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• Polagra-Premiery, Poznań (21–24.01), www.polagra-pre-
miery.pl

• Mazurskie Agro Show, Ostróda (13–14.02) www.agro-
show.eu

• XVI Międzynarodowe Targi – Ferma Bydła i XIX Między-
narodowe Targi – Ferma Świń i Drobiu, Łódź (19–21.02), 
www.targiferma.com.pl

• AGRO-PARK, Lublin (5–6.03), www.agro-park.pl
• AGROTECH, Kielce (18–20.03), www.targikielce.pl
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Wciąż w natarciu
Wielokrotnie pisaliśmy o fir-

mie AGRO-TOM i jej właścicielu 
Tomaszu Kaniewskim (na zdjęciu 
obok). Jest producentem doskona-
łych maszyn, poszukiwanych nie 
tylko w kraju. Wykonany 
w Pogorzeli sprzęt jest właściwie 
bezawaryjny i tani w eksploatacji. 
Stąd też nagrody podczas wysta-
wienniczo-targowych imprez. 
Żeby nie być gołosłownym: tytuł 

„Maszyna Rolnicza Roku” uzyskał agregat uprawowy UPH (Agro-
Tech 2015, Kielce), „Produktem o Standardzie Europejskim” 
okazał się na targach w Minikowie ciężki agregat talerzowy GT... 

Szykują się chyba następne wyróżnienia, bo z taśmy produk-
cyjnej AGRO-TOM zjeżdżają wciąż nowe maszyny. Są to głębosze 
– G XL, GK XL (zabezpieczenia śrubowe) i GSH XL (zabezpiecze-
nia non-stop hydrauliczne). Ten oznaczony pierwszym symbolem 
(na zdjęciu) to głębosz bezorkowy, przeznaczony do głębokiej 
penetracji gleby: dzięki zastosowaniu nowoczesnych zębów 
spulchnia pole do głębokości 50 cm. Miesza też dokładnie wszel-
kiego rodzaju resztki pożniwne. Kolejną zaletą głębosza jest możli-
wość wykonywania orki i podorywki. Poza sekcją zębów spulch-
niająco-uprawowych, G XL jest wyposażony w podwójny wał 
kolczasty, który doprawia i wyrównuje powierzchnię pola. Maszyna 
występuje w szerokościach roboczych 2,5 m, 3 m i 4 m. 

Więcej informacji na stronie 43.

Firma Agro-Tom organizuje liczne pokazy pracy swoich maszyn. Cieszą się one 
dużym zainteresowaniem. Dzięki takim spotkaniom rolnik może ocenić wartość 
maszyny. Jest to również doskonały moment na rozmowy z handlowcami.

NBIN60WW
W powyższym tytule nie posłużyliśmy się 

żadnym szyfrem – pod taką nazwą kryje się 
wyprodukowany niedawno silos, nowość roku 
2015. Imponującą maszynę do przechowywania 
ziarna (na zdjęciu) zobaczyliśmy po raz pierwszy 
podczas ostatniego Agro Show w Bednarach. 
Trzeba przyznać, że NBIN60WW stał się targo-
wym hitem. Stoisko aleksandrowskiego BIN cie-
szyło się więc dużym zainteresowaniem. 

Całkowita objętość silosu wynosi 121 m3, 
mieści się w nim 91 ton pszenicy. Może być 
wyposażony w kolejną wyprodukowaną w firmie 
BIN nowość: przenośnik ślimakowy pionowy 
o wydajności 22 t/h. Jest tańszy od przenośnika 
kubełkowego. Jego wysokość wynosi 6–12 m. 
Załadunek i rozładunek ziarna odbywa się łatwo 
i szybko.

Firma niedawno obchodziła 25-lecie istnie-
nia. I trudno teraz zliczyć wszystkie wprowadza-
ne ulepszenia, nowe, coraz doskonalsze kon-
strukcje. To świadczy, że BIN nie obawia się 
najtrudniejszych wyzwań. Jego wyroby zawędro-
wały do wielu europejskich krajów. Wszędzie są 
chwalone. I nie ulega wątpliwości, że firma 
z Aleksandrowa Kujawskiego nie poprzestanie 
na dotychczasowych osiągnięciach.

Więcej o produktach BIN: www.bin.agro.pl
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Farmster – narzędzie 
nowoczesnego rolnika

Analizując najnowsze trendy oraz intensywność zjawisk 
zachodzących w ostatnim czasie w branży rolnej z myślą o rolni-
kach, którzy chcą zarządzać pracami w nowoczesny i szybki spo-
sób, Grupa Azoty przygotowała aplikacje mobilną Farmster.

Farmster zastępuje tradycyjny sposób kontrolowania prac, 
jakie trzeba wykonać w gospodarstwie. Dzięki geolokalizacji 
można w czasie rzeczywistym (online) szczegółowo rejestrować 
wykonane prace polowe, dokonywać bieżących analiz, a także 
archiwizować dane o pracach już wykonanych. Zawarty w aplika-
cji Agrolicznik pozwala na precyzyjne wyliczenie zapotrzebowa-
nia na poszczególne nawozy, a także sprawdzenie, czy są one 
zużywane w najbardziej efektywny sposób.

Farmster to nie tylko planowanie prac – to także aktualna spe-
cjalistyczna prognoza pogody, bieżące notowania cen produktów 
rolnych, informacje ze świata rolniczego oraz platforma, dzięki 
której można zasięgnąć fachowe porady eksperta. Rozszerzona 
funkcjonalność aplikacji mobilnej, dostępna jest przez zintegro-
waną z systemem stronę internetową farmster.nawozy.eu.  Farmster 
jest dla wszystkich, którzy dostrzegą w tym rozwiązaniu pomocne 
i ciekawe, z ich punktu widzenia, wsparcie oraz wygodę. 

Więcej informacji o darmowej aplikacji na stronie nawozy.eu/
farmster

Lider plonu 
Od 2014 roku dostępna jest na rynku HARENDA – pszenica 

z Małopolskiej Hodowli Roślin. Pierwsze plony dowiodły jej 
rewelacyjną plenność na terenie całego kraju – w badaniach reje-
strowych 109% wzorca na a1 i 104% - na a2. Co ważne, pszenica 
bardzo dobrze poradziła sobie z suszą roku 2015 (plon ponad 8 t/
ha), wykazała dużą odporność na choroby i zakwaszenie gleby. 

Na uwagę zasługuje również inna nowość firmy – owies zwy-
czajny HARNAŚ (rejestracja z 2014 r.) – odmiana żółtoziarnista, 
równomiernie dojrzewająca, odporna na wyleganie, na mączniaka 
prawdziwego, helmintosporiozę i septoriozę liści. Ziarno ma bar-
dzo dobre parametry technologiczne.

Konkurs Orki
Na polach Mazowieckiego Ośrodka 

Badawczego w Kłudzienku odbył się III Otwarty 
Konkurs Orki w kategoriach pługów obracalnych 
i zagonowych. Zadaniem oraczy było wykonanie 
orki na głębokość 20 centymetrów na działce 
o powierzchni 20 arów. Bez znaczenia był czas, 
w jakim praca została wykonana. Liczyła się 
jakość wykonanej pracy. 

W kategorii pługów obracalnych pierwsze 
miejsce zajął Leszek Skorek, drugie Grzegorz 
Czerwiak, a trzecie Marcin Sala. W kategorii 
pługów zagonowych zwyciężył Andrzej 
Pływaczewski przed Zbigniewem Kopciem 
i Januszem Papugą.

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody. 



6

Raitech działa wiele lat w branży i rozpoznawalność 
marki jest bardzo wysoka. Wynika to przede wszystkim 
z wieloletniej obecności na rynku, dużego terenu oddzia-
ływania, stabilnej oferty handlowej i wysokiego wolume-
nu sprzedaży, jaki firma osiągała w swojej działalności 
w poszczególnych latach. Renoma marki Raitech, budo-
wana przez ponad 15 lat, jest znaczną wartością dodaną. 
Dzisiaj nie jest łatwo stworzyć firmę w branży maszyno-
wej, która byłaby w stanie wykreować tak stabilną pozy-
cję rynkową i silną markę.

Przez całą swoją historię działalności Raitech rozwijał 
się w ramach przynależności do dużych organizacji, jed-
nakże nie było to istotne na co dzień dla partnerów han-
dlowych i klientów. Liczyła się firma, dobre relacje, wyso-
ka sprzedaż i dobra obsługa. Przynależność do koncernu 
miała znaczenie głównie w strategicznych decyzjach.

Dzisiaj przy rozwijającej się globalizacji nie tylko 
Europy, ale i świata, DANISH AGRO Group buduje nowy 

wizerunek swojej marki oraz swoich „dzieci”. Głównym 
celem jest rozpoznawalność i czystość w prostej formie. 
Dlatego też w najbliższych latach wszystkie spółki nale-
żące do grupy będą miały w swoim logo wspólny znak. 
Jak go nazwać? Kłosy? Listki? A może usta? Jest to znak, 
który oznacza przynależność do dużej organizacji, w skład 
której wchodzą wszystkie spółki.

Prezes Zarządu Wiesław Kujawa (w środku), wiceprezes Roman Szulc 
(z prawej), wiceprezes Maciej Sztraube

Nauka – praktyka 
W Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odby-

ła się Ogólnopolska Konferencja Upowszechnieniowo-
Wdrożeniowa, zorganizowana przez Instytut Technolo-
giczno-Przyrodniczy, pn. „Instytut Technologiczno-Przy-
rodniczy dla nauki, praktyki i doradztwa”. 

Zaprezentowana została oferta instytutu dla przedsta-
wicieli: m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Ministerstwa Środowiska, Sejmowej Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego, ośrod-
ków doradztwa rolniczego, Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Krajowego Cen-
trum Edukacji Rolniczej, regionalnych izb rolni-
czych, Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, instytutów badawczych, uczelni rolniczych. 

Wystąpienia naukowców dotyczyły gospodarowania 
rolniczymi zasobami wodnymi oraz jakości wody pitnej 
na wsi i technologii jej poprawy. Mówiono również o roz-
woju małej retencji, a także o alternatywnych źródłach 
energii, szkodliwych emisjach z sektora rolniczego, oraz 
ochronie środowiska przyrodniczego. Przedstawiono rów-
nież problemy dotyczące wykorzystania trwałych użyt-
ków zielonych, innowacyjnych technologii i budownic-
twa w produkcji zwierzęcej, zarządzania azotem i fosfo-
rem na rzecz ochrony jakości wody oraz roli techniki 
rolniczej w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych.

Po sesjach odbył się panel dyskusyjny nt. „Skutki 
suszy w polskim rolnictwie” (AS)

Nowy wizerunek

VIP Edition
Firma Farmtrac ma w ofercie ponad 20 typów i odmian 

ciągników. Produkowane są one zarówno na rynek pol-
ski, jak i dla wielu krajów europejskich oraz północnej 
Afryki. 

Farmtrac FT 7110 DT VIP Edition (na zdjęciu), prezen-
towany na targach Agro Show w Bednarach, to specjalna 
wersja ciągnika FT 7110 DT. Silnik Perkins 1104D-44TA 
o mocy 110 KM (4 cylindry). Układ napędowy ZF T557 LS 
Power Shift, 16/16. Ciągnik wyposażony został w komfor-
tową kabinę. Zastosowano bogaty pakiet oświetlenia robo-
czego LED, monitor połączony z kamerą wsteczną i system 
nawigacji satelitarnej firmy Trimble. Poza tym w kabinie 
znajdziemy dodatki, spotykane dotychczas tylko w limu-
zynach klasy S: skórzany fotel pasażera, drewniane koło 
kierownicy, lekko przyciemniane szyby. Warto też zwrócić 
uwagę na podwójne koła z przodu i z tyłu. 
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W siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Pozna-
niu odbyło się uroczyste podsumowanie XXIII edycji 
konkursu pn. „Najlepsze wydawnictwo ośrodków doradz-
twa rolniczego w 2014”. Wzorem lat ubiegłych konkurs 
był rozgrywany w dwóch kategoriach: najlepsze czasopi-
smo periodyczne (uczestnictwo zgłosiło 15 redakcji) 

i najlepsze wydawnictwo 
tematyczne (13 wydawców). 
Celem konkursu jest m.in. 
zachęcenie wydawców do 
podnoszenia poziomu mery-
torycznego i edytorskiego 
czasopism i publikacji tema-
tycznych wydawanych 
przez ODR-y oraz promo-
wanie różnorodnych form 
dziennikarskich w czaso-
pismach. 

„Wieś Kujawsko-Po-
morska” jako jedyne 
w kraju czasopismo, 
wydawane wspólnie 
przez KPODR w Miniko-

wie i Kujawsko-Pomorską Izbę Rolni-
czą, corocznie zdobywa najwyższe laury. W ubiegłym 
roku I miejsce, a w tym drugie za „Twoim Doradcą” Dol-
nośląskiego ODR-u. Trzecie miejsce przypadło „Wiadomo-
ściom Rolniczym” wydawanym przez Podlaski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. 

Natomiast w kategorii publikacji tematycznych bez-
konkurencyjne było wydawnictwo Kujawsko-Pomorskie-
go Ośrodka pt. „Gospodarstwa opiekuńcze w Borach 
Tucholskich, a doświadczenia holenderskie”. 

Członkowie komisji konkursowej podkreślali niezwy-
kle ciekawe i nowatorskie podejście do tematu oraz duże 
znaczenie społeczne takiej działalności. Jest to system 
wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych, dzieci 
i matek w formie pomocy dziennej i całodobowej, na 
bazie gospodarstw agroturystycznych w powiecie tuchol-
skim, na przykładzie rozwiązań istniejących w Holandii. 
Gospodarstwa opiekuńcze mogą z powodzeniem stać się 
tańszą formą świadczenia usług opiekuńczych w stosun-
ku do pomocy instytucjonalnej, podtrzymaniu osób star-
szych w aktywności życiowej i zmniejszeniu kolejek 
oczekujących na umieszczenie w domach pomocy spo-
łecznej. 

Bliższych informacji udziela kierownik Powiatowe-
go Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tucholi pani Joan-
na Jastak, tel. 52 334 86 50, e-mail; opieka@kpodr.pl 

Jerzy Białczyk

Nagrodę za publikację tematyczną odebrali Jarosław Domiński i Leszek 
Piechocki

Firma Agro-Silesia z Siemianowic Śląskich zajmuje 
się sprzedażą i serwisem renomowanych europejskich 
firm: Köckerling (grubery, agregaty uprawowo-siewne), 
Bredal (rozsiewacze do nawozów), Agrifac (opryskiwa-
cze), Agroliner (przyczepy)… Oferuje także usługi doty-
czące precyzyjnego rolnictwa i siewu oraz doskonałe 
oleje, smary, nawozy. Agro-Silesia znana jest wśród rolni-
ków nie tylko z południowej części kraju. Jej sukcesy leżą 

w praktycznych rozwiązaniach, stałym dialogu z planta-
torami, organizacji szkoleń (w tym na operatorów rolni-
czych maszyn samobieżnych), doradztwie oraz pokazach 
pracy oferowanego sprzętu – twierdzi jej właściciel, 
dr Grzegorz Wilczok. 

Na stoisku targowym zobaczyliśmy wyjątkowo nowo-
czesną bronę talerzową – Rebell T-caassic 5m. Maszyna 
(na zdjęciu) spełnia wszystkie wymagania stawiane 
nowoczesnemu agregatowi. Optymalnie miesza słomę 
z glebą z równoczesnym doskonałym wtórnym zagęsz-
czaniem ziemi. Nadaje się więc nie tylko do efektywnej 
uprawy pościerniskowej, ale również do uprawy przed-
siewnej po orce. Charakteryzuje się solidną budową – 
talerze 510 mm (kąt natarcia i podcinania 16˚) są przykrę-
cone do łap sprężynowych. Zastosowano wał podwójny 
DSTS 530 mm, odstęp między talerzami 130 mm. Ilość 
talerzy na rebellu 5 m – 42 sztuki. Warto dodać, że maszy-
na (producent Köckerling) charakteryzuje się niskimi 
kosztami eksploatacji. (TW)

Więcej wiadomości: www.agro-silesia.pl 

Specjalista w doradztwie i precyzyjnej obsłudze rolnictwa
Kompaktowa brona

Wydawnictwa z Minikowa wśród najlepszych
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Biesiada 
dla przyjaciół
Na terenie Kujawskiego Muzeum 

Nauki i Techniki w Redczu Kru-
kowym, gm. Brześć Kujawski odbyła 
się już VI Biesiada dla Przyjaciół. 

Fundatorem spotkania była Kujaw-
ska Fabryka Maszyn Rolniczych „Kru-
kowiak”, działająca pod patronatem 
Kujawsko-Pomorskiego Stowarzy-sze-
nia Kulturalnego i Fundacji im. Janu-
sza Borkowskiego „Godne życie na 
Kujawach”. 

Na spotkanie przybyło około 1000 
osób z Kujaw, Polski a nawet z zagra-
nicy. Wśród przybyłych gości byli  
politycy, przedstawiciele władz lokal-
nych z Kujaw, kujawscy poeci, rzeź-
biarze i malarze. 

Podczas biesiady, zostały wręczo-
ne odznaczenia, statuetki „Złotego 
Kruka” i wyróżnienia dla osób wybit-
nie zasłużonych dla Kujaw. Odsło-

nięto również pomnik, poświęcony 
Kujawskim Obrońcom Ojczyzny. 
Poświęcenia pomnika dokonał ksiądz 
Ireneusz Sawicki z Dąbia Kujawskie-
go. Pomnik odsłonili Szymon Szyn-
kowski i Henryk Czyż.

Podczas spotkań promowano 
kujawskich poetów, piszących „do 
szuflady”. Ich twórczość zamieszcza-

na jest w książkach, wydawanych 
przez Wydawnictwo „Krukowiak”. 

Spotkanie uświetniły występy 
zespołów ludowych "Śmiłowiunki" 
i „Borucinianki”. W czasie uroczysto-
ści odbyły się pokazy walk rycer-
skich w wykonaniu Bractwa Kuszy 
i Miecza z Włocławka, któremu prze-
wodził komes Janusz Tomczak.

Krone Premos 5000 – pierwsza na 
świecie mobilna peleciarka została 
odznaczona złotym medalem przez 
Niemieckie Towarzystwo Rolnicze 
(DLG). Tym samym DLG podkreśla 
wartość innowacyjnej koncepcji 
maszyny, która produkuje pelet bez-
pośrednio z pokosu na polu. Pelet jest 
transportowany za pomocą przeno-
śnika taśmowego na samochód i służy 

jako pasza, ściółka w oborach czy też 
jako paliwo stosowane do ogrzewania. 
Poza tym peleciarka Krone Premos 
5000 może być używana również 
poza sezonem żniw, ponieważ w opcji 
dostępna jest specjalna przystawka, 
dzięki czemu maszyna może praco-
wać stacjonarnie przez cały rok. 
Wydajność maszyny wynosi do 5000 
kg/h i jest tym samym diametralnie 

wyższa od wydajności większości 
dostępnych dziś na rynku peleciarek.

A tak pracuje maszyna: podbie-
racz o szerokości roboczej 2,35 m 
podnosi zbierany materiał, który 
z rotora podającego trafia na taśmę 
podającą o szerokości ok. 800 mm. 
W ten sposób materiał dostaje się 
między dwa walce prasujące o szero-
kości i średnicy 800 mm każdy, które 
wyposażone są na przemian w rzędy 
zębów i rzędy otworów. Zbierany 
materiał wciskany jest przez otwory 
do wnętrza walców. Po zakończeniu 
procesu prasowania pelet przenoszo-
ny jest poprzez znajdujące się w środ-
ku ślimaki transportowe i stamtąd 
wpada do zbiornika. Zagęszczenie 
materiału kształtuje się na poziomie 
600 do 700 kg/m³ (jest od 3 do 4 razy 
wyższe niż w przypadku bal ze 
słomy). 2,5 kg peletu zastępuje ok. 
1 kg oleju opałowego, z czego wynika 
znaczna oszczędność w porównaniu 
z olejem opałowym i innymi płynny-
mi nośnikami energii.

Złoty medal został przekazany 
firmie Krone podczas niedawnych 
targów Agritechnica w Hanowerze.

Medal dla Krone Premos 5000
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Strefa EcoFood
Wciąż mamy niezaspokojony apetyt na żywność eko-

logiczną, a wartość tego rynku stale rośnie. Świadczy 
o tym choćby fakt, że aż 42% zwiedzających minioną 
edycję targów WorldFood Warsaw poszukiwało firm 
z sektora eko. 

Szacuje się, że rynek 
żywności ekologicznej 
w Polsce osiągnie w roku 
2015 wartość 770 mln 
złotych, wobec 650 mln 
zł w roku ubiegłym. Jest 
to jeden z najdynamicz-
niej rozwijających się 
sektorów branży spo-
żywczej. Polacy coraz 

chętniej kupują taką żywność, a jej dostępność w delika-
tesach i sieciach handlowych rośnie. Dużym udogodnie-
niem dla firm z sektora ekologicznego będzie możliwość 
wystawienia się w ramach wspólnej powierzchni wysta-
wienniczej przez grupę przedsiębiorców. Jest to korzystne 
zarówno finansowo, jak również pozwala na wspólną 
identyfikację producentów.

III edycja targów WorldFood Warsaw odbędzie się 
w dniach 19–21 kwietnia 2016 w Warszawskim Centrum 
EXPO XXI. Przedsiębiorcy, którzy już teraz zgłoszą się do 
organizatorów, mogą liczyć na atrakcyjne ceny i duży 
wybór lokalizacji. (AS)

Firma SaMASZ podjęła próbę ustanowienia rekordu 
Guinnessa pt. „Największy obszar łąki skoszony zesta-
wem 3 kosiarek dyskowych w 8 godzin”. Przygotowania 
trwały wiele miesięcy. Przede wszystkim należało speł-
nić warunki nałożone przez kapitułę Guinnessa i zna-
leźć łąkę o powierzchni około 140 ha w jednym kawał-
ku. Zdecydowano się na koszenie w warunkach zbliżo-
nych do takich, z którymi na co dzień zmaga się polski 
rolnik, na terenach łąk torfowych w Goślubiu, należą-
cych do Stadniny Koni w Walewicach. Jako pierwszy za 
kierownicą ciągnika zasiadł wiceprezes Maciej Stolar-
ski. Pierwsza połowa koszenia przebiegała dość dyna-
micznie. Średnia wydajność zestawu wynosiła wtedy 
niespełna 17 ha/h, średnia prędkość jazdy – 17,5 km/h, 
średnie zużycie paliwa – 1,8 l/ha! Maksymalna pręd-
kość, z jaką do tej pory poruszał się ciągnik – 25 km/h.

Nie obyło się jednak bez niespodzianek. Na kwadrans 
przed regulaminowym zakończeniem czasu, ze względu 

na bardzo dużą nierówność terenu, ciągnik „zaliczył 
dziurę”, pikując kosiarką frontową głęboko w ziemię. 
Obawiano się, że doszło do uszkodzenia maszyny. Na 
szczęście wymagała tylko oczyszczenia. 

Kiedy dobiegł końca regulaminowy czas wspólnie 
z przedstawicielami Deutz-Fahr ściągnęto dane z kompute-
ra pokładowego ciągnika: średnia prędkość – 17,9 km/h, 
wydajność robocza – 16,83 ha/h, średnie zużycie paliwa 
(czas) – 25,7 l/h, średnie zużycie paliwa (powierzchnia) – 
1,8 l/h. Według geodetów skoszono 96,26 ha. Czy można 
było skosić więcej? Pewnie tak. Lecz ustanawiając ten 
rekord chciano także udowodnić, że białostockie maszyny 
sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach. Ich 
niezawodność i bezawaryjność doceniają rolnicy na 
wszystkich kontynentach, co potwierdzono w Goślubiu. 
I jeszcze jedno: głównymi bohaterkami wydarzenia były 
kosiarki dyskowe Mega CUT 941 o łącznej szerokości robo-
czej 9,4 m. 

Sezon zimowy
Zima za pasem. Kto wie – może w tym roku będzie 

mroźna i śnieżna. Warto więc zapoznianać się z zimową 
ofertą firmy INTER-TECH  na maszyny komunalne. Firma 
posiada szeroki wybór pługów hydraulicznych dostęp-
nych w różnych szerokościach. Pługi śnieżne przeznaczo-
ne są wyłącznie do odśnieżania dróg, parkingów, placów 
o niewielkich nierównościach lub prac podobnych. 
Zostały one zaprojektowane jako pługi czołowe z różnymi 
opcjami zaczepu w zależności od indywiudalnych potrzeb 
klienta. Do wyboru są nastepujące zaczepy: TUZ, EURO, 
SMS. W opcjach dodatkowych można zastosować lemiesz 
stalowy, oświetlenie LED oraz ramkę EURO/TUZ. Więcej 
na stronie www.intertech-agro.pl 

Mega CUT 941 kontra Guinness
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Początkowo niedobór wilgoci 
występował tylko w woj. mazo-

wieckim i kujawsko-pomorskim, 
potem susza objęła już prawie cały 
kraj. W najbardziej zwykle deszczo-
wym w Polsce miesiącu, czyli w lipcu 
średnia temperatura wyniosła 19,7 
stopni Celsjusza i była o 1,8 stopni 
wyższa od średniej wieloletniej, nato-
miast opady wyniosły tylko 64 mm 
i były dużo niższe od średniej. 
W sierpniu było jeszcze gorzej. 
W końcu tego miesiąca susza obejmo-
wała już 95 proc. terenów rolniczych, 
w 38 proc. tych terenów była to już 
susza ekstremalna.

