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UKAZUJE SIĘ OD 1998 ROKU

• HORTI-TECH,  III Targi Technologii Sadowniczych 
i Warzywniczych, Kielce (21–22.11), www.targikielce.pl

• Centralne Targi Rolnicze 2017, Nadarzyn (30.11–2.12), 
www.centralnetargirolnicze.pl

• Targi Sadownictwa i Warzywnictwa „TSW” – 2018, 
Nadarzyn (10-11.01), www.tsw.com.pl

• POLAGRA PREMIERY, Poznań (18–21.01), 
www.polagra-premiery.pl

• Mazurskie AGRO SHOW, Ostróda (10–11.02), 
www.agroshow.eu

• XVIII Międzynarodowe Targi – Ferma Bydła i XXI 
Międzynarodowe Targi – Ferma Świń i Drobiu,  
Łódź (16-18.02), www.targiferma.com.pl

• GARDENIA, Międzynarodowe Targi Ogrodnicze 
i Architektury Krajobrazu, Poznań (22-24.02), 
www.gardenia.mpt.pl

• AGRO-PARK, Targi Rolnicze, Lublin (3-4.03), 
www.agropark.pl

• AGROTECH, XXIV Międzynarodowe Targi Techniki 
Rolniczej, Kielce (16-18.03), www.targikielce.pl

Na okładce Zygmunt Król, prezes Saatbau Polska Sp. z o.o.
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Elatus Plus 
zarejestrowany

Pierwszy fungicyd oparty na najnowszej substancji 
aktywnej SOLATENOL jest już zarejestrowany w Polsce. 
Jest nim Elatus Plus. Wieloletnie badania firmy Syngen-
ta oraz opracowania niezależnych podmiotów wyraźnie 
podkreślają niepodważalną przewagę SOLATENOL nad 
innymi fungicydami zbożowym. SOLATENOL to nazwa 
handlowa zarejestrowana przez Syngenta dla substancji 
czynnej beznzowidndiflupyr. Substancja ta zaliczana jest 
do grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej. 
Charakteryzuje się niezwykle wysoką skutecznością 
przeciwko najważniejszym chorobom grzybowym 
w zbożach, a przede wszystkim septoriozie i rdzom. 
Syngenta jest jedną z nielicznych firm posiadających 
produkt z grupy SDHI zarejestrowany w Polsce do walki 
z rdzą żółtą w pszenicy ozimej i jedyną posiadającą pro-
dukt SDHI zarejestrowany przeciwko rdzy żółtej w psze-
nicy jarej. Biorąc pod uwagę fakt, że w sezonie 2017 
rdza żółta stanowiła istotny problem na plantacjach 
pszenicy,  Solatenol może w kolejnym sezonie okazać 
się niezbędnym elementem programów jej ochrony. 
Również w uprawie jęczmienia zakres zwalczanych 
chorób jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. plamistość 

siatkową jęczmienia, rynchosporiozę zbóż, rdzę jęcz-
mienia. Ważnym wyróżnikiem na rynku jest zwalczanie 
ramularii zawarte w etykiecie produktu Elatus Plus, co 
wyróżnia produkt na tle konkurencyjnych produktów 
SDHI.

Substancja SOLATENOL szybko wchłania się w war-
stwę woskową i tkanki liścia, następnie po szybkim 
pobraniu powoli się w nich przemieszcza, co zapewnia 
ich długą ochronę. Powoduje to idealne zabezpieczenie 
całej blaszki liściowej w długim okresie. (AG)

Nadal duży odsetek firm z branży maszyn i urządzeń 
rolniczych uważa, że prowadzenie działalności w kraju 
nie jest łatwe i warunki stwarzane przez państwo nie 
sprzyjają rozwojowi biznesu.  Pocieszające jest, że odpo-
wiedzi negatywnych w ostatnim cyklu badania znacznie 
ubyło i obecnie jest ich 48%, podczas gdy jeszcze rok 
temu było to ponad 62%. O ponad 10 punktów procento-
wych przybyło odpowiedzi neutralnych. Sukcesywnie 

też, choć w niewielkim stopniu przybywa odpowiedzi 
pozytywnych.

W stosunku do ostatniego badania dwukrotnie wzrósł 
odsetek odpowiedzi, iż koniunktura w branży zdecydo-
wanie się polepszy. Obecnie takich odpowiedzi notujemy 
ponad 18%, jeszcze pół roku temu było nieco ponad 9%. 
To, co jest najbardziej interesujące w tym pytaniu to to, 
jak bardzo zmieniły się postawy w stosunku do ubiegłego 
roku, gdzie odpowiedzi negatywnych, oczekujących 
pogorszenia koniunktury było ponad 80%. Obecnie jest to 
dokładnie 20%.

Podobnie jak całą branżę, również wyniki własnej 
działalności w roku 2017 oceniane są zdecydowanie 
lepiej niż rok wcześniej. Ponad 65% firm biorących udział 
w badaniu, oczekuje, że rok 2017 będzie lepszy od 
poprzedniego. Tylko nieco ponad 10% firm spodziewa się 
gorszych wyników sprzedaży niż przed rokiem. Odzwier-
ciedleniem tych lepszych oczekiwań jest również zdecy-
dowana większa skłonność do inwestycji. Niemal 30% 
firm deklaruje plany znacznych inwestycji. To dwukrot-
nie więcej niż rok wcześniej. Równocześnie odsetek firm, 
które nie planują żadnych inwestycji zmniejszył się 
z 37% przed rokiem, do nieco ponad 14% w ostatnim 
cyklu badań. Potwierdza to oczekiwania, które deklaro-
wane były wiosną tego roku na poprawę koniunktury. 
Firmy oczekują, że po ciężkim 2016 roku branżę czeka 
znaczna poprawa wyników sprzedaży. Firmy z nadzieją 
patrzą w przyszłość i liczą na poprawę koniunktury, a co 
za tym idzie kondycji własnych firm. (HS)

Nastroje dalekie od optymistycznych
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Pszczoły i nie tylko
Tegoroczna edycja, prowadzonej przez Sumi Agro Poland, kampanii edu-

kacyjnej „Budujemy populację owadów zapylających” oscyluje wokół przeka-
zywania wiedzy o pszczołach, ich znaczeniu i ochronie młodemu pokoleniu, 
uczniom szkół rolniczych, którzy w przyszłości prowadzić będą działania 
związane z kształtowaniem agrocenoz. Niedawno w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu, odbyły się zajęcia edukacyjne doty-
czące nie tylko znaczenia i ochrony owadów pszczołowatych, ale też zimowa-
nia murarki ogrodowej. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają pra-
widłowo wykształcone kokony murarki oraz dowiedzieć się, jak zapewnić tej 
pszczole udaną zimowlę.

Bydgoskie 
forum 
rolnicze
Aż osiem paneli tematycznych obej-
mowało niedawne Forum Rolnicze 
zorganizowane w Bydgoszczy przez 
tamtejszą „Gazetę Pomorską”. A oto 
niektóre z tematów, wokół których 
toczyła się dyskusja między repre-
zentującymi świat nauki prelegen-
tami, rolnikami,  przedstawicielami 
firm związanych z uprawą i hodowlą 
oraz pracownikami MRiRW. 

Mając na uwadze ubiegłoroczne 
susze oraz  dość mokre ostatnie lato, 
przekropną jesień nie można było 
uniknąć wymiany opinii dotyczą-
cych nawadniania pól i sadów, 
a także ich drenowania. Huśtawki 
klimatyczne sprawiają, że należy już 
teraz dokonać zmian w zarządzaniu 
wodą w każdym gospodarstwie. Rol-
nicy, a zwłaszcza plantatorzy rzepa-
ku, buraków oraz ziemniaków skar-
żyli się na niedobory na rynku sku-
tecznych środków ochrony roślin, 
tak potrzebnych podczas upałów 
i wilgoci…

Dużo mówiono też o opłacalności 
hodowli krów mlecznych i trzody 
chlewnej, o znaczeniu grup produ-
centów rolnych. Forum zamknęła 
dyskusja z udziałem obecnych 
i byłych urzędników ministerstwa, 
która dotyczyła ewolucji Wspólnej 
Polityki Rolnej po roku 2020. Słychać 
było opinie, że problemy UE odbiją 
się negatywnie na sytuacji polskiej 
wsi. (k)    Przestrzeń wokół nas

IUNG-PIB  w Puławach, ministerstwo rolnictwa oraz Towarzystwo Obsza-
rów Wiejskich zorganizowały niedawno konferencję dotyczącą wpływu reali-
zacji PROW 2014–2020 na gospodarowanie przestrzenią. Przeanalizowano 
wykonanie poszczególnych elementów działań, nawiązując do uwarunkowań 
prawnych. Przedstawiono też aktualne wyzwania, przed którymi stoją obsza-
ry wiejskie. Zaprezentowano opracowania gminnych programów urządzenio-
wo-rolnych oraz problemy wynikłe podczas kwalifikacji gruntów w procesie 
gospodarowania przestrzenią.

W trakcie warsztatów naukowych omówiono wyniki badań i doświadczeń 
w rozwoju i urządzaniu terenów rolnych. Zajęto się też problemem scaleń 
wokółautostradowych, a w gminie Końskowola oceniono skutki przestrzenne, 
gospodarcze i ekonomiczne obszaru wiejskiego w wyniku zbudowania drogi 
szybkiego ruchu S-12 i włączenia jej do drogi S-17.

Ważnym punktem obrad było powołanie specjalnej komisji, której zada-
niem jest opracowanie propozycji zmian aktów prawnych w zakresie gospo-
darowania przestrzenią wiejską po roku 2020. (z)

    



6

Syngenta jest jednym z wiodą-
cych producentów nasion warzyw na 
świecie. Dział warzywny firmy 
zatrudnia ponad 2400 pracowników, 
a centra dystrybucji oraz badań i roz-
woju znajdują się w 30 krajach. 
W swoim portfolio posiada około 
2500 odmian trzydziestu różnych 
gatunków upraw. Na świecie firma 
zajmuje pierwszą pozycję w sprzeda-
ży nasion kapustnych, dyniowatych 
i kukurydzy cukrowej, a drugą 
w nasionach pomidora i słodkiej 
papryki.  W Polsce Syngenta jest lide-
rem sprzedaży nasion papryki, kuku-
rydzy słodkiej, brokułu, cukinii oraz 
kalafiorów wiosennych i letnich. 
Specjalizuje się w nasionach roślin 
kapustnych i jako jedyna na polskim 
rynku oferuje odmiany odporne na 
kiłę kapusty. 

Tomasz Górski, Vegetable Seeds 
BU Commercial Manager, mówi: 
– Jesteśmy bardzo dumni z naszego 
długiego dziedzictwa w produkcji 
nasion warzyw. Od wielu pokoleń 
wprowadzamy innowacyjne rozwią-
zania, aby zaspokoić potrzeby produ-
centów i konsumentów. Dziś, jeszcze 
bardziej niż kiedykolwiek, koncen-
trujemy się na oferowaniu innowacji 
naszym klientom aby sprostać spo-
łecznemu zapotrzebowaniu na 

smaczne, pożywne i wysokiej jakości 
warzywa dostępne przez cały rok.

Przykładami wprowadzonych 
przez Syngenta innowacji są m.in. 
pierwsza papryka bezpestkowa oraz 
brokuł odmiany Monflor F1 – nie-
zwykle zielony, o wysokiej i stałej 
jakości różyczki oraz dłuższej łodyż-

ce. Dzięki tym cechom warzywo 
spełnia oczekiwania zarówno produ-
centów jak i konsumentów, którzy 
cenią brokuły o głębokiej, zielonej 
barwie i doskonałym smaku. W port-
folio firmy znajdują także różnorod-
ne odmiany coraz bardziej popular-
nych pomidorów koktajlowych, 
w tym oryginalny czarny MiniKuma-
to o niezwykle słodkim smaku oraz 
soczystym i zwartym miąższu. 

Opracowując nowe odmiany 
nasion Syngenta ma na uwadze nie 
tylko smak, jakość, trwałość i wygląd 
warzyw, ale także większy plon, 
odporność na choroby i szkodniki, 
łatwy zbiór, mycie, przetwarzanie 
i pakowanie. Postępy w innowacjach 
firma prezentuje co roku na wydarze-
niu o nazwie Fields of Innovation 
w holenderskim mieście Werversho-
of. Tegoroczna edycja (26–28 wrze-
śnia) była okazją do zapoznania się 
z ponad 180 odmianami warzyw 
kapustnych i 70 odmianami warzyw 
liściastych. Wśród nich znajdą się 
różnobarwne kalafiory, czerwona 
brukselka, wieloróżyczkowe brokuły 
oraz cała kolekcja sałat, w tym bar-
dzo odporne na mączniaka rzekome-
go sałaty rzymska, batawska oraz 
babyleaves. 

(ag)

150 lat działu warzywnego

W ostatnich latach nastąpił wzrost 
zainteresowania konsumentów plo-
nami rolnictwa ekologicznego. Jak 
podaje Eurostat, w Polsce funkcjonu-
je około 30 tys. gospodarstw wytwa-
rzających zdrową żywność, co 
zapewnia nam dość wysoką pozycję 
w UE. Ale brak opłacalności sprawia, 
że coraz więcej plantatorów i hodow-
ców wycofuje się z teraz z produkcji 
owoców, warzyw i mięsa oznaczo-
nych literką E. Dlatego też Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 
chcąc wstrzymać tendencję spadko-
wą ilości naszych gospodarstw dzia-
łających w ekologicznym interesie, 
opracowało plany tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw „Z pola do garn-
ka”. Inaczej mówiąc: rano zebrane 
w sadzie owoce już po południu 

mają trafić do klientów w mieście.
Pomysł nie jest nowy, ale wart 

upowszechnienia nie tylko na 
Mazowszu. Na podobny wpadła kilka 
lat temu grupa hodowców i plantato-
rów z Lokalnej Grupy Działania 
Dunajec-Biała, organizując bezpo-
średnią sprzedaż swoich plonów 
dzięki „Paczce od rolnika”. Inicjaty-
wa okazała się strzałem w dziesiątkę 
– w dużych miastach ludzie chętnie 
kupują „paczkę” opatrzoną zielonym 
listkiem i certyfikatem „Produkt 
Lokalny Małopolski”. Sery, warzywa, 
owoce, zioła, zboża (orkisz) trafiają 
co tydzień do kilku tysięcy klientów. 

Jest nadzieja, że brwinowski CDR 
zdopinguje do współpracy wielu rol-
ników, a akcją „Z pola do garnka” 
zainteresują się głównie posiadacze 

małych  i średnich gospodarstw 
rodzinnych. Taka sprzedaż bezpo-
średnia może być szansą nie tylko na 
ich przetrwanie, ale nawet na spore 
zyski. 

Z pola do garnka



7

Zastosowane nowoczesne rozwią-
zania konstrukcyjne modelu XT 390 
całkowicie zmieniają jakość pracy, 
a także komfort transportu. Kosiarka 
ta, podobnie jak inne modele 
SaMASZ, nie niszczy darni i mini-
malizuje poziom zabrudzenia. Można 
powiedzieć, że zebrana pasza jest 
najwyższej czystości.

XT 390 to maszyna o największej 
obecnie szerokości koszenia na świe-
cie (3,9 m), montowana na TUZ cią-
gnika i transportowana w pozycji 
skośnej, spełniającej wszelkie wymo-
gi dopuszczenia do ruchu po drogach 
publicznych. Możliwość transportu 
w pozycji skośnej zapewnia o wiele 
lepszą widoczność, bezpieczeństwo 
i stabilność. Nowy model umożliwia 
pozostawienie na placu w pozycji 
transportowej na czterech stopach. 
Maszyna posiada również unikatowe 
zabezpieczenie najazdowe, złożone 
z hydraulicznego bezpiecznika zinte-
growanego z zaczepem i korpusem 
maszyny, dające największe dostęp-

ne na rynku odchylenie listwy tnącej 
na pierwszym dysku.

Podstawową zaletą centralnego 
zawieszenia jest równomierne rozło-
żenie ciężaru na podłoże, doskonałe 
kopiowanie terenu oraz duży zakres 
pochylenia (do 24°). To ułatwia pracę 
na nierównościach i pozwala na 
optymalne prowadzenie maszyny 
w każdych warunkach. Bardzo waż-
nym atutem kosiarki XT 390 jest 

możliwość transportu w pozycji sko-
śnej, zapewniającej o wiele bez-
pieczniejsze kierowanie i łatwiejsze 
manewrowanie pojazdem zarówno 
po drogach publicznych, jak i po 
wąskich droga polnych. Dużą zaletą 
jest wysokość maszyny nieprzekra-
czająca 4 m, która zgodnie z prawem 
o ruchu drogowym dopuszcza pojazd 
z ładunkiem do ruchu bez dodatko-
wych oznaczeń lub zezwoleń. (ŁK)

Nowa kosiarka dyskowa XT 390

Dbaj o plony, będą bony!
ANWIL po raz drugi zaprasza rol-

ników do udziału w konkursie „Plony 
i bony”, w którym mogą wygrać  
ponad 200 kart  paliwowych o warto-
ści 500 zł każda (do realizacji na sta-
cjach Orlenu). Włocławska spółka 
z Grupy Orlen jest producentem uni-
wersalnych nawozów azotowych 
Canwil z magnezem oraz Canwil S, 

gwarantujących obfite i wysokiej 
jakości plony. Dodatki magnezu oraz 
siarki zwiększają efektywność nawo-
żenia oraz korzystnie wpływają na 
rozwój roślin i zawartość kluczo-
wych pierwiastków w glebie. ANWIL, 
chcąc zachęcić rolników do zakupu 
jego produktów, zaprasza do wzięcia 
udziału w drugiej edycji konkursu 

„Plony i bony”, w którym pula nagród 
wynosi aż 100 000 zł.

Co trzeba zrobić, by wygrać? 
Zasady są proste – wystarczy kupić 
co najmniej 5 ton nawozów Canwil 
z magnezem i/lub Canwil S, a następ-
nie – w terminie do 15 grudnia – 
zarejestrować paragon. Rejestracji 
można dokonać w jeden z następują-
cych sposobów: na stronie konkursu: 
www.plonyibony.pl, dzwoniąc na 
infolinię konkursu 22 899 88 99,   
wysyłając SMS o treści „TAK” pod nr 
693 674 505 lub wypełniając ulotkę 
w punkcie sprzedaży. 

Zgłaszając się do konkursu należy 
odpowiedzieć na pytanie: „Dzięki 
nawozom Canwil…”. Najciekawsze 
odpowiedzi zostaną nagrodzone kar-
tami paliwowymi do wykorzystania 
na stacjach PKN Orlen. Będzie je 
można przeznaczyć na zakup paliwa 
lub dowolnie wybranych produktów.

Regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie www.plonyibony.pl. 
(EZ)
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Infekcje w oziminach
Na plantacjach, szczególnie wcześnie sianych, mamy już pierwsze infekcje 

zarówno mączniaka prawdziwego zbóż i traw jak i septoriozy paskowanej 
pszenicy, szczególnie na mocno uwodnionych najstarszych liściach. Warto 
zwrócić uwagę na porażenie też tymi patogenami traw na obrzeżach pól, co 
grozi szybkim przemieszczeniem. Do tego dochodzi już infekcja rdzy, zarów-
no rdzy żółtej jak i rdzy brunatnej. Co do szkodników, to zwracajmy uwagę na 
żerowanie larw ploniarki zbożówki, która nalatuje intensywnie w całym kraju 
i składa przy szyi korzeniowej białe podłużne jaja. Oprócz tego również zwra-
camy uwagę na naloty mszycy zbożowej oraz mszycy czeremchowo-zbożowej 
z traw oraz kukurydzy na plantacje zbóż. Zabieg insektycydem jest konieczny. 
W dalszym ciągu mamy dużą gradację ślimaków, pomrowików, które uszka-
dzają rośliny. 

