czyli jakość bia-
łek gluteiny i gliadyny).
W większości przypadków, ziarno 

tej samej odmiany pochodzące z róż-
nych gospodarstw posiada skrajne 
wartości parametrów. Przy odpowied-
niej uprawie i nawożeniu można uzy-
skać porównywalną i powtarzalną ja-
kość ziarna. Zboża wykazują bardzo 
dużą wrażliwość na błędy popełnia-
ne w nawożeniu (nieodpowiednie 
dawki NPK, terminy stosowania, 
skład nawo zu, pomijanie nawożenia 

mikroelementowego, lekceważenie 
nawożenia dolistnego).

Zasoby naturalne mikroskładni-
ków w glebach są na ogół niewielkie 
i często nie wystarcza ją do pokrycia 
potrzeb rośliny. Rośliny uprawne, 
w tym również zboża, posiadają moż-
liwość pobierania składników pokar-
mowych również przez liście. Tempo 
pobierania i stopień wyko rzystania 
składników pokarmowych w dokar-
mianiu dolistnym są dużo większe 
niż przy na wożeniu doglebowym. 
Dlatego też w przypadku niekorzyst-
nych warunków atmosferycznych lub 
niedoboru składników pokarmowych 
dolistne nawożenie zbóż jest niezwy-
kle skuteczne. Zabieg ten pozwala 
szybko usunąć niedobory danego 
składnika. Najlepsze efekty uzyskuje 
się dostarczając niezbędne składniki 
w tzw. fazach krytycznych.

Stosowane przedsiewnie daw-
ki nawozów w ilościach zalecanych 
przez specjalistów nie zawsze pokry-
wają potrzeby pokarmowe roślin. Zja-
wisko to występuje przede wszystkim 
w czasie wiosennych chłodów i okre-
sowych susz. Poza tym mikroelemen-
ty podane w formie nawozów dogle-
bowych są wykorzystane w roku za-
stosowania tylko od 0,5 do 5 proc.

Instytut Nowych Syntez Chemicz-
nych dzięki zastosowaniu specjali-
stycznej technologii i wykorzy staniu 
posiadanej bazy naukowo-badawczej 
produkuje koncentraty nawozowe 
INSOL. Stosowanie ich zgodnie z za-
leceniami Instytutu gwarantuje:
� likwidację niedoborów składni-

ków pokarmowych
� zwiększenie odporności na nieko-

rzystne warunki atmosferyczne
� zwiększenie efektywności zastoso-

wanych nawozów doglebowych
� poprawienie wyrównania ziarna
� zwiększenie masy 1000 ziaren
� zwiększenie zawartości i poprawę 

jakości glutenu
� wzrost zawartości białka
� wzrosty plonów o 10�14 proc.

W celu racjonalizacji kosztów, 
nawożenie dolistne mikroelementa-
mi można połączyć z na wożeniem 
mocznikiem oraz siarczanem magne-
zu. Nawozy dolistne można także sto-
sować łącznie ze środkami ochrony 
roślin zgodnie z zaleceniami Instytu-
tu Ochrony Roślin.

Marek Skomra
Jakub Rogoziński
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Doradcy PROCAM już po raz je-
denasty zorganizowali cykl im-

prez pod hasłem Dni Pola. Podczas 
tych spotkań starali się przekazać jak 
najwięcej informacji, pokazać spraw-
dzone w doświadczeniach i ekono-
micznie uzasadnione rozwiązania 
w produkcji roślinnej.

Każde spotkanie rozpoczynało się 
wprowadzeniem z zakresu agrotech-

niki, nasiennictwa i ochrony roślin. 
Ponieważ plantatorzy przed każdym 
sezonem muszą wybrać odmiany 
roślin do wysiewu � jednym z głów-
nych wykładów była ocena materiału 
siewnego proponowanego przez dział 
nasienny PROCAM.

Tematyka prowadzonych wykła-
dów obejmowała: sytuację Þ tosanitar-
ną na polach w roku 2015 z uwzględ-

nieniem problemów związanych 
z pogodą (brak zimy itd.), a także do-
bór optymalnych rozwiązań ochrony 
i nawożenia roślin uprawnych. 

Po wykładach rolnicy zwiedzali 
poletka doświadczalne obsiane na-
sionami z kolekcji odmian rzepaku 
ozimego i pszenicy ozimej. W każ-
dym z miejsc, gdzie odbywały się 
Dni Pola, grupy około 20-osobowe 
były oprowadzane przez doradców 
agrotechnicznych, którzy opowiada-
li o prowadzonych doświadczeniach 
agrotechnicznych oraz o ochronie ro-
ślin autorstwa dr. inż. Dariusza Wy-
czlinga i  kolegów z grupy wsparcia 
technicznego. Zaprezentowane zosta-
ły najlepsze rozwiązania w zakresie 
nawożenia mineralnego, nawożenia 
dolistnego, ochrony herbicydowej, 
ochrony fungicydowej czy też insek-
tycydowej w poszczególnych termi-
nach fenologicznych roślin upraw-
nych. 

Na trasie zwiedzania poletek 
doświadczalnych można było iden-
tyÞ kować specjalnie przygotowane 
na tę okoliczność spreparowane Þ to-
toksyczności oraz poglądowe proÞ le 
glebowe oraz ścieżki dydaktyczne.

Oprócz tego prezentowano naj-
nowsze rozwiązania w dziedzinie 
maszyn rolniczych, szczególnie zwią-
zanych z aplikacją środków ochrony 
roślin i uprawą gleby. 

Jedną z najważniejszych spraw, 
które składają się na odpowiednie 
i skuteczne zwalczanie poszczegól-
nych agrofagów na polach upraw-
nych jest dokładna identyÞ kacja pro-
blemów Þ tosanitarnych. Dlatego, tak 
jak w poprzednich latach, zaprasza-
liśmy do laboratorium Þ tosanitarne-
go, które funkcjonowało w specjalnie 
oznaczonym namiocie. 

Najlepsze rozwiązania
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W 2014 roku ponad połowa doro-
słych Polaków zdecydowała się 

na wyjazd urlopowy poza miejsce za-
mieszkania. Jakie pułapki czyhają na 
nas podczas wyjazdu? Jak ustrzec się 
przed niepotrzebnym stresem i w peł-
ni cieszyć się urlopem?

Niestety, wypadki zdarzają się 
również (a może zwłaszcza) podczas 
wakacyjnej beztroski. Jeżeli wcześniej 
się przed tym nie zabezpieczymy, to 
skutki takiej ignorancji mogą być bar-
dzo bolesne.  

Jednym ze sposobów zagwaran-
towania sobie opieki lekarskiej, jest 
wcześniejsze wyrobienie karty EKUZ, 
dzięki której będziemy mogli liczyć na 
taką samą pomoc, jak mieszkańcy od-
wiedzanych przez nas krajów. Karta ta 
wydawana jest bezpłatnie przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia i gwarantuje 
nam możliwość skorzystania z darmo-
wej opieki medycznej w krajach Unii 
Europejskiej, w Islandii, Liechtenste-
inie, Norwegii i Szwajcarii. Niestety, 
�darmowa� pomoc lekarska w każdym 
kraju wygląda inaczej. Dlatego może 
się okazać, że pomimo posiadania kar-
ty EKUZ, będziemy musieli zapłacić 
za niektóre usługi medyczne. Przede 
wszystkim należy pamiętać o tym, że 
w mniejszych miejscowościach wypo-
czynkowych istnieje tylko prywatna 
opieka medyczna, której nie pokrywa 
EKUZ. To nie wszystko: na przykład 
w Niemczech należy samodzielnie 
zapłacić za pierwszą wizytę lekar-
ską, a każdy dzień pobytu w szpitalu 
kosztuje 10 euro. W takich sytuacjach 
pomóc może ubezpieczenie turystycz-
ne. Pokrywa ono wszystkie koszty le-
czenia, a także jeden z największych 
wydatków � transport osoby poszko-
dowanej do kraju. 

� Bardzo często zapominamy, że 
w razie wypadku, możemy potrze-
bować pomocy w znacznie szerszym 
zakresie niż sama opieka medyczna 
gwarantowana przez EKUZ � mówi 
Marcin Pabiś, Kierownik Biura Ubez-

pieczeń Odpowiedzialności Cywilnej 
i Ochrony Prawnej Concordii Ubez-
pieczenia. � Na przykład usztywnie-
nie nogi po zabiegu uniemożliwia 
nam powrót do kraju w standardo-
wych warunkach i będziemy musieli 
opłacić specjalistyczny transport. 

Niestety, często zdarza się, że kon-
sekwencje wypadku na wakacjach nie 
kończą się wraz z powrotem do domu. 
Może się okazać, że uraz, jakiego do-
znamy, unieruchomi nas na dłuższy 
czas i nie będziemy mogli pracować, 
a koszty rehabilitacji bywają bardzo 
wysokie. W takim przypadku bardzo 
pomocna jest rekompensata z ubez-

pieczenia od następstw nieszczęśli-
wych wypadków (NNW). Koszt takiej 
polisy jest niewielki. 