Usychało prawie wszystko. 
Szybciej dojrzewały zboża i rzepak, 
ale po ich zebraniu, z powodu suszy 
niemożliwy był już siew poplonów. 
Tylko w niektórych regionach kraju 
rolnikom udało się zebrać drugi pokos 
siana łąkowego. Mocno ucierpiały 
plantacje kukurydzy, buraków cukro-
wych, roślin strączkowych oraz 
warzyw gruntowych. Mniejsze były 
zbiory większości rodzajów owoców. 

Buraki cukrowe uprawia w Polsce 
już tylko 33 tys. rolników. W tym roku 
zajmowały one obszar 170 tys. ha, 
przeciętne plony szacuje się na około 
50 ton z hektara, tj. o prawie 20 ton 
mniej niż w ub. roku, a łączne zbiory 
na około 8,5 mln ton.  

W tym roku ziemniaki zajmowały 
w Polsce obszar 320 tys. ha (w prze-
szłości blisko 3 mln ha!), a ich plony 

– 194 kwintale z hektara – były dużo 
niższe niż przed rokiem. 

Ponieważ apogeum suszy przypa-
dło na czas już po żniwach, zbiory 
zbóż – 27,8 mln ton – były „tylko” 
o 13 proc. niższe niż przed rokiem. 
W mniejszym stopniu susza zaszko-
dziła zbożom ozimym, których zbiory 
były o 10,4 proc. niższe niż w 2014 
roku. Średnie plony wyniosły 37,4 q 
z 1 ha.  

Rzepak i rzepik zbierali w tym 
roku rolnicy z powierzchni ponad 900 
tys. ha, ale z powodu suszy zbiory 
rzepaku były aż o 18,5 proc. mniejsze 
niż rok wcześniej.

O 16 proc. niższe niż przed rokiem 
były zbiory warzyw gruntowych. 
Zbiory roślin kapustnych były nawet 
o ponad 20 proc. mniejsze niż w roku 
ubiegłym. Zebrano 0,9 mln ton kapu-
sty, 0,2 mln ton kalafiorów, 0,3 mln 
ton buraków ćwikłowych, 0,7 mln ton 
marchwi, 560 tys. ton cebuli, 230 tys. 
ton pomidorów i 240 tys. ton ogór-
ków. W sumie zbiory warzyw grunto-
wych wyniosły 3,9 mln ton. Ich ceny 
są przeważnie wyższe niż przed 
rokiem

Niższe niż w ubiegłym roku były 
zbiory owoców z drzew. Jabłek 

zebrano około 3 mln ton (spadek 
o 6–7 proc.), zbiory gruszek (70 tys. 
ton) i śliwek (92 tys. ton) były o około 
10 proc. niższe. Wiśni zebrano 177 
tys. ton, czereśni – 49 tys. ton. Łącznie 
z pozostałymi owocami (morele, brzo-
skwinie, orzechy itd.) zbiory owoców 
z drzew wyniosły 3,4 mln ton i były 
o 6 proc. niższe niż w ubiegłym roku.

Zbiory owoców z krzewów i plan-
tacji ucierpiały nie tylko z powodu 

suszy, ale i z powodów ekonomicz-
nych. Np. cena skupu porzeczek czar-
nych była w tym roku tak niska, że 
części tych owoców, po prostu nie 
zebrano. Ich produkcja wyniosła 120 
tys. ton, a wraz z porzeczkami koloro-
wymi – 160 tys. ton. Nie sprawdziły 
się prognozy zbiorów malin. Miało 
ich być 120 tys. ton, a zebrano 80 tys. 
ton, bo nie udało się zebrać malin 
jesiennych. Zbiory truskawek wynio-
sły 206 tys. ton. W sumie zbiory owo-
ców jagodowych wyniosły około pół 
miliona ton i były o 10 proc. niższe 
niż w roku 2014. 

Na dokładną ocenę skutków suszy 
i jej wpływ na produkcję trzeba będzie 
jednak poczekać do połowy 2016 
roku. 

SE

Dla polskiego rolnictwa rok 2015 był bardzo ciężki. Przede wszystkim za 
sprawą suszy, która zaczęła się w ostatniej dekadzie maja i w niektórych 
regionach kraju trwała prawie do końca września. 

Sucho, bardzo sucho

Ponieważ apogeum suszy przypadło na czas już 
po żniwach, zbiory zbóż były „tylko” o 13 proc. 
niższe niż przed rokiem





Przed nami zaś rok dla ARR wyjąt-
kowy. Już 25 lat Agencja Rynku 

Rolnego sprawnie działa na rzecz pol-
skiego rolnictwa. Realizuje swoje zada-
nia w zmieniającej się sytuacji rynko-
wej, związanej również z sytuacjami 
kryzysowymi na rynku rolnym, m.in. 
dzięki dobrze funkcjonującej struktu-
rze oddziałów terenowych oraz zaan-
gażowaniu wykwalifikowanej kadry 
pracowników. Po akcesji Polski do Unii 
Europejskiej Agencja wypłaciła benefi-
cjentom ok. 11,8 mld zł. 

ARR jest cenionym partnerem 
w realizacji działań wspierających pro-
mocję produktów rolno-spożywczych 
w kraju i za granicą. Tylko w roku 2014 
współfinansowano 13 branżowych 
kampanii promocyjno-informacyj-
nych, a od roku 2004 na realizację 
29 kampanii wydatkowano ponad 
182 mln zł. ARR aktywnie wspiera 
działania promujące produkty żywno-
ściowe wysokiej jakości oraz regional-
ne i ekologiczne. Z dziewięciu obsługi-
wanych przez ARR funduszy promocji 
produktów rolno-spożywczych wypła-
cono ok. 290,4 mln zł.

Niesłabnącym zainteresowaniem 
cieszą się – administrowane przez 
ARR – mechanizmy wspierające kon-
sumpcję.

W programie „Mleko w szkole” 
uczestniczy obecnie ponad 2,45 mln 
dzieci i młodzieży. 

Z programu „Owoce i warzywa 
w szkole” korzysta ponad 1,3 mln 
uczniów. 

W ramach realizacji programu 
pomocy żywnościowej od roku 2004 
przekazano ogółem 926 tys. ton arty-
kułów spożywczych o wartości 2,4 
mld zł, które każdego roku trafiały do 
3,5 mln najuboższych osób.

Agencja wspiera rolników, dopła-
cając do kwalifikowanego materiału 
siewnego. Od 2007 roku rolnicy zło-
żyli 445 tys. wniosków, a ARR wypła-
ciła ponad 619 mln zł. 

Z roku na rok obserwujemy coraz 
większe zainteresowanie firm branży 
rolno-spożywczej uczestnictwem 
w działaniach promocyjnych organi-
zowanych przez ARR. Dotyczy to nie 
tylko działań, które Agencja przygo-
towuje, wdrażając branżowy program 
promocji, lecz także misji gospodar-
czych, seminariów branżowych oraz 
rozmów biznesowych, jakie organi-
zujemy w ramach zadań ustawowych 
w zakresie prowadzenia działań pro-
mocyjnych i informacyjnych mają-
cych na celu promowanie produktów 
rolnych i żywnościowych, metod 

produkcji, a także systemów jakości 
żywności.

Od roku 2012 Agencja realizuje 
Program Promocji Branży Polskich 
Specjalności Żywnościowych na ryn-
kach wybranych krajów unijnych 
i pozaunijnych, pod hasłem POLSKA 
SMAKUJE, które upowszechniane 
jest w wielu wersjach językowych 
w ramach wszystkich działań promo-
cyjnych. Program obejmuje swoim 
zasięgiem sześć rynków: Ukrainę, 
Chiny, Niemcy, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, Francję i Rosję. Jego celem 
jest wykreowanie silnych polskich 
marek, które będą rozpoznawalne na 
świecie i kojarzone z krajem pocho-
dzenia. Agencja Rynku Rolnego stwa-
rza przedsiębiorcom możliwość kom-
pleksowej i usystematyzowanej pro-
mocji ich produktów za granicą oraz 
pomaga w nawiązywaniu kontaktów 
gospodarczych, a także dostarcza jak 
najszerszej grupie odbiorców zagra-
nicznych informacje o polskich pro-
duktach branży spożywczej.

Celem działań Agencji Rynku Rol-
nego jest przede wszystkim stabiliza-
cja sytuacji na rynku rolno-żywnościo-
wym i wspieranie konkurencyjności 
produktów rolno-spożywczych. Chcie-
libyśmy, aby jak najwięcej pieniędzy 
trafiało do naszych beneficjentów, co 
oczywiście wiąże się z uruchomie-
niem przez ARR jak największej liczby 
działań, które służą nie tylko produ-
centom, przetwórcom i eksporterom, 
ale także konsumentom.

Aby zapewnić konkurencyjność 
polskiego rolnictwa, konieczna jest 
kontynuacja mechanizmów wspólnej 
polityki rolnej UE. Dlatego też Agen-
cja Rynku Rolnego będzie nadal reali-
zowała wybrane programy krajowe 
i unijne, aby dzięki zwiększonemu 
wsparciu finansowemu UE przemia-
ny na polskiej wsi dokonywały się 
z korzyścią dla całego społeczeń-
stwa.

Radosław Szatkowski
Prezes Agencji Rynku Rolnego

Eksport – nasz znak fi rmowy
Za nami kolejny rok rekordowego poziomu eksportu polskich produktów
 rolno-spożywczych i jednocześnie kolejny rok działań Agencji Rynku Rolnego 
na rzecz zrównoważenia rynku, promocji żywności i wspierania konsumpcji.
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Przy niskiej temperaturze gleby 
(poniżej 12˚C) w mniejszym stop-

niu przyswajany jest z gleby fosfor, 
magnez i bor. Dotyczy to zwłaszcza 
roślin wrażliwych na niższe tempe-
ratury, w tym kukurydzy. Z kolei 
wysokie temperatury i związane 
z tym wysokie usłonecznienie i nie-
dobór wilgoci ograniczają przyswa-
jalność boru. Widoczne jest to 
w postaci zamierania wierzchołków 
(stożków wzrostu) pędu głównego 
i włośników korzeni, gorzej zawiązu-
ją się też zawiązki kwiatowe, owoce 
i nasiona. Przyczyną gorszego zaopa-
trzenia roślin w składniki, może być 
też słabiej rozbudowany korzeń, np. 
w wyniku jego uszkodzeń przez cho-
roby i szkodniki. Korzenie gorzej 
wykształcają się też na glebach zbi-

tych, zaskorupionych, z niską zawar-
tością substancji organicznej, nad-
miernie uwilgotnionych lub przesu-
szonych. Niedobór składników może 
również wynikać z wnoszenia nawo-
zów w wierzchnią, przesuszoną war-
stwę gleby, jak też w wyniku jedno-
stronnego nawożenia, co powoduje, 
że nadmiar jednych blokuje pobiera-
nie innych. Typowym przykładem 
takich zależności jest antagonizm 
pomiędzy potasem a magnezem, fos-
forem a cynkiem i molibdenem, wap-
niem a magnezem, azotem i potasem 
a borem, itp. 

 Niekiedy w okresie wegetacji 
widoczne są na roślinach wyraźne 
objawy niedoboru konkretnych 
składników. Jest to ważny sygnał do 
natychmiastowej interwencji, czyli 

uzupełnienia ich niedoboru, poprzez 
wniesienie do gleby, bądź w oprysku 
na roślinę.

Podane przyczyny gorszej przy-
swajalności składników z gleby 
powodują, że rolnik nie uzyskuje 
zakładanych plonów oraz, że jakość 
uzyskanych plonów jest niezadowa-
lająca. Zaleca się wówczas ich dodat-
kowe wnoszenie na część nadziem-
ną, czyli dokarmianie dolistne roślin. 
Niedobór składników występuje zwy-
kle w okresie intensywnego wzrostu 
i rozwoju, czyli w tzw. krytycznych 
fazach zwiększonego zapotrzebowa-
nia roślin na wodę i składniki mine-
ralne. Ma to uzasadnienie, zwłaszcza 
w gospodarstwach uzyskujących 
wysokie plony, bowiem w tych fazach 
gwałtownie wzrasta zapotrzebowa-

Nawożenie dolistne kukurydzy 
– potrzeby mikroelementowe
Ustalenie racjonalnych dawek nawozów jest możliwe w oparciu o znajomość 
odczynu i zasobności gleby w przyswajalne makro- i mikroelementy. Częstym 
powodem niedoboru składników w roślinach jest ich gorsza przyswajalność 
z gleby, spowodowana kwaśnym lub zasadowym odczynem, wadliwą strukturą 
gleby, niekiedy też ekstremalnym przebiegiem pogody.



nie na składniki pokarmowe, a sys-
tem korzeniowy nie jest w stanie 
sprostać tym potrzebom i wówczas 
trudno osiągać oczekiwane plony. 
W wyniku dokarmiania dolistnego 
w znacznie większym stopniu można 
zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin 
w mikroelementy takie jak bor, 

miedź, cynk, mangan, żelazo, molib-
den (ActiPlon Kukurydza, ActiMag 
Kukurydza), gdyż są one pobierane 
w niewielkich dawkach. Poza tym 
ich wykorzystanie z części nadziem-
nej jest wielokrotnie wyższe niż po 
wniesieniu do gleby. Niemniej, bar-
dzo dobre wyniki daje dolistne dokar-
mianie roślin makroelementami, 
w przypadku kukurydzy, głównie 
azotem, fosforem, potasem i magne-
zem (FoliarActiv NPK, Jednowodny 
Siarczan Magnezu MgO-23%). 

 Kukurydza jest rośliną o bardzo 
dużych wymaganiach pokarmowych. 
W przeliczeniu na 1 t ziarna z odpo-

wiednią masą słomy pobiera prze-
ciętnie: 30 kg N (azotu), 12 kg P2O5 
(fosforu), 30 kg K2O (potasu), 10 kg 
MgO (magnezu) i 4 kg S (siarki), zaś 
z mikroelementów: 15 g B (boru), 80 
g Mn (manganu), 60 g Zn (cynku), 10 
g Cu (miedzi) i 1,2 g Mo (molibdenu). 
Jeśli pod kukurydzę stosowany jest 

obornik, można liczyć na zaspokoje-
nie 30–50 % jego potrzeb pokarmo-
wych w poszczególne składniki, 
w największym stopniu w potas 
i mikroelementy. 

Obok doglebowych 
dawek składników, 
z reguły korzystny 
wpływ na plony i jakość 
ziarna lub nadziemnej 
biomasy kukurydzy 
wywiera dolistne dokar-
mianie tej rośliny. Z makro-
elementów dolistnie polecić można 
azot w postaci nawozu FoliarActiv 
Azot+ (zawiera 33% N, po 10% P2O5 

i K2O oraz mikroelementy w postaci 
chelatów), fosfor w postaci nawozu 
FoliarActiv Fosfor-Potas+ (zawiera 
9% N, 40% P2O5, 26% K2O, a także 
magnez, siarkę i mikroelementy 
w postaci chelatów) oraz magnez 
i siarkę w postaci Jednowodnego 
Siarczanu Magnezu MgO-23% 
i zawiesinowego nawozu Siarkomag. 
Szczególnie ważny w nawożeniu 
kukurydzy uprawianej na ziarno jest 
fosfor (FoliarActiv Fosfor). Na jego 
przyswajalność z gleby wpływa 
w dużym stopniu jej odczyn oraz 
temperatura. Na glebach kwaśnych 
(pH poniżej 5,5) tworzą się bowiem 
trudno dostępne fosforany glinu, 
manganu i żelaza, z kolei na glebach 
zasadowych słabo przyswajalny trój-

rzędowy fosforan wapnia. 
Także występujące w okre-
sie wiosennym niskie tem-
peratury gleby (poniżej 
12˚C) w dużym stopniu 

blokują pobieranie tego 
składnika przez system 
korzeniowy. Niedobór fosfo-
ru na plantacjach kukurydzy 

objawia się fioletowo-różowym prze-
barwieniem dolnej części łodyg 
i starszych liści. Cechą charaktery-

Z mikroelementów należy 
zwracać szczególną uwagę na dobre 
zaopatrzenie roślin kukurydzy w cynk i bor
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styczną jest też sztywność pędu 
i liści, które w części wierzchołkowej 
odchylają się lekko ku dołowi. Poza 
tym słabiej wykształca się 
system korzeniowy, 
w wyniku czego rośliny 
są niewyrośnięte, słabo 
wiążą kolby i nasiona. Nie 
obserwuje się na ogół obja-
wów nadmiaru fosforu 
w roślinach, gdyż składnik 
ten, w odróżnieniu od azotu 
i potasu, nie jest pobierany 
luksusowo (ponad potrzeby 
pokarmowe). Niemniej 
nadmiar fosforu w glebie 
może blokować przyswa-
jalność cynku w wyniku two-
rzenia trudno przyswajalnych dla 
roślin fosforanów cynku. 

Niedobór magnezu na roślinach 
kukurydzy objawia się w postaci tzw. 
perełkowatości, poczynając od star-
szych liści, czyli podłużnych prze-
barwień, przypominających sznur 
pereł pomiędzy naczyniami liścia, 
które pozostają zielone. Przy widocz-
nych objawach niedoboru tego skład-
nika, ale też profilaktycznie, wskaza-
ne jest dolistne stosowanie Jedno-
wodnego Siarczanu Magnezu MgO-

23%. Produkt ten przy rozpuszczeniu 
podnosi temperaturę roztworu, co 
ma bardzo duże znaczenie zarówno 

w przyswajalności skład-
ników jak i niweluje 
ewentualny szok ter-
miczny u rośliny.

Z mikroelementów 
należy zwracać szczegól-

ną uwagę na dobre zaopa-
trzenie roślin kukurydzy 
w cynk (Actipol EDTA 
Zn-15) i bor (ActiBor 150, 
SuperActiBor 21), a także 
(na glebach o pH powyżej 
6,2 w mangan). Dość czę-
sto spotykany na roślinach 

kukurydzy niedobór cynku 
widoczny jest w postaci chlorotycz-
nych (bielejących) przebarwień dol-
nej strony młodszych liści, po oby-
dwu stronach nerwu głównego. Liście 
są drobne, kruche, a przy tym grub-
sze, zaś łodygi mają skrócone między-
węźla. Gorzej rozwijają się też kolby 
i wykształcają nasiona. Rzadziej spo-
tykane na plantacjach kukurydzy są 
widoczne objawy niedoboru boru. Są 
to najczęściej objawy „utajone”, nie-
widoczne gołym okiem, możliwe do 
zdiagnozowania po analizie chemicz-
nej liści. Niemnie profilaktyczne, 
dolistne wniesienie odpowiednich 
dawek boru przynosi z reguły wyraź-
ne efekty plonotwórcze. Niedoboru 
boru należy się spodziewać na lżej-
szych kwaśnych glebach, ale też 
zwięźlejszych, wykazujących zasado-
wy odczyn. Poza tym w latach lub 

okresach posusznych oraz w okresach 
dużego nasłonecznienia. Przy dużym 
niedoborze tego składnika obserwuje 
się deformację i zasychanie najmłod-
szych liści, gorsze wykształcanie kolb, 
z nieregularnymi i niepełnymi rzęda-
mi nasion. 

 Dwu, a najlepiej 3-krotny oprysk 
plantacji kukurydzy roztworem wielo-
składnikowego nawozu ActiPlon 
Kukurydza (jednorazowo w dawce 
1–1,5 kg/ha), lub ActiMag Kukurydza 

(8 kg/ha) z dodatkiem nawozu cynko-
wego – Actipol EDTA Zn-15 (jednora-
zowo od 0,5 do 1,5 kg/ha) i borowego 
– Super ActiBor 21 (jednorazowo 
w dawce 0,5–1 kg/ha) lub ActiBor 150 
(dawka o 25 % wyższa), zaspokoi 
potrzeby pokarmowe kukurydzy 
w podstawowe dla roślin mikroele-
menty. Na glebach obojętnych, 
a zwłaszcza zasadowych konieczny 
jest też dodatek manganu w postaci 
nawozów: Actipol Mn-13 (jednorazo-
wo 0,4–1 kg/ha) lub Actipol DTPA 
Mn-10 (dawka o 25 
% wyższa). Wyraź-
nie lepsze efekty 
pod względem 
przyswajalności, 
a ściślej „dotarcia” 
wniesionych na 
liść składników do 
odpowiednich tka-
nek i komórek rośli-
ny, zapewnia wno-
szenie mikroelementów takich jak 
miedź, cynk, mangan i żelazo, 
w postaci chelatów. Przedsiębiorstwo 
ARKOP oferuje wyłącznie tego typu 
nawozy mikroelementowe.

Względy ekonomiczne oraz na 
ogół wyższa skuteczność stosowa-
nych preparatów przemawiają za 
łącznym stosowaniem agrochemika-
liów, czyli nawozów dolistnych 
i środków ochrony roślin. Niektóre 
składniki, np. miedź, cynk, mangan 
i siarka ograniczają porażenie roślin 
chorobami grzybowymi. Opryski naj-
lepiej prowadzić w godzinach wie-
czornych lub całodobowo 
w pochmurny i umiarkowanie ciepły 
dzień (12–18º C). W przeliczeniu na 
1 ha zaleca się 200–400 litrów roz-
tworu cieczy roboczej, w zależności 
od rozrostu części nadziemnej, 
w myśl zasady „naniesiony drobno-
kropliście roztwór powinien w dosta-
tecznym stopniu oraz równomiernie 
zwilżyć roślinę, lecz nie powinien 
z niej spływać do gleby”.

  W wyniku dokarmiania dolistnego 
można liczyć na wyraźny wzrost plonu 
kukurydzy i poprawę jej parametrów 
jakościowych. Ze względu na swoją 
skuteczność, dokarmianie dolistne sto-
sowane jest dzisiaj w ogromnej liczbie 
gospodarstw i plantatorzy dbający 
o ekonomię produkcji rolnej, jakość 
i wielkość plonów, zabieg ten traktują 
jako konieczny.

Andrzej Gniedziejko

Względy ekonomiczne oraz na ogół wyższa 
skuteczność stosowanych preparatów 
przemawiają za łącznym stosowaniem 
agrochemikaliów, czyli nawozów dolistnych 
i środków ochrony roślin



16

Zresztą podaż warzyw w Polsce 
ograniczała się wtedy do kapu-

sty, marchwi, cebuli, ogórków, kopru 
i rzepy. To dopiero wraz z przyby-
ciem do Polski żony Zygmunta Stare-
go, królowej Bony, którą odstręczała 
tłusta słowiańska kuchnia, trafi ły na 
polski stół rajskie frykasy: fasola, ka-
larepa, kalafi ory, sałata, selery, pory, 
pasternak, pietruszka, anyż, kminek, 
szparagi, karczochy oraz sprowadzo-
ne do Włoch przez Krzysztofa Kolum-
ba pomidory. Polski lud wszystkie te 
dziwności ochrzcił słowem „włosz-
czyzna”. 

Obecnie na zakup owoców i wa-
rzyw oraz ich przetworów Polak 
przeznacza ponad 17 proc. swoich 
wydatków na żywność i napoje bez-
alkoholowe, tj. więcej niż na zakup 
pieczywa i innych produktów zbo-
żowych (16,5 proc.) oraz o 50 proc. 
więcej niż na zakup mleka i przetwo-
rów mleczarskich. Producenci owo-
ców i warzyw mogą się więc czuć na-
reszcie docenieni, chociaż spożycie 
zarówno owoców jak i warzyw nadal 
jest w Polsce za niskie. Ale wyższe 
może być dopiero po wzroście do-
chodów ludności, która przy niskich 
dochodach w pierwszym rzędzie 
dba o produkty dostarczające przede 
wszystkim kalorii. Dlatego spożycie 
mięsa w Polsce jest mniej więcej ta-
kie samo jak w Niemczech, ale już 
owoców spożywa Polak o 30–40 kg 
mniej niż Niemiec. Warzyw spożywa 
wprawdzie mniej więcej tyle samo 

(około 60 kg), ale w poziomie ich spo-
życia to nie Niemcy powinny być dla 
Polski wzorem, a takie kraje jak Gre-
cja, Włochy, Hiszpania czy Portuga-
lia, gdzie spożycie warzyw jest dwa 
razy większe. 