Odnośnie upraw rzepaku, to pogoda bardzo sprzyja infekcji przez suchą 
zgniliznę kapustnych, która – co ciekawe – także poraża bardzo dobrze wyro-
śnięte i wykarmione egzemplarze roślin. Kiła kapustnych nie odpuszcza rze-
pakom. Na zdjęciu można zobaczyć bardzo dobrą skuteczność odmiany SY 
Alister na kiłę kapustnych. Warto pamiętać, że chwasty z rodziny kapustowa-
tych są także roznosicielami kiły kapustnej.  Należy też kontrolować występo-
wanie mszyc, ślimaków oraz gąsiennic motyli (tantnisia krzyżowiaczka, bie-
linki oraz larwy gnatarza rzepakowego). 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z doradcami z firmy PROCAM. SY Alister wolny od kiły

Ślimaki, bielinek rzepnik, bielinek 
kapustnik, rolnice, sucha zgnilizna 
kapustnych

Już od dawna wiadomo, że Kujaw-
sko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego spełnia najwyższe stan-
dardy poradniczo-wystawiennicze. 
W ocenie lokalnych hodowców 
i plantatorów uchodzi za głównego 
promotora przemian zachodzących 
w regionie. Przypomnijmy: to wła-
śnie Pomorze i Kujawy są krajowym 
potentatem w uprawach rzepaku 
i buraka cukrowego, posiadają rekor-

dową ilość grup producenckich, bar-
dzo wysoką obsadę trzody. To wła-
śnie w Minikowie, Przysieku, Zarze-
czewie i Grubnie organizowane są 
nie tylko targi rolnicze, pokazy pracy 
maszyn, wystawy ogrodnicze 
i hodowlane, ale także prezentacje 
przetworów ekologicznych, warszta-
ty rękodzielnicze, przeróżne konkur-
sy oraz występy zespołów ludowych. 
ODR czyni wiele, aby nie zaginęły 

tamtejsze tradycje i obrzędy, a wieś 
stawała się coraz nowocześniejsza. 

Najważniejszym wydarzeniem 
jest jednak AGRO-TECH, międzyna-
rodowa wystawa organizowana 
zawsze w pierwszy weekend lipca 
w Minikowie. Gromadzi dziesiątki 
tysięcy rolników i producentów. To 
wyjątkowo starannie przygotowana 
i przeprowadzona impreza, ośmio-
krotny Targowy Lider, wyłaniany  
przez ankietowanych wystawców. 

KPODR już zaprasza do Przysieka 
na XXVII Forum Pszczelarzy (10.03) 
i IX Jarmark Wielkanocny (24.03). 
Minikowski maj (12–13.05) to „Lato 
na wsi” – targi turystyczne, wystawa 
trzody chlewnej i królików oraz nasze 
kulinarne dziedzictwo czyli „Smaki 
regionów”. Zawsze słodko jest 
12 sierpnia w Zarzeczewie podczas 
„Miodowego Lata”. Amatorów pieczo-
nego  mięsa drobiowego gromadzi 
„Święto gęsi na Krajnie”, które odby-
wa się w Minikowie w połowie listo-
pada. Jest jeszcze „Karp nie tylko na 
święta”, „Jesień w ogrodzie”, „Jarmark 
adwentowy”…   Więcej na temat atrak-
cji na Pomorzu i Kujawach: targi@
kpodr.pl, tel. 52 368 72 00. 

(z)

Po minikowsku
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Był rok  1977.  Janusz Borkowski, 
po zakończeniu służby wojskowej, 
przejmuje gospodarstwo po rodzi-
cach w Redczu Krukowym. Brak 
maszyn zmusza go do wykonania 
ich we własnym zakresie oraz 
modernizowania i naprawiania tych 
dostępnych. Okazuje się, że to dobry 
pomysł. W krótkim czasie rozpoczy-
na świadczenie podobnych usług 
dla sąsiadów. Przydomowy warsztat 
zaczyna się rozrastać. Dwa lata póź-
niej rodzi się w nim pierwszy opry-
skiwacz zawieszany. Konstrukcja 
była niezwykle udana i spodobała 
się  rolnikom. Rozpoczęła się więc 
produkcja opryskiwaczy na większą 
skalę. Funkcjonuje już nieoficjalnie 
całkiem spory zakład rzemieślniczy, 
w którym pracuje kilka osób. Pod 
koniec lat 80-tych rodzi się marka 
Krukowiak. Pochodzi  od nazwy  
miejscowości Redecz Krukowy. 

W odpowiedzi na zapotrzebowa-
nie rolników powstają (w 1990 roku)   
maszyny do cebuli: kopaczka, kom-
bajn, obcinarka. Niebawem zakład 
opuszczają pierwsze opryskiwacze 
przyczepiane, rozdrabniacze, kosiar-
ki  oraz  opryskiwacze sadownicze.  
Jakby tego było mało w roku 1995 
opryskiwacze Krukowiaka  zostały 
uzbrojone w belki rozkładane hydrau-
licznie,  zupełną nowość na polskim 
rynku. Następuje dynamiczny rozwój 
firmy.  Zostały nawiązane kontakty 
z największymi producentami pod-

zespołów: COMET, ARAG, UDOR, 
TeeJet, Annovi Reverberi. Dzięki tej 
współpracy opryskiwacze Krukowia-
ka posiadają  elektronikę, w tym 
komputery sterujące, które nawet 
w zachodniej Europie były wówczas 
mało znane. Wtedy też powstaje 
pierwszy opryskiwacz ciągany wypo-
sażony w rękaw do pomocniczego 
strumienia powietrza. Do dziś takie  
rozwiązanie konstrukcyjne uważane 
jest za jedne z najlepszych i najbar-
dziej ekologicznych metod aplikacji 
środków ochrony roślin.  Krukowiak 
otrzymuje na poznańskich targach 

POLAGRA prestiżowy Złoty Medal – 
nagroda  rozwiązuje prawdziwy 
worek z nagrodami krajowymi 
i zagranicznymi dla produktów  
Janusza Borkowskiego i jego Załogi.  
KFMR z Redcza staje się niekwestio-
nowanym liderem na polskim rynku 
opryskiwaczy i odważnie wkracza 
na rynki europejskie. Zastosowany 
na 20-lecie zakładu rewolucyjny  
system AirJet kładzie na łopatki 
zachodnią konkurencję (zaczęła go 
montować dopiero ponad dekadę 
później). 

XXI wiek, w imieniu fabryki, 
wita Herkules, pierwszy polski opry-
skiwacz samobieżny. Jest to w pełni 
autorska konstrukcja zbudowana od 
podstaw przez Krukowiaka. W latach 
2010–2015 następuje kolejna faza 
intensywnej modernizacji produk-
tów – powstaje druga generacja 
opryskiwaczy  Herkules, nowa gene-
racja  ciąganych Goliat (o pojemno-
ściach nawet do 6000 litrów), kolej-
ne typy opryskiwaczy sadowni-
czych. Ale największa w historii 
firmy inwestycja zakończyła się nie-
dawno. Zbudowano supernowocze-
sną halę. Znalazły się w niej  naszpi-
kowane komputerami linie produk-
cyjne, a także  magazyn stali, maga-
zyn wysokiego składowania, biura 
konstrukcyjne,  market rolniczy… 
Ale o tych technicznych cudeńkach 
napiszemy w następnym numerze. 

(mp) 

40 lat KFMR Krukowiak

Janusz Borkowski, założyciel fi rmy, 
obecnie wiceprezes Zarządu. Przedsię-
biorstwem kierują też dwaj synowie: Se-
weryn – prezes i Radosław – wiceprezes
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Dzień świni
Na początku przyszłego roku, w Tarnowie Podgórnym, odbędzie się 

II edycja konferencji  pt. „Narodowy dzień świni”, poświęconej pro-
dukcji trzody chlewnej w Polsce. Jej organizatorem jest InConventus 
Group.  W spotkaniu weźmie udział około 300  hodowców i producen-
tów trzody chlewnej, a także lekarze weterynarii oraz inni specjaliści.  

Głównymi tematami konferencji będą zagadnienia dotyczące wete-
rynarii,  nowoczesnych technologii karmienia, likwidacji problemów 
branżowych oraz podjęcia  nowych kierunków działań strategicznych 
(możliwe, że poruszana będzie  sprawa związana z afrykańskim pomo-
rem świń – przyp. red.).  Nie zostaną, oczywiście, pominięte zagadnie-
nia  związane z najciekawszymi technologiami zarządzania gospodar-
stwem.  Interesująco zapowiada się też wirtualna wycieczka do jednego 
z najbardziej nowoczesnych gospodarstw Holandii. (z)

Moda (na soję)
czy konieczność?

Soja jest składnikiem prawie wszystkich 
zwierzęcych pasz. Wysokie ceny na świato-
wym rynku oraz modyfikacja (GMO) odstra-
szają importerów, a hodowlę zwierząt czy-
nią coraz mniej opłacalną. Do Polski spro-
wadzamy ją głównie z Brazylii, Argentyny 
i USA w postaci śruty. Ale nad Wisłą, jak 
grzyby po deszczu, powstają plantacje 
nasienne, które oferują rolnikom wysoko 
kwalifikowany materiał siewny. O ile jesz-
cze 5 lat temu plantacje te obejmowały 
około 600 ha, w roku 2015 ich powierzch-
nia wzrosła do ponad 4000 ha. Postęp nie-
mal lawinowy i wszystko dowodzi, że soja 
będzie niebawem groźną konkurentką 
kukurydzy. 

Suche ziarno zawiera do 45 proc. biał-
ka, tłuszczu do 22 proc. Ponadto jest to 
roślina idealna do płodozmianu, poprawia 
strukturę gleby,  użyźnia ją. Jednak nasiona 
nie nadają się do spożycia bezpośrednio po 
zbiorze. Konieczna jest obróbka termiczna, 
która ułatwia strawność tłuszczu, białka 
i włókien ( drób – 140o C, bydło – 130o C, 
trzoda – 120o C). Stosowanie ekstrudatu 
w chowie zwierząt powoduje więc przy-
spieszony przyrost masy ciała…

Stąd też w aleksandrowskiej firmie BIN 
(znany producent silosów zbożowych) 
powstał prototyp ekstrudera  BX 500 (rys.). 
Jest szansa, że za 2–3 lata maszyna stanie 
się niezbędna w każdej wytwórni pasz, ba, 
nawet w każdym gospodarstwie hodowla-
nym. Wydajność prototypu 500 kg/h. 
Dodajmy: BX 500 może „przerabiać” 
wszystkie rośliny oleiste, strączkowe, 
nawet zboża. Jego stabilna konstrukcja 
zapewnia ochronę przed poparzeniem, 
a uwalniane w procesie  ekstruzji ciepło 
wykorzystane jest do wstępnego podgrze-
wania surowca. O przyszłych losach 
maszyny będziemy informować na bieżą-
co.(z)               

„Jakość roku 2017”
SAATBAU Polska to firma dobrze znana wśród naszych plantato-

rów. Dzięki ciągłemu doskonaleniu produkcji, przerobu nasion i stoso-
wania innowacyjnych rozwiązań oraz technologii zaprawiania należy 
do ścisłej czołówki kontynentu. Niedawno Europejska Organizacja 
Jakości  wyróżniła SAATBAU certyfikatem  „Jakość roku 2017”.  Jest to 
bardzo znacząca nagroda przy-
znawana za wytwarzanie wyjątko-
wej wartości materiału siewnego, 
w tym zbóż (jarych i ozimych), 
kukurydzy, rzepaku, soi... Zyg-
munt Król, prezes Zarządu firmy 
nie ukrywa zadowolenia  i jest 
przekonany, że rolnicy otrzymają 
niebawem nasiona jeszcze wydaj-
niejsze, odporniejsze na choroby 
i niekorzystne zjawiska atmosfe-
ryczne, a więc bardziej opłacalne. 

Aby nie być gołosłownym: do niedawna soja (o której piszemy 
sporo wewnątrz  numeru) była u nas traktowana trochę po macosze-
mu. Ale SAATBAU wyhodował nowe odmiany, które dobrze plonują 
na terenie całego kraju. Na przykład Abelina w doświadczeniach PDO 
osiągnęła 114 % wzorca, a zarejestrowana w tym roku Paradis (bardzo 
wczesna) zapewnia dobre plony również na polach północnej Polski. 

To samo można powiedzieć o wyhodowanych przez SAATBAU 
odmianach pszenicy ozimej (Tacitus, Balitus, Dominikus, Siegfried), 
ozimym jęczmieniu Ordinale, pszenżycie ozimym Claudius, rzepa-
kach nowych odmian mieszańcowych i populacyjnych. Więcej infor-
macji: www.saatbau.com.pl. (LB)

Dobre nasiona,  
Dobre plony.
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Sumi Agro Poland rozszerzyło 
rejestrację fungicydu Topsin M 500 
SC o zastosowanie w celu ogranicze-
nia występowania kiły kapusty w rze-
paku ozimym. Tym samym Topsin M 
500 SC jest obecnie jedynym fungi-
cydem posiadającym rejestrację 
w tym zakresie. Zabieg należy wyko-
nać zapobiegawczo lub po zaobser-
wowaniu pierwszych objawów, 
w fazie 4-6 liści rzepaku. Kiła kapu-
sty jest poważnym zagrożeniem na 
plantacjach. Pierwszy raz chorobę 
zaobserwowano około 10 lat temu na 
północy kraju. Przyczyną jej rozprze-
strzeniania się jest przede wszystkim 
rosnący areał zasiewów rzepaku ozi-
mego i niezachowywanie właściwego 
płodozmianu. Obecnie szacuje się, że 
chorobą tą zagrożone jest kilkadzie-
siąt tysięcy hektarów upraw rzepaku 
ozimego.

Dotychczas rolnicy nie mieli sku-
tecznego rozwiązania ograniczające-
go rozwój kiły kapusty. Doświadcze-
nia rejestracyjne przeprowadzone 
przez Sumi Agro Poland dały jednak 

na tyle pozytywne wyniki, że produ-
cent zdecydował się na rozszerzenie 
rejestracji środka o to właśnie zasto-
sowanie.

– Całkowite zwalczenie choroby 
jest bardzo trudne, ponieważ pier-
wotniak odpowiedzialny za jej roz-
wój wykazuje bardzo duże zróżnico-
wanie genetyczne. Niemniej jednak, 
znaczne ograniczenie jej rozwoju jest 
już sukcesem. Zastosowanie inter-
wencyjne lub zapobiegawcze fungi-
cydu Topsin M 500 SC może w wielu 
przypadkach zapobiec konieczności 

przesiewania plantacji – mówi Marta 
Strzelecka-Berek, kierownik ds. Pro-
duktów Rolniczych Sumi Agro 
Poland. 

Warto również wspomnieć, że 
oprócz zastosowania jesiennego, fun-
gicyd Topsin M 500 SC można w rze-
paku stosować w fazie od początku 
wydłużania pędu do widocznego 3 
międzywęźla (BBCH 30-33), czyli we 
wczesnowiosennym zabiegu T0 prze-
ciwko czerni krzyżowych, suchej 
zgniliźnie kapustnych i szarej pleśni. 

(LM)

Kiła kapusty w rzepaku

Seria nowych ciągników Puma 
140, 150 i 165 X wyposażona jest 
w 6-stopniową półautomatyczną 
przekładnię typu Powershift. Moc 
znamionowa tych modeli wynosi 
odpowiednio 140, 150 i 165 KM, 
a wartości mocy maksymalnej, z akty-
wowanym systemem zarządzania 
mocą silnika – 175, 190 i 210 KM.

Ciągniki zostały wyposażone 
w lżejszą oś tylną. Wprowadzono też 
inne zasadnicze zmiany, z których 
wiele zauważyć można już w kabi-
nie. Należą do nich interfejs operato-
ra z nieskomplikowanym wyświetla-
czem cyfrowym, podstawowa wersja 
fotela i brak tylnej wycieraczki. Cha-
rakterystyka kabiny może być szcze-

gólnie atrakcyjna dla użytkowników 
zajmujących się hodowlą zwierząt, 
ponieważ obejmuje ułatwiający 
wjazd do budynków niski profil 
dachu oraz dodatkowe drzwi po pra-
wej stronie, poza drzwiami lewo-
stronnymi. W tylnej części maszyny 
montowane są mechaniczne zawory 
hydrauliki zewnętrznej bez możliwo-
ści konfiguracji, a tylne koła wyposa-
żone są w nakładki poszerzające 
błotniki. Jako wyposażenie standar-
dowe oferowany jest pakiet dwubie-
gowego WOM 540/1000 obr./min oraz 
kompleksowy zestaw oświetlenia, 
z czterema reflektorami halogenowy-
mi montowanymi na dachu.

Pełna lista wyposażenia opcjonal-
nego oznacza, że nowe modele Puma 
można wyposażyć w dodatkowe 
funkcje. Do opcji należą m.in. układ 
prowadzenia i układ automatyczne-
go kierowania. Na liście wyposażenia 
opcjonalnego znalazł się także 
mechaniczny system amortyzacji 
kabiny. (ADO)

Nowe modele ciągników
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Jeśli na skutek niepomyślnych 
warunków atmosferycznych zbiory 

niektórych roślin były mniejsze, to 
udawały się czasem zbiory innych, 
jeśli tanie było mleko, to zdarzało się, 
że więcej płacono rolnikom np.za 
dostawy żywca wieprzowego i woło-
wego, i w ten sposób prawie wszyst-
kie gospodarstwa rolne wychodziły 
jakoś tam „na swoje”.

Teraz, w dobie postępującej, choć 
nie powszechnej jeszcze w Polsce, 
specjalizacji produkcji rolnej, rok 
w rolnictwie może być dla jednych 
gospodarstw rolnych zdecydowanie 
zły, a dla drugich wręcz przeciwnie 
– bardzo dobry. Tak jak rok 2017, 
który klęskowym okazał się dla gospo-
darstw sadowniczych, podczas gdy 
był zdecydowanie korzystny dla 
gospodarstw produkujących mleko, 
a również całkiem niezły dla produ-
centów zbóż. 

Nadspodziewany urodzaj 
zbóż

O tym, czy rok był dla rolnictwa 
dobry, czy zły, bardziej niż przebieg 
pogody decydują obecnie uzyskiwa-
ne przez rolników ceny. A te zależą 
już nie tylko od urodzaju, ale i od 
tego, jaki był ten urodzaj w innych 
krajach i po jakich cenach można tam 
kupić to, co u nas konsumentom 
wydaje się zbyt drogie. Np. zbiory 
zbóż były w tym roku w Polsce wyż-
sze od przeciętnych, przekroczyły 
prognozy ekonomistów i wcześniej-
sze szacunki ekspertów Polskiego 
Związku Plantatorów Roślin Zbożo-
wych. O tym, jakie z tego urodzaju 
będą teraz zyski, zadecydują ceny, po 
jakich producenci zbóż będą mogli 
sprzedać swoje ziarno.

W tym roku zebrano w Polsce 31 
840 tys. ton zbóż (o 7,3 proc. więcej 

niż w roku ub.), podczas gdy ich 
zużycie krajowe tylko nieznacznie 
przekroczy 28 mln ton. Oznacza to, 
że prawie 4 mln ton ziarna można 
będzie przeznaczyć na eksport. 
W istocie będzie on jeszcze większy, 
bo szacuje się go na 5730 tys. ton, 
gdyż jednocześnie import zbóż do 
Polski wyniesie prawie 2 mln ton. 
W sezonie 2017/2018 na spasanie 
przeznaczy się 17,3 mln ton zbóż 
(wzrost o 4,2 proc.), na spożycie – 
4,83 mln ton (spadek o 0,4 proc.), 
przemysłowe zużycie zbóż (2,9 mln 
ton) będzie o 6,8 proc. większe. 
Wszystko to rokuje wzrost cen zbóż 
(ceny pieczywa i pozostałych pro-
duktów zbożowych też poszły 
w górę). Ale jaki ostatecznie będzie 
ten wzrost, zależy też od sytuacji na 
rynku zbóż w Unii Europejskiej 
i w świecie.  