Miesiące letnie zajmują w staty-
stykach policyjnych czołowe miej-
sca pod względem liczby wypadków 
drogowych. Jeżeli nie chcemy zatem 
przyczynić się do utrzymania tej ten-
dencji, przed wyruszeniem w podróż 
musimy pamiętać o kilku ważnych 
elementach. Oprócz kwestii tech-
nicznych, związanych z przygotowa-
niem samochodu do jazdy, ważne jest 
sprawdzenie ważności naszych doku-
mentów. Przede wszystkim musimy 
się upewnić, że nadal mamy ważny 
przegląd techniczny naszego auta 
i obowiązkowe ubezpieczenie. Upew-
nijmy się także, czy w miejscach, 
które odwiedzimy, obowiązuje nasze 
ubezpieczenie. Niektóre towarzystwa 
ubezpieczeniowe oferują rozszerzone 
polisy bez dodatkowych opłat.

� W ubezpieczeniu Auto Assistan-
ce, bez opłaty dodatkowej składki, 
rozszerzyliśmy zakres terytorialny 

o terytorium Rosji (część europejska), 
Ukrainy, Białorusi oraz Albanii � 
mówi Mariusz Gilicki, Dyrektor Biura 
Ubezpieczeń Komunikacyjnych Con-
cordii Ubezpieczenia. �  Dzięki temu 
możemy czuć się bezpiecznie również 
w czasie wyjazdów za wschodnią gra-
nicę. 

Wakacje to idealny czas dla zło-
dziei. Pozostawione bez żadnego nad-
zoru mieszkania są dla nich łakomym 
kąskiem. 7 na 10 włamań pozostaje 
bez wykrycia sprawcy, a właścicie-
le okradzionych mieszkań i domów 
w większości przypadków nie mogą 
liczyć na zwrot zagrabionych przed-

miotów. Jedynym ratunkiem pozo-
staje zatem zwrot równowartości za 
skradzione wyposażenie mieszkania 
od ubezpieczyciela. Co można ubez-
pieczyć? 

- Ubezpieczyć można praktycznie 
wszystko. Od sprzętu RTV/AGD za-
czynając, po odzież, biżuterię i przed-
mioty kolekcjonerskie, na stałych ele-
mentach, takich jak stolarka drzwio-
wa czy okienna, kończąc. Co ważne, 
do ochrony można też włączyć mienie 
składowane w garażu, piwnicy lub in-
nych pomieszczeniach gospodarczych 
� mówi Jacek Chojnacki, Kierownik 
Biura Ubezpieczeń Majątkowych Con-
cordii Ubezpieczenia. 

Doświadczenia lat poprzednich 
pokazują, że w ferworze przygoto-
wań do podróży popełniamy właśnie 
te najbardziej oczywiste błędy. Przed 
wyruszeniem na urlop warto zatem 
zrobić listę rzeczy niezbędnych do 
wykonania, aby wakacje przyniosły 
nam więcej przyjemności niż proble-
mów. 

Jak bezpiecznie spędzić urlop 
i mieć do czego wracać?

EKSPERT RADZI

Jednym ze sposobów zagwarantowania sobie opieki 
lekarskiej, jest wcześniejsze wyrobienie karty EKUZ, dzięki 
której będziemy mogli liczyć na taką samą pomoc, jak 
mieszkańcy odwiedzanych przez nas krajów. 
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ARiMR, podpisała z tymi pod-
miotami umowy, w których 

określone są zasady współpracy przy 
wdrażaniu tego Programu, a także 
szczegłówy zakres i sposób realiza-
cji, powierzonych im przez Agencję, 
zadań. 

Otwierając uroczystość prezes 
ARiMR Andrzej Gross powiedział 
m.in.: � Samorząd terytorialny stał 
się symbolem wzorowego gospodaro-
wania i dobrej współpracy. Wyzwolił 
wielką energię, pomysłowość i po-
tencjał Polaków. To ogromnie cieszy, 
że w samorządzie działa aktywnie 
na rzecz swoich środowisk tak wielu 
dynamicznych i przedsiębiorczych 
ludzi. Tworzycie  cenny dorobek, uła-
twiający życie mieszkańcom wielu 
środowisk. Istnienie polskiej admini-
stracji lokalnej charakteryzuje duża 
innowacyjność. Jestem przekonany, 
że sukcesy Polski ostatnich lat nie 
byłyby możliwe bez zaangażowania 
środowiska samorządowego. Jeszcze 
raz mogę z całą pewnością stwier-
dzić, że ze wszystkich reform, reakty-
wacja samorządu terytorialnego stała 
się największym sukcesem Polski 

Beata Jekiełek, dyrektor Depar-
tamentu Działań Delegowanych 
w ARiMR dodała, że do kompeten-
cji tego departamentu należy m.in. 
współpraca z podmiotami zewnętrz-
nymi, które wdrażają część działań 
z unijnych programów pomocowych 
dla rolnictwa. W poprzedniej per-
spektywie Þ nansowej, takim progra-
mem był PROW na lata 2007�2013, 
a 6 jego działań, tzw. działania de-
legowane, wdrażały samorządy wo-
jewódzkie, Agencja Rynku Rolnego 
oraz Fundacja Programów Pomocy 
dla Rolnictwa (FAPA). W tej perspek-

tywie Þ nansowej tzw. działania de-
legowane z PROW 2014�2020 będą 
wdrażane również przez trzy pod-
mioty zewnętrzne. Na razie znane są 
dwa z nich � samorządy wojewódzkie 
i Agencja Rynku Rolnego, trzeci pod-
miot zostanie wybrany przez ARiMR 
w kolejnym etapie. Przekazanie nie-
których działań z PROW 2014�2020 
samorządom województw czy Agen-
cji Rynku Rolnego oznacza w prakty-
ce, że te podmioty wezmą na siebie 
część zadań związanych z ich wdro-
żeniem. Będzie to polegało m.in. na 
wyłonieniu przez samorządy woje-
wództw czy Agencję Rynku Rolnego 
beneÞ cjentów, którzy spełniają wa-
runki do przyznania im wsparcia, 
a także skontrolowanie, czy właściwie 
wykorzystali otrzymaną pomoc. Do 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa będzie natomiast na-
leżało wypłacanie wskazanym przez 
te podmioty beneÞ cjentom środków 
Þ nansowych i czuwanie nad ich po-
prawnym wydatkowaniem. Agencja 

będzie instytucją odpowiedzialną za 
realizację działań delegowanych. To 
oznacza nadzór ARiMR nad działa-
niami delegowanymi począwszy od 
ich wdrożenia, aż po rozliczenie. 

Większość działań jest doskona-
le znana samorządom województw, 
bowiem podobne formy pomocy 
były już realizowane w poprzedniej 
perspektywie Þ nansowej w ramach 
PROW 2007�2013. W nowej perspek-
tywie są jednak też zupełnie nowe 
formy pomocy. Jedną z nich jest 
wsparcie przeznaczone na budowę 
lokalnych dróg. Innym także nowym 
rodzajem wsparcia jest, powierzone 
do realizacji Agencji Rynku Rolnego, 
działanie �Współpraca�. To działanie 
będzie polegało na udzielaniu wspar-
cia na tworzenie i funkcjonowanie 
grup operacyjnych na rzecz innowa-
cji (EPI) oraz na realizację projektów 
dotyczących nowych produktów, 
procesów, technologii, metod organi-
zacji i marketingu w sektorach: rol-
nym, spożywczym i leśnym. 

Część działań z PROW 
w rękach samorządów
Realizacją 5 działań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014�2020 w imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
która jest instytucją wdrażającą dla całego Programu, będą się zajmowały 
samorządy województw, które otrzymały 3 działania oraz Agencja Rynku 
Rolnego, której powierzono 2 działania.



40

Podobnie wiernym kompanem jest 
mysz domowa. Te szkodliwe gry-

zonie wywołują niewyobrażalne straty 
ekonomiczne i sanitarne. Na przykład 
szczur zjada dziennie około 28 g poży-
wienia, a 25 szczurów zjada tyle, co je-
den człowiek. Szczury i myszy żerując 
w magazynowanej żywności pozosta-
wiają w niej mocz, krew, ślinę, sierści, 
swoje trupy lub części ciała trupów. 
W ciągu doby szczur wydala i pozosta-
wia w produktach 20 grudek kału i 16 
ml moczu. Jeżeli żeruje np. w magazy-
nie zbożowym, to zanieczyszcza tam 
około 30 kg ziarna. Podobnie jedna para 
myszy domowej w ciągu roku pozosta-
wia w miejscu swego żerowania po-
nad 10 000 grudek kału i prawie 2 litry 
moczu. Ocenia się, że globalnie straty 
żywności spowodowane przez gryzonie 
wynoszą ponad 20 proc. w całym łańcu-
chu produkcji artykułów spożywczych, 
z czego 0,1 część to ich wyżywienie, 
a reszta ulega zniszczeniu przez zanie-
czyszczenie kałem, moczem, rozdepty-
wanie bądź rozwlekanie.