Na wysoki udział Polski w pro-
dukcji owoców i warzyw w Unii Euro-
pejskiej składa się przede wszystkim 
nasze bezapelacyjne pierwszeństwo 

w produkcji jabłek, a także czołowe 
miejsca w produkcji porzeczek czar-
nych i malin oraz pieczarek. 

Ale nasze saldo w handlu za-
granicznym owocami i warzywami 
oraz ich przetworami nie jest już tak 
jednoznacznie dla Polski korzystne. 
W handlu świeżymi owocami i świe-
żymi warzywami jest ono nawet wy-
raźnie dla Polski ujemne, do czego 
przyczynia się duży import bananów, 
winogron, cytryn... 

Ceny skupu owoców są niskie, 
niewysokie były one także w pierw-
szym półroczu tego roku, kiedy nie 
było jeszcze w Polsce suszy. Np. za 
czarne porzeczki płacono plantato-
rom w tym roku tak mało, że część 
plantacji z tymi krzewami ulegnie 
zapewne likwidacji. Lipcowa i sierp-
niowa susza wyraźnie zmniejszyła 

zbiory owoców z drzew, znacznie 
niższe były także zbiory warzyw. 

Osiągane w przeszłości przez pol-
skich producentów plony owoców 
i warzyw nie odbiegały od plonów 
w innych krajach europejskich. Kilka 
ostatnich lat z okresami dotkliwej su-
szy obnażyło jednak niewielką odpor-
ność polskiego ogrodnictwa na ano-
malie klimatyczne. Brak dostatecznej 

liczby zbiorników retencyjnych unie-
możliwia utrzymanie odpowiedniego 
poziomu wód gruntowych.

UE zabiega o zwiększenie spoży-
cia owoców i warzyw, o czym świad-
czą fi nansowane przez nią akcje typu: 
„Owoce i warzywa w szkole”, dba 
także o wzmocnienie pozycji ogrod-
ników na mocno obecnie skoncentro-
wanym rynku żywności. Służy temu 
unijne wsparcie dla grup producen-
tów owoców i warzyw. W Polsce ta-
kich grup jak i organizacji producen-
tów owoców i warzyw jest już 314. 

Reasumując: produkcja owoców 
i warzyw ma w Polsce szanse dalsze-
go rozwoju, o czym świadczy niższe 
u nas niż w innych rozwiniętych kra-
jach ich spożycie. Musimy jednak 
więcej zarabiać. 

(ED)

Rajskie frykasy
Polak z epoki Piastów nie cenił specjalnie ani owoców, ani warzyw. Uważał, 
że są dobre dla dzieci. Jadł głównie kasze, podpłomyki i mięso, a także ryby. 

Kilka ostatnich lat z okresami dotkliwej suszy 
obnażyło jednak niewielką odporność polskiego 
ogrodnictwa na anomalie klimatyczne.
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W związku z tym uzyskane plony 
kukurydzy czy buraków cukro-

wych są w wielu gospodarstwach 
zdecydowanie niższe niż w latach 
poprzednich. Ponadto brak opadów 
w sierpniu bardzo utrudniał uprawę 
gleby i siewy rzepaku oraz zbóż ozi-
mych. Dlaczego więc są gospodar-
stwa, które w zdecydowanie mniej-
szym stopniu odczuły skutki suszy 
niż pozostałe? Głównym czynnikiem 
agrotechnicznym zdecydowanie 
niwelującym deficyt opadów jest 
próchnica glebowa. Niestety, więk-
szość gleb Polski jest uboga w próch-
nicę, co w połączeniu z silnym 
zakwaszeniem zdecydowanie ograni-
cza ich żyzność, pojemność wodną 
a w następstwie wzrost i plonowanie 
roślin uprawnych. 

Próchnica z wapniem tworzy 
związki mniej rozpuszczalne 
w wodzie, co zapobiega ich wypłuki-
waniu w głąb gleby. Związki te 
cementują gruzełki i uodparniają je 
na działanie wody. Zjawisko to jest 
bardzo korzystne i pożądane szcze-
gólnie na glebach ciężkich. Gleba 
taka, gdy jest nadmiar wody, nie zle-
pia się, a w okresach suszy nie tward-
nieje, nie tworzy na swojej powierzch-
ni skorupy. 

Według badań IUNG, w  zależno-
ści od regionu Polski gleby ubogie 
w próchnicę i słabo próchniczne tj. 
o zawartości <2 % próchnicy stano-
wią 40–72% gruntów rolnych. 

Do czynników regulujących zapas 
próchnicy w glebie należy racjonalny 
system uprawy roli i roślin, odpo-
wiednie zmianowanie, nawożenie 
organiczne (obornik, kompo sty, 
nawozy zielone) oraz stosowanie pre-

paratów humusowych, tj. Rosahu-
mus lub Liqhumus. 

Próchnica wpływa na właściwo-
ści fizyczne, chemiczne i biologiczne 
gleby, decyduje o jej strukturze i wła-
ściwościach sorpcyjno-buforujacych. 
Bardzo ważny jest także bezpośredni, 
stymulujący wpływ na rozwój roślin. 
Próchnica działa jako lepiszcze struk-
turotwórcze, powodując sklejanie 
elementarnych cząstek w większe 
cząsteczki. Tym samym powstaje 
struktura gruzełkowata gleby. Związ-

ki próchniczne mają wysoką pojem-
ność wodną. Mogą zatrzymać nawet 
5-krotnie więcej wody niż same ważą 
i to w formie dostępnej dla roślin. 
Jest to właściwość, która ma szcze-
gólne znaczenie dla gleb piaszczy-
stych, ponieważ ich pojemność 
wodna zależy głównie od zawartości 
substancji próchnicznych.

Próchnica wpływa też na stosun-
ki wodno-powietrzne w glebie i akty-
wizuje w niej życie mikrobiologicz-
ne. Sprzyja bowiem równoległemu 

Żyzna gleba 
zmniejsza skutki suszy
Najcieplejsze lato, które mieliśmy w roku 2015 miło wspominają wszyscy 
urlopowicze. Dla sadowników i rolników nie było ono już tak wspaniałe. Bardzo 
wysokie temperatury dochodzące do 38° C oraz brak opadów, wpłynęły negatywnie na 
wzrost i plonowanie roślin, szczególnie tych o długim okresie wegetacji, tj. kukurydzy, 
buraków cukrowych, ziemniaków, warzyw (cebula, buraki ćwikłowe, marchew, 
kapusta biała).

Defi cyt wody i wysokie temperatury – już w lipcu można było zobaczyć na polach skutki suszy.
Puławy, 17.07.2015

NAWOŻENIE



rozwojowi mikroorganizmów beztle-
nowych (wewnątrz gruzełków) i tle-
nowych pomiędzy nimi. Próchnica 
poprawia zasobność gleb. Jej związki 
mogą zmagazynować 4 do 12 razy 
więcej składników pokarmowych niż 
część mineralna gleby. Zwiększa też 
zdolności buforowe gleb, regulując 
i stabilizując ich odczyn. Związki 
próchniczne mają także istotny 
wpływ na procesy fizjologiczne 
roślin. W ich skład wchodzi wiele 
tzw. substancji wzrostowych, które 
intensyfikują szereg ważnych proce-
sów  fizjologicznych roślin, takich 
jak gospodarka wodna, oddychanie 
i fotosynteza.

Próchnica glebowa jest bardzo 
złożonym związkiem, składa się 
z wielu frakcji o różnej barwie, roz-
puszczalności w wodzie i łatwości 
mineralizacji. Głównym składnikiem 
próchnicy są kwasy humusowe. 
Powstawanie i  rozkład próchnicy 
jest procesem ciągłym, ale zachodzą-
cym wolno. Duży wpływ na przemia-
ny próchnicy w glebie ma wpływ 
system uprawy, rodzaj uprawianych 
roślin, zmianowanie oraz stosowanie 

nawozów organicznych. Niestety 
powszechne ostanio uproszczenia 
w płodozmianach, przewaga roślin 
zbożowych, częste stosowanie herbi-
cydów, brak nawożenia organicznego 
prowadzą do zmniejszenia zawarto-

ści próchnicy, degradacji gleb i spad-
ku ich żyzności. 

Kwasy humusowe z Rosahumu-
su i Liqhumusu swoją szczególną 
bioaktywnością przewyższają pię-
ciokrotnie kwasy humusowe 
z innych źródeł materii organicznej. 
Substancja organiczna zawarta 
w oborniku czy kompoście w więk-
szości ulega mineralizacji, w mniej-
szej części humifikacji, prowadzącej 
do powstania próchnicy, w tym kwa-

sów humusowych. Rosahumus dzia-
ła jak środek kondycjonujący glebę, 
biokatalizator procesów glebowych 
i biostymulator rozwoju roślin. Jego 
działanie jest długookresowe co 
potwierdzają prowadzone badania. 

Stosowanie Rosahumusu jest szcze-
gólnie efektywne na wszystkich gle-
bach o niskiej zawartości próchnicy, 
w uprawie których nie stosuje się 
obornika.

Kwasy humusowe zawarte 
w nawozach Rosahumus i Liqhumus 
pozytywnie wpływają na żyzność 
gleb oraz wzrost roślin ze względu na 
wysoką sorpcję wymienną kationów, 
zawartość tlenu i dużą pojemność 
wodną: 

Większość gleb Polski jest uboga w próchnicę, 
co w połączeniu z silnym zakwaszeniem 
zdecydowanie ogranicza ich żyzność, 
pojemność wodną, a w następstwie wzrost 
i plonowanie roślin uprawnych

NAWOŻENIE
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•  poprawiają strukturę gleb i sto-
sunki wodno-powietrzne, a na 
glebach ciężkich i zlewnych 
zapewniają lepsze ich przewie-
trzanie i retencję wody. Doświad-
czenia wykonane w Instytucie 
Agrofizyki PAN w Lublinie 
(K. Skic, Z. Sokołowska ) wykaza-
ły, że Rosahumus dodany do gleby 
zdecydowanie poprawia sorpcje 
pary wodnej w stosunku do gleb 
nie nawożonych Rosahumusem 

•  zwiększają pojemność wodną gleb 
lekkich, zmniejszają zagrożenie 
suszą, zapobiegają  erozji 
i powierzchniowym spływom 
wody

•  aktywizują rozwój mikroorgani-
zmów glebowych

•  zwiększają dostępność składni-
ków pokarmowych

•  zatrzymują rozpuszczone nawozy 
mineralne w strefie korzeniowej

•  zmniejszają ich wypłukiwanie
•  działają jak naturalny chelat 

jonów metali (wapń, żelazo, 
magnez, potas,mangan) dzięki  
temu ułatwione jest ich pobiera-
nie przez rośliny 

•  stymulują rozwój systemu korze-
niowego 

•  stymulują rozwój i rozprzestrze-
nianie się pożytecznych mikroor-
ganizmów glebowych np.  Azoto-
bacter, Nitrosomonas.
Rosahumus należy stosować 

w zespole uprawek przedsiewnych 
w dawce 3–6 kg/ha a Liqhumus 
w dawce 15–30 l/ha. W celu poprawy 
sprawności biologicznej gleb do 
oprysku należy dodać Delsol w dawce 
1–2 l/ha. 

Odpowiedni odczyn gleb, wysoka 
zawartość próchnicy oraz struktura 
gruzełkowata i odpowiednia spraw-
ność biologiczna gleb to filary ich 

żyzności. Utrzymanie tych parame-
trów gleby na odpowiednim pozio-
mie zapewni nam prawidłowy wzrost 
roślin, wysokie plony, relatywnie 
niskie koszty nawożenia mineralne-

go oraz optymalne wykorzystanie 
składników pokarmowych. Ponadto 
utrzymując glebę w wysokiej kultu-
rze dbamy o środowisko naturalne.

Krzysztof Zachaj

Wpływ stosowania nawozu Rosahumus na wysokość i jakość plonu buraków cukrowych IHAR o. Bydgoszcz 2010 r.

Nawożenie

Dawka

Plon w t z ha
Zawartość
cukru %korzeni Plon % cukru 

technol. Plon w % Liści

Kontrola NPKMg 52,2 100,0 7,65 100,0 35,3 16,67

Kontrola ½ NPKMg 47,9 91,8 7,19 94,0 32,1 16,65

Rosahumus 3 kg/ha, NPKMg 57,4 109,9 8,50 111,1 38,9 16,88

Rosahumus 6 kg/ha, NPKMg 61,9 118,8 9,27 121,2 41,4 17,07

Rosahumus 6 kg/ha, ½ NPKMg 50,8 97,3 7,61 99,5 34,5 16,86

NIR ( 0.05) 1,5 0,16 1,4 0,12

W październiku przed zbiorami kukurydza tak wyglądała

 Ale były też plantacje kukurydzy nawożone Rosahumusem w których kolby wyglądały jak wyżej

NAWOŻENIE
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Na glebach lekkich zalecane jest 
użycie około 60–80 t/ha oborni-

ka i przyoranie go jak najgłębiej (do 
50–60 cm, a na glebach bardzo lek-
kich – do 80 cm). Natomiast na gle-
bach ciężkich wystarczające będzie 
umieszczenie nawozu na głębokości 
25–30 cm. Obornik bardzo korzystnie 
wpływa na wzrost i rozwój roślin. Na 
glebach lekkich nawozy organiczne 
umieszczone na odpowiedniej głę-
bokości będą poprawiać ich struk-
turę i przez dłuższy czas zatrzymy-
wać wodę w glebie. Obecnie nie ma 
wystarczającej ilości obornika na 
potrzeby produkcji roslinnej dlatego 
powiniśmy poszukiwać skutecznej 
alternatywy dla ubożejących gleb. 

W ostatnich latach zarówno Insty-
tut Ogrodnictwa w Skierniewicach 
jak również autor tego artykułu, pro-
wadzili badania z Humusem Active, 
które wykazały dużą skuteczność 
w poprawie jakości gleb oraz rozwo-
ju roślin i ich systemu korzeniowego. 
Stosowanie Humusu Active poprawi-

ło też plonowanie i jakość owoców, 
warzyw i zbóż. Humus Active zo-
stał też dopuszczony do stosowania 
w rolnictwie ekologicznym.

Humus Active jest jedynym pro-
duktem w Polsce o tak komplekso-
wym składzie. Jest to organiczno-
mineralny polepszacz glebowy, do-
puszczony do stosowania w rolnic-
twie ekologicznym, w którego skład 
wchodzą także mikroorganizmy po-
chodzące z przewodu pokarmowego 
dżdżownic kalifornijskich. Humus 
Active dostarcza do gleby (oprócz Po-
zytywnych Mikroorganizmów) Trwa-
łą Aktywną Próchnicę, co sprawia, 
że poprawia się chłonność wodna 
i sorpcyjna gleby. Poprawia się także 
jej struktura, co w efekcie korzystnie 
wpływa na plonowanie roślin. Kwasy 
humusowe w połączeniu z Pozytyw-
nymi Mikroorganizmami z powodze-
niem mogą zastąpić obornik, a ich 
aplikacja może być przeprowadzona 
podobnie jak obornika pod orkę na 
całej powierzchni gruntu. Uniwersal-

ność zastosowania Humusu Active 
wynika z możliwości użycia go także 
już po wzejściu roślin w formie roz-
lewania (wczesną wiosną lub jesienią 
w czasie opadów deszczu, aby skład-
niki preparatu dotarły jak najgłębiej). 

HUMUS ACTIVE zastosowany 
doglebowo istotnie zwiększa jej po-
jemność wodną i sorpcyjną. HU-
MUS ACTIVE zastosowany 2 krotnie 
w roku doglebowo w dawce jedno-
razowej 20 l/ha powoduje wysokie 
i zdrowe plonowanie nawet na sła-
bych glebach, a po paru latach syste-
matycznego stosowania możemy do-
prowadzić do znacznego poprawie-
nia jakości gleby. Na glebach mocno 
zdegradowanych dawkę HUMUSU 
ACTIVE można zwiększyć nawet 
2-krotnie. Stosując HUMUS ACTI-
VE w uprawach rolniczych i ogrodni-
czych dobamy o zdrowie swoje oraz 
swoich bliskich zmniejszając  ryzyko 
pojawienia się chorób cywilizacyj-
nych.

Mgr inż. Damian Gawroński 

Humus Active do poprawy 
warunków  glebowych
Dobrym źródłem materii organicznej dla roślin jest obornik, uprawiane na 
przyoranie rośliny poprawiające strukturę gleby (gorczyca, rośliny motylkowe) 
oraz rozdrobniona słoma po kombajnowym zbiorze zbóż.
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Wskaźnik ten reguluje się poprzez 
zabieg wapnowania, który 

wpływa kompleksowo na żyzność 
gleby, zmieniając korzystnie jej wła-
ściwości.

Naturalne warunki do produkcji 
rolnej w Polsce są gorsze w porówna-
niu z krajami Europy Zachodniej. 
Nasz klimat charakteryzuje się sto-
sunkowo krótkim okresem wegetacji, 
niedostateczną ilością opadów atmos-
ferycznych oraz ich niekorzystnym 
rozkładem w czasie. Pokrywę glebo-
wą stanowią w większości gleby 
pochodzenia polodowcowego, lekkie 
lub bardzo lekkie, o małej naturalnej 
żyzności. Udział takich gleb 
w naszym kraju wynosi około 60 
proc., czyli dwukrotnie więcej niż 
w innych krajach Unii Europejskiej. 
Większość gleb w Polsce jest silnie 
lub umiarkowanie zakwaszona 
i wykazuje niską zawartość podsta-
wowych składników pokarmowych. 

Zakwaszenie gleb jest podstawowym 
czynnikiem decydującym o plono-
waniu oraz jakości uzyskiwanych 
płodów rolnych. 

Przyswajalność składników mine-
ralnych a zarazem efektywność 

wykorzystania ich z nawozów zależy 
od kwasowości gleby. Odczyn gleby 
zmniejszając się poniżej wartości 
optymalnej dla danego pierwiastka, 
prowadzi do szybkiego spadku jego 
efektywności plonotwórczej. Na 
rysunku przedstawiono względną 
efektywność plonotwórczą podsta-
wowych składników mineralnych 
w zależności od odczynu gleby. 

Składnikiem, który najsilniej reaguje 
na obniżające się pH jest fosfor, 
a efektywność plonotwórcza azotu 
i potasu waha się w granicach od 50 
proc. do niespełna 80 proc. w prze-
dziale pH 5,0–5,5.

W glebach kwaśnych uaktywnia 
się toksyczne działanie glinu przede 
wszystkim na korzeniach roślin, ich 
wzrost jest zahamowany. Ma to swoje 
odbicie w transporcie wody i soli 
mineralnych z roztworu glebowego 
do części nadziemnych roślin. Duża 
koncentracja glinu w roztworze gle-
bowym hamuje pobieranie oraz 
transport wapnia i magnezu. 

Wapnowanie a żyzność gleby
Żyzność gleby jest to jej zdolność do zaopatrywania roślin w składniki 
pokarmowe, wodę i powietrze. O żyzności decyduje zespół chemicznych, 
fi zycznych i biologicznych właściwości. Jednym z podstawowych wskaźników 
żyzności gleby jest jej odczyn (pH), który dostarcza szereg informacji 
o kierunkach procesów w niej zachodzących. 

Przyswajalność składników mineralnych 
a zarazem efektywność wykorzystania ich 
z nawozów zależy od kwasowości gleby. 

NAWOŻENIE



Ograniczenie rozwoju systemu 
korzeniowego powoduje, że azot 
zastosowany w nawozach mineral-
nych, nie jest efektywnie pobierany 
i przemieszcza się w głąb profilu 
glebowego poza jego zasięg i jest 
tracony. 

Obniżenie się odczynu gleb poni-
żej pH 5,0 wpływa niekorzystnie na 
liczbę oraz różnorodność mikroor-
ganizmów, między innymi wzrasta 
udział grzybów a maleje ilość bakte-
rii. Kwaśna gleba nie jest w stanie 
zapewnić dobrych warunków dla 
wolno żyjących mikroorganizmów 

wiążących azot. Utrzymanie ich 
wysokiej aktywności w warunkach 
wysokiego zakwaszenia jest niemoż-
liwe. W takim środowisku źle „czują 
się” bakterie z rodzaju Rhizobium, 
których symbioza z roślinami motyl-
kowatym jest warunkiem wiązania 
azotu atmosferycznego. 

Brak wapnia powoduje, że nie 
powstają w glebie trwałe związki 
próchniczne. Co więcej, obumierają 
organizmy glebowe biorące udział 
w powstawaniu próchnicy. Ma to 
katastrofalne skutki dla wszystkich 
rodzajów gleb. W glebach lekkich 
próchnica wobec niewielkiej ilości 
minerałów ilastych jest podstawą 
żyzności, w glebach średnich i cięż-
kich nie jest możliwe utrzymanie 
struktury gruzełkowatej. Żeby tego 
było mało, kolejnym ujemnym skut-
kiem niskiego pH jest to, że substan-
cja organiczna może być jedynie 
zmineralizowana, w wyniku czego 
nie bierze udziału we wzroście sta-
łej próchnicy.

Rośliny plonują najlepiej na gle-
bach o optymalnym lub tolerowa-
nym przez nie zakresie odczynu. 
Wrażliwość roślin uprawnych na 
odczyn jest zróżnicowana. Większość 
uprawianych w Polsce gatunków 
toleruje odczyn od lekko kwaśnego 
do obojętnego. Na glebach silnie 
zakwaszonych dobór gatunków 
roślin jest ograniczony do łubinu 
żółtego, seradeli, lnu, żyta i traw, 
które dobrze plonują nawet przy 
pHKCl od 5,1 do 5,5. Owies, ziemnia-

POLCALC III GENERACJI to nawóz o maksymal-
nych parametrach jakościowych, przeznaczony 
dla najbardziej wymagających odbiorców. Dzięki 
dobrej granulacji i 100% reaktywności doskonale 
się rozpuszcza i jest całkowicie przyswajalny dla 
gleby i roślin. Efekty zastosowania są niemalże 
natychmiastowe co powoduje że jego skutecz-
ność w pierwszym roku jest kilkukrotnie wyższa 
od tradycyjnego wapna rolniczego. 

Nasze eksperymenty i badania dowiodły najlepszą 
skuteczność tego produktu w odkwaszaniu gleby.  
Jeżeli masz dość eksperymentów ze słabej 
jakości produktami w nieodpowiednio wysokich 
cenach to Polcalc będzie dla Ciebie najlepszym 
wyborem!

Skład: 98% Węglan Wapnia (kreda),  
Reaktywność: 100%, Przyswajalność: 100%

Opakowanie: BigBag 500 kg z wkładką foliową, 
Produkt Posiada Atest Ekologiczny IUNG

www.polcalc.pl

Zakład Produkcji Nawozów Wapniowych 
w Lubieniu Kujawskim
ul. Kaliska-Lotnisko 151, 
87-840 Lubień Kujawski
tel.: 781 602 600, 
e-mail: polcalc@polcalc.pl

Najlepsze

wapno

rolnicze!

Względna efektywność plonotwórcza NPK w zależności od odczynu gleby 
(Grzebisz i in. 2006)
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ki, mieszanki zbożowe i pastewne 
wymagają pHKCl powyżej 5,6. 
Wrażliwe na zakwaszenie gleby są 
pszenice, pszenżyto, kukurydza, 
bobik i rzepak, które dobrze plonują 
dopiero przy pHKCl powyżej 6,1. 
Najbardziej wrażliwymi na zakwa-
szenie gleb są: buraki cukrowe 
i pastewne, jęczmień, lucerna i koni-
czyna, dla których optymalny odczyn 
to pHKCl powyżej 6,6. Uprawa roślin 
na glebach o optymalnym dla nich 
odczynie gwarantuje dobre wykorzy-
stanie przez rośliny składników 
pokarmowych z rezerw glebowych, 
nawozów naturalnych i mineral-
nych. Niespełnienie tego warunku 
oznacza znaczną utratę plonu upra-
wianych roślin, a także pogorszenie 
jakości konsumpcyjnej, paszowej czy 
przemysłowej płodów rolnych. 

W celu określenia potrzeb wapno-
wania i zasobności w przyswajalne 
dla roślin formy fosfo-
ru, potasu i magnezu, 
konieczne jest pobra-
nie próbek glebowych 
z warstwy ornej i prze-
kazanie ich do badań 
do Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej. 
Takie badania powin-
niśmy prowadzić śred-
nio co 4 lata. Dzięki 
uzyskanym informa-
cjom o stanie żyzności gleby, możli-
we będzie zastosowanie optymalnych 
dawek i form wapna nawozowego 
oraz nawozów fosforowych i potaso-
wych. Każda gleba, ze względu na 
wielkość kompleksu sorpcyjnego, 
posiada tylko jej właściwy zakres 
optymalnego odczynu, powyżej tego 
zakresu wapnowanie jest zabiegiem 
nieuzasadnionym. Dawkę wapna 
określa się na podstawie ustalonych 
dla danej gleby klasy potrzeb wapno-
wania, które wynikają z odczynu 

i przynależności do określonej kate-
gorii agronomicznej (tabela).