Gorzej w produkcji rzepaku 
i buraków cukrowych

Juliusz Młodecki, prezes Krajowe-
go Zrzeszenia Plantatorów Rzepaku 
i Roślin Oleistych uważa, że bieżący 
rok był dla producentów rzepaku nie 
najgorszy, choć gorszy niż się począt-
kowo na to zanosiło. Bo i plony, i zbio-
ry okazały się niższe od oczekiwa-
nych. W sumie zebrano 2,6–2,8 mln 
ton ziarna, tj. o 20 proc. mniej niż się 
spodziewano. Nie zmieniły się jedy-
nie ceny skupu, które od kilku lat 
utrzymują się w przedziale 1500–1560 
zł za tonę. Dla producentów rzepaku 
jeszcze gorszy będzie rok przyszły, bo 
z powodu trudnych warunków atmos-
ferycznych powierzchnia zasiewów 
rzepaku pod przyszłoroczne zbiory 
jest o 20–30 proc. mniejsza, słabsze 
były też wschody roślin. Przy nieko-
rzystnej dla rzepaku zimie, przyszło-
roczne zbiory mogą być naprawdę 

bardzo marne. W tym roku w uprawie 
rzepaku Polska utrzymała trzecią pozy-
cję w UE, za Niemcami i Francją.

Dyrektor biura Krajowego Związ-
ku Plantatorów Buraka Cukrowego, 
Kazimierz Kobza martwi się niższą 
w tym roku zawartością cukru w bura-

kach, bo pozostałe parametry ich 
uprawy można     uznać za zadowala-
jące. Powierzchnia zasiewów (226 
tys. ha) była o 16 tys. ha większa niż 
przed rokiem, niezłe są też plony (65 
ton z hektara), w rezultacie zbiory 
buraków mogą przekroczyć 14,5 mln 
ton, a produkcja cukru może osiągnąć 
poziom 2,1 mln ton. 

Martwi natomiast cena skupu 
buraków. Najwięcej, 26 euro za tonę, 
płaci za nie Krajowa Spółka Cukrowa, 

Rok nie dla wszystkich dobry
Kiedy gospodarstwa rolne były wielokierunkowe, jeśli rok był dobry dla 
rolnictwa, to był dobry dla wszystkich. Bo prawie wszystkie gospodarstwa 
utrzymywały bydło i trzodę chlewną, sprzedawały mleko, cielęta i jaja, 
uprawiały warzywa i zbierały owoce w przydomowych sadach, no i we 
wszystkich obsiewało się pola zbożami i obsadzało ziemniakami, niektóre 
sadziły ponadto   jeszcze buraki cukrowe, albo tytoń.
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najmniej, bo tylko 17 euro płacą zakła-
dy niemieckiego koncernu Sudzucker. 
Dlatego niektórzy z plantatorów zwią-
zanych dotąd z trzema niemieckimi 
koncernami uciekają do Krajowej 
Spółki Cukrowej. Np. z „Cukrowni 
Strzyżów” do pobliskiej „Cukrowni 
Werbkowice”, a z „Cukrowni Glino-
jeck” do „Cukrowni Dobrzelin” albo 
do „Cukrowni Kruszwica”. W ten spo-
sób KSC rośnie w siłę i zwiększa się 
jej udział na krajowym rynku cukru.

W sadach klęska
Ten rok najbardziej klęskowy oka-

zał się dla producentów owoców. Dr 
Bożena Nosecka z Instytutu Ekono-
miki Rolnictwa i Gospodarki Żywno-
ściowej informuje, że – zdaniem GUS 
– zbiory owoców były w tym roku 
o 30 proc. mniejsze niż przed rokiem, 
w tym wiśni i czereśni o 65 proc. 

mniejsze, moreli i orzechów o 50 
proc. mniejsze, śliwek o 45 proc. 
mniejsze, jabłek o 30 proc. mniejsze 
i gruszek o 25 proc. mniejsze.

Następstwem zmniejszenia poda-
ży owoców był wzrost cen płaconych 
ich producentom. I tak: cena jabłek 
konsumpcyjnych wzrosła z 1,10 zł 
w ub. roku do 1,50–1,60 zł za kilo-
gram, gruszek – z 2,30 zł do 3,70 zł za 
kilogram, śliwek –  z 1,50 zł do 3,60 
zł za kilogram, czereśni – z 5,40 zł do 

10 zł za kilogram, truskawek – z 4 zł 
do 6 zł za kilogram. 

Za kilogram jabłek przemysłowych 
do przetwórstwa płaci się teraz rolni-
kom 90 groszy, czyli o 20–30 proc. 
więcej, cena wiśni wzrosła z 1,45 zł 
do 5,00 zł za kilogram, cena śliwek 
zwiększyła się z 0,80 zł do 2,20 zł, 
truskawek – z 3,30 zł do 5,40 zł, 
porzeczek czarnych – z 0,60 zł do 1,10 
zł, porzeczek czerwonych – z 2,30 zł 
do 4,30 zł i agrestu – z 1,30 zł do 2,40 
zł za kilogram. Niższa niż przed 
rokiem jest tylko cena malin do prze-
twórstwa, która obniżyła się z 5,20 zł 
do 4,40 zł za kilogram.  

Jak z tego widać, producenci owo-
ców podzielili się swoją klęską w zbio-
rach z konsumentami. I to raczej na 
konsumentów spadł większy ciężar 
nieurodzaju. Bo mocno poszkodowa-
ni rolnicy mogli w dodatku liczyć na 

pomoc z budżetu państwa (2 tys. zł do 
jednego ha drzew owocowych i 1 tys. 
zł do 1 ha krzewów). 

Ożywiła się produkcja 
zwierzęca

W produkcji zwierzęcej trudniej 
o gwałtowne niespodzianki zarówno 
in plus jak i in minus. Nie jest ona, 
tak jak produkcja roślinna, wprost 
zależna od warunków atmosferycz-
nych, niepożądane zmiany następują 

tu dopiero po jakimś czasie i na ogół 
spowodowane są brakiem lub pogor-
szeniem opłacalności produkcji bądź 
też są następstwem epidemii.

W Polsce widać to najlepiej na 
przykładzie mleczarstwa. Po zniesie-
niu 1 lipca 2015 r. w UE kwot pro-
dukcji mleka, ceny jego skupu uległy 
dużemu obniżeniu i  w okresie lipiec 
roku 2015 – lipiec roku 2016 pogło-
wie krów mlecznych w Polsce zmniej-
szyło się o 133 tys. sztuk. W drugiej 
połowie ubiegłego roku, gdy ceny 
produktów mleczarskich wyraźnie 
wzrosły, nastąpił szybki wzrost cen 
skupu mleka. W tym roku wzrosną 
one o 25 proc., do poziomu 1,38 zł za 
litr. I w roku 2017 po raz pierwszy od 
wielu lat pogłowie krów nie jest 
mniejsze niż w poprzednim roku.

Powoli, niestety zbyt wolno, wzra-
sta także pogłowie krów ras mięsnych. 
Pod tym względem, z liczbą krów ras 
mięsnych (około 175 tys. sztuk) Pol-
ska zajmuje w UE dopiero dwunaste 
miejsce. Więcej takich krów jest nawet 
w dużo mniej ludnych krajach jak 
Szwecja, Czechy czy Austria. 

W chowie trzody chlewnej, mimo 
klęski, jaką niewątpliwie jest afrykań-
ski pomór świń, utrzymują się tenden-
cje wzrostowe, o czym świadczy 
rosnące zapotrzebowanie na zboża 
paszowe. Nadal, i to jeszcze bardziej, 
rośnie popyt na pasze w polskim prze-
myśle drobiarskim. W sezonie 
2017/2018 zapotrzebowanie na pasze 
zbożowe dla trzody chlewnej wzro-
śnie o 4,7 proc., na pasze dla żywca 
wołowego o 3,1 proc. i na pasze dla 
drobiu o około 10 proc. Dane te przy-
taczamy za raportem Instytutu Ekono-
miki Rolnictwa i Gospodarki Żywno-
ściowej „Rynek zbóż – stan i perspek-
tywy”.

Liczby te świadczą o wyraźnym 
ożywieniu w produkcji zwierzęcej, 
która w Polsce prawie zawsze była 
podstawą dochodów rolników.

Edmund Szot

W tym roku zebrano w Polsce 31 840 tys. ton 
zbóż (o 7,3 proc. więcej niż w roku ub.), podczas 
gdy ich zużycie krajowe tylko nieznacznie przekro-
czy 28 mln ton. Oznacza to, że prawie 4 mln ton 
ziarna można będzie przeznaczyć na eksport. 
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Podobny problem staje dziś przed 
polską gospodynią, której zama-

rzyło się upieczenie np. sękacza. Do 
jego wypieku trzeba, jak wiadomo, 
bardzo wielu jaj i naprawdę niemało 
masła. Tymczasem oba te składniki są 
obecnie bardzo drogie, a bywa, że 
okresowo nawet ich w sklepach bra-
kuje.

– Co się stało? – pytają konsumen-
ci, którzy na okrągło czytają i słuchają 
przechwałek o sukcesach polskiego 
mleczarstwa i drobiarstwa. 

Jaja zdrożały, bo kurom było 
przedtem źle 

Zacznijmy, jak mówili Rzymianie, 
ab ovo, czyli od jajka. Otóż Polska jest 
liczącym się ich eksporterem, m.in. 
także dlatego, że spożycie jaj jest teraz 
w Polsce prawie dwa razy mniejsze 
niż w Hiszpanii i półtora razy mniej-
sze niż w Czechach, w Niemczech, 
w Austrii czy we Francji. A jest mniej-
sze dlatego, że kiedy na polecenie 
Unii Europejskiej dla dobra mocno 
dręczonych przedtem kur niosek zmo-
dernizowano im klatki, podaż jaj  
przejściowo się zmniejszyła i ich cena 
wzrosła. W Polsce jaja zdrożały wów-
czas (2012 rok) o 32 proc., ale od 
tamtej pory już tylko potem taniały. 
Niestety, do poprzedniego poziomu 
konsumpcji  Polacy już nie wrócili. 
A spożycie jaj w kraju zmniejszyło się 
wtedy o ponad jedną czwartą. 

Polskich producentów uratował 
wówczas eksport, bo unijnym konsu-
mentom polskie jaja nie wydawały się 
aż tak drogie. No i tak już zostało. Na 
eksport trafia obecnie ponad 40 proc. 
krajowej produkcji jaj konsumpcyj-
nych, które w porównaniu z jajami 
w innych krajach UE wcale nie są 

zresztą szczególnie tanie. Są nawet 
nieco droższe od jaj francuskich 
i sporo droższe od jaj czeskich, nie 
mówiąc już o bardzo tanich jajach 
rumuńskich. 

Obecnie na jaja przyszedł kolejny 
kryzys. Otóż w sierpniu tego roku 
w jajach na fermach w Belgii, Holan-
dii i w Niemczech wykryto fipronil, 
środek używany do zwalczania 
u zwierząt kleszczy i wszy. Z ludzi on 
wprawdzie nie od razu robi niebosz-
czyków, ale uszkadza im tak ważne 
organy jak wątroba, nerki i tarczyca. 
Więc w tych krajach znów ileś tam 
kur trzeba było wybić i w ten sposób 
przed polskimi jajami pojawiły się nie 
tyle nowe, co znacznie teraz chłon-
niejsze rynki zbytu. Co gorsze, kraje te 
płacą za polskie jaja więcej niż gotowi 
są za nie wysupłać krajowi konsu-

menci. Więc producenci jaj, w tym 
najwięksi z nich, przestawili się 
wyłącznie na eksport. No i jaj, mimo, 
że ich cena w kraju również wzrosła, 
zaczęło tu i ówdzie brakować. 

Co będzie dalej? Ano, do świąt 
Bożego Narodzenia ceny jaj ciągle 
jeszcze będą rosły, tym bardziej, że 
zmniejszenie ich podaży zbiegnie się 
z mniejszą w tym okresie sezonową 
nieśnością kur. Potem, wraz z wio-
sennym ożywieniem i wzrostem ich 
wydajności ceny jaj, być może, zdo-

łają się ustabilizować, ale warto 
zauważyć, że wspomniany fipronil 
wykryto aż w 40 krajach (m.in. 
w USA, Rosji i Turcji), w tym także 
w przeważającej liczbie krajów Unii 
Europejskiej. Po prostu, na kury nad-
szedł ciężki czas, zwłaszcza, że nie 
są one wolne także od salmonelli 
i ptasiej grypy. Liczba tych dzielnych 
ptaków dochodzi już w Polsce do 50 
milionów sztuk, na jednego Polaka 
przypada zatem 1,3 kury nioski. 
W ciągu roku taka nioska znosi około 

Są sęki z sękaczem
Julian Tuwim mówił, że największą słabością 
książek kucharskich jest to, że nie dają 
one odpowiedzi na najważniejsze pytania. 
W podawanych przez nie przepisach czytamy 
np. „wziąć pół kilo wołowiny...” , ale nigdy 
nie piszą, skąd wziąć? 

Polska jest liczącym się eksporterem jaj, m.in. 
dlatego, że ich spożycie jest teraz u nas prawie 
dwa razy mniejsze niż w Hiszpanii i półtora razy 
mniejsze niż w Czechach, w Niemczech
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220 sztuk jaj, czyli tyle, ile powinien 
on zjadać. Niestety, konsumuje tylko 
145 sztuk jaj rocznie.

Krowom w UE  było za 
dobrze 

W mleku, na szczęście, nie znale-
ziono fipronilu, nie wymyślono też 
dla krów nowego rodzaju „klatek”, 
natomiast Komisja Europejska doszła 
do wniosku, że w krajach Wspólnoty 
producenci mleka korzystali z nad-
miernej ochrony, jaką były przydziela-
ne im przez KE tzw. kwoty produkcji. 
Kwoty te trzymały w ryzach unijną 
rzekę mleka, dzięki czemu ceny jego 
skupu były na tyle wysokie, że rolni-
kom opłaciło się mleko produkować. 
No i w lipcu 2015 roku ta sielanka się, 
niestety, skończyła. Komisja Europej-
ska zniosła kwoty produkcji i w obro-
cie mlekiem i jego przetworami zapa-
nował wolny rynek. 

Naturalną reakcją było w tej sytu-
acji obniżenie cen skupu mleka, które 
objęło także nasz kraj. Polskim rolni-
kom spadek ten wydał się na tyle 
duży, że w okresie od czerwca roku 
2015 do czerwca roku 2016 pogłowie 
krów mlecznych zmniejszyło się u nas 
aż o 133 tys. sztuk. Nie spowodowało 
to, na szczęście, spadku produkcji 
mleka, bo zmniejszenie pogłowia 
krów rekompensowane było zwięk-
szeniem ich mleczności. 

Podobne tendencje wystąpiły także 
w innych krajach Unii Europejskiej. 
W drugiej połowie ubiegłego roku 
spadkowa tendencja w wielkości 
pogłowia krów mlecznych jeszcze się 
pogłębiła. 

Reakcją na zmniejszanie się pogło-
wia krów był wzrost cen skupu mleka. 
W pierwszym półroczu ub. roku pła-
cono u nas rolnikom 1,04 zł za litr, 
w drugim półroczu już 1,17 zł za litr, 

w tym roku średnia cena skupu wynie-
sie 1,38 zł za litr.

Jednocześnie rosły ceny produk-
tów mleczarskich. W nadzwyczajnym 
stopniu podnoszono szczególnie ceny 
masła. Rosły one zwłaszcza na rynku 
międzynarodowym. W kwietniu roku 
2016 za tonę masła płacono 2 309 
euro, w grudniu  – 4439 euro, w sierp-
niu roku 2017 – 6416 euro! W Niem-
czech w okresie lipiec 2016 – lipiec 
2017 ceny masła wzrosły o 61 proc. 
W Polsce ceny masła w tym okresie 
zwiększyły się o 33,1 proc.

Obecnie wszystko wskazuje na to, 
że następny rok nie będzie już dla 
producentów mleka tak pomyślny. 
W latach 2004–2017 na światowym 
rynku produktów mleczarskich utrzy-
mywał się dwuletni cykl koniunktu-
ralny i w przyszłym roku ceny pro-
duktów mleczarskich, w tym i masła, 
nie będą już tak wysokie. 

Obniżeniu ulegną także ceny skupu 
mleka. Przewiduje się, że w pierw-
szym kwartale przyszłego roku utrzy-
mają się one jeszcze na poziomie 1,30 
zł za litr, ale w drugim i trzecim kwar-
tale roku 2018 możliwy jest ich spadek 
do 1,15–1,20 zł za litr. O ich poziomie 
zadecyduje ostatecznie sytuacja na 
rynku międzynarodowym. 

W tym roku produkcja mleka 
w Polsce wyniesie 13,3 mld litrów 
(13,7 mld kg), jednocześnie po raz 
pierwszy od wielu lat pogłowie krów 
mlecznych będzie większe niż w roku 
poprzednim! 

Przypomnijmy przy okazji, że 
samowystarczalność Polski w produk-
cji mleka przekracza 120 proc. i znacz-
ną jego część możemy lokować na 
rynkach zagranicznych, które zdoby-
wamy obecnie nie tylko niższą ceną, 
ale i coraz wyższą jakością produktów 
mleczarskich.

Anna Grabowska

W lipcu 2015 roku ta Komisja Europejska zniosła 
kwoty produkcji i w obrocie mlekiem zapanował 
wolny rynek. Naturalną reakcją było w tej sytuacji 
obniżenie cen skupu mleka. Rolnikom spadek ten 
wydał się na tyle duży, że w okresie od czerwca 
roku 2015 do czerwca roku 2016 pogłowie krów 
mlecznych zmniejszyło się u nas aż o 133 tys. sztuk. 
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Koszty produkcji paszy z kukury-
dzy na kiszonkę należą do najniż-

szych. Wysoka zawartość energii 
w kiszonce z kukurydzy jest związana 
przede wszystkim z wysoką zawarto-
ścią skrobi i tłuszczu w ziarnie. Skro-
bia zawarta w kiszonce z kukurydzy, 
w przeciwieństwie do skrobi innych 
roślin, ulega tylko częściowemu tra-
wieniu w żwaczu. Pozostała jej część 
jest trawiona i wchłaniana w jelicie 
cienkim, co wywiera korzystny wpływ 
na produkcyjność zwierząt.

Ziarno stanowi najcenniejszy 
składnik kiszonki, dlatego tak bardzo 
w nowoczesnej technologii uprawy 
kukurydzy na kiszonkę zwraca się 
uwagę na dobre wykształcenie kolby. 
Dobrze wykształcone kolby uzyskuje 
się w uprawach kukurydzy w plonie 
głównym, w zasiewach wykonanych 
w terminie agrotechnicznym, tj. 
w zależności od warunków termicz-
nych w danym rejonie kraju, od 
początku trzeciej dekady kwietnia do 
końca pierwszej dekady maja. Zbyt-
nie przyspieszenie terminu siewu 
naraża plantację na uszkodzenie 
przez wiosenne  przymrozki. Opóź-
nienie siewu natomiast wiąże się ze 
słabszym wykorzystaniem zapasów 
wody, zwłaszcza na glebach lżej-
szych. W obydwu przypadkach 
następuje obniżenie plonu i słabsze 
wykształcenie kolb. Także przy nad-
miernym zagęszczeniu roślin, prze-
kraczającym 100 tysięcy roślin na 
hektar, w warunkach niedoboru wil-
goci, występuje stres kolby, polegają-
cy na jej zmniejszeniu. Uzyskanie 
wysokich plonów kukurydzy na 
kiszonkę z wysokim udziałem ziarna 

Odmiany kukurydzy na kiszonkę
Kiszonka z kukurydzy, obok  sianokiszonek, jest podstawową paszą 
objętościową i energetyczną do żywienia bydła mlecznego i opasowego, 
a także innych zwierząt przeżuwających, jak owce i kozy. Dobrze 
przygotowana kiszonka z kukurydzy, jako pasza stosowana całorocznie, 
a nie sezonowo, sprzyja dobrej wydajności i stabilizacji produkcji mleka 
i mięsa wołowego.  W naszych warunkach żadna inna roślina uprawna 
nie może konkurować z kukurydzą pod względem ilości jednostek 
pokarmowych z hektara. 