Przerażenie wywołują doniesienia 
o zniszczonych budynkach, opanowa-
nych przez szczury. Szkodniki te gryzą 
ostrymi siekaczami wszelkie napotkane 
przeszkody, co wynika z ich natury, któ-
ra domaga się stałego ścierania szybko 
rosnących zębów. Szczury robią podko-
py, niszczą przewody elektryczne, rury 
wodociągowe i kanalizacyjne. Mogą 
spowodować zapadanie się podkopa-
nych budynków. Przedstawione szkody 
ekonomiczne są zaledwie fragmentem 
rzeczywistych strat, które trudno osza-
cować, ponieważ obecność szczurów 
dyskredytuje właścicieli, administrato-
rów, zarządców w oczach opinii publicz-
nej i stanowi przeszkodę w ujawnianiu 
autentycznych strat. Ludzka nieświado-
mość i lekkomyślność, a niekiedy kary-
godne niedbalstwo w zakresie higieny 
i porządku stwarzają mnóstwo okazji 
do wtargnięcia szczurów w środowisko 
człowieka. Dzikie wysypiska, niedo-
mknięte śmietniki, porzucona żywność 
zwabiają liczne szkodniki. Racjonalne 

zbieranie, usuwanie, niszczenie wszel-
kich odpadów,  które pozostawiają lu-
dzie powinno być priorytetem każdej 
wspólnoty, osiedla, miasta, zakładu pra-
cy i gospodarstwa rolnego.

Inny obszar nieobliczalnych szkód 
powodowanych przez szczury to zagro-
żenie ludzkiego zdrowia i życia. Gryzo-
nie te przenoszą i roznoszą wśród ludzi 
i zwierząt wiele pasożytów i chorób za-
kaźnych. Do najgroźniejszych należą: 
dżuma, żółtaczka zakaźna, dur brzuszny, 
tularemia, czerwonka bakteryjna, czer-
wonka amebowa, cholera, dury plamiste, 
wścieklizna, grzybica, trychinoza, prysz-
czyca i gruźlica drobiu, różyca, pasożyty 
jelitowe i wiele innych. Szczur jest nie-
zmiernie ruchliwy. Dziennie może prze-
bywać odległości 10�18 km, co stwarza 
niebezpieczeństwo szybkiego rozprze-
strzeniania się chorób nawet w odległe 
miejsca.  Likwidacja gryzoni wymaga 
dobrze zaplanowanej i przeprowadzonej 
akcji. Należy jednak zacząć od proÞ lak-
tyki, a więc ograniczyć dostęp gryzoni do 
kryjówek, pokarmu i wody. Przykłado-
wo, budynek przeznaczony na magazyn 
żywności powinien mieć oprócz odpo-
wiednich warunków do kontroli prze-
chowywanych produktów również moż-
liwość przeprowadzenia odszczurzania. 
Istnieją inne elementy proÞ laktyki. Np. 
teren wokół budynków magazynowych 
i produkcyjnych powinien być utwar-
dzony, pozbawiony darni oraz trwałych 
nasadzeń, które umożliwiają szczurom 
wspinanie się na budynek. Podobna pro-
Þ laktyka dotyczy mieszkań. Wykończe-
nie ich powinno udaremnić szczurom 
wtargnięcie do wewnątrz, wędrówkę po 
pomieszczeniach, zdobywanie pokarmu 
i wody, a zwłaszcza wyszukiwanie bez-
piecznych kryjówek i urządzanie gniazd 
(Ignatowicz 1999). Oprócz stosowania 
proÞ laktyki, szczury zwalczamy różny-
mi metodami. Najpopularniejszą i naj-
skuteczniejszą jest metoda chemiczna, 
czyli wykładanie ztrutych przynęt pokar-
mowych, tak zwanych trutek albo roden-
tycydów. Dzielą się one na:
  1. szybkodziałające trucizny ostre

  2. trucizny o działaniu opóźnionym � 
wielodawkowe i jednodawkowe.
Najczęściej stosowaną trucizną ostrą 

jest fosforek cynku naniesiony na ziar-
no pszenicy. Fosforowodór uwalnia się 
w przewodzie pokarmowym szczura, 
uszkadza jego organy wewnętrzne i po-
woduje natychmiastową śmierć. Trutka 
ta ma poważną wadę � brak antidotum, 
co może być zagrożeniem dla zwierząt 
domowych, a nawet dla człowieka. 
Masowe stosowanie tej trutki i zwią-
zane z tym nagłe padnięcia wywołuje 
u szczurów nieufność do tego pożywie-
nia i zaprzestanie jego spożywania. Dla-
tego obecnie stosuje się trucizny o opóź-
nionym działaniu � tzw. antykoagulanty 
krwi, które zmniejszają jej krzepliwość 
i uszkadzają naczynia krwionośne. 
Śmierć szkodnika następuje po kilku 
dniach i nie kojarzy się ze spożytym 
pokarmem. Trucizny wielodawkowe 
powodują śmierć po kilkakrotnym 
spożyciu, natomiast jednodawkowe są 
skuteczne po pierwszym spożyciu. Za-
trute przynęty mają postać granulatu, 
płatków, bloczków, proszku, plastycznej 
masy zwanej pastą, pianki lub płynu, 
którym nasącza się np. chleb. Wszyst-
kie nowoczesne rodentycydy zawierają 
dodatek niezwykle gorzkiej substancji, 
obojętnej dla szczurów. Wywołuje ona 
odruch wymiotny w razie przypadko-
wego spożycia trutki przez człowieka. 
Trutki zaleca się stosować w specjal-
nych stacjach deratyzacyjnych. W ten 
sposób zabezpiecza się je przed zwierzę-
tami domowymi i ptactwem, a  gryzonie 
mają poczucie bezpieczeństwa podczas 
spożywania preparatu. Warunkiem sku-
teczności każdej trutki pokarmowej jest 
jej spożycie przez szkodnika, natomiast 
człowiek, znając ich obyczaje  może im 
w tym �dopomóc�.

Dr Andrzej Ufniarski

Przy opracowaniu artykułu wykorzysta-
no informacje: prof. S. Ignatowicza (�Wieś 
Jutra� nr 2/1999, �Higiena� nr 2�3/2002), 
dr hab. A. Fabirkiewicza i innych (�Higiena� 
nr 2/2001), dr T. Kolbuszowskiego i T. Karpiń-
skiego (�Biuletyn DDD�  nr 2/2004).

Metoda na gryzonie
Spośród wielu zwierząt, które człowiek spotkał na swojej drodze, 
chyba tylko szczur nie poddał się jego woli i chociaż jest bezlitośnie 
tępiony, czuje się doskonale w środowisku człowieka.



Pola Klasy S
Rogóźno-Zamek k. Grudziądza stało się dla kujawsko-pomor-

skich rolników niemal miejscem kultowym. Na tegoroczne 
Pola Klasy S, organizowane przez Syngentę, przybyły tłumy plan-
tatorów nie tylko zbóż i rzepaku. Starannie przygotowane poletka 
doświadczalne, na których zastosowano środki ochrony Syngen-
ty, były idealnym wzorcem do skopiowania przez rolników. Na 
miejscu byli też doradcy, którzy służyli swoim doświadczeniem 
i wiedzą.

Warto zaznaczyć, że w sezonie Syngenta organizuje cały szereg 
podobych imprez. I to w różnych częściach kraju. Wszystkie cie-
szyły się ogromnym zainteresowaniem. A swoją drogą warto też 
zaglądać na stronę internetową Þ rmy. 
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Na polach demonstracyjnych 
Stacji Doświadczalno-Nasien-

nej w Spytkowicach zgromadzono 
71 odmian zbóż jarych i ozimych, 5 
odmian roślin strączkowych (bobik 
i groch), 20 odmian rzepaku oraz 
12 rodzajów mieszanek międzyplo-
nowych. Kolekcje Saaten Union na 
polu prezentował Andrzej Dawido-
wicz natomiast wykład o rzepaku 

poprowadził Rafał Spychała. Do-
świadczeniami Þ rmy Rapool dzielił 
się z rolnikami Artur Kozera, a Þ rmy 
DSV � Dariusz Frątczak. Po prezenta-
cji polowej prof. dr hab. Marek Kor-
bas wygłosił wykład na temat reali-
zacji integrowanej ochrony zbóż. 

Wśród zaproszonych gosci byli 
przedstawiciele Þ rm hodowlano-na-
siennych z całej Polski.

