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UKAZUJE SIĘ OD 1998 ROKU

• POLAGRA-PREMIERY, Międzynarodowe Targi Mechanizacji 
Rolnictwa, Poznań (21–24.01), www.polagra-premiery.pl

• GARDENIA, Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Archi-
tektury Krajobrazu, Poznań, (25–27.02), www.gardenia.
mpt.pl

• XVI Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA i XIX Między-
narodowe Targi FERMA ŚWIŃ I DROBIU, Łódź (19–21.02), 
www.targiferma.com.pl

• Mazurskie Agro Show 2016, Ostróda (13–14.02), www.
agroshow.eu

• AGRO-PARK, Targi Rolnicze, Lublin (5–6.03), www.targi.
lublin.pl

• ZIELONA ARENA, Kiermasz Ogrodniczy, Ostróda (19–20.03), 
www.zielonaarena.pl

• XXII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, 
Kielce (18–20.03), www.targikielce.pl

• XXII Wielkopolskie Forum Pszczelarskie, Sielinko (2.04), 
www.pszczolywzp.pl

• Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ, Marszew 
(3.04) www.marszew.wodr.poznan.pl

• Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie, Szepieto-
wo (16–17.04), www.odr.pl

• VIII Targi Ogrodnicze, Lubań (16–17.04), www.podr.pl
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Przygotowanie gleby 
pod wiosenne zasiewy

Opryskiwacze – co oferuje rynek?
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Budzi podziw
Ciągnik CASE IH Magnum 380 CVX Rowtrac wszędzie budzi podziw. 

Nie tylko dlatego, że zamiast kół tylnych wyposażony został w gąsienice. Jest 
to maszyna wyjątkowo wszechstronna i może służyć do wielozadaniowych 
prac rolniczych. Szerokie gąsienice (610 lub 762 mm) zapewniają doskonałą 
przyczepność i zarazem dużą siłę ciągu przy minimalnym ubijaniu gleby. 
Nie trzeba przekonywać, że jazda jest wyjątkowo płynna, komfortowa – kabi-
na jest wyciszona, klimatyzowana, siedzenie obrotowe, dopasowujące się do 
wagi kierowcy. Dodajmy, że sześciocylindrowy silnik (poj. 8700 cm3 ) z tur-
bodoładowaniem oraz intercoolerem spełnia wszystkie normy spalin. 

Więcej o zaletach maszyny, która zdobyła w konkursie ITP (Zagroda 
jest jego patronem medialnym) tytuł Maszyny Rolniczej Roku 2016 na 
www.caseih.com. A na stronie 60. piszemy o ciągniku CASE Optum CVX 
– laureacie innego konkursu. Oba ciągniki można zobaczyć podczas tar-
gów AGROTECH w Kielcach – stoisko E29.

Niezawodność 
nagrodzona

Pługi obracalne firmy BOMET z Węgrowa od zawsze wyróżniały się 
funkcjonalnością, starannością wykonania, niezawodnością. Stąd ogrom-
ny na nie popyt nie tylko na rynku krajowym. Nagrodzone w konkursie 
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego maszyny (U 063, U 064 i U 052), 
trzy- lub czteroskibowe nadają się do pracy w każdym gospodarstwie – 
małym i wielkim. Są przeznaczone do orki bezzagonowej pól pagórkowa-
tych oraz płaskich, na różnorodnych typach gleb. We wszystkich mode-
lach regulacja pierwszej skiby odbywa się mechanicznie poprzez śrubę 
pozwalającą na przemieszczanie suwaka (wraz z ramą) po nieruchomej 
leżni pługa. Więcej o wyrobach z Węgrowa piszemy na str. 58.
Firm BOMET zaprasza na AGROTECH w Kielcach – stoisko D-16  

Maszyna 
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Roku 2016
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Rolnicza 

Roku 2016

MASZYNA ROLNICZA ROKU 2016 Na Rotondo 
można zarobić

Złoty Medal na targach Polagra 
Premiery w Poznaniu zdobyło pszen-
żyto ozime z Danko Hodowla Roślin 
z/s w Choryni. Charakteryzuje się bar-
dzo wysoką plennością. Jego ziarno 
jest grube i piękne, z dużą zawartością 
białka. Posiada także dobrą zimotrwa-
łość. Zdrowotność i rewelacyjna krze-
wistość wskazują na możliwość stoso-
wania niższych norm wysiewu, a więc 
obniżenie kosztów zakupu nasion 
kwalifikowanych.

Wiele identycznych cech posiada 
inne dziecko Danko – pszenica ozima 
Hondia – także nagrodzona Złotym 
Medalem Polagry. Uchodzi za nad-
zwyczaj plenną, z wysokimi parame-
trami jakościowymi ziarna, pożąda-
nymi w produkcji żywności. Jest 
odmianą mrozoodporną (ocenioną 
na 4,5 w skali 9-stopniowej). Wśród 
pszenic ozimych, HONDIA jest kró-
lową zdrowotności. 

Należy zwrócić też uwagę na 
nagrodzoną odmianę żyta mieszań-
cowego Tur (współpraca Danko z HR 
Smolice). Wysoka plenność, zdro-
wotność, niska podatność na sporysz, 
krzewistość, a zwłaszcza piękne ziar-
no o dobrych właściwościach piekar-
niczych czynią z żyta Tur zwycięzcę 
nad zagranicznymi rywalami.

Na zdjęciu dr Karol Marciniak, prezes Danko 
Hodowla Roślin Sp. z o.o. z nagrodą 
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Maszyna o wdzięcznej nazwie 
Tango 730, której producentem jest 
białostocki SaMasz, stanowi połącze-
nie funkcjonalności zgrabiarek 
Z2-780 i DUO 680. Umożliwia zgra-

bianie w 1 lub 2 wałki – w zależności 
od ustawienia odległości karuzel od 
dyszla centralnego. Przy ustawieniu 
karuzel blisko dyszla uzyskuje się 
jeden szeroki wałek, przy rozsunię-

ciu karuzel na zewnątrz uzyskuje się 
2 wałki. Zastosowano 11-ramienną 
przekładnię nowej generacji ze 
wzmocnionymi korbowodami osa-
dzonymi w dokręcanych korpusach. 
Dodatkowo, zgrabiarka posiada opa-
tentowany mechanizm zmian kąta 
przekładni, który chroni wały prze-
kazujące napęd przed zniszczeniem 
w trakcie pracy. 

Nagrodzona Złotym Medalem 
Polagry zgrabiarka Tango 730 jest 
składana do transportu hydraulicz-
nie, co ułatwia przejazd po drogach 
publicznych. Szerokość transporto-
wa nie przekracza 3,0 m. Szerokość 
robocza wynosi 6,7–7,3 m, zgrabio-
nego wału – 0,8–1,5 m. Wydajność 
maszyny – 6,0–7,5 ha/h, moc ciągni-
ka – od 60 KM.

Jeden lub dwa wałki

Jubileusz PIMR
70 lat działalności Przemysłowe-

go Instytutu Maszyn Rolniczych 
w Poznaniu, w historii rozwoju pro-
dukcji rolniczej tworzy całą epokę. 
Rozpoczynano od doskonalenia urzą-
dzeń z „napędem” konnym. Później 
nastał czas unowocześniania ciągni-
ków, kombajnów i maszyn samobież-
nych. Obecnie w Instytucie prym 
wiodą wieloczynnościowe, zautoma-
tyzowane agregaty polowe ze stero-
waniem laserowym i satelitarnym 
określaniem parametrów ich pracy. 

PIMR mocno wpisał się w karty 
polskiej techniki, a jego wpływ na 
rozwój wiedzy teoretycznej oraz empi-
rycznej z tego zakresu i na rozwój 
przemysłu maszyn rolniczych jest 
znaczący. Specjaliści Instytutu współ-
pracują także z innymi ośrodkami 
badawczymi, są zatrudniani w uczel-
niach, bezpośrednio współpracują 
z producentami i użytkownikami ich 
wyrobów. Gratulujemy jubileuszu 
i życzymy dalszych sukcesów.

Prof. dr hab. Tadeusz Pawłowski, dyrektor 
PIMR w czasie jubileuszowej sesji

Nowy rozpylacz
Nasi rolnicy doskonale znają niezawodne końcówki produkcji Lechler 

(Złoty Medal Polagry), stosowane w opryskiwaczach polowych. Kompaktowy 
sprzęt rozlewowy, pięciootworowy z kryzą dozującą gwarantuje równomierne 
pokrycie upraw cieczą. Nowością niemieckiej firmy jest dwustrumieniowy 
rozpylacz eżektorowy o wyjątkowej odporności na znoszenie i optymalnym 
naniesieniu preparatu. Zredukowano też efekt tzw. cienia opryskowego przy 
dużych prędkościach roboczych. A oto 
kilka cech nowego rozpylacza: wysoka 
odporność na znoszenie cieczy w peł-
nym zakresie ciśnień roboczych, zinte-
growanie z kołpakiem systemu MULTI-
JET/ARAG, optymalne pokrycie cieczą 
obiektów pionowych.

Marek Janus, właściciel firmy EKO-
TRONIC, posiadający w swojej ofercie 
wyroby Lechler, dodaje, że demontaż 
i składanie eżektora (np. na polu) 
można wykonać nawet w rękawicach. 
To gwarantuje całkowitą ochronę użyt-
kownika. Więcej informacji na www.
ekotronic.pl

     Ciecz

Powietrze

Zintegrowany 
kołpak

Kierunek jazdy

50° 30°

Eżektor
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Szeroka oferta
Firma Agro-Tom z Pogorzeli specjalizuje się w produk-

cji agregatów uprawowych. Jak dotąd, praktyczne egza-
miny zdają celująco. Zdobywają też prestiżowe nagrody 
podczas imprez wystawienniczo-targowych. Ale istnieją-
cy zaledwie od jedenastu lat zakład nie zamierza poprze-
stać na dotychczasowym dorobku. Halę produkcyjną 
opuszczają wciąż nowe, coraz doskonalsze maszyny, 
przeznaczone do różnych 
prac.

Niedawno na polach 
pojawił się siewnik ATS 
o szerokości roboczej 3 m, 
pojemności – 500 l, wadze – 
500 kg i zapotrzebowaniu 
mocy – 50–70 KM. Ponieważ 
jest popyt na ATS o innych 
parametrach, w Pogorzeli już 
przystąpiono do ich produk-
cji. Jak by tego było mało, Agro-Tom posiada w obecnej 
ofercie następny produkt – pługi obrotowe DS. Są to 
modele z trzema, czterema i pięcioma korpusami (szero-
kość orki 120–250 cm), z kołkowym i hydraulicznym 
zabezpieczeniem przeciw kamieniom.

Pługi i inne maszyny firmy Agro-Tom  będzie można 
obejrzeć podczas targów Agrotech w Kielcach: stoisko 
ZC 44. 

Herkulesowe osiągi
Firma KFMR „Krukowiak” znana jest głównie z pro-

dukcji opryskiwaczy, ale w swojej ofercie posiada także 
maszyny dla producentów i przetwórców warzyw oraz 
sadowników. Od samego początku działalności (1987) 
słynie z wysokiej jakości wyrobów i innowacyjności. 
Każdy jej produkt zdobywa uznanie użytkowników. 

Herkules 4000/18/PHB jest jednym ze sztandarowych 
opryskiwaczy firmy z Brześcia Kujawskiego. Posiada 
zbiornik o pojemności 4000 l, belki hydraulicznie stero-
wane o szerokości 18 m, a opryskiem „dyryguje” kompu-
ter Bravo 300 S. W maszynie zastosowano silnik wysoko-
prężny IVECO o mocy 175 KM, system zapobiegający 
poślizgowi kół, komfortową kabinę – z klimatyzacją, 
radiem i filtrem węglowym. Rozstaw kół jest regulowany 
stopniowo w zakresie 225–300 cm. Regulowany jest też 
prześwit: 1,5–1,8 m. Herkules z pustym zbiornikiem 
porusza się z prędkością 40 km/h i 20 km/h w czasie 
pracy. Maszyna waży 7500 kg.

Zrealizowane plany
Głównymi celami podczas projektowania prasy BIG 

Pack HDP II było osiągnięcie o 70% większej przepusto-
wości i zgęszczenia bel. W efekcie żmudnych prac powsta-
ła nowa maszyna, której wydajność w stosunku do HDP I, 

wzrosła niemal dwu-
krotnie. Ale bardzo 
zgęszczone i stabilne 
pod względem formy 
bele, uzyskiwane przy 
maksymalnej prędkości 
jazdy, wymagały nowe-
go systemu wiązania. 
Uporano się z tym pro-
blemem przez zastoso-
wanie uniwersalnych 
supłaczy. Wyłącznym 
dealerem prasy (produk-
cja Krone) na Polskę jest 
Agromix. 

Firma z Rojęczyna 
zgłosiła do nagrody 
w konkursie tegorocznej 

Polagry również ładowarkę teleskopową Manitou MVT 
730. Jest to rewelacyjna maszyna o stosunkowo małych 
gabarytach (szer. 2,11 m i wys. 2,01 m) i znakomitych osią-
gach (udźwig 3000 kg na wys. 6,84 m). Nadaje się więc nie 
tylko do prac w gospodarstwie rolnym. 

Złote medale odbiera Karolina Dwora-
kowska-Matuszewska, szefowa marke-
tingu przedsiębiorstwa Agromix

Międzynarodowo
w Minikowie

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego – to główni organizatorzy Międzynarodowego 
Dnia Rzepaku „EURORZEPAK”, który odbędzie się 
2 czerwca br. w Minikowie (województwo kujawsko-po-
morskie). Partnerem jest Rolniczy Zakład Doświadczalny 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Byd-
goszczy. Główną częścią „Dnia Rzepaku” będzie debata 
polskich i europejskich producentów rzepaku z udziałem 
przedstawicieli europejskich zrzeszeń roślin oleistych 
i białkowych EOA (European Oil Allianse). Tematyka 
konferencji obejmować będzie 3 bloki tematyczne:

- rośliny białkowe a rzepak,
- biopaliwa drugiej generacji,
- skutki wycofania neonikotynoidów.
W sesji popołudniowej odbędzie się prezentacja polo-

wa rekomendowanych w województwie kujawsko-po-
morskim odmian rzepaku oraz trzech systemów ochrony 
firm: Syngenta, BASF, Bayer. Zainteresowani udziałem 
w konferencji proszeni są o wcześniejszą rejestrację – for-
mularz zgłoszeniowy będzie zamieszczony na stronie 
internetowej www.kpodr.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 
52 386 72 37, 667 662 809 (JB)
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Przenośny 
sonograf

Znana w kraju z produkcji nowoczesnej 
aparatury pomiarowo-kontrolnej firma Dra-
miński z Olsztyna tym razem zademonstro-
wała podczas niedawnej Polagry (złoty 
medal) znakomity ultrasonograf. Służy on 
do szybkiego wykrywania ciąży u zwierząt 
hodowlanych. Rolnicy, inseminatorzy 
i lekarze weterynarii już chwalą jego sku-
teczność oraz funkcjonalność. Posiada 
miniaturowe gabaryty i doskonały obraz – 
ekran LCD LED 5.0”. Jest zasilany bateryj-
nie, a sondy mechaniczne można wymie-
niać. Mocna aluminiowa obudowa oraz 
najwyższej jakości podzespoły gwarantują 
długowieczność ultrasonografu. Warto 
dodać, że łatwo go myć i dezynfekować, 
a jeszcze łatwiej obsługiwać.

Więcej informacji: info@draminski.com

Ciężka brona talerzowa z serii profiline Rebell 600 to 
nowa odsłona agregatów talerzowych produkowanych 
w firmie Köckerling (Niemcy). W porównaniu do poprzed-
niego modelu, w Rebell 600 profiline „2.0” zachowano 
talerze 620 mm średnicy, sprawdzony system Easy Shift 
do hydraulicznej regulacji głębokości pracy i rozstaw 
talerzy 150 mm. Natomiast zmieniono konstrukcję ramy 
i zwiekszono rozstaw pomiędzy rzędami talerzy z 1020 
mm do 1100 mm. Daje to więcej miejsca dla uprawianej 
gleby i resztek słomy, kierowanych w stronę drugiego 
rzędu talerzy.

Kolejną zmianą jest przesunięcie osi w stronę środka 
maszyny i zwrot ku już dobrze znanej w innych maszy-
nach firmy Köckerling koncepcji zintegrowanej osi. Takie 
rozwiązanie pozwala na jeszcze efektywniejszą pracę na 
uwrociach oraz optymalny rozkład masy pomiędzy koła-
mi podporowymi a wałem.

Natomiast przesuniecie wału na tył maszyny stwarza 
przestrzeń do zastosowania hydraulicznej włóki, wyrów-
nującej przed samym wałowaniem. W maszynie zastoso-
wano również regulowany wał STS. Całości dopełnia 

pracująca za wałem bronka Ø 13 mm, której zadaniem 
jest równomierne rozprowadzenie na powierzchni pomie-
szanych z glebą resztek pożniwnych. Maszyna może być 
dodatkowo wyposażona we „wzmacniacz siły uciągu”, 
urządzenie pozwalające na dociążenie tylnej osi ciągnika, 
a więc zwiększenie przyczepności w trudnych warun-
kach. Szerokość robocza – 6 m, liczba talerzy – 40, masa 
– 8500 kg, kąt natarcia – 17°, kąt podcięcia – 21°, zapotrze-
bowanie na moc – 250 KM. 

Rebell 600

Podwójny sukces
Podczas minionych targów Pola-

gra Premiery, flagowa odmiana kuku-
rydzy Rosomak zdobyła oba możli-
we do uzyskania wyróżnienia. Ozna-
cza to dwa Złote Medale – jeden 
nadany przez jurorów, którymi są 
eksperci w poszczególnych katego-
riach wystawców. Natomiast drugi 
medal to „Wybór Konsumentów” 
czyli uznanie producentów i sympa-
tyków kukurydzy, którzy oddając 
swoje głosy w internecie oraz pod-
czas trwania targów dokonują wybo-
ru preferowanej przez siebie odmia-
ny. W tegorocznej edycji z dużą 
przewagą w głosowaniu rolników 
zwyciężył Rosomak.

– Rosomak to jedna z naszych 
najlepszych odmian. Uznaliśmy, że 
jest w stanie spełnić wszystkie 
warunki udziału w konkursie i ma 

na chwilę obecną największe szanse na zdobycie medalu. Rosomak 
jest pierwszą odmianą wyhodowaną z udziałem linii DH (podwojo-
nych haploidów). Homozygotyczność takiej linii wykorzystana w pro-
cesie hodowli pozwala na znaczące skrócenie czasu potrzebnego na 
uzyskanie odmiany w porównaniu z tradycyjnym chowem wsobnym. 
Myślę, że metoda hodowli spełniła jeden z warunków konkursu, jakim 
jest nowoczesność zastosowanych rozwiązań. Ważnym wyznaczni-
kiem ocenianych produktów jest także ekonomiczność produktu. 
W przypadku Rosomaka to jest krajowa produkcja nasienna pozwala-
jąca na obniżenie ceny z korzyścią dla rolnika – mówi Władysław 
Poślednik, Prezes Zarządu HR Smolice.

Mgr inż. Władysław Poślednik – pre-
zes Zarządu spółki podczas dekoracji
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Białe Tango
Poznańska Hodowla Roślin 

Sp. z o.o. Tulce ma prawo być 
dumna z Tanga, biało kwitnącej 
odmiany łubinu wąskolistnego 
(Złoty Medal Polagry). Tango jest 
odporne na suszę i wiele chorób. 
Posiada dobrą wartość żywienio-
wą. To sprawie, że Tango jest 
bardzo popularną i szybko zdo-
bywającą rynek odmianą. 
W ubiegłym roku stanowiło aż 
21% zasiewów łubinu wąskolist-
nego. Wszystko wskazuje na to, 
że w najbliższym sezonie na 
polach będzie jeszcze więcej 
białego kwiecia.

Syngenta liderem

Już w 2014 roku Syngenta wysunęła się na pozycję lide-
ra, zajmując ex aequo pierwsze miejsce pod względem 
wielkości sprzedaży na rynku środków ochrony roślin 
w Polsce. W 2015 roku firma utrzymała swoją pozycję ryn-
kową – a to głównie za sprawą rosnącego zapotrzebowania 
na fungicydy i zaprawy nasienne. Wyniki badań rynko-
wych pokazują, że wachlarz produktów oferowanych przez 
Syngentę jest najlepiej dopasowany do potrzeb rynku.

W tym sezonie firma wprowadza do sprzedaży kilka 
nowości. Moddus Start jest nowym regulatorem wzrostu, 
specjalnie zaprojektowanym do wczesnych zabiegów 
w intensywnie prowadzonych łanach zbóż. Seguris Opti 
– to połączenie dwóch najwyższej klasy fungicydów 
o silnym i długotrwałym działaniu na główne choroby 
grzybowe w zbożach. Axial One – to połączenie pinoxade-
nu oraz florasulamu, gwarantujące wysoką skuteczność 
działania na chwasty jednoliścienne i dwuliścienne.

Równie ciekawie wygląda oferta firmy w sektorze 
materiału siewnego. Warto zwrócić uwagę m.in. na cztery 
odmiany kukurydzy, przodujące w badaniach COBORU 
2015: SY Talisman, SY Enigma, SY Amboss oraz 
SY Rotango. W 2015 roku wyróżniały się one wysokim 
plonem na tle innych odmian.

Nagrodę odbiera Zdzisław 
Paszkiewicz, prezes 
Zarządu PHR Tulce

Harnaś i Harenda
...to złoci medaliści tegorocznych targów Polagra Premie-
ry w Poznaniu. Harnaś – to odmiana owsa zwyczajnego, 
Harenda – pszenica zwyczajna jara. Obie odmiany zare-

jestrowano w 2014 roku, a ich 
matką jest Małopolska Hodowla 
Roślin. Zostały nagrodzone Zło-
tym Medalem Polagry. Zasłuże-
nie.

Do Harnasia już przylgnęła 
nazwa „władca pól”. Bo charak-
teryzuje go dobra zdrowotność, 
wysoka odporność na mącznia-
ka prawdziwego, helmintospo-
riozę i septoriozę liści, bo jest 
plenny na terenie całego kraju 
(w 2014 – 103% wzorca). Prze-
wyższa plonem najlepsze 

odmiany wzorcowe. Jest żółtoziarnisty, odporny na wyle-
ganie, dojrzewa równomiernie. Stanowi wartościową 
paszę.

Harenda – rewelacyjna plenność od morza do Tatr 
(109% wzorca na a1 i 104% – na a2). Też niełatwo ulega 
chorobom, toleruje zakwaszenie gleby. Posiada dobre 
parametry ziarna. Jest przydatna do siewów późnojesien-
nych. Stanowi wzorzec w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU.

Analiza portfolio Syngenta wyraźnie pokazuje, że nasze produkty są 
najlepiej dopasowane do rynku – powiedziała Dorota Mazurek, dyrek-
tor Marketingu na Polskę

Solidność popłaca
Śliczna Zielona Wieś koło Rawicza słynie z produkcji 

znanych już nie tylko w kraju opryskiwaczy. Małe i duże, 
przyczepiane i zawieszane, sadownicze i polowe, o roz-
piętości belek 6–28 m, pojemności 1000–5000 l – wszyst-
kie znajdują nabywców. Ale w firmie Tad-Len wciąż myśli 
się o doskonaleniu maszyn i urozmaicaniu oferty. Stąd też 
bramy pachnącej jeszcze farbami hali opuszczają coraz 
nowocześniejsze opryskiwacze, kosiarki, pompy tłoczące, 
brony, rozdrabniacze do gałęzi, agregaty uprawowe…

Produkty ze znakiem Tad-Len zdobywają wiele nagród 
podczas rolniczych wystaw, a stoisko firmowe jest wprost 
oblegane. To również dowody świadczące o solidności 
firmy.

Tad-Len zaprasza na AGROTECH – stoisko ZF 25
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Pierwsza 
polska odmiana…
… pszenicy ozimej typu orkisz – Rokosz – jest na naszym 
rynku produktem przełomowym. Łączy w sobie nowocze-
sność z tradycyjnymi walorami tego zboża. Charakteryzuje 
się jednak dużo lepszą wymłacalnością, na czym korzysta 
przemysł młynarski. Plonowanie przewyższa dostępne 
obecnie na rynku odmiany pszenicy orkisz, a cechy jako-
ściowe plasują Rokosza powyżej wielu parametrów wzor-
cowej odmiany pszenicy miękkiej w COBORU. Złoty 
Medal Polagry był strzałem w dziesiątkę i... potwierdze-
niem jakości pracy Hodowli Roślin Strzelce. 

Cieszymy się, że możemy oddać Czytelnikom 
kolejną edycję Katalogu. Poprzednia spotkała się 
z zainteresowaniem i uznaniem odbiorców, które 
przerosło nasze oczekiwania. Jednocześnie było 
potwierdzeniem, że rynek oczekuje takiego wydaw-
nictwa, będącego obiektywną informacją o ofercie 
handlowej środków do nawożenia, żywienia, sty-
mulacji i podnoszenia jakości gleb.

Wierzymy, że nasz Katalog stanie się źródłem 
użytecznych informacji dla rolników i pomoże im 
osiągnąć sukces w produkcji roślinnej. Życzymy 
Państwu, abyśmy na koniec roku 2016 cieszyli się 
razem z Wami z wysokich plonów, zadowalających 
cen na płody rolne, no i niskich cen środków do 
produkcji rolniczej.

Redakcja

Wszystko 
o nawożeniu

O nawożeniu, środkach wapnujących, 
stymulatorach wzrostu i środkach 
poprawiających właściwości gleby piszą 
wybitni specjaliści. 

NOWA PUBLIKACJA „ZAGRODY”

..

PRODUCENCI
DAWKI

TERMINY

2016 r.

www.eZagroda.pl

Fot. AGROMIX

Katalog nawozów, rodków wapnuj cych, stymulatorów wzrostu 

i rodków poprawiaj cych w a ciwo ci gleby

UKAZUJE SI  OD 1998 ROKU

Również 
dla zwierząt

Do niedawna firma TimacAgro kojarzona była głów-
nie z nawozami – i nawozy w dalszym ciągu zajmować 
będą w jej ofercie miejsce zmaczące. Jednak w połowie 
2015 r powołany został nowy dział zootechniczny – 
Animal Nutition. Zatrudniono wysoko wykwalifikowa-
nych doradców z zakresu żywienia zwierząt, którzy 
mają pomóc rolnikom w prawidłowym wykorzystaniu 
nowoczenych produktów. 

W tym roku firma wprowadza na rynek pakiety 
dodatków mineralnych do pasz. Są one precyzyjnie 
dobrane do indywidualnych potrzeb poszczególnych 
gatunków zwierząt. Dodatki znacznie poprawiają ich 
zdrowotność i płodność. W ofercie znalazły 
się również produkty przeznaczone do 
utrzymania higieny w budynkach inwen-
tarskich. Firma TimacAgro jest częścią 
międzynarodowej grupy działającej 
w 46 krajach. Zatrudnia około 7 tys. 
pracowników. Dysponuje własnymi 
zakładami produkcyjnymi oraz cen-
trami badawczymi. Na polskim 
rynku jest obecna od ponad 10 lat. 

Polska
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Aktualna oferta Metal-Fach zawiera niemal komplet 
rolniczych maszyn. Docierają już na wszystkie kontynen-
ty i wszędzie są chwalone za niezawodność.  Lista wciąż 
doskonalonych produktów sokólskiej firmy jest wyjątko-
wo obszerna: prasy zwijające, owijarki do bel, chwyta-
ki, ładowacze czołowe z kompletnym osprzętem, wozy 
paszowe, przeróżnej ładowności rozrzutniki  obornika, 
przyczepy, agregaty uprawowe (talerzowe, zębate, 
podorywkowe), pługi…

Niedawno na pola wyjechał nowy model rozrzutnika 
N272/3 Viking. Ten olbrzym może zabrać aż 14 ton oborni-
ka. Jego podwozie typu tandem zostało oparte na resorach 
parabolicznych. Zamontowana w nim wzmocniona kon-
strukcja przenośnika podłogowego, sterowanego napędem 
hydraulicznym, posiada ogniwa o grubości 14 mm. To 
urządzenie uniwersalne. Dzięki wyposażeniu go w specjal-
ny adapter przy jego pomocy można roztrząsać różne 
rodzaje obornika, torfu czy kompostu. Maszyna jest efek-
tywna, trwała, bezpieczna. Napinanie łańcuchów przeno-

śnika odbywa się za pośrednictwem śrub naciągowych. 
Ponadto zastosowano w nim specjalną ochronę przed prze-
ciążeniem za pomocą sprzęgła ciernego. Odpowiednia 
konstrukcja maszyny umożliwia równomierne rozrzucanie 
masy obornika od 8 do 12 m.  

Na uwagę zasługuje też potężny, silny i nowoczesny 
U786. Mowa o nowym agregacie uprawowo-ściernisko-
wym. Jego szerokość robocza wynosi 8 m, zapotrzebowa-
nie mocy – 280–400 KM, średnica talerzy – 620 mm,   
masa  – 9600 kg. 

Więcej informacji: www.metalfach.com.pl. Maszyny 
z Sokółki będzie można obejrzeć podczas targów AGRO-
TECH w Kielcach – stoisko A 17.

Zachodniopomorski Ośrodek Doskonalenia Rolni-
czego ponownie liderem. Organizowane w Barzkowi-
cach targi AGRO POMERANIA okazały się najlepsze 
w kraju. Ranking Magazynu Ogólnopolskiego ZAGRO-
DA  jest wyjątkowo obiektywny – o wyborze zwycięzcy 
decydują tylko wystawcy, przedstawiciele firm, którzy 
biorą udział w większości tego typu imprez. Z kronikar-
skiego obowiązku dodamy, że na AGRO POMERANIĘ   
2015 wskazało aż 61 proc. ankietowanych.

A teraz kilka mających wagę liczb. Do Barzkowic 
w roku ubiegłym przyjechało ponad 100 tys. rolników. 
Odwiedzili 75 wystawców z branży maszyn i sprzętu, 
50 firm ogrodniczych i szkółkarskich.  Brali udział 
w przeglądzie bydła mięsnego i mlecznego, krów, pta-
ków hodowlanych oraz królików – łącznie podziwiali 
ponad 1000 zwierząt. Byli gośćmi tzw. zagród edukacyj-
nych, oceniali bydło  (większość tytułów Super Cham-
piona zdobyli hodowcy OHZ Lubiana), wybrali naj-
wspanialszy wieniec dożynkowy, Sołtysa Roku, Mistrza 
Agroligi, Najlepszego Młodego Hodowcę, słuchali rad 
dietetyków. Podziwiali setki prac rękodzielniczych 
i dzieł zachodniopomorskich malarzy. Oklaskiwali 150 
zawodników konkursu jeździeckiego w skokach…

Długo można wymieniać  barzkowickie atrakcje. Ale 
– zauważmy – to nie atrakcje są najważniejsze. Każda 
z nich jest przecież finałem długo trwających projektów 
i przedsięwzięć  Ośrodka. I nie są tworzone ad hoc, ale 
z myślą o rozwoju  wszystkich dziedzin rolnictwa, pie-
lęgnacji lokalnej kultury, ba, nawet popularyzacji zdro-
wego odżywiania się.

W Barzkowicach od zawsze dominuje solidność  
i zadziwiająca skuteczność. Stąd renoma Ośrodka 
i popularność AGRO POMERANII. Skromny puchar 
przekażemy więc ludziom godnych znakomitszych 
wyróżnień. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Zespół  ZAGRODY

Targowy Lider 2015

AGRO POMERANIA

Nowoczesność i doskonałość
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Ponadto z powodu niekorzystnych 
warunków atmosferycznych 

(susza) o ponad 20 proc. niższe niż 
rok wcześniej były też plony. Przecięt-
nie zebrano 54,4 ton z hektara. 
W rezultacie skupiono tylko 9359 tys. 
ton surowca, na szczęście o dość 
wysokiej zawartości cukru – 17,67 
proc. 

Niewysoka w konsekwencji była 
w czasie ostatniej kampanii produkcja 
cukru – wyprodukowano zaledwie 
1464,4 tys. ton.  Mimo tak niskiej pro-
dukcji, dokładnie o 59 tys. ton prze-
kroczona została przydzielona Polsce 
przez Komisję Europejską kwota pro-
dukcji cukru (1405 tys. ton). Jednak, 
począwszy od przyszłego roku, tzw. 
kwotowanie, czyli limitowanie pro-
dukcji cukru zostanie zniesione. 
Wbrew oczekiwaniom, że zarówno 
plantatorzy jak i producenci cukru 
z ulgą powitają odbiurokratyzowanie 
w UE kolejnego sektora gospodarki 
żywnościowej, wśród części z nich 
decyzja ta spotyka się z niechęcią, 
a polskie Ministerstwo Rolnictwo 
i Rozwoju Wsi zapowiada, że rozpocz-
nie starania o odroczenie tego posta-
nowienia i będzie szukało w tym 
sojuszników wśród innych krajów 
UE. Zapewne nic to jednak nie da.

Produkcja cukru jest zależna 
przede wszystkim od ilości i jakości 
dostarczonego cukrowniom surowca, 
z kolei ilość i jakość buraków cukro-
wych bardzo mocno zależy od ilości 
opadów w okresie wegetacji oraz od 
liczby dni słonecznych i temperatury. 
Otóż, o ile dni słonecznych i z wyso-
kimi temperaturami było w okresie 
wegetacji buraków aż nadto, to opa-
dów było zdecydowanie za mało. 

Począwszy od roku 2009, w kam-
panii cukrowniczej w Polsce bierze 

udział tylko 18 cukrowni, w tym 7 
należących do Krajowej Spółki Cukro-
wej SA „Polski Cukier”, pozostałe 
należą do trzech koncernów niemiec-
kich. Przypada na nie około 60 proc. 
produkcji cukru w Polsce. Dziś nie-
którzy politycy uważają to za nieko-
rzystne, gdyż, ich zdaniem, właścicie-
lami w przemyśle cukrowniczym 
powinni być pracownicy cukrowni 
oraz plantatorzy buraków cukrowych, 
ale przy takiej jak wówczas liczbie 
zakładów (76) i przy tak dużej liczbie 
plantatorów (około 300 tys.) było to 

zadanie nie do wykonania. Poza tym 
na gruntowną modernizację przemy-
słu cukrowniczego nie było kapitału. 