Odmiany kukurydzy na kiszonkę z całych roślin w Krajowym Rejestrze Odmian, 
COBORU 2017

LP Odmiana FAO TYP Firma

1 Agro Polis 240 SC KWS

2 Assano 230 SC Saatbau Linz

3 Beatus 250 TC KWS

4 Bilizi 240 SC Syngenta

5 Bogoria 260 TC Hodowla Roślin Smolice

6 Chicago 250 SC Saatbau Linz

7 Clarica 270 SC Pioneer

8 Cyrano 240 SC Saatbau Linz

9 Danubio 260 TC Saatbau Linz

10 DS1460C 260 TC Dow AgroSciences

11 Dublino 260 SC Saatbau Linz

12 Dynamite 240 SC Maisadour

13 ES Asteroid 240 SC Euralis Semences

14 ES Convent 250 SC Euralis Semences

15 ES Fireball 260 SC Euralis Semences

16 ES Metronom 240 SC Euralis Semences

17 ES Scorpion 210 SC Euralis Semences

18 Fortop 230 TC Hodowla Roślin Smolice

19 Geoxx 240 SC RAGT 

20 Giancarlo 240 SC Saatbau Linz

21 Inagua 240 TC Euralis Semences

22 Juhas 240 SC Hodowla Roślin Smolice

23 Kadryl 280 TC Małopolska Hodowla Roślin

24 Kartagos 240 SC KWS

25 KB2704 280 TC Małopolska Hodowla Roślin

26 Koneser 260 TC Hodowla Roślin Smolice

27 Konsulixx 240 SC RAGT 

28 Kosmal 260 TC Hodowla Roślin Smolice

29 KOSMO230 240 TC Małopolska Hodowla Roślin

30 Kresowiak 240 TC Hodowla Roślin Smolice

31 Legion 270 TC Hodowla Roślin Smolice



jest możliwe przy spełnieniu podsta-
wowych warunków agrotechnicz-
nych. Obok terminu siewu, ważna 
jest odpowiednia uprawa roli, sprzy-
jająca retencji wody w glebie, zrów-
noważone nawożenie makro- i mikro-
elementami, odpowiadające oczeki-
wanym plonom, uwzględniające 
również nawożenie organiczne. Pod-
stawowe znaczenie ma dobór odpo-
wiedniej odmiany mieszańcowej. 
Przyjmuje się, że właściwy dobór 

odmiany aż w 30 proc. wpływa na 
końcowy sukces w uprawie kukury-
dzy. Dobrą kiszonkę można wypro-
dukować z kukurydzy która spełnia 
następujące parametry:
1 .Wytwarza wysokie plony ogólne 

suchej masy, na które składają się 
plony suchej masy kolb    łodyg 
i liści,

2. Charakteryzuje się odpowiednią 
wczesnością dla danego rejonu 
uprawy,

32 LG30240 240 SC Limagrain 

33 LG30275 260 SC Limagrain 

34 LG31255 230 TC Limagrain 

35 MAS 20S 250 SC Maisadour

36 MAS 27L 250 SC Maisadour

37 Nimba 260 TC Hodowla Roślin Smolice

38 Odilo 240 SC Saatbau Linz

39 Opoka 240 TC Hodowla Roślin Smolice

40 P8488 250 SC Pioneer

41 Pirro 220 SC Saatbau Linz

42 Podlasiak 260 SC Hodowla Roślin Smolice

43 PR39A98 240 SC Pioneer

44 PR39G12 230 SC Pioneer

45 Prestoso 240 SC Saatbau Linz

46 Rudesta 250 TC Tomasz Krakowiak

47 Silvestre 230 TC KWS

48 SM Ameca 260 SC Hodowla Roślin Smolice

49 SM Finezja 240 TC Hodowla Roślin Smolice

50 SM Furman 260 TC Hodowla Roślin Smolice

51 SM Kurant 250 TC Hodowla Roślin Smolice

52 SM Popis 270 TC Hodowla Roślin Smolice

53 SM Prezent 240-250 TC Hodowla Roślin Smolice

54 SM Zawisza 240-250 SC Hodowla Roślin Smolice

55 Subito 280 SC Dow AgroSciences

56 SY Gibuti 240 SC Syngenta

57 SY Kardona 240 SC Syngenta

58 Talentro 260 SC Saatbau Linz

59 Touran 240 TC KWS

60 Ułan 270 TC Hodowla Roślin Smolice

61 Vitras 250 TC Hodowla Roślin Smolice

62 Walterinio KWS 260 SC KWS

* Typ hodowlany: SC – mieszaniec  pojedynczy, TC – mieszaniec trójliniowy

Ziarno stanowi najcenniejszy składnik kiszonki, 
dlatego tak bardzo w nowoczesnej technologii 
uprawy kukurydzy na kiszonkę zwraca się uwagę 
na dobre wykształcenie kolby.



18

3. Charakteryzuje się wysokim udzia-
łem plonu suchej masy kolb 
w całkowitym plonie suchej 
masy.

4. Charakteryzuje się wysoką zwarto-
ścią suchej masy przy zbiorze 
roślin,
Obecnie w warunkach doświad-

czalnych uzyskuje się plony suchej 
masy kiszonki, nawet ponad 25 ton, 
a warunkach produkcyjnych za 
wysokie plony uważa się 18–20 ton 
z hektara.

Zwartość suchej masy w całych 
roślinach przy zbiorze powinna 
wynosić od 28–32 proc. (średnio 
około 30 proc.). Oznacza to, że wów-

czas zawartość suchej masy w liściach 
i łodygach wynosi ponad 20 proc., 
a kolbach 50–55 proc., a nawet wię-
cej. Udział kolby w całkowitym plo-
nie suchej masy powinien wynosić 
ponad połowę całego plonu (nawet 
ponad 55 proc.). Wysoki udział kolb 
w całkowitym plonie suchej masy  
jest bardzo ważny gdyż ziarno jest 
głównym nośnikiem najbardziej 
strawnej, a więc dostępnej dla zwie-
rząt energii. Ziarno jest strawne 
w ponad  90 proc., podczas gdy liście 
w 65–67 proc., rdzeń w 56–66 proc.,  
łodyga tylko w 52–63 proc. Straw-
ność całych roślin wynosi 75–78 
proc. Niektóre firmy hodowlane 
w swoich programach uwzględniają 
podniesienie strawności łodyg, które 
stanowią 23–30 proc. udziału w całej 
masy rośliny.

Nowsze odmiany kukurydzy na 
kiszonkę reprezentują tzw. typ „stay 
green”. W takich odmianach jest 

Odmiany kukurydzy ogólnoużytkowe – na kiszonkę z całych roślin i na ziarno 
w Krajowym Rejestrze Odmian, COBORU 2017

Odmiana FAO TYP Firma
Yser 260 TC Limagrain 

Arturo 230 SC Saatbau Linz

Benedictio KWS 240 SC KWS

Carolinio KWS 240 TC KWS

Celux 230 SC CEZEA

Eurostar 240 SC Euralis Semences

Figaro 240-250 SC KWS

KWS 5133 ECO 250 TC KWS

PR38Y34 260 SC Pioneer

Ronaldinio 260 TC KWS

San 240 TC Hodowla Roślin Smolice

Veritis 240 TC Euralis Semences

Typ hodowlany: SC – mieszaniec  pojedynczy, TC – mieszaniec trójliniowy

W uprawie kukurydzy na kiszonkę na większych 
powierzchniach należy wysiewać kilka odmian 
o zróżnicowanej wczesności, co ma duże znaczenie 
przy organizacji zbiorów.



wydłużony okres pozostawania czę-
ści wegetatywnych w stadium zielo-
nym. Dzięki wydłużonemu pozosta-
waniu aparatu asymilacyjnego 
w aktywności, ziarno kukurydzy 
osiąga zawartość suchej masy około 
60 proc., podczas gdy w wegetatyw-
nych częściach roślin zawartość 
suchej masy wynosi około 25 proc. 
W plonie ogólnym zawartość suchej 
masy wzrasta do 34–36 proc. Przy 
uprawie odmian typu „stay green” 
jest możliwość wydłużonego zbioru, 
bez obawy podeschnięcia roślin 

i ryzyka niedostatecznego ubicia pry-
zmy. Konieczne jest jednak stosowa-
nie maszyn do zbioru z urządzenia-
mi do rozgniatania ziarna, które osią-
ga prawie  pełną dojrzałość. Trady-
cyjne odmiany bez tej cechy dosyć 
szybko zasychały, kończąc szybko 
proces asymilacji związków orga-
nicznych. Cecha „stay green” ma 

szczególne znaczenie dla odmian 
uprawianych w rejonach o bardziej 
korzystnych warunkach termicz-
nych. Nowoczesne programy hodow-
lane zwracają uwagę na podniesienie 
poziomu strawności wegetatywnych 
części roślin, gdyż tutaj są jeszcze 
duże możliwości poprawienia tej 
cechy. Odmiany relatywnie wcze-
sne, o wysokiej zawartości suchej 
masy przy zbiorze, (30–32 proc.) 
i o korzystnym udziale kolb w całko-
witym plonie suchej masy, (ponad 50 
proc.), są bardzo dobrym surowcem 
do produkcji wysokoenergetycznej 
kiszonki. Taka rolę spełniają również 
odmiany ziarnowe, wczesne lub śre-
dniowczesne, o wysokim plonie ziar-
na. Pomimo że są zarejestrowane na 
ziarno, to hodowcy często rekomen-
dują je również do uprawy na kiszon-
kę. Są to odmiany o generatywnym 
typie wzrostu (o mniejszej masie zie-
lonej). Zapewniają one wysoki udział 
ziarna i skrobi i są przeznaczone do 
produkcji wysokoenergetycznych 
kiszonek. Należy jednak również 
pamiętać, że kiszonka jest także 
paszą objętościową, dlatego wielu 
hodowców ceni sobie odmiany, które 
wytwarzają obfitą masę wegetatyw-
ną. 

Zarówno w uprawie kukurydzy 
na ziarno jak i na kiszonkę, poza naj-
ważniejszymi cechami, jak plonowa-
nie, wczesność i odporność na wyle-
ganie, odmiany muszą wykazywać 
tolerancję na najważniejsze choroby 
– głownię guzowatą, fuzariozy kolb 
i szkodniki, a w szczególności na 
omacnicę prosowiankę. Omacnica 
w większym stopniu atakuje odmia-

ny wcześniejsze. Szczególne znacze-
nie ma tolerancja w stosunku do cho-
rób fuzaryjnych kolb, gdyż wytwa-
rzają one bardzo groźne dla zdrowia 
zwierząt i człowieka związki che-
miczne, mikotoksyny. Bardzo ważną 
cechą jest wczesny wigor odmian. 
Wcześniejszy start to lepsze wyko-
rzystanie wody z gleby, co ma zna-

Nowsze odmiany kukurydzy na kiszonkę 
reprezentują tzw. typ „stay green”. W takich 
odmianach jest wydłużony okres pozostawania 
części wegetatywnych w stadium zielonym.
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czenie w rejonach występowania 
suszy glebowej. To również wcze-
śniejsze dojrzewanie, i szybsza aku-
mulacja suchej masy w kiszonce.

W uprawie kukurydzy na kiszon-
kę na większych powierzchniach 
należy wysiewać kilka odmian 
o zróżnicowanej wczesności, co ma 
duże znaczenie przy organizacji zbio-
rów.

W Krajowym Rejestrze jest obec-
nie 185 odmian kukurydzy, 112 do 
uprawy na ziarno, 62 do uprawy na 
kiszonkę z całych roślin, oraz 11 
ogólnoużytkowych, do uprawy na 
ziarno i na kiszonkę. Bardzo ważny 
jest wybór mieszańca o odpowied-
niej wczesności do danego rejonu. 
Wśród wpisanych do KR odmian (na 
ziarno i na kiszonkę), 53 to odmiany 
wczesne, 89 odmiany średniowcze-
sne i 43 odmiany średniopóźne 
Odmiany średniopóźne, (FAO 260–
290), powinny być rejonizowane do 

uprawy na kiszonkę wyłącznie 
w najbardziej korzystnych warun-
kach klimatycznych, w Polsce Połu-
dniowo-Zachodniej i Południowo-
Wschodniej (rejon I). W  Polsce Pół-
nocno-Wschodniej (rejon III), gdzie 
występują najmniej korzystne 
warunki termiczne, na kiszonkę 
powinny być uprawiane mieszańce 
wczesne, o liczbie FAO do 230. 
W rejonie środkowym kraju (rejon 
II), obejmującym znaczny obszar 
kraju, rekomendowana jest uprawa 
na kiszonkę mieszańców wczesnych 
i średniowczesnych o liczbie FAO 

od 220–250. Mieszańce o wyższej 
liczbie FAO, 240 i 250 powinny być 
rejonizowane w południowych stre-
fach tego rejonu. W uprawie kukury-
dzy na kiszonkę na większych 
powierzchniach należy wysiewać 
kilka odmian o zróżnicowanej wcze-
sności, co ma duże znaczenie przy 
organizacji zbiorów.

W krajowym Rejestrze jest  obec-
nie 50 polskich odmian, w tym 46 
z Hodowli Roślin Smolice i 4 z Mało-
polskiej Hodowli Roślin. Odmiany 
z HR Smolice mają udział w uprawie 
35–40 proc. Poza polską hodowlą, 

Nowoczesne programy hodowlane zwracają 
uwagę na podniesienie poziomu strawności 
wegetatywnych części roślin, gdyż tutaj są jeszcze 
duże możliwości poprawienia tej cechy.



znaczącą rolę na naszym rynku 
odgrywają odmiany kukurydzy 
z firm zagranicznych: Pioneer, 
KWS, Limagrain, Syngenta, Euralis, 
Saatbau, Maisadour, Monsanto, 
RAGT, Dow AgroScience. W ostat-
nich latach wpisano także do Krajo-
wego Rejestru odmiany z firmy 
Freiher von Moreau, Caussade 
Semences i AIC Seeds.

Na polskim rynku jest też boga-
ta oferta odmian, w tym również 
rekomendowanych do uprawy na 
kiszonkę, z katalogu europejskiego 
(oznaczone symbolem CCA). Są to 
odmiany wpisane do krajowych 
rejestrów w innych krajach Unii 
Europejskiej wykazujące, ze wzglę-
du na ich wczesność, przydatność 
do uprawy Polsce. Wśród zagra-
nicznych firm hodowlano-nasien-
nych są takie, które swoją ofertę 
opierają niemal wyłącznie na odmia-
nach z katalogu europejskiego: 

Saaten-Union, Oseva Polska, Caus-
sade, Farmsaat, jakkolwiek mają 
one również odmiany wpisane do 
Krajowego Rejestru. Oferta nasion 
kukurydzy jest więc bardzo bogata 
i będzie poszerzona o nowe odmia-
ny, które zostaną wpisane do Krajo-
wego Rejestru w połowie lutego 
2018 roku. 

Przy wyborze należy ponadto 
uwzględniać nowsze odmiany, 
wpisane do Krajowego Rejestru 
w ostatnich latach, gdyż wnoszą 
one większy potencjał plonowania 
i wyższy poziom innych ważnych 
cech agrotechnicznych. Jest też 
wiele odmian starszych o ugrunto-
wanej pozycji w uprawie na 
kiszonkę i o dużym udziale w tym 
segmencie produkcji. 

Parametry poszczególnych 
odmian są dostępne m.in. w publi-
kacjach i na stronie internetowej 
Centralnego Ośrodka Badania 
Odmian Roślin Uprawnych. W tym 
kontekście ważne są wyniki poreje-
strowych doświadczeń odmiano-
wych (PDO). W tych doświadcze-
niach uczestniczą głównie nowo 
zarejestrowane odmiany,  zgłoszo-

ne do badań przez firmy hodowla-
no-nasienne. 

Centralny Ośrodek Badania 
Roślin Uprawnych wraz z Polskim 
Związkiem Producentów Kukury-
dzy wprowadza reorganizację 
doświadczeń PDO, co umożliwi 
sporządzanie dla poszczególnych 
województw List Zalecanych 
Odmian kukurydzy. Ułatwi to 
wybór odmian do uprawy. Takie 
listy dla innych gatunków roślin 
uprawnych są już sporządzane od 
kilku lat.

Dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin
– PIB w Radzikowie

w ilości  zarejestrowanych 
Numer 1 

Kosynier FAO 220-230
Tonacja FAO 220-230
SM Jubilat FAO 220-230
Juhas FAO 230-240
Konkurent FAO 230-240
SM Finezja FAO 240
SM Hetman FAO 240
SM Hubal FAO 240
Kanonier FAO 240
SM Prezent FAO 240-250

SM Zawisza FAO 240-250
Bogoria FAO 250
Rosomak FAO 250-260
SM Ameca FAO 260
Koneser FAO 260
Podlasiak FAO 260
Kosmal FAO 260
Legion FAO 260-270
SM Popis FAO 270

Fortop FAO 230     SM Kurant FAO 250    
  SM Furman FAO 260

Nowości 2017

* ) łącznie w trzech ostatnich latach pośród wszystkich firm  
     zgłaszających odmiany do badań rejestrowych 

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR  
www.hrsmolice.pl

odmian kukurydzy*

Przy wyborze należy ponadto uwzględniać 
nowsze odmiany, wpisane do Krajowego Rejestru 
w ostatnich latach, gdyż wnoszą one większy 
potencjał plonowania i wyższy poziom innych 
ważnych cech agrotechnicznych.
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Wciąż zaskakujący jest fakt, że dla 
wielu hodowców żywienie 

wysokowydajnego bydła – bo na dziś 
dzień, tylko takie mamy w oborach – 
rozpoczyna się wraz z przyjazdem 
żywieniowca zaprzyjaźnionej firmy 
do gospodarstwa. Taki przyjazd to 
oczywiście zakup pasz i coraz bar-
dziej zaawansowanych dodatków czy 
premiksów.

Odkrywanie Ameryki 
na nowo

Oczywiście, podpisuję się każdą 
kończyną pod tym, że dodatki paszo-
we są bardzo pożądanym, a wręcz 
niezbędnym uzupełnieniem bazowe-
go żywienia. No bo jak maksymalizo-
wać wydajności i jednocześnie wspie-
rać i tak już nakręcony genetycznie 
metabolizm, jeśli nie poprzez funkcjo-
nalne dodatki chroniące np. wątrobę? 
Jednak wspominając o wysokiej 
wydajności, musimy też pamiętać 
o rosnącej podatności zwierząt na 
ryzyko występowanie problemów 
metabolicznych typu kwasica czy 
ketoza. I czy tego chcemy, czy nie, jest 
to pewien status quo.

Wysokowydajna krowa mleczna 
nie jest zaprogramowana genetycznie 
do bycia chorą! Jednak wydajności, 
jako efekt metabolizmu zwierzęcia, 
okupiony jest pewnym kosztem, któ-
rym najcześciej jest jego zdrowie i roz-
ród. Możnaby powiedzieć, że to 
pewien standard pracy hodowlanej 
w XXI wieku. Czy będzie przesadą 
ciągłe przypominanie, że krowa to 
przeżuwacz? Że jego żywienie to naj-
bardziej niezwykły i skomplikowany 
proces w gronie zwierząt gospodar-
skich? Finalnie, że „krowa, to nie 
świnia” i że wymaga zupełnie innego 
podejścia do skarmiania pasz objęto-

ściowych? To doprowadza nas do 
całego łańcucha żywieniowych zależ-
ności, które rozpoczynają się na polu, 
a kończą podaniem gotowej kiszon-
ki... i obserwacją efektów.