Efektywność wapnowania zależy 
od: 

1) gatunku uprawianej rośliny 
2) kategorii agronomicznej gleby 
3) odczynu gleby. 
Wzrost plonów, pod wpływem 

wapnowania, tych samych roślin jest 
znacznie większy na glebach lżej-
szych niż na glebach cięższych. Na 
glebach kwaśnych rośliny mało wraż-
liwe na zakwaszenie gleby reagują na 
wapnowanie w małym stopniu, nato-
miast rośliny wrażliwe w stopniu 
bardzo wysokim. Pod względem reak-
cji na wapnowanie, rośliny zbożowe 
możemy uszeregować następująco 

(kierunek od najsilniej do najsłabiej 
reagujących): jęczmień = pszenica > 
pszenżyto > żyto = owies. Warunkiem 
największej efektywności wapnowa-
nia jest zastosowanie optymalnej 
dawki CaO i odpowiedniej formy 
nawozu. Kierujemy się zasadą, że na 
gleby bardzo lekkie i lekkie stosuje-
my wapna węglanowe (CaCO3), 
łagodnie zmieniające odczyn gleby. 

Na gleby średnie i ciężkie zaleca się 
stosowanie wapna tlenkowego CaO, 
które działa szybciej na zmianę 
odczynu i rozluźnia te gleby, popra-
wiając stosunki powietrzno-wodne. 
Bardzo ważna jest równomierność 
rozsiewu wapna i jego dokładne 
wymieszanie z glebą do głębokości 
20–30 cm. Nawozy wapniowe najle-
piej jest stosować zanim rozpoczną 
się uprawki przedsiewne. 

Budowanie żyzności gleby nie 
jest procesem łatwym ani szybkim. 
Regulacja odczynu gleby a więc two-
rzenie optymalnych warunków do 
wzrostu i rozwoju roślin jest jednym 
z podstawowych elementów tego 
systemu. Oprócz tego musimy pamię-

tać o racjonalnym zbilansowanym 
stosowaniu nawozów mineralnych 
i organicznych. Bardzo ważnym ele-
mentem w utrzymaniu żyzności jest 
dobry płodozmian. Tylko w takich 
warunkach możemy oczekiwać wyso-
kich plonów dobrej jakości.

 dr inż. Piotr Ochal
IUNG-PIB Puławy 

Dawka wapna w zależności od kategorii agronomicznej i potrzeb wapnowania w t CaO/ha

Potrzeby wapno-
wania

Rodzaj gleby

bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie

pH dawka pH dawka pH dawka pH dawka

Konieczne do 4,0 3,0 do 4,5 3,5 do 5,0 4,5 do 5,5 6,0

Potrzebne 4,1-4,5 2,0 4,6-5,0 2,5 5,1-5,5 3,0 5,6-6,0 3,0

Wskazane 4,6-5,0 1,0 5,1-5,5 1,5 5,6-6,0 1,7 6,1-6,5 2,0

Ograniczone 5,1-5,5 - 5,6-6,0 - 6,1-6,5 1,0 od 6,6 1,0

 (źródło: IUNG)

Wzrost plonów, pod 
wpływem wapnowania, 
tych samych roślin jest 
znacznie większy na 
glebach lżejszych niż na 
glebach cięższych.
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Wszystkie te wymagania może 
spełnić nawożenie obornikiem, 

przy zachowaniu zasad stosowania 
nawozów naturalnych i ewentual-
nym uzupełnieniu składników pokar-
mowych nawozami mineralnymi. 
Obornik zawiera nie tylko składniki 
mineralne niezbędne w żywieniu 
roślin i masę organiczną, ale również 
bogatą mikroflorę, która korzystnie 
wpływa na biologiczną aktywność 
gleby. Obornik poprzez dostarczenie 
masy organicznej przyczynia się do 
wzrostu substancji organicznej, z któ-
rej w glebie w procesach przemian 
powstaje próchnica. A wzrost próch-
nicy w glebie to poprawa jej żyzności 
i urodzajności, poprawa zdolności 
chemicznej, fizycznej i biologicznej 
gleby, poprawa jej struktury, napo-
wietrzania gleby oraz zdolności 
zatrzymywania wody i składników 
pokarmowych.

Zachowanie zasobów próchnicy 
w glebie jest istotne nie tylko ze 

względu na utrzymanie produkcyj-
nych funkcji gleby, ale również umoż-
liwia wiązanie dwutlenku węgla 
z atmosfery, przyczyniając się do 
zmniejszenia efektu cieplarnianego.

W niektórych regionach kraju na 
skutek ograniczenia produkcji zwie-
rzęcej obserwuje się wzrost powierzch-
ni użytków rolnych, na których nie 
stosuje się obornika, będącego istot-
nym źródłem wpływania na zasoby 
próchnicy glebowej. Badania 
IUNG wykazały istnienie trendu spad-
ku zawartości próchnicy w glebie, do 
czego przyczyniło się również inten-
sywne użytkowanie gleb i ich odwod-
nienie melioracyjne.

Ubytek próchnicy jest ważnym 
wskaźnikiem pogorszenia warunków 
siedliskowych i żyzności gleby. 
Wzrost zawartości próchnicy można 
zapewnić poprzez stały dopływ mate-
rii organicznej w resztkach pożniw-
nych oraz nawozach naturalnych 
i organicznych.

Obornik jest nawozem natural-
nym, a jedna tona tego nawozu 
zawiera przeciętnie 4 kg azotu (N), 
3 kg fosforu (P2O5) i 7 kg potasu 
(K2O). Skład chemiczny obornika 
często odbiega od przeciętnej 
zawartości składników, a zależy to 
od gatunku i grupy wiekowej zwie-
rząt jak również od ich żywienia. 
Na przykład zawartość azotu 
w 1 tonie obornika może wynosić 
również 5 kg.

Zgodnie z ustawą o nawozach 
i nawożeniu, dawka nawozu natu-
ralnego zastosowanego w okresie 
roku nie może zawierać więcej niż 
170 kg azotu (N) na 1 ha użytków 
rolnych. Z tego płynie wniosek, że 
dawka obornika zastosowana 
w ciągu roku nie może być większa 
niż około 35 t/ha. Ograniczenie to 
wprowadzono ze względu na ochro-
nę środowiska, a przede wszystkim 
na ochronę wód przed zanieczysz-
czeniem azotem i fosforem.

Obornik 
to bezcenny nawóz naturalny
Racjonalne nawożenie roślin powinno spełniać co najmniej trzy warunki, 
a mianowicie: zapewnić potrzebną ilość składników pokarmowych 
nawożonym roślinom, zachować żyzność gleby przez dostarczanie masy 
organicznej, uwzględniać wymogi ochrony środowiska naturalnego.

NAWOŻENIE
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Nawozy naturalne powinny być 
magazynowane w sposób nie budzą-
cy zastrzeżeń z punktu widzenia 
ochrony środowiska, to znaczy tak, 
aby zawarte w nich składniki lub 
związki nie ulatniały się do atmosfe-
ry lub nie przedostawały się do grun-
tu. Obornik może być przechowywa-
ny w budynkach inwentarskich lub 
na płytach gnojowych o nieprzepusz-
czalnym podłożu, zabezpieczonych 
przed przenikaniem wycieków do 
gruntu. A w związku z tym koniecz-
na jest instalacja odprowadzająca 
gnojówkę i wodę gnojową do szczel-
nych zbiorników.

Obornik należy stosować pod 
rośliny o długim okresie wegetacji 
i najlepiej wykorzystujące zawarte 
w nim składniki pokarmowe, a więc 
przede wszystkim pod rośliny okopo-
we. Nawożenie obornikiem stosuje 
się w dwóch terminach, a mianowi-
cie na wiosnę i jesienią. W terminie 
jesiennym przeznacza się go w pierw-
szej kolejności pod buraki, które źle 
znoszą orkę wiosenną. Nawozy natu-
ralne, należy stosować w taki sposób, 
aby nie stanowiły zagrożenia dla 
zdrowia ludzi lub zwierząt i środo-
wiska naturalnego.

Zasady stosowania nawozów regu-
lują przepisy zawarte w Ustawie 
o Nawozach i Nawożeniu oraz Rozpo-
rządzeniu Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w sprawie szczegółowego 
stosowania nawozów oraz prowadze-
nia szkoleń z zakresu ich stosowania.

Wymagania dotyczące stosowania 
obornika są następujące:
• dawka nawozu naturalnego zastoso-

wanego w okresie roku nie może za-
wierać więcej niż 170 kg azotu (N) na 
1 ha użytków rolnych

• zabrania się stosowania nawozów na-
turalnych na glebach zalanych wodą, 
przykrytych śniegiem, zamarzniętych 
do głębokości 30 cm oraz podczas 
opadów deszczu

• zabrania się stosowania obornika 
w strefach ochronnych źródeł wody. 
Strefa ochronna wynosi, co najmniej 
5 m od cieków wodnych, rowów 
o szerokości powyżej 5 m oraz jezior 
i zbiorników wodnych o powierzchni 
do 50 ha. Strefa ochronna wynosząca 
co najmniej 20 m musi być zachowa-
na w przypadku ujęć wody, obszarów 
morskiego pasa nadbrzeżnego oraz 
brzegu jezior i zbiorników wodnych 
o powierzchni powyżej 50 ha

• nawozy naturalne mogą być stoso-
wane w okresie od 1 marca do 30 
listopada, z wyjątkiem nawozów sto-
sowanych na uprawy pod osłonami 
(szklarnie inspekty, namioty foliowe)

• nawozy naturalne powinny być przy-
kryte lub wymieszane z glebą nie 
później niż następnego dnia po ich 
zastosowaniu, z wyjątkiem nawozów 
stosowanych na użytkach zielonych 

• stosowanie nawozów naturalnych 
w postaci stałej podczas wegetacji 
roślin (pogłównie) dopuszczalne jest 
tylko na użytkach zielonych oraz na 
wieloletnich uprawach polowych ro-
ślin nieprzeznaczonych do bezpośred-
niego spożycia przez ludzi

• nawozy należy stosować równomier-
nie na całej powierzchni pola w spo-
sób wykluczający nawożenie pól 
i upraw do tego nieprzeznaczonych.
O równomiernym pokryciu pola 

obornikiem i zastosowanej dawce 
decyduje rodzaj zespołu rozrzucają-
cego (adaptera) rozrzutnika oraz wła-
ściwa regulacja parametrów pracy 
rozrzutnika.

Jednym z głównych zespołów 
rozrzutnika obornika jest zespół roz-
rzucający, a jego rodzaj decyduje 
o szerokości roboczej maszyny i jako-

ści pracy, to znaczy o równomierno-
ści pokrycia nawożonego pola obor-
nikiem.

Wybór adaptera jest ważny, 
bowiem producenci dla niektórych 
typów rozrzutników oferują możli-
wość wyboru rodzaju adaptera. W roz-
rzutnikach o mniejszej ładowności 
przeważają adaptery z bębnami pozio-
mymi, których szerokość robocza 
wynosi 2,0–2,5 m. Do rozrzucania 
nieprzekompostowanego obornika 
najlepszym rozwiązaniem jest zasto-
sowanie adaptera pionowego. W ofer-
cie „dużych” rozrzutników stosowane 
są dwa rodzaje adapterów pionowych: 
czterobębnowe – o mniejszej średnicy 
bębnów i mniejszej szerokości robo-
czej lub dwubębnowe – o dużej śred-
nicy bębnów i dużej szerokości roz-
rzutu obornika, nawet 12 m.

Należy pamiętać, że szerokość 
robocza rozrzutnika jest zawsze 

mniejsza niż szerokość pasa rozrzutu 
obornika, gdyż wymaganą równo-
mierność pokrycia pola nawozem 
uzyskuje się przez nakładanie skraj-
nych pasów rozrzutu podczas kolej-
nych przejazdów. W instrukcji obsłu-
gi rozrzutnika podana jest konkretna 
jego szerokość robocza.

Dawka zastosowanego obornika 
na hektar zależy od:
• prędkości jazdy rozrzutnika po polu
• prędkości przesuwu przenośnika pod-

łogowego w skrzyni rozrzutnika
• szerokości roboczej rozrzutnika
• masy objętościowej obornika (war-

tość ta waha się najczęściej od 0,6 do 
1,0 t/m3).
Przystępując do regulacji rozrzut-

nika należy posługiwać się instrukcją 
obsługi, w której znajdują się tabele, 
według których można ustalić dawkę 
obornika na hektar. Przy znanej sze-
rokości roboczej i masie objętościo-
wej obornika ustalamy prędkość 
jazdy i dobieramy taki przesuw prze-
nośnika podłogowego, aby uzyskać 
zaplanowaną dawkę obornika na 
hektar.

Zachowując podczas pracy właści-
wą szerokość roboczą i obroty wałka 
odbioru mocy w ciągniku zgodne 

z instrukcją obsługi – uzyskamy rów-
nomierne pokrycie pola obornikiem 
na szerokości roboczej (uzyska się 
dobrą równomierność poprzeczną). 
Równomierność podłużna będzie 
dobra, jeśli zachowana będzie stała 
prędkość jazdy. Przy tak wyregulowa-
nym rozrzutniku, pole będzie w każ-
dym miejscu równomiernie pokryte 
obornikiem a zastosowana dawka 
będzie zgodna z dawką zaplanowaną.

Podstawowym efektem nawoże-
nia obornikiem na gruntach rolnych 
jest utrzymanie lub poprawa żyzno-
ści i urodzajności gleby. A efektem 
wymiernym dla rolnika będzie wzrost 
uzyskiwanych plonów.

Dr hab. inż. Jan Kamionka
Instytut Technologiczno-

Przyrodniczy
Mazowiecki Ośrodek Badawczy 

w Kłudzienku

Jedna tona obornika zawiera przeciętnie 
4 kg azotu (N), 3 kg fosforu (P2O5) 
i 7 kg potasu (K2O)
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Podstawowym zabiegiem agrotechnicznym jest nawożenie, 
które w największym stopniu decyduje o wielkości i jako-

ści uzyskiwanych plonów, ale generuje także określone koszty 
związane z zakupem i aplikacją nawozów. Tym bardziej, decy-
zje w tym względzie powinny mieć racjonalny charakter. 
Istniejący w Polsce państwowy system agrochemicznej obsłu-
gi rolnictwa daje takie możliwości każdemu producentowi 
rolnemu, któremu zależy na optymalizacji produkcji roślinnej 
i dodatkowo na kształtowaniu jakości uzyskiwanych plonów, 
jak i najbardziej przyjaznemu oddziaływaniu na środowisko 
przyrodnicze.

Dostęp do usług agrochemicznych w Polsce jest zapewniony 
na terenie całego kraju i jest realizowany przez okręgowe sta-

cje chemiczno-rolnicze, mające 
swoje siedziby w każdym mie-
ście  wojewódzkim 
(i w Koszalinie). Badania wyko-
nywane są na próbkach dostar-
czanych przez rolników lub 
pobranych przez specjalistów 
terenowych, w laboratoriach 
posiadających akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji. 
Laboratoria te podlegają okreso-

wym audytom, co gwarantuje wysoką jakość wykonywanych 
analiz. Zalecenia nawozowe są natomiast efektem doświad-
czeń najlepszych specjalistów w tej dziedzinie z Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach oraz 
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PIB w Falentach. 
Ich forma może mieć charakter tabelaryczny (zalecane dawki 
składników pokarmowych są odczytywane z tabel, na podsta-
wie wyników analizy gleby oraz spodziewanego plonu upra-
wy) lub komputerowy (aplikacja komputerowa wylicza dawkę 
składników pokarmowych, w oparciu o wprowadzone wyniki 
analizy gleby i informacje dodatkowe, wprowadzane przez 
użytkownika). Od wielu lat, na stronie internetowej Krajowej 
Stacji Chemiczno-Rolniczej dostępny jest program, dzięki któ-
remu można ustalić bezpłatnie dawki składników nawozo-
wych, dysponując wynikami badań gleby (www.schr.gov.pl, 
zakładka „Doradztwo nawozowe”).

Częstotliwość badań gleby uwarunkowana jest wieloma 
czynnikami. Im lepiej rozpoznane są przez producenta rolne-
go jego grunty i im stabilniejsze warunki produkcji (zbliżone 

Badania agrochemiczne 
i ich wykorzystanie w praktyce

W nowoczesnym rolnictwie trudno sobie 
wyobrazić podejmowanie decyzji bez 
podstawowej diagnostyki, zwłaszcza 
jeśli jest ona powszechnie dostępna i nie 
wpływa znacząco na koszty produkcji. 

Rutynowe badania 
agrochemiczne obejmujące: 
określenie pH, zawartości 
przyswajalnego fosforu, potasu 
i magnezu nie kosztują rolnika 
więcej niż kilka zł/rok/ha. 
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plony, dawki nawozów zgodne z zaleceniami agrochemicz-
nymi), tym badania mogą być wykonywane rzadziej. Jeśli 
jednak gleby są lekkie (w Polsce około 66 proc. całkowitego 
areału UR), a panujące warunki produkcji są zróżnicowane, 
wówczas należałoby glebę badać częściej, a nawet na mniej-
szych powierzchniach niż przewidują to normy. Niemniej 
jednak wyniki badań gleby zachowują swoją aktualność 
przez 3–5 lat. Wynika z tego, że nakłady związane z badania-
mi gleby, przeliczone na każdy hektar są symboliczne, gdyż 
raz wykonane rozkładają się na kilka lat, a maksymalna prze-
widziana normą powierzchnia pola do jednej analizy wynosi 
do 4 ha (dla pól o wyrównanych cechach). Można tym 
samym stwierdzić, że rutynowe badania agrochemiczne 
obejmujące: określenie pH, zawartości przyswajalnego fosfo-
ru, potasu i magnezu nie kosztują rolnika więcej niż kilka zł/
rok/ha. Należałoby również podkreślić potrzebę precyzyjne-
go określenia kategorii agronomicznej 
posiadanych pól. Takie badanie może 
mieć charakter jednorazowy. Dane na 
ten temat można także odczytać z map 
glebowo-rolniczych. Jednak z uwagi na 
wyposażenie techniczne OSChR, moż-
liwe jest szybkie i precyzyjne wykona-
nie badań składu granulometrycznego 
gleby i określenie jej kategorii agrono-
micznej. Ma to szczególne znaczenie w Polsce, gdzie zmien-
ność glebowa jest bardzo duża i często w obrębie nawet 
niewielkiego pola może się zdarzyć znaczne zróżnicowane 
gleby. Warto również poświęcić uwagę glebowej materii 
organicznej. Wprawdzie nie jest ona brana pod uwagę bez-
pośrednio w doradztwie nawozowym, jednak informacja 
o jej zawartości powinna uzupełniać wiedzę rolnika o stanie 
żyzności gleby, a zwłaszcza o jej ewentualnym ubytku. 
OSChR wykonują analizy gleby zarówno na zawartość węgla 
organicznego jak i materii organicznej gleby. Spadek jej 
zawartości wiąże się z ograniczeniem zużycia nawozów 
naturalnych, a także z uproszczeniami w płodozmianie. 
A przecież gleba jest tym warsztatem, który ma służyć rolni-
kowi zawsze i niezawodnie, do czego nie przyczynia się 
naruszanie jej żyzności. Zwraca się na to uwagę m.in. w pro-
gramach rolnośrodowiskowych, w których istnieje wymóg 
badania zawartości węgla organicznego (pakiet Rolnictwo 
Zrównoważone).

Właściwe określenie parametrów fizycznych, fizykoche-
micznych i chemicznych gleby ma związek z prawidłowym 
pobieraniem próbek, które powinny być pozyskane zgodnie 
z instrukcjami opracowanymi na podstawie norm. Takie 
instrukcje są dostępne na stronie internetowej Stacji, ale 
również specjaliści terenowi mogą służyć wszelkimi infor-
macjami lub mogą profesjonalnie pobrać próbki na zlecenie 
producenta rolnego. 

Należy podkreślić, że błędy popełnione przy pobieraniu 
próbek mogą być bardzo poważne (nawet kilkaset procent) 
i powodować ich dyskwalifikację do badań, a tym samym 
do zaleceń nawozowych. W takiej sytuacji, wyniki analiz 
chemicznych źle pobranej próbki gleby nie będą się nada-
wały do planowania dawek składników pokarmowych oraz 
zakupu nawozów. Dlatego podstawowym problemem jest 
zidentyfikowanie zmienności glebowej, dostosowanie do 
niej powierzchni badanej, wybór właściwego schematu 
pobierania próbek z wykorzystaniem odpowiednich narzę-

dzi i wreszcie właściwe wymieszanie, opakowanie wraz 
z opisem a także przechowywanie próbek. Niezmiernie 
ważne jest odpowiednio wcześniejsze zaplanowanie pobra-
nia próbek, tak aby wyniki były dostępne przed zakupem 
nawozów. Częstym błędem jest pobieranie próbek po zasto-
sowanych nawozach (mineralnych lub organicznych), co 
nie powinno mieć miejsca. Systematyczne badania zapo-
biegają takim problemom, w szczególności, gdy wyniki 
należy załączyć np. do wniosków o płatności w ramach 
programów (np. niektóre programy PROW), w których 
mogą być wymagane. 

Zainteresowanie producentów rolnych badaniami agro-
chemicznymi zwiększa się z każdym rokiem. Jeszcze kilka 
lat temu rocznie badano w stacjach chemiczno-rolniczych 
około 0,5–0,6 mln ha UR. Obecnie powierzchnia objęta 
badaniami w ciągu roku przekracza nawet milion ha UR. To 

bardzo znaczący wzrost, który świadczy także o dużej świa-
domości rolników. Badania agrochemiczne wykonują produ-
cenci rolni, którzy zamierzają optymalizować nawożenie 
i żywienie roślin w celu zmniejszenia kosztów produkcji i/
lub zwiększenia plonu lub jego jakości. Kluczowe znaczenie 
ma również odpowiednie przygotowanie rolnika, nieustanne 
dokształcanie w formach pozaszkolnych oraz korzystanie 
z doradztwa, w tym dostęp do informacji, zwłaszcza w inter-
necie. Bez tych ściśle powiązanych elementów trudno jest 
osiągnąć sukces w produkcji rolniczej.

System agrochemicznej obsługi rolnictwa jest cały czas 
doskonalony i dostosowywany do potrzeb i oczekiwań pro-
ducentów rolnych. W jego tworzenie zaangażowani są naj-
lepsi specjaliści w Polsce. Powstają nowe narzędzia i funk-
cjonalności, które mają ułatwiać podejmowanie decyzji 
agrotechnicznych. Producenci rolni mogą zgłaszać swoje 
opinie za pośrednictwem strony internetowej (do czego 
zachęcamy), a ponadto każda ze stacji praktykuje wypełnia-
nie ankiet satysfakcji klienta. Wymiernym efektem wielolet-
nich prac IUNG-PIB i stacji chemiczno-rolniczych jest wdro-
żenie do praktyki rolniczej nowej metody badania gleby 
w oparciu o ekstrakcję pierwiastków w tzw. wyciągu Mehlich 
III, która już obecnie jest oferowana w stacjach chemiczno-
rolniczych. Jest to metoda tańsza od dotychczas stosowa-
nych, a będzie jeszcze bardziej udoskonalana, żeby w przy-
szłości zapewnić większą ilość badanych parametrów, 
w jeszcze przystępniejszej cenie. Pozwoli to na bardziej pre-
cyzyjne dostosowanie dawek nawozów do potrzeb roślin 
w określonych warunkach glebowych, a szerszy zakres 
badań stworzy możliwości identyfikowania większej gamy 
składników nawozowych, tak aby nie limitowały one plono-
wania roślin.

Prof. dr hab. Wojciech Lipiński
Krajowa Stacja 

Chemiczno-Rolnicza, 
Warszawa

Błędy popełnione przy pobieraniu próbek mogą 
być bardzo poważne (nawet kilkaset procent) 
i powodować ich dyskwalifi kację do badań, a tym 
samym do zaleceń nawozowych. 
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Polska jest jednym z czołowych 
producentów mleka w Unii 

Europejskiej. Ziarno kukurydzy jest 
również podstawową paszą dla dro-
biu, w którego produkcji jesteśmy 
liderem europejskim, zarówno na 
potrzeby rynku wewnętrznego jak 
i eksportu. Szacuje się, że produkcja 
obydwu kierunków kukurydzy spadła 
o około 60 proc. w stosunku do kilku 
poprzednich lat. Podobna sytuacja ma 
miejsce w wielu krajach europejskich. 
W dodatku kiszonka z kukurydzy 
o słabo wykształconych kolbach 
i podeschniętych częściach wegeta-
tywnych, ma niską wartość żywienio-
wą. 