Zdolność przerobowa cukrowni 
w Polsce z każdym rokiem wzrasta. 
Równocześnie stają się one coraz 
mniej uciążliwe dla środowiska natu-
ralnego, o czym świadczy to, że mniej-
sze jest w nich teraz zużycie takich 
materialnych czynników jak woda, 
węgiel, kamień wapienny i koks, 
mniejsze niż kiedyś jest też przypada-
jące na tonę produktu (cukru) zużycie 
energii elektrycznej i cieplnej. Przy-
kładowo, niegdyś woda zużywana 
w przetwórstwie buraków cukrowych 
ważyła 10 razy więcej niż same bura-
ki, a obecnie niektóre cukrownie 
wcale nie pobierają już do tego celu 
wody. Z prostego powodu – jest ona 
w burakach. 

Zużycie węgla zmniejszyło się 
trzy- a nawet czterokrotnie, zużycie 

koksu – średnio trzykrotnie. Zmniej-
szyło się też zużycie energii, To ostat-
nie jest teraz mniejsze nie tylko 
w przetwórstwie buraków cukrowych, 
ale także przy ich uprawie. 

W cukrowniach coraz mniejsza jest 
również emisja dwutlenku węgla. 
Wespół z plantatorami buraków cukro-
wych, cukrownie w istocie produku-
ją... tlen! Czyli, jak twierdzi przewod-
niczący Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia Techników Cukrowników, Sta-
nisław Świetlicki, przemysł cukrowni-
czy nie jest szkodnikiem a… uzdrowi-

cielem środowiska naturalnego. Dlate-
go cukrownie nie powinny ponosić 
opłat za emisję dwutlenku węgla. 

Na koniec łyżka dziegciu. Z powo-
du rosnącego w świecie popytu na 
cukier oraz nieco mniejszej obecnie 
jego podaży, ceny cukru będą teraz 
rosły, Także w Polsce, gdzie spożycie 
cukru ocenia się na około 1650 tys. 
ton. 

Jednakże w krajach rozwiniętych, 
w tym także i u nas, nasila się od kilku 
lat antycukrowa kampania dietety-
ków, którzy cukier uważają za jeden 
z najbardziej szkodliwych dla zdro-
wia produktów. Dlatego w czasie 
pokampanijnej konferencji zgłoszono 
pomysł zorganizowania takiego jak 
przed wojną konkursu na hasło pro-
mujące cukier. Wtedy z hasłem 
„Cukier krzepi” wygrał ten konkurs 
znany pisarz, Melchior Wańkowicz. 

Edmund Szot

Cukier coraz mniej słodki
Polska jest trzecim w Unii Europejskiej producentem cukru (za Francją 
i Niemcami). W ubiegłym roku powierzchnia uprawy buraków 
cukrowych w Polsce zmniejszyła się do 171 tys. ha, czyli w porównaniu 
z rokiem 2014 o 13,2 proc.

Począwszy od przyszłego roku, tzw. 
kwotowanie, czyli limitowanie produkcji 
cukru zostanie zniesione.
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Podobny rozwój sytuacji na pol-
skiej wsi przewiduje zapewne 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, które przygotowało projekt usta-
wy „O wstrzymaniu sprzedaży nieru-
chomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie nie-
których innych ustaw”. Chodzi o to, 
że 1 maja 2016 r. kończy się ochronny 
okres dla polskiej ziemi, którą po tym 
terminie będą mogli kupować 
„odmieńce” z każdego kraju UE. Tak 
to jest zapisane w traktacie akcesyj-
nym o przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej. 

Ale traktaty sobie, a życie sobie. 
Otóż polski minister rolnictwa propo-
nuje teraz wstrzymanie przez okres 5 
lat sprzedaży państwowych gruntów 
oraz „zdyscyplinowanie” obrotu grun-
tami prywatnymi, co kryje się pod 
słowami „o zmianie niektórych innych 
ustaw”. Dlatego po 1 maja br. polskiej 
ziemi nie będą mogli nabyć nie tylko 
cudzoziemcy, ale i tubylcy, jeśli nie 
spełnią przedtem kilku warunków.

Szlaban dla cudzoziemców
We władaniu Agencji Nierucho-

mości Rolnych znajduje się 1,49 mln 
ha użytków rolnych, z czego około 1,1 
mln ha przekazane jest obecnie 

w dzierżawę. Tylko tyle zostało Agen-
cji z przejętych niegdyś po likwidacji 
PGR i przejęciu zasobów Państwowe-
go Funduszu Ziemi 4,74 mln ha pań-
stwowych gruntów. 3,2 mln ha zdoła-
ła ona przekazać w trwałe użytkowa-
nie innym podmiotom, głównie w for-
mie sprzedaży, ale też i nieodpłatnie. 

Część gruntów sprzedała Agencja 
w poprzednich latach cudzoziemcom. 
Ogółem w latach 1990–2014 wydano 
24,7 tys. zezwoleń na sprzedaż obco-
krajowcom około 52 tys. ha nierucho-
mości gruntowych. Z danych Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych wyni-
ka, że do końca 2014 roku cudzoziem-
cy nabyli w Polsce około 50 tys. ha, co 
stanowi 0,16 proc. powierzchni całe-
go kraju. Z tych 50 tys. ha tylko około 
10 proc. to była ziemia rolna.

Obawy, że po 1 maja br. cudzo-
ziemcy rzucą się nagle, by kupować 
na gwałt polską ziemię rolną, są 
mocno przesadzone. A to dlatego, że 
po trzykrotnie niższej cenie mogą ją 
obecnie kupić we wszystkich krajach 
nadbałtyckich (na Litwie, Łotwie 
i w Estonii), dwa razy tańsza jest zie-
mia rolna na Węgrzech i w Bułgarii, 
znacznie taniej można ją też nabyć 
w Rumunii, na Słowacji czy w Cze-
chach. Ba, niżej niż Polska wyceniają 

swoje grunty rolne także takie kraje 
jak Szwecja i Francja. Jeśli zatem ktoś 
z Unii Europejskiej zapała nagłą miło-
ścią do ziemi, to taniej i bez przeszkód 
będzie mógł ją nabyć w innych kra-
jach UE. W Polsce przez co najmniej 5 
lat już jej nie kupi.

Trudności dla tubylców
Ale po wejściu w życie propono-

wanej ustawy, ziemi rolnej nie kupi 
także Polak, który nie jest rolnikiem. 
To znaczy, jeśli przez poprzednie 5 lat 
nie mieszkał w gminie, w której chce 
teraz kupić ziemię i nie prowadził 
przez ten czas osobiście gospodarstwa 
rolnego. Ponadto musi zadeklarować, 
że nabytych gruntów przez następne 
10 lat nie sprzeda ani nie przekaże 
nikomu w dzierżawę. Jest to prawdzi-
wy kij w szprychy dotychczasowego 
obrotu ziemią rolniczą, bo w niektó-
rych regionach kraju 9 na 10 obec-
nych nabywców ziemi rolniczej nie 
jest rolnikami. 

Co więcej, proponuje się, by Agen-
cja Nieruchomości Rolnych mogła 
ingerować także w prywatny obrót 
ziemią. Otóż w projekcie wspomnia-
nej ustawy zapisano, że przeniesienie 
prawa własności gruntów, w tym 
i przejęcie spadku po rodzicach będzie 

Chodziły tu Niemce...
„Chodziły tu Niemce, chodziły odmieńce, dawały za rolę nowiutkie 
czerwieńce” – informowali, zarazem się nawzajem ostrzegając, mieszkańcy 
polskich wsi w czasie zaborów. Bo czerwieńce miało się potem tylko do 
czasu, a ojcowizna była już w obcych, w dodatku niemieckich rękach. 
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wymagało zgody Agencji Nierucho-
mości Rolnych. A ta może takiej zgody 
nie wyrazić jeśli rolnik nie zadbał 
o to, by któreś z jego dzieci zdobyło 
wykształcenie rolnicze. W takim przy-
padku pierwszeństwo do nabycia 
gruntów będzie miała ANR, która 
w dodatku kupi je po ustalonej przez 
siebie cenie! 

Zdaniem prawników, byłoby to 
sprzeczne z zapisami Konstytucji RP, 
a także niezgodne z prawem unijnym! 
W istocie rolnik posiadałby bowiem 
odtąd ziemię tylko jakby w dożywo-
ciu, nie mógłby natomiast swobodnie 
swoimi gruntami dysponować. 

Ustawa w proponowanej przez 
ministra rolnictwa wersji byłaby, po 
pierwsze, niezwykle korupcjogenna, 
po drugie – otwierałaby drogę do stop-
niowej nacjonalizacji prywatnej wła-
sności rolników.

Nieszczęśliwe następstwa takiej 
ustawy stałyby się widoczne natych-
miast po jej uchwaleniu. Otóż spowo-
dowałaby ona znaczny spadek cen 
ziemi rolniczej. Tym samym przesta-
łaby ona być intratną lokatą kapitału, 

jaką była dotychczas. Ceny ziemi rol-
niczej w Polsce wzrastają już od lat, 
w tempie prawdziwie imponującym. 
W latach 2005–2014 w prywatnym 
obrocie ziemią cena jednego hektara 
gruntów wzrosła z 6634 zł do 32 317 
zł, czyli prawie 5-krotnie! Państwowe 
grunty były zbywane po cenie o kilka-
naście proc. niższej. 

Najwyższe ceny ziemi rolniczej 
w obrocie prywatnym utrzymują się 
w regionach o tradycyjnie wysokiej 
produkcji i wysokiej kulturze rolnej. 
A więc w województwie wielkopol-
skim, kujawsko-pomorskim i opol-
skim, najniższe zaś występują w woje-
wództwach o najbardziej rozdrobnio-
nej strukturze agrarnej, a więc w woj. 
podkarpackim, lubelskim i święto-
krzyskim. 

Zapowiadane zmiany w gospodar-
ce ziemią już ostudziły zapał zarówno 
do jej sprzedaży jak i do kupna. Licz-
ba telefonów w biurach Agencji Nie-
ruchomości zmniejszyła się wielo-
krotnie. Rolnicy nie wiedzą, jaki osta-
tecznie kształt przyjmie ustawa, nie 
wiedzą tego także urzędnicy w gmi-

nach tak jak i w biurach notarialnych. 
Ludzie zachodzą w głowę, jaki jest 
w istocie cel nowelizacji podobnej 
ustawy, która z inspiracji PSL została 
przyjęta przez Sejm dopiero w ubie-
głym roku i którą podpisał nowy już 
prezydent RP, Andrzej Duda. 

W obu tych ustawach, to znaczy 
tej, która obowiązuje obecnie i tej, 
której wprowadzenie proponuje Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
jest tylko jeden wspólny mianownik: 
niechęć do gospodarstw o powierzch-
ni ponad 300 ha. Tworzenie takich 
gospodarstw stanie się, a właściwie 
już jest prawie niemożliwe. Dlaczego, 
tego nie wie nikt. Czy jest to maksy-
malna wielkość gospodarstwa rolne-
go, po przekroczeniu której przestaje 
ono być „rodzinne” i musi korzystać 
z nielubianej w rolnictwie siły najem-
nej? Czy dlatego, że będzie osiągać 
nieakceptowany społecznie poziom 
dochodów? Odpowiedzi na te pytania 
trzeba szukać nie tyle w ekonomii, co 
w psychologii. 

Anna Grabowska

Model DS 3 DS 4 DS 5
Liczba korpusów 3 4 5

Waga z zabezpieczeniem hydraulicznym [kg] 1340 1600 1950

Prześwit pod ramą [cm] 80 80 80

Odstęp między korpusami [cm] 100 100 100

Szerokość orki [cm] 120–150 160–200 200–250

Zapotrzebowanie mocy [KM] 70–110 90–150 150–200

Zabezpieczenie przeciw kamieniom Kołkowe – Model DSK, Hydrauliczne – Model DSH

AGRO-TOM, ul. Błonie 46, 63-860 Pogorzele, tel. 607 512 199, 635 512 199, e-mail: biuro@agro-tom.eu

Model DS 3 DS 4 DS 5
Liczba korpusów 3 4 5

Pług Obrotowy – DS

www.agro-tom.eu
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Czy klienci są świadomi czego ocze-
kiwać od Grupy Azoty ?

– Pewnie różnie do tego podcho-
dzą. Aby dostarczać odpowiednią 
wartość, należy dobrze poznać swoje-
go klienta. Wiele wysiłku wkładamy 
w poznanie uczestników rynku rolne-
go, ale przyznam, że nie jest to takie 
proste. Niewiele jest badań dotyczą-
cych np. dochodowości gospodarstw 
rolnych, źródeł i sposobu finansowa-
nia czy modelu zarzadzania. Staramy 
się prowadzić również własne bada-
nia, by poznać lepiej naszych klien-
tów. Polski rolnik w ciągu ostatnich 
lat bardzo zmienił się. Jest bardziej 
wykształcony, ciekawy nowych roz-
wiązań i nowych narzędzi zarządza-
nia swoim gospodarstwem. Proszę 
powiedzieć, jak np. interpretować 
często w mediach przytaczany zwrot, 
że rolnik produkuje poniżej kosztu 
wytworzenia. Jaki jest koszt wytwa-
rzania u tego który pracuje na 3 ha, 
a jaki u tego który pracuje na 300 ha? 
W woj. zachodniopomorskim zużywa 
się trzykrotnie więcej nawozów niż na 
Podkarpaciu. W woj. opolskim plono-
wanie jest ponad 2,5 krotnie większe 
niż w małopolskim – więc siłą rzeczy 
poziom kosztów i przychodów jest 
bardzo zróżnicowany. W Polsce mamy 
blisko 1,5 mln gospodarstw, ale tylko 
około 200 tys. określa się jako te, które 
posiadają zdolność konkurencyjną.  
Aby rozwijały się szybciej, nie wystar-
czy mistrzostwo w produkcji rolnej, 
należy rozwijać umiejętności zarza-
dzania ryzykiem, zmianą, projektami 
czy finansami. Chcemy wspierać ten 
proces.

Mówi Pan o umiejętności zarzą-
dzania. To jest rzeczywiście słaba 
strona naszego rolnictwa. Czy Grupa 
Azoty zamierza prowadzić edukację 
z zakresu szeroko pojętego zarządza-
nia, marketingu itp.?

– We współpracy z SGGW już 
czwarty rok prowadzimy studia 
podyplomowe. Obserwujemy duże 

zainteresowanie tymi studiami, ale 
też dużo pracy wkładamy w to, by 
podnosić ich jakość. Zajęcia prowa-
dzą nie tylko wykładowcy akademic-
cy, ale i praktycy. Zapraszamy do 
wykładów najlepszych specjalistów 
z różnych dziedzin i uczelni. 
W ramach studiów są organizowane 
wizyty na poletkach       doświadczal-
nych, w zakładach produkujących 
nawozy.  To są ciekawe wizyty; słu-
chacze zupełnie inaczej patrzą na 
wyprodukowany w naszych zakła-
dach nawóz. Pomaga to nam budo-
wać dobre relacje z naszymi partne-
rami gospodarczymi. 

Zamierzamy też uruchomić studia 
z zarządzania gospodarstwem rolnym 
– na poziomie MBA. Chcemy wyko-
rzystać w tym celu potencjał np. 
Harvard Business Review Poland oraz 
praktyków, ludzi sukcesu branży agro. 
Byłyby to studia dla przedsiębiorców 
rolnych, którzy uzupełniliby swoją 
wiedzę o nowe obszary zarządzania, 
np. jak korzystać z informacji z giełdy 
w Paryżu, jak zachowywać się w kry-
zysie, jak czytać i wykorzystywać 
rachunek wyników czy przepływów 

finansowych, jak podejmować decy-
zje inwestycyjne i tak dalej.  

Ponad 70% nawozów sprzedajemy 
w Polsce i polski rolnik jest dla nas 
najważniejszym klientem.  Polska 
posiada czwarty areał ziem upraw-
nych w Europie – ogromny obszar 
rolniczy, gdzie producent tak duży jak 
Grupa Azoty ma jeszcze ogromny 
potencjał rozwoju. Polska jest też kra-
jem, w którym jest stosunkowo mało 
dobrych gleb – nawet w porównaniu 
do naszych sąsiadów. Z takich gleb 
można „wyciągnąć” lepsze plony – ale 
tu potrzebna jest odpowiednia wie-
dza. Powiem nawet – sztuka nawoże-
nia. 
…a w ten sposób budujecie swój 
rynek, w długiej perspektywie ?

– Staramy się budować dobre rela-
cje  z naszymi odbiorcami końcowy-
mi. To również jest rodzaj kapitału, 
w naukach o zarządzaniu, zwany 
kapitałem relacyjnym, który można 
zamienić na wartość rynkową. Ale 
musimy dowieść, że nasze produkty 
służą osiąganiu sukcesów bizneso-
wych naszych klientów.  
Czyli, doradztwo ?

– Tak. Przykładowo, realizujemy 
obecnie, we współpracy z Okręgowy-
mi Stacjami Chemiczno-Rolniczymi 
program „Grunt to Wiedza”, w ramach 
którego chcemy w ciągu trzech lat 
przebadać gleby naszych 1860 klien-
tów.  Bez wiedzy, czym dysponujemy 
nie możemy racjonalnie aplikować 
odpowiednich nawozów.
Co przedsiębiorcy rolni będą z tego 
mieli?

– Przede wszystkim, oni będą mieli 
to badanie za darmo. Czyli będą mieli 
wiedzę, jaką zasobnością gleb w skład-
niki pokarmowe dysponują. 

W ciągu ostatnich kilku lat  zmie-
niliśmy nasze postrzeganie relacji 
producent – klient. Zaczęliśmy komu-
nikować się z przedsiębiorcą rolnym 
i z dystrybutorem nawozów. Chcemy 
dostarczać nie tylko nawóz, ale kon-

Relacje z klientami to nasz kapitał
Wywiad z dr. ZENONEM POKOJSKIM, wiceprezesem 
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA, 
laureatem pierwszej edycji ogólnopolskiej Nagrody Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes”.
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kretną wartość, zatem produkt i wie-
dzę.  Po to zbieramy informacje 
z rynku, aby przekładały się one na 
procesy produkcyjne i na decyzje 
dotyczące nowych formuł nawozo-
wych. W ten sposób powstały nowe 
centra logistyczne RSM i RSMS. Rol-
nicy prowadzący duże gospodarstwa 
mają bliższy dostęp do tych miejsc. 
Co więcej, mogą uzupełnić skład 
nawozów o  mikroelementy, stosow-
nie do potrzeb gleb czy konkretnych 
upraw.  To jest reakcja na sygnały, 
które spływają z rynku. My te raporty 
śledzimy i staramy się, mimo że Azoty 
są wielką firmą, w miarę szybko reago-
wać.
Czego rolnicy mogą spodziewać się 
od GRUPY AZOTY w 2016 r.?

– Rok 2016 będzie rokiem przeło-
mowym, biorąc pod uwagę ofertę 
handlową Grupy Azoty Puławy. To 
pierwszy krok Puław w kierunku 
nawozów stałych o większym rozmia-
rze granul. Dotychczas dużą popular-
nością cieszyły się nasze nawozy 
o wielkości granul 1–4 mm:  Pulan® – 
saletra amonowa i Pulrea® – mocz-
nik.  Właśnie zakończyliśmy projekt 
o budżecie 137,5 mln zł i wkrótce 
w polskich gospodarstwach zagoszczą 
nawozy o rozmiarze 3–5 mm Pulgran® 
i Pulgran®S. Obydwa produkty będą 
produkowane w postaci białych półs-
ferycznych pastylek otrzymywanych 
na rotoformerach. Dzięki większym 
granulom, będą to produkty segmentu 
Premium – dla wymagających i inno-
wacyjnych rolników. Przy prawidło-
wym ustawieniu rozsiewaczy  będzie 
możliwy rozsiew w granicach 24–36 
metrów. Jest to wyjątkowo przydatne 
podczas aplikacji rozsiewaczami 
nawozów o dużej szerokości roboczej. 
Większe granule w stosunku do Pula-
nu i Pulrea umożliwią także łatwiej-
sze mieszanie z nawozami o podob-
nym uziarnieniu i gęstości nasypo-
wej. 

PULGRAN® o 46% zawartości 
azotu w formie amidowej powinien 
pojawić się na rynku już w pierw-
szym kwartale 2016. Po kilku kolej-
nych miesiącach zamierzamy wpro-
wadzić PULGRAN®S – siarczan mocz-
nikowo-amonowy. Doskonały dla 
roślin wykazujących duże zapotrze-
bowanie na siarkę i wyjątkowo przy-
datny na glebach o niskiej zawartości 
siarki. Produkt zawiera dwie formy 
azotu w korzystnych proporcjach, 

zawarta w nim siarka  jest w formie 
siarczanowej czyli łatwo dostępnej 
dla roślin. 

Zakład pracuje bez przestojów 24 
godziny na dobę przez 365 dni w roku. 
Wszystkie operacje logistyczne są 
dostosowane do planów produkcyj-
nych i planów sprzedaży. Aby zapew-
nić bezpieczeństwo i ciągłość produk-
cji, dziennie ładowanych jest 250 
samochodów i 150 wagonów kolejo-
wych.
Powołaliście do życia Centrum Kom-
petencji PUŁAWY, które jest inicjato-
rem i wykonawcą wielu ciekawych 
projektów. Jak Centrum Kompetencji 
może być przydatne dla producen-
tów rolnych ?

Zmienia się rolnictwo, zmienia 
się i Grupa Azoty. Wychodząc 
naprzeciw nowym oczekiwaniom 
uczestników rynku rolnego, utwo-
rzyliśmy płaszczyznę do wymiany 
informacji, doświadczeń oraz wie-
dzy przedsiębiorców i doradców rol-
nych, instytucji nauki, a także szero-
ko rozumianego biznesu o nazwie 
Centrum Kompetencji Puławy. Bo 
przecież w Puławach istnieje duży 
potencjał kapitału intelektualnego 
w obszarze agro. Tu mamy Instytut 
Nowych Syntez Chemicznych, 
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gle-
boznawstwa oraz oczywiście Zakła-
dy Azotowe, które zatrudniają ponad 
3 300 osób. Grzechem byłoby tego 
potencjału nie wykorzystać. Uznali-
śmy, że do tego musi dojść jeszcze 
jeden, najważniejszy element – 
klient, reprezentowany przez swoje 
zrzeszenia. Początkowo zakładanym 
celem była realizacja przedsięwzięć 
kształtujących i promujących model 
współczesnego przedsiębiorcy rol-
nego, podnoszenie kompetencji 
w zakresie efektywności gospodaro-
wania, prowadzenie i popularyza-
cja badań dotyczących nawożenia 
oraz budowanie nowatorskich rela-
cji pomiędzy biznesem a nauką. 
Dzisiaj więcej oczekujemy od Cen-
trum. Mamy ambicję utworzenia 
pierwszego w Polsce, nowoczesne-
go think-tanku w obszarze agro. 
W ramach tej inicjatywy staramy się 
służyć wsparciem uczestnikom 
rynku rolnego w celu wypracowania 
rozwiązań budujących ich przewagę 
konkurencyjną w rywalizacji z inny-
mi podmiotami w Europie i na świe-
cie. Pragniemy rozwijać także funk-

cje edukacyjne, doradcze, profesjo-
nalnego zarządzania projektami czy 
analiz rynkowych.  Muszę powie-
dzieć, że współpraca takich partne-
rów jest źródłem wielu ciekawych, 
innowacyjnych projektów, mających 
dużą szansę na akceptację rynkową.  
Czy produkcja nawozów nie jest 
szkodliwa dla naszego środowiska, 
dla tych którym oferujecie swoje pro-
dukty?

– Wieś to nie tylko miejsce, gdzie 
się wytwarza żywność. Wieś to rów-
nież miejsce, gdzie żyją ludzie i miej-
sce, do którego coraz częściej wyjeż-
dżają mieszkańcy miast. Liczba lud-
ności na wsi zaczyna się zwiększać. 
Musimy o to miejsce dbać i pielęgno-
wać je, aby zachowało swoje natural-
ne i nieskażone korzenie, swoją rów-
nowagę biologiczną. Staramy się 
minimalizować nasz wpływ na środo-
wisko. W ciągu ostatnich 25 lat 
zmniejszyliśmy emisję pyłów i gazów 
cieplarnianych o 80–90%, zwiększa-
jąc produkcję o około 60%. Postęp, 
w tej dziedzinie w Polsce, a szczegól-
nie w Puławach, jest ogromny. Duże 
zmiany dotyczą również szeroko rozu-
mianego zarządzania. Wspominałem 
o tym, że ważne są relacje z rolni-
kiem, bo to partner na lata. Trzeba 
było przeorientować zarządzanie 
firmą. Bardziej rozwijać wrażliwość 
rynkową. Wartości nie buduje się na 
instalacjach, wartość buduje się na 
poziomie klienta, na poziomie rynku. 

Chciałbym, na koniec, dodać jesz-
cze jedno: mówi się, że rolnictwo 
w Polsce to tylko 3,4% PKB, więc nie 
ma dużego znaczenia dla gospodarki. 
Ale należy pamiętać, że na rzecz rol-
nictwa czy, szerzej rzecz ujmując, na 
rzecz przemysłu rolno-spożywczego 
pracuje znacznie więcej innych dzia-
łów. Rolnictwo polskie notuje nieby-
wały postęp, o czym świadczy choć-
by wielkość eksportu artykułów rol-
no-spożywczych w wysokości blisko 
25 mld euro za 2015 rok. Dystans 
produktywności, w stosunku do 
europejskiej piętnastki, znacznie 
zmniejszyliśmy. Dobra kondycja pol-
skiego rolnika to dobra kondycja pro-
ducenta nawozów. My musimy 
sprzyjać i wspierać jego rozwój, który 
jest źródłem  stabilizacji naszego roz-
woju. 
Dziękuję za rozmowę.

Sylwester Lipski





Bezpłatna infolinia:

800 888 888
www.sgb.pl





Zakres podejmowanych wiosną 
zadań na powierzchni pola jest 

wypadkową wykonanych wcześniej, 
tj. jesienią, zabiegów technologicz-
nych, a ponadto przebiegu pogody 
(zimą i na wiosnę) i specyficznych 
cech siedliska, obejmujących rodzaj 
gleby, poziom jej wilgotności oraz 
zasobności w składniki mineralne. 
Warunki klimatyczno-glebowe mogą 
różnić się między sobą w poszczegól-
nych regionach kraju. Stąd podanie 
uniwersalnych zasad uprawy jest na 
ogół trudne i wymaga bieżącej wery-
fikacji w przypadku poszczególnych 
pól, uwzględniając chociażby skrajne 
warunki bardzo wilgotnej i bardzo 
suchej wiosny. 

Zarówno zakres jak i szczegółowy 
przebieg wiosennych prac uprawo-
wych jest uwarunkowany wymaga-
niami stawianymi przez roślinę. 
Odpowiedzią na specyficzne wyma-
gania danych roślin jak i środowiska 
produkcyjnego w okresie wiosennym 
jest staranny dobór sprzętu technicz-
nego do przeprowadzenia przedsiew-
nej uprawy gleby. Gama narzędzi 
i maszyn do wiosennej uprawy gleby 
jest bardzo bogata, a to ułatwia osią-
ganie szczegółowych celów wiosen-
nej uprawy. 

Szczegółowe cele wiosennej 
uprawy gleby 

Głównymi celami wiosennej upra-
wy gleby jest zachowanie zmagazyno-
wanej w glebie w okresie zimowym 
wilgoci, jak również przyspieszenie 
ogrzewania górnej warstwy gleby. Jeśli 

we wcześniejszym zabiegu wiosen-
nym wysiano nawozy mineralne, to 
uprawę można połączyć z wymiesza-
niem nawozów z glebą. Wiosenna 
uprawa ma również za zadanie ograni-
czyć udział chwastów, a także przygo-
tować odpowiedniej jakości warstwę 
siewną dla rośliny, której produkcję na 
danej powierzchni się planuje. 

Cele dotyczące ogrzewania gleby 
i zachowania (w efekcie zmniejszenia 
parowania) zmagazynowanej w gle-
bie wody osiąga się dzięki możliwie 
jak najwcześniejszemu zastosowaniu 
włóki lub płytko działającej brony. 
Dzięki przerwaniu kapilar i stworze-
niu warstwy izolacyjnej ogranicza się 
parowanie, a ciepło niezużyte w pro-
cesie parowania ogrzewa górną war-
stwę gleby. 

Możliwie wczesne włókowanie 
przekłada się na tworzenie sprzyjają-
cych warunków do kiełkowania 
nasion chwastów, które da się znisz-
czyć w czasie zasadniczej uprawy 
przedsiewnej, na ogół jednym prze-
jazdem agregatu uprawowego z ewen-
tualnym, dodatkowym opryskiem. 
Takie rozwiązanie jest uzasadnione 
w przypadku późniejszych terminów 
siewu. Gdy termin siewu jest bardzo 
wczesny, to na ogół nie ma czasu na 
przedsiewną walkę z chwastami. 

Dobrze przeprowadzona wiosenna 
uprawa roli powinna prowadzić do 
uzyskania odpowiedniej struktury 
gleby, takiej, która ułatwi wykonanie 
równomiernego siewu, pozwalającego 
uzyskać wyrównane wschody i pra-
widłowy rozwój roślin. Po przeprowa-

Przygotowanie 
gleby pod 
wiosenne zasiewy
Wiosenne zasiewy są czasem pełnej 
mobilizacji sił i środków w gospodarstwie. 
Trzeba przygotować materiał siewny i sprzęt, 
przede wszystkim zaś glebę, w którą zostanie 
wprowadzone ziarno lub nasiona. 
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dzeniu uprawy lub zespołu uprawek 
wiosennych, strukturę gleby powi-
nien cechować duży udział gruzełków 
o średnicy 0,5–50 mm. Gruzełki 
powinny wyróżniać się właściwą 
porowatością, trwałością, a także uło-
żeniem w stosunku do materiału 
siewnego, powierzchni pola i prze-
kroju warstwy gleby. Zaleca się, aby 
przeprowadzając zabieg uprawowy 
doprowadzić do lekkiego ugniecenia 
warstwy gleby poniżej poziomu 
umieszczania wysiewanego ziarna 
lub nasion, co ułatwia podsiąkanie 
wody i tworzenie dobrych warunków 
kiełkowania. Głębokość uprawy 
powinna być co najmniej równa lub 
większa od głębokości umieszczania 
ziarna (nasion) w glebie. 

Gdy wjeżdżamy wiosną 
w pole… 

Zaleca się, aby wiosenną uprawę 
gleby podjąć możliwie jak najszyb-
ciej, jeśli pozwala na to tylko stan 
gleby i przebieg pogody. 

Pierwszym zabiegiem na wiosnę 
pod rośliny jare jest z reguły włóko-
wanie powierzchni pola. To z pozoru 
prosty zabieg, chociażby z racji pro-
stoty konstrukcji włóki lub zestawu 
włók. Praca włóką wymaga jednak 
doświadczenia, umiejętnie bowiem 
trzeba określić stan podłoża, na któ-
rym wykonuje się zabieg. 

W okresie wiosennym gleba może 
różnić się stopniem wyrównania 
i rozkruszenia brył, szczególnie, jeśli 
jesienią wykonano orkę. Jeśli 
powierzchnia jest wyrównana, to 
wiosną łatwiej ją doprawić, uwzględ-
niając włókowanie. W sytuacji, gdy 
jesienią pozostawiono glebę w ostrej 
skibie, podejmowane możliwie wcze-
sną wiosną włókowanie rozpoczyna 
się z chwilą przeschnięcia grzbietów 
skib. Dobieraną do pracy włókę 
powinna cechować możliwie naj-
większa szerokość, aby w ten sposób 
ograniczyć liczbę przejazdów robo-
czych i pozostawianych na powierzch-
ni śladów kół. Włóka nie stawia 
dużych oporów roboczych, jednak jej 
wielkość nie powinna powodować 
konieczności korzystania z ciągnika 
o dużej mocy. Taki ciągnik charakte-
ryzuje duża masa, tymczasem wiosną 
na wilgotnej glebie trzeba zmniejszyć 
ryzyko nadmiernego ugniatania gleby 
i pozostawiania głębokich kolein. 

Celem działania włóki powinno 

być wyrównanie i nieznaczne spulch-
nienie wierzchniej warstwy roli. Głę-
bokość pracy włóki na ogół nie prze-
kracza 5 cm i zależy od kąta ustawie-
nia belki roboczej. Cechą działania 
włóki powinno być ograniczenie zja-
wiska garnięcia gleby. 

Włókowanie powinno się wyko-
nywać pod kątem w stosunku do kie-
runku orki, ponieważ w takich warun-
kach przeschnięte grzbiety są ścinane 
i wrzucane w bruzdy, gdzie dodatko-
wo ograniczają parowanie wilgoci.

Nie zaleca się włókowania w kie-
runku prostopadłym do kierunku 
wykonanej jesienią orki, ponieważ 
jest to związane z wyższymi oporami 
roboczymi i niską jakością wykonania 
zabiegu. 

Ważną uwagę w czasie wiosennej 
uprawy gleby przywiązuje się do 
zachowania odpowiedniego spulch-
nienia warstwy gleby, w której ma 
znaleźć się materiał siewny. Znaczne 
pogłębienie spulchnianej warstwy 
może powodować przesuszanie gleby 
i konieczność wyższych nakładów 
pracy. Uprawa na większej głębokości 
jest podejmowana głównie na glebach 
zlewnych, gdy ich struktura jest 
zniszczona przez stojącą wodę, przy-
kładowo w czasie bezmroźnej zimy.

Duże znaczenie przywiązuje się 
do sprawdzenia wilgotności dopra-
wianej gleby. Uprawa nadmiernie 
wilgotnej gleby może prowadzić do 
plastycznej deformacji (zamiast kru-
szenia) cząstek i tworzenia brył 
o dużych rozmiarach. W przypadku 
trudnych warunków glebowych, 

związanych z nadmiernym uwilgot-
nieniem gleby, zasadne jest rozważe-
nie kwestii opóźnienia siewu roślin, 
w oczekiwaniu na warunki sprzyjają-
ce odpowiedniej jakości uprawy. 
Rośliny wymagające bardzo wczesne-
go siewu wiosną lepiej jest zasiać 
w terminie, nawet w gorzej uprawio-
ną i wilgotną glebę. W przypadku 
roślin wrażliwych na jakość dopra-
wienia gleby, negatywnie wpływają-
cej na ich wzrost i plonowanie, warto 
opóźnić zabieg siewu. 