Priorytety priorytetami...
Niewątliwie, mowa o jakości kiszo-

nek, to doskonały temat na okres 
jesienno-zimowy, kiedy to materiał 
z pola został zebrany. To także czas, 
by pochylić się nad tematem prelimi-
narza pasz i być może wyciągnąć 

wnioski z popełnionych błędów. Nie-
wątliwie na efekt produkcyjny – czyt. 
mleko, wpływ będzie mieć wiele 
czynników, jak dobór odmian oraz 
termin ich siewu, odpowiednie nawo-
żenie czy ochrona. Jednak w całości 
kosztów i „punktów krytycznych” dla 
otrzymania odpowiedniej wartości 
pokarmowej – to jest sedno produkcji 
kiszonkarksiej – punktami „krytycz-
nymi” będą raczej termin zbioru, a co 
za tym idzie, zawartość suchej masy 
i koncentracja energii i/lub białka 
w kilogramie paszy.

Zbiór zielonek o zbyt wysokim 
poziomie suchej masy jest nie tylko 
poważnym utrudnieniem technolo-
gicznym – zbyt duża zawartość włók-
na, to problem z dobrym ubiciem 
kiszonki. Zbyt wysoka sucha masa to 

także problem żywieniowy, ponieważ 
spada smakowitość paszy i jej straw-
ność. Z kolei zbyt wilgotna zielonka to 
ryzyko zapleśnienia kiszonek i strat 
soków kiszonkarskich, co prowadzi 
do takiego samego efektu – niskiej 
zawartości białka i energii oraz mniej-
szego pobrania paszy. I tutaj pojawiają 
się często dodatki, których zdaniem 
jest ratować, co się da. Bez znaczenia 
jest wówczas ich cena.

Ostatnim „polowym” punktem 
krytycznym, zbyt często pomijanym, 

jest bezstratna konserwacja zebranego 
materiału. Każdy hodowca wie, ile sił 
i kosztów pochłania uprawa „paszów-
ki” i jak wiele czynników pogodo-
wych ma wpływ na efekt końcowy. 
Jednak najważniejsze jest to, na jak 
wiele elementów wpływ ma sam 
hodowca! Bez prawidłowego procesu 
zakiszania, cała nasza praca może 
pójść na marne, a pieniądze zainwe-
stowane w pasze nie zwrócą się 
w mleku.

Co w kiszonce piszczy?
Ostatnio kupiłem synowi jego 

pierwszy zestaw klocków Lego. Przy-
glądałem się z jaką pieczołowitością 
i precyzją zabiera się do pracy. Wyja-
śniłem mu tylko jedną zasadę: 
„instrukcja jest twoim przyjacielem 

Sezon kiszonkarski 
uważa się za otwarty!
Nie ma co liczyć, że pasza wyprodukuje się sama. Wysokimi 
wydajnościami i zdrowymi zwierzętami nagrodzeni są tylko ci, którzy o 
żywieniu najwyższej jakości myślą już na polu. Ale co zrobić z zebranym 
materiałem?

KISZENIE – sposób przygotowania żywności lub paszy, opierający się na 

procesie fermentacji mlekowej i przeprowadzany przez bakterie mlekowe. 

W wyniku tego, cukry proste zawarte w komórkach roślinnych zużywane 

przez bakterie kw. mlekowego, tworzą kwas mlekowy, którego działanie 

hamuje procesy psucia się. Prawidłowy przebieg procesu zakiszenia zależy 

od zawartości cukrów prostych i wody, jak również utrzymania temperatu-

ry, szczególnie w początkowych dniach kiszenia oraz usunięcia powietrza 

np. poprzez ubicie. 



i będzie pomocna”. Syn budował 
zgodnie z wytycznymi, ale po drodze 
kilka razy – i bez interwencji taty – 
wspomniał, że instrukcja nie jest mu 
potrzebna, „bo on już umie”. Jakie 
było jego zdziwienie, gdy utknął i coś 
w konstrukcji przestało mu pasowąć. 
Wówczas sugerowałem, by ponownie 
rzucił okiem na istrukcję, w miejscu 
gdzie poprzestał. Finalny efekt jego 
pracy, okazał się być jego sukcesem.

Gdy przyglądamy się zaangażowa-
niu środków, woli, czasu i pieniędzy 
w pracy hodowlanej, a zwłaszcza 
w przygotowanie pasz, widać pewne 
podobieństwa pomiędzy produkcją 
mleka, a konstrukcjami z klocków. 
W obu przypadkach, elementy muszą 
do siebie pasować, żeby stworzyć 
spójną całość. Bardzo często spoty-
kam się z sytuacjami, gdzie póki trzy-
mamy się instrukcji, rzeczy wyglądają 
zupełnie inaczej. A gdy tylko popusz-
czamy „wodze fantazji”, pojawiają się 
nieoczekiwane problemy, które na 
dodatek sporo zaczynają kosztować.
Żeby zrozumieć, jak kluczowym 

procesem jest zakiszanie, musimy 
przyjrzeć się definicji tego procesu, 
która znajduje się w ramce. Żródła 
(PWN, 1974, H.G. Schlegel, 2003).

Definicja ta objawia zasady proce-
su kiszenia. Warto zwrócić uwagę, że 
nie ma tu mowy o traktowaniu pasz 
gotowymi kwasami. U genezy kisze-
nia, zawsze powinno leżeć pytanie 
o cel i efekt skarmiania kiszonek. 
Wszak chodzi o krowę i jej produkcję! 
A to oznacza, że kiszonka musi speł-
nić nie tylko normy „konserwacyjne”, 
ale dostarczyć składników pokarmo-
wych, a nadto – musi być po prostu 
smaczna dla zwierzęcia. Oczywiście, 
użycie kwasów również znajduje 
swoje uzasadnienie w dwóch przy-
padkach: konserwacji całego ziarna 
kukurydzy oraz materiału o poziomie 
suchej masy przekraczającym 50% 
SM, np. zbyt suchej kukurydzy z prze-
znaczeniem na kiszonkę.

Tym samym, kiszenie nazwałbym 
ściśle kontrolowanym procesem, 
gdzie wiemy skąd startujemy (i z jakim 
materiałem startujemy) i gdzie chce-
my skończyć. Oczywiście, silos to 
bioreaktor, gdzie procesy zachodzą 
nieustannie. Niemniej w warunkach 
kontrolowanych, możemy spodzie-
wać się stabilnego przechowywania 
oraz jednolitych parametrów skarmia-
nej paszy. Jeśli mielibyśmy prześle-

dzić drogę materiału paszowego od 
zbioru, konieczne byłoby przyjrzenie 
się kilku niezwykle istotnym kwe-
stiom.

Od początku, do końca
Przygotowanie kiszonek można 

podzielić na cztery podstawowe etapy, 
które w zależności od warunków 
pogodowych i możliwości gospodar-
stwa rozciągają się lub skracają w cza-
sie. Niemniej te cztery fazy związane 
są raczej procesami przebiegającymi 
w roślinie i silosie.

FAZA 1
przemiany tlenowe
Już w momencie zbioru musimy 

pamiętać o jednej podstawowej zasa-
dzie – odcięliśmy roślinę od korzeni, 
więc będzie ona zużywać swoje 
składniki pokarmowe – zwłaszcza 
cukry proste, jako najbardziej 
dostępne „paliwo” . Przełoży się to 
na straty energii oraz bardzo szybki 
wzrost suchej masy. Proces ten jest 
widoczny zwłaszcza w przypadku 
traw pozostawionych zbyt długo na 
pokosie.

Pamiętajmy, że w silosie niczego „nie tworzymy”. 
W silosie próbujemy ocalić, ile się da składników 
pokarmowych, i to w jak najbardziej dostępnej 
i strawnej formie
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Zwróćmy uwagę, że efektem „spa-
lania” cukrów prostych jest „praca”, 
a ta zawsze generuje ciepło. Co nieste-
ty przekłada się na uszkodzenie struk-
tur aminokwasowych i denaturację 
białka, a jak wiemy ten proces jest 
nieodwracalny. Ta faza związana jest 
ze zbiorem i zwiezieniem zielonki do 
silosa. Pamiętajmy, że gra toczy się na 
czas. I o ile w przypadku kukurydzy, 
technika zbioru gwarantuje szybki 
transport zielonki do silosa czy na 
pryzmę, o tyle w przypadku traw czy 
lucerny, jest to jedno z głównych 
miejsc strat składników pokarmo-
wych.

FAZA 2 
przemiany beztlenowe, 
obniżenie pH
Tę część cyklu nazwalibyśmy wła-

ściwym zakiszaniem z punktu widze-
nia obsługi. To tutaj zwieziony mate-
riał poddawany jest „obróbce” przez 
bakterie kwasu mlekowego. I to – de 
facto – jest proces zakiszania, wyłącz-
nie przy udziale kwasu mlekowego. 
W zależności od stosowanego prepa-
ratu, poniżej wykazano zasadę działa-
nia bakterii homo- i heterofermenta-
tywnych.

W przypadku pierwszych, produk-
tem ich metabolizmu będzie niemal 
wyłącznie kwas mlekowy. W przy-
padku procesu heterofermentacji, 
oprócz kwasu mlekowego, bakterie te 
produkują także kwas octowy lub pro-
pionowy, alkohole oraz inne składni-
ki, charakterystyczne dla danego 
szczepu.

Niezwykle istotne jest zrozumie-
nie różnicy pomiędzy bakteriami 
homo- i heterofermentacyjnymi. Wiele 
nieporozumień wynika z pozycjono-
wania jednych wyżej od drugich, pod-
czas gdy oba rodzaje są niezbędne. 
Bakterie homofermentatywne działają 
nieco szybciej i są siłą uderzeniowa, 
która w krótkim czasie wyprodukuje 
nam dużo kwasu mlekowego. Podczas 
gdy bakterie heterofermentatywne, 
cechuje nieco mniejsza „prędkość” 
pracy, ale ich różnorodne metabolity 
wpływają korzystnie na późniejsze 
fazy procesu zakiszania.

Należałoby tu wspomnieć o dość 
trywialnej kwestii: silos to nie steryl-
ny zbiornik! Przebiegają tam różne 
procesy, z udziałem wielu mikroorga-
nizmów, także tych niekorzystnych 
jak np. bakterie tupu E. coli, które 

również zabiegają o cukry proste, bo 
podobnie jak dla bakterii kwasu mle-
kowego, także dla nich jest to paliwo. 
Dodatkowo, rozkład aminokwasów 
będzie powodować powstawanie 
dużej ilości amoniaku.

FAZA 3
stabilizacja pH
Proces faktycznego zakiszania 

trwa ok. 6–8 tygodni. Mówimy o pro-
cesie biologicznym, przebiegającym 
przy udziale bakterii kwasu mlekowe-
go. W trakcie tego procesu wytwarza-
na jest cała pula kwasów, z kw. mleko-
wym na czele – inicjatorem procesu 
zakiszania i obniżenia pH oraz inny-
mi kwasami, o których wspomniałem 
wyżej.

Tutaj rozpoczyna się walka o utrzy-
manie pH – bo ono jest celem procesu 
zakiszania! Mikroorganizmy, w tym te 
niepożądane, przechodzą w formę 
przetrwalnikową przy pH poniżej 4,5. 
Zatem ta wartość winna być punktem 
odniesienia dla stabilności kiszonki. 
Jednak nie jest tak różowo. Bakterie 
typu Clostridium, czyli bakterie gnil-
ne, powodują rozkład kwasu mleko-

wego do kwasu masłowego, a także 
rozkład aminokwasów do tzw. amin 
trzeciorzędowych. W obu przypad-
kach, powstające produkty powodują 
spadek parametrów kiszonkarskich.

Kwas masłowy dodatkowo generu-
je bardzo nieprzyjemny zapach, co 
skutecznie zniechęca zwierzęta do 
pobierania takiej kiszonki.

FAZA 4 
przemiany tlenowe po otwarciu 
kiszonki
Ostatnią fazą „kiszonkarską”, są 

tzw. przemiany tlenowe. Po tygo-
dniach pracy i oczekiwań, sami otwie-
ramy kiszonkę na warunki tlenowe. 

Tak naprawdę, prawdziwym testem na jakość 
kiszonki, będzie właśnie czas otwarcia, 
wybierania i składowania materiału. Od 
poziomu ubicia, zależeć będzie penetracja 
powietrza w głąb kiszonki. 
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Tak naprawdę prawdziwym testem na 
jakość kiszonki, będzie właśnie czas 
otwarcia, wybierania i składowania 
materiału. Od poziomu ubicia, zale-
żeć będzie penetracja powietrza 
w głąb kiszonki. W tym czasie bakte-
rie kwasu mlekowego już praktycznie 
nie działają, nie produkowane są także 
jakiekolwiek kwasy. Co oznacza, że 
teraz będziemy korzystać (lub nie) 
z tego, co udało nam się wytworzyć 
w trakcie procesu zakiszania.

Jednak faza ta, cechuje się naj-
większą niestabilnością ze względu 
na stosunkowo niewielką ilość kwasu 
mlekowego w kiszonce oraz fakt, że 
dostęp powietrza – niestety – aktywu-
je niepożądane mikroorganizmu, takie 
jak pleśnie, grzyby i drożdże, dla któ-
rych warunki tlenowe są idealne.

Niestety cele hodowcy i mikroor-
ganizmów silosa, stoją ze sobą 
w sprzeczości. W warunkach tleno-
wych ma bardzo często – lub niemal 
zawsze – miejsce fermentacja alkoho-
lowa. I o ile dla nas produkcja np. 
wina jest procesem celowym, o tyle 
w przypadku silosa i krowy, to duży 
kłopot. Aktywność drożdży rozkłada 
resztki kwasu mlekowego, do kwasu 
octowego. W wielu przypadkach ten 
przyjemny „winny” zapach kiszonki 
to efekt m.in. tego procesu. Problem 
pojawia się, gdy w wyniku nieprawi-
dłowej fermentacji, krowa potrafi 
otrzymywać dziennie aż do 1,5 litra 
mocnego alkoholu etylowego.

To wydatnie obciąża wątrobę 
i może – wespół np. ze skażeniem 
mikotoksynami – przełożyć się na 

zmiany martwicowe tego organu, 
a w konsekwencji problemy z pobra-
niem paszy, spadkiem wydajności, 
zablokowaniem rozrodu, a finalnie – 
śmiercią zwierzęcia. Dodatkowo, ple-
śnie i grzyby powodują powstawanie 
mikotoksyn, o których szczegółowo 
wspominaliśmy w poprzednich wyda-
niach Zagrody.

Co zatem stosować?
Proces zakiszania to naczynia 

wzjemnie ze sobą połączone więc 
i wydatki na paszę powinniśmy kal-
kulowac już od pola. Jednak zupełnie 
niezrozumiałe są tzw. „oszczędności”, 
które pojawiają się w momencie zaki-
szania – byle tanio. W całym koszcie 
produkcji pasz, wydatki poniesione 
na zakiszanie są ledwo kroplą 
w morzu, a zwłaszcza w porównaniu 
z wydatkami weterynaryjnymi.

Pojawiają się głosy, że stosowanie 
zakiszaczy jest nonsensem wymyślo-
nym przez firmy paszowe. Od wielu 
lat mam okazję pracować „na granicy 
światów”: upraw polowych i żywie-
nia – tą granicą jest właśnie zakisza-
nie. I to, co obserwuję to 15–20% strat 
lub zysków w zalezności od tego, czy 
zakiszacz był stosowany, czy też nie. 
W tym miejscu pragnę stanowczo 

podkreślić, że zakiszacz, nawet ten 
„najdroższy i najlepszy”, nie jest 
magicznym proszkiem, który 
w cudowny sposób zniweluje błędy 
popełnione przy zwożeniu do silosa 
zielonki, jej ubijaniu, przykrywaniu 
itd.

Pamiętajmy, zakiszacz działa 
wedle zasady „ratujmy, co się da”. Co 
oznacza, że dobrej jakości kiszonka 
musi być, niczym solidny dom, zbu-
dowana na dobrym fundamencie 
jakościowej zielonki. W silosie nie 
przybędzie nam w cudowny sposób 
białka czy energii. Za to przy zanie-
dbaniach... przybędzie nam pleśni, 
grzybów i problemów.

Osobiście jestem za stosowaniem 
zakiszaczy biologicznych, choć nie do 
wszystkich rodzajów materiałów tako-

we się nadają. Przy wyborze zakisza-
cza, cena powinna być ostatnim kry-
terium. Niezwykle ważnym parame-
trem jest tzw. CFU – Colony Formed 
Unit, czyli ilość żywych kolonii bak-
teryjnych w gramie zakiszonej masy. 
Czasami podaje się tę wartość w gra-
mie produktu, jednak to nic nie mówi 
nam o jego reaktywności in vivo. 
Generalnie, im wyższa wartość CFU, 
tym lepiej.

Przy wyborze zakiszacza, warto 
także wybierac takie, które łączą bak-
terie homo- i heterofermentatywne. 
Pierwsze odpowiadają za szybkie 
„uderzeniowe” obniżenie pH, a dru-
gie – za stabilizację pryzmy czy silosa. 
Coraz częściej – i bardzo dobrze – 
mówi się o konserwacji kiszonki po jej 
otwarciu. Ta, z kolei jest realizowana 
w oparciu o kwasy – najczęściej octo-
wy i propionowy – produkowane 
przez bakterie heterofermentatywne. 
Wciąż nieocenioną wartością jest sta-
bilna kiszonka przez cały okres wybie-
rania. W końcu samo zakiszanie to 
kwestia 6–10 tygodni, a co potem? 
Rok wyjadania paszy – a ta musi być 
stabilna termincznie i parametrowo, 
bo tego wymusza na nas wysokowy-
dajne bydło!

Mgr inż. Marcin Wojcieszek

Zakiszacz, nawet ten „najdroższy i najlepszy”, nie 
jest magicznym proszkiem, który w cudowny sposób 
zniweluje błędy popełnione przy zwożeniu do silosa 
zielonki, jej ubijaniu, przykrywaniu itd.
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Agronomowie firmy PROCAM, którzy doradzają wielu 
rolnikom w naszym kraju, podkreślają, że dla opty-

malnego zakiszenia kluczowe są takie parametry jak:  
ilość cukrów, wody, suchej masy, odczyn (pH) i dostęp 
tlenu. Proces kiszenia jest naturalny, ale – jak wszystko 

w naturze – może przebiegać w sposób dziki lub pod kon-
trolą człowieka. Wiadomym jest, jakie bakterie i w jakiej 
ilości odpowiadają za optymalne zakiszenie. „Optymalne” 
oznacza przede wszystkim obniżenie strat energii 
w kiszonce poprzez zmniejszenie procesu rozkładu 
cukrów oraz zahamowanie rozwoju pleśni i drożdży, 
czyli podniesienie jakości kiszonki. 

Dodaj inokulant nawet do łatwo 
zakiszających się

Aplikacja zakiszaczy (czyli inokulantów) ma newral-
giczne znaczenie w przypadku roślin trudno zakiszają-
cych się. Ensilage dodawać można z powodzeniem do 
motylkowatych i traw oraz wysłodków buraczanych . 
W przypadku kukurydzy, pomimo że zakisza się ona 
łatwo, powinniśmy je również stosować ze względu na 
większą ilość  zakiszanej masy, większy udział kiszonki 
z niej  w żywieniu bydła, a w rezultacie – większy wpływ 
jej jakości na efektywność produkcji mleka.