Wizyta w Spytkowicach
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W Europie i na świecie doceniane 
są także polskie wiśnie, maliny, 

truskawki, czarne porzeczki, borówki 
amerykańskie, kapusta, marchew oraz 
cebula. 80 % zbiorów borówek amery-
kańskich jest eksportowana, natomiast 
50% światowej produkcji czarnej 
porzeczki pochodzi� właśnie z Polski. 
Nasz kraj jest również jednym z czoło-
wych producentów pieczarek. To 
dowody na to, że polski sektor owoco-
wo-warzywny doskonale wykorzystał 
ostatnie lata na rozwój, a ten był moż-
liwy m.in. dzięki wsparciu z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007�2013.

Polska jest liderem wśród  dostaw-
ców produktów spożywczo-rolnych 
dla Europy. Jakość produktów i ich 
atrakcyjna cena, to główne powody 
dynamicznego eksportu polskich 
warzyw i owoców. Nie byłoby to 
możliwe bez wsparcia z Unii 
Europejskiej. Czynnikiem istotnie 
przyśpieszającym rozwój sektora owo-
cowo-warzywnego było przystąpienie 
Polski do Unii Europejskiej w roku 
2004. Wiązało się to z szerokim stru-
mieniem dotacji, zarówno przed, jak 
i poakcesyjnych. Otwarcie rynków 
europejskich umożliwiło wzrost eks-
portu produktów rolno-spożywczych. 

W ciągu ostatnich 11 lat do 314 
grup zrzeszających producentów owo-
ców i warzyw trafiło za pośrednic-
twem Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa łącznie ponad 

7 mld zł środków unijnych.  Producenci 
zrzeszeni w tych grupach kupili nowo-
czesne maszyny do zbioru owoców 
i warzyw oraz wybudowali magazyny, 
w których można je przechowywać. 
Zainwestowali także w nowoczesne 
maszyny i urządzenia, służące do 
mycia, czyszczenia, sortowania, pako-
wania czy konfekcjonowania owoców 
i warzyw oraz środki transportu goto-
wych produktów. Wysoko rozwinięty 
i niezwykle nowoczesny system prze-

chowalnictwa wprowadzony przez 
nasze grupy, umożliwia magazynowa-
nie produktów w długim okresie czasu 
bez obniżania ich jakości. W warun-
kach embarga pozwoliło to grupom 
zyskać czas na  poszukiwanie  nowych  
kanałów dystrybucji ich towarów 
i podjęcie działań zmierzających do 
dywersyfikacji rynków zbytu. Tak 
przygotowane grupy producentów 
owoców i warzyw mogą stawić czoła 
nie tylko światowej i europejskiej kon-
kurencji, ale także niespodziewanym 
zdarzeniom, takim jak choćby nałoże-
nie przez Rosję embarga na polskie 
produkty.

Polsce przybywa hitów eksporto-
wych. Krajowa truskawka deserowa ma 
olbrzymie szanse stać się po jabłkach 
i borówkach wysokich naszym kolej-
nym atrakcyjnym towarem i to nie 
tylko na rynkach wschodnich, ale rów-
nież i na rynku niemieckim, skandy-
nawskim czy środkowoeuropejskim.  
Polska jest już liderem w dziedzinie 
produkcji borówki w Europie. Ocenia 
się, że obecnie produkuje się u nas 
około 15 tys. ton tych owoców.

W związku z rosnącymi kosztami 
produkcji oraz nasilającymi się trenda-
mi zdrowotnymi, zdaniem ekspertów 
branżowych, szansą na utrzymanie 
dotychczasowych rynków zbytu i pozy-
skanie nowych jest wzmacnianie marki 
polskiej żywności, która ma być syno-
nimem produktów zdrowych o wyso-
kiej jakości. Duży potencjał upatruje 
się również w produkcji żywności eko-
logicznej. Istotne jest zatem kształto-
wanie wizerunku Polski jako dostawcy 
produktów smacznych oraz bezpiecz-
nych, wyprodukowanych z surowców 
o najwyższej jakości, przy zachowaniu 
rygorystycznych norm sanitarnych.

Polski sektor 
owocowo-warzywny PROWadzi!

Polska jest światowym liderem w produkcji i eksporcie jabłek. 
Aż 1/3 wszystkich zbiorów jest sprzedawana do innych krajów. 

polski sektor owocowo-warzywny doskonale 
wykorzystał ostatnie lata na rozwój, a ten był 
możliwy m.in. dzięki wsparciu z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007�2013.
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Na około 5 lat przed wejściem Pol-
ski do Unii Europejskiej eksper-

ci z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej oblicza-
li, że uzyskiwane przez polskich pro-
ducentów ceny produktów rolnych 
w stosunku do cen, po jakich kupuje 
się je od rolników UE, wynoszą: 
� w przypadku wołowiny � 46 proc. 
� w przypadku mleka � 47 proc. 
� dla buraków cukrowych � 62 proc.
� dla wieprzowiny � 76 proc. 
� dla pszenicy miękkiej � 82 proc.
� dla drobiu � 101 proc.

A więc w porównaniu z rolnikami 
Unii Europejskiej polscy rolnicy dro-
żej produkowali wówczas jedynie ży-
wiec drobiowy. Nic dziwnego więc, 
że w późniejszych symulacjach, tym 
razem robionych już przez eksper-
tów z ministerstwa rolnictwa, przed 
polską branżą drobiarską kreślono 
bardzo kiepskie, po integracji Polski 
z UE, perspektywy. 

Jednak życie, które zazwyczaj peł-
ne jest różnego rodzaju niespodzia-
nek, także tym razem dowiodło, że 
można na nie liczyć. Sprawdziło się 
to także w przypadku produkcji dro-
biu. Obecnie, po 10 latach obecności 
w Unii Europejskiej Polska jest naj-
większym w tym ugrupowaniu pro-

ducentem mięsa drobiowego, a także 
największym jego eksporterem. Pro-
dukcja mięsa drobiowego w Polsce 
przekroczyła już 2 mln ton (w tym 
roku, według szacunków Instytutu 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej, wyniesie około 2190 
tys. ton, a jego eksport osiągnie po-
ziom 720 tys. ton). Jednocześnie  
spożycie mięsa drobiowego w kraju 
zwiększy się do 27,5 kg na mieszkań-
ca i będzie o około 4,5 kg większe od 
średniego spożycia drobiu w Unii Eu-
ropejskiej. 

Większe niż w Polsce spożycie 
mięsa drobiowego w UE utrzyma się 
tylko w Portugalii (blisko 40 kg) oraz 
w Hiszpanii i Irlandii (po około 30 
kg), a także w Wielkiej Brytanii i na 
Węgrzech (po 28�29 kg na mieszkań-
ca rocznie). Dla porównania, w boga-
tej Szwecji spożycie mięsa drobiowe-
go wynosi tylko 11�12 kg. Można by 
z tego wyciągnąć wniosek, że mięso 
drobiowe jest produktem krajów 
nieco uboższych. Zresztą, np. przed 
II wojną światową konsumpcji dro-
biu w Polsce w ogóle nie wliczano do 
spożycia... mięsa. Dlatego rozmiarów 
spożycia mięsa drobiowego w tam-
tym okresie nawet dokładnie nie zna-
my. Miało ono bowiem charakter in-

cydentalny. �Smutku nastał dzień po-
nury, bo je biedak rosół z kury. Chory 
on lub ona� � pisał poeta. 

Kariera mięsa drobiowego rozpo-
częła się właściwie dopiero po woj-
nie, po stwierdzeniu przez dietety-
ków, że swoimi walorami niewiele 
ustępuje ono wieprzowinie czy wo-
łowinie, a pod pewnymi względa-
mi (lekkostrawność) oba te gatunki 
mięsa nawet przewyższa. Z kolei 
ekonomiści zauważyli, że koszty wy-
tworzenia mięsa drobiowego są przy 
tym znacznie niższe. O imponującej 
karierze produkcji żywca drobiowego 
zadecydowała również, a może na-
wet w pierwszym rzędzie, możliwość 
szybkiego jej zwiększenia. 

W rezultacie produkcja mięsa 
drobiowego szybko w świecie od tej 

pory rosła. W ubiegłym roku po raz 
pierwszy w historii przekroczyła ona 
produkcję mięsa wieprzowego i obec-
nie udział drobiu w ogólnej produkcji 
mięsa w świecie wynosi 37 proc., pod-
czas gdy udział produkcji wieprzowi-
ny wynosi 35 proc. Także w Polsce 
produkcja mięsa wieprzowego jest 
obecnie mniejsza niż produkcja dro-
biu. Udział produkcji tego pierwszego 
oblicza się na 44 proc., podczas gdy 
udział produkcji mięsa drobiowego 
oblicza się na 45 proc. To, że mimo to 
spożycie mięsa wieprzowego w Polsce 
(około 38 kg na mieszkańca rocznie) 
jest o ponad 10 kg większe niż spoży-
cie drobiu, wynika z faktu, że znacz-
ną część mięsa drobiowego (33 proc.) 
sprzedajemy zagranicą, podczas gdy 
bilans obrotów wieprzowiną z innymi 
krajami mamy od kilku lat ujemny. 