Skrajny przypadek, jakim jest 
nadmiernie przesuszona gleba wio-
sną stanowi również problem, z któ-
rym trzeba zmierzyć się w okresie 
poprzedzającym siew. W przypadku 
niskiego poziomu wilgotności gleby 
wymagane są działania sprzyjające 
bardziej intensywnemu podsiąkaniu 
wody. Efekt ten można osiągnąć 
poprzez zagęszczenie gleby, w wyni-
ku zastosowania ciężkiego wału 
w agregacie uprawowym. Istotą pracy 
wału jest termin jego zastosowania 
w stosunku do terminu siewu danej 
kultury roślinnej. Wykonując płytki 
siew roślin drobnonasiennych zaleca 
się przeprowadzenie wałowania 
przed siewem, zaś uprawiając zboża, 
korzystniej jest wykonać wałowanie 
po siewie. 

 
Narzędzia, maszyny 
i agregaty uprawowe

Oprócz włóki i wału, w procesie 
wiosennej uprawy gleby ważne miej-
sce zajmują także pługi, brony i kul-
tywatory. Bogaty zestaw dostępnych 



narzędzi i maszyn stawia kwestię ich 
wykorzystania, zarówno indywidual-
nego jak i w postaci agregatów, obej-
mujących co najmniej dwa typy pra-
cujących razem urządzeń. 

Korzyścią wynikającą z użytkowa-
nia agregatów uprawowych jest moż-
liwość doprawienia gleby w jednym 
przejeździe, co ogranicza liczbę kole-
in, ugniatanie gleby, a także oszczę-
dza czas i zużycie paliwa w procesie 
uprawy gleby. Podjęcie decyzji 
o zastosowaniu agregatu uprawowe-
go pozostawia jedynie kwestię odpo-
wiedzi na pytanie, czy ma to być 
agregat bierny czy aktywny. Cechą 
agregatów aktywnych, uwzględniają-
cych brony obrotowe i wahadłowe, 
a także w przypadku indywidualnie 

użytkowanych glebogryzarek, ele-
menty robocze napędzane wałkiem 
odbioru mocy ciągnika oddziałują na 
glebę z prędkością znacznie przekra-
czającą prędkości robocze. Co prawda 
wysokie prędkości elementów robo-
czych decydują o dobrym kruszeniu 
i mieszaniu gleby, to jednak towarzy-

szy temu niebezpieczeństwo niszcze-
nia struktury gruzełkowatej i znacz-
nego rozpylenia gleby. Ponadto, agre-
gaty aktywne wymagają większego 
zapotrzebowania na moc, co nie 
pozostaje bez znaczenia w energe-
tycznej ocenie działania agregatu. 
Stąd, stosowanie maszyn i agregatów 
aktywnych zaleca się ograniczyć 
głównie do gleb ciężkich. 

Na glebach lekkich i średnich, 
które dominują w strukturze gleb 
w Polsce, w pełni wystarczające może 
okazać się wykorzystanie agregatów 
biernych z elementami roboczymi 
oddziałującymi na glebę z prędko-
ściami równymi prędkości roboczej 
agregatu. Pełne wykorzystanie bier-
nych agregatów uprawowych jest 
uwarunkowane przeprowadzeniem 
właściwej regulacji poszczególnych 
zespołów roboczych. W sytuacji, gdy 

pierwszym narzędziem jest włóka, to 
zaleca się jej ustawienie na takiej 
wysokości, aby ścinała tylko najwyż-
sze grzbiety. Nadmierne przegarnia-
nie gleby może prowadzić do wzrostu 
oporów roboczych i zmniejszenia 
równomierności rozłożenia wysiane-
go wcześniej nawozu mineralnego.

Podstawowe narzędzie spulchnia-
jące w agregacie uprawowym powin-
no pracować na głębokości równej lub 
nieznacznie większej od głębokości 
siewu. Dokładność pracy narzędzia 
spulchniającego jest uwarunkowana 
jego właściwym wypoziomowaniem, 
dlatego warto zadbać o zachowanie 
tej samej głębokości pracy poszczegól-
nych sekcji roboczych. 

Bierne agregaty uprawowe bazują 
głównie na kultywatorach i różnego 
typu bronach, a także wałach prze-
znaczonych do końcowego wyrówny-
wania, kruszenia i zagęszczania 
spulchnionej gleby na głębokości 
siewu. 

Rodzaj agregatu uprawowego 
powinien zostać precyzyjnie dobrany 
do danych warunków glebowych, zaś 
jego zespoły robocze wymagają wyre-
gulowania w ten sposób, aby przygo-
tować warstwę siewną o właściwej 
strukturze i możliwie jak najwyższej 
jednorodności na całej powierzchni 
pola. Wyposażenie agregatu w odpo-
wiedni sprzęg stwarza możliwość 
połączenia z siewnikiem, co tym 
samym daje możliwość jednoczesne-
go przeprowadzenia siewu. 

Marek Gaworski
SGGW w Warszawie

Rośliny wymagające bardzo wczesnego siewu 
wiosną lepiej jest zasiać w terminie nawet w gorzej 
uprawioną i wilgotną glebę. W przypadku 
roślin wrażliwych na jakość doprawienia gleby, 
negatywnie wpływającej na wzrost i plonowanie 
roślin, warto opóźnić zabieg siewu.
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Z tego powodu coraz większego 
znaczenia nabiera poprawa 

żyzności i sprawności biologicznej 
gleb oraz stosowanie łatwo dostęp-
nych dla roślin nawozów, które 
zapewnią im rozwój silnego systemu 
korzeniowego od samego początku 
wegetacji, dzięki czemu lepiej będą 
pobierały składniki pokarmowe 
i wodę z głębszych warstw gleby. 
Nawozami poprawiającymi żyzność 
i sprawność biologiczną gleb są 
Rosahumus i Delsol, a nawozami, 
które zapewnią dobry start zbóż od 
wschodów są Microstar PZ/PZ Max, 
które już od kliku lat z dużymi suk-
cesami stosowane są przez rolników 
do nawożenia startowego kukurydzy, 
buraków cukrowych i  rzepaku. 
Nowym nawozem, który w tym roku 
wprowadzamy do sprzedaży jest 

Microstar C-2, przeznaczony do star-
towego nawożenia zbóż. Nawozy 
Microstar mają wyjątkowe zalety: 
zawierają łatwo dostępny dla roślin 
fosfor z Technologią Ochrony Fosfo-
ru TPP (dzięki czemu dostępny jest 

on dla roślin prawie w 100%) siarkę, 
azot i cynk, który stymuluje gospo-
darkę hormonalną roślin i podziały 
komórkowe zachodzące w stożku 
wzrostu. W Microstarze C-2 dostęp-
ny jest także mangan i miedź – naj-

ważniejsze dla zbóż mikroskładniki, 
odpowiedzialne za wykorzystanie 
azotu i procesy biochemiczne. Nawo-
zy Microstar są w pełni bezpieczne 
dla kiełkujących roślin zbóż i mogą 
być stosowane razem z nasionami 

podczas siewu. Microstar C-2 zawie-
ra 45 proc. P2O5, 3 proc. MgO, 
0,5 proc. Cu i 0,5 proc. Mn, Micro-
star PZ o zawiera 10 proc. N, 40 proc. 
P2O5, 11 proc. SO3 i 2 proc. Zn, 
a Mikrostar PZ max 10 proc. N, 
50 proc. P2O5, 5 proc. SO3 i 2 proc. 
Zn. Nawozy mają postać mikrogra-
nulatu (0,5–1 mm), całkowicie roz-
puszczalnego w wodzie. 1 kg nawo-
zu zawiera około 1 000 000 mikro-
granulek nawozu. 

Jak stosować 
Microstar C-2/PZ w zbożach

We Francji i Włoszech, czyli 
w krajach, w których nawożenie star-
towe zbóż jest bardzo popularne, 
nawozy te stosowane są jednocześnie 
z ziarnem zbóż podczas siewu przy 
pomocy precyzyjnych dozowników 
do mikrogranulatu firmy Startec, 
APV, montowanych na różnego typu 

Nawożenie startowe zbóż 
nawozami Microstar C-2/PZ – 
ważny element agrotechniki 
zbóż w walce z suszą
Ubiegły rok był wyjątkowo suchy – niespotykane upały w sierpniu, 
najniższy od lat poziom wód w rzekach. Ponieważ ani w styczniu, 
ani w lutym nie było intensywnych opadów śniegu, dobre wykorzystanie 
rezerw wody z zapasów zimowych może mieć kluczowe znaczenie dla 
wzrostu i plonowania kukurydzy oraz zbóż jarych.

Dzięki stosowaniu Microstaru C-2/PZ razem z Rosahumusem podczas siewu zbóż ozimych je-
sienią 2015 r. widzimy silniejszy rozwój systemu korzeniowego. RZD Kępa-Puławy, 13.11.2015 
– pszenica ozima Sailor, siana razem z Microstarem C-2 i Rosahumusem. Nawozy wymieszane 
razem z ziarnem 

Nawozy Microstar są w pełni 
bezpieczne dla kiełkujących roślin zbóż, 
dlatego mogą być stosowane razem 
z nasionami podczas siewu.



agregatach uprawowo-siewnych. 
W Polsce tego typu dozowniki nie są 
jeszcze zbyt popularne. Nawozy 
Microstar C-2/PZ i Rosahumus można 
stosować łącznie z ziarnem zbóż na 
2 sposoby:
•  W siewnikach mechanicznych 

nawóz stosujemy warstwowo, 
przemiennie z ziarnem zbóż. Przy 
normie wysiewu np. 150 kg ziar-
na, stosujemy warstwę ziarna 
50 kg, przesypujemy Microstarem 
PZ/PZ Max 7–10kg + Rosahumu-
sem 300–500 g (nie mieszamy), 
potem kolejna warstwa ziarna + 
Microstar i Rosahumus oraz trze-
cia warstwa ziarna + Microstar 
i Rosahumus. 

•  Nawozy te można także wymie-
szać z ziarnem zbóż bezpośrednio 
przed zasypaniem do siewnika 
w dawce 20 kg Microstaru C-2/PZ 
+ 0,5–1kg Rosahumusu na 100 kg 
ziarna zbóż.
Taki sposób aplikacji Microstaru 

i Rosahumusu był wyjątkowo sku-
teczny w  roku 2015, kiedy w całym 
kraju wystąpił silny deficyt wody. 

Stosowanie Rosahumusu i Micro-
staru zdecydowanie poprawia wyko-
rzystanie składników pokarmowych 
z gleby, zwiększa odporność roślin 
na suszę, stymuluje wzrost i popra-
wia zdrowotność oraz plonowanie 
nawożonych roślin. 

Krzysztof Zachaj 

Wpływ stosowania nawożenia star-
towego nawozem Microstar na plo-
nowanie pszenicy ozimej Sailor. 
IUNG RZD, Osiny 2015

Plon w kg /ha
Kontrola 9 750
Microstar PZ 
20 kg/100 kg nasion 11 480

Siewnik Accord z zamontowanym agregatem 
uprawowym i dozownikiem do Microstaru 
fi rmy Startec

Przystawka do Microstaru fi rmy Startec, 
zamontowana na siewniku Horsch

Przystawka do Microstaru fi rmy Startec, 
zamontowana na agregacie uprawowym 
i siewniku

15.07.2015, Chełmiec – pszenica jara Torridon, nawożona Microstarem 30 kg + Rosahumus 3 kg 
/150 kg nasion/ha
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Bezpośredni siew kukurydzy w nie-
uprawioną glebę przy użyciu spe-

cjalistycznego siewnika umożliwia 
całkowite wyeliminowanie zabiegów 
uprawy roli. Niedostatkiem tej tech-
nologii jest konieczność powierzch-
niowej aplikacji nawozów, czego skut-
kiem jest nierównomierna dystrybu-
cja składników pokarmowych w war-
stwie gleby penetrowanej przez sys-
tem korzeniowy roślin,  większe straty 
gazowych form azotu oraz zakwasze-
nie wierzchniej warstwy gleby.  Utrud-
nia to pobieranie składników pokar-
mowych przez rośliny i ogranicza 
plonowanie. Opracowana przez kon-
sorcjum instytutów naukowo-badaw-
czych w ramach projektu  PBS1/
B8/4/2012, finansowanego przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju, 
innowacyjna technologia uprawy 
kukurydzy umożliwia przezwycięże-
nie wspomnianych ograniczeń siewu 
bezpośredniego. Innowacja polega na 
wgłębnej aplikacji  nawozów. Na 
potrzeby uproszczonej technologii 
uprawy opracowano nową formułę 
nawozu dedykowanego dla kukury-
dzy i zaprojektowano urządzenie do 
jego wgłębnej aplikacji. 

Innowacyjne technologia uprawy 
kukurydzy pozwala znacząco zredu-
kować  liczbę zabiegów agrotechnicz-
nych, a tym samym przyczynia się do 
zmniejszenia nakładów energii i robo-
cizny. Wszystkie zabiegi (z wyjątkiem 
aplikacji środków ochrony roślin 
i herbicydów), czyli uprawa roli, siew 
i nawożenie odbywają się w czasie 
jednego przejazdu przez pole za 
pomocą specjalnego urządzenia. Agre-
gat w jednym przejeździe uprawia 
glebę (uprawa pasowa strip-till), 
wysiewa nasiona kukurydzy i doko-
nuje aplikacji nawozu na dwóch głę-
bokościach: dawka podstawowa na 

głębokości 25–30 cm oraz dawka star-
towa na głębokości 5 cm od nasion 
kukurydzy. Model badawczy agregatu 
uprawowo-siewnego został zaprojek-
towany i zbudowany przez Przemy-
słowy Instytut Maszyn Rolniczych 
w Poznaniu. 

Opracowano specjalną  formułę 
nawozu azotowo-fosforowo-siarkowe-
go z mikroelementami o spowolnio-
nym działaniu. Nawóz zawiera skład-
niki w proporcjach odpowiadających 
potrzebom pokarmowym kukurydzy. 
Technologię produkcji nawozu opra-
cował Instytut Nowych Syntez Che-
micznych w Puławach.  Nawóz wystę-
puje w postaci dwojakiego rodzaju 
granul o rozmiarach: minigranule 
o średnicy 2–5 mm i supergranule 
o średnicy 8–10 mm. Minigranule  
stosuje się jako nawożenie startowe 
w bliskim sąsiedztwie nasion kukury-
dzy, w celu zapewnienia łatwego 
dostępu do składników pokarmowych 
rozwijającym się siewkom. Natomiast 
supergranule stosowane są w rzędzie 
nasion na głębokości 25–30 cm jako 
główna dawka składników mineral-
nych, zabezpieczająca pokrycie 
potrzeb pokarmowych roślin przez 
cały okres wegetacji. Dzięki temu, 
w nowej technologii nie stosuje się 
pogłównego nawożenia azotem.  
Doglebowa aplikacja azotu ogranicza 
straty gazowych form składnika, co 
czyni tę technologię bardziej przyja-
zną dla środowiska. 

Efektywność nowej technologii 
uprawy kukurydzy testowano 
w doświadczeniach polowych.  
W opracowaniu przedstawiono wyni-
ki pierwszego roku badań (rok zbioru 
2014) przeprowadzonych w zakła-
dach doświadczalnych Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach. Uproszczoną technolo-

gię porównano z technologią tradycyj-
ną, która obejmuje: zabiegi uprawy 
roli (bronowanie lub podorywka, orka 
zimowa, kultywatorowanie, przed-
siewne doprawianie gleby agregatem), 
wysiew nawozów fosforowych i pota-
sowych, nawożenie przedsiewne 
i pogłówne azotem oraz  wysiew 
nasion kukurydzy. W technologii 
uproszczonej, wysiew nawozów 
i nasion  kukurydzy wykonano w cza-
sie jednego przejazdu agregatu upra-
wowo-siewnego w nieuprawioną 
glebę z pozostałościami resztek 
pożniwnych. Schemat doświadczenia 
przewidywał dwa poziomy nawoże-
nia (odpowiadające dawce azotu 80 
i 120 kg N/ha) w obu technologiach.  

Plony ziarna kukurydzy w 2014 
roku w Baborówku (woj. wielkopol-
skie) wahały się od 8,1 do 8,6 t/ha, 
a w Grabowie (woj. mazowieckie) od 
7,1 do 8,6 t/ha. Plony kukurydzy na 
kiszonkę w Baborówku wynosiły od 
14,9 do 16,1 t/ha, a w Grabowie od 
13,3 do 14,6 t/ha suchej masy. Nie 
stwierdzono statystycznie istotnych 
różnic w plonach pomiędzy porówny-
wanymi technologiami. Nakłady na 
produkcję w technologii uproszczonej 
były o ok. 25% mniejsze niż w tech-
nologii tradycyjnej.

Wstępne wyniki badań pokazują, 
że przy znacznie mniejszych kosztach 
produkcji w technologii uproszczonej 
z wgłębną aplikacją nawozów można 
uzyskać takie same plony kukurydzy 
jak w tradycyjnej technologii z upra-
wą płużną. 

dr Tamara Jadczyszyn
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia

IUNG-PIB Puławy

Opracowano w ramach projektu  
PBS1/B8/4/2012, finansowanego przez 
NCBiR.

Uprawa kukurydzy 
może być tańsza
Ważnym składnikiem kosztów uprawy kukurydzy jest uprawa roli. 
Upowszechniające się na przestrzeni ostatnich lat systemy uprawy 
uproszczonej (bezpłużnej) umożliwiają wyeliminowanie najbardziej 
kosztochłonnego zabiegu, jakim jest orka. 
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Rola próchnicy w glebie, o której 
zapominamy jest wszechstronna:

• poprawia zdolności sorpcyjne 
i zasobność gleby w składniki 
pokarmowe 

• jest podstawowym źródłem azotu 
i fosforu oraz innych składników 
pokarmowych

• wpływa na tworzenie się struktury 
gruzełkowatej

• związki próchniczne posiadają 
wysoką pojemność wodną 

• wpływa na aktywność biologiczną 
gleby

• gleby zasobne w próchnicę posia-
dają gruzełkowatą strukturę i dzię-
ki temu są łatwe do mechanicznej 
uprawy, a na ich uprawę zużywa 
się mniej paliwa. 
Próchnica w glebie tworzy się 

z materii organicznej nawozów 
naturalnych: obornika, gnojowicy, 
kompostów oraz ze słomy i resztek 
pożniwnych. W przekształcaniu 
materii organicznej w próchnicę 
glebową uczestniczą organizmy gle-
bowe: dżdżownice, grzyby, bakterie 
i inne. W próchnicznej glebie na 
1 hektarze żyje w sumie do 10 ton 
organizmów glebowych, w tym: 
grzyby ~ 5 t, bakterie ~ 4,5 t, 
makrofauna (dżdżownice) ~ 350 kg. 
Dżdżownice trawią ligninę i inne 
związki organiczne, a na ich wydzie-
linach żyją grzyby i bakterie, które 
uczestniczą w tworzeniu próchnicy 
oraz w mineralizacji, co prowadzi 
do udostępniania dla roślin składni-
ków pokarmowych. Ponadto, drążąc 
kanaliki, napowietrzają glebę, stwa-
rzają warunki tlenowe dla rozwoju 
korzeni i pożytecznych gatunków 
bakterii oraz grzybów, tzw. tlenow-
ców. Gleby strukturalne są łatwe do 
uprawy.

Co to są aktywatory 
PLOCHER?

Idea aktywatorów PLOCHER zro-
dziła się z obserwacji przyrody. Pod-
stawą życia na Ziemi, obok wody 
i dwutlenku węgla, jest tlen. Pozy-
tywną rolę tlenu w kształtowaniu 
jakości gleb można prześledzić na 
przykładzie czarnoziemów – najbar-
dziej urodzajnych gleb o zawartości 
próchnicy około 5 proc. Gleby te 
powstały na skałach macierzystych, 
bogatych w składniki pokarmowe 
(lessach), na których przez tysiącle-
cia rosły trawy. Po zakończeniu każ-
dego sezonu wegetacyjnego obumie-
rały i w warunkach tlenowych, przy 
udziale organizmów glebowych 
utworzyła się z nich próchnica. 

Aktywatory PLOCHER to melasa, 
dolomit, siarczan magnezu poddane 
działaniu tlenu w specjalnym urządze-
niu, w którym otrzymują informację 
tlenową, zapisaną zgodnie z prawami 

natury. Przeciwdziałają między inny-
mi procesom gnilnym, powszechnie 
występującym w przyrodzie. W pro-
dukcji roślinnej zastosowanie mają:
• Plocher rośliny-do (dolomit) do 

zaprawiania nasion przed siewem 
– na bazie dolomitu. Poprawia 
witalność siewek i roślin już od 
kiełkowania.

• Plocher Humus-gleba me (melasa) 
do aktywacji życia biologicznego 
gleby – na bazie melasy; do opry-
sku ścierniska, słomy oraz jako 
dodatek do obornika, kompostu. 
Doprowadza do tlenowego rozkła-
du materii organicznej – kompo-
stowania. W środowisku glebo-
wym i kompostach rozwija się 
mikroflora i fauna przyjazna dla 
wzrostu i rozwoju roślin. Nato-
miast nie rozwijają się organizmy 
odpowiedzialne za fermentację 
gnilną – beztlenową, – szkodliwą 
dla roślin i zwierząt. 

Technologia Plocher 
w uprawie soi
Podstawowym warsztatem pracy rolnika jest gleba. Najważniejszymi 
jej składnikami obok części mineralnych są: próchnica i organizmy 
glebowe, a wykładnią jej urodzajności jest gruzełkowata struktura. 

Fot. 1. Soja w Zwanowicach, 12 czerwca 2015 r. Po lewej stronie próba z kontroli, po 
prawej z Plocher
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• Plocher Kombi-liść mg – na bazie 
siarczanu magnezu – 2–3 opryski 
w trakcie wegetacji. Preparat pod-
nosi witalizację (wigor i zdrowot-
ność) roślin i zwiększa wydajność 
fotosyntezy.
Celem zastosowania naturalnych, 

certyfikowanych w wielu krajach pro-
duktów PLOCHER jest uzyskanie 
wyższych plonów roślin o wysokiej 
jakości, przy jednoczesnej redukcji 
kosztów uprawy poprzez zupełne 
odejście od środków chemicznych 
i nawozów mineralnych. 

Uprawa soi według 
technologii PLOCHER

Aktywatory gleby i roślin można 
stosować w uprawie wszystkich 
gatunków, najlepiej w systemie bez-
orkowej uprawy gleby. Soja została 
wybrana dlatego, że jej nasiona są 
podstawową paszą wysokobiałkową 
w żywieniu wszystkich zwierząt 
gospodarskich oraz mają bardzo sze-
rokie zastosowanie w odżywianiu 
ludzi. Do tych celów najlepsze są 
nasiona odmian niemodyfikowanych 
genetycznie, uprawiane w warun-
kach ekologicznych – wolne od cho-
rób grzybowych. Soja, dzięki dość 
niskim potrzebom pokarmowym 
i symbiozie z bakteriami brodawko-
wymi wiążącymi azot z powietrza, 
jest gatunkiem niewymagającym 
nawożenia mineralnego. 

Uprawa soi w Polsce, w ostatnich 
latach sukcesywnie rozwija się. 
W 2015 roku jej areał przekroczył 
20 tys. ha. Bardzo ważną zaletą rodzi-
mej soi, w przeciwieństwie do impor-
towanej w formie śruty sojowej, jest 
to, że nie jest ona genetycznie mody-
fikowana. Natomiast soja importowa-

na z USA, Brazylii i Argentyny 
pochodzi z odmian genetycznie 
modyfikowanych. Jest w trakcie 
wegetacji opryskiwana środkami 
ochrony roślin oraz nawożona nawo-
zami mineralnymi. Przed załadun-
kiem na statki konserwowana prepa-
ratami zapobiegającymi pleśnieniu. 
Jednym słowem, jest naszpikowana 
chemikaliami. Pochodzi ze środowi-
ska o zupełnie odmiennych warun-
kach. A jak wiadomo tym lepsza jest 
żywność (w tym pasze) im bliżej nas 
została wyprodukowana.

Firma PLOCHER proponuje taką 
technologię upraw odmian soi niemo-
dyfikowanych genetycznie, która 
pozwala na zwiększenie żyzności 
(witalności) gleby, uzyskanie zdro-
wych (witalnych) roślin, w tym nasion 
wolnych od chorób grzybowych, ogra-

niczenie nakładów na nawożenie 
mineralne i zwalczanie chwastów.

W 2015 roku technologię PLOCHER 
w soi sprawdzono w trzech gospodar-
stwach na terenie powiatu brzeskiego. 
Uprawę nadzorował Aleksander 
Gamza, przedstawiciel firmy PLOCHER 
na Polskę. Lokalizację oraz warunki 

glebowe i uprawowe podano w tabeli 
1. Soję Merlin wysiano po pszenicy 
ozimej na glebach w wysokiej kulturze. 
Pola podzielono na dwie części: pierw-
sza z technologią PLOCHER i druga 
kontrola – uprawa tradycyjna 

Wszystkie zabiegi uprawowe na 
obydwóch częściach pola wykonano 
w ten sam sposób. Na części pola 
z technologią PLOCHER: 
• rolę opryskano Plocher Humus-

gleba, w dawce 1 l/ha, przed upra-
wą przedsiewną

• nasiona soi w dniu siewu zaszcze-
piono Zaprawą Plocher-nasiona 
(dolomit) 20 g/100 kg nasion

• w trakcie wegetacji soję opryskano 
dwa razy aktywatorem Plocher 
Kombi-liść 300 g/ha. 
We wszystkich trzech lokalizacjach 

rolnicy w III dekadzie marca pola 

Fot. 2. Pan Oliwa (senior) z próbami: w lewej ręce z Plocher, w prawej ręce – próba kontrolna, 17 czerwca 2015 r.
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Soja pod wpływem aktywatorów zawiązała 
więcej strąków na roślinie, w tym przede 
wszystkim trójnasiennych.
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zawłókowali, przerywając ubytek wil-
goci z gleb. Wschody soi były wyrów-
nane w czasie. Obsada roślin po 
wschodach wyniosła sztuk/m2: Zwa-
nowice – 47,9, Pogorzela – 49,0 
i Buszyce – 47,7. We wszystkich trzech 
gospodarstwach obsada była taka sama 
na obydwóch częściach pola. Soja 
normalnie rosła do końca czerwca, 
gdy jeszcze w glebie był zapas wilgoci. 
Pod koniec maja na technologii PLO-
CHER w wierzchniej warstwie na głę-
bokości 6–10 cm gleby miały strukturę 
gruzełkowatą, czego nie było na polach 
kontrolnych. Ponadto rośliny posiada-
ły bardziej rozbudowany system 
korzeniowy, a łodygi i liście były więk-
sze. W czerwcu pozytywne oddziały-
wanie PLOCHER aktywatora gleby na 
jej strukturę jeszcze bardziej uwidocz-
niło się. Również łodygi i liście były 
zdecydowanie większe na części pól 
z tą technologią (fot. 1, 2). Brodawki 
na korzeniach były liczniejsze i więk-
sze. 

Niestety, brak opadów i związana 
z tym susza oraz bardzo wysokie tem-
peratury powietrza i gleby w lipcu 
i sierpniu spowodowały w pierwszej 
kolejności zatrzymanie wzrostu soi, 
redukcję zawiązanych strąków 
i nasion w strąkach oraz pozytywne 
oddziaływanie aktywatorów na glebę 
i rośliny. Opady deszczu za okres od 
kwietnia do końca sierpnia wyniosły 
zaledwie 138,2 mm. Temperatura 
powietrza w trakcie kwitnienia soi 
wahała się w granicach 33–38ºC, 
a w łanie o kilka stopni więcej. Naj-
bardziej z powodu suszy soja ucier-
piała w Buszycach – na najlżejszej 
glebie, gdzie najwcześniej zaczęła 
zasychać, a najmniej w Zwanowicach, 
na ciężkiej madzie nadodrzańskiej. 
W tej miejscowości 14 sierpnia prze-
prowadzono prosty test na badanie 
zwięzłości gleby przy użyciu szty-
chówki. Na kontroli łopata pod cięża-
rem dorosłego mężczyzny zagłębiała 
się na 15 cm, a na części pola z PLO-
CHEREM na 25 cm. Różnice w struk-
turze wierzchniej warstwie gleby i jej 

rozluźnieniu widać było wyraźnie. 
W połowie sierpnia dolne strąki były 
już dojrzałe i zaczęły pękać, a górne 
dojrzały dopiero pod koniec miesiąca. 
Ponieważ były to plantacje nasienne, 
rolnicy czekali z jej zbiorem aż do 
momentu, gdy również w górnych 
strąkach nasiona dojrzeją i nikt się nie 
spodziewał, że odmiana Merlin, tak 
bardzo się osypie. Najbardziej soja 
osypała się w Buszycach. 

Na dwa tygodnie przed zbiorem 
pobrano próby roślin i w 100 rośli-
nach oznaczono strukturę plonu – 
tabela 2. Jak z niej wynika, soja pod 
wpływem aktywatorów zawiązała 
więcej strąków na roślinie, w tym 
przede wszystkim trójnasiennych. 
Nasiona z pól z technologią PLO-
CHER zostały lepiej wykształcone 
i ich masa tysiąca nasion była wyż-
sza w: Zwanowicach o 27,64 g, 
w Pogorzeli o 10,82 g i w Buszycach 
tylko o 2,04 g. Soję skoszono pod 
koniec sierpnia. W Pogorzeli i Buszy-
cach nie zważono osobno plonów. 

W Pogorzeli średni plon nasion 
z całego pola wyniósł 10,3 dt/ha, 
przy wilgotności 12,3 proc. Straty na 
skutek osypania nasion wyniosły 
40 proc. Większe osypanie zaobser-
wowano na kontroli. W Buszycach 
zebrano 6 dt/ha, przy wilgotności 
11,5 proc. W Zwanowicach soja rów-
nież bardzo mocno osypała się na 
skutek popękania strąków. Z kontroli 
zebrano zaledwie 2,75 dt/ha przy 
stratach 11,2 dt/ha, a z PLOCHER 
8,10 dt/ha i osypaniu 14,1 dt/ha. 

Uzyskane w bardzo trudnych 
warunkach pogodowych, jakie wystą-
piły w trakcie wegetacji soi w 2015 
roku, obserwacje zmian w strukturze 
wierzchniej warstwy gleby, wzrostu 
roślin i rozwoju brodawek korzenio-
wych, potwierdziły korzystny wpływ 
PLOCHER aktywatorów na strukturę 
gleby, wzrost i rozwój roślin oraz na 
masę 1000 nasion.

dr Władysław Kościelniak
niezależny doradca rolny

Tabela 1. Lokalizacja i warunki uprawy soi

Rolnik, miejscowość Klasa 
gleby

Zasobność gleby Nawożenie kg/ha Data 
siewuP2O5 K2O N P2O5 K2O

Kom-Rol, Zwanowice III b wysoka wysoka – 37 55 23.04.

Grzegorz Oliwa, Pogorzela III b 15,2 29,8 – – – 22.04.
Zbigniew Kulczycki, 
Buszyce IV b 13,5 19,3 – – – 24.04

Tabela 2. Struktura plonu soi

Obiekt
Ilość strąków na roślinie MTN

g3. nasiennych 2. nasiennych 1. nasiennych razem 

Kom-Rol Zwanowice
Technologia 
Plocher 8,15 14,35 4,73 27,23 166,20

Kontrola 5,65 14,04 6,05 25,74 138,56

Pogorzela 
Technologia 
Plocher 6,03 7,99 1,49 15,51 140,18

Kontrola 4,54 6,51 1,72 11,45 129,36

Buszyce 
Technologia 
Plocher 3,95 6,24 2,30 12,49 113,82

Kontrola 2,02 6,45 2,98 11,45 111,78

Fa. Plocher – Agrotechnologia inaczej.
Doradztwo&Sprzedaż
Aleksander Gamza 
Wachtmeisters Kamp 9
46244 Bottrop 
kom. 0049 (0) 171 3875560 
tel. 0049 (0) 2045 402510 
www.plocher.de 
a.gamza@plocher-polska.pl 

Przedstawiciel PLOCHER-Polska
Grunt Martyna Ożga-Magoch
Zastruże 7B, 58-130 Żarów
e-mail: biuro.grunt@gmail.com
tel. 509-579-703 Grzegorz
tel. 692-463-158 Karolina
www.plocher-polska.pl
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Zachęcamy do zapoznania się z naszymi doświadczeniami w Polsce

ZOBACZ, DLACZEGO NASZA GLEBA
JEST TAK BARDZO GRUZEŁKOWATA

I PACHNIE NA ŚCIÓŁKĘ LEŚNĄ!



Prawie 100 x lepiej x 

OrCal® 
Szybkie i skuteczne odkwaszanie gleby

niż kreda lub dolomity...

Generalny dystrybutor nawozu OrCal®:
Team-Rol Sp. z o.o.
ul. Stargardzka 8
74-200 Pyrzyce
www.team-rol.pl

Infolinia: 880 880 064

Źródło: badania własne Team-Rol Sp. z o.o.

…rozpuszcza się w wodzie. OrCal® to nawóz organiczno-mineralny z aktywnym hydratem wapnia. 
Istotą szybkiego i skutecznego działania nawozu OrCal® jest jego rozpuszczalność 
w wodzie – 1,7g/1000 ml, co jest doskonałym, prawie 100 razy lepszym, wynikiem 

w porównaniu z rozpuszczalnością węglanów wapnia (kredy, dolomitów) – 0,02/1000 ml* 
Więcej informacji: www.team-rol.pl



Nie bez znaczenia jest też termin 
wapnowania i rodzaj uprawia-

nych roślin. Warto zapytać produ-
centa/dystrybutora o aktualne wyni-
ki badań nawozu – im więcej dodat-
kowych informacji, tym łatwiej 
będzie wybrać nawóz najlepszy. 

Co trzeba wiedzieć?
Podstawą wyboru właściwego 

nawozu wapniowego jest przede 
wszystkim znajomość kategorii 
agronomicznej i odczynu gleby, 
gdyż od tego zależy dawka CaO. Na 
gleby bardzo lekkie i lekkie stosuje-
my nawozy wapniowe w formie 
węglanowej, na bardzo kwaśne – 
kredę lub dobrze zmielone, o wyso-
kiej reaktywności, węglany. Na 
gleby średnie i ciężkie trzeba wysie-
wać formy tlenkowe, w przypadku 
wapnowania zachowawczego 
można stosować łagodnie działają-
ce nawozy węglanowe. Drugim bar-
dzo ważnym kryterium jest zawar-
tość magnezu przyswajalnego 
w glebie. Jeżeli oznaczona wartość 
znajduje się w klasie bardzo niskiej 
i niskiej, to wtedy można zastoso-
wać wapno dolomitowe. Kolejną 
bardzo istotną sprawą jest termin 
wapnowania. Idealnie byłoby zasto-
sować wapno pod przedplon rośli-
ny wrażliwej w pożniwnym lub 
jesiennym systemie uprawek. Nie-
stety, często zdarza się tak, że jeste-
śmy zmuszeni wysiać wapno wio-
sną. W takim przypadku należy 
wysiewać tylko i wyłącznie formy 
węglanowe w dawce nie większej 
niż 0,5–1,0 t CaO/ha. Przy wysiewie 
wapna trzeba zachować przynaj-
mniej 4 tygodnie przerwy pomiędzy 

aplikacją wapna, a zastosowaniem 
pozostałych nawozów mineralnych 
czy naturalnych. Niektórzy też 
decydują się na wapnowanie 
pogłówne, do którego najbardziej 
odpowiednie są formy węglanowe, 
w postaci zgranulowanej. W tej 
sytuacji dawki CaO nie powinny 
być wyższe niż 200 kg/ha. Nawozy 
wapniowe wysiewamy pogłównie 
tylko na zdrowe i suche rośliny. 