Znaczną część kukurydzy prze-
znaczonej na ziarno skoszono na 
kiszonkę. Produkcja ziarna może 
zatem nie osiągnąć 2 mln, wobec 
oczekiwanych 4 mln ton. Z powodu 
suszy, w Polsce i w Europie bardzo 
spadła również produkcja nasienna 
kukurydzy. Jeśli wziąć pod uwagę 
fakt, że główni producenci nasion 

w Europie w bieżącym sezonie znacz-
nie ograniczyli ich produkcję, to mogą 
pojawić się problemy z zaopatrzeniem 
na kolejny sezon. Główni producenci 
posiadają wprawdzie zapasy, jednak 
najprawdopodobniej w pierwszej 
kolejności zużyją je na zaopatrzenie 
własnych rynków. Należy pamiętać, 
że w Polsce do uprawy są przydatne 
odmiany mieszańcowe o liczbie FAO 
do 290, a rynek takich nasion jest bar-
dzo ograniczony. Główni producenci 
kukurydzy w Europie używają odmian 
o liczbie FAO 400 i większej. W tej 
sytuacji należy zaopatrzyć się w nasio-
na kukurydzy możliwie wcześnie. 

Podstawą sukcesu w produkcji 
kukurydzy jest dobór odmian mie-
szańcowych o odpowiedniej wcze-
sności dla danego rejonu uprawy oraz 
dostosowanych do kierunku użytko-
wania. Przy doborze odmian do upra-
wy w poszczególnych rejonach należy 
uwzględniać dużą zmienność warun-
ków pogodowych w poszczególnych 
latach. W rejonie Polski Północnej 

(rejon III), o najgorszych warunkach 
termicznych, na ziarno powinny być 
uprawiane odmiany bardzo wczesne 
i wczesne (FAO do 200–210), a na 
kiszonkę również odmiany wczesne 
i średnio wczesne, najlepiej o liczbie 
FAO 220–230. W rejonie środkowym 
(rejon II) na ziarno, obok odmian 
wczesnych, można uprawiać odmia-
ny średnio wczesne o liczbie FAO 
230–240, a w cieplejszych strefach 
tego rejonu również odmiany o licz-
bie FAO 250. Na kiszonkę w rejonie II 
zaleca się uprawę odmian o liczbie 
FAO 230–260. Odmiany średnio późne 
(FAO 260–290), powinny być upra-
wiane wyłącznie w najbardziej 
korzystnych warunkach klimatycz-
nych, tj. w Polsce Południowo-
Zachodniej i Południowo-Wschodniej 
(rejon I). W tym rejonie, w uprawie na 
ziarno, należy wybierać również 
odmiany średnio wczesne, o liczbie 
FAO 240–250. Uprawa odmian o licz-
bie FAO wyższej niż 270 może być 
w niektórych latach ryzykowna. 

Rynek nasion kukurydzy w Polsce
W Polsce w bieżącym sezonie wegetacyjnym klęska suszy dotknęła 
najbardziej uprawy kukurydzy, zarówno na kiszonkę z całych roślin, jak 
również przeznaczonej na ziarno. W bardzo wysokim stopniu została 
ograniczona baza paszowa dla zwierząt przeżuwających, krów mlecznych 
i bydła opasowego, dla których kiszonka jest podstawową paszą 
energetyczną i objętościową. 
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W rejonie I można także uprawiać 
odmiany wczesne, jeśli jest to podyk-
towane względami organizacyjnymi, 
lub gdy po zbiorze kukurydzy wysie-
wa się pszenicę ozimą. 

W doborze odmian kukurydzy do 
uprawy na ziarno podstawowe kryte-
ria to: wysokość plonu ziarna i odpo-
wiednia wczesność. W praktyce, 
wczesność odmian kukurydzy jest 
określana przez poziom zawartości 
wody w ziarnie przy zbiorze, tj. po 
osiągnięciu przez odmiany dojrzało-
ści fizjologicznej. Odmiany akumulu-

jące więcej suchej masy w ziarnie, 
czyli o mniejszej zawartości wody 
w ziarnie przy zbiorze są wcześniej-
sze. Zwraca się ponadto uwagę na 
wymłacalność kolb, łatwość dosusza-
nia ziarna i strukturę kolby, czyli sto-
sunek ziarna do rdzenia. Ta cecha jest 
szczególnie przydatna w użytkowa-
niu kukurydzy na CCM. CCM jest to 
kiszonka z odkoszulkowanych kolb, 
stosowana w żywieniu trzody chlew-
nej. Bardzo ważnym kryterium oceny 
odmian do uprawy na ziarno jest ich 
odporność na wyleganie, zarówno 
korzeniowe jak i fuzaryjne, powodo-
wane przez grzyby wywołujące zgnili-
znę łodyg. Odmiany wcześniejsze 
wykazują większą skłonność do wyle-
gania fuzaryjnego niż późniejsze. 

Wybrane odmiany kukurydzy typu 
flint (szkliste) są używane do produk-
cji grysu, mąki kukurydzianej i innych 
produktów z tzw. przemiału na sucho. 
Odmiany typu dent (zębokształtne) są 
używane do produkcji skrobi. Ziarno 
kukurydzy, poza przeznaczeniem na 
paszę, jest używane do produkcji bio-
etanolu.

Do najważniejszych kryteriów 
w doborze odmian na kiszonkę nale-
żą: całkowity plon suchej masy łodyg, 
liści i kolb, udział kolb w całkowitym 
plonie suchej masy (korzystny powy-
żej 50 proc.), zawartość suchej masy 
przy zbiorze w całych roślinach (około 
32 proc.). Ta ostatnia cecha, podobnie 
jak zawartość suchej masy w ziarnie 
w przypadku odmian ziarnowych, 
jest podstawą oceny wczesności mie-
szańców na kiszonkę i wyznaczania 
ich liczby FAO. Duże znaczenie mają 
również wczesny wigor i cecha „stay 
green”, polegająca na wydłużonym 
utrzymywaniu się zieloności liści 
i łodyg w okresie dojrzewania. 
Wpływa ona korzystnie zarówno na 
akumulację suchej masy w końco-
wym okresie wegetacji jak i na wydłu-
żenie terminu zbioru. Ważnym kryte-
rium oceny mieszańców kiszonko-
wych jest ich strawność. O strawności 
kiszonki decyduje udział kolb, 
a zwłaszcza ziarna, w masie kiszonko-
wej. Ziarno jest trawione w ponad 90 

proc. Nowoczesne programy hodow-
lane zwracają uwagę na podniesienie 
poziomu strawności wegetatywnych 
części roślin, gdyż są jeszcze duże 
możliwości poprawienia tej cechy. 
Kiszonka z kukurydzy to główny sub-
strat do biogazowi rolniczych, w któ-
rych wytwarza się biogaz przeznaczo-
ny do produkcji ciepła i energii elek-
trycznej.

Zarówno w uprawie kukurydzy na 
ziarno jak i na kiszonkę, poza najważ-
niejszymi cechami, jak plonowanie, 
wczesność i odporność na wyleganie, 
odmiany muszą wykazywać toleran-
cję na najważniejsze choroby – głow-
nię guzowatą, fuzariozy kolb – i na 
szkodniki, a w szczególności na omac-
nicę prosowiankę. Omacnica w więk-

Przy doborze odmian do uprawy w poszczególnych 
rejonach należy uwzględniać dużą zmienność 
warunków pogodowych w poszczególnych latach.
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szym stopniu atakuje odmiany wcze-
śniejsze. Szczególne znaczenie ma 
tolerancja w stosunku do chorób fuza-
ryjnych kolb, gdyż wytwarzają one 
bardzo groźne dla zdrowia zwierząt 
i człowieka związki chemiczne, miko-
toksyny. Bardzo ważną cechą jest 
wczesny wigor odmian. Wcześniejszy 
start to lepsze wykorzystanie wody 
z gleby, co ma znaczenie w rejonach 
występowania suszy glebowej. To 
również wcześniejsze dojrzewanie, 
mniejsze koszty suszenia ziarna 
i szybsza akumulacja suchej masy 
w kiszonce.

Innym kryterium charakterystyki 
odmian kukurydzy jest typ hodowla-
ny. Wśród zarejestrowanych odmian 
kukurydzy, główne typy hodowlane 
stanowią mieszańce pojedyncze, czyli 
dwuliniowe (SC), składające się 
z dwóch linii (A x B), oraz mieszańce 
trójliniowe (TC), składające się 
z trzech linii, (AB) x C. Mieszańce 
podwójne, czyli czteroliniowe (DC), 
są produktem krzyżowania dwóch 
mieszańców pojedynczych (AB) x 
(CD). W rejestrze odmian kukurydzy 
jest obecnie 82 (51,6 proc.) mieszańce 

pojedyncze, 68 (47,1 proc.) mieszań-
ców trójliniowych i tylko 2 (1,3 proc.) 
mieszańce podwójne. Zaletą mieszań-
ców pojedynczych jest większe 
wyrównanie morfologiczne i niekiedy 
wyższe plonowanie niż mieszańców 
trójliniowych, głównie w bardziej 
intensywnych warunkach produkcji. 
Nie jest to jednak regułą. Mieszańce 
trójliniowe są lepiej dostosowane do 
gorszych warunków uprawy. 
Produkcja nasion mieszańców poje-
dynczych jest mniej wydajna i trud-
niejsza, dlatego ceny nasion są na 
ogół wyższe niż mieszańców trójlinio-
wych.

W Polsce są oferowane odmiany 
kukurydzy dostosowane do różnych 
kierunków użytkowania (kukurydza 
na ziarno i na kiszonkę z całych roślin) 
i do rejonów uprawy, zróżnicowanych 
pod względem warunków klimatycz-
nych: odmiany wczesne – FAO do 
220, odmiany średnio wczesne – FAO 
230–250 i odmiany średnio późne – 
FAO 260–290. Odmiany również są 
zróżnicowane pod względem wyma-
gań glebowych. Najlepsze odmiany, 
sprawdzone pod względem wartości 

gospodarczej, wykazujące odrębność 
w stosunku do innych odmian, 
wyrównanie i trwałość, czyli powta-
rzalność cech, po dwóch latach urzę-
dowych badań prowadzonych przez 
COBORU, są przedmiotem wpisu do 
Krajowego Rejestru Odmian 
Kukurydzy. Aktualnie w Krajowym 
Rejestrze (stan na 30 czerwca 2015) 
jest 159 odmian kukurydzy, 98 zareje-
strowanych do uprawy na ziarno, 48 
do uprawy na kiszonkę z całych 
roślin, oraz 13 ogólnoużytkowych, do 
uprawy na ziarno i na kiszonkę. Wśród 
zarejestrowanych 22 to odmiany 
wczesne, 92 odmiany średnio wcze-
sne i 44 odmiany średnio późne. 
Odmiana P0746 o liczbie FAO 320 
(bardzo późna) jest przeznaczona na 
kiszonkę do produkcji biogazu. Wśród 
159 odmian, jest 41 polskich, w tym 
37 z Hodowli Roślin Smolice i 4 
z Małopolskiej Hodowli Roślin. 
Odmiany z HR Smolice mają udział 
w uprawie do 40 proc. Poza polską 
hodowlą, znaczącą rolę na naszym 
rynku odgrywają czołowe firmy zagra-
niczne: Pioneer, KWS, Limagrain, 
Syngenta, Euralis, Monsanto/Dekalb, 

Odmiany kukurydzy w Krajowym Rejestrze (stan na 30 czerwca 2015)
wczesność (liczba FAO) oraz kierunki użytkowania

Liczba 
FAO do uprawy na ziarno do uprawy na kiszonkę ogólnoużytkowew

190 Wilga, KB 1903,   
200 Aalvito, NK Ravello, DKC2787, DKC2971, MAS 15P   
210 Cedro, Rywal, Laurinio, Inoxx, Rogoso,  
220 Lokata, Rataj, Smolik, Wiarus, Podium, Silvinio, 

ES Zizou, 
SY Cooky, Mosso

Pirro  

230 Bejm, Dumka, Glejt, Jawor, Kosynier, Prosna, 
Reduta, Smolan, Smolitop, Santurio, Laureen, 
ES Albatros, ES Cirrus,
 ES Kongress, ES Palazzo, Tonacja, SY Werena

PR39G12, Silvestre, Asaano Celux
Arturo

240 Rivaldinio KWS, Konkurent, PR39H32, Ambrosini, 
Ricardinio, LG 22.44, ES Cockpit, ES Makila, SY 
Multitop, SY Multipass, DKC 2960, MT Maksym, 
System, 
ES Abakus, Kanonier, Norico, Opcja, SY Rotango

Kresowiak, Opoka, KOSMO230, PR39A98, 
PR39T45, Amamonte, Touran, LG30240, 
Inagua, Dynamite, Geoxx, Konsulixx, Odilo, 
Prestoso, Giancarlo, ES Metronom, Juhas, 
SY Gibuti 

San,
Amadeo, Eurostar, 
Veritis, Carolinio 
KWS
Perinio KWS

250 Blask, Narew, P8400, PR38B12, Amoroso, Alduna, 
Emmy, ES Carmen, ES Paroli, Arobase, Delitop, 
NK Nekta, Prolixx, DKC3711, ES Concord, ES 
Tolerance, LG 30215, P 8134

Vitras, P8488, Beatus, Aabsolut, LG3252, 
ES Convent, MAS 27L, 
MAS 20S 

PR39R86,
KWS 5133 ECO

260 Bosman, PR39F58, Millesim, Severo, Grosso, 
Lindsey, Yser, ES Chrono, NK Eagle, Lavena, 
MAS 24A, MAS 29H, SY Enigma, 
LG 30273

Kosmal, Nimba, Cassilas, LG30275, ES 
Fireball, Danubio, Bogoria, Koneser, 
Podlasiak

PR38Y34, 
PR39T84, 
Ronaldinio, 

270 Rosomak, PR38R92, P 9400, 
DKC 3420, Bora Zemun, Urani CS

Ułan, Clarica, LG 3291, Legion  

280 PR38N86, P9400, DKC3623, P9027 KB2704, Subito  
290  Kadryl, Markiza  
320  P0746  

Pogrubiona czcionka – odmiany zarejestrowane w 2015 roku

ODMIANY



Maisadour, Saatbau Polska, RAGT, Dow 
AgroSciences oraz kilku innych firm. W połowie 
lutego 2016 roku jest przewidziana rejestracja kolej-
nych odmian. 

W Krajowym Rejestrze odmian kukurydzy nastę-
pują korzystne zmiany. Wycofywane są przez 
hodowle odmiany starsze lub te, których wygasa 
okres rejestracji, o gorszych cechach użytkowych. 
Corocznie jest wpisywanych kilkanaście odmian 
nowych. Nowsze odmiany wnoszą postęp biolo-
giczny do produkcji kukurydzy, jednak z reguły ich 
ceny są wyższe.

W załączonej tabeli wyszczególniono odmiany 
kukurydzy w Krajowym Rejestrze, według ich 
wczesności (liczba FAO) i kierunku użytkowania: 
na ziarno, na kiszonkę z całych roślin i ogólnoużyt-
kowe (na ziarno i na kiszonkę). Należy pamiętać, że 
hodowcy najlepsze odmiany ziarnowe polecają 
również do uprawy na wysokoenergetyczną kiszon-
kę.

Poza odmianami z Krajowego Rejestru, do upra-
wy w Polsce są dopuszczone ponadto odmiany 
kukurydzy pochodzące z tzw. wspólnotowego kata-
logu (zarejestrowane w krajach Unii Europejskiej). 
Na polskim rynku nasiennym znajduje się bogata 
oferta takich odmian. Część tych odmian jest na 
wniosek hodowców testowana w tzw. doświadcze-
niach rozpoznawczych, prowadzonych przez 
COBORU. Większość firm zagranicznych, które 
mają odmiany kukurydzy wpisane do Krajowego 
Rejestru, dodatkowo posiada ofertę odmian z kata-
logu europejskiego. Wśród zagranicznych firm 
hodowlano-nasiennych są takie, które ofertę opie-
rają niemal wyłącznie o odmiany z katalogu euro-
pejskiego: Saaten-Union, Oseva Polska, Caussade, 
FarmSaat. Poza firmami hodowlano-nasiennymi, 
dystrybucją nasion odmian kukurydzy zajmują się 
firmy handlowe, między innymi: Chemirol, Procam, 
Dalgety Agra Polska, Kazgod, Polskie Składy 
Nawozowe, FN Agro, Agrolok Golub Dobrzyń, Agro 
Efekt Syców, Osadkowski SA, Adler Agro, AgroPol 
„Wojciech Białecki”, oraz inne. Bazują one na 
odmianach zagranicznych z katalogu wspólnoto-
wego oraz na odmianach polskich. Niektóre z tych 
firm posiadają również w swojej ofercie, na zasa-
dach wyłączności, odmiany z Hodowli Roślin 
Smolice. Większość polskich odmian, których pro-
ducentami są trzy podmioty: Hodowla Roślin 
Smolice, Małopolska Hodowla Roślin i Saatbau 
Polska (dawna Centrala Nasienna Środa Śląska) 
prowadzą sprzedaż nasion kukurydzy we własnych 
sieciach dystrybucji.

Szczegółowe charakterystyki odmian kukury-
dzy wpisanych do Krajowego Rejestru są dostępne 
w wydawnictwach COBORU, a odmian z katalogu 
wspólnotowego w katalogach firm hodowlano-na-
siennych i handlowych.

Dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,

 PIB w Radzikowie
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Odpowiedź na pytanie o najważ-
niejszy krok w produkcji kiszon-

karskiej, ukazałaby pełną zasadność 
przytoczonego we wstępnie przysło-
wia, tak w Polsce, jak i na świecie. Dla 
jednych najważniejszy będzie plon. 
Drudzy skierują wzrok na koszty pro-
dukcji. Jeszcze inni powędrują do 
silosa i wartości pokarmowej. I wszy-
scy będą mieli rację! Tym samym, 
jako punkt wyjścia dla przygotowania 
dobrej paszy przyjmijmy jedno zało-
żenie: kiszonka z kukurydzy sama się 
nie wyprodukuje. Po drodze musimy 
się zastanowić nad kluczowymi ele-
mentami jej produkcji. Czeka nas 
zadanie interdyscyplinarne.

Dobra pasza – uwieńczenie prac
Postawmy sobie pytanie: jaki jest 

cel produkcji kukurdzy kiszonkar-
skiej? Idąc niejako od końca, pamię-
tajmy, że ostatecznym odbiorcą tego 

„paliwa” jest bydło. A ono ma swoje 
oczekiwania pokarmowe. Dodajmy – 
oczekiwania stale rosnące. To war-
tość pokarmowa i jakość kiszonki, 
przez cały okres jej skarmiania, 
powinny być punktami odniesienia 
dla produkcji tej cennej rośliny.

Kukurydza to doskonała pasza dla 
bydła, ukierunkowanego na inten-
sywną produkcję. Z jednej strony, 
dostarcza energii w postaci skrobi 
bypass, nieulegającej rozkładowi 
w żwaczu krowy, a dostarczanej do 
jelita. Pozwala to na mniejsze straty 
i lepsze wykorzystanie jej potencjału. 
Z drugiej strony, mówimy o przeżu-
waczu, a to oznacza żywienie w opar-
ciu o pasze objętościowe. W dawce 
pokarmowej kiszonka z kukurydzy 
stanowi ok. 60 proc. całości pasz 
objętościowych. Przy dziennym 
pobraniu 24–28 kg S.M. TMR-u, pla-
suje to kukurydzę na pozycji składni-

ka kluczowego i – co ważne – produ-
kowanego w gospodarstwie.

(Nie)chciana konserwacja
Jednak, by korzystać z pełni moż-

liwości tej niezwykłej rośliny, 
konieczne jest podjęcie właściwych 
przygotowań do procesu zakiszania. 
To właśnie błędy popełnione na tym 
etapie, będą skutkować m.in stratami 
S.M. paszy – nawet do 10–15 proc.! 
Już sam zbiór kukurdzy z pola wpły-
wa decydująco na jakość przyszłej 
kiszonki. Optymalny termin zbioru 
nie powinien być podyktowany datą 
w kalendarzu, co niestety jest 
powszechną praktyką, a poziomiem 
wilgotności. Optimum to 32–36 proc. 
S.M. w całej roślinie. Zbyt sucha 
kukurydza o S.M. > 40–45 proc., to 
duże utrudnienie. Taki materiał 
„sprężynuje” i jest trudny do ubicia. 
A to główny powód zagrzewania się 

Z produkcją kukurydzy na kiszonkę jest jak ze znanym przysłowiem: „ile głów, 
tyle myśli”. Niestety, każda „głowa” wie swoje i – rzecz jasna – wie najlepiej. A co, 
gdyby skorzystać z mądrości innego powiedzenia: „Co dwie głowy...”?

Kukurydza kiszonkarska – 
uprawa interdyscyplinarna
Kukurydza kiszonkarska – 
uprawa interdyscyplinarna



kiszonki oraz wynikających z tego 
strat składników pokarmowych. 
Z kolei kukurydza zbyt wilgotna, 
poniżej 28–30 proc. S.M., to ryzyko 
psucia się i gnicia kiszonki w trakcie 
jej przechowywania w silosie.

Nie bez znaczenie będzie też sto-
sowanie dodatków zakiszających. 
Jest to działanie prewencyjne prze-
ciw rozwijaniu się niekorzystnych 
drobnoustrojów, w tym bakterii 
kwasu masłowego czy grzybów. 
Wśród hodowców, opinie dotyczące 
zasadności stosowania tego typu 
dodatków, są rozbieżne, bo przecież 
„kukurydza zakisi się sama”. 
Pamiętajmy jednak, że sam proces 
zakiszania to tylko jedna składowa. 
Dużo ważniejsze jest to, co będzie się 
działo z silosem przez następne mie-
siące składowania, kiedy wysoka 

temperatura da się we znaki nie tylko 
zwierzętom. Pamiętajmy, że sednem 
produkcji kiszonkarskiej jest dostar-
czenie paszy o stabilnych parame-
trach przez cały okres jej skarmiania. 
Pamiętajmy, że największy „wyciek 
gotówki” z gospodarstwa, ma miejsce 
właśnie w silosie...

Od pola po stół
Kiedy niniejszy artykuł ujrzy 

światło dzienne, rok będzie się chylił 
ku końcowi i nadejdzie czas podsu-
mowań. Jednak już teraz powinni-
śmy myśleć o produkcji kiszonki... 
i to od pola! Nie sposób wyproduko-
wać kiszonkę z kukurydzy o najwyż-
szych parametrach, jeśli już na polu 
popełniono szereg błędów. Patrząc 
analogicznie, prawidłowe odżywia-
nie i odpowiednie zabiegi agrotech-
niczne, są dla kukurydzy tym, czym 
właściwie zbilansowana dawka 
pokarmowa dla przeżuwacza. W obu 
przypadkach chodzi o to samo – naj-
lepsze efekty produkcyjne!

Nie sposób myśleć o dobrych 
parametrach produkcyjnych zwie-
rząt, bez dbałości o trzy podstawowe 
i bardzo żywieniowe obszary – nawo-
żenie wraz z agrotechniką, zbiór 
i zakiszanie. Na końcu pozostaje jesz-
cze właściwe zbilasowanie dawki, 
zbudowanej w oparciu o kiszonkę 
z kukurydzy. Wydaje się, że przed 
producentami mleka stoi nie lada 
wyzwanie – połączenie zupełnie 
skrajnych światów. Jednak najpięk-

niejsze w rolnictwie jest to, że osta-
teczny sukces jest efektem wzajem-
nych oddziaływań. Niezależnie od 
tego czyja „głowa” i czyja myśl wyda-
je nam się być najbliższa. Niech nad-
chodzący okres szkoleń zimowych, 
będzie dla nas swoistą gimnastyką 
nad własnymi przekonaniami i ocze-
kiwaniami. Bo coraz bardziej wyma-
gające bydło tego od nas oczekuje.

W przyszłym numerze przyjrzy-
my się pierwszemu filarowi prac – 
uprawie i nawożeniu kukurydzy 
z przeznaczeniem na kiszonkę.

Marcin Wojcieszek

Optymalny termin zbioru nie powinien być 
podyktowany datą w kalendarzu, co niestety jest 
powszechną praktyką, a poziomiem wilgotności. 
Optimum to 32–36 proc. S.M. w całej roślinie.



Jak naukowa placówka radzi sobie 
w gospodarce rynkowej? 

Staramy się znaleźć swoje miej-
sce w rynkowym otoczeniu i robić to, 
czego oczekują od nas rolnicy i przed-
siębiorcy związani z rolnictwem, 
natomiast rozmiar naszych prac 
wyznaczają posiadane zasoby finan-
sowe. 
Czyli dotacje?

Z dotacji Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego otrzymuje-
my środki pokrywające około 25 proc. 
naszych kosztów, na pokrycie reszty 
wydatków musimy już sami zarobić. 
Zarabiacie w jaki sposób?