Import drobiu do Polski jest nie-
wielki. W ubiegłym roku wyniósł 
około 43 tys. ton. Zużycie mięsa dro-
biowego w kraju oblicza się na około 

Polski drób górą

Po 10 latach obecności 
w Unii Europejskiej Polska jest 
największym w tym ugrupowaniu 
producentem mięsa drobiowego, 
a także największym jego 
eksporterem.
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1 513 tys. ton (dane te podajemy za 
publikacją IERiGŻ: �Rynek drobiu � 
stan i perspektywy�). 

Produkcję żywca drobiowego 
w Polsce oblicza się w ubiegłym roku 
na około 2 610 tys. ton, na co złoży 
się 2 170 tys. ton kurcząt brojlerów 
(86,4 proc.) oraz 355 tys. ton indy-
ków (13,6 proc.). Ceny skupu żyw-
ca kurcząt brojlerów mieściły się 
w ubiegłym roku w przedziale 3,51 zł 
za kilogram (w grudniu) do 4,17 zł 
(w lipcu). Ceny skupu indyków były 
wyższe: od 5,54 zł w styczniu do 
6,29 zł za kilogram w październiku. 

88 proc. mięsa drobiowego sprze-
dawana jest w postaci mięsa świeżego 
i chłodzonego, a tylko 12 proc. w po-
staci wędlin, konserw oraz wyrobów 
wędliniarskich. 

Dodatnie dla Polski saldo w han-
dlu produktami drobiarskimi prze-
kroczyło w ub. roku poziom 1,1 mld 
euro, przy czym 88 proc. całego eks-
portowanego z Polski mięsa drobio-
wego traÞ ło na rynki państw Unii 
Europejskiej. Z tego prawie połowa 
(49 proc.) do Niemiec, Wielkiej Bry-
tanii i Czech. 

To, że drób jest obecnie najczęściej 
spożywanym gatunkiem mięsa w świe-
cie, wynika przede wszystkim z jego 
wysokiej konkurencyjności cenowej. 
Za kilogram schabu wieprzowego czy 
żeberek wieprzowych trzeba przecięt-
nie zapłacić dwa razy więcej niż za 
kilogram kurczaka patroszonego, świe-
żego. Cena kilograma mięsa wołowego 
bez kości jest nawet 4,5-krotnie  wyż-
sza. W rezultacie, w strukturze wydat-
ków polskich gospodarstw domowych 
wydatki na mięso drobiowe stanowią 
tylko około 5 proc. ogólnych wydatków 
na żywność i tylko 1,25 proc. ich wy-
datków ogółem. 

Branża drobiarska w Polsce jest do-
brze zorganizowana i w zasadzie nie 
zagrażają jej takie rynkowe zjawiska jak 
niespodziewana nadpodaż czy gwał-
towny spadek popytu i związane z tym 
wahania cen. Nie jest jednak wolna od 
�etycznej wrażliwości� polskiego usta-
wodawcy, który wiedziony rzekomymi 
wyrzutami sumienia wprowadza nagle 
zakaz uboju rytualnego, co natych-
miast odbija się na wynikach handlu 
zagranicznego mięsem drobiowym. 
Polskie drobiarstwo się od tego wpraw-
dzie nie zawali, ale utraconą wskutek 
tego część rynków zagranicznych trud-
no będzie potem odzyskać. 

Edmund Szot

Biorąc pod uwagę walory żywie-
niowe ryb, można stwierdzić, że 

ich spożycie w Polsce jest zdecydo-
wanie za małe. Jak łatwo policzyć, 
przy takim poziomie konsumpcji 
i przy takiej jak w Polsce liczbie lud-
ności, podaż ryb, a także przetworów 
rybnych i owoców morza na rynek 
krajowy powinna dochodzić u nas 
do pół miliona ton i w ubiegłym roku 
rzeczywiście osiągnęła taki poziom. 
Przetwórstwo ryb w Polsce dostar-
cza obecnie 0,7 proc. PKB, ale sądząc 
choćby po poziomie spożycia ryb 
w kraju, udział ten powinien prze-
kraczać 1 proc. 

W Unii oprócz Wspólnej Polityki 
Rolnej istnieje również doÞ nansowy-
wana z unijnego budżetu Wspólna 
Polityka Rybołówstwa. W poprzed-
niej perspektywie Þ nansowej na lata 
2007�2013 Polska była drugim, tuż 
za Hiszpanią, beneÞ cjantem unij-
nej pomocy dla rybołówstwa w UE. 
Wielkość przyznanej Polsce pomo-
cy wynosiła 973,8 mln euro. W tym 
244 mln euro miało pochodzić z bu-
dżetu krajowego. 

W nowej perspektywie Þ nanso-
wej, na lata 2014�2020, przyznana 
naszym rybakom pomoc jest już o bli-
sko 300 mln euro mniejsza. 

Tym razem w Programie Operacyj-
nym � �Rybactwo i Morze� w wyko-
rzystywaniu unijnej pomocy dla ry-
bołówstwa� ustalono 7 priorytetów:
• promowanie zrównoważonego, 

innowacyjnego i konkurencyjne-
go rybołówstwa

• wspieranie zrównoważonej, inno-
wacyjnej i konkurencyjnej akwa-
kultury

• wdrażanie Wspólnej Polityki Ry-
bołówstwa UE

• zatrudnienie i spójność terytorial-
na na obszarach rybackich

• wspieranie i wprowadzanie ryb 
i owoców morza do obrotu i prze-
twarzania

• zintegrowana polityka morska
• pomoc techniczna.

W porównaniu z poprzednimi la-
tami nowością w PO �Rybactwo i Mo-
rze� jest oferta w zakresie zarządza-
nia, zastępstw i doradztwa, pomoc 
dla nowych hodowców ryb, wsparcie 
dla zwiększania potencjału miejsc 
hodowli akwakultury oraz pomoc 
w ubezpieczaniu zasobów akwakul-
tury od następstw klęsk żywiołowych 
i chorób ryb.

Statystyczne gospodarstwo do-
mowe w Polsce na zakup ryb wydaje 
średnio 10 razy mniej pieniędzy niż 
na zakup mięsa. Polacy najczęściej 
kupują mintaje i śledzie, a także ma-
krele, łososie i dorsze. Dalsze miejsca 
zajmują pangi i szproty oraz pstrą-
gi i karpie. Te dwa ostatnie gatunki 
to ryby słodkowodne, pochodzące 
z tzw. akwakultury, w ramach któ-
rej w Polsce produkuje się również 
ryby zazwyczaj ciepłolubne, głównie 
sumy afrykańskie, baramundie, tila-
pie i jesiotry.

Z 218,2 tys. ton złowionych 
w ubiegłym roku przez polskich 
rybaków ryb 165,7 tys. ton pocho-
dziło z połowów morskich, w tym 
120,7 tys. ton z Bałtyku, a 45 tys. ton 
z połowów dalekomorskich. Z poło-
wów słodkowodnych i akwakultury 
pozyskano 52,5 tys. ton ryb. W po-
łowach słodkowodnych liczący się 
udział mają również polscy wędka-
rze, którzy w ubiegłym roku złowili 
11,8 tys. ton ryb.  

Wśród 15 największych w świecie 
producentów ryb oraz innych organi-
zmów wodnych nie ma, oczywiście, 
Polski, ale nie ma też... żadnego kraju 
UE. Z naszego kontynentu znajdują 
się w tej grupie tylko Rosja i Norwe-
gia.  Czy pomoc Unii przyczyni się 
do zwiększenia w Polsce konsumpcji 
ryb? Trudno to już teraz przewidy-
wać. 

ZP

Jemy za mało ryb
W ubiegłym roku spożycie ryb wyniosło 
u nas 12,6 kg na jednego mieszkańca, podczas 
gdy w świecie było to około 20 kg, a w Unii 
Europejskiej 23�24 kg, w tym w Portugalii aż 57 kg. 
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Chroń włosy przed słońcem 
O konieczności ochrony skóry przed słońcem pisaliśmy w tym 

miejscu wielokrotnie. Ale nie wszyscy wiedzą, że słońce jest szko-
dliwe również dla naszych włosów. Przede wszystkim nadmiernie je 
przesusza, co w konsekwencji prowadzi do ich nadmiernej łamliwo-
ści. Wiele pań broni swoje włosy przed przesuszeniem mocząc je; to 
wielki błąd, powodujący spalenie poszczególnych ich pasm. Nie wol-
no suszyć włosów na słońcu! W zacienionym i przewiewnym miejscu 
� tak, ale nigdy na słońcu. Na złowrogie działanie promieni słonecz-
nych najbardziej narażone są włosy farbowane, nie tylko szybciej się 
przesuszają, ale mogą także zmienić kolor na mało pożądany. 