Rynek nawozów 
wapniowych

Obecnie na rynku występuje sze-
roki asortyment nawozów wapnio-
wych. Nawozy te muszą spełniać 
wymagania dla konkretnego typu 
i odmiany, postawione w Rozporzą-
dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
8 września 2010 r. (DzU nr 183 poz. 
1229) oraz wymagania co do zawar-
tości kadmu i ołowiu, które reguluje 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 
2008 r. (DzU nr 119 poz. 765). W tym 
rozporządzeniu, w zależności od 
odmiany, określono minimalne 
zawartości składnika odkwaszające-
go glebę, uziarnienie, zawartość 
wody, dla niektórych nawozów wap-
niowych z produkcji ubocznej rów-
nież zawartości chlorków i siarcz-
ków. Na przykład wapno niezawie-
rające magnezu, odmiana 04, powin-
no charakteryzować się zawartością 
CaO min. 50 proc., odsiew na sicie 2 
mm najwyżej 10 proc., przesiew 
przez sito 0,5 mm co najmniej 50 
proc. 

Dopuszczalna wartość zanie-
czyszczeń w wapnie nawozowym, 
niezawierającym magnezu, nie 

Na co zwrócić uwagę 
przy zakupie wapna?
Wapnowanie jest bardzo istotnym zabiegiem 
agrotechnicznym, wpływającym wieloaspektowo 
na właściwości fi zykochemiczne gleb. Efektywność 
wapnowania zależy od wielu czynników, 
m.in. od formy nawozu, zawartości składników 
odkwaszających glebę, uziarnienia.

Najlepsze

wapno

rolnicze!

www.polcalc.pl

POLCALC III GENERACJI to nawóz o maksymal-
nych parametrach jakościowych, przeznaczony dla 
najbardziej wymagających odbiorców. Dzięki dobrej 
granulacji i 100% reaktywności doskonale się roz-
puszcza i jest całkowicie przyswajalny dla gleby  
i roślin. Efekty zastosowania są niemalże natychmia-
stowe co powoduje że jego skuteczność w pierw-
szym 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: opakowanie typu Big Bag 500 kg 
oraz worek 25 kg,  
Produkt Posiada Atest Ekologiczny IUNG

Zakład Produkcji Nawozów Wapniowych 
w Lubieniu Kujawskim
ul. Kaliska-Lotnisko 151, 
87-840 Lubień Kujawski
Dział Handlowy: 880 880 801
e-mail: polcalc@polcalc.pl
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może przekraczać 8 mg kadmu (Cd) 
i 200 mg ołowiu (Pb) na kilogram 
CaO. W przypadku nawozów wap-
niowych, wartość dopuszczalnych 
zanieczyszczeń nie powinna prze-
kraczać 15 mg Cd i 600 mg Pb na 
kilogram sumy tlenku wapnia 
i magnezu (CaO + MgO).

Kolejną grupą są nawozy które 
zostały wprowadzone do obrotu na 
podstawie Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 463/2013 z dnia 17 maja 
2013 r. Ta grupa nawozów na pewno 
będzie powiększać się z każdym 
rokiem. Zasadniczą różnicą w stosun-
ku do rozporządzenia krajowego są 
odmienne wymagania co do uziarnie-
nia, wprowadzono minimalną liczbę 
zobojętniania, minimalną zawartość 
składników odkwaszających, deklaru-
je producent nawozu. Rozporządzenie 
UE określa tolerancje w odniesieniu 
do deklarowanych składników i para-
metrów: tlenek wapnia – 3, tlenek 
magnezu: – do 8 proc. MgO włącznie 
– 1, od 8 do 16 proc. MgO – 2, – powy-
żej 16 proc. MgO – 3. Dopuszczalna 
tolerancja w odniesieniu do deklaro-
wanej liczby zobojętniania wynosi 3, 
a dla uziarnienia przez określone sito 
10. Rozporządzenie to nie określa 
dopuszczalnych wartości zanieczysz-
czeń.

Liczba zobojętniania 
i aktywność chemiczna

Niezależnie od sposobu wprowa-
dzenia nawozu na rynek, producenci 
oznaczają dodatkowo takie parame-
try jak reaktywność oraz liczba zobo-
jętniania. Liczba zobojętniania jest 
zdolnością nawozu do zobojętniania 
określonej kwasowości gleby. Aktyw-
ność chemiczna jest bardzo ważną 
cechą, gdyż od niej zależy szybkość 

zobojętniania kwasowości gleby. 
Cecha ta jest silnie związana ze sta-
nem fizycznym nawozu (wapienie 
starsze, słabo rozdrobnione będą 
mało aktywne). Aktywność chemicz-
na wzrasta w miarę coraz drobniej-
szego przemiału oraz w kierunku 
młodszych formacji geologicznych 
słabo wykrystalizowanych (kreda). 
Cecha ta odnosi się tylko i wyłącznie 
do węglanowych form nawozów 
wapniowych, gdyż wypalanie surow-
ca zmienia radykalnie wartość tej 

cechy. Nawozy wapniowe tlenkowe 
są bardzo aktywne chemicznie, 
a parametr ten wynosi około 200 
proc. i więcej. 

Zgranulowany czy „luzem” 
W ostatnich latach obok pospoli-

tej formy sprzedaży nawozów wap-
niowych „luzem”, coraz więcej firm 
decyduje się na wprowadzanie nawo-
zów wapniowych zgranulowanych. 
Jeżeli za kryterium główne przyjmie-
my cenę, to zdecydowanie wygrywa 
tradycyjna, pylista forma nawozu. 
Niestety, minusem jej stosowania, 
szczególnie form silnie rozdrobnio-
nych i wysuszonych, jest mocne 
pylenie podczas rozsiewu, co szcze-
gólnie staje się kłopotliwe w czasie 
wiatru. W takim przypadku najlepiej 
byłoby wstrzymać się z rozsiewem 
lub wykonać aplikację rozsiewaczem 
z belką do środków pylistych, co 

znacznie ograniczy pylenie wapna. 
Formy bardziej wilgotne można 
wysiewać rozsiewaczami talerzowy-
mi z przenośnikiem pasowym bądź 
taśmowym. 

Nawozy wapniowe zgranulowa-
ne, po rozmiękczeniu muszą spełniać 
normy uziarnienia dla deklarowanej 
odmiany. Niewątpliwą zaletą jest 
ograniczone pylenie, możliwość 
wysiewu tradycyjnymi rozsiewacza-
mi nawozowymi typu „lejek” oraz 
możliwość pogłównej aplikacji na 
rośliny. Nawozy takie nie powinny 
tracić swoich właściwości w trakcie 
przechowywania i rozsiewu, nato-
miast po wysianiu w glebie, granule 
powinny się szybko rozpuścić. 

Dużym udogodnieniem jest dys-
trybucja nawozów wapniowych 
w opakowaniach jednostkowych, np. 
worki 50 kg czy „big-bagi” o pojem-
ności ok. 500 kg. Taka forma sprzeda-
ży znacznie ułatwia dostęp do środ-
ków wapnujących i być może przy-
czyni się do większego zainteresowa-
nia wapnowaniem, w szczególności 
wśród rolników gospodarujących na 
mniejszych obszarach, którzy niejed-

nokrotnie rezygnowali z wapnowa-
nia ze względu na konieczność zaku-
pu dużych, często przekraczających 
20 ton partii nawozu.

Rynek nawozów wapniowych 
rozwija się dynamicznie, istnieje 
duża konkurencja wśród producen-
tów, którzy chcąc zyskać klientów, 
oferują produkty coraz lepszej jako-
ści. Zjawisko to jest jak najbardziej 
pożądane z punktu widzenia produ-
centów rolnych. Aby wapnowanie 
było skuteczne, trzeba wybrać odpo-
wiednią formę nawozu, ustalić dawkę 
na podstawie aktualnego odczynu 
gleby, wykonać zabieg w zespole 
uprawek pożniwnych. Przy wyborze 
nawozu wapniowego należy koniecz-
nie uwzględnić jego parametry: 
zawartość składników odkwaszają-
cych glebę, przemiał, reaktywność, 
liczbę zobojętnienia. 

dr Piotr Ochal

Podstawą wyboru właściwego nawozu wapniowego 
jest przede wszystkim znajomość kategorii 
agronomicznej i odczynu gleby, gdyż od tego 
zależy dawka CaO.
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Po stronie ojcowskiej, decyduje 
o libido samców oraz żywotności 

i jakości materiału genetycznego. Po 
stronie matecznej, niedobory objawia-
ją się zwiększoną torbielowatością jaj-
ników, notowane są liczniejsze stany 
zapalne macicy i w konsekwencji 
pojawiają się trudności związane 
z zagnieżdżeniem zarodków. W okre-
sie ciąży braki selenu wpływają na 
deformacje i uszkodzenia płodu oraz 
częstotliwość poronień. Często nowo-
rodki mogą rodzić się martwe lub 
umierają w ciągu kilku dni. Dotyczy to 
szczególnie kopytnych, w tym bydła 
oraz koni, co skutkuje dużymi stratami 
finansowymi, począwszy od materiału 
genetycznego (nasienie), produkcyjno-
ści (mleko), aż po upadki zwierząt 
dorosłych. Liczne badania dowiodły, 
iż młode osobniki, pochodzące od 
rodziców suplementowanych w die-
cie selenem miały nieporównywalnie 
wyższą odporność, szczególnie 
w pierwszych tygodniach życia. Nie-
dobór selenu wywołuje zwiększoną 
podatność na choroby i zaburzenia 
czynności serca u młodych zwierząt, 
zwłaszcza jeśli ich matki miały niewy-
starczającą ilość selenu w czasie 
ciąży. 

Ponadto niedobór selenu może 
prowadzić do zaburzeń w rozwoju 
ośrodkowego układu nerwowego, 
wad mięśnia sercowego (kardiomio-
patii) i mięśni szkieletowych (miopa-
tii), uszkodzeń siatkówki oka (retino-
patii), zapalenia stawów i zniekształ-
cania kości (osteoartropatii), miaż-
dżycy (arteriosklerozy), nowotworów 
oraz podwyższenia stopnia wrażli-
wości na zakażenia bakteryjne i wiru-
sowe. Selen jest pierwiastkiem, który 
wchodzi w skład białek uczestniczą-
cych w procesach antyoksydacyjnych 
i immunologicznych, determinują-
cych sprawność układu odpornościo-
wego i decyduje o możliwościach 
rozwojowych organizmu. Podczas 
licznych doświadczeń na stadach 
bydła stwierdzono też, że pierwia-

stek ten wpływa na regulację proce-
sów zapalnych, zmniejsza liczbę 
komórek somatycznych i skraca czas 
oraz intensywność zapalenia gruczo-
łu mlekowego. 

Najbardziej dokładnym diagnozo-
waniem niedoborów selenu u zwierząt 
jest badanie stężenia tego pierwiastka 
w surowicy krwi. Tak szczegółowe 
badania pozwalają określić dokładny 
stan zaopatrzenia organizmu. Wielolet-
nie badania nad selenem wykazały 
jednak, że jego rola jest ściśle powiąza-
na z dawkami, jakie otrzymuje orga-
nizm, a przedział między niedoborem 
z jego konsekwencjami a dawką tok-
syczną jest bardzo wąski i wymaga 
wysokiej precyzji w dawkowaniu.

Badania prowadzone w Europie 
wskazują na bardzo drastyczne braki 
selenu w glebach, a tym samym 
w roślinach i w konsekwencji w diecie 
ludzi i zwierząt. Jednym z pierwszych 
krajów, który podjął się rozwiązania 
problemu deficytu selenu była Finlan-
da. Już w roku 1984 Ministerstwo Rol-
nictwa i Leśnictwa tego kraju, zdecy-
dowało o dodawaniu selenu do nawo-
zów w celu zwiększenia bardzo niskiej 
zawartości tego pierwiastka w glebie 
i kolejno: w produktach zbożowych 
i produktach paszowych (np. siano), 
krwi i mleku zwierząt oraz ludzi. 

W Polsce najniższe poziomy sele-
nu w glebie występują w wojewódz-
twach: kujawskim, lubelskim, dolno-
śląskim, warmińsko-mazurskim, pod-
laskim (0,06–04 mg/kg) (za Oscar 
Berezowski). Z zestawień zawartości 
selenu w poszczególnych rodzajach 
i gatunkach gleb wynika, że ilość tego 
pierwiastka maleje wyraźnie w miarę 

przechodzenia do gleb ubogich w czę-
ści spławialne. 

W związku z tym odpowiednie 
zaopatrzenie gleb, a następnie roślin 
w ten pierwiastek powinno być kon-
trolowane zarówno przez żywieniow-
ców, jak i przez gleboznawców. 

Podejmowano różne próby poda-
wania tego niezbędnego pierwiastka 
zwierzętom, wielokrotnie wnoszone 
były obawy o równomierność pobra-
nia i utrzymanie dawki w granicach 
bezpiecznych. Nowe możliwości 
wniosły nawozy doglebowe zawierają-
ce selen. Unikatowym rozwiązaniem 
jest połączenie selenu z kredowymi 
nawozami wapniowymi zawierający-

mi magnez. Rośliny nawożone w ten 
sposób wbudowują selen w struktury 
komórkowe, pobierając magnez 
i wapń. Jednokrotne podanie takiego 
nawozu wczesną wiosną daje efekty 
przez cały okres wegetacji. Rośliny, 
niezależnie od dalszego stopnia prze-
tworzenia (susz , siano czy kiszonka) 
są nośnikami tych mikroelementów 
również przez miesiące jesienno-zi-
mowe. Dawkowanie wynika z wieku 
zwierzęcia i możliwości pobrania 
paszy, zminimalizowane zatem jest 
ryzyko pobrania dawki niebezpiecz-
nej. Koszt jednostkowy na jedno zwie-
rzę jest nieporównywalnie niższy niż 
przy stosowaniu innych metod poda-
nia tego pierwiastka. Nawożenie kredą 
z magnezem i selenem, niezależnie od 
korzystnego wpływu na zwierzęta, 
pozytywnie wpływa na kondycję łąk 
i pastwisk, zarówno wapń jak i magnez 
podtrzymują wysoki udział roślin 
motylkowych w runi. ■

Co ma selen do rozrodu?
Udowodniono, że niedobór selenu ma bezpośredni wpływ na płodność 
i to zarówno po stronie matecznej jak i ojcowskiej.

Niedobór selenu wywołuje zwiększoną podatność 
na choroby i zaburzenia czynności serca 
u młodych zwierząt, zwłaszcza jeśli ich matki miały 
niewystarczającą ilość selenu w czasie ciąży. 



dr Bogumiła Nestorowicz, 0 600 837 695

e-mail: bogumila.nestorowicz@omya.com

Marek Tyrajski, 0 668 835 209

e-mail: marek.tyrajski@omya.com
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Istota ochrony wyłącznego prawa
Hodowca, który opracował nową odmianę rośliny 

uprawnej, może objąć ją ochroną wyłącznego prawa – 
w efekcie tylko on ma prawo wytwarzać, rozmnażać, 
przygotowywać do rozmnażania, oferować do sprzedaży, 
sprzedawać lub zbywać w inny sposób, eksportować, 
importować i przechowywać materiał siewny swojej 
odmiany chronionej. Osoby, chcące zarobkowo wykony-
wać te działania na odmianie chronionej, muszą posiadać 
pisemne upoważnienie (licencję) od hodowcy, inaczej 
naruszą wyłączne prawo. Na podstawie umowy, licencjo-
biorca uiszcza opłatę licencyjną.

Opłaty za korzystanie z odmian chronionych odtwarza-
ją środki zainwestowane przez hodowcę w wyhodowane 
odmiany i stanowią źródło finansowania prac nad tworze-
niem nowych odmian rzepaku, zbóż, ziemniaków, strącz-
kowych i wielu innych. 

Rolnikowi wolno wysiewać odmianę chronioną tylko 
jako materiał kwalifikowany lub w ramach przywileju tzw. 
odstępstwa rolnego. Przywilej ten zezwala na siew mate-
riału z własnego zbioru bez pisemnej zgody hodowcy, pod 
warunkiem uiszczenia opłaty. Rolnik musi więc znać 
nazwy odmian, których materiał z własnego zbioru wyko-
rzystuje do siewu, aby ustalić, czy powstał obowiązek 
uiszczenia opłaty. Powinien też upewnić się, czy gatunek, 
który zamierza wysiać ze zbioru, jest prawnie dopuszczo-
ny do odstępstwa rolnego.

Naruszenia wyłącznego prawa
Rolnicy często nie zdają sobie sprawy, jak wiele ryzyku-

ją, nabywając materiał siewny na targowisku, od przypad-
kowego sprzedawcy lub też w ramach tzw. „wymiany 
sąsiedzkiej”. Jeśli bowiem przedmiotem transakcji są 
sadzeniaki lub nasiona odmiany chronionej, zarówno ich 
oferowanie i sprzedaż do siewu bez licencji od hodowcy, 
jak i sam siew takiego materiału są nielegalne. Zarówno 
sprzedawca lub sąsiad, jak i rolnik, który wysieje uzyskany 
tą drogą materiał odmiany objętej ochroną wyłącznego 
prawa, dopuszczają się działania wbrew przepisom art. 21 

Ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, narażając się na 
dotkliwe sankcje cywilno-prawne i karne.

Naruszeniem wyłącznego prawa jest również siew ze 
zbioru odmian mieszańcowych (F1) i syntetycznych, 
ponieważ nie są one dopuszczone do odstępstwa rolnego. 
Chcąc je uprawiać, rolnik powinien każdorazowo zaopa-
trzyć się w kwalifikowany materiał siewny, zakupiony od 
wiarygodnego sprzedawcy i opatrzony etykietą. Pamiętaj-
my o tym, planując uprawę kukurydzy, ponieważ odmiany 
kukurydzy dostępne w Polsce to mieszańce F1.

Niezgodne z prawem jest także stosowanie do siewu 
nabytego materiału paszowego, konsumpcyjnego lub inne-
go niesiewnego.

Opłata za odstępstwo rolne (OR)
Jak już wspomnieliśmy, skorzystanie z odstępstwa rol-

nego wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty dla 
hodowcy. Wynosi ona 50 procv. stawki opłaty licencyjnej 
za każdy wysiany kg nasion ze zbioru. Pamiętajmy, że 
każda odmiana ma indywidualną stawkę opłaty licencyj-
nej. Wysokość stawki można sprawdzić bezpośrednio 
u hodowcy, który jest właścicielem wyłącznego prawa do 
danej odmiany, lub też w Agencji Nasiennej.

Opłatę za OR należy wpłacić w terminie 30 dni od daty 
siewu, bez oczekiwania na wezwanie ze strony hodowcy 
lub Agencji Nasiennej. Jeżeli rolnik wysieje odmianę chro-
nioną bez uiszczenia opłaty, naruszy wyłączne prawo 
hodowcy. Hodowca ma wówczas prawo zażądać od rolnika 
odszkodowania za poniesione straty. 

Wśród rolników panuje błędne przekonanie, że opłatę 
za odstępstwo rolne muszą płacić tylko te gospodarstwa, 
które otrzymują od Agencji Nasiennej wnioski o udziele-
nie informacji. Jest to nieprawda – jedynym kryterium 
zwolnienia z opłaty jest powierzchnia posiadanych grun-
tów rolnych (<10 ha dla ziemniaków i <25 ha dla innych 
gatunków roślin rolniczych). Obowiązek uiszczenia opłaty 
za OR jest również niezależny od charakteru produkcji 
rolnej w danym gospodarstwie, wielkości i struktury upraw, 
czy też sposobu wykorzystania zbiorów.

Losy hodowli 
w rękach rolników!
Opłaty licencyjne i odstępstwo rolne wnoszone przez rolników to 
podstawa fi nansowania hodowli w Polsce. Ochrona wyłącznego 
prawa, Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej 
odmian roślin (DzU z 2003 r., nr 137, poz. 1300 z późn. zm.) 
chroni interesy hodowców, a rolnikom daje ogromne przywileje. 
Jak legalnie wysiewać odmiany objęte ochroną wyłącznego prawa? 
Co grozi za złamanie przepisów?
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Nowe odmiany kukurydzy 
w krajowym rejestrze 2016 r.
Odmiany kukurydzy są bardzo licznie reprezentowane zarówno 
w rejestrach zagranicznych, jak i w krajowym. Na naszej liście 
pod koniec lutego 2016 r. fi guruje ich 179.

We wszystkich krajach unijnych 
rejestracja poprzedzona jest 

stwierdzeniem, czy wartość gospodar-
cza odmiany jest odpowiednia dla 
kraju lub rejonu, w którym ma być 
uprawiana. Warunkiem zarejestrowa-
nia odmian w naszym kraju jest ich 
udział w dwuletnich badaniach urzę-
dowych, w celu oceny poziomu cech 
rolniczo-użytkowych oraz potwierdze-
nia odrębności od innych odmian, 
wystarczającego wyrównania morfolo-
gicznego i trwałości cech w kolejnych 
latach produkcji nasion. Testowanie 
przydatności rolniczej odmian kukury-
dzy prowadzi się dla jednego lub 
dwóch kierunków użytkowania, zade-
klarowanych przez hodowle zgłaszają-
ce odmiany do badań – na ziarno, na 
kiszonkę, albo na oba kierunki jedno-
cześnie. Pod tym też względem odmia-
na jest sprawdzana w doświadcze-
niach, w jednej z trzech grup wczesno-
ści: wczesnej, średnio wczesnej lub 
średnio późnej. W doświadczeniach 
większy udział mają odmiany ocenia-
ne pod względem przydatności na 
ziarno. Rekomendacja na ten kierunek 
użytkowania uważana jest przez 
hodowców za ważniejszą. Wiele 
odmian ziarnowych znajduje zastoso-
wanie także do uprawy na kiszonkę, 
natomiast nie każda dobra odmiana 

kiszonkowa nadaje się do produkcji 
ziarna. 

Podstawą tegorocznej rejestracji 
były co najmniej zadowalające wyniki 
odmian w doświadczeniach rejestro-
wych z lat 2014 i 2015. W każdym 

z nich przeprowadzono po 12 
doświadczeń dla oceny przydatności 
odmian do uprawy na ziarno i tyle 
samo na kiszonkę. Kryteria uzasad-
niające zarejestrowanie spełniło 27 
odmian i w lutym 2016 roku zostały 
one wpisane na listę krajową. Poniżej 
zamieszczono charakterystyki tych 
odmian. Uszeregowano je alfabetycz-
nie według kierunków użytkowania 
i grup wczesności, w których były 
oceniane przed zarejestrowaniem. 
Litery SC i TC oznaczają odmiany 
mieszańcowe, odpowiednio dwuli-
niowe (pojedyncze) i trójliniowe. 

CCM – śrutę z kolb do zakiszania. 
Obok nazw odmian podano nazwy 
firm hodowlano-nasiennych lub 
przedstawicieli hodowców. Charakte-
ryzując odmiany, porównywano je 
z wzorcami odpowiednich grup wcze-

sności, którymi były zestawy odmian 
zarejestrowanych w poprzednich 
latach oraz odmiany z CCA (które 
zostały włączone do doświadczeń 
PDO), oceniane w danej grupie. 
Odmiany grup późniejszych przeważ-
nie obficiej plonują, lecz mają większe 
wymagania termiczne i w gorszych 
warunkach obarczone są większym 
ryzykiem niedojrzenia ziarna. Odmia-
ny wcześniejsze na ogół dają mniejsze 
plony. Ich zalety to możliwość wcze-
śniejszego zbioru i mniejsza wilgot-
ność ziarna, zapewniająca niższe 
koszty suszenia.

W doświadczeniach większy udział mają 
odmiany oceniane pod względem przydatności 
na ziarno. Wiele odmian ziarnowych znajduje 
zastosowanie także do uprawy na kiszonkę, 
natomiast nie każda dobra odmiana kiszonkowa 
nadaje się do produkcji ziarna. 



Grupa wczesna
Kwintus (KWS). Odmiana TC, wczesna, FAO 220. Plon ziarna duży do 

bardzo dużego. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształt-
nym. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Udział rdze-
nia w masie kolby nieco powyżej średniego. Ma dość dużą odporność na 
fuzariozę kolb i głownię kolb, a mniejszą odporność na fuzariozę łodyg. Dość 
dobry wigor roślin w początkowej fazie wegetacji; po dojrzeniu ziarna, liście 
i łodygi zasychają. Odmiana przydatna do uprawy na ziarno w rejonach jego 
produkcji.

LG30179 (Limagrain). Odmiana SC, wczesna, FAO 200. Wykazała średni 
plon ziarna. Typ ziarna zbliżony do zębokształtnego. Odmiana tworzy niskie 
rośliny, o dużej odporności na wyleganie. Udział rdzenia w masie kolby nieco 
powyżej średniego. Odmianę charakteryzuje średnia odporność na fuzariozę 
kolb i głownię łodyg. Wczesny wigor roślin w początkowej fazie wegetacji na 
poziomie wzorca; po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają. Odmiana 
przydatna do uprawy także w gorszych warunkach termicznych.

SM Hetman (HR Smolice). Odmiana TC, średnio wczesna, FAO 240. 
W porównaniu z wzorcem grupy wczesnej w której była oceniana, charaktery-
zował ją duży plon ziarna i stosunkowo późne dojrzewanie. Ziarno typu pośred-
niego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Odmiana tworzy wysokie rośliny. 
Udział rdzenia kolbowego w masie kolby powyżej średniego. Ma średnią odpor-
ność na fuzariozę kolb. Dobry wigor roślin w początkowej fazie wegetacji; po 
dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają. Odmiana przydatna do produkcji 
ziarna w rejonach południowym i środkowym.

Grupa średnio wczesna
Acropole (KWS). Odmiana TC, wczesność na pograniczu grupy średnio 

wczesnej i średnio późnej, FAO 250–260. Charakteryzuje ją duży plon ziarna. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Odmiana 
tworzy wysokie rośliny. Udział rdzenia w masie kolby nieco poniżej średnie-
go. Odmianę charakteryzuje średnia odporność na fuzariozy. Dobry wigor 
roślin w początkowej fazie wegetacji; po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasy-
chają. Odmiana przydatna do produkcji ziarna w rejonach południowym 
i środkowym.

ES Asteroid (Euralis). Odmiana SC, średnio wczesna, FAO 240. Daje 
bardzo duży plon ziarna. Typ ziarna zbliżony do zębokształtnego. Tworzy 
wysokie rośliny. Udział rdzenia w masie kolby nieco poniżej średniego. 
Dość duża odporność na fuzariozę kolb i głownię łodyg. W początkowej 
fazie wegetacji wigor roślin średni; po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasy-
chają. Odmiana przydatna do produkcji ziarna w rejonach południowym 
i środkowym.

ES Constellation (Euralis). Odmiana SC, średnio wczesna, FAO 240–250. 
Wykazuje duże plony ziarna. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym 
i zębokształtnym. Rośliny wysokie. Udział rdzenia w masie kolby nieco poniżej 
średniego. Ma dość dużą odporność na fuzariozy a mniejszą odporność na 
głownię kukurydzy na łodygach. Słabszy wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji; w okresie dojrzałości ziarna, liście częściowo utrzymują zieleń (stay 
green). Odmiana przydatna do produkcji ziarna w rejonach południowym 
i środkowym.

ES Meteorit (Euralis). Odmiana SC, średnio wczesna, FAO 240. Plon ziarna 
duży. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Wysokość 
roślin poniżej średniej. Udział rdzenia w masie kolby nieco poniżej średniego. 
Ma dość dużą odporność na fuzariozę kolb, głownię kukurydzy i omacnicę pro-
sowiankę. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji; w fazie dojrzałego 
ziarna, liście częściowo pozostają zielone. Odmiana przydatna do produkcji 
ziarna w rejonach południowym i środkowym.

ES Zorion (Euralis). Odmiana SC, średnio wczesna, FAO 240. Tworzy duże 
plony ziarna. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. 
Rośliny średniej wysokości. Ma dość korzystną strukturę kolb (udział rdzeni 
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poniżej średniej). Ma dość dużą odporność na fuzariozy 
(łodyg i kolb) i głownię łodyg. Średni wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji; w fazie dojrzałego ziarna, liście 
częściowo pozostają zielone. Odmiana przydatna do pro-
dukcji ziarna w rejonach południowym i środkowym oraz 
CCM w całym kraju.

Farmezzo (FarmSaat). Odmiana SC, średnio wczesna, 
FAO 250. W doświadczeniach rejestrowych wykazywała 
duży plon ziarna. Ziarno typu pośredniego pomiędzy 
szklistym i zębokształtnym. Rośliny średniej wysokości. 
Udział rdzenia w masie kolby nieco poniżej średniego. 
Ma dość dużą odporność na głownię łodyg. Średni wigor 
roślin w początkowej fazie wegetacji; po dojrzeniu ziar-
na, liście i łodygi zasychają. Odmiana przydatna do 
produkcji ziarna w rejonach południowym i środko-
wym.

MAS 20P (Maisadour). Odmiana SC, wczesność na 
pograniczu grupy średnio wczesnej i średnio późnej, FAO 
250–260. Wykazała duży plon ziarna. Typ ziarna zbliżony 
do zębokształtnego. Tworzy wysokie rośliny. Udział rdze-
nia kolbowego w masie kolb dość duży. Odmianę charak-
teryzuje średnia odporność na fuzariozy, mniejsza na 
głownię kukurydzy na łodygach. Słabszy wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji; w fazie dojrzałego ziarna, 
liście częściowo pozostają zielone (stay green). Odmiana 
przydatna do produkcji ziarna w rejonach południowym 
i środkowym.

SM Jubilat (HR Smolice). Odmiana SC, wczesność na 
pograniczu grupy wczesnej i średnio wczesnej, FAO 230–
240. Plon ziarna średni. Ziarno typu pośredniego pomię-
dzy szklistym i zębokształtnym. Rośliny średniej wysoko-
ści. Udział rdzenia kolbowego w masie kolb dość duży. 
Odmianę charakteryzuje średnia odporność na fuzariozy 
i głownię. Wczesny wigor roślin w początkowej fazie wege-
tacji na poziomie wzorca; po dojrzeniu ziarna, liście i łody-
gi zasychają. Odmiana przydatna do produkcji ziarna 
w rejonach południowym i środkowym.

Grupa średnio późna
Codigip (Caussade). Odmiana SC, średnio późna, FAO 

260. Daje duży plon ziarna. Typ ziarna zbliżony do zębo-
kształtnego. Wysokość roślin poniżej średniej. Udział rdze-
nia w masie kolby nieco poniżej średniego. Ma dość dużą 
odporność na głownię łodyg. Dość dobry wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji; w fazie dojrzałego ziarna, 
liście częściowo pozostają zielone. Odmiana przydatna do 
produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym.

Grupa wczesna
Chicago (Saatbau Linz). Odmiana SC, średnio wczesna, 

FAO 250 (oceniana była w grupie wczesnej). Plon ogólny 
suchej masy, plon suchej masy kolb i plon jednostek pokar-
mowych duży. Struktura plonu średnia. Wskaźnik koncen-
tracji energii poniżej średniego, plon świeżej masy bardzo 
duży. Odmiana tworzy wysokie rośliny. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji średni. Odporność na głow-
nię kukurydzy na poziomie wzorca. Strawność roślin – 
poniżej średniej. Odmiana przydatna do uprawy na kiszon-
kę w całym kraju.

SM Prezent (HR Smolice). Odmiana TC, średnio wcze-
sna, FAO 240–250 (oceniana była w grupie wczesnej). Plon 
ogólny suchej masy i plon jednostek pokarmowych bardzo 
duży, plon suchej masy kolb średni. Struktura plonu gorsza 
od wzorca. Wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego, 
plon świeżej masy bardzo duży. Wysokość roślin średnia. 
Wczesny wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dobry. 
Wykazała mniejszą od wzorca odporność na głownię łodyg. 
Strawność roślin – poniżej średniej. Odmiana przydatna do 
uprawy na kiszonkę w całym kraju.

SM Zawisza (HR Smolice). Odmiana SC, średnio 
wczesna, FAO 240–250. W porównaniu z wzorcem grupy 
wczesnej w której była oceniana, charakteryzował ją duży 
plon ogólny suchej masy i plon jednostek pokarmowych, 
a średni plon suchej masy kolb. Struktura plonu gorsza 
od wzorca. Wskaźnik koncentracji energii poniżej śred-
niego, plon świeżej masy bardzo duży. Wysokość roślin 
średnia. Wczesny wigor roślin w początkowej fazie wege-
tacji dobry. Wykazała mniejszą od wzorca odporność na 
głownię łodyg. Strawność roślin – poniżej średniej. 
Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę w całym 
kraju.

Grupa średnio wczesna
Agro Polis (KWS). Odmiana SC, średnio wczesna, FAO 

240. Wśród odmian tej grupy daje dość duży plon ogólny 
suchej masy i bardzo duży plon suchej masy kolb. Plon 
jednostek pokarmowych duży, korzystna struktura plonu. 
Wskaźnik koncentracji energii wysoki, plon świeżej masy 
na poziomie wzorca. Wysokość roślin średnia. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji średni. Ma średnią odpor-
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ność na głownię kukurydzy na kolbach, a mniejszą 
odporność na głownię na łodygach. Strawność roślin – 
średnia. Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę 
w całym kraju.

Bilizi (Syngenta). Odmiana SC, średnio wczesna, FAO 
240. Duże i stabilne w latach plony suchej masy – ogólne 
i kolb. Plon jednostek pokarmowych bardzo duży. Struk-
tura plonu średnia. Wskaźnik koncentracji energii na 
poziomie wzorca, plon świeżej masy duży. Wysokość 
roślin średnia. Nieco słabszy wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji. Odporność na głownię kukurydzy na kol-
bach na poziomie wzorca, a na łodygach poniżej poziomu 
wzorca. Strawność roślin – dobra. Odmiana przydatna do 
uprawy na kiszonkę w całym kraju.