Ostatecznym odbiorcą naszych 
prac są rolnicy, którzy w Polsce nie 
zaliczają się do grupy osób zbyt 
zamożnych i nie są w stanie bezpo-
średnio finansować naszych prac. 
Więc 25–30 proc. naszych dochodów 
pochodzi z realizacji tzw. programów 
wieloletnich, zlecanych nam przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi i finansowanych z budżetu 
Państwa. Przykładem może tu być 
np. nasza opinia na temat skutków 
tegorocznej suszy na trwałych użyt-
kach zielonych. Ponieważ jednak 
w Polsce nie zawsze jest susza, bo 
bywa, że wody jest nawet za dużo, 
więc swego czasu badaliśmy wytrzy-
małość 35-kilometrowego odcinka 
Wału Miedzeszyńskiego. Prowadzimy 
też stały monitoring poziomu wód 
gruntowych. Pozostała część naszych 
dochodów to granty krajowe czy 
z Unii Europejskiej. W przypadku 
grantów UE korzystamy z funduszy 
pochodzących ze Szwajcarii, która 
wprawdzie nie jest członkiem Unii 
Europejskiej, ale tak samo jak 

Norwegia współfinansuje prowadzo-
ne przez Unię prace. Sporo pieniędzy 
przynosi nam realizacja projektów 
z konkursów Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju.
Domyślam się, że Instytut Techno-
logiczno-Przyrodniczy współpracu-
je też z przemysłem? 

Oczywiście, jest to współpraca 
w dziedzinie know-how. Oferujemy 
firmom patenty, wzory użytkowe 
i jeśli zostają one wdrożone, to są to 
dla nas dodatkowe przychody. Typowo 
komercyjną działalnością Instytutu są 
usługi laboratoryjne. Mamy wiele 
laboratoriów badawczych, akredyto-
wanych przy Polskim Centrum 
Akredytacji. Przykładem może być 
Laboratorium Badawcze Ciągników 
i Maszyn Rolniczych. Obowiązkowa 
homologacja ciągników i przyczep 
rolniczych oznacza konieczność pro-
wadzenia badań homologacyjnych na 
bezpieczeństwo ich użytkowania. Jest 
to nie tylko dochodowa działalność 
dla Instytutu, zdecydowanie wpływa 
na bezpieczeństwo użytkowania. 
Nowa dyrektywa Komisji Europejskiej 
wprowadza obowiązek prowadzenia 
badań pod względem bezpieczeństwa 
kolejnych grup maszyn. Wzrośnie 
więc poziom bezpieczeństwa ich 
użytkowników, a Instytut będzie miał 
dodatkową pracę i przychody.
Czy macie w swojej pracy konku-
rentów?

Tak. W kraju i we wszystkich kra-
jach UE. Podobne upoważnienia do 
badań homologacyjnych jak my 
posiadają Instytut Transportu 
Samochodowego czy Prze-
mysłowy Instytut Maszyn 
Rolniczych. Konkurujemy 

też z podobnymi jednostkami badaw-
czymi w Czechach i na Słowacji. 
Taka konkurencja wymaga od nas 
stałej kontroli kosztów badań co bez-
pośrednio przekłada się na cenę dla 
klienta. Zmusza też pracowników do 
większej aktywności. 

Jednostek certyfikujących ciągle 
zresztą przybywa i obecnie o znaki 
bezpieczeństwa starają się także pro-
ducenci maszyn dla przemysłu spo-
żywczego. 
Kadra Instytutu to...

W sumie około 400 etatów, w tym 
39 profesorów zwyczajnych i nad-
zwyczajnych, 52 adiunktów, 39 asy-
stentów, 12 doktorantów i 113 pra-
cowników sfery badawczej i inżynie-
ryjno-technicznej. W sumie 250 osób. 
Pozostałych 150 osób pracuje w admi-
nistracji i sferze usługowej. Jeśli idzie 
o kadrę, to, moim zdaniem, jest to 
nasz największy atut. Są to ludzie 

z ogromnym doświad-
czeniem.

Mamy swoje miejsce
Rozmowa z prof. Piotrem Pasyniukiem, 
dyrektorem Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego 



Instytut Technologiczno-Przyrodni-
czy powstał po połączeniu Instytutu 
Budownictwa, Mechanizacji i Elek-
tryfikacji Rolnictwa z Instytutem 
Melioracji Użytków Zielonych? Co 
dała ta fuzja?

Przede wszystkim pociągnęła za 
sobą ogromne koszty, które trzeba 
było pokryć własnymi środkami. 
W rezultacie rok 2010 zakończyliśmy 
ogromnymi stratami, z których dopie-
ro teraz powoli wychodzimy. Ale wraz 
z połączeniem obu instytutów znacz-
nie rozszerzyła się problematyka 
badawcza. Wcześniej IBMER zajmo-
wał się sferą inżynieryjno-badawczą 
a IMUZ tematyką rolno-środowisko-
wą a po połączeniu okazało się, że 
w niektórych kwestiach obie te pla-
cówki bardzo dobrze się uzupełniają. 
Kiedyś IBMER prowadził ekono-
miczne i energetyczne analizy prac 
w rolnictwie...

I obecny Instytut robi je nadal. 
Staramy się być na bieżąco w proble-
matyce zmian technologii w uprawie 
roślin i w chowie zwierząt, np. coraz 
modniejszej uprawy bezorkowej. 
W wielu dziedzinach staramy się tą 
rzeczywistość wyprzedzać konstru-
ując nowe koncepcje maszyn rolni-
czych, na przykład do upraw prowa-
dzonych metodami ekologicznymi. 
Zespół prof. Anny Grzybek bada 
energo- i pracochłonność zabiegów 
w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Więc, pana zdaniem, jakie są obec-
nie najważniejsze problemy tej gałę-
zi gospodarki? 

Jeśli szuka się problemów, to na 
pewno się je znajdzie. Mają one przy 
tym zdolność do rozmnażania się. 
A my zajmujemy się załatwianiem 
konkretnych spraw. Wydaje mi się, że 
główny problem polskiego rolnictwa 
to wysokie koszty produkcji i niskie, 
a przy tym zmienne ceny sprzedaży. 
Problemem są też coraz częstsze ano-
malie klimatyczne. A więc słabe 
w opady zimy i przewlekłe susze, 
a bywa, że i powodzie. Na suszę nie 
mamy większego wpływu, ale straty 

powodziowe można by znacznie 
ograniczyć przez budowę sieci 
małych zbiorników retencyjnych, 
które w okresie suszy mogłyby słu-
żyć także do deszczowania upraw. 
W naszym zakładzie doświadczal-
nym w Biebrzy podnieśliśmy w ten 
sposób poziom wód gruntowych 
i nawet w tym roku mieliśmy tam 
całkiem przyzwoite plony kukury-
dzy.
A nie złości pana to, że tylko 9 proc. 
nowych ciągników, które kupują 
polscy rolnicy, pochodzi z polskich 
fabryk?

Problem techniki rolniczej został 
w Polsce zaniedbany przez wolny 
rynek. Np. w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi brak komórki zajmują-
cej się techniką rolniczą. Ciągniki 
wytwarza obecnie w Polsce sześciu 
producentów, ale w istocie są to małe 
montownie, nie ma w kraju zakładu, 
który produkowałby silniki. 
W zamian nasz kraj jest liczącym się 
w świecie producentem nowocze-
snych kabin do ciągników, a przed-
siębiorstwo PRONAR w Narwi świa-
towym producentem felg do maszyn 
rolniczych. Niezłe są też produkowa-
ne w Polsce naczepy i przyczepy, 
a także wytwarzane w Białymstoku 
kosiarki rotacyjne. Udział ciągników 
rolniczych z polskich fabryk rośnie 
i będzie wzrastał w rytm zmniejsza-
nia dotacji unijnych do ich zakupu. 
Polskie ciągniki są coraz lepsze jako-
ściowo, przede wszystkim zaś konku-
rencyjne pod względem ceny zaku-
pu. Natomiast niepokojąco wysoki 
jest import maszyn używanych. 
Jak Instytut ocenia stopień zmecha-
nizowania polskich gospodarstw 
rolnych?

Naszym zdaniem, jest on dość 
wysoki, a niektóre gospodarstwa są 
nawet przeinwestowane. Choć są 
i takie, którym maszyn brakuje.

Jak w takim razie ocenić sprawność 
polskiego rolnictwa, skoro w rolnic-
twie holenderskim pracuje 10 razy 
mniej ciągników i 12 razy mniej 
ludzi, a globalna produkcja rolnicza 
Holandii jest o 20 proc. wyższa niż 
u nas?

Nie wiem, czy można porówny-
wać polskie rolnictwo z holender-
skim. Inna struktura, inne tradycje, 
inna kultura rolna, inne uwarunko-
wania geograficzne i historyczne. 
Lepsze do takich porównań byłyby 
północne Niemcy. Poza tym wydaj-
ność pracy w rolnictwie w pierw-
szym rzędzie zależy od struktury 
agrarnej, a dopiero w dalszej kolejno-
ści od wyposażenia gospodarstw. 
Ponadto jedną z przyczyn wysokich 
w Polsce kosztów produkcji jest to, że 
u nas prawie nie istnieje wspólne 
użytkowanie maszyn. W polskim rol-
nictwie zaniedbana została także 
sprawa melioracji. Kiedyś pilnowały 
tego spółki wodne, ale potem je, nie 
wiadomo dlaczego, polikwidowano.
Często słyszy się zarzut, że w Polsce 
instytuty naukowe są oddalone od 
praktyki i że pożytki z ich pracy są 
za małe...

Z natury prac naukowych wyni-
ka, że należyte z nich wnioski można 
wyciągać czasami dopiero po 3–5 
latach badań. A odbiorcy prac insty-
tutów oczekują takich wyników pra-
wie natychmiast. Stąd to spostrzeże-
nia obarczone znacznym uproszcze-
niem. Poza tym nie wszystkie bada-
nia kończą się sukcesem. Mówi się, 
że w nauce wynik negatywny też jest 
wynikiem naukowym. Jednak obser-
wuję, że pracownicy naszego 
Instytutu doskonale zdają sobie spra-
wę, że ich zadaniem jest dostarczanie 
konkretnych rozwiązań rolnictwu 
i branży przetwórstwa rolno-spożyw-
czego, zaś do prowadzenia badań 
podstawowych predysponowane są 
inne organizacje naukowe.
 Dziękujemy za rozmowę.

Edmund Szot
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Mimo, że pod względem wartości 
globalnej produkcji rolnictwa 

Polska nadal zajmuje dopiero siódme 
miejsce w Europie (za Francją, Niem-
cami, Włochami, Hiszpanią, Wielką 
Brytanią i Holandią), to ma jeszcze 
w rolnictwie dość rezerw, by w następ-
nych latach dwa ostatnie z tych kra-
jów wyprzedzić. Warunek: dalszy 
wzrost produkcji roślinnej i zwierzę-
cej, osiągnięty, naturalnie, przez 
zwiększenie plonowania roślin oraz 
przez podwyższenie jednostkowej 
wydajności zwierząt gospodarskich. 

Otóż w ostatnich latach w obu 
tych kwestiach polskie rolnictwo osią-
ga wyraźny postęp. Wzrosły plony 
zbóż i rzepaku, a także ziemniaków 
i buraków cukrowych (tu plony zwięk-
szyły się prawie dwukrotnie), rozsze-
rzyła się oferta i polepszyła jakość 
owoców i warzyw.

W towarowej produkcji polskiego 
rolnictwa najwyższy udział ma pro-
dukcja żywca rzeźnego – około 
32 proc. i produkcja mleka – 17,5 
proc. Udział jaj ocenia się na około 5,5 
proc. 

W każdej z tych dziedzin produk-
cji rolnej Polska daleko ustępowała 
kiedyś „starym” krajom Unii Europej-
skiej. Wydajność mleczna polskich 
krów była prawie dwa razy mniejsza 
niż w Danii albo Holandii, niższa była 

też w Polsce wydajność w chowie 
zwierząt na rzeź. 

Polska świnia niechętnie przycho-
dziła na świat, a po urodzeniu czę-
ściej chorowała i wolno przyrastała na 
wadze, w dodatku duży udział w tej 
wadze miał nisko teraz ceniony 
tłuszcz. W zamian polska świnia żyła 
prawie dwa razy dłużej, niż jej nie-
miecka, duńska czy holenderska kole-
żanka, która gotowość na rzeź osiągała 
znacznie wcześniej. 

Po wejściu do Polski do UE prawie 
we wszystkich rodzajach produkcji 
zwierzęcej osiągnięto postęp, nie 
wszędzie był on jednak tak samo 
intensywny. Największy notowano 
tam, gdzie doszło do istotnej koncen-
tracji produkcji, która zawsze pociąga 
za sobą także zwiększenie jednostko-
wej wydajności zwierząt. Gdyż wraz 
z koncentracją idzie specjalizacja, a ta 
wymaga już wyższych kwalifikacji 
rolników. Jednocześnie zaprzestają 
wtedy produkcji partacze.

Chyba najlepiej widać to na przy-
kładzie produkcji mleka. W latach 
2004–2014 pogłowie krów mlecznych 
w Polsce zmniejszyło się z około 2 700 
tys. sztuk do około 2 180 tys. sztuk, 
natomiast produkcja mleka zwiększy-
ła się z 11,3 mld do 12,7 mld litrów. 
Bo jednocześnie wydajność mleczna 
krów wzrosła w tym czasie z około 

4200 litrów do około 5700 litrów 
mleka rocznie. Obecnie jest ona już 
tylko o niespełna tysiąc litrów mniej-
sza od średniej wydajności w Unii 
Europejskiej, a mniejsza niż u nas 
mleczność krów utrzymuje się w Buł-
garii, Rumunii, Chorwacji, a także 
w Grecji i Irlandii. 

W latach 2004–2015 liczba gospo-
darstw utrzymujących krowy mlecz-
ne zmniejszyła się w Polsce dwuipół-
krotnie. W tym roku, mimo suszy 
i niedostatku pasz dostawy mleka 
nadal rosną. 

Natomiast trochę zbyt powoli 
wzrasta w Polsce pogłowie krów ras 
mięsnych. W tej dziedzinie Polska zaj-

muje dopiero 13. miejsce w Unii Euro-
pejskiej i wyprzedzają nas tu nawet 
takie kraje jak Grecja, Szwecja, Cze-
chy czy Austria. A np. we Francji jest 
takich krów blisko 30 razy więcej niż 
u nas.

W konkurencji z innymi krajami 
Unii Europejskiej nie radzą sobie 
natomiast polscy producenci żywca 
wieprzowego. Prawdopodobnie głów-
nie dlatego, że nadal jest ich zbyt 
wielu, a przeciętne stado świń w jed-
nym gospodarstwie jest zbyt małe. 
W rezultacie, chowem trzody chlew-
nej zajmują się jeszcze nie tylko 
fachowcy. Następstwem tego jest 
niska sprawność rozrodu świń (mała 
plenność, upadki) oraz wysokie kosz-
ty produkcji prosiąt. Skutek jest taki, 
że do produkcji mięsa wieprzowego 
w Polsce w dużej części wykorzystuje 
się prosięta z importu. Rocznie wyno-
si on około 5 mln sztuk. 

Wniosek prosty: dla zwiększenia 
dochodów z produkcji zwierzęcej, 
polscy rolnicy powinni w następnych 
latach nawet trzykrotnie zwiększyć 
pogłowie krów ras mięsnych oraz, co 
najmniej o połowę, zmniejszyć licz-
bę... producentów trzody chlewnej. 
Wówczas pogłowie świń w Polsce 
można będzie zwiększyć z obecnych 
11,5 mln sztuk do 20 mln sztuk. 

(grab)

Polska krowa nie chce być gorsza
Wchodząc do Unii Europejskiej  polscy rolnicy podjęli odważną rywalizację ze 
znacznie bardziej nowoczesnym rolnictwem tzw. starych krajów UE. Już po kilku 
latach okazało się, że w tej konkurencji wcale nie stoją na straconej pozycji.
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Polscy rolnicy nabywają obecnie co 
roku 15–18 tys. ciągników, przy 

czym około 90 proc. z nich pochodzi 
z importu. Produkcja ciągników 
w kraju, mimo, że zajmuje się nią 
teraz kilka firm, nie przekracza 3 tys. 
sztuk rocznie. 

Statystyczny polski ciągnik ma 
obecnie około 30 lat, przy czym co 
drugi pochodzi ze sławnych, i zna-
nych nie tylko w Polsce, Zakładów 
Mechanicznych „Ursus”. Dziś na 
miejscu, gdzie powstawały tak nie-
gdyś poszukiwane przez rolników 
traktory wyrastają osiedla mieszka-
niowe. Po ZM „Ursus” nie będzie 
wkrótce śladu, ale zasłużona dla pol-
skiego rolnictwa marka „Ursus” prze-
żyła i wszystko wskazuje na to, że 
znów stanie się liczącą się częścią 
polskiej gospodarki.

W 2011 roku spółka Ursus połą-
czyła się z innym producentem sprzę-
tu rolniczego POL-MOT Warfama SA 
i wspólnie przejęły to, co zostało po 
ZM „Ursus”, to znaczy prawo do 
znaku towarowego oraz prawo do 
licencji i produkcji ciągników i rozpo-
częły tę produkcję w swoim lubelskim 
zakładzie, w którym w poprzednich 
latach produkowano dostawcze 
„żuki”. Wraz z majątkiem po tej fabry-
ce przejęto znakomitą kadrę technicz-
ną oraz stosunkowo nieźle wyposażo-

ny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy. 

Obecnie jesteśmy 
jedynym w Polsce produ-
centem polskich ciągni-
ków – powiedział na kon-
ferencji prasowej 2 listo-
pada br. Karol Zarajczyk, 
prezes Zarządu Ursus SA 
– wszystkie stosowane 
w naszych ciągnikach 
rozwiązania powstały 
w Polsce.

Rzeczywiście, pozostali producen-
ci montują w kraju ciągniki z części 
produkowanych w Czechach, w Niem-
czech, czy aż w Indiach. Godzi się 
jednak zaznaczyć, że montowany 
w polskich Ursusach silnik (Perkins) 
też nie pochodzi z Polski. Ale ciągnik 
składa się nie tylko z silnika. W jego 
skład wchodzi także wiele innych 
mechanizmów, które muszą spełniać 
odpowiednie warunki, by ciągnik 
uzyskał tzw. homologację. OBR Ursu-
sa – zdaniem prezesa Zarajczyka, naj-
większy ośrodek badawczo-rozwojo-
wy w tej części Europy – uzyskał już 
homologację dla ponad 20 modeli 
opracowanych tu ciągników. 

Ursus SA składa się obecnie 
z trzech zakładów produkcyjnych: 
w Lublinie, gdzie oprócz ciągników 
produkuje się także trolejbusy i auto-

busy, w Dobrym Mieście, 
gdzie powstają prasy do 
słomy i siana, rozrzutniki 
obornika, przyczepy, 
ładowacze czołowe TUR 
oraz agregaty uprawowo-
siewne, trzeci zakład – 
w Opalenicy – produkuje 
maszyny do mieszania 
i zadawania pasz, wybie-
raki kiszonki i przyczepy. 

Łącznie Ursus SA 
zatrudnia około 800 

osób. 
Na polskim rynku nowych „Ursu-

sów” jest jeszcze niewiele, ale wszyst-
ko idzie ku lepszemu. Ofensywa spół-
ki Ursus na rynku krajowym jest 
mniejsza niżby mogła być z powodu 
kontraktów zawartych przez nią 
z zagranicą. Konkretnie, z Etiopią 
zawarto kontrakt na dostawę 3 tys. 
ciągników, z których połowę już 
dostarczono, 22 października br. pod-
pisano kontrakt na dostawę 2400 cią-
gników do Tanzanii, rozmowy na ten 
temat prowadzi się także z Angolą 
i Nigerią. 

Ale ruszyło się i w kraju. Na pol-
skim rynku liczba rejestracji ciągni-
ków Ursus w ciągu 8 miesięcy tego 
roku wzrosła o 40 proc., a w sierpniu 
br. ciągnik C 380 zajął trzecie miejsce 
wśród najchętniej kupowanych na 
polskim rynku.

Zwiększenie sprzedaży na rynku 
krajowym to jeden z najważniejszych 
filarów strategii spółki Ursus w następ-
nych latach. Nadzieję na to daje 
zarówno coraz wyższa jakość ofero-
wanych przez spółkę ciągników jak 
i ich... polskość, która przekłada się 
na miejsca pracy w kraju oraz na 
pozycję marki na rynku międzynaro-
dowym. Kraj taki jak Polska, gdzie co 
roku zaoruje się ponad 10 milionów 
hektarów, powinien mieć dużą wła-
sną fabrykę ciągników, zwłaszcza że 
ma w tej dziedzinie duże tradycje.

Edmund Szot

„Ursus” wrócił do gry

Prezes Karol Zarajczyk

Na polskich polach pracuje ponad 1,4 mln ciągników i obecnie jest ich już 
więcej niż gospodarstw rolnych. Przy takim nasyceniu rolnictwa ciągnikami 
popyt na nie siłą rzeczy jest mniejszy niż w latach poprzednich.

MASZYNY
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Tad-Len z Zielonej Wsi koło Rawi-
cza to znany nie tylko w kraju pro-
ducent rolniczych maszyn. Właści-
wie firma, której właścicielem jest 
Tadeusz Świtała, specjalizuje się 
w produkcji różnej wielkości opry-
skiwaczy: polowych i sadowniczych, 
zawieszanych i przyczepianych, 
o rozpiętości belek 6–28 m, o pojem-
ności 1000–5000 l. Wszystkie znaj-
dują nabywców, wszystkie są chwa-
lone za wydajność i znikomą awaryj-
ność. Tadeusz Świtała doskonale 
wie, że tylko te cechy gwarantują 
maszynom rynkowy boom. Dlatego 
w jego zakładzie każdy szczegół 
opracowywany i montowany jest 
z wielką troską. I stąd ta wspomnia-
na już bezawaryjność – bo nikt 
w Polsce nie wykonuje tak trwałych 
pomp tłoczących, które w połącze-
niu z dyszami Lechlera tworzą tan-
dem gwarantujący perfekcyjność 
oprysków. W Zielonej Wsi wytwarza 
się również kosiarki rotacyjne, agre-
gaty uprawowe, rozdrabniacze do 
gałęzi, różnej wielkości i różnego 
przeznaczenie ziemne świdry.

Sypią się więc nie tylko słowa 
uznania wyrażane przez użytkowni-
ków, ale także wyróżnienia targowe. 
Podczas AGROTECH-u w Kielcach 
złoty medal przyznano opryskiwaczo-
wi przyczepianemu o pojemności 4000 
l z belką 28 m. Parę miesięcy później, 
w trakcie wystawy w Minikowie po 
laur sięgnął opryskiwacz przyczepiany 
(przystosowany też do nawożenia) TL 
3021. Otrzymał on nagrodę specjalną 
– „Innowacyjny Produkt o Standardzie 
Europejskim”…

Bywaliśmy w Zielonej Wsi i trud-
no było nam zrozumieć, że tak dosko-
nałe maszyny produkowane są 
w skromnych warunkach lokalo-
wych. Ale pokazano nam zaawanso-
waną budowę nowoczesnego obiektu 
– hali o powierzchni 5000 m2. Nie-
dawno nastąpiło jej otwarcie. Prezen-
tuje się wyjątkowo okazale. Pewne 
jest, że wytwarzane pod nowym 
dachem maszyny będą jeszcze lep-
sze. Po uroczystym przecięciu wstęgi 
długo nie milkły brawa. I nie mylimy 
się – najbardziej wzruszonym był 
prezes Tadeusz Świtała. (p)

Chwile wzruszenia

Prezes fi rmy TAD-LEN Tadeusz Świtała 
z żoną Haliną

MASZYNY
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W Ministerstwie Gospodarki spo-
tkali się ludzie rolnictwa 

i agrobiznesu. 24 wybitnych przed-
stawicieli polskiego rolnictwa i agro-
biznesu zostało nagrodzonych Hono-
rowymi Odznakami „Zasłużony dla 
Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej 
Polskiej”. 