Co konkretnie jest w preparacie Ensilage?
W składzie oferowanego przez PROCAM Ensilage są 

bakterie homofermentatywne i heterofermentatywne, 
które przyspieszają konserwację i opóźniają proces zagrze-
wania się kiszonki podczas wybieranie z pryzm (silosu) 
i na stole paszowym. Znajdujący się w niej szczep bakte-
rii mlekowych Lactobacillus brevis syntezuje związki 
hamujące rozwój grzybów w kiszonce.  Zakiszacz Ensilage 
powoduje również redukcję pleśni i patogennych bakterii 
Escherichia coli, Salmonella sp. oraz obniża poziom ska-
żenia pasz toksycznymi metabolitami pleśni: alfatoksyn 
B1 i ochratoksyn A. Bakterie w nim obecne obniżają 
odczyn  zbliżając go do pH 4.

Jak stosować?
Ensilage to proszek do rozpuszczenia w wodzie. 

W handlu dostępne są opakowania: na 10 ton kiszonki 
(100 g), na 50 ton (0,5 kg) i na 100 ton kiszonki (1 kg). 
Należy zachować proporcję 100 g inokulantu / 10 litrów 
wody. Aplikować  go należy w czasie koszenia kombaj-
nami do zbioru pasz objętościowych lub spryskując 
kolejno nakładane warstwy zakiszanej masy na pryzmie 
(silosie). Trwałość wykonanego roztworu wynosi 48 
godzin, choć najlepsze efekty uzyskujemy przez pierw-
sze 24 godziny.

Jak dobrze zakisić kukurydzę?
Kukurydza należy do roślin łatwo zakiszających się, co nie 
znaczy,  że zawsze zakisi się optymalnie. Za jakość i efektywność 
zakiszania odpowiadają konkretne mikroorganizmy, głównie 
z grupy bakterii kwasu mlekowego. Ich ilość w naturze jest 
różna. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt w silosie, należy je 
dodatkowo wprowadzić do zakiszanej masy. Dobrą kompozycję 
mikroorganizmów zawiera preparat Ensilage.
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Wapnowanie jest zabiegiem agro-
technicznym, który korzystnie 

wpływa na szereg właściwości fizyko-
chemicznych gleb (m.in. wpływa na 
lepszą strukturę agregatową, popra-
wia dostępność składników pokarmo-
wych czy stwarza sprzyjające warunki 
dla bytowania pożytecznych mikroor-
ganizmów glebowych). Wielu rolni-
ków zdaje sobie sprawę z korzyści, 
jakie niesie za sobą wapnowanie, ale 
w hierarchii zabiegów koniecznych 
do przeprowadzenia stawia je na 
koniec kolejki. Niestety, potwierdze-
niem tych słów jest bardzo niskie 
zużycie nawozów wapniowych, 
które aktualnie szacuje się na około 
50 kg/ha użytków rolnych.

Dlaczego powinniśmy 
wapnować?

Większość gleb użytkowanych rol-
niczo w naszym kraju charakteryzuje 

się lekkim składem granulometrycz-
nym oraz pochodzeniem polodowco-
wym. Gleby te z natury charakteryzu-
ją się kwaśnym odczynem. Także 
warunki klimatyczne, z przewagą 
opadów nad parowaniem w okresie 
jesienno-zimowym nie są zbyt sprzy-
jające. Z przeprowadzonych pomia-
rów i badań w doświadczeniach polo-
wych wynika, że średnie roczne 
wymycie wapnia dochodzi do 150 kg 
CaO na hektar, do tego trzeba doliczyć 
wynoszenie wraz z plonem, średnio 
około 30–50 kg CaO/ha. W sumie, dla 
utrzymania odczynu gleby na stałym 
poziomie, trzeba w skali roku zastoso-
wać ponad 200 kg CaO na hektar. Jest 
to cztery razy mniej niż aktualne 
zużycie CaO. Na czynniki naturalne 
nakładają się czynniki antropogenicz-
ne, jak stosowanie nawozów azoto-
wych (głównie w formie amonowej 
i amidowej) oraz emisja tlenków azotu 

i siarki pochodzenia przemysłowego. 
Szacuje się, że na zrównoważenie 
działania zakwaszającego dla 1 kg N 
potrzeba ok. 2 kg CaO, natomiast 1 kg 
S wywołuje zakwaszenie równoważ-
ne dla 1,75 kg CaO.

Wpływ wapnowania na wła-
ściwości gleby

Wapnowanie korzystnie oddziału-
je na odczyn gleby, a on z kolei zapew-
nia optymalne warunki do pobierania 
składników pokarmowych. Na gle-
bach ciężkich sprzyja tworzeniu się 
struktury agregatowej. Struktura ta 
zapewnia odpowiednią ilość porów 
glebowych, które między cząstkami 
gleby są wypełnione wodą i powie-
trzem. Dzięki temu zapewnione są 
odpowiednie warunki powietrzno-
wodne w trudnych okresach uprawy, 
tj. suszy czy nadmiernych opadów 
(podsiąk wody lub zwiększona reten-

Udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych w Polsce według badań 
stacji chemiczno-rolniczych wynosi około 45 proc., natomiast udział 
gleb w klasach wapnowania potrzeb koniecznych i potrzebnych – 
wymagających wapnowania w pierwszej kolejności – szacuje się średnio na 
około 35 proc. przebadanych próbek.

Wapnowanie 
z korzyścią dla gleb i roślin



cja). Poza tym w takiej glebie rozwój 
systemu korzeniowego jest znacznie 
łatwiejszy. Zazwyczaj mówimy 
o negatywnym wpływie niskiego pH 
na rozwój roślin, ale należy pamiętać 
też, że niekontrolowane stosowanie 

wapna lub jednorazowy wysiew zbyt 
dużych dawek CaO może doprowa-
dzić do przewapnowania. W glebach 
o silnie zasadowym odczynie rośliny 
mają problem z pobieraniem żelaza, 
manganu, boru, a także fosforu. Aby 
temu zapobiec, przed podjęciem decy-
zji o wapnowaniu koniecznie trzeba 
sprawdzić stan pH i dobrać odpo-
wiednią dawkę i nawóz.

Wpływ wapnowania na 
rośliny

Rośliny będą najlepiej plonować 
tylko i wyłącznie wtedy, gdy będą 
uprawiane na stanowiskach o uregu-
lowanym odczynie i zasobności 
w składniki pokarmowe na poziomie 
co najmniej średnim. Duża grupa 
roślin uprawianych w naszym kraju 

wymaga odczynu od lekko kwaśnego 
do obojętnego, natomiast takie gatun-
ki jak jęczmień, lucerna, groch, bobik, 
fasola, tytoń, konopie nie tolerują 
niskiego pH i powinny być uprawia-
ne na glebach o odczynie od obojęt-
nego do zasadowego (pH 6,0–7,5). 
Reakcja roślin na wapnowanie jest 
bardzo zróżnicowana i zależy od 
odczynu gleby. Na glebach bardzo 
kwaśnych (pH do 4,5) rośliny mało 
wrażliwe na zakwaszenie gleby 
reagują na wapnowanie w małym 
stopniu, natomiast rośliny wrażliwe 
w bardzo wysokim stopniu. Pod 
względem przeciętnej reakcji na wap-
nowanie, rośliny można podzielić na 
trzy grupy:
•  rośliny bardzo silnie reagujące –  

burak, kukurydza, groch siewny, 
lucerna, koniczyna (25 proc. zwyż-
ka plonu pod wpływem wapnowa-
nia) 

•  rośliny silnie reagujące  – pszeni-
ca, jęczmień, rzepak, bobik, łubin 
biały i wąskolistny (15 proc. zwyż-
ka plonu pod wpływem wapnowa-
nia) 

Rośliny będą najlepiej plonować tylko i wyłącznie 
wtedy, gdy będą uprawiane na stanowiskach 
o uregulowanym odczynie i zasobności w składniki 
pokarmowe na poziomie co najmniej średnim
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•  rośliny średnio reagujące –  żyto, 
owies, ziemniak, len, łubin żółty, 
seradela (7 proc. zwyżka plonu 
pod wpływem wapnowania).

Jak wapnować?
Podstawową zasadą dobrze prze-

prowadzonego zabiegu wapnowania 
jest ustalenie dawki CaO w oparciu 
o aktualne wyniki badań odczynu 
i kategorię agronomiczną. Na gleby 
lekkie i bardzo lekkie zaleca się wapno 
w postaci węglanowej. Jednakże 
w sytuacji, gdy odczyn tych gleb jest 
bardzo kwaśny, niektórzy zalecają 
zastosować niewielkie ilości wapna 
w postaci tlenkowej w ilości około 
0,5–1,0 t CaO/ha. We wspomnianym 
przypadku na pewno bezpieczniej 

będzie zastosować wapno węglanowe 
dobrze rozdrobnione o wysokim 
udziale frakcji poniżej 0,5 mm oraz 
reaktywności powyżej 70 proc. To 
prawda, że badanie reaktywności nie 
jest obowiązkowe, ale producenci 
nawozów wapniowych posiadających 
w swoim asortymencie towar dobrej 
jakości nie boją się takich informacji 
udzielać. Wapna tlenkowe szybko 
działające zaleca się stosować na gleby 
średnie i ciężkie o dużej zdolności 
buforowej.

Wapnowanie najlepiej przepro-
wadzić w okresie pożniwnym do 
jesieni. W sytuacjach krytycznych 
dla poprawy plonowania, gdy odczyn 
jest bardzo niski, dopuszcza się wap-
nowanie pogłówne wapnem na rośli-
ny w ilościach 0,5 tony CaO/ha. 
W tym celu najlepiej zastosować 
wapno w postaci granulowanej w for-
mie węglanowej.

 
Dr Piotr Ochal

Podstawowe 
zasady wapnowania
t  Dawki nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych ustala 

się na podstawie aktualnego pH, potrzeb wapnowania, kategorii 

agronomicznej oraz wymagań poszczególnych gatunków roślin.

t  Warunkiem podstawowym wiarygodności pomiaru pH jest repre-

zentatywność próbki glebowej (około 20–25 próbek pośrednich 

z powierzchni jednorodnej, nie większej niż 4 ha na jedną próbkę 

zbiorczą). Próbka gleby musi odzwierciedlać faktyczny stan 

odczynu gleby na badanym polu.

t  Nawozy wapniowe powinno się stosować pod przedplon, po 

którym przyjdzie w zmianowaniu roślina najbardziej wymagająca 

pod względem odczynu gleby, np. burak cukrowy, rzepak, lucer-

na, jęczmień.

t  Nigdy nie powinniśmy dopuścić do silnego zakwaszenia gleb i bar-

dzo znacznego wyczerpania ich z rezerw przyswajalnych form 

składników pokarmowych. Zakwaszenie gleby zakłóca pobieranie 

przez rośliny uprawne składników pokarmowych, głównie fosforu 

i wapnia, a także magnezu i molibdenu. Gleby takie cechują się 

mierną produktywnością i niską jakością plonów.

t  Wapnowania nie wolno łączyć ze stosowaniem obornika, jak rów-

nież z nawożeniem mineralnym innymi składnikami pokarmowy-

mi, ponieważ dochodzi do ich strat (utlenianie do atmosfery – 

amoniak, uwstecznianie fosforu).

t  Nie wolno przeprowadzać zabiegu wapnowania na glebie zamar-

zniętej do 25 cm, na śnieg oraz na terenach zalanych wodą.

t  W przypadku wyznaczonych wysokich dawek wapna (potrzeby 

wapnowania konieczne) zaleca się je obniżyć o 1/3 i sprawdzić 

stan odczynu w kolejnym roku.

t  Na gleby cięższe lepiej nadaje się wapno tlenkowe CaO (szybciej 

uzyskamy pożądane pH). Na gleby lekkie bezpieczniejsze jest 

naturalne wapno węglanowe CaCO3 działające wolniej (uniknie-

my ryzyka przewapnowania).

t  Do rozsiewu nawozów wapniowych należy stosować wyłącznie 

przystosowane i dobrze wyregulowane rozsiewacze. Zapewnia to 

równomierny wysiew wapna na całym polu. Nierównomierny roz-

siew nawozów wapniowych może powodować lokalnie nadmier-

ny wzrost pH gleby z ujemnymi tego skutkami.

Zarządzanie kwasowością gleby poprzez wapnowanie powinno być 

podstawową praktyką pozwalającą na optymalizację plonów. Aby 

wapnowanie przyniosło jak najwięcej korzyści, zawsze trzeba prze-

strzegać zasad agrotechniki oraz posiłkować się wyżej wymieniony-

mi wskazówkami.

Podstawową 
zasadą dobrze 
przeprowadzonego 
zabiegu wapnowania 
jest ustalenie dawki CaO 
w oparciu o aktualne 
wyniki badań odczynu 
i kategorię agronomiczną.



CZAS NA SOJĘ
DODATEK SPECJALNY

Gdyby jakiś zespół naukowców odkrył albo wyhodował roślinę, 
która nie potrzebuje nawozów azotowych ani insektycydów i fungi-
cydów, roślinę, której uprawa poprawia fi zyczne, chemiczne i bio-
logiczne właściwości gleby, która ponadto chroni ziemię zarówno 
przed palącymi promieniami słońca jak i przed ubiciem jej przez 
ulewne deszcze, która w dodatku mieści w sobie pokaźne zasoby 
białka, tłuszczu i węglowodanów, a także tak niezbędnych dla życia 
pierwiastków jak potas, wapń, fosfor, żelazo i magnez, okrzyknięto 
by to osiągnięciem na miarę stulecia, a nawet tysiącleci. 
Otóż takiej rośliny nikt już nie musi obecnie odkrywać. Około 4 tys. 
lat temu odkryli ją Chińczycy i nie bez powodu, obok takich dobro-
dziejstw natury jak pszenica, jęczmień, len i soczewica, zaliczona 
została ona do pięciu założycielskich roślin naszej cywilizacji. 
Tym cudem fl ory jest soja, główna na naszym globie roślina oleist
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Soja czeka na Polskę Soja czeka na Polskę 

W innych krajach i na innych 
kontynentach uprawa soi jest 

już znacznie mniejsza. Nie tyle 
z powodu jej wymagań glebowych, 
ile klimatycznych. Bo gleby, choć 
powinny być raczej urodzajne, to 
wystarczy, że będą ponadto prze-
wiewne, czyli nie zwięzłe i nie kwa-
śne, ale już  klimat musi być pod 
pewnymi względami specyficzny. 
Otóż soja jest rośliną o krótkodnio-
wej reakcji fotoperiodycznej, czyli 
rośliną krótkiego, ale i ciepłego 
dnia. 

W Polsce dni są dla soi trochę, 
przynajmniej na razie, za zimne. Ale 
za trzydzieści parę lat, gdy skutkiem 
efektu cieplarnianego średnia tempe-
ratura roku w Europie podniesie się 
o 2–3 stopnie Celsjusza, także i nas 
powstaną warunki do uprawy soi. 
Czterdzieści lat temu też nikt nie 
przypuszczał, że w Polsce zbierać się 
będzie ponad 4 mln ton ziarna, także 
ciepłolubnej przecież, kukurydzy. 

Można zatem powiedzieć, że soja 
czeka na Polskę, której mogła będzie 
wreszcie się odwdzięczać zadowala-
jącym urodzajem. Jej uprawa rozsze-
rzy się wówczas także w innych kra-
jach Unii Europejskiej, takich jak 
Włochy, Francja, Niemcy (Bawaria), 
Austria, a także Rumunia, Serbia 

i Chorwacja, w których to krajach 
soja ciągle jeszcze jest uprawą margi-
nesową. W tym roku łączne zbiory 
soi, która w krajach UE zajmowała 
0,9 mln ha, oblicza się na około 2,5 
mln ton (0,7 proc. zbiorów świato-
wych). Dla porównania: zbiory rze-
paku w UE wyniosły 21,3 mln ton, 
zbiory słonecznika w krajach Wspól-

noty ocenia się na 8,6 mln ton.
Polski kontakt z soją ogranicza się 

obecnie do corocznego importu około 
2 mln ton śruty sojowej, co przesądza 
o wielce ujemnym dla Polski saldzie 
w handlu zagranicznym towarami 
oleistymi, w dodatku jest to śruta 
z soi modyfikowanej genetycznie. 
Zgodnie z przesadnie ostrożną poli-
tyką gospodarczą polskiego rządu, 
w 2019 roku taka soja nie będzie już 
miała prawa wstępu na terytorium 
naszego kraju. Trzeba będzie ten 
import zastąpić wolną od GMO soją 
rodzimą lub innymi roślinami o dużej 

zawartości białka. Przejściowo spo-
woduje to zapewne pogorszenie efek-
tywności produkcji zwierzęcej, ale 
czego to się nie robi dla fobii. 

O zaletach soi można pisać w nie-
skończoność. W 100 jej gramach jest 
około 35 g białka, około 20 g tłuszczu 
i około 33 g węglowodanów (w tym 
ponad 15 g błonnika). Pełnowarto-

ściowe białko (strawność aminokwa-
sów jest tu taka sama jak w jajach, 
czyli stuprocentowa) i tłuszcze nie-
nasycone oraz duża ilość witamin 
z grupy B to kolejne zalety soi. Obni-
ża ona cholesterol i poziom cukru, 
zmniejsza ryzyko chorób serca, 
zwiększa gęstość kości, czyli prze-
ciwdziała osteoporozie. Jako produkt 
spożywczy występuje już nie tylko 
w postaci oleju, ale i twarożku sojo-
wego (tofu), sosu sojowego, mąki 
sojowej, kaszy sojowej, a także sojo-
wych kotletów. 

Edmund Szot

Czterdzieści lat temu też nikt nie przypuszczał, że 
w Polsce zbierać się będzie ponad 4 mln ton ziarna, 
także ciepłolubnej przecież, kukurydzy

Światowe zbiory soi doszły już do 350 mln ton. Zbiory drugiego na 
tej liście rzepaku wynoszą około 65 mln ton. Niestety, na razie ponad 
80 proc. pochodzi jedynie z trzech krajów zachodniej półkuli: USA, 
Brazylii i Argentyny. 