Cyrano (Saatbau Linz). Odmiana SC, średnio wcze-
sna, FAO 240. Tworzy duże plony suchej masy – ogólne 
i kolb. Plon jednostek pokarmowych dość duży. Struktura 
plonu średnia. Wskaźnik koncentracji energii powyżej 
średniego, plon świeżej masy dość duży. Wysokość roślin 
średnia. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji śred-
ni. Ma mniejszą odporność na głownie kukurydzy. Straw-
ność roślin – dobra. Odmiana przydatna do uprawy na 
kiszonkę w całym kraju.

Rudesta (FarmSaat). Odmiana TC, średnio wczesna, 
FAO 250. Wykazała dość duży plon ogólny suchej masy 
i bardzo duży plon suchej masy kolb. Plon jednostek 
pokarmowych duży, korzystna struktura plonu. Wskaźnik 
koncentracji energii powyżej średniego, plon świeżej masy 
dość duży. Wysokość roślin poniżej średniej. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji średni. Odporność na głow-
nie kukurydzy – średnia. Strawność roślin – średnia. 
Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę w całym 
kraju.

SM Ameca (HR Smolice). Odmiana SC, średnio 
późna, FAO 260 (oceniana była w grupie średnio wcze-
snej). Kolby dojrzewają względnie wcześniej niż wegeta-
tywne części roślin. Wykazała duży plon ogólny suchej 
masy, plon suchej masy kolb mniejszy od wzorca (wege-
tatywny typ roślin). Plon jednostek pokarmowych duży. 
Struktura plonu gorsza od wzorca. Wskaźnik koncentracji 
energii poniżej średniego, plon świeżej masy bardzo 
duży. Wysokość roślin średnia. Wigor roślin w początko-
wej fazie wegetacji średni. Ma średnią odporność na 
głownię kukurydzy na kolbach, a mniejszą odporność na 
głownię na łodygach. Strawność roślin – poniżej średniej. 
Odpowiednia do produkcji kiszonki w rejonach połu-
dniowym i środkowym, w mniejszym zakresie w rejonie 
północnym.

SM Finezja (HR Smolice). Odmiana TC, średnio 
wczesna, FAO 240. Kolby dojrzewają względnie wcze-
śniej niż wegetatywne części roślin. Tworzy bardzo duży 
plon ogólny suchej masy i plon jednostek pokarmowych, 
a plon suchej masy kolb na poziomie wzorca. Struktura 
plonu gorsza od wzorca. Wskaźnik koncentracji energii 
poniżej średniego, plon świeżej masy bardzo duży. 
Odmiana tworzy wysokie rośliny. Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji średni. Odporność na głownię 
kukurydzy na kolbach na poziomie wzorca, a na łodygach 
poniżej poziomu wzorca. Strawność roślin – poniżej śred-
niej. Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę w całym 
kraju.
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Odmiany wpisane do krajowego rejestru w roku 2016 
(wyniki doświadczeń rejestrowych 2014–2015)

Tabela 1. Doświadczenia na ziarno

Lp. Odmiany
Hodowca/

Pełnomocnik 
hodowcy

Liczba 
FAO

Plon ziarna 
przy 

14% wody
 (dt z ha)

Wilgotność 
ziarna 

w czasie 
zbioru (%)

Wyso-
kość 

roślin 
(cm)

Rośliny 
stojące

(%)

Fuzarioza
(%)

łodyg kolb

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wzorzec – grupa wczesna 89,3 23,5 274 91 15 11

1 Kwintus KWS 220 95,0 23,9 264 95 20 6

2 LG30179 Limagrain 200 88,9 21,6 258 97 16 9

3 SM Hetman HR Smolice 240 93,1 25,3 282 93 17 8

Wzorzec – grupa średnio wczesna 93,9 24,5 272 92 15 8

4 Akropole KWS 250-260 98,3 26,2 284 93 13 9

5 ES Asteroid Euralis 240 100,5 24,8 282 93 15 6

6 ES Constellation Euralis 240-250 98,6 25,0 279 95 10 6

7 ES Meteorit Euralis 240 97,7 19,8* 266 95 14 4

8 ES Zorion Euralis 240 98,8 23,8 269 95 12 4

9 Farmezzo FarmSaat 250 98,5 21,8* 272 91 15 7

10 MAS 20P Maisadour 250-260 97,7 26,5 283 93 14 6

11 SM Hubal HR Smolice 240 94,5 24,7 280 94 17 10

12 SM Jubilat HR Smolice 230-240 94,2 23,5 275 91 17 8

Wzorzec – grupa średnio późna 95,8 25,8 274 96 13 8

13 Codigip Caussade 260 99,6 25,6 266 94 15 6

Kol. 5: * - wartość z roku 2015 (wartość wzorca w roku 2015 – 20,7%)

Tabela 2. Doświadczenia na kiszonkę

Lp. Odmiany
Hodowca/

Pełnomocnik 
hodowcy

Liczba 
FAO

Plon suchej masy
 (dt z ha)

Zawartość suchej 
masy (%)

Plon ogól-
ny świeżej 

masy
(dt z ha)

Wysokość 
roślin 
(cm)ogólny kolb w całych 

roślinach w kolbach

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wzorzec – grupa wczesna 184,2 94,2 35,1 52,0 531 276

1 Chicago Saatbau Linz 250 192,0 97,0 33,5 51,9 578 287

2 SM Prezent HR Smolice 240-250 198,0 94,5 33,6 51,1 595 282

3 SM Zawisza HR Smolice 240-250 194,9 94,2 33,6 51,2 582 280

Wzorzec – grupa średnio wczesna 186,0 96,7 36,5 53,9 523 280

4 Agro Polis KWS 240 192,4 105,0 37,7 52,4 525 279

5 Bilizi Syngenta 240 197,7 102,9 36,3 54,4 559 281

6 Cyrano Saatbau Linz 240 192,4 99,2 36,9 54,5 536 285

7 Rudesta FarmSaat 250 191,9 104,3 36,8 52,4 539 272

8 SM Ameca HR Smolice 260 196,2 94,2 34,8 53,2 577 285

9 SM Finezja HR Smolice 240 198,2 97,5 35,7 55,0 568 288

10 SM Hubal HR Smolice 240 195,7 101,0 36,1 53,6 553 285

11 SY Kardona Syngenta 240 194,4 103,3 36,4 55,3 550 285

Wzorzec – grupa średnio późna 192,5 99,1 35,8 54,2 552 283

12 Dublino Saatbau Linz 260 202,9 101,2 36,7 56,3 566 290

13 SM Popis HR Smolice 270 203,4 97,0 35,1 55,2 597 304

14 Talentro Saatbau Linz 260 200,6 103,0 35,7 55,0 578 300

15 Walterinio KWS KWS 260 205,1 109,8 36,3 53,5 581 291



SY Kardona (Syngenta). Odmiana SC, średnio wczesna, FAO 240. Charak-
teryzuje ją wczesne dojrzewanie kolb. W doświadczeniach rejestrowych wyka-
zała duży plon ogólny suchej masy, a plon suchej masy kolb i plon jednostek 
pokarmowych bardzo duży. Struktura plonu dość dobra. Wskaźnik koncentracji 
energii na poziomie wzorca, plon świeżej masy duży. Wysokość roślin średnia. 
Wczesny wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dość dobry. Ma średnią 
odporność na głownie kukurydzy. Strawność roślin – średnia. Odmiana przy-
datna do uprawy na kiszonkę w całym kraju.

Grupa średnio późna
Dublino (Saatbau Linz). Odmiana SC, średnio późna, FAO 260. Kolby doj-

rzewają względnie wcześniej niż wegetatywne części roślin. Plon ogólny suchej 
masy i plon jednostek pokarmowych duży, plon suchej masy kolb dość duży. 
Struktura plonu nieco gorsza od wzorca. Wskaźnik koncentracji energii powyżej 
średniego, plon świeżej masy dość duży. Odmiana tworzy wysokie rośliny. 
Wczesny wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dobry. Ma średnią odpor-
ność na głownię kukurydzy na kolbach, a mniejszą odporność na głownię na 
łodygach. Strawność roślin – średnia. Odpowiednia do produkcji kiszonki 
w rejonach południowym i środkowym, w mniejszym zakresie w rejonie pół-
nocnym.

SM Popis (HR Smolice). Odmiana TC, średnio późna, FAO 270. Charaktery-
zuje ją wczesne dojrzewanie kolb. Daje duży plon ogólny suchej masy, plon 
suchej masy kolb mniejszy od wzorca (wegetatywny typ roślin). Plon jednostek 
pokarmowych duży. Struktura plonu gorsza od wzorca. Wskaźnik koncentracji 
energii poniżej średniego, plon świeżej masy bardzo duży. Odmiana tworzy 
wysokie rośliny. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Ma mniej-
szą odporność na głownie kukurydzy. Strawność roślin – średnia. Odpowiednia 
do produkcji kiszonki w rejonach południowym i środkowym, w mniejszym 
zakresie w rejonie północnym.

Talentro (Saatbau Linz). Odmiana TC, średnio późna, FAO 260. Daje duże 
plony suchej masy – ogólne i kolb. Plon jednostek pokarmowych duży, struktu-
ra plonu średnia. Wskaźnik koncentracji energii średni, plon świeżej masy duży. 
Odmiana tworzy wysokie rośliny. Wczesny wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji dość dobry. Ma średnią odporność na głownie kukurydzy. Strawność 
roślin – dobra. Odpowiednia do produkcji kiszonki w rejonach południowym 
i środkowym, w mniejszym zakresie w rejonie północnym.

Walterinio KWS (KWS). Odmiana SC, średnio późna, FAO 260. Na tle wzor-
ca grupy średnio późnej – bardzo duże plony suchej masy, ogólne i kolb. Plon 
jednostek pokarmowych bardzo duży, korzystna struktura plonu. Wskaźnik 
koncentracji energii powyżej średniego, plon świeżej masy duży. Odmiana two-
rzy wysokie rośliny. Wczesny wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dobry. 
Ma średnią odporność na głownię kukurydzy na kolbach, a mniejszą odporność 
na głownię na łodygach. Strawność roślin – dobra. Odpowiednia do produkcji 
kiszonki w rejonach południowym i środkowym, w mniejszym zakresie w rejo-
nie północnym.

Odmiana do uprawy na ziarno i kiszonkę
SM Hubal (HR Smolice). Odmiana TC, w uprawie na ziarno i na kiszonkę 

średnio wczesna, FAO 240. W doświadczeniach rejestrowych wykazywała dość 
duże plony ziarna. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształt-
nym. Udział rdzenia kolbowego w masie kolby powyżej średniego. Ma średnią 
odporność na fuzariozy i głownię kukurydzy na kolbach, a mniejszą odporność 
na głownię na łodygach. Dobry wigor roślin w początkowej fazie wegetacji; po 
dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają.

Daje duże plony suchej masy – ogólne i kolb. Plon jednostek pokarmowych 
bardzo duży, struktura plonu średnia. Wskaźnik koncentracji energii na pozio-
mie wzorca, plon świeżej masy duży. Wysokość roślin średnia. Strawność roślin 
– średnia. Odmiana przydatna do produkcji ziarna w południowym i środko-
wym rejonie kraju, a na kiszonkę w całym kraju.

Waldemar Janiak                          
COBORU Słupia Wielka
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Dziś poziom innowacyjności w rolnictwie nawet 
fachowców z branży potrafi przyprawić o zawroty 

głowy. Co więc wybrać? Na jaką markę postawić? Gdzie 
znaleźć obiektywną ocenę, jak odróżnić ją od tej, wypo-
wiedzianej przez speców od public relations i reklamy? 

Targi Polagra Premiery – styczeń 2016 rok. 380 wystaw-
ców, wyrobów nie zliczę. Targi prestiżowe. Miejsce, gdzie 
nie tylko się sprzedaje i kupuje – to miejsce, gdzie prezen-
tuje się nowości, rozwiązania na miarę XXI wieku. Naj-
lepsze, najciekawsze z nich otrzymują złoty medal tar-
gów. To taki Osccar z Holywood, tyle że przyznawany 
w Poznaniu za produkty dla rolnictwa. Nagroda – wyróż-
nik jakości produktu. 

W tym roku sąd konkursowy pod przewodnictwem 
prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka, rektora Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Poznaniu, przyznał to wyróżnienie 
38 produktom – ciągnikom, maszynom rolniczym oraz 
nowym odmianom roślin. I na te ostatnie warto zwrócić 
uwagę. Dobór odpowiedniej odmiany to często element 
decydujący o przyszłym plonie.

Dwa złote medale otrzymała Małopolska Hodowla 
Roślin. Pierwszy – za pszenicę jarą HARENDA, odmianę 
zarejestrowaną w 2014 r. Jej dominującą cechą jest bez-
konkurencyjna plenność na terenie całego kraju. Odmia-
na ta przewyższa plonem wszystkie zarejestrowane dotąd 
odmiany tego gatunku. W badaniach rejestrowych w 2013 
roku uzyskała najwyższy plon na obu poziomach agro-
techniki: 109% wzorca na a1 i 104% wzorca na a2. 
W uprawie wielkotowarowej w 2015 roku, mimo dotkli-
wej suszy dała 8 ton nasion z hektara. Odmiana ma śred-

nie wymagania, może być zatem uprawiana również na 
słabszych glebach. Wykazuje bardzo dużą tolerancję na 
zakwaszenie. Świetnie radzi sobie również w ekstremal-
nych warunkach stresowych. Doskonałym tego przykła-
dem jest uzyskanie bardzo wysokich plonów w roku 
2015. Rośliny są średniej wysokości, o bardzo dobrej 
odporności na wyleganie – 8,5 w skali 9-stopniowej. 
Odmiana wykazuje bardzo dobrą odporność na choroby, 
szczególnie podstawy źdźbła, rdzę brunatną, mączniaka 
prawdziwego, septoriozę plew i fuzariozę kłosów. Ze 
względu na bardzo wysoką plenność jak i pozostałe wła-
ściwości, Harenda została uznana za wzorzec w doświad-
czeniach rejestrowych COBORU. Co ciekawe, HARENDA 
doskonale sprawdza się również poza granicami kraju. 
W latach 2014–2015 bardzo dobre wyniki osiągnęła na 
terenie Niemiec, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Irlan-
dii, Czech, Słowacji i Francji.

Drugi złoty medal przyznano Małopolskiej Hodowli 
Roślin za owies HARNAŚ (wpisany do rejestru w 2014 
roku). Do niedawna owies postrzegany był wyłącznie jako 
zboże wykorzystywane w żywieniu zwierząt, jednak coraz 
częściej pojawia się jako składnik tzw. zdrowej żywności. 
Odznacza się bardzo dobrym składem białka i jest zasobny 
w aminokwasy egzogenne. Posiada również znaczne ilości 
wartościowego tłuszczu, zawierającego niezbędne niena-
sycone kwasy tłuszczowe. Produkty owsiane znalazły 
zastosowanie zarówno w przemyśle farmaceutycznym, jak 
i chemicznym.

Odmiana HARNAŚ wnosi postęp w zakresie plenności 
oraz odporności na choroby. Na tle innych odmian wyróż-

Warto szukać złota
Kilkuset wystawców, kilka, kilkanaście tysięcy wyrobów. Maszyny, nawozy 
sztuczne, nowe odmiany roślin... Wszyscy zachwalają. Wszystkie produkty 
są najlepsze, najnowocześniejsze. Tak przynajmniej mówią producenci. 
Choć nie zawsze tak jest w rzeczywistości. 



nia się bardzo dobrą zdrowotnością. Wykazuje szczególnie 
wysoką odporność na mączniaka prawdziwego, helminto-
sporiozę i septoriozę liści. Dzięki tym walorom Harnaś jest 
polecany do uprawy w gospodarstwach ekologicznych. Ze 
względu na wysoki potencjał plonotwórczy, uprawiając tę 
odmianę można uzyskać zwyżkę średnich plonów w gospo-
darstwie bez dodatkowych nakładów finansowych i agro-
technicznych. Niska zawartość tłuszczu decyduje o przy-
datności odmiany Harnaś na cele spożywcze i do przecho-
walnictwa.

Dzięki obniżonej zawartość łuski, jest bardzo poszuki-
wany na rynku przez przemysł przetwórczy, głównie do 

produkcji płatków owsianych. HARNAŚ stanowi skarbni-
cę zdrowia. Charakteryzuje się wysokimi wartościami 
żywieniowymi i zdrowotnymi. Duża zawartość błonnika 
pokarmowego oraz B-glukanów i antyoksydantów przy-
czynia się do zapobiegania rozwojowi chorób cywilizacyj-
nych, tj. choroby wieńcowej, cukrzycy, oraz niektórych 
chorób nowotworowych. Odmiana charakteryzuje się też 
ponadprzeciętnym plonowaniem (103% wzorca w 2014!) 
– przewyższa plonem najlepsze odmiany wzorcowe. 
Nadaje się do uprawy na terenie całego kraju. 

Harnaś jest odmianą żółtoziarnistą, równomiernie doj-
rzewającą. Rośliny średniej wysokości (ok. 118 cm) o bar-
dzo dobrej odporności na wyleganie (7,5 w skali 9-stop-
niowej). Ziarno jest grube, dobrze wyrównane, o  niskim 
udziale łuski. Jest to odmiana o bardzo dobrej zdrowotno-
ści przez cały okres wegetacji. Wykazuje szczególnie 
wysoką odporność na mączniaka prawdziwego, helminto-
sporiozę i septoriozę liści (7,5–8 w skali 9-stopniowej).

Warto szukać złota przyznanego na targach Polagra 
Premiery.

KG

Dwa złote medale otrzymała w tym roku 
w Poznaniu Małopolska Hodowla Roślin. 
Pierwszy – za pszenicę jarą HARENDA, 
drugi – za owies HARNAŚ.
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Skąd wziął się pomysł reaktywa-
cji orkiszu?
Po prostu rośnie zapotrzebowanie 

na tę odmianę. Może nie wszyscy 
wiedzą, ale orkisz jest jednym z naj-
starszych gatunków pszenicy. 
Wykształcił się w wyniku samorzut-
nego krzyżowania dzikich traw, jest 
więc starszy niż miękkie odmiany 
pszenicy. W Średniowieczu był domi-
nującym zbożem na terenach dzisiej-
szych Niemiec. Niewielkie ilości 
występowały także u nas. W okresie 
międzywojennym można go było spo-
tkać w Polsce w rejonach górskich. 
Obecnie w Europie obserwuje się 
powrót do uprawy pszenicy typu 
orkisz. Dlatego też zrobiłem kilka 
krzyżówek w kierunku wyhodowania 
bardziej intensywnej pszenicy tego 
typu.

Jak długo trwały prace hodowla-
ne nad nową odmianą?
Ponieważ poszukiwałem form 

plennych, hodowla trwała około 15 
lat – od wykonania krzyżówki, poprzez 
wybór odpowiednich form, spraw-
dzeniu plenności i jakości w różnych 
środowiskach. 

Co sprawiło, że orkisz w szybkim 
tempie wraca na nasze pola?
Wzrost zainteresowania orkiszem 

jest spowodowany kilkoma czynni-
kami. Jednym z nich jest moda – 
w dobrym tego słowa znaczeniu. 
Moda na zdrową żywność. Ziarno 
orkiszu zawiera bowiem bardzo dużo 
składników mineralnych (żelaza, 
potasu, wapnia i cynku). Zawiera też 
nienasycone kwasy tłuszczowe oraz 
witaminy z grupy B oraz PP. Jest 

doskonałym surowcem do produkcji 
kasz, mąki, płatków, makaronów. 
Poza tym pszenica orkisz, z punktu 
widzenia rolnika, ma niewielkie 
wymagania azotowe, co sprawia, że 
można ją z łatwością uprawiać 
w gospodarstwach ekologicznych. 
Dodatkowo, odporność na choroby 
fuzaryjne, choroby podstawy źdźbła 
oraz stresy środowiskowe skłania do 
upraw w gospodarstwach ekstensyw-
nych.

Jakie właściwości ma odmiana 
ROKOSZ?
Charakteryzuje się ona wysokim 

potencjałem plonowania i dużym 
udziałem ziarna w plonie. Ma pod-
wyższoną odporność na choroby grzy-
bowe, średnio znosi mrozy. Rośliny 
orkiszu są wysokie i charakteryzują 

Orkisz wraca na pole
Rozmowa z ZYGMUNTEM NITĄ, dyrektorem ds. hodowli roślin w Spółce 
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, autorem i współautorem 
ponad 70 odmian, jakie powstały w Strzelcach w ciągu ostatnich 40 lat. 
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się średnią odpornością na wyleganie. 
Termin kwitnienia i dojrzewania śred-
ni. Ziarno ma dużą masę i wysoką 
liczbę opadania. Mąka posiada dużą 
wodochłonność. 

Niektóre z tch cech łatwiej zauwa-
żyć na wykresach porównujących 
ROKOSZ do konkurenyjnej odmiany 
typu orkisz. 

Czym różni się nowa odmiana 
od tych uprawianych przed laty?
Odmiana ROKOSZ charakteryzuje 

się tym, że ziarniaki w trakcie omłotu 
w dość dużym stopniu wysypują się 
z plewek i takie ziarno po oczyszcze-
niu można wysiewać tak jak ziarno 
innych odmian pszenicy.

Jakie są perspektywy dla uprawy 
orkiszu w Polsce? 
W roku ubiegłym był duży popyt 

na nasiona siewne, nie tylko w Pol-
sce, ale także na rynkach zagranicz-
nych. Nie dzieje się tak bez powodu. 
Cena pszenicy typu orkisz jest kilka-
krotnie wyższa od pszenicy miękkiej. 
A proszę pamiętać, że można osią-
gnąć naprawdę wysokie plony – np. 
dla odmiany ROKOSZ wynoszą one 
około 6–8 ton z ha. 

Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Gawrychowski

Fuzarioza plew

Septorioza plew

Septorioza liści

Brunatna plamistość liści

Rdza brunatna

Mączniak prawdziwy

Choroby podstawy źdźbła
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ROKOSZ

wzorzec

Odporność odmiany ROKOSZ na choroby grzybowe w porównaniu do wzorca (źródło COBORU)
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Poziom nawożenia 
N50 (50 kg N/ha). 
Plonowanie (plon brutto – nasiona 
z kłoskami) odmiany ROKOSZ 
(dt/ha) w porównaniu do konkuren-
cyjnej odmiany typu orkisz. 
(źródło COBORU) 

Poziom nawożenia 
N100 (100 kg N/ha). 
Plonowanie (plon brutto – nasiona 
z kłoskami) odmiany ROKOSZ 
(dt/ha) w porównaniu do konkuren-
cyjnej odmiany typu orkisz. 
(źródło COBORU)

Poziom nawożenia 
N50 (50 kg N/ha). 
Plonowanie (plon netto – czyste ziar-
no bez kłosków) odmiany ROKOSZ 
(dt/ha) w porównaniu do konkuren-
cyjnej odmiany typu orkisz. 
(źródło COBORU) 

Poziom nawożenia 
N100 (100 kg N/ha).
Plonowanie (plon netto – czyste ziar-
no bez kłosków) odmiany ROKOSZ 
(dt/ha) w porównaniu do konkuren-
cyjnej odmiany typu orkisz. 
(źródło COBORU) 

Wysoki udział 
ziarna w plonie
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Niestety, w rozrastającej się grupie 
dominują albo ponowne rejestra-

cje istniejących już na rynku produk-
tów, rejestracje znanych już kombina-
cji substancji aktywnych lecz wpro-
wadzanych pod innymi nazwami lub 
produkty o innej proporcji substancji 
aktywnych. Brakuje nowych substan-
cji, a przede wszystkim brakuje 
nowych mechanizmów działania. 

Rok 2015 i początek 2016 to roz-
szerzenie listy produktów dopuszczo-
nych do obrotu i stosowania o kolejne 
kilkadziesiąt herbicydów zbożowych. 
Właściwie mówimy o kilkudziesięciu 
rejestracjach ponieważ po głębszej 
analizie okazuje się, że innowacyj-
nych rozwiązań jest znacznie mniej.

Mimo wszystko jakikolwiek roz-
wój i działanie należy uznać za krok 
w dobrym kierunku. Proces rozsze-
rzania doboru produktów jest korzyst-
ny dla użytkownika. Większa konku-
rencja powoduje bowiem obniżenie 
cen. W dodatku, więcej produktów na 
rynku zapewnia lepszą dostępność. 
Poprawia się również łatwość pozy-
skiwania informacji o produkcie.

Nowe produkty, to przynajmniej 
z założenia, perspektywa lepszej jako-
ści substancji aktywnych i lepszych 

nośników, a przez to lepszej skutecz-
ności. To również perspektywa pro-
dukcji środków w nowszych, tań-
szych technologiach wytwarzania, 
przekładających się na cenę. Po stro-
nie zagrożeń stoi zaś mniejsza możli-
wość sprawdzenia w warunkach 
polowych jakości każdego z produk-
tów. Szeroka oferta to mniejsze praw-
dopodobieństwo tego, że w punkcie 
zakupu przez wiele lat otrzymamy tę 
samą markę. 

W grupie produktów opartych na 
znanych i stosowanych od lat sub-
stancjach aktywnych można zauwa-
żyć pojawienie się produktów gene-
rycznych – czyli kopii produktów już 
istniejących, opartych na tych samych 
substancjach w tych samych propor-
cjach.

Nowe rozwiązania herbicydowe 
w zbożach pojawiają się głównie dzię-
ki wygaśnięciu ochrony patentowej 
na niektóre substancje aktywne.

Najbardziej spektakularnym uwol-
nieniem spod patentu w ostatnich 
latach było zakończenie ochrony sub-
stancji florasulam. Molekułę tę na 
polskim rynku można było zakupić 
w doskonale znanych produktach 
spod marki Mustang® i Dragon®. Sub-

stancja jest najczęściej wybieraną do 
odchwaszczania zbóż w Europie. 
W następnych latach należy spodzie-
wać się zwiększenia udziału rynko-
wego różnych herbicydów opartych 
na florasulamie, również w naszym 
kraju. Scenariusz ten jest bardzo 
prawdopodobny ponieważ już teraz 
produkty oparte na tej substancji cie-
szą się ogromną popularnością oraz 
estymą ze względu na ich dostosowa-
ne do polskich warunków, spektrum 
zwalczanych chwastów, niezależność 
od warunków pogodowych jak rów-
nież możliwość stosowania w szero-
kim przedziale czasowym. 

W roku 2015 zostały zarejestrowa-
ne zarówno produkty oparte tylko 
i wyłącznie na florasulamie, służące 
jako komponenty do mieszanin herbi-
cydowych – Saracen 50 SC, jak rów-
nież nowe herbicydy oparte na kom-
binacji tej substancji aktywnej z inny-
mi poszerzającymi spektrum Camaro 
306 SE oraz wyróżniający się unikal-
nym składem Saracen Delta 550 SC. 

Drugim kierunkiem poszerzenia 
oferty produktowej jest tak zwany 
„import równoległy”. Chodzi tutaj 
o zgodny z przepisami import pro-
duktów zza granicy do kraju. Warun-

Co nowego 
w herbicydach zbożowych?

Każdego roku na liście publikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa 
pojawiają się nowe produkty dopuszczone do obrotu i stosowania 
jako środki ochrony roślin. Lista staje się coraz dłuższa więc można 
powiedzieć, że z roku na rok rośnie konkurencja wśród dostawców. 



kiem przeprowadzenia legalnego 
importu i otrzymania etykiety równo-
ległej jest konieczność istnienia 
pozwolenia na stosowanie produktu 
w kraju, z którego jest on sprowadzo-
ny jak również w kraju, do którego 
produkt się dostarcza. Import równo-
legły to wprowadzenie na rynek 
dokładnie tego samego produktu jed-
nak pod inną nazwą handlową. 
Import równoległy jest sposobem na 
wyrównanie różnic cenowych pomię-
dzy poszczególnymi krajami Unii 
Europejskiej. 

Kolejną grupę herbicydów, które 
znalazły się na biurkach komisji oce-
niających w roku 2015 stanowiły pro-
dukty podlegające ponownej rejestra-
cji. Niektóre z produktów, które 
widzimy jako zarejestrowane 
w 2015 r. przeszły ponowny proces 
oceny przez ministerstwo ze względu 
na wygaśnięcie poprzedniego zezwo-
lenia, wydawanego na określany czas. 
W innych zaś powodem do przepro-
wadzenia ponownego procesu mogły 
być zmiany w składzie substancji 
inertnych, doborze zarejestrowanych 
opakowań, gatunków itp. Najlepszym 

przykładem stworzenia nowego obli-
cza produktu jest rozbudowana ety-
kieta, jaką uzyskał herbicyd Boxer. 
Jeszcze niedawno mógł być on stoso-
wany zgodnie z prawem tylko 
i wyłącznie w pszenicy ozimej. 
W chwili obecnej, oprócz możliwości 

zastosowania w warzywach czy rośli-
nach strączkowych, można go rów-
nież wykorzystać jako herbicyd zwal-
czający chwasty w uprawie jęczmie-
nia ozimego, pszenżyta ozimego 
i żyta. Nowa rejestracja produktu 
otwiera mu drogę szerszego wykorzy-
stania dzięki wyjątkowym cechom. 
Odmienny mechanizm działania, 
wyjątkowa, nieporównywalna z inny-
mi skuteczność zwalczania miotły 
zbożowej oraz łatwość komponowa-
nia z innymi herbicydami stwarzają 
możliwość wprowadzenia skuteczne-

go narzędzia chwastobójczego na sze-
roką skalę. 

Pomimo „świeżej” rejestracji, 
nową etykietę odzwierciedlającą cią-
głą pracę nad preparatem otrzymał 
w roku 2015 herbicyd Axial 50 EC. 
Oceniając jej aktualny kształt można 

stwierdzić, że produkt zarejestrowa-
ny jest w wielu gatunkach zbóż, 
zarówno ozimych jak i jarych. W reje-
stracji udowodniono skuteczność 
zwalczania wielu gatunków chwa-
stów. Axial zwalcza oprócz miotły 
zbożowej również wyczyniec polny, 
owies głuchy czy chwastnicę jedno-
stronną.

Jako nowość lub jako spektakular-
ny powrót na rynek można uznać 
wpisanie na listę produktów dopusz-
czonych do obrotu i stosowania her-
bicydu Logran 20 WG. Produkt ten, 

Nowe rozwiązania herbicydowe w zbożach 
pojawiają się głównie dzięki wygaśnięciu ochrony 
patentowej na niektóre substancje aktywne.
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kiedyś już był stosowany przez pol-
skich rolników jednak z czasem został 
wyparty przez doskonalszą formę 
chwastobójczą, istniejącą pod nazwą 
Lintur 70 WG.  Logran 20 WG różni 
się od swojego młodszego brata przede 
wszystkim mniejszą zależnością sku-
tecznego działania od temperatury, 

przez co lepiej nadaje się do zabiegów 
korekcyjnych lub pierwszych wiosen-
nych zabiegów odchwaszczania zbóż 
ozimych. 

Zmiany w doborze środków do 
odchwaszczania plantacji zbożowych 
wnoszą również nowe wariancje zna-
nych już wcześniej produktów. Jako 

przykład takiego posunięcia można 
uznać pojawienie się nowego produk-
ty firmy Bayer. Herold 600 SC to pro-
dukt przypominający istniejący od 
kilku lat na polskim rynku herbicyd 
Komplet 560 EC. Nowość wyróżnia 
inna proporcja substancji aktywnych. 
Większa zawartość flufenacetu przy 
mniejszej zawartości diflufenikanu 
nakierowuje produkt bardziej na 
zwalczanie chwastów jednoliścien-
nych, podnosi jego skuteczność 
w zwalczaniu miotły zbożowej 
i wyczyńca polnego. Nowe rozwiąza-
nie będzie ciekawą ofertą dla tych 
producentów rolnych, którzy unikają 
stosowania wysokich dawek diflufe-
nikanu, a chcą utrzymać wysoką sku-
teczność zwalczania chwastów jedno-
liściennych.

Nową kombinacją substancji che-
micznych jest również produkt Deme-
ter 440 EC. Do tej pory nie było 
bowiem produktów opartych tylko na 
mieszaninie pendimetaliny i diflufe-
nikanu. 

Oryginalną kombinacją jest rów-
nież wspomniany wcześniej Saracen 
Delta 550 SC. Do tej pory żaden 
z koncernów chemicznych nie zdecy-
dował się na takie połączenie nie 
tylko substancji aktywnych, ale rów-
nież mechanizmów działania. W pro-
dukcie tym, innowacyjnym rozwiąza-
niem jest wsparcie działania nalistne-
go silnym działaniem odglebowym. 
Wyjątkowy skład zapewnia wysoką 
skuteczność zwalczania wielu gatun-
ków chwastów, jak również długo-
trwałe działanie.

Jak widać, wybór produktów staje 
się coraz większy. Warto jednak 
pamiętać, że większa konkurencja na 
rynku, powodująca erozję cenową 
i lepszą dostępność produktów wiąże 
się również z koniecznością dokład-
nego poznania nowej oferty. Użyt-
kownik musi poświęcić dodatkowy 
czas na dokładne przeanalizowanie 
etykiety jak również innych dostęp-
nych materiałów. Ten sam skład, ta 
sama proporcja substancji nie ozna-
cza takiego samego zapisu rejestracyj-
nego. Etykiety produktów nawet 
o tym samym składzie mogą różnić 
się co do możliwości stosowania 
w uprawach, mogą mieć również inne 
rekomendacje, obejmujące dawki, 
okresy karencji i inne wyróżniające 
cechy. 

dr Marek Tański

Herbicydy zbożowe zarejestrowane w 2015 roku, powielające wcześniej 
zarejestrowane
Activus 400 SC pendimetalina – 400 g

Camaro 306 SE 2,4-D – 300 g, fl orasulam – 6,25 g

Cayman 600 SC izoproturon – 500 g, difl ufenikan – 100 g

Concert SX 44 SG tifensulfuron metylu – 40 %, metsulfuron metylu – 4 %

Diablo 306 SE 2,4-D – 300 g, fl orasulam – 6,25 g

Dina 500 SC difl ufenikan – 500 g

Fraxial 50 EC Pinoksaden 50 g

Hadden 550 WG tifensulfuron metylu – 400 g, tribenuron metylu – 150 g

Kantor Forte 195 SE 2,4D – 180 g, amidopyralid – 10 g, fl orasulam – 5 g

Looma 750 WG tifensulfuron metylu – 682 g, metsulfuron metylu – 68 g

Master 50 WG tribenuron metylu – 500 g

Premazor Sad 500 SC difl ufenikan – 500 g

Pygmee 550 WG tifensulfuron metylu – 400 g, tribenuron metylu – 150 g

Saracen 050 SC fl orasulam – 50 g

Sharpen 330 EC pendimetalina – 330 g

Sharpen 400 SC pendimetalina – 400 g

Tamigan 250 EC fl uroksypyr – 250 g

Taran 250 EC fl uroksypyr – 250 g

Tivmetix OD tifensulfuron metylu – 190 g, metsulfuron metylu – 19 g

Ukulele 500 SC difl ufenikan – 500 g

Weedox Plus 340 SL MCPA – 300g, dikamba 40 g.