Jednym słowem włosy przed słońcem należy chronić. Pod ka-
peluszem (najlepiej słomkowym) lub przewiewna chustką. Podob-
nie jak i do skóry, również do włosów istnieją specjalne kosmetyki 
(szampony, odżywki, lakiery) z Þ ltrem przeciwsłonecznym. Warto 
je stosować.

Element
garderoby 
niezbędny�
�to bluzka. Oczywiście, 
można mieć wiele sukienek, 
kostiumików i różnych in-
nych ciuchów, ale bluzka jest 
uniwersalna. Załóżmy, cho-
dzisz od rana w spodniach 
i w bluzeczce na ramiączkach, bo upał wielki panuje. Lekko, prze-
wiewnie, niezobowiązująco. Nagle dowiadujesz się, że musisz  udać 
się w jakieś miejsce, gdzie wypada być przyodzianą bardziej formal-
nie. Nie masz czasu na zastanawianie się, na przebieranie, bo czas 
leci. Co wówczas robisz? Po prostu zmieniasz bluzkę, na taką trochę 
bardziej �wyjściową� i od razu cały twój strój nabiera innego cha-
rakteru. Pomysł ten znakomicie sprawdza się w podróży, zwłaszcza 
krótkiej, gdy nie masz możliwości zabrania ze sobą wielkiego bagażu 
z różnymi ubraniami � cienka bluzka zmieści się nawet w torebce. 

Zalety bluzki docenisz zwłaszcza latem, gdy jest gorąco i  po ja-
kimś czasie człowiek wygląda nieświeżo. Wystarczy wtedy zmienić 
bluzkę i już samopoczucie robi się inne. A zatem�?  Niech żyje 
bluzka!

List zza szafy
Do tego, że ludzie chętnie krytykują innych, 

jesteśmy przyzwyczajeni, ale ostatnio spotkało 
mnie coś takiego, że normalnie mnie zatkało.  

Jest u nas taka jedna Mariankowa, starsza 
już kobieta. Otóż ta Mariankowa dopiero co 
wróciła z Belgii. Nie do pracy tam jeździła by-
najmniej, na to już jest za stara, ale w odwie-
dziny do tam pracującej córki się wybrała. Wy-
bierała się długo, córka już tam ładnych parę 
lat siedzi, jeśli nie paręnaście, albo i więcej, 
a ona pojechała teraz po raz pierwszy. Bardzo 
ją tam gościli, w końcu wychowywała sama 
jedna trójkę wnuków, bo córka razem z mężem 
tam wyjechała, więc chcieli się babce wywdzię-
czyć. Wozili ją tu i tam, różne rzeczy jej poka-
zywali. I zabytki, i uzdrowisko nad morzem� 
Mariankowej jednak najbardziej spodobała się 
tamtejsza wieś.

� Słuchaj, Jania � opowiadała, złapawszy 
mnie jedną ręką za rękaw, a drugą machając 
z podniecenia, � jak tam ślicznie, jak czyściut-
ko! Parkany, mówię ci,  na biało pomalowa-
ne, a z obu stron kwiatki kolorowe, a za tymi 
kwiatkami, jak z obrazka te kwiatuszki, takie 
równiutkie, jeden w jeden, a za tymi kwiatkami 
podwórka. Ale jakie! Trawka równiutko przy-
strzyżona, koło domu mebelki ogrodowe, i ni-
gdzie ani jednego, najmniejszego nawet śmie-
cia! Cudownie! Nie to co u nas! Popatrz tylko, 
jaki syf dookoła! � pokazała w tym miejscu ręką 
na� swoje własne podwórko. � Nie mogłoby 
to i u nas być tak ładnie?! � wykrzyknęła na 
koniec i poszła dalej opowiadać innym swoje 
wrażenia z podróży.

Ona poszła, a ja zostałam koło tego jej wa-
lącego się parkanu, przez który widać było po-
dwórko z królującą na nim starą pralką, co to 
już chyba z pięć lat tam stoi w otoczeniu różnych 
innych śmieci. Nie powiem, obejście Marianko-
wej ani nie jest specjalnie urodziwe, ani� nie 
odbiega wyglądem od większości innych. Jed-
nym słowem � kobieta ma rację. I dobrze, że tę 
rację dookoła wygłasza. Tylko � zastanawiam 
się, � czy z tej racji wynika, że coś się w materii 
podwórek zmieni?! 

Co prawda skrytykowała własne podwórko, 
nie czyjeś, ale� czy całkiem świadomie? Od 
tamtej naszej rozmowy minęły już ze dwa tygo-
dnie. Mariankowa w dalszym ciągu wszystkim 
opowiada, jak to w Belgii ładnie, a u nas brzyd-
ko. Ludzie słuchają, potakują i� I nic.  Przez ten 
czas, co na opowiadania jej zeszło, mogłaby trzy 
razy trawę skosić i kwiatki przy płocie posadzić, 
a wnuk, co na wakacje przyjechał, mógłby go po-
malować i śmieci powywozić� 

Wnuk w Belgii był parę razy. Potwierdza bab-
cine opowieści. Że tam to jest dopiero łaaadnie! 

Janka
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O tym, że przyprawy ziołowe potraÞ ą zna-
komicie podnieść smak każdej niemal potrawy, 
na ogół wiemy. Ale nie wszyscy zdają sobie 
sprawę, że potraÞ ą także zmienić jej kolor, a po-
nieważ �je się oczami�, rzecz nie jest bez zna-
czenia. Oczywiście taki walor posiadają zioła 
świeże, na które właśnie nastała pora. A zatem 
� zabawmy się w kuchni NA ZIELONO. 

Świeże zioła do potraw gotowanych (ew. 
duszonych) dodajemy (posiekane) pod sam 
koniec obróbki cieplnej, przy czym nie powin-
no się dopuścić do ich zagotowania. Znacz-
nie praktyczniej jest używać ich całkiem na 
surowo, posypując zieloną siekaninką bądź 
to zupę, ziemniaczki, pierożki, sałatki czy po 
prostu pajdę chleba z masłem. Można je łączyć 
ze sobą wg własnego smaku, ale bez przesady, 
nie więcej niż 3�4  na raz, bo w nadmiarze  za-
podzieje się gdzieś ich uroda. 

Świeże (nie tylko, rzecz jasna, świeże) zio-
ła są nie tylko urodziwe, korzystnie działają 

one na nasze zdrowie, 
chociażby sprawiając, 
że tłuste dania stają 
się lżej strawne, ale 

nie tylko. I tak:

BAZYLIA � reguluje trawienie, działa po-
budzająco.

MIĘTA � jest bardzo skuteczna przy wzdę-
ciach, kamicy nerkowej, kolce jelitowej, bólach 
menstruacyjnych i migrenie.

TYMIANEK � ułatwia trawienie, działa 
bakteriobójczo i wykrztuśnie.

CZĄBER � bardzo wskazany dla kobiet, 
uspokaja napięcie przedmiesiączkowe oraz 
w okresie menopauzy.

NATKA PIETRUSZKI � istna bomba od-
żywcza, zawiera niemal wszystkie minerały, 
witaminy z grupy B oraz więcej witaminy C 
niż cytryna.

KOPEREK � równie bogaty w minerały, po-
siada znacznie więcej witamin niż pietruszka 
a ponadto olejki eteryczne; wpływa korzystnie 
na proces trawienia, delikatnie obniża ciśnie-
nie krwi.

SZCZYPIOREK � przyspiesza trawienie, 
obniża ciśnienie, wzmaga apetyt.

KOLENDRA � ma właściwości przeciwbólo-
we i przeciwzapalne, pobudza apetyt. Korzyst-
nie działa na wątrobę i na jelita. Ze względu na 
bogactwo antyoksydantów zapobiega starzeniu 
się organizmu oraz nowotworom. 

SZAŁWIA � ze względu na swą wyjątkową 
właściwość redukcji tłuszczu jest idealnym do-
datkiem do tłustych mięs. W przeciwieństwie 
do innych ziół można ją długo dusić i gotować 
wraz z potrawą, np. z� zupą pomidorową, 
której nadaje oryginalny smak. 

Nasz kulinarny skarb
Naszym kulinarnym skarbem nazywana jest przez specjalistów 

kasza gryczana. Zwyczajna, niepozorna i� trochę zapomniana, bo 
chętniej jadamy teraz różne makarony oraz ryż. I zapomniana nie-
słusznie, bo jest nie tylko bardzo smaczna, ale i zdrowa. Zawiera 
mnóstwo błonnika o zupełnie niezwykłych właściwościach, który 
w jelitach pęcznieje i niczym gąbka pochłania pewną ilość tłuszczu, 
który opuszcza nasz organizm niestrawiony. Czyli � jakbyśmy go 
wcale nie zjedli! Poza tym, jako jeden z nielicznych produktów spo-
żywczych, zawiera także spore ilości rutyny, która uszczelnia naczy-
nia krwionośne. Powinny się nią zatem zajadać osoby mające skłon-
ność do pękania drobnych naczynek krwionośnych lub tendencje do 
powstawania żylaków.  