C
ZA

S N
A

 SO
JĘ

33



Wobec wprowadzenia w UE 
i w Polsce integrowanej ochro-

ny roślin, preferowane są metody 
niechemiczne w zwalczaniu chorób 
i szkodników, a wśród nich racjonal-
ne następstwo uprawianych po sobie 
roślin, przede wszystkim większy 
udział w zmianowaniu gatunków 
z innych rodzin botanicznych, w tym 
strączkowych, uprawianych na nasio-
na oraz zielonkę, a przy tym nie tylko 
w plonie głównym, ale też w między-
plonach. Zalety uprawy roślin strącz-
kowych można przedstawić następu-
jąco:
•  korzystnie oddziałują na właści-

wości fizyczne (strukturę gleby), 
chemiczne (pozostawiają w reszt-
kach pożniwnych, bądź przyora-

nej biomasie znaczne ilości azotu, 
poza tym pozyskują z głębszych 
warstw wymyte oraz trudno 
dostępne z gleby inne składniki 
pokarmowe) i biologiczne gleby 
(aktywizują działalność pożytecz-
nych, strukturo- i próchnicotwór-
czych mikroorganizmów)

• zwiększają zawartość substancji 
organicznej, w tym związków 
próchnicznych w głębszej war-
stwie profilu glebowego. Dotyczy 
to zwłaszcza roślin strączkowych 
głębiej korzeniących się, głównie 
łubinów oraz uprawianych na 
zielony nawóz

•  wysokobiałkowe nasiona są źró-
dłem wartościowej, a przy tym 
zdrowej żywności dla ludzi (nie-

zastąpione w diecie wegetariań-
skiej) i pasz treściwych (także zie-
lonki) dla zwierząt

• uprawiane w międzyplonach 
(polecam łubin wąskolistny) peł-
nią ważną rolę ochronną i konser-
wującą. Chronią glebę przed: ero-
zją wodną i wietrzną, zlewnością, 
zaskorupieniem, zachwaszcze-
niem. Przemarznięta zimą masa 
roślinna sprzyja tworzeniu gru-
zełkowatej struktury, dzięki 
czemu reguluje gospodarkę wod-
no-powietrzną gleby, tworzy sieć 
kanalików ułatwiających podsiąk 
wody oraz ogranicza jej straty. 
Dostarcza znaczne ilości substan-
cji organicznej, z której powstają 
związki próchniczne, co korzyst-

Wadliwe zmianowanie roślin, spowodowane najczęściej zbyt dużym 
udziałem zbóż, niekiedy również rzepaku, bądź innych roślin z rodziny 
kapustowatych (gorczyce, kalafi or, brokuł, kapusty) w strukturze zasiewów, 
a w konsekwencji ich częsta uprawa po sobie, prowadzi do nasilenia 
zachwaszczenia oraz większego porażenia przez choroby grzybowe 
i szkodniki. W Polsce te dwie grupy roślin stanowią łącznie ponad 80 proc. 
powierzchni zasiewów. 
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nie oddziałuje na życie biologicz-
ne gleb, w tym rozwój dżdżow-
nic

•  pozostawiają doskonałe stanowi-
sko dla zbóż, a niektóre z nich 
także dla rzepaku (np. fasola szpa-
ragowa, groch, łubin wąskolistny, 
również inne uprawiane w siewie 
czystym lub mieszankach na zie-
lonkę). Należy dodać, iż są one 
głównym elementem zmianowa-
nia w rolnictwie ekologicznym, 
ale też pożądanym w integrowa-
nym.
By uzyskać z uprawy roślin strącz-

kowych satysfakcjonujące wyniki, 
należy przestrzegać podstawowych 
zasad. Istotny jest przede wszystkim 
dobór odpowiedniego gatunku do 
warunków glebowych, głównie pod 
względem zwięzłości gleby i jej 
odczynu. Na najsłabszych, lekkich, 
piaszczystych, z reguły kwaśnych 
glebach (pH 5,1–5,5), klasy bonita-
cyjnej V i VI zaleca się przede wszyst-
kim uprawę łubinu żółtego, ewentu-
alnie wyki ozimej (w mieszance 
z żytem) lub seradeli (w siewie czy-
stym lub jako wsiewkę w żyto). Ostat-
nie dwie rośliny przy sprzyjającej 
pogodzie, głównie opadach, powinny 
dać zadowalające plony. Użyźnią 

przy tym glebę, co w konsekwencji 
wpłynie korzystnie na plony roślin 
następczych. Niemniej w nieco lep-
szych stanowiskach, na glebach V 
klasy bonitacyjnej i pH co najmniej 
5,5 lepszy byłby łubin wąskolistny 
zamiast żółtego, bowiem jest mniej 
podatny na groźną chorobę łubinów 
– antraknozę. Daje z reguły wyższe 
plony nasion, szybciej dojrzewa 
i łatwiej się wymłaca. Największe 
wymagania glebowe (gleby średnie i  
zwięzłe, klasy bonitacyjnej I–IVa, pH 
6–7,2) wykazują: bobik, bób i łubin 
biały, przy czym łubin biały uprawia-
ny jest na niewielką skalę, choć spo-
śród łubinów wykazuje najwyższy 
potencjał plonowania. Powodem jest 
dość długi okres wegetacji (nie powi-
nien być uprawiany na nasiona 
w terenach podgórskich i  północy 
kraju) i mniejsza stabilność plonowa-
nia. Niemniej aktualnie zrejonizowa-

ne odmiany, przy wczesnym wysie-
wie dojrzewają i dają satysfakcjonu-
jące, niekiedy bardzo wysokie plony. 
Poza tym łubin biały mimo dużych 
wymagań glebowych wykazuje 
mniejsze potrzeby wodne, w odróż-
nieniu od bobiku i bobu. Pozostałe 
strączkowe mają pośrednie wymaga-
nia glebowe (klasy bonitacyjne od 
IIIa do IVb, a nawet V), także w zakre-
sie odczynu (pH 5,6–7). Niemniej 
spośród nich na nieco lepsze gleby 
należy przewidzieć groch, wykę jarą 
i soję, choć na zbyt dobrych glebach 
i stanowiskach uprawa grochu i wyki 
może być zawodna. Są to bowiem 
rośliny o wiotkich łodygach, skłonne 
do wylegania, tworzą dużą masę 
wegetatywną (zwłaszcza przy opóź-
nionym wysiewie), a więc dają duży 
plon zielonej masy, ale wiążą mniej 
strąków i nasion. W takich warun-
kach zaleca się uprawę wąskolist-
nych odmian grochu siewnego (obec-
nie dominują w uprawie), w tym 
form pastewnych, bardziej odpor-

nych na wyleganie, bowiem rośliny 
wzajemnie się sczepiają i utrzymują 
w pozycji pionowej. Dają bardzo 
wysokie, a przy tym stabilne w wie-
loleciu plony nasion, przekraczające 
niekiedy 5 t/ha. Większe wymagania 
glebowe, w tym pod względem pH, 
mają rośliny uprawiane na nasiona, 
niż zielonkę. Przy wyborze rośliny 
strączkowej należy uwzględnić 
znaczne niekiedy zróżnicowanie 
odmian pod względem cech morfolo-
gicznych oraz wymagań glebowych, 
wodnych, cieplnych i agrotechnicz-
nych (obsady roślin i związanej z tym 
gęstości siewu, długości okresu wege-
tacji i odporności na choroby). 

Rośliny strączkowe uprawiane są 
z reguły po zbożach, w 3.–4. roku po 
oborniku, nie częściej niż co cztery 
lata po sobie, głównie by zapobiec 
rozwojowi bakteriofagów, niszczą-
cych bakterie brodawkowe. Po zbio-

rze roślin zbożowych należy wyko-
nać niezbędne uprawki pożniwne, 
a późną jesienią (listopad) głębszą 
orkę przedzimową, co ułatwi zgro-
madzenie wody i rozrost systemu 
korzeniowego. O powodzeniu ich 
uprawy decyduje w dużym stopniu 
termin, głębokość i ilość wysiewu 
nasion. W miarę wczesny wysiew, 
zależny jednak od wymagań termicz-
nych uprawianego gatunku i odmia-
ny oraz zwięzłości gleby i możliwo-
ści jej wiosennego doprawienia, 
wpływa korzystnie na plony nasion. 
Wysiane nasiona i wyrosłe z nich 
rośliny wykorzystają zgromadzoną 
w okresie zimowym wodę. Poza tym 
niższe temperatury stymulują rozwój 
organów generatywnych (zawiązków 
kwiatowych, owoców i nasion), kosz-
tem wegetatywnych (łodyg i liści), co 
przesądza o pokroju rośliny, skraca 
okres wegetacji i przekłada się na 
wyższe plony nasion. Przy wcze-
snym wysiewie przedłużają się 
wprawdzie wschody oraz wzrasta 

Rośliny strączkowe uprawiane są z reguły po 
zbożach, w 3.–4. roku po oborniku, nie częściej 
niż co cztery lata po sobie, głównie by zapobiec 
rozwojowi bakteriofagów, niszczących bakterie 
brodawkowe.
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zachwaszczenie, ale rozwija się 
w tym czasie system korzeniowy, co 
gwarantuje lepsze zaopatrzenie 
w wodę i składniki pokarmowe. 
Wczesnego siewu (od drugiej dekady 
marca do końca pierwszej dekady 
kwietnia) wymagają w zasadzie 
wszystkie rośliny strączkowe, także 
niewyszczególniane w załączonej 
tabeli lędźwiany, choć w pierwszej 
kolejności groch. Wyjątkiem jest soja 
i fasola, których wysiew zaleca się od 
trzeciej dekady kwietnia, a nawet 

(niektóre formy i odmiany fasoli) 
w drugiej dekadzie maja. Niemniej 
sugerowane ścisłe kalendarzowe ter-
miny siewu nie zawsze są możliwe 
w praktycznej realizacji, co wynika 
ze zmiennego przebiegu pogody, 
stanu gleby i możliwości jej wiosen-
nego doprawienia. Poza tym zasadni-
czą wadą zbyt wczesnych siewów 
jest wzrost zachwaszczenia i utrud-
niona z nim walka, zarówno mecha-
niczna, jak też chemiczna, a ściślej 
mniejsza niekiedy skuteczność stoso-
wanych herbicydów (głównie 
w latach z nadmiarem lub niedobo-
rem opadów). Należy tu dodać, iż 
w ofercie odmianowej pojawiły się 
tzw. termoneutralne odmiany łubinu 
żółtego, np. Dukat, mało wrażliwe na 
opóźnienie terminu siewu. Przed 
wysiewem nasion należy pamiętać 
o ich zaprawieniu przeciwko choro-
bom grzybowym (np. zaprawą Vita-
vax 200 FS lub Sarfun 450 FS) oraz 
szczepionką bakteryjną – Nitraginą. 
W odmianowej ofercie łubinu wąsko-
listnego są także trzy gorzkie (alkalo-
idowe) odmiany tego gatunku: Karo, 
Mirela i Oskar. Zalecane są wyłącz-
nie na nawóz zielony, a więc przyora-
nie, gdyż psują smak paszy, zarówno 
w postaci nasion, jak też zielonki. 
Można je polecać do wysiewu w plo-
nie głównym lub międzyplonach, 
przede wszystkim w pobliżu lasów 
lub pól, gdzie duże szkody wyrządza-
ją sarny i jelenie.

Na tle innych roślin, strączkowe 
nie mają zbyt dużych wymagań 
pokarmowych, dotyczy to nie tylko 
azotu ale też pozostałych składników.
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Wymagania siedliskowe i agrotechniczne roślin strączkowych uprawianych na nasiona

Rośliny Typ 
morfologiczny

Wymagania Orientacyjny
termin siewu

Zalecana 
obsada roślin 

szt./m2

Orientacyjny 
wysiew nasion 

kg/ha
Głębokość 
siewu cm

Rozstawa 
rzędów 

cm
glebowe wodne cieplne

Bobik tradycyjny 
samokończący

bardzo
duże

bardzo 
duże małe 20 III–10 IV 40–45

55–60
220–250
240–270 8–10 12–36

Groch 
siewny

tradycyjny 
wąsolistny duże duże

średnie małe 10–30 III 80–100
90–120

150–250
150–300 5–8 12–24

Groch past.–
peluszka

tradycyjny 
wąsolistny średnie średnie małe 10–30 III 90–120

100–130 140–220 5–7 12–24

Łubin 
wąskolistny

tradycyjny 
samokończący średnie średnie małe 10 III–10 IV 80–100

110–130
130–150
140–160 3–4 12–24

Łubin żółty tradycyjny 
samokończący małe małe średnie 15 III–10 IV 90–100

110–120
130 – 170
140–160 3–4 12–24

Łubin biały tradycyjny 
samokończący duże średnie małe 15 III–10 IV 60–80

70–90
220 – 250
240–260 4–5 12–36

12–24
Wyka jara duże duże małe 10–30 III 180–210 100–130 3–4 12–15

Soja duże średnie duże 20 IV–10 V 70–90 120–180 3–4 12–36

Soczewica wielkonasienna 
drobnonasienna średnie średnie małe 20 III–10 IV 200–250

250–300
140 – 160

60–90
4–6
3–5 12–24

Seradela małe średnie małe 20 III–10 IV 300 30–40 3–5 12–15

Głębokość siewu zależna jest od 
sposobu kiełkowania, wielkości 
nasion i zwięzłości gleby. Gatunki 
kiełkujące epigeicznie, czyli 
o liściach palczastych (łubiny) i trój-
listnych (soja i fasola), wynoszące 
liścienie nad powierzchnię gleby, 
wysiewa się płycej, tj. przeciętnie na 
głębokość 3–4 cm. Nasiona pozosta-
łych gatunków, a więc o liściach pie-
rzastych, których nasiona kiełkują 
hypogeicznie (liścienie pozostają 
w glebie) zaleca się wysiewać głę-
biej, tj. 3–5 cm, np. drobnonasienną 
soczewicę, poprzez 5–7 cm groch 
i lędźwiany, do 8–12 cm, np. grubo-
nasienne odmiany bobu i bobiku. 
Poza tym głębszy wysiew nasion 
zalecany jest na glebach lżejszych 
oraz przesuszonych. Zróżnicowana 
jest również ilość wysiewu nasion 
i związana z tym obsada roślin na 
jednostce powierzchni. Pod tym 
względem istnieją znaczne różnice, 
zarówno pomiędzy gatunkami, jak 
i odmianami. W tym przypadku 
decydująca o normie wysiewu jest 
wielkość nasion. Jest ona uwarunko-
wana także zmiennym przebiegiem 
pogody w poszczególnych latach, 
warunkami glebowymi oraz cało-
kształtem agrotechniki. Optymalna 
obsada roślin i związana z tym 
norma wysiewu zależna jest głównie 
od cech morfologicznych rośliny 
(rozbudowy części nadziemnej), 
a także jej skłonności do wylegania 
(wiotkości łodyg). Przy uprawie na 

zielonkę wysiew należy zwiększyć, 
przeciętnie o 25 proc. 

Mniej istotna dla plonu nasion 
jest rozstawa międzyrzędzi, stąd 
nasiona można wysiewać zarówno 
w wąskich rzędach, a więc jak zboża 
(12–15 cm), jak też co drugą, a nawet 
(w przypadku bobu, bobiku, łubi-
nów, soi) co trzecią redlicę, bądź 
pasowo (np. co 12–15 i 36–45 cm). 

Przy wysiewie w szerokich rzędach 
wskazane są w międzyrzędziach 
uprawki pielęgnacyjne, niszczące 
chwasty i zaskorupienie gleby. Moż-
liwy, a nawet zalecany przy uprawie 
na nasiona jest też siew punktowy 
nasion. Dotyczy to zwłaszcza bobi-
ku, bobu i łubinów, głównie białego. 
Dzięki temu można istotnie obniżyć 
normę wysiewu, zmniejszając koszt 
nasion. Warunkiem powodzenia jest 
dobry materiał siewny, dobre dopra-
wienie gleby i sprzyjające pęcznie-
niu i kiełkowaniu nasion warunki 
wilgotnościowe gleby, a przy tym 
siewnik zapewniający precyzyjny 
wysiew.

Strączkowe w większym stopniu 
od innych gatunków zachwaszczają 
się, co należy tłumaczyć przedłużo-
nymi wschodami (2–5 tygodni od 
wysiewu nasion) i powolnym począt-
kowym wzrostem. W lepszych, 
w miarę czystych stanowiskach, 
chwasty można zwalczać poprzez 
częste bronowanie (co 7 dni), zarów-
no przed wschodami, jak też po roz-

winięciu pierwszej pary liści, do uzy-
skania 8–10 cm wysokości. Mecha-
niczna walka z chwastami jest 
łatwiejsza przy ich uprawie w szero-
kich rzędach oraz na polach obsia-
nych bobikiem i grochem, czyli 
gatunkami, których nasiona wysie-
wane są głęboko. W uprawach łubi-
nów oraz soi i soczewicy, wysiewa-
nych płycej, tego typu zwalczanie 
chwastów jest ryzykowne, może 
bowiem powodować wydobywanie 
na wierzch kiełkujących nasion 
i uszkodzenia siewek. Poza tym 
utrudniona jest na glebach mokrych, 
jak też zbyt suchych. Należy wów-
czas stosować zalecane dla tej grupy 

Strączkowe w większym stopniu od innych 
gatunków zachwaszczają się, co należy 
tłumaczyć przedłużonymi wschodami 
(2–5 tygodni od wysiewu nasion) i powolnym 
początkowym wzrostem.
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roślin herbicydy (główna substancja 
czynna to linuron i chlomazon, bądź 
ich mieszanka, ale też inne). Przy 
doglebowym stosowaniu herbicydów 
(po wysiewie nasion) nie należy spły-
cać siewu, by wschodzące rośliny nie 
zostały uszkodzone. Po wschodach, 
a więc w trakcie wegetacji, jeśli 
zachodzi taka potrzeba, zaleca się 
graminicydy, zwalczające chwasty 
jednoliścienne lub też herbicydy na 
chwasty dwuliścienne. Często zacho-
dzi również konieczność ochrony 
roślin strączkowych przed choroba-
mi i szkodnikami. Stosowne zabiegi 
należy wykonywać zgodnie z zalece-
niami IOR oraz wskazówkami 
zamieszczonymi na opakowaniu pre-
paratu. 

Na tle innych roślin, strączkowe 
nie mają zbyt dużych wymagań 
pokarmowych, dotyczy to nie tylko 
azotu, który dostarczany jest w wyni-
ku symbiozy z bakteriami brodawko-
wymi (pozostawiają w resztkach 
pożniwnych, bądź przyoranej bioma-
sie odpowiednio: 40–70 kg oraz 
70–150 kg/ha N), ale też pozostałych 
składników. Jeśli roślina wchodzi po 
raz pierwszy na dane pole, nasiona 
powinny być zaprawione specyficz-
ną dla danego gatunku szczepionką 
bakteryjną – Nitraginą. Poza tym 
w okresie wegetacji należy wyrwać 
z kilku miejsc pola rośliny, by upew-
nić się, czy na korzeniach zawiązały 
się brodawki i zachodzi proces sym-
biozy. W przypadku ich braku lub 
wystąpieniu w niewielkim nasileniu 

(zdarza się, zwłaszcza w uprawach 
soi), konieczne jest dodatkowe nawo-
żenie azotem, głównie w fazie inten-
sywnego wzrostu i tworzenia pędów 
bocznych lub początkowej fazie wią-
zania pąków kwiatowych, ewentual-
nie także po kwitnieniu (tworzeniu 
strąków). Zwykle jednak wystarczają 
niewielkie dawki azotu wnoszone 
przedsiewnie w nawozach wielo-
składnikowych. Jedynie pod bobik 
i bób celowe jest stosowanie w słab-

szych stanowiskach większej dawki 
azotu (do 50 kg/ha N), co tłumaczy 
się późniejszym wiązaniem broda-
wek i zaopatrzeniem roślin w azot 
w wyniku symbiozy. Dawki fosforu, 
potasu i magnezu powinny być usta-
lane na podstawie zasobności gleby. 

Przy wysokiej zasobności można zre-
zygnować z ich stosowania, przy niż-
szej wskazana jest na zwięźlejszych 
glebach jesienna dawka (pod orkę 
zimową) – do 70 kg/ha P2O5 oraz do 
120 kg/ha K2O. Na lżejszych glebach 
nawozy fosforowo-potasowe należy 
wnieść przed pierwszymi wiosenny-
mi uprawkami. Magnez i siarkę, np. 
w postaci kizerytu lub doglebowej 
formy siarczanu magnezu, lepiej 
wysiać wiosną, przeciętnie w ilości 

200 kg/ha. Należy tu wskazać na duże 
znaczenie siarki w nawożeniu roślin 
strączkowych, niezbędnej m.in. 
w tworzeniu prekursorów białek, 
czyli aminokwasów siarkowych 
(metioniny, cysteiny i cystyny). Nie-
zbędne mikroelementy, głównie bor 
i molibden zaleca się stosować dolist-
nie, co najmniej dwukrotnie w okre-
sie wegetacji (przeciętnie po 3 tygo-
dniach od wschodów oraz przed 
pąkowaniem) w łącznej dawce, czyli 
w dwóch opryskach 200–300 g/ha 
boru (B) i 10–15 g/ha molibdenu 
(Mo). Na glebach o pH powyżej 6,5, 
a więc obojętnych, a zwłaszcza zasa-
dowych wskazany jest też mangan, 
w łącznej dawce 400–500 g/ha Mn. 
Do sporządzonego roztworu można 
też dodać jedno- lub 7-wodny siar-
czan magnezu (odpowiednio w 3 i 5 
proc. stężeniu).