Herbicydy zbożowe zarejestrowane w 2015 roku w ramach importu równo-
ległego
Arena Top 70 WG dikamba – 65,9 %, triasulfuron – 4,1 %

Buffalo difl ufenikan – 100 g, penoksulam – 15 g, fl orasulam – 3,75 g

Dyplomata 600 SC chlorotoluron – 500 g, difl ufenikan – 100 g

Horse 306 SE 2,4-D – 300 g, fl orasulam – 6,25 g

Jet - ISO 500 SC izoproturon – 500 g

Kojot Forte 195 SE 2,4-D – 180 g, aminopyralid – 10 g, fl orasulam – 5 g

Komandos 560 SC difl ufenikan – 280 g, fl ufenacet – 280 g

Siłacz 75 WG dikamba – 500 g, tritosulfuron – 250 g

Herbicydy zarejestrowane ponownie w 2015 roku
Axial 50 EC pinoksaden – 50 g

Boxer 800 EC prosulfokarb – 800 g

Chwastox MP 600 SL mekoprop-P – 600 g

Dragon 450 WG aminopyralid – 300 g, fl orasulam – 150 g

Gold 450 EC 2,4-D – 360 g, fl uroksypyr – 90 g

Lancet Plus 125 WG piroksysulam – 50 g, aminopyralid – 50 g, fl orasulam – 25 g

Legato 500 SC difl ufenikan – 500 g

Sekator 125 OD amidosulfuron – 100 g, jodosulfuron metylosodowy – 25 g

Tayson 464 SL 2,4 D – 344 g, dikamba – 120 g
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U progu rozpoczęcia wegetacji 
wiosennej stoimy przed dylema-

tem, co z oziminami, które na jednych 
polach zachowały się doskonale, a na 
innych wciąż budzą obawy o to, czy 
będą kontynuowały wegetację i czy 
ich rozwój będzie zakończony zado-
walającym plonem. 

W jakim stanie przeżyją plantacje 
rzepaków, okaże się dopiero w końcu 
marca. Teraz można się tylko z wiel-
kim prawdopodobieństwem domy-
ślać, że kondycja ich będzie raczej 
osłabiona. I do wydania wysokich 
plonów będą potrzebowały specjalne-
go podejścia technologicznego. 

Wegetacja rzepaku od momentu 
siewu narażona była na negatywny 
wpływ warunków pogodowych. Już 
jesienią wiele plantacji swoim wyglą-
dem odbiegało od oczekiwań. Przede 
wszystkim susza w okresie żniw spra-
wiła, że rośliny wschodziły nierówno. 
W efekcie, przed zimą na jednej plan-

tacji znajdowały się zarówno rzepaki 
o rozetach złożonych z więcej niż 8 
liści jak i takie, które znajdowały się 
w fazie siewki. 

Przymrozki październikowe, które 
notowane były na większości terenu 
Polski spowolniły wegetację i pomimo 
jej wydłużenia do połowy grudnia, 
wielu plantacjom nie udało się nadro-
bić wcześniejszych strat we wzroście. 
Okres hartowania rzepaku, czyli tem-
peratur w granicach 2 stopni był dość 
krótki. Właściwie rzepak, który znaj-
dował się w dość intensywnej wegeta-
cji został zaskoczony spadkami tempe-
ratur powietrza poniżej 15 stopni Cel-
sjusza. Niska temperatura doprowadzi-
ła do natychmiastowego zamarznięcia 
gruntu. Mierzona na 10 cm temperatu-
ra gleby ustabilizowała się na pozio-
mie minus 6 stopni Celsjusza. Głębo-
kość warstwy zamarzania osiągnęła 60 
cm, zwiększając zagrożenie uszkodze-
nia systemu korzeniowego.

Smagający rośliny wiatr i jedno-
cześnie głęboko zamarznięta gleba, nie 
pozwalały na uzupełnienie wody. 
Rośliny nie mogły jej również łatwo 
pozyskać nawet z głębszych warstw, 
ponieważ na większości terenu noto-
wano niedostatki wody glebowej. Taka 
kompilacja czynników doprowadziła 
do całkowitego zniszczenia liści rze-
paku. W dniu dzisiejszym na rzadko 
której plantacji pozostały liście rozeto-
we. Z nadzieją jednak na regenerację, 
producenci rzepaku obserwują korzeń, 
szyjkę korzeniową i liście wierzchoł-
kowe. Niestety, aktualny wygląd nie 
pozwala na jasny werdykt, co będzie 
się działo z plantacjami rzepaku. 

Część roślin ma uszkodzony sto-
żek wzrostu, pod naciskiem palców ta 
część rośliny miażdży się. Nadzieję 
pozostawia wyglądająca zdrowo szyj-
ka korzeniowa, z której mogą wystar-
tować rozgałęzienia boczne. Korzeń 
na większości plantacji jest twardy 

Znaczne spadki temperatur, które miały miejsce na przełomie roku 
2015 i 2016 najprawdopodobniej zostaną na długo w pamięci wielu 
producentów rzepaku. W momencie pisania artykułu (koniec lutego) 
nie ma jeszcze 100-procentowej jasności co do tego, jaki wpływ 
wywarły mrozy na zimowanie zbóż i rzepaku. 

Jak prowadzić rzepak 
w trudnym 2016 roku?



i nie odchodzi od niego kora. Niepo-
koić może brązowa smuga, powstała 
wskutek zamarzania wody w wiąz-
kach przewodzących, lecz można się 
spodziewać, że uszkodzenia te zosta-
ną zregenerowane. Jeżeli korzeń nie 
łamie się po zgięciu w rękach, nadzie-
ja na odbudowę jest spora.

Po analizie materiału roślinnego 
można wyciągnąć wniosek, że w tym 
roku mamy do czynienia z odmien-
nym wymarzaniem w porównaniu z  
pamiętnym rokiem 2012. Nie będzie-
my mieli wymarzania zero-jedynko-
wego na wszystkich plantacjach. 
Przynajmniej część z nich przetrwa, 
choć będzie mocno osłabiona. Nawet 
kilka roślin na metrze, pod warun-
kiem ich równomiernego rozłożenia, 
może wydać opłacalny plon. Przy 
optymalnym przebiegu pogody nawet 
z plantacji z obsadą 7–8 roślin na 
metrze uzyskiwano plony na pozio-
mie około 3 ton z ha. 

Przed podjęciem decyzji o likwi-
dacji plantacji warto zastanowić się 
nad sensownością przesiewów rośli-
nami jarymi. Obecna dysproporcja 
pomiędzy cenami nasion rzepaku 
i ziarna zbóż zbliża się do 2,5 na 

korzyść tych pierwszych. Już przy 
plonie 2,5 tony rzepaku, żeby zrówno-
ważyć wartość uzyskanego plonu, 
trzeba osiągnąć ponad 6 ton ziarna 
z uprawy jarej, co może być dużym 
wyzwaniem, szczególnie dla gleb lżej-
szych. 

Decyzja, czy nawozić azotem, czy 
zlikwidować plantację nie będzie 
ostatnią w tym sezonie. Tym, którzy 
zdecydują się na pozostawienie zasie-
wów, przyjdzie zmagać się z wieloma 
rozterkami, jak dalej prowadzić tech-
nologię, by na końcu uzyskać zadowa-
lający efekt finansowy. 

Przede wszystkim już wiadomo, 
że rośliny rzepaku są bardzo osłabio-
ne po zimie. Ilość składników pokar-
mowych, które rzepak zgromadził 
w okresie jesiennym uległa stracie. 
Roślina nie będzie mogła redystrybu-
ować ich ze starszych liści do nowych. 
By mogły być ponownie wykorzysta-
ne, będą musiały przejść długi proces 
przemian w glebie i staną się dostęp-
ne dopiero w pełni wegetacji.

Na dobry start rośliny będą potrze-
bowały bogatego źródła łatwo dostęp-
nych składników pokarmowych. 
Zakłada się, że roślina rzepaku, która 

wytworzyła 8–10 liści gromadzi od 
150 do 200 gram azotu. Przy obsadzie 
40 roślin na metrze wynika, że planta-
cja pobrała około 60–80 kg azotu. 
Przynajmniej dwie trzecie tej ilości 
znajdowało się w liściach reszta zaś 
w korzeniach. Jak więc widać, już na 
starcie wiosennej wegetacji mamy do 
czynienia z pewnym deficytem tego 
składnika i to w formie już przetwo-
rzonej, na którą roślina zużyła już 
energię. 

Kluczowa więc dla dalszego roz-
woju będzie dostępność azotu, 
a przede wszystkim podaż formy azo-
tanowej, która jako pierwsza pobudzi 
gospodarkę hormonalną rośliny. 
Rezultatem wysokiej aktywności hor-
monów z kolei będą szybsze podziały 
komórkowe oraz pobudzenie korzeni 
do intensywnego wzrostu. W podzia-
le dawek azotowych należy zwrócić 
uwagę na to, by pierwsza dawka sta-
nowiła luksusową dostępność w ten 
składnik.

System korzeniowy jest osłabiony 
i szczególne znaczenie w jego rozbu-
dowie będą miały wszystkie bodźce 
stymulujące jego rozwój. Niezmiernie 
ważne znaczenie w takich przypad-

Korzeń to serce roślinyROOTER

 Silny, dobrze rozbudowany system korzeniowy

 Efektywne wykorzystanie składników mineralnych

 Szybsza regeneracja ozimin wiosną 

Rooter to: Preparat Rooter objęty 
jest promocją Kasa Wraca, 
szczegóły sprawdź na  
www.kasa.arysta.pl
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kach ma właściwe pH gleby, jak rów-
nież bogata zawartość fosforu w strefie 
korzeniowej. Wyższa koncentracja tego 
składnika powoduje, że system korze-
niowy tworzy większą masę. Wprowa-
dzenie fosforu posypowo z nawozów 
mineralnych, ze względu na jego 
powolne przemieszczenia może oka-
zać się mało efektywne, dlatego warto 
pomyśleć o możliwie jak największej 
dostępności składnika już zgromadzo-
nego. Zwłaszcza na glebach o kwa-
śnym odczynie, wniesienie szybko 
działających nawozów wapniowych 
w postaci reaktywnej kredy wapiennej 
może poprawić sytuację. 

Wysokie nawożenie startowe 
będzie więc pierwszym krokiem 
w ograniczaniu strat spowodowanych 
złym zimowaniem. Poziom nawoże-
nia azotowego będzie dość trudny do 
oszacowania gdyż trudno będzie usta-
lić potencjał plonotwórczy przerze-
dzonych i osłabionych plantacji. 
Wydaje się, że najrozsądniejszym roz-
wiązaniem będzie tutaj zaaplikowanie 
pierwszej wysokiej dawki azotowej 
i poczekanie z decyzją o wielkości 
drugiej dawki do czasu odbudowania 
rozet. Ważnym będzie również poda-
nie siarki, gdyż tylko przy jej wysokiej 
zawartości roślina jest w stanie dobrze 
wykorzystać azot. Zakłada się, że na 
10 kg pobranego azotu rzepak musi 
otrzymać przynajmniej 1 kg siarki. 

Z zabiegami nalistnymi trzeba 
będzie poczekać aż rośliny odbudują 
choć trochę masę liściową. Spore zna-
czenie będzie miała technika zabiegu, 
gdyż mała powierzchnia liściowa nie 

będzie w stanie przyjąć dużych ilości 
cieczy roboczych. Siłą rzeczy zabiegi 
powinny być wykonane przy mniej-
szej ilości cieczy roboczej i większym 
– aczkolwiek bezpiecznym – stężeniu 
nawozów dolistnych i środków ochro-
ny roślin. 

Utrata liści nie oznacza wyelimi-
nowania źródeł infekcji patogenami 
grzybowymi, a ogólnie słaba kondycja 
roślin i uszkodzenia będą miały zna-
czenie w osłabieniu naturalnej odpor-
ności. Wszelkiego rodzaju uszkodze-
nia są bowiem miejscem wnikania 
patogenów, na przykład tych powodu-
jących suchą zgniliznę kapustnych.

Zastosowanie fungicydu z funkcją 
regulatora wzrostu będzie miało rów-
nież pozytywny wpływ na dalszy 
przebieg wegetacji. Atutem zastoso-
wania tego typu produktów wiosną, 
jest przedłużenie okresu rozwoju 
wegetatywnego i opóźnienie kwitnie-
nia. Wiąże się to przede wszystkim 
z rozbudową większej masy roślinnej 
i nagromadzeniem większych ilości 
składników pokarmowych, które póź-
niej zostaną redystrybuowane do 
nasion. Ogromnego znaczenia w aktu-
alnych warunkach nabierają zmiany 
w pokroju rośliny. Wzmocnienie sys-
temu korzeniowego jest korzyścią 
bezdyskusyjną, natomiast wyrówna-
nie pędów może mieć szczególnie 
ważne znaczenie w warunkach, gdzie 
część roślin będzie się rozwijała 
z przetrwałego stożka wzrostu, inna 
zaś z pędów powstałych z nowych 
przyrostów, wyrastających z kątów 
liści i rozgałęzień bocznych. Przyha-

mowanie, zabiegiem regulującym 
dominację pędów głównych, powo-
duje lepsze doświetlenie i lepsze 
„zszycie” łanu przez pędy boczne. 
Zabieg ten wyrównuje również kwit-
nienie, które w dalszej kolejności 
przekłada się na zawiązywanie więk-
szej ilości łuszczyn, nasion w łusz-
czynie i lepsze zaolejenie. 

W przypadkach gdy rozwarstwie-
nie łanu będzie szczególnie silne, 
warto będzie rozpatrzyć sekwencyj-
ne zastosowanie preparatów regulu-
jących, gdzie po zabiegu podstawo-
wym, w pełnej lub okrojonej dawce, 
kilkanaście dni później zostanie 
zastosowana kolejna dawka fungicy-
du z funkcją regulatora. Zabieg ten 
może być wykonany razem z zabie-
gami zwalczającymi słodyszka rzepa-
kowego, powinien być jednak wyko-
nany w ograniczonej dawce prepara-
tu, zmniejszonej o połowę w stosun-

ku do podanej w etykiecie sto-
sowania.

W warunkach niestandar-
dowych, z presją stresu abio-
tycznego powodowanego przez 
warunki środowiska, większe-
go znaczenia nabierają wszyst-
kie produkty o działaniu fitoto-
nicznym – czyli poprawiającym 

wydajność procesów fizjologicznych. 
Zastosowanie biostymulatorów 
i wprowadzenie hormonów zewnętrz-
nych przynosi poprawę wydajności 
fotosyntezy, a poprzez stymulację do 
wytworzenia silniejszego systemu 
korzeniowego intensyfikuje pobiera-
nie składników pokarmowych z gleby, 
przekładające się na ich większą kon-
centrację w roślinie. 

Pozytywnych efektów należy też 
upatrywać w zastosowaniu nawozów 
dolistnych, intensyfikujących wpro-
wadzenie do rośliny dodatkowych 
ilości składników pokarmowych. 

Jak widać, szczególnie w tym roku 
technologia produkcji nasion rzepaku 
ozimego będzie wymagała indywidu-
alnego podejścia, uwzględniającego 
niekorzystne warunki rozwoju. Inten-
sywność technologii ma na celu zmini-
malizowanie strat, które już nastąpiły. 
Należy mieć nadzieję, że korzystny 
przebieg warunków pogodowych 
będzie dodatkowym wsparciem, a efekt 
finalny nie będzie odbiegał od tych 
uzyskiwanych w ostatnich latach. 

Marek Tański

Wysokie nawożenie startowe 
będzie pierwszym krokiem 
w ograniczaniu strat 
spowodowanych złym 
zimowaniem.
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Statystyki mówią same za siebie. 
Do końca września 2015 roku aż 

37 rolników straciło życie, pracując 
na roli. Choć liczba zgonów jest mniej-
sza niż w roku 2014, to wciąż zdecy-
dowanie za duża. 

Więcej niż w podobnym okresie 
poprzedniego roku odnotowano wnio-
sków o odszkodowanie za uszczerbek 
na zdrowiu wskutek choroby zawodo-
wej – wzrost do 279, najwięcej przy-
padków wiązało się z boreliozą.

Rolnicy, ze względu na charakter 
wykonywanych zajęć, są często bar-
dziej narażeni na różnego rodzaju 
wypadki lub choroby niż inne grupy 
zawodowe. Śmierć lub inwalidztwo 
prowadzącego gospodarstwo to nie 
tylko tragedia człowieka i jego rodzi-
ny, to często zagrożenie dla dorobku 
kilku pokoleń. Wypadek i choroba 
niestety wiąże się też zazwyczaj ze 
znacznymi środkami wydatkowanymi 
na leczenie czy rehabilitację. Jakość 
ochrony ubezpieczeniowej w ramach 
społecznego ubezpieczenia rolników, 
tj. KRUS, jest najczęściej niewystar-
czająca. Składka jest niższa w porów-
naniu z ZUS-em. Zapewnia jednak 
w konsekwencji nieodpowiednią 
wysokość świadczeń lub zakres ubez-
pieczenia rolnika. Komercyjne ubez-
pieczenia indywidualnie, dopasowa-
ne do potrzeb konkretnego rolnika, 
mają w tym aspekcie dużą przewagę. 
Do najczęstszych konsekwencji 
wypadków na roli należą złamania 
i inne kontuzje rąk i nóg, np. utrata 
palców. Bywają również poważniej-
sze wypadki związane z czynnościa-
mi agrotechnicznymi i inwentarskimi 
czy szkody wyrządzone przez zwie-
rzęta. Na niektóre zdarzenia losowe 
nie mamy wpływu. Na część z nich 
jednak – tak. 

– Warto więc stale przestrzegać 
podstawowych przepisów BHP i prze-
widywać to, co się może wydarzyć. 
Natomiast to, czego nie jesteśmy w sta-
nie przewidzieć, powinniśmy ubezpie-
czyć – mówi Filip Przydrożny, dyrek-
tor Biura Ubezpieczeń Osobowych 
Concordii Ubezpieczenia.

Przy wyborze ubezpieczyciela 
warto polegać na opinii rodziny i zna-

jomych. Wybierać zakład ubezpieczeń 
oraz agenta ubezpieczeniowego, który 
ich nie zawiódł. Dodatkowo można 
także zasięgnąć informacji na temat 
danego ubezpieczyciela w mediach. 

Zawsze w przypadku ubezpieczeń 
wypadkowych należy sprawdzać 
OWU i tabelę uszczerbkową, w której 
zawarte są informacje na temat rodza-
jów kontuzji, za jakie ubezpieczyciel 
ponosi odpowiedzialność. Rolnicy 
powinni także sprawdzić, czy do 
ochrony włączone jest także rolnic-
two. Ważne jest też, aby ochrona obej-
mowała zarówno zdarzenia, do któ-
rych dochodzi w następstwie wypad-
ków, jak i wskutek chorób. Przykłado-
wo w Concordii, w przypadku śmierci 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
w gospodarstwie rolnym, w następ-
stwie choroby zakaźnej w rolnictwie 
oraz niezdolności do pracy w gospo-
darstwie – rodzina ubezpieczonego 
otrzyma dodatkowe świadczenie. Rol-
nicy powinni pamiętać, że nie tylko 
śmierć aktywnego zawodowo członka 
rodziny może znacząco pogorszyć 
sytuację finansową ich bliskich. Rów-

nie istotne konsekwencje może wywo-
łać wypadek skutkujący inwalidz-
twem bliskiej osoby czy konieczno-
ścią ponoszenia dodatkowych kosz-
tów, związanych np. ze specjalistycz-
ną rehabilitacją.

Zgłoszenie szkody nie jest proce-
durą skomplikowaną. Można to zrobić 
przez Internet, telefonicznie lub na 
piśmie. Najważniejsze, aby bez zbęd-

nej zwłoki poinformować towarzy-
stwo ubezpieczeniowe o zdarzeniu. 
W przypadku braku niezbędnych 
dokumentów zakład ubezpieczeń ma 
obowiązek w ciągu 7 dni od zgłosze-
nia szkody poinformować poszkodo-
wanego lub uposażonego o tym, jakie 
dokumenty są jeszcze niezbędne do 
wypłaty świadczenia. W dalszej kolej-
ności, po uzupełnieniu dokumentacji, 
następuje wypłata świadczenia lub 
jego bezspornej części. 

– Do uzyskania świadczenia nie-
zbędne jest przygotowanie: wniosku 
o wypłatę świadczenia ubezpieczenio-
wego (może być odręcznie wypisany), 
w przypadku śmierci – odpis aktu 
zgonu, uwierzytelniony przez notariu-
sza lub przez upoważnionego pracow-
nika samorządu terytorialnego lub 
organów administracji państwowej, 
dokument potwierdzający tożsamość 
ubezpieczonego, odpis dokumentów 
potwierdzających okoliczności zajścia 
nieszczęśliwego wypadku (np. opis 
zdarzenia, zaświadczenia lekarskie, 
protokoły policji itp.) – wyjaśnia Filip 
Przydróżny.

Wypadków wciąż za wiele
EKSPERT RADZI

Przy wyborze ubezpieczyciela warto polegać na opinii 
rodziny i znajomych. Wybierać zakład ubezpieczeń oraz 
agenta ubezpieczeniowego, który ich nie zawiódł.

W pierwszych trzech kwartałach 2015 roku do KRUS zgłoszono dokładnie 
15 583 zdarzeń. Wypłatą jednorazowych odszkodowań zakończono 
postępowanie wobec 11 013 wypadków przy pracy rolniczej, w tym 37 ze 
skutkiem śmiertelnym. Ilość wypadków w porównaniu do 2014 r. nieco spadła, 
wzrosła natomiast liczba poszkodowanych w wyniku chorób zawodowych.





Firma Bomet powstała w 1992 roku. Jak większość 
przedsiębiorstw w tej branży, zaczynała od najprost-

szych konstrukcji – pieleników, obsypników, kultywa-
torów. Takie było w latach 90. zapotrzebowanie rynku. 
Asortyment produkcji zmieniał się też z czasem i za-
potrzebowaniem. Powstawały pierwsze pługi, sadzarki, 
glebogryzarki. Ważnym momentem w historii fi rmy było 
podjęcie współpracy z Przemysłowym Instytutem Ma-
szyn Rolniczych. Dzięki niej Bomet mógł wprowadzić na 
rynek kilka nowych rozwiązań. 

Dziś fi rma produkuje nowoczesne maszyny, często o bar-
dzo skomplikowanej budowie. Bomet posiada własne 
biuro konstrukcyjne, którym kieruje dr Jacek Białek. Kil-
ka rozwiązań, jakie znajdziemy w maszynach produko-
wanych w Węgrowie, jest chronionych patentami.

Co ciekawe, naszych konstruktorów wspamagają też pra-
cownicy z produkcji, a nawet sami rolnicy. Nigdy z góry 
nie odrzucamy ich pomysłów – sprawdzamy rozwiązania 
na prototypie i dopiero wtedy oceniamy ich poprawność. 
Nie wszystkie pomysły wchodzą do produkcji, wszystkie 
jednak są testowane w polu. Jeśli tam się sprawdzą, wcho-
dzą do produkcji. W ten nietypowy sposób zastosowali-
śmy sporo modyfi kacji – mówi Andrzej Sińczuk, prezes 
Bometu.

Dla fi my produkującej nowoczesne maszyny, jednym 
z ważnieszych elementów jest jakość. Jakość to nie tyl-
ko zastosowanie odpowiednich materiałów, prawidłowy 
montaż, ale również odpowiedni sprzęt na linii produk-
cyjnej. Tu fi rma ma się czym pochwalić – robot spa-
walniczy, wycinarki plazmowe, wiertarki numeryczne 
– nowoczesne oprzyrządowanie daje pewność, że każda 
wytwarzana maszyna jest dokładnie taka jak poprzednia. 

Firma Bomet znana jest już nie tylko na krajowym rynku. 
Coraz częściej produkty z Węgrowa można spotkać na 
polach nie tylko europejskich, ale i... afrykańskich. 

Siewniki rzędowe 
uniwersalne...

...to nowa, współczesna koncepcja maszyny, 
której konstrukcja oparta jest na wieloletnim 
doświadczeniu i ciągłej ewolucji produktu. 
Siewniki występują w typowych szerokościach 
2,5 m, 2,7 m, 3,0 m, 4,0 m – takich, aby 
dopasować je do maszyn biernych i aktywnych, 
występujących na rynku. Są to siewniki 
z tradycyjnym mechanicznym systemem 
wysiewu, z nieskomplikowaną, trwałą 
konstrukcją. Są łatwe w obsłudze. Maszyny 
znajdą zastosowanie w gospodarstwach o małych 
i średnich areałach, doskonale sprawdzą się na 
glebach lekkich i średnio zwięzłych.
Siewnik może być stosowany zarówno do pracy 
samodzielnie, jak i w połączeniu z maszynami 
uprawowymi, biernymi lub aktywnymi, przy 
siewie po orce lub w mulcz. Wychodząc 
naprzeciw wymaganiom, które związane są 
z różnymi warunkami glebowymi oraz sposobem 
uprawy, siewnik może być wyposażony w redlice 
stopkowe, redlice talerzowe jednotarczowe lub 
dwutarczowe.
Skrzynia nasienna z dnem w kształcie „V” 
zapewnia całkowite opróżnienie z materiału 
siewnego. Napęd zespołów wysiewających 
odbywa się poprzez 2 koła oraz przekładnie 
łańcuchowe i 60-położeniową przekładnię 
bezstopniową.

Prezes Zarządu fi rmy Bomet – Andrzej Sińczuk i jego zastępca 
– Łukasz Sińczuk



...doskonale sprawdzą się w małych i średnich 
gospodarstwach w każdych warunkach glebowych 
z ciągnikami od 75 KM do 150 KM. Pługi 
przeznaczone są do wykonywania bezzagonowej, 
średniej i głębokiej orki na polach płaskich, 
pochylonych i pagórkowatych – na wszystkich 
typach gleb. Pługi mogą być wykorzystywane 
przy uprawach bez wstępnego przygotowania, 
jak również na polach po podorywce. Ze względu 
na duży rozstaw korpusów na ramie, 
wynoszący 100 cm oraz duży prześwit 
pod ramą równy 78 cm, pługi 
obrotowe sprawdzają się na 
wysokich ścierniskach 
jak również na polach 
z resztkami pożniwnymi.

ych 

ej,

du

...w jednym przejeździe idealnie przygotowuje glebę 
do siewu w różnych warunkach glebowych. Głównymi 
elementami roboczymi agregatu są dwa rzędy zębów, 
zakończonych szerokimi gęsiostopkami. W agregacie 
zastosowano defl ektory boczne, aby ograniczyć 
przesypywanie gleby poza szerokość roboczą. Gleba 
jest podcięta i dobrze wymieszana przez gęsiostópki, 
ponieważ są one zamocowane na sprężystych 

słupicach. Pracę na glebach zwięzłych i zbrylonych 
ułatwiają: przednia listwa krusząca oraz przedni wał 
strunowy. Wyrównanie gleby pod siew odbywa się 
przez zastosowanie w agregacie tylnego wału oraz 
włóka. Aby zapewnić lepsze warunki glebowe dla 
siewu, zastosowano tylną włókę, która wyrównuje 
i delikatnie ubija powierzchnię pola. Szerokość 
robocza 2,5–4 m.

Ciężki agregat uprawowy...

Maszyna 
Rolnicza 

Roku 2016
Pługi obracalne 
zawieszane... 

Bomet Sp. z o.o. SK
07-100 Węgrów
ul. B. Joselewicza 2

www.bomet.pl
e-mail: bomet@bomet.pl

tel. 25 691 78 06
25 692 38 88
fax 25 792 27 32



60

Pierwsze produkcyjne modele 
Optum CVX, czyli nowego cią-

gnika z zakładu w austriackim 
St. Valentin, zjechały z taśmy pro-
dukcyjnej zaledwie kilka tygodni 
temu. Jednak ten krótki czas wystar-
czył, aby ciągniki z nowej serii zdo-
były zaszczytne miano „Machine of 
the Year 2016”. – Jesteśmy dumni, 
że ogrom pracy i wysiłku całego 
naszego zespołu zostały docenione. 
Byliśmy i jesteśmy przekonani, że ta 
nowa seria spotka się z uznaniem 
odbiorców, ponieważ przez cały 
czas powstawała zgodnie z życze-
niami i wymaganiami naszych 
europejskich klientów. Dlatego 
szczególnie doceniamy fakt, że 
członkowie jury przyznającego tytuł 

„Machine of the Year” mają 
tak dobre zdanie o naszym Optum 
CVX. Krótko po uzyskaniu doskona-
łych wyników w teście DLG Power-
Mix, Optum CVX zdobywa drugi, 
niezmiernie ważny dowód uznania 
– triumfuje Andreas Klauser, Case 
IH Brand President.

Dwa równie wszechstronne 
i mocne modele z nowej serii ciągni-
ków są dostępne w wariantach 
o mocy znamionowej odpowiednio 
270 i 300 KM. Ciągniki te zapewnia-
ją niesamowitą zwrotność i elastycz-
ność, przy czym ich wydajność nie 
ustępuje większym krewniakom 
z serii Magnum. Najważniejsze funk-
cje ciągników z nowej serii obejmują 
standardowy tylny WOM o czterech 

prędkościach i wyjątkową opcję 
w postaci przedniego WOM z dwie-
ma prędkościami oraz gruntownie 
przeprojektowaną przekładnię bez-
stopniową, korzystającą z technolo-
gii podwójnego sprzęgła, która 
zapewnia doskonałą przyczepność 
z ogumieniem o średnicy 2,15 m. 
„Jednak oprócz wszystkich innowa-
cji technologicznych, zastosowa-
nych w nowej serii ciągników, jeste-
śmy równie poruszeni ich nowym 
designem. Po pierwszych opiniach 
ze strony dilerów, klientów i gości 
targów Agritechnica, tytuł „Machine 
of the Year 2016” dowodzi, że Optum 
CVX udał nam się wyjątkowo 
dobrze” – podkreśla Dan Stuart, Pro-
duct Marketing Manager. 

Tytuł „Machine of the Year 2016” 
dla Optum CVX
Nowy, kompaktowy „mocarz” zdobywa serca jury. Prasa branżowa i praktycy 
nagradzają wydajność i wyjątkowy design. Po doskonałym wyniku w teście 
wydajności DLG PowerMix, Optum CVX otrzymuje kolejną nagrodę. 
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W praktyce można przytoczyć 
wiele przykładów tendencji 

w zakresie unowocześniania opry-
skiwaczy polowych. Tendencje obej-
mują wprowadzanie do użytkowania 
maszyn z czterema niezależnymi 
zbiornikami, wdrażanie opryskiwa-
czy o dużych, bo przekraczających 
50 m szerokościach belek polowych. 
Ponadto, coraz powszechniejsze jest 
stosowanie belek z rękawami 
powietrznymi (pomocniczym stru-
mieniem powietrza), układów samo-
poziomowania, tłumików drgań 
w biernych układach stabilizacji, 
czujników ultradźwiękowych (przy-
stosowanych również do pracy nocą) 
do automatycznego utrzymywania 
całej belki polowej na równej wyso-
kości nad podłożem. Przykładem 
nowoczesnych rozwiązań w zakre-
sie oprysku jest również belka przy-
stosowana do bezstopniowej regula-
cji szerokości roboczej i coraz 
powszechniejsze stosowanie elek-
troniki do monitorowaniu procesów 
roboczych w maszynie z uwzględ-
nieniem GPS. 

Rynkowa oferta nowoczesnych 
opryskiwaczy jest bardzo bogata. 
Okazją, by tego doświadczyć są cho-
ciażby wystawy sprzętu rolniczego, 
na których specjalistyczny sprzęt 
wystawia wielu producentów. Róż-
norodność dostępnych opryskiwaczy 
można przedstawić na przykładzie 
produktów Agrio. Charakterystyczną 
cechą opryskiwaczy tego czeskiego 
producenta jest ich wyposażenie 
w układ jezdny, dwu-, cztero-, 
a w przypadku jednej z wersji sze-
ściokołowy. Najmniejszy z opryski-
waczy, jednoosiowa maszyna Alka 
o pojemności zbiornika roboczego 
2500 l wyróżnia się szerokością robo-
czą w zakresie 15–21 m. W skład 
opryskiwacza wchodzi również 
zbiornik na czystą wodę (o pojemno-
ści 370 l ze wskaźnikiem poziomu 
napełnienia) i zbiornik na wodę do 
mycia rąk. W układzie roboczym 
maszyny znajduje się filtr ssący i filtr 
ciśnieniowy. Za rozprowadzanie cie-
czy odpowiedzialne są cztery sekcje 
robocze z pojedynczymi korpusami 
dysz zamocowanymi w ramionach 

na rurce cieczowej w odstępach co 
50 cm. Kolejnym, modułowym roz-
wiązaniem firmy jest opryskiwacz 
Napa o możliwych do wyboru pojem-
nościach zbiornika 3300 l i 3900 l. 
Maszynę charakteryzuje pełniejsze 
wyposażenie, w tym obejmujące roz-
wadniacz ze sterowaniem cztero-
funkcyjnym, płukaniem wewnętrz-
nym i wodowskazem, dyszą do płu-
kania zbiorników oraz dyszą miesza-
jącą. Belki stanowiące integralną 
część opryskiwacza są wyposażone 
w system aktywnego nachylania, 
potencjometr, zestaw tłumików na 
belkach i kołysce. Gamę jednoosio-
wych opryskiwaczy wymienionego 
producenta uzupełniają rozwiązania 
Mamut i Mamut XL, różniące się 
pojemnością zbiornika, wynoszącą 
odpowiednio 4000–6500 l i 7000–
8000 l. Maksymalna szerokość robo-
cza obydwu maszyn wynosi 36 m. 
W przypadku szerokości do 30 m 
opryskiwacz jest wyposażony 
w 6 sekcji roboczych, zaś przy szero-
kości roboczej powyżej 30 m maszy-
na bazuje na 8 sekcjach. W grupie 

Opryskiwacze – co oferuje rynek?
Jednym z kluczowych ogniw w technologii produkcji roślin polowych 
pozostaje pielęgnacja i ochrona plonu. Dlatego warto zainwestować zarówno 
w nowoczesny opryskiwacz jak i jego odpowiednie przygotowanie do sezonu. 



opryskiwaczy przyczepianych jest 
jeszcze jedno rozwiązanie, a miano-
wicie maszyna o nazwie Gigant. Cha-
rakterystyczną cechą wyróżniającą 
maszynę jest dwuosiowy układ jezd-

ny typu tandem. Pojemność zbiorni-
ka na ciecz roboczą wynosi od 10 000 
l do 14 000 l. 