Kaszę gryczaną można jeść na wiele sposobów. Tradycyjnie czyli 
ugotowaną na sypko jako dodatek do drugiego dania, bądź jako samo-
istne drugie danie  w połączeniu np. z gril-
lowanymi warzywami. Ugotowaną 
i wystudzoną jako dodatek do 
różnych sałatek. Przypra-
wioną na różne sposoby 
w postaci farszu do piero-
gów, naleśników, krokietów 
czy kapusty. Możliwości jest 
mnóstwo!

Odchudzające
warzywko�
�to ogórek, który skutecznie pomaga w usu-
waniu nadmiaru wody z organizmu. I jest 
to właściwe jego zaleta największa, poza 
smakiem, bo witamin i składników mineral-
nych zawiera bardzo niewiele. Oczywiście 
od samego jedzenia ogórków nikt jeszcze nie 
schudł, ale są one w diecie odchudzającej 
bardzo pomocne. Rzecz jasna, nie w postaci 
wysokokalorycznej mizerii!

Na 
zielono

podzieje się gdzieś ich uroda.
Świeże (nie tylko, rzecz jasna, świeże) zio-

ła są nie tylko urodziwe, korzystnie działają 
one na nasze zdrowie, 

chociażby sprawiając, 
że tłuste dania stają 
się lżej strawne, ale 

nie tylko. I tak:
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Lubuskie jest bardzo smaczne
A przekonać się można o tym, kosztując specjały przy-

gotowywane już od 5 lat przez uczniów z lubuskich szkół, 
biorących udział  w organizowanym przez ARR OT w Go-
rzowie konkursie pn. �Zdrowe, smaczne, oryginalne na-
sze dania regionalne�.

Corocznie uczestnicy konkursu  przygotowują potra-
wy z określonego surowca � jarskie, mączne, rybne, dro-
biowe�  W konkursie tegorocznym, do którego przystąpi-
li uczniowie z 10 szkół, są to dania z mięsa wieprzowego, 
wołowego oraz ryb słodkowodnych. Konkurs składa się 
z tzw. warsztatów kulinarnych, w których można wyka-
zać się własną inwencją, a następnie z Þ nału, podczas 
którego trzeba przygotować danie zlecone przez jury. Ach, 
znaleźć się w takim jury!... 

(LUBUSKIE AKTUALNOŚCI ROLNICZE, 
pismo Lubuskiego ODR w Kalsku)

Kwiatowe święto
W pierwszych dniach maja Opolski ODR w Łosiowie 

już po raz 16. był organizatorem Targów Ogrodniczych 
�Wiosna Kwiatów� powiatu brzeskiego. Uczestniczyło 
w nich ponad 200 Þ rm � producentów drzew, krzewów, 
kwiatów, rozsady� W czasie targów odbył się tradycyjny 
Turniej Gmin Powiatu Brzeskiego, w którym zwycięży-
ła gmina Lewin Brzeski przed gminą Lubsza. Natomiast 
konkurs na �Najpiękniejsze stoisko targów� wygrała pani 
Halina Herba przed Michałem Nowakiem.

(KURIER ROLNICZY, 
pismo Opolskiego ODR w Łosiowie)

Wiedzieć wszystko 
o gospodarstwie

9 maja w Łosicach odbyła się powiatowa Olimpiada 
Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsię-
biorczości. W poszczególnych gminach powiatu wzięło 
w niej udział ponad 350 kobiet, Þ nał powiatowy wygrała 
Janina Rumowska z gminy Stare Kornice przed Bożeną 
Kierczak z gminy Huszlewo.

(WIEŚ MAZOWIECKA, 
pismo Mazowieckiego ODR)

Pracowita wiosna
Tegoroczna wiosna w Zespole Szkół Centrum Kształ-

cenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce była bar-
dzo pracowita. Uczniowie wyjeżdżali na liczne szkolenia, 

pokazy i warsztaty organizowane przez Krajowe Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Największe chyba 
zainteresowanie młodzieży wzbudziło szkolenie nt. prze-
twórstwa na poziomie gospodarstwa i podstaw sprzeda-
ży bezpośredniej. Wiele uwagi poświęcają uczniowie tej 
szkoły nowoczesnym maszynom i urządzeniom rolni-
czym � stąd liczne wyjazdy na różne targi.  Podczas IV 
Ogólnopolskiej Konferencji �Normalizacja w szkole� na-
grodzeni zostali uczeń Jerzy Masura i nauczycielka jeżyka 
angielskiego, Małgorzata Witkowska, którzy zwyciężyli 
w Ogólnopolskim Konkursie �Normalizacja i ja�. Czwórka 
uczniów wzięła udział w Þ nale Mistrzostw Polski Kelne-
rów �Junior Waiter 2015�. Szkolni sportowcy� Wyliczać 
można bez końca � uczniowie z Rudki są od zawsze nie-
zwykle aktywni.

(WIADOMOŚCI ROLNICZE, 
pismo Podlaskiego ODR w Szepietowie)

Redyk w Korbielowie
23 maja w Korbielowie już po raz 19. odbyła się regio-

nalna impreza REDYK, zorganizowana przez ŚLĄSKI  ODR 
w Częstochowie, Zespół Doradztwa Rolniczego w Żywcu, 
Urząd Gminy w Korbielowie i Ośrodek Kultury w Jeleśni. 
Od dawien dawna w tym rejonie po �zimnej Zośce� górale 
zaganiali swe owce na wspólny plac i oddawali je na lato 
pod opiekę najznaczniejszego bacy, który przede wszyst-
kim zabierał się do mieszania owiec, tj. przeganiania ich 
wokół  wbitych w ziemię jedliczek (symbolizujących ży-
cie) i noża (symbolizował zakopane w ziemię nieszczęścia 
i choroby). Tak było kiedyś. Ale i teraz na hali Glinne od-
było się tradycyjne mieszanie owiec, a potem rozpoczął 
się wielki festyn

(ŚLĄSKIE AKTUALNOŚCI ROLNICZE, 
pismo Śląskiego ODR w Częstochowie)

Żeby gospodarowało się 
bezpieczniej

Jak co roku, podczas Targów Rolno-Kwiatowych 
w Słupsku dokonano podsumowania etapu regionalnego 
konkursu �Bezpieczne Gospodarstwo Rolne�, zorganizo-
wanego przez placówkę terenową KRUS, Pomorski ODR 
i oddział PIP w Słupsku.  W etapie regionalnym wzięło 
udział 21 gospodarstw z powiatów: słupskiego, bytow-
skiego, człuchowskiego, lęborskiego i chojnickiego. Zwy-
ciężyli Irena i Roman Skierczowie z Rozworów, gm. De-
brzno, pow. człuchowski przed Janiną i Jerzym Bubniaka-
mi z Zagórzycy, gm. Damnica, pow. słupski. 

(POMORSKIE WIADOMOŚCI ROLNICZE, 
pismo Pomorskiego ODR w Gdańsku)

wieści�wieści�
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� Mamo, zakochałem się na zabój � 
oznajmił 19-letni Paweł przy kolacji.

� Och, syneczku � odpowiedziała 
mama Pawła, � to wspaniale. Ja�

I zaczęła snuć opowieść o latach swo-
jej młodości. Ale Paweł nie słuchał. 
Przed oczami miał twarz Oli. Jasne loki 
otaczały różową buzię, z której patrzyły 
na Pawła wielkie, szaÞ rowe oczy. Zako-
chane w nim�

� Wiesz, zakochałam się na zabój � 
wyznała 17-letnia Ola swojej siostrze 
bliźniaczce, Monice.

� Zwariowałaś! � prychnęła tamta. 
Ten twój Paweł to ostatni gołodupiec, 
szerokim łukiem trzeba takich omijać.

Ale Ola nie słuchała, Ola marzy-
ła. O szczęściu wspólnym i o miłości 
wiecznej, która ją w przyszłości z Paw-
łem czeka. Już postanowili, że gdy Paweł 
skończy 21 lat, pobiorą się�

Monika popukała się w głowę. Choć 
zewnętrznie były identyczne, zdecydo-
wanie różniły się charakterem. Pracowi-
ta, marzycielska i wielkoduszna Ola w  
niczym nie przypominała leniwej i wy-
rachowanej Moniki, której celem życio-
wym było wyjść bogato za mąż, żeby 
wyrwać się z sierocej biedy, która była 
ich dotychczasowym udziałem i użyć 
życia.  