Otrzymali je:
Tadeusz Badach – OSM Krasnystaw
Iwona Bigońska – Hortulus Dobrzyca
Janusz Borkowski (fot. z prawej) – 
KFMR „Krukowiak”, Brześć Kuj.
Maria Czwojdrak – ŚSM „Jana”, 
Środa Wlkp.
Andrzej Dębski – Szkółka „Bracia 
Dębscy”, Młynki
Marian Ilnicki – Spółdzielcza Agro-
firma Witkowo 
Roman Jagieliński – Grupa Produ-
centów Owoców „Roja”, Regnów
Janusz Kasztelewicz – Sądecki Bart-
nik, Stróże 
Henryk Kowalczyk – PPUH Henryk 
Kowalczyk, Bargły
Lech Krukowski – Victoria Cymes, 
Wałcz
Czesław Kryszkiewicz – HZZ Osowa 
Sień, Przyczyna Górna
Jan Krzemiński – BIN, Aleksandrów 
Kujawski 
Lucjan Kurowski – Szkółka Kurow-
scy, Końskowola

Sławomir Lenarcik – ZM Lenarcik, 
Gotardy
Tadeusz Łuczak – A-Lima Bis, Środa 
Wielkopolska
Sergiusz Martyniuk – Pronar Narew
Mirosław Mazuruk – WR-SRH Bro-
nisze
Krzysztof Nozderka – C.Olsen Tra-
ding, Warszawa
Tadeusz Peciakowski – Pek-Mont, 
Bielsk

Jerzy Piórkowski – Ubojnia Drobiu 
Piórkowscy, Wola Cyrusowa
Andrzej Remisiewicz – Trans-Rol, 
Kruszewo Wypychy
Janusz Skowroński – Tewes Bis, Bar-
czewo 
Józef Szymkowiak – Fermy Drobiu 
Szymkowiak, Dębienko
Mieczysław Zaremba – Rolniczy 
Kombinat Spółdzielczy Bądecz.
Gratulujemy.

„AgroSukces niejedno ma imię”



PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH AGROTOM
ul. Błonie 46, 63-860 Pogorzela, woj. wielkopolskie
tel. 607-512-199, biuro@agro-tom.eu, www.agro-tom.eu

Prosta i zwarta konstrukcja 
wykonana ze stali 
gatunkowej zapewnia 
prostą obsługę oraz długą 
żywotność głębosza.
Kształt słupic pozwala 
na głęboką penetrację 
i spulchnianie gleby przy 
mniejszym zapotrzebowaniu 
na moc ciągnika.
Hydrauliczne zabezpieczenie 
w modelu GSH XL umożliwia 
dostosowanie siły reakcji 
elementu roboczego na 
napotkaną przeszkodę 
w glebie, w zależności 
od warunków panujących 
na polu.

Zestaw uprawowo-siewny Agro-Tom 
może z powodzeniem służyć do wykonywania 

siewu bezpośredniego dzięki 
zagregatowaniu trzech maszyn. 

Jako pierwszy jest zastosowany kultywator 
wielozadaniowy KWSP, wyposażony 

w rząd zębów spulchniających z zabezpieczeniem 
non-stop sprężynowym. 

Drugim elementem zestawu jest agregat 
talerzowy ATS RS, wyposażony w dwa rzędy talerzy 

zamontowanych na piaście bezobsługowej oraz 
wał oponowy doprawiająco-jezdny.

Zwarta kompaktowa konstrukcja.
Duża masa własna zapewniająca odpowiednią głębokość pracy 
nawet w najtrudniejszych warunkach na ciężkich glebach.
Centralnie umieszczony środek ciężkości rozkłada masę 
równomiernie na koła transportowe i zaczep ciągnika.
Duży prześwit pod ramą gwarantuje dużą 
przepustowość resztek.
Talerze o średnicy 620 mm. 
Rama wykonana ze stali gatunkowej. 
Prosta konstrukcja łatwa o obsłudze i regulacji.

Zestaw uprawowo-siewny

Konstrukcje 
roku

Ciężki agregat talerzowy GTH XL 

Głębosz bezorkowy G XL
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Wyszczególnienie Dane

Typ zawieszany

Szerokość robocza (m) 6

Głębokość robocza (cm) / max 15

Wymiary gabarytowe :
- długość (mm)
- szerokość (mm)
  transportowa
  robocza
- wysokość (mm)
  transportowa
  robocza

2150

2840
6000

3400
1500

Masa agregatu  (z wałem packera) (kg) 3500

Ciągnik współpracujący
- moc silnika (KM)
- kategoria układu zawieszenia TUZ

od 180
2, 3

Zestaw talerzowy
- liczba rzędów (szt.)
- liczba talerzy (szt.)
- liczba talerzy w rzędzie (szt.)
- rozstaw talerzy w rzędzie (szt.)
- średnica talerza (mm)

2
48
24

250
510, 560

Wał tylny
- typ wału w zależności od zamówienia

- regulowany

Packer, rurowy, 
daszkowy, 

pierścieniowy,
crosskill, gumowy

Prędkość robocza (km/h) 5 do 15

Regulacja talerzy
- poprzeczna (cm) 8

Wydajność (ha/h) od 2 do 3

INTER-TECH to obecnie jeden 
z największych i dobrze rozpozna-
walnych producentów maszyn rolni-
czych, działający na rynku od 2004 r. 
Specjalizuje sie w wytwarzaniu łado-
waczy czołowych, osprzętu do łado-
waczy, ładowarek teleskopowych 
oraz miniładowarek. W ofercie firmy 
znajdują się również maszyny polo-
we i komunalne. Swoją szeroką gamę 
produktową oferuje nie tylko na 
rynku polskim, ale również europej-
skim. Wydajność i efektywność to 
cechy, którymi charakteryzuje się ta 
firma. Produkty tej marki łączą trady-
cję polskiego rolnictwa z nowocze-
snością i światową jakością. 
Użytkownicy cenią sobie nieskom-
plikowaną budowę, niedrogą obsługę 
oraz markowość użytych w produk-
cji podzespołów.  

Klienci doceniają również fakt, że 
są to maszyny zaprojektowane przez 
Polaków i wyprodukowane na tere-
nie naszego kraju. Inter-Tech jest 
przykładem firmy, która w swojej 
produkcji stosuje innowacyjne i pio-
nierskie rozwiązania techniczne, 
dzięki którym jest w stanie zaspokoić 
oczekiwania klientów w każdej gałę-
zi rolnictwa. Sukces, który odniósł 
Inter-Tech to zasługa przede wszyst-
kim bardzo dobrych produktów 
i odpowiedniej relacji ceny do ich 
jakości. Firma zatacza coraz szersze 
kręgi, obejmując nowe kierunki pro-
dukcji.

Do oferty produktowej dołączył 
również Agregat talerzowy 6m oraz 
samozaładowcza owijarka bel. 
Inter-Tech zakłada także dalszy roz-
wój na perspektywicznych rynkach 
zagranicznych.

Agregat talerzowy 6 m

®





Przyczepa rolnicza T940/2

Pług obrotowy 
4-skibowy U061

Pług zagonowy 
zawieszany U034

6-tonowa przyczepa T940/2–6t 
to nieco pojemniejszy „bliźniak” 
przyczepy 5-tonowej o tym 
oznaczeniu. Podobnie, jak 
przyczepa 5 t, urządzenie jest 
nowością w ofercie fi rmy. Na 
skrzynię o pojemności niemal 
6 m3 można załadować 6 ton 
materiałów. Podstawowe dane: 
– długość 7 m
– szerokość 2,5 m
– grubość podłogi 4 mm, 
– grubość blachy burt 2 mm
– uszczelnienie burt.

Pług obrotowy 4-skibowy posiada zabezpieczenie 
non-stop hydrauliczne. Zamontowano w nim 
odkładnicę typu H4S helokidalną (950 mm na 
350 mm), 2 złącza hydrauliczne, regulowaną szerokość 
orki, stalową ramę. Koło głębokości orki wynosi 
10.0/80–12,5 10PR. Maszynę można opcjonalnie 
doposażyć w siłowniki samopoziomujące.

Pług zagonowy zawieszany z zabezpieczeniem 
resorowym posiada standardowo odkładnicę 1085 mm 
x 330 mm, lemiesz 520 mm x 150 mm, a także dłuta 
320 mm x 100 mm. Dysponuje możliwością płynnej 
regulacji szerokości orki od 0 do 50 cm. Występuje 
w wersjach 3,4 i 5-skibowej. Waży od 750 do 1150 kg 
i wymaga mocy ciągnika od 90 do 150 KM.
Pług zawieszany występuje również w wersji ze stałym 
zabezpieczeniem hydraulicznym. 

Nowości

4-5 
skibowy

3-4-5 
skibowy

6 t

www.metalfach.com.pl



Rozrzutnik obornika N272/3 VIKING

Prasa belująca Z562/40

Nowy model 
rozrzutnika obornika 
ma 14 ton ładowności 
i 13,4 m3 przestrzeni 
ładunkowej. Podwozie 
typu tandem zostało 
oparte na resorach 
parabolicznych. 
Zamontowana w nim 
wzmocniona konstrukcja 
przenośnika 
podłogowego, 
sterowanego napędem 
hydraulicznym posiada 
ogniwa o grubości 14 mm. 

Prasa belująca Z562. 
W maszynie zastosowano 

innowacyjną metodę produkcji: 
wysoki stopień sprasowania 

(zgniotu) zapewniają całkowicie 
walcowe komory zwijania. 

Szerokość podbieracza – 180 cm. 
Dodatkowe zamontowanie 

obwiązywacza siatką zwiększa 
wydajność zbioru do 30 proc.

Prasa jako pierwsza w kraju 
została wyposażona również 

w aplikator do zakiszania pasz 
w trakcie zbioru.

Nowoczesna blokada 
mechaniczna tylnej klapy, 

w przeciwieństwie do 
hydraulicznej, nie obciąża 

hydrauliki ciągnika.

14 t

18 
walców

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą fi rmy

Metal-Fach Sp. z o.o. 16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
tel. 85 711 98 44, fax 85 711 07 89, handel@metalfach.com.pl



120 ha powierzchni • 800 wystawców • 160 000 gości



Jak zawsze…
Za nami XVII Międzynarodowa Wystawa Rolnicza 

AGRO SHOW. Organizowana przez Polską Izbę Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych impreza i tym razem zakończyła się 
pełnym sukcesem. Dopisała również pogoda. Sprzyjająca 
aura przyczyniła się między innymi do tego, że rolnicy 
tłumnie przybyli na spotkanie z wystawcami. Na tegorocz-
nym AGRO SHOW wystawiło się ponad 800 firm, w tym 
blisko 100 z zagranicy. Odwiedziło je ponad 160 tysięcy 
osób. Powierzchnia wystawiennicza wyniosła ponad 150 
tysięcy m2, zaś cały obszar wystawy przekroczył 120 ha. 

Warto podkreślić, że niemal każdego roku wprowadza 
się wiele ulepszeń i nowości. W tym roku formuła pokazów 
i prezentacji maszyn została nieco zmieniona. Oprócz tra-
dycyjnego pokazu ładowarek i opryskiwaczy odbyły się 
pokazy pługów obracalnych na indywidualnych poletkach 
oraz prezentacja ciągników o mocy 140 KM–160 KM. 
Odbyła się też pierwsza Agro Debata. Dyskusja – chwilami 
burzliwa – dotyczyła problematyki szkolnictwa zawodowe-
go o profilu związanym z mechanizacją i techniką rolniczą. 
Strzałem w dziesiątkę okazała się również tzw. Strefa 
Juniora, w której miło spędzali czas rodzice wraz ze swoimi 
pociechami. Zabawami kierowali profesjonalni i doświad-
czeni animatorzy w bajkowych strojach. Przeprowadzono 
też wiele konkursów dla młodzieży, związanych z obsługą 
techniczną maszyn rolniczych, a także kilka seminariów. 
Jednym słowem, ostatnie Agro Show było imprezą, podczas 
której każdy znalazł coś interesującego. 
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1. Zakładamy, że nic złego 
nam się nie przydarzy

To podstawowy błąd każdego 
z nas, nie tylko rolników. Wydaje 
nam się, że zagrożenia nas nie doty-
czą, a przecież nigdy nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć większości 
z nich. Z ubezpieczeniami jest cza-
sem jak z parasolem – nie pada, 
kiedy zabierzemy go ze sobą, kiedy 
jednak go zapomnimy… Rolnicy każ-
dego dnia narażeni są na działania – 
nieprzewidywalnych przecież – 
warunków atmosferycznych. Nie 
warto zatem łudzić się, że nic złego 
nam się nie przydarzy, statystyki 
szkód i wypłat ubezpieczycieli nie 
pozostawiają wątpliwości.

– Dla przykładu, łącznie w 2014 r. 
wypłaciliśmy blisko 90 mln odszko-
dowań za szkody uprawowe. 
Najwięcej przypadków, bo nieco 
ponad 8 tys. o łącznej wartości 85 
mln zł, spowodowanych było przez 
gradobicie, przymrozki wiosenne 
oraz ujemne skutki przezimowania – 
wskazuje Michael Lösche – Członek 
Zarządu Concordii Polska TUW. 

2. Decydujemy się na udział 
własny

Pozornie udział własny może 
wydawać się korzystny, ponieważ 
zmniejsza wysokość naszej składki. 
Nie dajmy się jednak zwieść pozo-
rom. Sytuacja ulega zmianie, kiedy 
wystąpi szkoda. Co prawda ubezpie-
czyciel wypłaci nam odszkodowanie, 
ale będzie ono pomniejszone właśnie 
o ten udział. Na takiej operacji rolnik 
może stracić – w zależności od areału 
i wielkości szkody – nawet kilkana-
ście tysięcy złotych. Dlatego warto 
mieć tego świadomość i wybierać 
oferty, gdzie udziałów własnych nie 
ma. 

3. Wybieramy oferty bez stałej 
sumy ubezpieczenia

W dobrym sezonie, gdy korzystne 
warunki pogodowe pozwalają osią-
gać wysokie plony, ceny skupu pło-
dów rolnych mogą zmniejszyć się 
o 1/5 lub nawet więcej w stosunku do 
wartości określonej w polisie. Gdyby 
wypłata w razie szkody powiązana 
była z ceną bieżącą, oznaczałoby to 
mniejsze świadczenie dla ubezpie-
czonego. Warto więc szukać takich 
ofert, gdzie nawet w przypadku spad-
ku cen płodów rolnych, wypłata 
odszkodowania odbywa się według 
sum określonych w umowie ubezpie-
czenia – niezależnie od wahań cen 
rynkowych. W ubiegłym roku ci, któ-
rzy nie mieli zagwarantowanej stałej 
sumy ubezpieczenia, otrzymywali od 
towarzystw ubezpieczeniowych 
zazwyczaj dużo mniejsze odszkodo-
wanie. 

– W tym roku najbardziej, w sto-
sunku do przedsezonowych oczeki-
wań, spadły ceny rzepaku ozimego – 
mówi Michael Lösche – Rolnicy pod-
pisywali umowy najczęściej na sumę 
na poziomie pomiędzy 1500–1800 
zł/t, gdy podczas żniw cena rynkowa 
spadła nawet poniżej 1200 zł/t. W tej 
sytuacji, nawet przy tych samych 
ubytkach w plonie, rolnik otrzymy-
wał najwyższe odszkodowanie 
z Concordii. Zadziałała stała suma 
ubezpieczenia i naliczanie odszkodo-
wań odbyło się według cen sprzed 
sezonu.

4. Nie zwracamy uwagi na 
„szczegóły”, np. likwidację 
szkód na części pola

Nie możemy z góry zakładać, że 
szkoda na naszym polu obejmie całą 
jego powierzchnię. Owszem, czasem 
zdarza się, że pole zostaje zniszczo-

ne doszczętnie, ale warto wybierać 
opcję, która zagwarantuje nam 
wypłatę odszkodowania także 
w przypadku szkody częściowej. 
Taki zapis w umowie może zwięk-
szyć kwotę odszkodowania. Zasto-
iska zimnego powietrza czy nieko-
rzystne nachylenie stoku mogą 
doprowadzić do sytuacji, że w czę-
ści pola zniszczenia będą ogromne, 
tymczasem na drugim jego końcu 
w ogóle ich nie będzie. 

– U nas standardem w odniesie-
niu do tradycyjnych roślin rolni-
czych jest odpowiedzialność nawet 
od 8% ubytku w plonie oraz brak 
udziału własnego w szkodach czę-
ściowych, spowodowanych np. gra-
dem lub przymrozkami wiosennymi 
– tłumaczy Michael Lösche – W przy-
padku szkód całkowitych odszkodo-
wanie może wynieść nawet 95% 
sumy ubezpieczenia, a w przypadku 
szkód spowodowanych ujemnymi 
skutkami przezimowania – szkoda 
obliczona jest ryczałtowo i odpowia-
da kosztom założenia uprawy alter-
natywnej. Wysokość ryczałtowego 
sposobu wypłaty odszkodowania za 
szkody spowodowane zimą, określo-
na jest zawsze na etapie zawierania 
umowy.

5. Wybieramy opcje 
podstawowe

Często uważamy, że skoro wyku-
piliśmy podstawową, obowiązkową 
polisę, to możemy już czuć się całko-
wicie bezpiecznie. Niestety, jak sama 
nazwa wskazuje, jest to ubezpiecze-
nie o zakresie podstawowym i często 
niewystarczającym. Do pełnej ochro-
ny niezbędne jest więc wykupienie 
dodatkowego ubezpieczenia przynaj-
mniej od najbardziej zagrażających 
ryzyk.

5 najczęściej popełnianych błędów 
przy ubezpieczaniu upraw 

EKSPERT RADZI

Z roku na rok rośnie świadomość i wiedza rolników na temat ubezpieczeń upraw. 
Niestety, mimo to nadal nie wystrzegają się oni błędów przy wyborze polisy. Poniżej 
te, popełniane najczęściej – warto o nich przeczytać przed podpisaniem umowy.
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Po kontroli prawidłowości prze-
prowadzonych sadzeń, jeśli 

wszystko zrobiliśmy zgodnie z pla-
nem zalesienia, otrzymujemy 
zaświadczenie, które dostarczamy do 
ARiMR wraz z oświadczeniem, że las 
jest posadzony. Po roku otrzymujemy 
nieodpłatnie uproszczony plan urzą-
dzania lasu. Jest to swoista instruk-
cja, którą należy traktować jak biblię 
mówiącą nam co, jak, gdzie i kiedy 
należy wykonać, by prawidłowo pro-
wadzić nasze minigospodarstwo 
leśne.

Od tej pory możemy nazwać się 
dumnie panami leśnikami (nie mylić 
z leśniczymi, bo to funkcja i zawód). 
Teraz tylko siąść, patrzeć jak nam las 
rośnie na chwałę rodziny, rodu, ku 
uciesze małej dziatwy. Nic bardziej 

mylnego. Las, 
wbrew pozorom, 
bez naszej inge-
rencji sam nie 
urośnie. No, coś 
tam wyrośnie, ale 

z lasem wiele to nie będzie miało 
wspólnego. Leśnik to przede wszyst-
kim hodowca i ochroniarz. By rozpo-
cząć przygodę z nową dla nas spe-
cjalnością leśnika warto poznać abe-
cadło hodowcy. Hodowla lasu jest to 
zespół czynności wykonywanych 
przez cały okres życia drzewostanu. 
Ku pokrzepieniu serc warto zazna-
czyć, że na wszystkie zabiegi może-
my ubiegać się o dopłatę pielęgnacyj-
ną z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 

Cofnijmy się do momentu posa-
dzenia ostatniej sadzonki. Czyha na 
nią teraz wiele niebezpieczeństw. 
W pierwszej kolejności trzeba chro-
nić ją przed szkodliwymi owadami, 
kopiąc na nie specjalne pułapki. 
Odchwaszczanie i ochrona przed 

zwierzyną to kolejne prace. W roku 
następnym zauważamy, że niektóre 
sadzonki nam uschły. Rzecz normal-
na, tyle tylko, że uschnięte sadzonki 
należy zastąpić nowymi. Mija kilka 
lat. Sadzonki rozrastają się nie tylko 
wzwyż, ale również wszerz. Gałęzie 
koron zaczynają się stykać. Robi im 
się ciasno. Nasza uprawa weszła 
w zwarcie, kończąc tym samym nie-
mowlęcy okres, a zaczynając okres 
młodnika. Czas zacząć pierwsze cię-
cia pielęgnacyjne. Łatwo powiedzieć, 
tylko jak to zrobić? Najprościej, czyli 
z siekierką, przerzedzić co nieco. Nic 
z tych rzeczy. Nie wolno nam wyciąć 
z własnego lasu żadnego drzewka 
według własnego widzimisię. Dla-
czego? Ze względu na długi okres 
produkcji, a co za tym idzie różno-
rodność i złożoność wykonywanych 
zabiegów pielęgnacyjnych oraz 
konieczność dostosowania ich do 
kolejnych faz rozwojowych drzewo-
stanu, zależnych od różnorodnych 
czynników przyrodniczych, usank-
cjonowano potrzebę objęcia nadzo-
rem wszystkie lasy niepaństwowe. 
Niezrozumiałe? Wyobraźmy sobie, 
że wskutek naszych zaniedbań nie 
wykryjemy w porę zagrożenia możli-
wością wzmożonego występowania 
szkodliwych owadów. Następuje ich 
masowy wylęg. Owady granic nie 
uznają. Las prywatny czy państwo-
wy to dla nich jeden pies. W ten 
sposób z naszego kawałka rozprze-
strzenią się na okoliczne lasy. Podob-
nie sytuacja ma się z zabiegami prze-
ciwpożarowymi. Nieznajomość rze-
miosła oraz zaniedbania pewnych 
zabiegów mogę doprowadzić do 
szybszego rozprzestrzeniania się 
pożaru i przeniesienia go na sąsied-
nie lasy. Tego byśmy nie chcieli. 
Z drugiej strony, jeśli na całym 

Leśnik to hodowca
Posadziliśmy ostatnią sadzonkę sosny. Założyliśmy 
swoją własną uprawę, czyli nasz przyszły, prywatny 
osobisty las. Można obetrzeć pot z czoła. Załatwiamy 
formalności związane z zakończeniem zalesienia, 
tzn. powiadamiamy pisemnie naszego nadleśniczego 
o końcu prac zalesieniowych.

Las, wbrew pozorom, 
bez naszej ingerencji 
sam nie urośnie
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obszarze leśnym (w tym i na naszym) 
nastąpi jakaś gradacja owadów to 
bądźmy pewni, że opryski środkami 
owadobójczymi naszego lasu nie 
ominą. Nikt rozsądny nie pozostawi 
przecież fragmentu nieopryskanego 
lasu, który dalej będzie wylęgarnią 
owadów i za rok sytuacja się powtó-
rzy. Ograniczone prawo własności 
w zamian za pomoc w jego ochronie. 
Coś za coś. 

No, więc jak to w końcu jest 
z tymi cięciami pielęgnacyjnymi? 
Dostaliśmy uproszczony plan urzą-
dzania lasu, który określa wszystkie 
zadania, jakie w danym okresie życia 
lasu należy wykonać. Ze względu na 
wiek i fazy rozwoju wyróżniamy 
cztery podstawowe okresy.

Okres uprawy. Zaczyna się od 
posadzenia drzewek, do momentu aż 
osiągną one zwarcie, czyli zetkną się 
gałęziami. Prace ograniczają się tu do 
zabiegów ochronnych przed zwie-
rzyną, owadami, szkodliwymi grzy-
bami, ochrony przeciwpożarowej 
oraz uzupełniania tzw. wypadów 
(poprawki). 

Okres młodnika. Po osiągnięciu 
zwarcia rozpoczyna się współzawod-
nictwo o światło. Następuje przyspie-
szony wzrost, kształtują się korony 
drzew. Ocienione dolne gałęzie 
obumierają, co nazywamy oczyszcza-
niem się strzał (pni). Następuje począ-
tek obumierania słabszych drzew, 
które zaczynają przegrywać wyścig do 
światła. Jest to czas najszybszego 
wzrostu na wysokość w całym okresie 
życia drzew. Zabiegi polegają na usu-
waniu drzew obumierających, wadli-
wych i szkodliwych, tzn. takich, które 
nadmiernie się „rozpychają”, zagłu-
szając drzewa sąsiednie. 

Okres tyczkowiny i drągowiny. 
Następuje największa selekcja natu-
ralna. Słabsze drzewa obumierają, 
zaczyna się okres przyrostu pni na 
grubość, czyli na masę. W tym czasie 
drzewa zaczynają kwitnąć i owoco-
wać. Wykonujemy trzebieże wczesne, 
których zadaniem jest wybranie 
drzew najlepszych. 

Okres dojrzewania i dojrzałości 
drzewostanu. Następuje wyhamowa-
nie procesu wydzielania się słabszych 

drzew, przyrost masy drzewnej ulega 
spowolnieniu, zaczynają przeważać 
osobniki najsilniejsze. Celem cięć pie-
lęgnacyjnych, nazywanych trzebieża-
mi późnymi, jest przyspieszenie pro-
dukcji pożądanych sortymentów 
poprzez uintensywnienie przyrostu 
najlepszych drzew, tzw. dorodnych, 
czyli takich, które pozostaną do wieku 
rębnego. W okresie tym pozyskujemy 
już konkretną masę drzewną, taką jak 
wałki a nawet dłużyce.