Drugą grupę opryskiwaczy Agrio 
tworzą maszyny samojezdne. Dwu-
osiowe rozwiązania SAMec i Dino 
różnią się pojemnością zbiornika 
(odpowiednio: 2500–3500 l i 6000–
7000 l), mocą silnika (odpowiednio: 
100 i 180 kW), szerokością roboczą 
(odpowiednio: 15–30 m i 18–36 m), 
a także elementami wyposażenia. 
Największy spośród samojezdnych 
opryskiwaczy 3-Rex posiada trzyosio-
wy układ jezdny, zbiornik o pojem-
ności 10 000 l i szerokość roboczą 
24–36 m. Charakterystyczną cechą 
tej maszyny jest możliwość sterowa-
nia przednią, tylną lub wszystkimi 
trzema osiami w systemie „chód 
kraba”. Wychodząc naprzeciw potrze-
bom szybkiego przemieszczania się 
między odbiorcami usług chemicz-
nej ochrony roślin, w ofercie Agrio 
znajduje się również opryskiwacz 
Tiger o pojemności zbiornika 2000–

4000 l i szerokości roboczej 21–30 m, 
przystosowany do nabudowania na 
różne pojazdy/podwozia. 

Na krajowym rynku dostępne są 
również opryskiwacze innych firm, 
w tym Agrola, KFMR Krukowiak 
i TAD-LEN. W ofercie firmy Agrola 
znajdują się opryskiwacze w wersji 
zawieszanej i przyczepianej, prze-
znaczone do ochrony zarówno plan-
tacji polowych jak i sadów. Do warto-
ściowych rozwiązań zalicza się rów-
nież opryskiwacze specjalistyczne 
i konstrukcje przystosowane do 
współpracy z mikrociągnikami 
i quadami (z opcją zawieszenia na 
quadzie). 

Pełna gama opryskiwaczy znajdu-
je się również w ofercie firmy Kruko-
wiak. To jeden z najpotężniejszych 
w kraju producentów opryskiwaczy, 
znany nie tylko nad Wisłą. Wytwarza 
maszyny samobieżne, przyczepiane, 
zawieszane, sadownicze, nawet tacz-
kowe – wszystkie z różnymi opcjami 
wyposażenia (o Herkulesie piszemy 

www.agrio.com.pl

Gdy szukam dobrych rozwiązań:

Jan Hájka
tel. kom. +420 777 910 947

PROTYL SERWIS 44 Sp. z o.o.
tel. kom. +48 502 241 190

GABO SC
tel. kom. +48 501 166 32

PPHU „AGRO-POLAN”
tel. kom.: +48 605 205 780

NASI DEALERZY:



TL 4024 
zbiornik 4000 l

TL 1015 
zbiornik 1000 l

TL 206 
zbiornik 200 l

TL 3021 
zbiornik 3000 l

TL 612 
zbiornik 600 l

Urządzenia spełniają
europejskie wymogi bezpieczeństwa

OPRYSKIWACZE POLOWE 
PRZYCZEPIANE I ZAWIESZANE 
OPRYSKIWACZE POLOWE 
PRZYCZEPIANE I ZAWIESZANE 

T. Świtała
63-900 Rawicz, Zielona Wieś 55

tel. 65 545 12 21. 65 5454 12 03, fax 65 545 12 08
wieczorem 65 545 34 76

www.tad-len.pl     e-mail: info@tad-len.pl

TL1318 
zbiornik 1300 l

TL 1515 
zbiornik 1500 l

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Dostępne wersje:
pojemność zbiornika od 600 do 5000 l
szerokość belki od 12 do 28 m



na str. 6). Sztandarowymi produktami są także obydwa 
Goliaty. Ten z dopiskiem „Plus” może dźwignąć 2500–
6000 l. Rozpiętość sterowanych hydraulicznie belek 
18–36 m. Imponujące wyposażenie i nowoczesna styli-
styka czynią z Goliatów obiekt światowej klasy. To samo 
dotyczy nieco mniejszego Apolla i Oriona oraz cały sze-
reg, równie bogato wyposażonych opryskiwaczy zawie-
szanych serii Heros i Optimal – 200–1900 l. o rozpięto-
ści belek 6–21 m. Są to maszyny w wersji zawieszanej 
i przyczepianej na ciągniku, przeznaczone do ochrony 
plantacji polowych, a także opryskiwacze sadownicze 
i samojezdne, oferowane w kilku seriach konstrukcyj-
nych. 

Przyczepiane i zawieszane na ciągniku opryskiwa-
cze do plantacji polowych i sadów są również w ofer-
cie firmy TAD-LEN z Zielonej Wsi koło Rawicza. Firma 
Tadeusza Świtały posiada imponującą ofertę handlo-
wą. Wśród opryskiwaczy przyczepianych znajdują się 
istne olbrzymy mogące pomieścić 5000 l cieczy i o roz-
piętości hydraulicznie rozkładanych belek od 15 do 28 
m. W każdym z nich można zainstalować komputer. To 
samo dotyczy całego szeregu opryskiwaczy zawiesza-
nych i sadowniczych. Wytwarzane w Zielonej Wsi 
pompy przeponowe o różnej wydajności stanowią nie-
zawodny element wszystkich maszyn. Warto dodać, że 
zamontowane w nich dysze są produkcji Lechler – 
firmy uznanej na całym świecie. Dobór maszyn do 
potrzeb gospodarstw ułatwia szeroki zakres pojemno-
ści zbiorników roboczych i wyposażenie o zróżnico-
wanym stopniu funkcjonalności i automatyzacji 
pracy. 

Rozpylacze pod szczególnym nadzorem 
Jakość wykonania chemicznej ochrony roślin w spo-

sób szczególny jest uwarunkowana właściwym dobo-
rem i obsługą rozpylaczy. 

Rozpylacze, nazywane popularnie dyszami wymaga-
ją sprawdzenia pod względem prawidłowości ustawie-
nia na belce polowej. Każdy z rozpylaczy szczelinowych 
powinien być ustawiony pod tym samym kątem w sto-
sunku do osi podłużnej (kierunku jazdy), co w efekcie 
pozwala na uzyskanie równomiernego rozkładu 
poprzecznego i dobrego pokrycia powierzchni, w tym 
powierzchni pionowych, preparatem chemicznym. Pra-
widłowe pokrycie powierzchni pionowych roślin (np. 
łodyg) zapewniają rozpylacze dwustrumieniowe 
(z dwoma wylotami skierowanymi odpowiednio pod 
kątem 30° do przodu i pod kątem 30° do tyłu w stosun-
ku do kierunku jazdy), oczywiście pod warunkiem ich 
prawidłowego ustawienia na belce. 

Jednym z kluczowych czynników osiągania wyso-
kiej skuteczności działania rozpylaczy jest ich czy-
stość. Czyszczenie rozpylaczy jest dozwolone jedynie 
przy wykorzystaniu miękkich szczoteczek lub szma-
tek. Zabronione jest używanie narzędzi o ostrych, 
twardych krawędziach, w tym drutu, mogącego dopro-
wadzić do uszkodzenia szczeliny rozpylacza i jego 
wyłączenia z eksploatacji. Skutkiem mechanicznego 
uszkodzenia dyszy wylotowej jest na ogół zaburzenie 
strumienia wypryskiwanej cieczy i jej nierównomierne 
rozłożenie na powierzchni plantacji. 



Dostępne typy rozpylaczy różnią 
się wrażliwością na zatykanie, co 
wynika z ich cech konstrukcyjnych. 
Do szczególnie wrażliwych na zaty-
kanie rozpylaczy zalicza się rozwią-
zania szczelinowe. Dysze uderzenio-
we, działające na zasadzie rozprosze-
nia strumienia cieczy na prostopadłej 
płytce są w przypadku tego samego 
wydatku cieczy bardziej odporne na 
powstawanie niedrożności. Poza bru-
dem, źródłem niesprawności dysz 
mogą być także wewnętrzne bądź 
zewnętrzne zaschnięcia resztek cie-
czy ze środkiem chemicznym. Dlate-
go zalecanym rozwiązaniem, ograni-
czającym ryzyko zaschnięcia dysz 
jest przepłukiwanie układu cieczo-
wego opryskiwacza czystą wodą lub 
ich umieszczanie wraz z oprzyrządo-
waniem (kołpakami, uszczelkami 
i filterkami) w pojemniku z wodą po 
każdym zakończonym dniu pracy. 

Miarą prawidłowości działania 
konstrukcyjnych zespołów odpowie-
dzialnych za rozprowadzanie cieczy 
jest dokładne zamykanie wypływu 
cieczy z rozpylaczy po odcięciu zasi-
lania belki polowej. Przekłada się to 
na ograniczenie strat roztworu ze 
środkiem chemicznym w wyniku 
jego niekontrolowanego wypływu. 
Za dokładność wypełnienia tego 
zadania są odpowiedzialne zawory 
przeciwkroplowe, których działanie 
powinno podlegać szczegółowemu 
sprawdzeniu przed rozpoczęciem 
sezonu oprysku. 

Na etapie oceny stanu przygoto-
wania rozpylaczy zwraca się uwagę 
na ich kompletność, co jest równo-

znaczne z wyposażeniem w zestaw 
dysz pozwalający na ich dobór do 
danego oprysku pod względem 
dawki rozprowadzanej na powierzch-
ni cieczy i wielkości kropel. Speł-
nienie stawianych wymagań jakości 
oprysku znacznie ułatwia szeroka 
gama dostępnych rozpylaczy, w tym 
rozwiązań różniących się pod wzglę-
dem wielkości tworzonych kropel 
(tradycyjne i antyznoszeniowe), 
liczby strumieni (jedno- i dwustru-
mieniowe), sposobu tworzenia kro-
pli (hydrauliczne, ciśnieniowe i 

pneumatyczne). Każda z opcji jest 
na ogół dostępna w określonych 
typoszeregach, oznaczanych odpo-
wiednimi symbolami i zróżnicowa-
nymi kolorami. 

Rozmiary rozpylaczy są kodowa-
ne rozmiarami i równocześnie kolo-
rami: 01 (pomarańczowy), 02 (żółty), 
03 (niebieski), 04 (czerwony), 05 (brą-
zowy), 06 (szary) i 08 (biały), przy 
czym poszczególnym numerom są 
przypisane robocze wydatki poszcze-
gólnych rozpylaczy.

Bogatą gamę rozpylaczy możemy 
znaleźć w ofercie wielu producen-
tów, wśród których trzeba wymienić 
niemiecką firmę Lechler – oferującą 
końcówki najwyższej jakości. Dzięki 
zastosowaniu poszczególnych grup 
rozpylaczy można osiągnąć efekt 

rozprowadzania cieczy w układzie 
płaskostrumieniowym, dwustrumie-
niowym, asymetrycznym, niskozno-
szeniowym, szerokokątnym i stan-
dardowym. 

Ciekawą ofertę rynkową prezen-
tuje również firma MMAT. 

Sprawne opryskiwacze 
Liczne cechy konstrukcyjne, użyt-

kowe i funkcjonalne świadczą 
o nowoczesności sprzętu do che-
micznej ochrony roślin. Nawet najle-
piej wyposażone opryskiwacze 

wymagają jednak systematycznej 
kontroli stanu technicznego i dokład-
ności obsługi. 

Zachowanie wysokiej sprawności 
działania opryskiwacza powinno być 
priorytetowym celem stawianym 
w każdym gospodarstwie z towarową 
produkcją roślinną. Wysoka spraw-
ność maszyny przekłada się bowiem 
na wysoką jakość wykonania zabiegu 
chemicznej ochrony roślin, a ta nie 
pozostaje bez wpływu na możliwe do 
osiągnięcia oszczędności i bezpie-
czeństwo środowiska naturalnego. 
Szczególnego znaczenia nabiera tym 
samym dbałość o stan techniczny 
opryskiwaczy, decydujący o osiąga-
nych wskaźnikach pracy. 

Marek Gaworski
SGGW w Warszawie

Jakość wykonania chemicznej ochrony roślin 
w sposób szczególny jest uwarunkowana 
właściwym doborem i obsługą rozpylaczy.
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Podstawową działalnością Spółki 
jest dystrybucja, na zasadach 

wyłączności w  Polsce, zachodnich 
maszyn rolniczych, nieobecnych 
dotychczas na naszym rynku.

Pierwszą grupą maszyn z oferty 
Master Agro Sp. z o.o. są wozy paszo-
we Zitech. Zitech jest producentem 

całej gamy najwyższej jakości wozów 
paszowych. Oferta Zitech obejmuje 
wozy paszowe pionowe, poziome, 
napędzane z wałka WOM ciągnika, 
wozy paszowe samojezdne oraz 
nowość na rynku – samojezdne wozy 
paszowe o napędzie elektrycznym.  

Prezes Spółki Master Agro, Piotr 
Kalinowski, spodziewa się dużego 
zainteresowania tym rodzajem wozów 
paszowych. Wozy paszowe Zitech 
będą prezentowane na zbliżającej się 
wystawie Agrotech w Kielcach. Co 
istotne, wozy paszowe Zitech są pro-
jektowane i produkowane w oparciu 

o indywidualne potrzeby klienta (wóz 
paszowy jest dopasowany do specyfiki 
gospodarstwa, może być wykonany 
w niestandardowych wymiarach 
i parametrach). 

Drugą grupą maszyn w ofercie 
Master Agro są wysokiej klasy opry-

skiwacze samojezdne Mazzotti – 
marka z wielopokoleniowymi trady-
cjami w konstruowaniu i produkcji 
opryskiwaczy samojezdnych. Z tech-
nicznych rozwiązań oraz gotowych 
podzespołów Mazzotti korzystają inne 
znane marki w branży. Najwyższa 

jakość maszyn idzie w parze z nowo-
czesnym designem, bo opryskiwacze 
trafiają do grupy najbardziej wymaga-
jących klientów.

Dla obu rodzajów maszyn Spółka 
Master Agro powołała odrębne sieci 
dystrybucji, które tworzą czołowe 
firmy dealerskie z terenu całej Polski. 

Dobór najlepszych dealerów gwaran-
tuje najwyższą jakość obsługi klienta 
oraz serwisu posprzedażnego oferowa-
nych maszyn, zgodnie z mottem firmy 
„Najwyższa jakość z myślą o Tobie”.

Nowe marki maszyn rolniczych 
wchodzą na polski rynek
W lutym br rozpoczęła działalność nowa fi rma w branży 
maszyn rolniczych, Spółka Master Agro z Olsztyna.

Dla obu rodzajów maszyn Spółka 
Master Agro powołała odrębne sieci 
dystrybucji, które tworzą czołowe fi rmy 
dealerskie z terenu całej Polski. 

ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn
www.masteragro.euMaster Agro Sp. z o.o.
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Kanały napowietrzające wyposa-
żono w króćce umożliwiające 

ich połączenie za pomocą przewo-
dów elastycznych. Do jednego z króć-
ców, poprzez przewód elastyczny 
z przyłączem, można zamontować 
wentylator. Zastosowanie wentylato-
ra umożliwia wymuszenie przepły-
wu dużych ilości powietrza przez 
perforowane kanały i zgromadzony 
w silosie materiał. 

Uwaga: Niezastosowanie się do 
zasad przechowania ziarna może 
doprowadzić do znacznego pogorsze-
nia jego jakości lub zniszczenia całej 
zawartości silosu. Następstwem tego 
może być wiele sytuacji, mających 
wpływ na bezpieczeństwo silosu 
i jego obsługi.

Ziarno zbóż, kukurydzy oraz 
nasiona roślin oleistych są składowa-
ne w silosach prawie zawsze z pewną 
zawartością zanieczyszczeń, szkod-
ników oraz mikroorganizmów, przez 
co stanowią bardzo trudny materiał 
do przechowywania. Ich parametry 
fizyczne i biologiczne mogą się zmie-
niać w dość szerokim zakresie 
i w różnych okresach przechowywa-
nia. Podstawowe parametry, decydu-
jące o stanie materiału przechowy-
wanego, a także stosunkowo proste 

do kontroli w warunkach magazyno-
wania to temperatura składowanego 
materiału oraz jego wilgotność. Tem-

peratura i wilgotność mają decydują-
cy wpływ na długość okresu, przez 
jaki można przechowywać (bezpiecz-
nie) ziarno czy nasiona, co przedsta-
wiają wykresy. 

Silosy typu KONSIL60 nie mają 
ograniczeń konstrukcyjnych co do 
temperatury i wilgotności materia-
łów w nich składowanych w określo-
nych zakresach. Należy jednak rygo-
rystycznie przestrzegać dopuszczal-
nych okresów bezpiecznego przecho-
wywania ze względu na możliwość 
pogorszenia jakości materiału, co 
może prowadzić do tzw. zbrylenia 
ziarna czy nasion, a w konsekwencji 
do uniemożliwienia rozładunku lub 
załadunku silosu, powstawania wol-
nych przestrzeni w materiale itp. 

Aktywna wentylacja w silosach
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Bezpieczna wilgotność ziarna (dla warunków Polski). Dane opracowane na 
podstawie pracy A. Rynieckiego Dobrze przechowane zboże

Rodzaj ziarna i czas przechowywania  Bezpieczna [proc.]
wilgotność ziarna 

Pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień i owies:
przechowywanie do 6 miesięcy
przechowywanie ponad 6 miesięcy

14
13

Rzepak:
przechowywanie do 6 miesięcy
przechowywanie ponad 6 miesięcy

8
7

Kukurydza:
paszowa, zużyta do wiosny
przechowywanie 6–12 miesięcy
przechowywanie ponad 12 miesięcy

15,5
14
13

Czas bezpiecznego przechowywania ziarna zbóż ze względu na widoczny rozwój pleśni (na-
zywany też dopuszczalnym czasem przechowywania) jest silnie uzależniony od wilgotności 
i temperatury ziarna (za A. Ryniecki i P. Szymański Dobrze Przechowywane Zboże)

Silosy typu KONSIL60 mogą być wyposażone w system 
aktywnej wentylacji, umożliwiający przepływ powietrza przez 
zgromadzone w silosie ziarno. Podstawowym elementem 
tego systemu są cztery perforowane kanały napowietrzające, 
zamontowane wewnątrz silosu, w jego lejowym dnie.
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Następstwem zbrylenia lub powsta-
nia przestrzeni wolnych, tzw. jam, 
w materiale składowanym może być 
całkowita deformacja silosu, równo-
znaczna z jego nieodwracalnym 
uszkodzeniem i dyskwalifikująca 
obiekt do dalszej pracy.

Dla przykładu: na podstawie 
wykresu widać, że ziarno zbóż o tem-
peraturze 5ºC i wilgotności ok. 
14 proc. można bezpiecznie przecho-
wywać przez ok. 2,5 roku natomiast 
ziarno zbóż o temperaturze 15ºC 
i wilgotności ok. 16 proc. już tylko 
przez ok. 3 miesiące.

Nie mniej ważne niż doprowa-
dzenie materiału składowanego do 
odpowiedniej temperatury i wilgot-
ności, jest utrzymanie tych parame-
trów podczas całego okresu przecho-
wywania. Jeżeli temperatura lub wil-
gotność wzrosną, to należy:
•  odpowiednio skrócić okres prze-

chowywania
•  jeżeli istnieją możliwości tech-

niczne, to użyć urządzeń rozła-
dowczo-załadowczych do tzw. 
przesypywania ziarna w obiegu 
zamkniętym, czyli prowadzić roz-
ładunek silosu bezpośrednio do 
jego urządzeń załadowczych (jed-
noczesny rozładunek i załadunek 
tego samego silosu)

•  rozładować silos i wysuszyć ziar-
no za pomocą suszarni do pracy 
ciągłej, porcjowej itp.
Powyższe przykłady to najczę-

ściej stosowane sposoby doprowa-
dzenia materiału składowanego do 
odpowiednich parametrów przecho-
wywania.

Ziarno magazynowane w silosie 
należy okresowo kontrolować 
poprzez pobranie próbek i poddanie 
ich badaniu wilgotności. W razie 
konieczności i możliwości należy 
badać również inne parametry, istot-
ne ze względu na warunki przecho-
wywania w silosie.

Częstotliwość pobierania próbek 
należy uzależnić od kondycji prze-
chowywanego materiału. Obok wil-
gotności, istotnym parametrem jest 
temperatura ziarna – pomiaru można 
dokonać np. za pomocą termometru 
STW-100. 

Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnicwa KONSIL
89-121 Ślesin k. Nakła, ul. Nakielska 10
tel. 52 385 78 59, 52 385 71 56, www. konsil.pl e-mail: konsil@interia.pl

Wojciech Kaszubski – prezes fi rmy przy silosie lejowym KONSIL 60/6
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Ursus – to marka stworzona 
i wypromowana w Polsce. Ile naszej 
myśli technologicznej jest w ciągni-
kach oferowanych przez firmę? 

Ursus jest w całości dziełem pol-
skich inżynierów. Maszyny są monto-
wane z części produkowanych przez 
Ursus oraz komponentów pochodzą-
cych od innych renomowanych pro-
ducentów europejskich. W chwili 
obecnej trwają m.in. prace rozwojowe 
nad własnymi transmisjami oraz nad 
własnymi silnikami (jako pierwszy 
przygotowywany jest trzycylindrowy 
silnik Ursus). 

W ramach prowadzonych prac 
badawczo-rozwojowych współpracu-
jemy z inżynierami z Politechniki 
Lubelskiej oraz z Wojskowej Akade-
mii Technicznej w Warszawie przy 
tworzeniu nowatorskiej transmisji 
VIGUS, której sercem ma być skrzy-
nia biegów z systemem powershift 
(gwarantuje płynną obsługę oraz opty-
malne wykorzystanie mocy) oraz 
powershuttle (umożliwia szybką zmia-
nę kierunku jazdy bez użycia sprzę-
gła). Takie skrzynie wytwarza niewie-
lu producentów na świecie. Ursus 
chce je montować seryjnie do ciągni-
ków o mocach od 100 do 160 KM. 
Projekt uzyskał 11,3 mln złotych dofi-
nansowania z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, a jego całkowita 
wartość wynosi 28,2 mln złotych.

Jak z punktu widzenia technicz-
nego wygląda Ursus na tle ciągników 
oferowanych przez światowych pro-
ducentów?

Cechą wyróżniającą ciągniki Ursus 
jest to, że nie są one naszpikowane 
elektroniką. To duża wartość dla użyt-
kowników, ze względu na prostotę 
i niskie koszty obsługi serwisowej. 
Ciągnik zbudowany w polskiej fabry-
ce, na renomowanych podzespołach, 
ma szansę stanowić realną konkuren-
cję dla nieskomplikowanych, kom-
paktowych ciągników w najbardziej 
popularnym segmencie mocy 70–100 
KM. Na przykład Ursus C-380 konku-
ruje bezpośrednio z czeskim Zetorem 
Majorem.

Ośrodek badawczo-rozwojowy 
rozpoczął działalność w 2010 r. 
i współpracuje z inżynierami z Poli-
techniki Lubelskiej i z Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie.
Jakim potencjałem produkcyjnym 
dysponuje dziś URSUS?

Obecnie spółka posiada trzy fabry-
ki produkcyjne w Polsce: w Dobrym 
Mieście k. Olsztyna, w Opalenicy k. 
Poznania i w Lublinie. W każdym 
z wymienionych miejsc pracują 
oddzielne sztaby konstruktorów 
i technologów. Są to osoby z wielolet-
nim doświadczeniem, które jest 
pomocne w przygotowaniu nowych 
produktów oraz w modernizowaniu 
już istniejących. 

W nowo wyremontowanych 
halach produkcyjnych w Lublinie 
znajdują się m.in. nowa lakiernia 
przewidziana do malowania dużych 
gabarytów oraz wydziały cięcia i obrób-
ki metali, wyposażone w maszyny naj-
nowszej generacji, a także nowocze-
sna transmisja przeznaczona do mon-
tażu ciągników o mocy powyżej 
100 KM. W latach 2014 i 2015 spółka 
przeznaczyła na inwestycje ponad 
40 mln zł.

Równolegle URSUS rozwija 
w Lublinie nowoczesne laboratorium 
badawczo-rozwojowe, którego celem 
jest zwiększanie innowacyjności pro-
cesów produkcyjnych i wzrost konku-
rencyjności oferty spółki. Ośrodek 
badawczo-rozwojowy URSUS R&D 
rozpoczął działalność w 2010 r. Jed-
nym z pierwszych projektów URSUS 
R&D była budowa miejskiego autobu-
su elektrycznego dla Lublina.

W Polsce jest już więcej ciągni-
ków niż gospodarstw. W jaki sposób 
chcecie przekonać gospodarzy do 
kupna waszych produktów? Jakie 
modele ciągników cieszą się dziś naj-
większym zainteresowaniem, z jaki-
mi chcecie wejść na rynek w najbliż-
szych latach?

Z danych GUS wynika, że w Polsce 
istnieje 1,4 mln gospodarstw rolnych, 
tymczasem po polskich polach jeździ 
co najmniej 1,5 mln ciągników, z czego 
700 tys. to ciągniki marki Ursus.

Ursus posiada w ofercie ponad 
80 produktów, w tym 19 ciągników, 
a wśród nich wspomnianą wcześniej 
nową odsłonę znanego modelu C. 
Według danych agencji Martin&Jacob, 
która monitoruje rynek rolniczy, 

Prezes Karol Zarajczyk

Marka z historią
Rozmowa z Karolem Zarajczykiem, prezesem fi rmy URSUS



w sierpniu 2015 r. Ursus C-380 zna-
lazł się na trzecim miejscu wśród 
najchętniej kupowanych przez Pola-
ków ciągników. Liczba rejestracji cią-
gników Ursusa w Polsce w 2015 r. 
wzrosła o 40 proc.

Obecnie URSUS dysponuje 7 mode-
lami klasy C: C-350, C-360, C-380, 
C-380M, C-382, C-392 i C-3102. Ta 
rodzina ciągników została zaprojekto-
wana i wykonana w całości przez pol-
skich konstruktorów i inżynierów 
w centrum badawczym URSUS R&D 
w Lublinie. Maszyny są produkowane 
w lubelskiej fabryce w oparciu o podze-
społy najwyższej jakości, którą gwaran-
tują renomowane firmy europejskie, 
takie jak PERKINS, ZF czy CARRARO.

Ciągniki Ursus są najszybciej 
rosnącą – pod względem sprzedaży 
nowych pojazdów – marką w Polsce. 
Rolnicy chętnie je wybierają, ponie-
waż dobrze znają te produkty. Ponad-
to ciągniki z Lublina sprzedawane są 
m.in. w Afryce, gdzie na wszystkie 
ciągniki mówi się „ursus”. 

Czy ogromne zainteresowanie 
rolników ciągnikami serii C, takimi 
jak bardzo chętnie kupowany model 
C-380, wynika tylko z sentymentu?

Nazwa nawiązuje do tradycji 
marki – do legendarnych traktorów 
produkowanych przez Ursusa 
w latach 60. Pojazdy wersji C o mocy 
od 50 do 102 KM są przeznaczone dla 
małych i średnich gospodarstw rol-
nych, na potrzeby branży leśnej, 
budowlanej i komunalnej. 

Szczególne zainteresowanie mode-
lem C-380 wynika z faktu, że jest to 
solidna maszyna, która z powodze-
niem konkuruje w najbardziej popu-
larnym segmencie kompaktowych 
ciągników o mocy 70–100 KM.   

Nowy model „osiemdziesiątki” jest 
napędzany silnikiem Perkinsa o mocy 
nominalnej 75 KM i maksymalnym 
momencie obrotowym 307 Nm, osią-
ganym przy 1400 obr/min (silnik speł-
nia normę emisji spalin Stage 3A). Co 
ciekawe, jednostka, jak na dzisiejsze 
standardy, ma stosunkowo dużą 
pojemność skokową, bo 4,4 l i nie ma 
już turbodoładowania. Układ prze-
niesienia napędu to przekładnia 
Carraro, synchronizowana z 12 
biegami do przodu i 12 wstecz, 
z rewersem mechanicznym. 
Dźwignia rewersu została 
umieszczona z lewej strony 
kolumny kierownicy. Sprzęgło 

w tym modelu jest suche, dwutarczo-
we. Maksymalna prędkość jazdy osią-
gana przez ten ciągnik to 30 km/h. 
Układ hydrauliczny natomiast został 
wyposażony w pompę o maksymal-
nym wydatku 41 l/min. Z kolei maksy-
malny udźwig tylnego TUZ wynosi 
2650 kg. Kabina nowego Ursusa jest 
4-słupkowa, produkowana w fabryce 
Ursusa. W wyposażeniu opcjonalnym 
proponujemy klientom m.in. klimaty-
zację (automatyczną).

Można więc powiedzieć, że Ursus 
C-380 to odpowiedź na zapotrzebo-
wanie rynku i ofertę konkurencji.

Pod marką Ursus pojawiły się na 
rynku inne maszyny rolnicze. Wiemy, 
że produkujecie również autobusy, 
trolejbusy... Czy ten kierunek pro-
dukcji będzie rozwijany?

Ursus, poza ciągnikami, produkuje 
także ładowacze czołowe i tylne, 
koparki, maszyny do zielonek, słomy 
i siana (zgrabiarki, prasy, owijarki), 
rozrzutniki nawozów czy przyczepy. 
Ponieważ Ursus chce skorzystać także 
na ekologicznym trendzie ogranicza-
nia emisji spalin, uzyskał w ubiegłym 
roku homologację swojego autobusu 
EKOVOLT, zasilanego prądem. Taki 
autobus jeździ już po 
Lublinie. 

Wracając do sztanda-
rowej produkcji, odnosi-
my wrażenie, że najwięk-
sze sukcesy firma odnosi 
na rynkach zagranicznych. Nie 
tylko europejskich. Skąd zainte-
resowanie tak odległymi krajami 
jak Etiopia, Tanzania, Angola.... 
Rzucacie przecież rękawicę 
najpotężniejszym w świecie 
producentom ciągników.

Dwa kontrakty w Etio-
pii i jeden w Tanzanii 
oraz rozmowy z Algierią 

to sukces Ursusa. Udało się go osią-
gnąć dzięki dostosowaniu maszyn do 
lokalnych warunków i potrzeb. Świa-
towym gigantom nie opłacało się 
przestawiać linii technologicznych, 
aby dopasować się do możliwości 
i kultury agrarnej Afrykanów. Ursus 
miał bardziej elastyczne linie produk-
cyjne i większą swobodę projektowa-
nia, co pozwalało i nadal pozwala 
produkować ciągniki spełniające 
oczekiwania konkretnych użytkowni-
ków – proste, bardzo dobrej jakości, 
wytrzymałe, w przystępnej cenie. 

Podstawowy serwis ciągnika marki 
Ursus kosztuje od 800 do 1500 zło-
tych, podczas gdy podobny serwis 
maszyn zagranicznych marek wiąże 
się z wydatkiem minimum 2000 zło-
tych. Podobnie jest z częściami 
zamiennymi. Maszyny konkurentów 
naszpikowane są elektroniką, podczas 
gdy sprzęt Ursusa ma jej niewiele, co 
przekłada się na prostotę obsługi 
i niską awaryjność. 

Dziękuję za rozmowę.
Zdzisław Przybyłowski
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Ponieważ Ursus chce skorzystać także 
na ekologicznym trendzie ogranicza-
nia emisji spalin, uzyskał w ubiegłym 
roku homologację swojego autobusu 
EKOVOLT, zasilanego prądem. Taki 
autobus jeździ już po
Lublinie. 

Wracając do sztanda-
rowej produkcji, odnosi-
my wrażenie, że najwięk-
sze sukcesy firma odnosi
na rynkach zagranicznych. Nie
tylko europejskich. Skąd zainte-
resowanie tak odległymi krajami
jak Etiopia, Tanzania, Angola.... 
Rzucacie przecież rękawicę 
najpotężniejszym w świecie
producentom ciągników.

Dwa kontrakty w Etio-
pii i jeden w Tanzanii
oraz rozmowy z Algierią 

Dziękuję za rozmowę.
Zdzisław Przybyłowski



72

Powstał w 1956 roku jako Rolniczy 
Rejonowy Zakład Doświadczalny. 

Sześćdziesiąt lat w ujęciu historycz-
nym to może niewiele, ale dla insty-
tucji i dla ludzi z nią żywo związa-
nych to okres z pewnością wart 
odnotowania i uszanowania. W swej 
60-letniej historii minikowski ośro-
dek zmieniał nie tylko nazwę i obszar 
działalności, ale także cele i zadania 
jakie przed nim stawiano. 

W początkowym okresie działal-
ności skupiano się głównie na ada-
ptowaniu do praktyki wyników 
doświadczeń polowych, prowadzo-
nych zarówno we własnym gospo-
darstwie, jak i w terenie oraz na pod-
noszeniu kwalifikacji zawodowych 
kadry inżynieryjno-technicznej, 
zwłaszcza instruktorów gminnej 
służby rolnej. W tym czasie założono 
również 5-hektarowy sad doświad-
czalny wg projektu prof. Szczepana 
Pieniążka z Instytutu Sadownictwa 
w Skierniewicach.

Z czasem ciężar doradztwa rolni-
czego przesunął się z funkcji adapta-
cyjno-doświadczalnych na wdroże-
niowo-upowszechnieniowe, a bazą 
oddziaływania było 135 gospodarstw 
wdrożeniowych i przykładowych, 

gospodarstwa szkolne oraz Kluby 
Młodych Przodujących Rolników. 
Bardzo dynamicznie rozwija się 
pozaszkolna oświata rolnicza, głów-
nie na kursach kwalifikacyjnych 
i w Zespołach Przysposobienia Rol-
niczego. Pod koniec lat osiemdziesią-
tych udokumentowane kwalifikacje 
posiadało prawie 60 procent produ-
centów rolnych województwa bydgo-
skiego. Wspólnie z bydgoską ATR 

organizowano pierwsze w kraju prak-
tyki semestralne studentów w gospo-
darstwach indywidualnych. Również 
jako pierwszy Ośrodek w kraju wdro-
żyliśmy na bazie doświadczeń holen-
derskich nowatorską technologię 
zbioru traw na sianokiszonki. Bardzo 
ciekawe i interesujące były też prace 
doświadczalno-wdrożeniowe w zakre-
sie nawadniania pól i traw w uprawie 
polowej za pomocą deszczowni szpu-
lowych. 