Po ślubie Ola i Paweł zamieszkali 
z matką Pawła, która znalazła w niej 
wierną słuchaczkę opowieści o swoich 
młodzieńczych miłościach. Ola dziwiła 
się trochę, że teściowa była zakochana 
aż tyle razy, ale uznała, że widocznie 
nigdy nie traÞ ła na kogoś takiego jak Pa-
weł, w kim zakochałaby się naprawdę. 
Miała nawet zamiar  poruszyć ten temat, 
ale nie zdążyła, bo teściowa nagle umar-
ła. Stało się to tuż przed Oli porodem, 
co bardzo skomplikowało im życie, bo 
liczyli, że babcia zaopiekuje się dziećmi 
(Ola spodziewała się bliźniąt, co podob-
no u bliźniaczek wcale nie jest rzadkie), 
a tymczasem wyglądało na to, że sama 
będzie musiała się nimi zająć. Paweł po-
cieszał ją, że dadzą sobie radę i bez jej 
pensji. Czekał go w pracy awans, wią-
żący się ze sporą podwyżką. A w ogóle, 
przecież najważniejsze jest, że się ko-
chają i są razem szczęśliwi. Z dziew-
czynkami, bo urodziły się dziewczynki,  
byli jeszcze szczęśliwsi. Wszyscy czwo-
ro kochali się na zabój.

Dziewczynki rosły i były naprawdę 
słodkie. Tak jak Ola z Moniką, podob-
ne do siebie jak dwie krople wody. Gdy 
skończyły 2 latka, przyszedł list od Mo-
niki, która zaraz po ślubie Oli wyjechała 
do Warszawy. Teraz zawiadamiała, że 
poznała kogoś bardzo dobrze sytuowa-
nego. Co prawda starszawy i niezbyt 
urodziwy, ale tak majętny, że nie mogła 
nie przyjąć jego oświadczyn. Zapraszała 
na ślub i na wesele w eleganckim hote-
lu.

Nie pojechali, nie było ich stać. Paw-
łowi zapowiadany awans przeszedł koło 
nosa i jego niezbyt wysoka pensja led-
wo starczała na potrzeby ich czwórki. 
A często wręcz nie starczała, co stało się 
powodem  napięć i wzajemnych oskar-
żeń. Ola wyrzucała Pawłowi, że nie umie 
zadbać o rodzinę, Paweł wypominał Oli, 
że jest rozrzutna. Miał zwłaszcza preten-
sję o to, że nie potraÞ  ugotować czegoś 
taniego, a pożywnego i smacznego, jak 
to czyniła jego mama. 

Robiło się coraz mniej sympatycznie, 
a tymczasem Monika słała kolorowe 
kartki z egzotycznych podróży i nie-
kiedy ekstrawaganckie prezenty dla 
dziewczynek. Paweł był zdania, że Ola 
powinna je od razu sprzedawać i kupić 
córeczkom coś naprawdę potrzebnego, 
ale Oli było żal � te śliczne rzeczy po-
chodziły wszak od jej siostry, którą bar-
dzo kochała. To też stało się powodem 
domowych kłótni.

W tym samym czasie Paweł poznał 
w pracy Agatę. Wesoła, dowcipna 
i w przeciwieństwie do jego żony, do-
naszającej jakieś mocno zniszczone ciu-
chy, zawsze elegancka i pachnąca per-
fumami. Czy Ola w ogóle kiedykolwiek 
używała perfum? � zastanowił się. Nie, 
chyba nigdy.

Bardzo się Pawłowi Agata podobała, 
a ona jego też darzyła widoczną sympa-
tią. Jednak, gdy któregoś dnia chciał ją 
objąć, powiedziała, że choć go nie tylko 
lubi, ma swoje zasady � żadnych roman-
sów z żonatymi. Co innego gdyby był 
wolny � dodała  rozmarzonym głosem. 
I odeszła do swoich zajęć.

A Paweł� zaczął się zastanawiać, 
w jaki sposób mógłby stać się zno-
wu wolny. Rozwód? Hm,  to kosztuje, 
a poza tym mają dzieci, więc musieli-
by się przynajmniej od czasu do czasu 

spotykać. Wątpił, czy spodobałoby się to 
Agacie. Doszedł do wniosku, że musi się 
Oli pozbyć inaczej i na zawsze, zaczął 
obmyślać� zbrodnię doskonałą.

Ola uwielbiała kąpiel w wannie. Gdy 
dziewczynki spały, mogła   godzinami 
leżeć w ciepłej wodzie. Było to zresztą 
kolejną przyczyną domowych kłótni, bo 
Paweł jej wyrzucał, że bardzo wysokie 
są z tego powodu rachunki za gaz. Te-
raz jednak przestał narzekać, a nawet� 
kupił pieniący się płyn do kąpieli i na-
mawiał, żeby kąpała się jak najczęściej, 
bo to dobrze robi na jej� skołatane ner-
wy. Bardzo się w ogóle w sprawie tych 
jej rzekomych nerwów zrobił troskliwy 
i nawet zabrał ją do lekarza, który zapi-
sał jakiś środek uspokajający. Ola sama 
wtedy uwierzyła, że z jej nerwami jest 
coś nie w porządku, a  wszystkie sąsiad-
ki wiedziały, że bierze leki na uspoko-
jenie. I o to Pawłowi szło. Gdy bowiem 
�zasnęła� w wannie pełnej wody, nikt 
nie miał wątpliwości, że to nieszczęśli-
wy wypadek. 

Zrozpaczonemu wdowcowi ramię po-
dała Agata. To na niej opierał się podczas 
pogrzebu i jej zostawił na głowie dziew-
czynki, gdy poszedł, żeby rytuałowi ma-
łomiasteczkowemu stało się zadość, do 
knajpy się upić. Monika była wówczas 
gdzieś w egzotycznych krajach i na po-
grzeb siostry nie przyjechała.

Po roku �żałoby� Paweł i Agata posta-
nowili się pobrać. Ku wielkiej przy tym 
radości już 6-letnich wówczas bliźnia-
czek, które bardzo polubiły tę ładnie 
pachnącą �ciocię�. Paweł miał wątpli-
wości, czy zawiadomić o ślubie Monikę, 
ale Agata go przekonała, że nie zapra-
szając jej, popełniłby gruby nietakt.

Nadszedł dzień ślubu. Monika 
w pięknej sukni, Paweł w eleganckim 
garniturze wysiedli przed kościołem 
z limuzyny, idą w stronę wejścia, Moni-
ka uśmiechnięta, Paweł szczęśliwy. Na-
gle, z tłumu zebranych odłącza się ko-
bieta w błękitnej garsonce. Rusza w ich 
stronę. Jej różową buzię otaczają jasne 
loki, do Pawła uśmiechają się jej szaÞ ro-
we oczy� Paweł staje, rozdziawia usta 
i krzyczy:

� Ola, wybacz! Jak mogłem cię zabić?! 
Ja tylko ciebie kocham! Nie wiem, dla-
czego to zrobiłem!

Małgorzata Kot

Miłość na zabój
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Poziomo:
1) podłoże życia roślin; grunt, 7) liść trawy, 10) przyrząd 
do mierzenia temperatury, 11) lodowy domek, 12) ska-
zany na wygnanie, 13) rośnie na brzegach wód, 14) po-
spieszny rysunek, 16) rasowy pies, 17) kwiat ogrodowy, 
ślaz, 19) teren, rejon, 23) np. Winnetou, 26) zawodowy 
jeździec dosiadający konia w gonitwach, 27) stan USA 
�nad� Teksasem, 30) przyrząd gimnastyczny służący do 
wyrabiania siły mięśni, 32) brzeg spódnicy, 33) ...kapu-
ściany, 34) okrywa stopę, 37) mała beczułka na wino, 40) 
dodatek do umowy, 42) szukał eliksiru młodości, 43) czte-
rostronicowy na zdjęcia, 44) płaca od sztuki, 45) komplet 
liter, 46) ojciec Izaaka
Pionowo:
1) bezmyślność, nieuwaga, 2) nalepka lub stempel na 
książce, księgoznak, 3) nastrój panujący w jakimś miej-

scu, 4) podziemie kościoła, 5) koperta pierzyny, 6) grecki 
bóg pasterzy, 7) maluch w stajni, 8) część oka, 9) element 
okularów, 15) osoba naśladująca kogoś lub coś, 18) wi-
rowy taniec, 20) czczony przez pogan, 21) dokonywany 
w sklepie, 22) polecanie kawalera, 24) zakłada burnus, 
25) lądowanie po skoku, 27) narząd, 28) placówka dy-
plomatyczna, 29) biała w młynie, 30) stan zachwytu, 31) 
potyczka boksera, 35) tworzy wiersze, 36) czekoladowy 
proszek, 38) rzeka w Rzymie, 39) tarcza, atrybut Zeusa, 
41) grecki bóg miłości

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, 
uporządkowane od 1 do 19, utworzą rozwiązanie. Prosimy 
przesyłać je wyłącznie mailem: redakcja@ezagroda.pl � do 
30 września. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru wylosowała Jolanta Greloch.  

Tadeusz Głupczyk

KRZYŻÓWKA Z FIRMĄ
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