Uff, trochę tego dużo. Jak to 
wszystko ogarnąć? Z pomocą przyj-
dzie nam leśniczy od lasów niepań-
stwowych, który nieodpłatnie zazna-
czy (w terminologii leśnej – nacechu-
je) drzewka, które należy usunąć. 
Pomierzy i „odbierze” wyrobione 
przez nas drewno. Ale, po co ta 
odbiórka – spyta ktoś. Ano po to, by 
drewno, które wywieziemy i ewentu-
alnie sprzedamy, miało certyfikat 
legalności pozyskania wraz z precy-
zyjnym określeniem jego ilości. To 
dowód, że niekradzione. 

Sławomir Rajnik
fot. autor

Okres tyczkowiny i drągowiny

Okres uprawy

Okres dojrzewania i dojrzałości drzewostanu

Okres młodnika
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List zza szafy
Mamy nowych sąsiadów. Córka zmarłych 

Mikuliczów z mężem, mieszkający dotychczas 
u niego, pięknie odremontowali stary dom i wybudo-
wali ogromny kurnik. Będą hodowali brojlery, co jest 
niegłupim pomysłem, ale ja nie o tym chciałam.

Mają ci nowi sąsiedzi dwie nastoletnie córki. 
Dziewczyny uczą się w ogólniaku w miasteczku. 
Jeździ ich tam od nas kilkoro i widzę przez okno, bo 
przystanek autobusu jest koło nas, jak zbiera się tam 
rano cała paczka. Natomiast kursem popołudnio-
wym, tym zaraz po lekcjach, na ogół  przyjeżdżają 
tylko one dwie. Reszta, tak jak niegdyś Iza i Jacek, 
zostaje tam jeszcze trochę na różne dodatkowe zaję-
cia – język obcy, kółka przedmiotowe, albo coś 
w domu kultury. Mówią, że tamtejszy dom kultury 
działa teraz jeszcze prężniej niż kiedyś, a i w ogól-
niaku różne ciekawe rzeczy się dzieją, zdziwiona 
więc byłam, że Basia i Jasia w niczym nie uczestni-
czą. Czyżby nie były niczym zainteresowane? 
Przecież nie wyglądają na jakieś tłumoki, wręcz 
przeciwnie. 

Zagadnęłam o to któregoś dnia syna naszych 
sąsiadów zza płota, też ucznia liceum. 

– One to by bardzo chciały – odpowiedział na to 
Wojtek, – ale ojciec im nie pozwala.

– Jak to, nie pozwala? – zdziwiłam się jeszcze 
bardziej, bo mąż Mikuliczówny jest na wskroś nowo-
czesnym facetem po studiach rolniczych i różnych 
zagranicznych praktykach, a na sama od września 
uczy w naszej podstawówce matematyki. 

– Nas to też dziwiło – Wojtek, widząc moją minę, 
wyprzedził kolejne pytanie, – i nawet poszliśmy do 
niego, żeby się za dziewczynami wstawić, ale… nas 
przepędził.

Nie bardzo mogłam zrozumieć, o co chodzi. Tak 
się jednak złożyło, że kilka dni później obie delikwent-
ki zapukały do naszych drzwi. Ojciec je przysłał po 
jakąś książkę, którą mój mąż obiecał mu pożyczyć.  
Zaproponowałam, żeby się rozebrały i chwilę ze mną 
posiedziały, ale Basia, ta starsza, podziękowała, bo 
już się ściemnia więc muszą wracać.

– Ale przecież u nas jest dobre oświetlenie – 
powiedziałam, a w odpowiedzi usłyszałam.

– Pani nie rozumie. Jak jest ciemno na dworze, to 
my musimy być w domu.

– Ale dlaczego?!
– Bo nasz tata się boi, żeby się która z nas nie 

puściła.
– Bo jemu się wydaje – dodała wyjaśniająco ta 

młodsza, wzruszając przy tym ramionami, – że to 
można robić tylko po ciemku. 

I obie wyszły. A ja zostałam. Całkiem osłupiała.  
To oczywiste, że o dzieci trzeba się troszczyć, 

chronić je, ale żeby w ten sposób?! Co prawda istnie-
je takie powiedzenie, że każdy sposób jest dobry, ale 
tak jakoś mi się wydaje, że chyba jednak nie 
każdy…

Janka  

Ona też dzierga. Na drutach, albo szydełkiem. Bo – warto!
Opowiem teraz pewną historyjkę. Sporo lat temu, gdy wyjazdy 

za granicę były rzadkością, a w sklepach wybór towarów niewielki, 
pewną moją znajomą wraz z mężem, zaprosiła na 2-tygodniowy 
pobyt w Szwajcarii, mieszkająca tam i dosyć zamożna ciotka. 
Gościła ich wspaniale, a na pamiątkę pobytu kupiła im kosztowne 
prezenty. W postaci… ręcznie robionych swetrów. Które, traktowa-
ne tam wówczas jako hity, były bardzo drogie. Za cenę każdego 
z nich można było mieć co najmniej kilka pulowerków z maszyno-
wej dzianiny. Modnych, i bardzo drogich wówczas u nas. Mało 
którą dziewczynę było na taki fabryczny pulowerek stać, więc 
dzierganie na drutach bądź szydełkiem było wtedy w Polsce 
powszechne. 

Od tamtej pory minęło wiele lat. Dzierganie wyszło z mody, bo 
pulowerków z maszynowej dzianiny też mamy teraz bez liku. Ale 
to żaden hit. Więc, może…  

Pączki 
po 

staremu
Oj, i to bardzo po staremu, bo przepis poniższy liczy sobie 

dobrze ponad sto lat. Ale archaiczne, wcale nie znaczy złe. Wręcz 
przeciwnie!

Potrzebujemy: pół kg mąki, 5 dag drożdży ćwierć litra mleka, 8 
żółtek. 10 dag cukru, 12–15 dag masła, kieliszek rumu i odrobinę 
wanilii. Ponadto: konfiturę do nadzienia (najlepiej z róży), smalec 
do smażenia i cukier na lukier.

Dwie łyżki maki zaparzamy mlekiem, a gdy przestygnie, doda-
jemy drożdże i łyżkę cukru. Do tego rozczynu wlewamy ubite 
z cukrem żółtka, dodajemy resztę mąki oraz rum i wanilię. Po 
wyrobieniu ciasta wlewamy doń rozpuszczone masło i wyrabiamy 
dalej, aż będzie odchodziło od rąk. Formujemy z niego nieduże 
pączki, nadziewamy je konfiturą i odstawiamy do wyrośnięcia, 
Następnie smażymy na smalcu pod przykryciem. Gotowe lukruje-
my. Można je posypać cukrem-pudrem, ale lukrowane są lepsze.   

Ja dziergam, 
ty dziergasz, 
ona…



55

Jajko 
na piedestale

Jeszcze całkiem niedawno ostrze-
gano nas, że jajka są dla nas szalenie 
szkodliwe (bo zawierają dużo chole-
sterolu) i pod żadnym pozorem nie 
powinno się ich zjadać więcej niż 
dwa tygodniowo. Ponieważ zaś znaj-
dują się one w różnych produktach 
spożywczych (pieczywo, kluski, cia-
sta), to praktycznie rzecz ujmując, 
owe dopuszczone dwa jajka tygodnio-
wo każdy z nas zjadał już pod inną 
postacią i na dobrą sprawą amator 

puszystej jajeczniczki mógł sobie na 
nią pozwolić nie raz na tydzień, ale 
raz na miesiąc. O ile był bardzo dbają-
cy o swoje zdrowie i skrupulatnie sto-
sujący się do temu zdrowiu mających 
służyć zaleceń. Równocześnie każdy 
z nas znał takich smakoszy, którzy 
jajeczniczkę (czy jajka pod inna posta-
cią) pałaszowali codziennie i… I nic 
złego im się nie przytrafiało.

Bo i nie miało powodu. W wyniku 
różnych badań naukowych okazało 
się bowiem, że jajka wcale nie są tak 
szkodliwe, jak kiedyś uważano, 
a wręcz przeciwnie – zawierają kom-
pleks łatwo przyswajalnych witamin, 
zwłaszcza witaminę A, która jest nie-
zbędna do prawidłowego funkcjono-
wania wzroku oraz wyjątkową rzad-
kość, mianowicie lecytynę, która bar-
dzo korzystnie wpływa na wątrobę.

Czyli… No, oczywiście, każdy nad-
miar jest szkodliwy i opychanie się bez 
umiaru czymkolwiek, zarówno jajkami 
jak i np. brokułami czy pomarańczami, 
korzystne nie jest, ale ograniczać się 
też nie ma potrzeby. Zwłaszcza, że 
najważniejsza w tym względzie 
„wyrocznia”, czyli Światowa Organiza-
cja Zdrowia, dopuszcza aktualnie zje-
dzenie 10 jaj (żółtek, białek żadne 
limity nie dotyczą) tygodniowo.

    

Precz z tłuszczem!
Tytuł jest mylący, bo sugeruje, że tłuszcz jest jakimś paskudztwem, którego 

nie należy nawet oglądać, nie mówiąc o jego jedzeniu. A jest wręcz przeciw-
nie – tłuszcz jest bardzo wartościowym składnikiem pożywienia, źródłem 
energii dla naszego organizmu, dostarczycielem substancji niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania komórek. Problem powstaje dopiero wtedy 
gdy zjadamy go zbyt dużo.

Tłuszcz z  pożywienia ma bowiem taki charakter, że niezwykle łatwo staje 
się tłuszczem na naszym ciele. Gram tłuszczu to ok. 9 kalorii, prawie dwa razy 
tyle co gram białka czy węglowodanów. Do tego te ostatnie ulegają spaleniu 
i metabolizowaniu, a produkty tłuszczowe spalają się wolniej. Ponieważ nad-
wyżkę niespalonych kalorii nasz organizm magazynuje w komórkach tłusz-
czowych, to odkłada się w nich mniej kalorii pochodzących z białek czy 
węglowodanów, a znacznie więcej, pochodzących z tłuszczu. Zatem, jeśli np. 
spożyjemy 100 kalorii w postaci tłuszczu, to niemal cała ta ilość odłoży się, 
podczas, gdy ze 100 kalorii spożytych w postaci białek bądź węglowodanów, 
odłoży się  znacznie mniej, bo część ulegnie spaleniu. Inaczej mówiąc,  
z węglowodanów i białek w tkankę tłuszczową przekształca się mniej kalorii 
niż pochodzących z samego tłuszczu. Czyli – nawet niewielka redukcja tłusz-
czu w diecie, daje szczuplejszą sylwetkę.  

Aby włosy 
nie zdychały

Cóż, nie da się ukryć, że w okresie jesienno-zimowym włosy nam… zdy-
chają i wiosnę witamy na ogół z wiotkimi i tłustymi kosmykami. Dzieje się tak 
dlatego, że z powodu niskiej temperatury chodzimy teraz w różnych czapach, 
pod którymi włosy nie tylko są pozbawione dopływu tlenu, ale zostają przy-
gniecione i przytłamszone, a jeśli jeszcze czapa jest, w stosunku do tempera-
tury, za gruba, to się głowa pod nią poci, co włosom czyni poważną krzywdę. 
Ale taki mamy taki klimat.

Jeśli włosy się elektryzują (co często się z powodu tych czap zdarza), 
dobrze robi spłukiwanie ich końcówek chłodną wodą z dodatkiem soku 
z cytryny bądź octu. Nie powinno się czesać włosów plastikowymi grzebienia-
mi czy szczotkami, lepsze są z włosia bądź… drewniane.

No i jeszcze dieta, czyli przede wszystkim odpowiednia dawka witamin 
w postaci surowych warzyw i owoców. Natomiast witaminę D3, której zimą 
jesteśmy niemal całkiem pozbawione, warto przez te kilka niesłonecznych 
miesięcy przyjmować w kapsułkach.  
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Jasiukowej nikt nie lubił, a nawet 
więcej – wszyscy jej nienawidzili. 
Wredna była i złośliwa, a do tego 
niebiedna.  Jej zmarły mąż po swojej 
poprzedniej żonie odziedziczył spa-
dek, a Jasiukowa po nim. Ludzie 
mówili, że to z powodu tej kasy za 
niego za mąż wyszła, ale ci, co lepiej 
ich znali, twierdzili, że to Antoni za 
nią latał, a nie ona za nim. A latał, 
odkąd żonę poprzednią pochował, 
tak skutecznie, że szybko brzuch jej 
przyprawił. Zła była o to, ale że 
panną z dzieckiem być nie chciała, 
to się za niego – niechętnie, bo nie-
chętnie – ale i wydała. Więc, choć 
wad ma różnych wiele, to pazerności 
jej zarzucić nie można, bo nie dla 
pieniędzy za mąż wyszła. Ale, fakt, 
pieniądze na tym niechcianym ślu-
bie zyskała. Mąż szybko w jakimś 
wypadku zginął, a dziecko, paromie-
sięcznego chłopczyka gdzieś oddała. 
I żyła sobie od tamtej pory, dobre 40 
lat już minęło, samotnie. Kłócąc się 
z sąsiadami, podrzucając im śmieci, 
szczując na przechodzące obok jej 
domu dzieci swoje… Nic dziwnego, 
że nikt jej nie lubił.  

Ale tak jak jej powszechnie nie-
nawidzono, tak samo jej zazdrosz-
czono, że kłopotów finansowych nie 
ma, bo nienależnym jej spadkiem się 
pasie. Kokosy to chyba nie były, bo 
chałupinę miała nędzną, ale co i rusz 
coś sobie sprawiała – a to firanki 
nowe w oknach zawisły, a to 
w nowym żakiecie na mszy niedziel-
nej się pojawiła… Wyraźnie nie 
musiała sobie skąpić, nic więc dziw-
nego, że ludzi szlag trafiał.

Ale taki… średni, umiarkowany 
szlag.  Prawdziwy, wielki niczym 
piorun, strzelił gdy pochwaliła się 
sklepowej,  że trafiła szóstkę w toto-
lotka. A że kumulacja akurat przypa-
dła, to wygrana jest spora, kilka 
milionów.  

No, tego to już ludziom było za 
wiele! Wstrętny, nieznośny babsztyl 
i taka kasa! Taka kasa za nic! Co to, 
źle jej było dotychczas?! I tak z cudze-
go żyła, a teraz jeszcze to! Nie, nie ma 
sprawiedliwości na tym świecie!

Najbardziej wyzłaszczał się nieja-
ki Heniutek – największy na cały 

powiat pijaczyna  i nygus. I nie tylko 
się wyzłaszczał, ale i wygrażał:

– A niedoczekanie jej, takiej owa-
kiej! Na co takie pieniądze starej 
babie?! Do grobu je ze sobą zabie-
rze?! No nie, ja tego nie daruję!  

Tak się zaperzał i bluzgał, że aż 
go kumple mitygowali:

– No, zostaw, Heniu, daj spokój! 
Pewnie, że sprawiedliwości nie ma, 
ale co na to poradzisz?! Poszczęściło 
się cholerze i co zrobisz? Wiadomo, 
bogatemu diabeł dziecko kołysze, 
a biednemu zawsze wiatr w oczy.

A jeden to mu nawet dogadał:
– A ty, Heniutek, to w ogóle posta-

wiłeś kiedyś totka? Nie?! To i co 
narzekasz, trzeba było postawić, 
może ty byś wygrał, a nie ona!

Ale takie gadanie Heniutka jesz-
cze bardziej rozsierdzało i taki czer-
wony się na twarzy robił, nie wiado-
mo, od tej złości czy od wódki, że aż 
strach było na niego patrzeć.  

Toteż gdy pewnego dnia znalezio-
no ją martwą (z chałupy przez kilka 
dni nosa nie wystawiała, co nie było 
w jej zwyczaju) nikt nie miał wątpli-
wości – to Heniutek ją zacukał. 
Policja też się do tego poglądu przy-
chyliła i Heniutek został powieziony 
radiowozem do aresztu. 

Jasiukowa miała na głowie ranę, 
będącą powodem śmierci. Rana 
powstała w wyniku uderzenia głową 
o żelazny piecyk. Mało prawdopo-
dobne było, żeby sama z siebie się 
potknęła, wtedy poleciała by na pie-
cyk przodem, twarzą, a ona poleciała 
do tyłu. Ewidentnie ktoś ją musiał 
popchnąć. Kto jak nie Heniutek? Co 
prawda zarzekał się, że „małpy” nie 
tknął, ale niby co miał innego gadać. 

Zagadka leżała gdzie indziej. 
Bowiem milionów Jasiukowej w jej 
chałupie ani na koncie bankowym 
nie było. U Heniutka, ani u jego dal-
szej i bliższej rodziny też nic nie 
znaleziono. U kumpli schował? Mało 
prawdopodobne. Więc może to nie 
Heniutek…? Zwłaszcza że, jak się 
okazało, w domu Jasiukowej nie było 
nigdzie odcisków jego palców. 
Wypuszczono go zatem z aresztu, bo 
to jednak nie on złożył Jasiukowej 
wizytę.

Złożył ją ktoś inny, ktoś, kto 
swoje odciski w różnych miejscach 
zostawił. Sprawdzono, że nie był to 
nikt z mieszkańców wioski. Więc 
kto?! Jasiukowa nie miała przecież 
żadnych znajomych ani rodziny… 
Stop! Jak to nie miała rodziny?! 
A syn?! 

Nagle wszyscy zaczęli o tym synu 
gadać. Jedni mówili, że Karol miał na 
imię, inni że Andrzej… Na pewno 
Jasiuk. No, chyba że zmienił nazwi-
sko… Okazało się, że nie zmienił. 
Policja odnalazła Zygmunta (!) 
Jasiuka na drugim końcu Polski. Nie 
zaprzeczał, że odwiedził matkę. 
Kolega, z którym był w domu dziec-
ka, mieszkający w okolicy, napisał do 
niego, czy wie, że jego matka wygra-
ła parę milionów w totolotka. 
Pomyślał, że mogłaby się z nim 
podzielić. Niejako w charakterze 
rekompensaty za to, że go porzuciła, 
przydałoby się trochę grosza. Więc 
wsiadł w samochód i ruszył w drogę. 
Późny wieczór był, nikt go chyba nie 
widział.  Matka zdenerwowała się 
jego wizytą.

– Nie zapraszałam cię! – wrzasnę-
ła, gdy się przedstawił. – Ani nie 
chciałam, żebyś się urodził, ani 
żebyś teraz tu przychodził. 
Wynocha! 

Urocze powitanie nie zdziwiło 
go. Powiedział, żeby się uspokoiła, 
że nie chce (na co mu teraz?!) od niej 
miłości, ale trochę pieniędzy z tej 
wielkiej wygranej. Wtedy zaczęła się 
strasznie śmiać.

– Jesteś taki sam idiota jak wszy-
scy dookoła! Ja w życiu nie postawi-
łam totka. Wymyśliłam to!

– Jak to wymyśliłaś? Dlaczego?
– A dlatego, żeby tacy durnie jak 

ty pękli z zazdrości! Nie masz poję-
cia, jak się bawię tymi ich spojrze-
niami, głupimi gestami, tą ich 
zazdrością, której opanować nie 
potrafią. Cudowna zabawa! 

– Zabawa!? Ty jesteś nienormal-
na! – wykrzyknął. Złapał ją za ramio-
na, zaczął potrząsać. A ona się śmia-
ła i śmiała! W pewnym momencie 
przestała się śmiać…

Małgorzata Kot

Wielka wygrana
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Gołębie w Lubaniu
Podczas tegorocznej XVIII Kaszubskiej 

Jesieni Rolniczej w Lubaniu k. Kościerzyny 
(19–20 wrzesień) oprócz tradycyjnych 
imprez, po raz pierwszy odbyła się Wystawa 
Gołębi Rasowych. Swych pupili zaprezento-
wało na niej 27 hodowców z regionu, wysta-
wiając łącznie ponad 500 sztuk w 21 rasach. 
255 gołębi poddano ocenie jury, w wyniku 
której tytuł czempiona wystawy przypadł w udziale gdańskiemu wysokolotne-
mu – sokół gdański, hodowca Andrzej Bujak, a tytuł najlepszej kolekcji wysta-
wy – kolekcji rasy grzywacz, hodowca Andrzej Blok. Przyznano również wyróż-
nienia za kolekcje w poszczególnych rasach. Wystawa Gołębi cieszyła się bar-
dzo dużym zainteresowaniem, a prawdziwy podziw zwiedzających wzbudziło 
ptactwo egzotyczne, szczególnie fruwające i chodzące po placu papugi.

POMORSKIE WIEŚCI ROLNICZE, 
Miesięcznik Pomorskiego ODR w Gdańsku)

Najładniejsze
Podsumowanie tegorocznego konkur-

su na Najładniejsze Gospodarstwo Agro-
turystyczne woj. lubuskiego odbyło się 27 
września podczas VI Lubuskiego Kierma-
szu Ogrodniczego w Kalsku. Organizato-
rami konkursu są Lubuski ODR, Urząd 
Marszałkowski woj. lubuskiego oraz Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
(oddział regionalny w Zielonej Górze). Do 
tegorocznego konkursu zgłoszono 
13 gospodarstw. Najładniejszym okazał 
się Folwark Pszczew Żanety i Łukasza 
Robaków z Pszczewa, wyprzedzając Wiej-
ską Sielankę Justyny Ardent z Jezior Dol-
nych i Ojcowiznę Marii i Stanisława Sze-
remetów z Sierczynka.

LUBUSKIE AKTUALNOŚCI ROLNICZE,
miesięcznik Lubuskiego ODR w Kalsku

Karp 
na wiele sposobów

Podczas XIII Regionalnych Dni 
Rybactwa, które tradycyjnie już (po 
raz szósty z kolei) odbyły się na 
Rynku w Skoczowie hodowcy wysta-
wiali hodowane w regionie ryby. 
Przede wszystkim karpie, ale były 
także pstrągi, sumy afrykańskie, 
a nawet… ślimaki, które choć ryba-
mi nie są, należą do szeroko pojętej 
aquakultury. Do tradycji tutejszych 
Dni Rybactwa należą degustacje oraz 
konkursy kulinarne. W tym ostat-
nim, w kategorii dla młodzieży ze 
szkół gastronomicznych pierwsze 
miejsce zajęli Krystian Masny i Jakub 
Kućka z Zespołu Szkół Gastrono-
micznych i Handlowych w Bielsku-
Białej za swojego „Karpia w pie-
truszkowej panierce, pływającego 
w białym sosie w towarzystwie 
purée z dyni”, w kategorii amatorów 
– Ryszard Kostka za „karpia trady-
cyjnego”, a w X Mistrzostwach Euro-
py w przyrządzaniu potraw z karpia 
– Zbigniew Jaworski i Patrycja 
Masternak z restauracji „Dwór 
Bismarcka” za danie „Karp – jesien-
ne smaki”.

ŚLĄSKIE AKTUALNOŚCI ROLNICZE,
miesięcznik Śląskiego ODR 

w Częstochowie
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Poziomo:
7) „sołtys” po arabsku, 9) cudzoziemiec, 11) jednostka 
powierzchni gruntu równa 100 arom, 12) szeroki pas 
tkaniny do owijania stopy, zastępujący skarpetkę, 
13) oślepianie jaskrawym światłem, 14) dawna budow-
la obronna, 15) strzępki puszystego materiału, 16) Alek 
urzędowo, 18) grywa role zakochanych, 20) kaprys 
bobasa, 23) przestarzale o pianiście grającym w kawiar-
niach, 26) Adam lub Ewa, 27) jubilerski kamień, 30) 
produkt otrzymywany z kwaśnego, ogrzewanego 
mleka, 31) zwierzę domowe z rodziny pustorożców, 
33) taktyczny zwrot, 34) protest, 36) nadworny urzęd-
nik w dawnej Polsce, 38) samochód, 39) sprzęt do 
przenoszenia chorych, 40) słownik dla szaradzisty, 
41) ... Rynkowski, polski piosenkarz, kompozytor, pia-
nista i aktor

KRZYŻÓWKA Z FIRMĄ
Pionowo:
1) chów zwierząt, 2) miłość lub nienawiść, 3) hodowca 
rybek, 4) róg, węgieł, 5) staw w nodze, 6) zaczątek rośliny 
w pierwszej fazie wzrostu, 7) spuścizna, 8) dzień następny, 
10) przeciwstawienie się, sprzeciw, 14) kinowe dzieło, 
17) dawne wezwanie do broni, 18) czołowi działacze, 
19) zbudował arkę, 21) wonna roślina zielna, 22) sknera, 
dusigrosz, 24) składana po deszczu, 25) krowy, owce i kozy, 
26) urzędnik pobierający należności pieniężne od płatników, 
28) usuwa lakier z paznokci, 29) imię Staffa, poety, 30) wiel-
ki wysiłek, fatyga, 32) usuwany golarką, 35) środek usypia-
jący, 37) suche gałęzie odłamane od drzewa; chrust.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, 
uporządkowane od 1 do 31, utworzą rozwiązanie.

Tadeusz Głupczyk
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