W 1990 roku następuje kolejna 
reorganizacja doradztwa rolniczego, 
której głównym celem było jego 
dostosowanie do funkcjonowania 
rolnictwa w warunkach rynkowych 
i przygotowanie rolników do Wspól-
nej Polityki Rolnej. Był to niezwykle 
trudny okres dla rolników i doradz-

twa. Te największe w dziejach doradz-
twa rolniczego przemiany odbywały 
się pod kierownictwem dr. Romana 
Sassa. 

Pod koniec lat 90-tych nasilił się 
proces dostosowywania polskiego 
rolnictwa do integracji z UE. Dla 
doradztwa było to kolejne, wielkie 
wyzwanie. 

W latach 2003–2004 na niespoty-
kaną dotąd skalę prowadzona była 

kampania szkoleniowo-informacyj-
na dotycząca integracji z UE. 
W ciągu tych dwóch lat w Miniko-
wie przeszkolono 39 tys. rolników! 
Warto też wspomnieć, że w tamtym 
okresie prawie sto procent wnio-
sków składanych przez rolników do 
ARiMR o dopłaty unijne, było przy-
gotowane przez doradców ośrodka. 
Sami rolnicy mówili, że bez tej 
pomocy nie byliby w stanie w tak 
szerokim zakresie skorzystać z unij-
nej pomocy. 

Nie sposób w tym artykule wymie-
nić wszystkie działania i inicjatywy 
Ośrodka, ale chociażby te przedsta-
wione dają nam satysfakcję i poczu-
cie dobrze spełnionego obowiązku. 

Jerzy Białczyk

60 lat ośrodka w Minikowie
Doradztwo rolnicze w Polsce ma długoletnią i piękną tradycję sięgającą 
początków XX wieku, a w formie instytucjonalnej – lat pięćdziesiątych 
minionego wieku. W tę historię jasną kartą wpisuje się również Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Żniwa – w latach 60-tych Wystawa Zwierząt Hodowlanych na nowo wybudowanym ringu
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Jednym z procesów hodowli lasu 
jest kształtowanie drzewostanu na 

przestrzeni lat, czyli od posadzenia 
do pozyskania w formie zrębu, doj-
rzałego już drzewostanu. Na każdym 
etapie wzrostu drzew wykonujemy 
różnego rodzaju zabiegi hodowlane, 
które nieodłącznie związane są 
z pozyskaniem surowca drzewnego 
o różnorodnym przeznaczeniu. 
Zacznijmy chronologicznie – tak 
będzie jaśniej. 

Od momentu posadzenia drzewek 
rosną one, we wczesnym etapie, bli-
sko siebie, tzn. w odległości 30–50 
cm. Na tym etapie drzewka rosną 
sobie „wygodnie”, mając wolną prze-
strzeń. W miarę rozrastania się koron, 
robi się coraz ciaśniej. Rozpoczyna się 
rywalizacja drzewek o światło. To czas 
na pierwsze zabiegi pielęgnacyjne 

zwane czyszczeniami wczesnymi. 
Wtedy po raz pierwszy wchodzimy 
z wycinką. Na razie jeszcze z siekierą 
(od czegoś trzeba zacząć).  

W miarę wzrostu drzewek, w kolej-
nych zabiegach zwanych czyszcze-
niami późnymi, gdy pień staje się na 
tyle gruby, że dalsze operowanie sie-
kierą naraża nas na kontuzję ramie-
nia, przychodzi pora na pilarkę spali-
nową lub na zatrudnienie wykwalifi-
kowanego robotnika leśnego, zwanego 
w branży leśnej po prostu pilarzem. 
W czyszczeniach późnych pozyskuje-
my tyczki, żerdzie, ewentualnie opał. 
Takie drzewko trzeba nie tylko wyciąć, 
ale jeszcze okrzesać i pociąć ewentu-
alnie na kawałki. Może lepiej zainwe-
stować w porządną pilarkę (Husqvar-
na albo Stihl) i samemu zacząć zdoby-
wać sprawność drwala. Na początku 

pracy pilarką nie potrzeba wielkich 
umiejętności. Dobrze, gdy nam ktoś 
pokaże, jak się ją obsługuje, bo sama 
instrukcja to tylko teoria. Gdy już 
umiemy ją obsługiwać, czas na pierw-
sze doświadczenia praktyczne 
w naszym młodym lesie. Zacznijmy 
od drzew o średnicy pnia do 10 cm. 
Tutaj sprawa jest prosta. Najpierw 
ustalamy kierunek (zawsze), w któ-
rym ma upaść ścięte drzewko, 
a następnie z przeciwnej strony pnia 
wykonujemy jedno cięcie prostopadle 
do kierunku obalania, zwane fachowo 
rzazem i już ręcznie pomagamy 
drzewku upaść w zamierzonym kie-
runku. 

Mijają lata, drzewka rosną i przy-
chodzi czas na trzebieże wczesne. Tu 
już sprawa delikatnie się komplikuje, 
bo nadszedł czas na konkretne rżnię-

Jak i czym ciąć?
Bezpiecznie, z głową i według norm. To by było na tyle. Owszem, 
dla fachowca te sprawy są oczywiste, ale dla laika? A tak właściwie, to 
o czym jest mowa? O użytkowaniu lasu, czyli kolejnej lekcji z dziedziny 
gospodarowania naszym prywatnym lasem. 
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cie. Drzewa są wyższe i grubsze, 
a co za tym idzie zmienia się techni-
ka ich obalania. Najpierw wykonuje-
my rzaz podcinający (rysunek), który 
rozpoczynamy od cięcia ukośnego 
pod kątem ok. 45°, następnie wyko-
nujemy cięcie poziome i prowadzi-
my je do połączenia z cięciem uko-
śnym u podstawy pnia. Rzaz ścinają-
cy musi być założony prostopadle do 
osi strzały, około 2 cm powyżej dol-
nej płaszczyzny rzazu podcinającego. 
Podczas wykonywania rzazu ścinają-
cego należy zostawić niedociętą część 

pnia, tzw. zawiasę. Pełni ona bardzo 
ważną funkcję stabilizującą bezpiecz-
ny upadek drzewa w wybranym 
przez nas kierunku. Przecięcie zawia-
sy grozi cofnięciem pnia w momen-
cie opadania, a to już jest bardzo 
niebezpieczne dla pilarza. Często 
przy grubszych 
drzewach zdarza 
się, że po wykona-
niu prawidłowo 
wszystkich cięć 
drzewo uparcie 
stoi nadal. 
W takim przypad-
ku musimy posłu-
żyć się specjalnym klinem, który 

wbijamy w szczelinę po rzazie 
ścinającym. Dobija-

jąc go siekierą 
w głąb pnia, 
powodujemy 
jego przechy-
lenie i osta-
tecznie upa-

dek w pożąda-
nym kierunku. 
Kliny dodatkowo 

z a b e z p i e c z a j ą 
przed zakleszcze-

niem się pilarki w trakcie wykony-
wania rzazu ścinającego. Najważniej-
szą sprawą w tego typu pracach jest 
bezpieczeństwo nasze i osób postron-
nych, które pod żadnym pozorem nie 
powinny znajdować się w odległości 
mniejszej niż dwie wysokości ścina-
nego przez nas drzewa. Obowiązko-
wy jest również kask na głowę, chro-
niący przed spadającymi gałęziami 
oraz przymocowana do niego siatko-
wa maska, chroniąca oczy. Rękawice 
stanowią dopełnienie nieodzownego 
sprzętu BHP. 

Drzewo udało się powalić, nie czy-
niąc sobie ani innym krzywdy, i co 
dalej? Czas na obróbkę i manipulację, 
czyli okrzesanie pnia z gałęzi (tniemy 
zawsze z „włosem”) oraz wyrobienie 
odpowiednich sortymentów. Zależnie 
od grubości pnia, jakości technicznej 

czy też prze-
znaczenia, tnie-
my pień na 
odcinki odpo-
wiedniej długo-
ści. Drewno 
przeznaczone 
na opał tniemy 
na wałki długo-

ści 1 m. Do tego celu wybiera się naj-
gorsze technicznie kawałki (krzywe, 
porażone grzybem itd.). Jeżeli chcemy 
sprzedać nasze drewno do zakładów 
celulozowo-papierniczych, to tniemy 
je na odcinki o długości 2,40 m., 
z tym że nie cieńsze niż 5 cm, nato-
miast jeśli mamy szczęście być wła-
ścicielem skarbnicy czyli dojrzałego 
lasu z grubymi pniami, to oprócz upa-
dających drzew spada nam manna, 
a właściwie kasa z nieba. Jednym 
z najdroższych sortymentów jest tzw. 
drewno tartaczne. Wyrabia się je 
z dłużyc, mających minimum 15 cm 
w cieńszym końcu (drzewa iglaste) 
i 22 cm (drzewa liściaste) przy długo-
ści nie mniejszej niż 6 m. 

W wielkim skrócie to by było na 
tyle. Po wyrobieniu sortymentów 
pozostało nam tylko ułożyć wałki 
w stosy, dłużyce ściągnąć do drogi 
wywozowej i czekać na odbiór drew-
na przez leśniczego, które po wymie-
rzeniu, obliczeniu masy i oznakowa-
niu jest już gotowe do sprzedaży. 

Sławomir Rajnik
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Najważniejszą sprawą 
w tego typu pracach jest 
bezpieczeństwo nasze 
i osób postronnych.
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Dobranoc…
Pewna pani miała ogromne kłopoty z zaśnięciem. Była zmęczona, 

cały dzień ciężko pracowała, a zasnąć wieczorem nie mogła. A jak już 
zasnęła, to potem co i raz się budziła. No, po prostu masakra!

Oczywiście udała się do lekarza, zrobiła różne badania, otrzy-
mała różne lekarstwa, które… No, niby pomogły, ale nie całkiem. 

Gdy skarżyła się swoim kumom na te lekarstwa, że takie do 
niczego, jedna z nich spytała ją, w czym śpi, to 
znaczy, jak się do snu ubiera. Delikwentka 
odpowiedziała, że różnie. Głównie śpi 
w t-shirtach, które młodość mają już za 
sobą i do wyjścia z domu się nie nadają, ale 
do łóżka są akurat. A gdy jest chłodniej, to 
zakłada jeszcze taki stary mężowski dres, którego 
ten już od dawna nie nosi, ale jako ciepła piżama 
świetnie się sprawdza.

Na takie dictum kuma ta aż jęknęła. Nic dziw-
nego, że nie możesz zasnąć – powiedziała – sny 
z natury rzeczy lubią to, co ładne więc jak 
możesz liczyć, że przyfruną do takiego brzydac-
twa jak stare t-shirty. Spraw sobie elegancką 
nocną koszulę, taką, w której będzie ci do twa-
rzy, a zobaczysz, że zaraz zaśniesz.

Nasza bohaterka ją wyśmiała, że jeszcze 
takiej bzdury wierutnej w życiu nie słyszała. 
Ale… po jakimś czasie, gdy w dalszym ciągu 
miała kłopoty z zaśnięciem, nie przyznając się do tego nikomu, 
poszła do sklepu i kupiła sobie nocną koszulę. W kwiatki, z falban-
kami obszytymi koronką i… i po raz pierwszy od wielu miesięcy 
wieczorem, ubrana w tę nową koszulkę, spokojnie zasnęła. 

No cóż, może to i faktycznie bzdura wierutna, ale… Dobranoc!

List zza szafy
Cóż, nie należę do osób specjalnie oszczęd-

nych. Można by nawet powiedzieć, że jestem 
raczej rozrzutna, gdyby… Właśnie, gdyby było co 
rozrzucać. Chociaż Lusia twierdzi, że jednak 
muszę być rozrzutna, bo przy naszych docho-
dach (co ona gada?) powinniśmy mieć poważne 
oszczędności, gdy tymczasem… 

Hm, owo „tymczasem” za różowo nie wyglą-
da, co uczciwie przyznaję. Zawsze gdy widzę 
wyciąg z konta, wyrzucam sobie, że powinnam 
była być w przeszłości bardziej konsekwentna 
w stosunku do pieniędzy i jak postanowiłam, że 
jakąś określoną kwotę odłożę, to ją odłożyć. Wie-
lokrotnie czyniłam takie postanowienia, nikt mi 
nie może zarzucić, że nie próbowałam, tyle że… 
na próbach zawsze się kończyło i nigdy nie odło-
żyłam tyle, ile planowałam. Zawsze bowiem 
wyskakiwały jakieś niespodziewane wydatki. 

Lusia mówi, że nieprzewidziane wcale nie 
znaczy niezbędne. Bo Iza świetnie mogła się 
obejść bez nowej sukienki na jakiejś zabawie, 
Jacek na pewno by przeżył bez nowej piłki, a na 
jakiś obiad, który u nas jedli (ależ ona ma 
pamięć), nie musiałam podawać zdobytego 
gdzieś za ciężką kasę sandacza, bo kurczak by 
wszystkim równie dobrze smakował.

Niby prawda, kurczak też by smakował, ale 
jakżeż miło było widzieć zachwyt biesiadników 
na widok tamtego rarytasu czy radość Jacka na 
widok piłki. Czy mam tego teraz żałować? 
Zgoda, od rzemyczka, jak się to mówi, do 
koniczka. Tu dyszka, tam dyszka, jakaś piątecz-
ka i… mamy milionik. Też miło! Najprawdziw-
sza prawda.

Jedni z naszych sąsiadów taki właśnie milio-
nik sobie uskładali. Bo byli zawsze bardzo konse-
kwentni. Jak jakaś kasa im wpadła, to pewną 
kwotę sobie zostawiali, a reszta – do banku. I ta 
reszta była, choćby się waliło i paliło, nie do rusze-
nia. Bywało, że zdarzały im się jakieś wydatki 
nieprzewidziane, a przy tym faktycznie niezbęd-
ne, takie, bez których, nie tak jak bez nowej 
sukienki czy piłki, naprawdę nie sposób było się 
obejść. Ale nawet w takich sytuacjach oszczędno-
ści były nie do ruszenia. Pamiętam, jak kiedyś ich 
syn, kolega Jacka, wówczas 10-letni, dosłownie 
rzucił się na kanapki, które przyniosłam chłop-
com na podwieczorek. Dwie pajdy chleba 
z masłem i serem połknął dosłownie w okamgnie-
niu, a potem… wyjaśnił, że oni w domu od ponad 
tygodnia jedzą tylko ziemniaki i trochę warzyw, bo 
mama co do grosza wydała wszystkie pieniądze 
na jakieś lekarstwo i póki nie będzie miała nowych, 
to nie ma za co kupić chleba. 

Hm, można i tak i może jestem nierozsądna, 
ale wątpię, czy istotnie cieszył by mnie taki 
milion na koncie. 

Janka

Odetchnij!
Oddychaj głęboko! To warunek dobrego samopoczucia, zarówno 

fizycznego jak i psychicznego. 
Oddychać trzeba przede wszystkim przez nos, który ogrzewa 

wdychane powietrze (bardzo ważne, gdy jest zimno), pełni rolę 
nawilżacza i… filtra, wyłapującego nagromadzone w powietrzu 
zanieczyszczenia. Powietrze wysuszone, zimne i brudne (wdycha-
ne przez usta) podrażnia gardło, co powoduje osłabienie bariery 
ochronnej, a to z kolei ułatwia atak wirusów i bakterii. Z tego wnio-
sek, że nos jest bardzo ważny i trzeba o niego dbać. Nie przebywa-
jąc zbyt długo w pomieszczeniach zadymionych lub klimatyzowa-
nych, a w czasie kataru używając jedynie chusteczek jednorazo-
wych i stosując olejki eteryczne. Trzeba także nauczyć się oddychać 
przeponą, co pogłębia oddech, a w wyćwiczeniu czego pomaga 
między innymi… taniec. Ale i bez tańca można w sobie wyćwiczyć 
długi oddech. Wdech, pauza, wydech… Spokojnie i głęboko.
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Umyj ręce!
Umyj ręce! – powtarzają i przypominają mamy dzieciom. A nam, doro-

słym, kto o tym przypomina? Właściwie, to… nikt, bo przecież świetnie o 
tym wiemy od dawna. I to od tak dawna, że… zdarza się nam o tym myciu 
rąk niekiedy zapomnieć. A to spore ryzyko, bo istnieje wiele tzw. chorób 
brudnych rąk, to jest takich, którymi właśnie w ten sposób można się 
zarazić. Np. wirusowe zapalenie wątroby typu A czyli tzw. żółtaczka 
pokarmowa. Nosicielem wywołującego ją enterowirusa może być czło-
wiek, który sam jeszcze objawów choroby nie ma, a więc ostrożności 
żadnej w tym względzie nie zachowuje. Ponieważ wirusy żółtaczki wydo-
stają się wraz z kałem, wystarczy, że jej nosiciel skorzystawszy z toalety, 

nie umyje dokładnie rąk, 
potem zakręci kran, a ktoś 
inny go potem odkręci i też rąk 
porządnie nie umyje i… żół-
taczka gotowa! No, chyba, że 
należy do tego niewielkiego 
procenta ludzi, którzy się prze-
ciwko niej zaszczepili. 

Ale nie przeciwko wszyst-
kim chorobom, wywoływanym 
przez bakterie i wirusy, które 
mogą znajdować się na naszych 
rękach (którymi wszak nie-

ustannie dotykamy różnych rzeczy, a potem – często bezwiednie – ust) 
istnieją szczepionki. Natomiast ciepła woda i mydło potrafią zabić ponad 
90 procent takich bakterii. Dlatego tak ważne jest częste mycie rąk 
(mydłem, w ciepłej wodzie). Zwłaszcza po każdym powrocie do domu, po 
skorzystaniu z toalety, przed przystąpieniem do przygotowywania posiłku 
i przed jedzeniem.  

Nie szkodzić
Wiele z nas bardzo dba o swoją urodę, 

o stan skóry, włosów, paznokci, stosuje 
w tym celu wiele różnych kosmetyków 
i zabiegów, ale… zamiast sobie w ten 
sposób pomagać – szkodzi. W jaki spo-
sób? Najczęściej w taki oto:
•  Wyciskając pryszcze i krostki, któ-

rych dostarcza nam tłusta cera. Tego 
robić NIE WOLNO. Ani nieustannie 
maltretować twarzy antybakteryjny-
mi żelami i tonikami. Do oczyszcza-
nia tłustej cery służą płyny micelarne 
lub pianki i żele z siarką, alantoiną 
i kwasami owocowymi.

• Nakładając odżywkę na mokre 
włosy, ponieważ tylko już osuszone 
wchłoną zawarte w niej substancje 
odżywcze.

•  Często wylegując się w wannie 
z gorącą wodą, która powoduje pęka-
nie naczynek krwionośnych i nisz-
czy ochronną warstwę lipidową 
skóry, co prowadzi do szybszego jej 
starzenia. Wanna – góra raz na 
tydzień! 

•  Z kolei pod prysznicem najpierw 
umyj głowę, a następnie twarz, 
bowiem środki do pielęgnacji wło-
sów zdecydowanie nie służą cerze.

• Filtry przeciwsłoneczne bardzo sku-
tecznie chronią skórę przed złośliwy-
mi promieniami UVA, które działają 
nie tylko wtedy gdy świeci słońce. 
Zatem na dzień – wyłącznie kremy 
zawierające taki filtr! Skóra starzeje 
się wtedy znacznie wolniej.

•  Innym poważnym błędem jest nie-
stosowanie specjalnego kremu pod 
oczy, ponieważ skóra wokół nich 
(a także wokół ust, choć w mniej-
szym stopniu) jest szczególnie deli-
katna i wymaga naprawdę specjalne-
go traktowania.
To tylko niektóre, najczęściej popeł-

niane błędy. Jeśli je wyeliminujesz, nie 
będziesz sobie szkodzić. 

 

KUCHNIA I ZDROWIE

Ostry wzrok z talerza
W utrzymaniu dobrego wzroku istotną rolę odgrywa dieta. Główną 

przyczyną wielu, często poważnych, chorób oczu może być brak witaminy 
A, C, E, witamin z grupy B czy cynku. Dlatego, jeśli chcesz mieć zdrowe 
oczy, w twojej diecie nie powinno zabraknąć:
•  marchwi i liściastych warzyw zielonych
•  owoców i warzyw 
•  owoców morza i zarodków pszennych
•  chudego mięsa, drobiu, ryb, orzechów, pełnego ziarna, nasion dyni 

i słonecznika
•  olejów z nasion i awokado.
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– Nie wiem, mamo, czy pamię-
tasz – powiedziała Marzenka – ale 
mieliśmy kiedyś  takich sąsiadów, 
których syn wyjechał hen daleko 
i został słynnym podróżnikiem. Cały 
świat niemal zwiedził, książki różne 
pisał.  Jak byłam całkiem mała, to 
lubiłam do nich chodzić. O tym 
synu ciągle opowiadali. Pokazywali 
zdjęcia. Niestety, dawno już nie żyją. 
A teraz umarł ten ich syn, ten 
podróżnik, o tu jest nekrolog – poka-
zała w gazecie. Pogrzeb będzie u nas. 
To będzie wielka feta, przyjadą różni 
celebryci, bo ten podróżnik był bar-
dzo znany. Ale ty, mamo, pewnie go 
nie pamiętasz, on bardzo dawno 
stąd wyjechał, jeszcze przed moim 
urodzeniem…

Nie pamiętasz… Co za bzdury? 
Jak mogłaby zapomnieć? Po wyjściu 
Marzeny, która spieszyła się, by doje-
chać do domu przed nocą, Jadwiga 
wyszła na ganek i oparła się o balu-
stradę. Była ciepła czerwcowa noc, 
a gwiazdy dosłownie błyszczały. 
Zupełnie jak wtedy, gdy Maciek ją po 
raz pierwszy pocałował. Pocałował, 
przytulił, a ona przytuliła się do 
niego. Miała 17 lat i była niezmiernie 
szczęśliwa. Bo zakochana, a jej uko-
chany kochał ją. Życie było piękne! 

A właściwie… byłoby, bo jej 
rodzicom Maciek się nie podobał. 
Ale nie o urodę im chodziło. Gołodu-
piec jeden – mówili – pola u nich co 
kot napłakał, bida z nędzą.  To żadne 
towarzystwo dla gospodarskiej 
córki! 

Maciek starszy od niej był, wła-
śnie po wojsku do domu wrócił, ale 
na trochę tylko, bo świata dalekiego 
był ciekaw. Jadwigę też swoimi 
marzeniami  zaraził. Pobiorą się 
i wyjadą, gdzieś daleko. Tak plano-
wali i z takim planem Maciek wystą-
pił, gdy po żniwach do domu Jadwigi 
przyszedł, by jej rodziców o rękę 
córki prosić. Elegancko – z kwiatami, 
czekoladkami, z butelką dla przyszłe-
go teścia.  

Ten najpierw zaniemówił, a potem 
jak nie ryknie. Won, precz, jak śmiesz, 
śmieciu jeden… – takimi, i jeszcze 
gorszymi, słowami niedoszłego zię-

cia z domu wygonił. A upominki 
wyrzucił za nim na podwórko. Butel-
ka się  stłukła,  czekoladki pożarły 
psy, a kwiaty gdzieś wiatr rozwłó-
czył… 

Po tej wizycie rodzice zabronili jej 
się z „tym gołodupcem” spotykać, ale  
parę razy udało jej się z domu 
wyrwać. Postanowili wtedy z Mać-
kiem, że skoro jest jak jest, to on 
wyjedzie teraz do pracy na Śląsk, bo 
tam można nieźle zarobić i wróci po 
nią, gdy Jadwiga skończy 18 lat 
i sama będzie mogła o sobie decydo-
wać. I wyjechał. Jadwidze zostały 
listy (Maciek pisał  na adres koleżan-
ki, Ani, która jej listy przekazywała) 
i marzenia.

Po Nowym Roku rodzice Jadwigi 
zaprosili gości. Z sąsiedniego powia-
tu przyjechał znajomy ojca z żoną 
i dorosłym synem. W trakcie wystaw-
nego obiadu zorientowała się, że  
chcą ją za tego syna wydać. Owszem, 
nawet sympatyczny był, ale ona 
kochała Maćka. 

I co z tego? Ani obejrzała się, jak 
została narzeczoną Staszka, a ślub 
wyznaczono na miesiąc przed jej 
osiemnastymi urodzinami. Rodzice 
zgodę w sądzie  załatwili, a ona, 
mimo namów Ani, która kibicowała 
jej związkowi z Maćkiem, bała się 
cokolwiek zrobić, bo była niepełno-
letnia. 

Dzień przed ślubem usłyszała zza 
krzaków bzu, rosnących na podwór-
ku, znajomy gwizd. Maciek wziął ją 
w ramiona, pocałunkami obsypał jej 
twarz. Chodź, jedź ze mną! – powie-
dział. Może gdyby była odważniej-
sza… Ale ona zawsze była tchórzem. 
I żab się bała, i myszy. A rodzicom 
przeciwstawić się – jeszcze bardziej. 
Obydwoje płakali…  Jeszcze tej samej 
nocy Maciek wyjechał. Wtedy widzia-
ła go po raz ostatni.

A Staszek… Cóż,  nie mógł nie 
wiedzieć, że kocha innego, ale widać 
mu to nie przeszkadzało. Gdy po 
roku zginęli tragicznie jej rodzice, 
była już w zaawansowanej ciąży. Na 
pogrzebie tak rozpaczliwie łkała, że 
aż się ludzie dziwili, bo ich rodzina 
nigdy nie wyglądała na nadmiernie 

się kochającą. Gdy urodziła się 
Marzenka, Staszek szalał ze szczę-
ścia. Jadwiga zresztą też. To ich zbli-
żyło, a siebie wzajemnie… polubili. 
Zgodnie żyli. Dobrze im się powodzi-
ło. Staszek wniósł w dobrze prospe-
rujące gospodarstwo rodziców Jadwi-
gi trochę gotówki i umiejętności 
inżyniera rolnika. 

Gdy Marzenka miała jakieś 10 lat, 
zmarli, dość szybko jedno po drugim, 
rodzice Maćka. Pogrzebami zajmo-
wała się jakaś kuzynka, Maciek,  tak 
jak i Jadwiga, jedynak, na żaden 
z pogrzebów nie przyjechał. Był 
gdzieś, mówiła ta kuzynka tym, co 
się o niego pytali, bardzo daleko. 
Jadwiga pytać nie śmiała. Wiadomo, 
nie była odważna.
Życie toczyło się bez specjalnych 

trosk. Gospodarstwo przynosiło nie-
zły dochód, Marzenka skończyła stu-
dia, wyszła za mąż, obdarzyła ich 
dwójką udanych wnuków. Tobie to 
dobrze! – mówiły Jadwidze koleżan-
ki. – Szczęściara z ciebie! Nawet ta 
najbliższa przyjaciółka z dzieciństwa 
i młodości, Ania, która kiedyś pośred-
niczyła w korespondencji Jadwigi 
z Maćkiem, nawet ona jej zazdrościła 
i mówiła jak inni „tobie to dobrze!”.

No cóż, źle Jadwidze na pewno 
nie było. Gdy przed trzema laty 
owdowiała, Marzenka zaproponowa-
ła, że zabierze ją do miasta, ale Jadwi-
ga wolała zostać u siebie. Tu, gdzie 
na podwórku przed domem rozrosły 
się w istny gąszcz krzaki bzu. Ktoś jej 
nawet proponował, żeby je poprzeci-
nać, ale nie pozwoliła. Jakżeby  
mogła.  Tak przecież pięknie kwitną 
wiosną. I pachną też wspaniale. 
Zupełnie jak wtedy, dzień przed jej 
ślubem, gdy tam z Maćkiem stali, 
gdy obydwoje płakali, bo rozstawali 
się na zawsze. A przecież mogło być 
zupełnie inaczej. Gdyby tylko star-
czyło jej odwagi… 

A teraz? Czy teraz starczy jej 
odwagi, by pójść na Maćka pogrzeb? 
Westchnęła. Nawet, jeśli – pomyśla-
ła, – to komu teraz ta jej odwaga jest 
potrzebna?

Ewa Kłosiewicz 

Tylko odrobina odwagi
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wieści…wieści…
W Cieniawie…

Dawno, dawno temu, król Polski 
Kazimierz Wielki wybrał się na polo-
wanie. A że dzień był upalny i władca 
zmęczył się bardzo, usiadł pod wiel-
kim drzewem, by w jego cieniu schro-
nić się przed słońcem. Odpoczywając, 
zachwycił się pięknymi widokami 
i postanowił, by w tym pięknym miej-
scu powstała wieś, a że schronił się 
w cieniu drzew – nadał jej nazwę Cie-
niawa. Tak o powstaniu tej sądeckiej 
wsi opowiadają legendy – informują 
panie z KGW w Cieniawie, dumne 
z urody miejsca, w którym żyją i pra-
cują, przekazujące historię i dziedzic-
two swojej małej ojczyzny wszędzie, 
gdzie się da. Koło Gospodyń Wiej-
skich istnieje w Cieniawie od 55 lat, 
gdy założyła je pani Waleria Boche-
nek. Szkoda tylko – mówią jego człon-
kinie – że młode kobiety do nas nie 
przychodzą. Gdy nas zabraknie, skoń-
czy się i KGW i to już nie będzie taka 
sama wieś…

DORADCA MAŁOPOLSKI
miesięcznik 

Małopolskiego ODR w Karniowie

Tradycje...
Od ośmiu lat dolnośląskie koła 

gospodyń wiejskich zapraszają do kul-
tywowania wigilijnych tradycji. 
W połowie grudnia ub.r. w Pasażu 
Grunwaldzkim we Wrocławiu, Dolno-
śląski ODR we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Dol-
nośląskiego zorganizowały Prezentacje 
Wojewódzkich Tradycyjnych Stołów 
Wigilijnych. Było mnóstwo gości, 
występowały zespoły ludowe, można 
było nie tylko podziwiać, ale i skoszto-
wać różnych wigilijnuch potraw. 
Odbył się również konkurs na ekolo-
giczne ozdoby choinkowe, w którym 
wzięło udział 21 dolnośląskich klu-
bów edukacyjnych 4H. Wygrali Kolum-
bowie z Okunian przed Biskumisiami 
z Biskupi Oławskich oraz Inkarnatka-
mi z Miszkowic Spytkowskich.

TWÓJ DORADCA
miesięcznik 

Dolnośląskiego ODR we Wrocławiu

Kurczak w domu i w szkole, nie tylko w rosole
Tak brzmiała nazwa wielkiego konkursu dla przyszłych mistrzów kuchni 

z ponadgimnazjalnych klas gastronomicznych woj. opolskiego. Zorganizowa-
ła go Krajowa Federacja Drobiu i Producentów Jaj we współpracy z Opolskim 
ODR w Łosiowie. Areną zmagań przyszłych mistrzów rondla był Zespół Szkół 
Rolniczych w Prudniku. 2-osobowe drużyny miały do dyspozycji dwa podsta-
wowe produkty: mięso z kurczaka i miód oraz niezliczoną ilość składników 
w tzw. black boksach, co oznacza, że zawodnicy nie wiedzieli z góry, czym 
będą dysponować. Palmę pierwszeństwa zdobyła drużyna w złożona z Jakuba 
Piwowara i Michała Wróbla, uczniów III klasy Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych w Nysie przed Agatą Bienias i Joanną Dziki, uczennicami 
II klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Głubczycach.

KURIER ROLNICZY
miesięcznik Opolskiego ODR w Łosiowie

Sołtyska roku
W wielkopolskim konkursie „Sołtyska-liderka” najlepszą okazała się pani 

Teresa Skrzypczak z Piasków, pow. rawicki. Kobieta-liderka – powiedział pod-
czas konferencji Kobieca Wielkopolska Obywatelska, ogłaszający wyniki tego 
konkursu Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak – to osoba 
świadoma tego, co chce wnieść do otaczającego ją świata. Tak swoją rolę 
postrzegają Wielkopolanki, które przełamały bariery zbudowane ze stereoty-
pów i nie dały się sprowadzić jedynie do roli gospodyni domowej.

WIEŚCI ROLNICZE
miesięcznik rolników Wielkopolski, Dolnego Śląska, Opolszczyzny, 

Lódzkiego i Kujawsko-Pomorskiego
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Poziomo: 1) samiec owcy domowej, 6) wydawany do leka-
rza, 10) zabawne opowiadanie, 11) owczarek niemiecki, 
12) dzwonił na lekcję, 13) temperatura ciała, 14) budynek 
gospodarski z sąsiekami, 16) ... mlekiem i miodem płyną-
ca, 18) wysoka góra kamienna o stromych zboczach, 
20) roślina warzywna na mizerię, 23) lubi wędrować, 
26) zwierzę roślinożerne podobne do zająca, 27) dzielą się 
na stany, 30) tworzy obrazy, 31) znak na zbiórkę, 33) leczy 
wszystkie choroby związane z układem moczowo-płcio-
wym, 34) ziemia obiecana, 36) hoduje rybki, 39) całość 
strzyży, zwłaszcza owczej, 40) życie wewnętrzne człowie-
ka, 41) przymusowe, okresowe odosobnienie ludzi, 
zwierząt, towarów itp. przybyłych lub przywiezionych 
z miejsc dotkniętych jakąś epidemią.
Pionowo: 1) substancja do kolorowania tkanin, 2) miej-
sce uboju zwierząt, 3) zaspokojenie głodu, 4) dawne 

KRZYŻÓWKA Z FIRMĄ
państwowe gospodarstwo rolne, 5) liść trawy, 6) łuki w zdaniu, 
7) Mediolan dla Włochów, 8) ponosi je gracz, 9) idzie przez 
pustynię, 15) sztuczny basen w stoczni z odpowiednimi urzą-
dzeniami do remontu lub budowy statków, 17) dyscyplina, 
18) dystans dla sprintera, 19) pręt w ręku włamywacza, 
21) zwój o cylindrycznym kształcie, 22) podrzuca jaja do 
gniazd ptaków innego gatunku, 24) wiecznie zielone drzewo 
iglaste, igława, 25) pomieszczenie w wagonie kolejowym, 
26) balsam lub szminka, 28) projektodawczyni, 29) czytany 
przez muzułmanina, 30) utrudnia widoczność, 32) dużo mówi, 
35) perlista na trawie, 37) 60 sztuk, 38) pocisk świetlny.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, uporząd-
kowane od 1 do 16, utworzą rozwiązanie. Prosimy przesyłać je wy-
łącznie mailem: redakcja@eZagroda.pl – do 30 maja.  

Tadeusz Głupczyk
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