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie
Dr Marzena Tomaszewska 
Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Chełmie

Jeśli roślina wchodzi po raz pierwszy na 
dane pole, nasiona powinny być zaprawione 
specyfi czną dla danego gatunku szczepionką 
bakteryjną – Nitraginą.
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W ostatnich latach zauważa się 
wzrost zainteresowania upra-

wą tego gatunku w Polsce. Przyczyny 
tych zmian są wielorakie, a do naj-
ważniejszych należą:
•  uprawa rośliny z grupy bobowa-

tych grubonasiennych w plonie 
głównym uprawnia do otrzyma-
nia dopłat dedykowanych tym 
gatunkom, a zarazem pozwala na 
spełnienie obowiązku zazielenia-
nia 

• rolnicy poszukują możliwości 
poprawy kultury gleb na stanowi-
skach żyznych i zmniejszenia 
dużego udziału zbóż w płodo-
zmianie (aktualnie wynoszącego 
aż 70 proc.)

•  coraz więcej odmian soi jest ofe-
rowanych na rynku nasiennym 
i promowanych przez hodowców 
oraz przedstawicieli

•  poszerza się Krajowy rejestr soi
• popularyzacja uprawy, u której 

podstaw leży dążenie choćby czę-
ściowego ograniczenia dużego 
importu poekstrakcyjnej śruty 
sojowej.
Aktualny rynek nasion soi, mimo 

że rozwija się, nie ma jeszcze cech 
stabilności. Mimo to widoczne są już 
pewne tendencje, które warto anali-
zować. Miarę popularności danego 
gatunku w uprawie, a w jego ramach 
także poszczególnych odmian, 
odzwierciedla reprodukcja nasion na 
terenie Polski, a także import nasion 
siewnych z zagranicy, którego roz-
miary są jednak trudne do określe-
nia. Począwszy od roku 2010 dane 
PIORiN informują o wzroście 
powierzchni plantacji nasiennych 

soi. W latach poprzedzających wspo-
mniany rok, produkcja kwalifikowa-
nych nasion soi zasadniczo nie ist-
niała, a jej uprawa na polskich polach 
była incydentalna. W latach 2010–
2015 roku wzrost produkcji nasien-
nej był wyraźny, osiągając ostatecz-
nie 4 tys. ha. W kolejnym roku (2016) 
jednak tendencja ta nie utrzymała 
się, spadając do niespełna 2 tys. ha. 
Także w sezonie 2017 na terenie Pol-
ski wyprodukowano podobną ilość 
nasion soi. Odnotowuje się także 
rosnącą liczbę odmian, których 
nasiona można zakupić w kraju. 
W roku 2012 było to zaledwie 

5 odmian, a w roku 2017 już 25. 
Pewna część nasion do sprzedaży jest 
także wwożona z innych rejonów 
Europy.

Podejmując decyzję o uprawie 
soi, należy dołożyć starań, by uzyski-
wać jak największą stabilność plono-
wania, która bywa niełatwa do osią-
gnięcia, podobnie jak u innych bobo-
watych grubonasiennych. Uprawa 
w Polsce do niedawna nie miała żad-
nego znaczenia gospodarczego, mimo 

Soja jest jedną z czołowych roślin uprawnych w świecie. Z punktu 
widzenia botanicznego należy do grupy bobowatych grubonasiennych, 
ale pod kątem jej przeznaczenia gospodarczego jest użytkowana jako 
roślina oleista, ze względu na dużą zawartość tłuszczu w nasionach (około 
23 proc. m.s.). Natomiast sojowa śruta poekstrakcyjna wykorzystywana jest 
jako cenny produkt białkowy w przemyśle paszowym. 
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Soja i jej potencjał na podstawie 
wyników  doświadczeń PDO

Nasiona tuż przed wykonaniem siewu 
trzeba inokulować żywymi kulturami bakterii 
brodawkowych. Stosowanie specyfi cznego 
dla tego gatunku inokulantu  ma szczególne 
znaczenie, zwłaszcza gdy na danym polu soja 
pojawia się po raz pierwszy lub po bardzo 
długiej przerwie.
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że w przeszłości podejmowano już 
próby jej spopularyzowania. Wpływ 
na to miało wiele czynników, a jed-
nym z nich były problemy aklimaty-
zacyjne tego nierodzimego gatunku 
ciepłolubnego. Soja wymaga gleb 
żyznych (KRP 2–4) w dobrej kultu-
rze, gdzie większa jest gwarancja 
zapewnienia jej sprzyjających warun-
ków wodnych. Gatunek ten, jak 
wszystkie inne bobowate grubona-
sienne, może reagować na okresowy 
niedostatek opadów, zwłaszcza 
w fazach krytycznych (kwitnienie 
i wiązanie strąków), poprzez zrzuca-
nie kwiatów i zawiązków strąków 
(tzw. aborcja), co prowadzi do obni-
żenia plonu. Lubi stanowiska 

o odczynie gleby jak najbardziej zbli-
żonym do obojętnego (6,5–7,0); 
w gorszych warunkach można ją 
uprawiać, pod warunkiem, że pH nie 
jest niższe niż 5,5. Nie toleruje gleb 
zaskorupiających się, ze względu na 
utrudnienie wschodów. Ze względu 
na swoje duże wymagania termiczne, 
soję należy wysiewać stosunkowo 
późno (ostatnie dni kwietnia i począ-
tek maja) w ciepłą glebę. Nasiona tuż 
przed wykonaniem siewu trzeba 
inokulować żywymi kulturami bakte-
rii brodawkowych (Hi Stick, Nitragi-
na) dla prawidłowego przebiegu pro-
cesu syntezy azotu atmosferycznego 
za sprawą symbiozy z tymi specy-
ficznymi szczepami (brodawkowanie 

na korzeniach). Stosowanie właści-
wego dla tego gatunku inokulantu ma 
szczególne znaczenie, zwłaszcza gdy 
na danym polu soja pojawia się po 
raz pierwszy lub po bardzo długiej 
przerwie. Na początku wegetacji 
należy zabezpieczyć stanowisko 
przed rozwojem chwastów, gdyż soja 
w początkowym etapie rośnie wolno 
i potrzeba czasu do zakrycia między-
rzędzi. Ważne jest zarówno mecha-
niczne, jak i chemiczne zwalczanie 
chwastów, stosując preparaty zgodne 
z zaleceniami IOR. Optymalna obsa-
da roślin to około 70 szt./m2. W nawo-
żeniu podstawą są nawozy fosforo-
wo-potasowe (40–50 kg P2O5; 60–80 
kg K2O) stosowane jesienią. Nieduże 
ilości azotu (około 30 kg N) w formie  
nawozu należy dostarczyć wiosną 
przedsiewnie, głównie jako dawkę 

startową. Na dalszym etapie rozwoju 
rozpoczyna się synteza azotu atmos-
ferycznego za sprawą bakterii sym-
biotycznych. Pole pod uprawę soi 
musi być wolne od kamieni, gdyż 
zbiór przeprowadza się, ustalając 
wysokość cięcia kombajnu jak najni-
żej. Ma to związek z niskim zawiązy-
waniem pierwszego strąka (korelacja 
tej cechy z całą grupą czynników) 
i potrzebą zminimalizowania ewen-
tualnych strat plonu. 

Odmiany soi wykorzystywane na 
świecie stanowią bardzo dużą i zróż-
nicowaną grupę, zarówno pod wzglę-
dem cech botanicznych, jak i użytko-
wych. Kluczową cechą warunkującą 
powodzenie uprawy, poza poziomem 
i stabilnością plonowania, jest dłu-
gość okresu wegetacji. Trzeba pamię-
tać, że odmiany soi, które w innych 
krajach świata są uznawane za wcze-
sne, po zmianie strefy klimatycznej 
mogą wydłużać wegetację. Także 
odmiany ze Wspólnotowego Katalogu 
odmian roślin rolniczych (CCA), 
pochodzące z różnych rejonów Euro-
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Podejmując decyzję o uprawie soi, należy 
dołożyć starań, by uzyskiwać jak największą 
stabilność plonowania, która bywa niełatwa 
do osiągnięcia, podobnie jak u innych 
bobowatych grubonasiennych.



ERICA 
– odmiana wczesna 
Plon nasion i białka wyraźnie powyżej odmian o podob-
nej wczesności. 
Termin kwitnienia roślin bardzo wczesny, okres kwitnie-
nia średni. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej 
i żniwnej wczesny. Rośliny średnie do niskich. Osadzenie 
najniższych strąków średnie do niskiego. Odporność na 
wyleganie w końcu kwitnienia i przed zbiorem średnia. 
Odporność na bakteryjną ospowatość i na zgorzelową 
plamistość średnia. Równomierność dojrzewania śred-
nia. Odporność na pękanie strąków średnia. 
Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego 
w nasionach, tłuszczu surowego i włókna surowego 
średnia. 
Optymalna obsada roślin około 70–80 szt./m2. 

PARADIS  
– odmiana wczesna  
Plon nasion i białka powyżej odmian o podobnej wcze-
sności.
Termin kwitnienia roślin bardzo wczesny, okres kwitnie-
nia dość krótki. Termin osiągniecia dojrzałości technicz-
nej i żniwnej wczesny do bardzo wczesnego. Rośliny 
dość niskie. Osadzenie najniższych strąków średnie do 
dość niskiego. Odporność na wyleganie w końcu kwit-
nienia duża, przed zbiorem dość duża. Odporność na 
bakteryjną ospowatość średnia i zgorzelową plamistość 
średnia. Równomierność dojrzewania średnia do małej. 
Odporność na pękanie strąków średnia. 
Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogól-
nego w nasionach duża, tłuszczu surowego dość duża, 
włókna surowego średnia. 
Optymalna obsada roślin około 70–80 szt./m2. 

MAJA  
– odmiana średnio wczesna 
Plon nasion nieco poniżej wzorca, plon białka duży. 
Termin kwitnienia roślin średni, okres kwitnienia krót-
ki. Termin osiągniecia dojrzałości technicznej i żniw-
nej średni. Rośliny wysokie. Osadzenie najniższych 
strąków dość wysokie. Odporność na wyleganie 
w końcu kwitnienia mała, przed zbiorem dość mała. 
Odporność na bakteryjną ospowatość i na zgorzelową 
plamistość średnia. Równomierność dojrzewania śred-
nia. Odporność na pękanie strąków średnia do małej. 
Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego 
w nasionach bardzo duża, tłuszczu surowego średnia 
do dużej, włókna surowego mała do bardzo małej. 
Optymalna obsada roślin około 70–80 szt./m2. 

SCULPTOR  
– odmiana średnio wczesna 
Plon nasion i białka średni. 
Termin kwitnienia roślin i okres kwitnienia średni. 
Termin osiągniecia dojrzałości technicznej i żniwnej 
średni. Rośliny wysokie. Osadzenie najniższych strą-
ków średnie. Odporność na wyleganie w końcu kwit-
nienia i przed zbiorem średnia. Odporność na bakteryj-
ną ospowatość i zgorzelową plamistość średnia. Rów-
nomierność dojrzewania średnia. Odporność na pęka-
nie strąków średnia do małej. 
Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogól-
nego w nasionach, tłuszczu surowego i włókna suro-
wego średnia. 
Optymalna obsada roślin około 70–80 szt./m2. 

GL MELANIE  
– odmiana późna 
Plon nasion duży, plon białka bardzo duży. 
Termin kwitnienia roślin i okres kwitnienia średni. 
Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej 
późny. Rośliny średniej wysokości. Osadzenie najniż-
szych strąków średnie. Odporność na wyleganie 
w końcu kwitnienia i przed zbiorem dość duża. 
Odporność na bakteryjną ospowatość i na zgorzelową 
plamistość średnia. Równomierność dojrzewania 
średnia. Odporność na pękanie strąków średnia. 
Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego 
w nasionach duża, tłuszczu surowego i włókna suro-
wego średnia do małej. 
Optymalna obsada roślin około 70–80 szt./m2. 

PETRINA  
– odmiana bardzo późna 
Plon nasion i białka duży.
Termin kwitnienia roślin i okres kwitnienia średni. 
Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej 
bardzo późny. Rośliny średniej wysokości. Osadzenie 
najniższych strąków średnie. Odporność na wyleganie 
w końcu kwitnienia duża, przed zbiorem średnia. 
Odporność na bakteryjną ospowatość średnia do dużej, 
na zgorzelową plamistość średnia. Równomierność 
dojrzewania dość mała. Odporność na pękanie strąków 
średnia do dość małej. 
Masa 1000 nasion dość mała. Zawartość białka ogólne-
go w nasionach mała, tłuszczu surowego dość duża, 
włókna surowego średnia. 
Optymalna obsada roślin około 70–80 szt./m2. 

Charakterystyka odmian soi 
wpisanych do Krajowego rejestru w roku 2017
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Plonowanie i cechy rolniczo-użytkowe odmian soi (wyniki średnie z lat 2015–2016)

Odmiany
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bardzo wczesne i wczesne 

Aldana 1992 87 87 36,6 23,2 8,8 73 8,7 8,1 182 122 129 8,3 1,4

Augusta 2002 87 88 36,7 22,2 8,0 75 10,1 6,6 141 121 128 8,2 2,0

Erica 2017 99 101 36,9 22,8 8,3 78 9,6 7,8 182 122 129 8,1 3,5

Paradis 2017 96 99 37,4 23,5 8,2 75 10,1 8,0 201 121 129 7,8 4,5

średnio wczesne i średnio późne

Abelina 2016 112 110 35,8 24,2 8,5 93 12,0 7,6 171 128 136 7,8 3,9

Maja 2017 97 107 38,9 23,2 7,4 89 11,9 6,9 181 127 135 7,8 3,8

Mavka 2013 104 101 35,6 23,3 8,3 95 12,4 7,6 186 130 138 7,9 4,5

Sculptor 2017 101 102 36,6 23,0 8,5 90 11,0 7,6 198 129 136 7,9 2,5

późne i bardzo późne

Aligator 2015 111 109 35,8 23,9 8,4 82 11,4 8,3 192 132 139 7,8 5,5

GL Melanie 2017 108 113 37,7 22,5 7,8 83 11,4 8,2 179 133 140 7,9 1,6

Madlen 2015 93 94 36,6 20,6 7,8 73 10,7 6,8 173 131 139 7,5 10,1

Petrina 2017 104 101 35,2 23,2 8,1 83 10,8 7,6 169 134 143 7,6 7,1

Wzorzec: plon nasion - 25,2 dt z ha; plon białka – 772 kg z ha;

py, posiadają odmienne charaktery-
styki i mogą różnie reagować na 
warunki klimatyczne. Podejmując 
uprawę soi w Polsce należy poszuki-
wać odmian, które nie będą wykazy-
wały tendencji do opóźnionego doj-
rzewania.

Rosnące zainteresowanie uprawą 
soi jest związane z szybkim wzro-
stem liczby odmian funkcjonujących 
na polskim rynku nasiennym. Z racji 
przynależności do UE, rolnik może 
uprawiać zarówno odmiany z KR jak 
i z CCA oferowane w handlu, należy 
jednak pamiętać że wybór właściwej 
do uprawy odmiany wymaga szcze-
gólnej rozwagi, zwłaszcza w przy-
padku gatunków nierodzimych, 
jakim jest soja. COBORU dąży do 
poszerzania doboru odmian w KR, 
wykorzystując zainteresowanie 
hodowców rejestracją w Polsce 
odmian soi, których rodowód 
hodowlany jest związany z naszym 
krajem, bądź mają one potencjał do 
aklimatyzacji w warunkach przy-
rodniczych klimatu przejściowego. 
Jednym z kluczowych zadań COBO-
RU jest także jak najlepsze scharak-
teryzowanie odmian, proponowa-
nych rolnikom do uprawy, zwłasz-

cza jeżeli pochodzą one z CCA 
i znajdują się w obrocie handlowym 
lub w kwalifikacji polowej. W związ-
ku ze znaczącym udziałem w pro-
dukcji materiału kwalifikowanego 
odmian z CCA (64 proc.), a także 
obrotem nasionami tych odmian, 
które reprodukowane są w innych 
krajach europejskich, podjęto decy-
zję o tymczasowym ich dołączeniu 
do szerokiej sieci doświadczeń pore-
jestrowego doświadczalnictwa 
odmianowego (PDO), lokalizowa-
nych w rożnych warunkach agro-
techniczno-przyrodniczych naszego 
kraju. Cenne będzie poznanie ich 
właściwości, sprawdzenie możliwo-
ści przystosowania między innymi 
pod kątem terminu osiągnięcia doj-
rzałości żniwnej, pozwalającej na 
uzyskanie oczekiwanych plonów 
z plantacji. Według dotychczasowej 

wiedzy, rejony szczególnie przydat-
ne do uprawy soi są ściśle określone 
i stanowią mniejszą część naszego 
kraju (rejon południowo-wschodni 
i południowo-zachodni). Ważne 
natomiast jest sprawdzenie możli-
wości uprawy tego gatunku i weryfi-
kacja przydatności odmian w innych 
rejonach kraju. 

W opracowaniu zamieszczono 
średnie wyniki plonowania i cech rol-
niczo-użytkowych dla odmian zareje-
strowanych w Polsce. Stan KR 
z początkiem roku 2017 uległ podwo-
jeniu, gdyż zarejestrowano sześć 
nowych odmian, pochodzących 
zarówno z hodowli zagranicznych, jak 
i krajowych, różniących się między 
innymi długością okresu wegetacji.

Agnieszka Osiecka 
(COBORU)

Według dotychczasowej wiedzy, rejony 
szczególnie przydatne do uprawy soi są ściśle 
określone i stanowią mniejszą część naszego kraju 
(rejon południowo-wschodni 
i południowo-zachodni)
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Do bezdyskusyjnych korzyści, 
wynikających z uprawy soi należą:
• wzbogacenie wysyconych zbożami 

płodozmianów przez dostarczenie 
ok. 0,35 t/ha materii organicznej 
i 50–80 kg N/ha dla roślin następ-
czych

• 4–5 krotnie mniejsze zużycie wody 
w stosunku do głównych roślin 
uprawnych

• ograniczenie lub zaniechanie, przy 
odpowiedniej zasobności gleby, 
nawożenia P, K, Mg

• bardzo małe dawki lub rezygnacja 
z nawożenia azotem

• ograniczone zużycie pestycydów, 
a zwłaszcza fungicydów, insekty-
cydów i regulatorów wzrostu

• przyrost plonu pszenicy ozimej 
uprawianej po soi w stosunku do 
przedplonów, rzepak ozimy, psze-
nica ozima, kukurydza na ziarno 
(w latach 2015–2016 o 0,46–2,97 t/
ha, tj. 4,0–32,6 proc.).
Przedstawione fakty należy 

uwzględnić w kalkulacji opłacalności 
uprawy soi. Główną pozycję kosztową 
stanowią materiał siewny i herbicydy. 

Przychód zależy od uzyskanego plonu 
nasion i uzyskanej ceny sprzedaży. 
Materiał siewny dobrych odmian, któ-

rych nasiona są prawidłowo zaszcze-
pione odpowiednią szczepionką bak-
teryjną, w dobrej technologii, jest 

Uprawa się opłaca

Soja jest gwarantem wielu zalet, w przypadku kwestii płodozmianowych. 
Trzeba jednak sobie powiedzieć, że praktyczną podstawą oceny danej 
uprawy jest jej fi nalny wynik fi nansowy, czyli opłacalność. 

Tab. 1. Kalkulacja opłacalności poszczególnych upraw – gospodarstwo na 
Opolszczyźnie – r. 2016

Soja Jęczmień 
jary

Pszenica 
ozima

Rzepak 
ozimy

Plon t/ha 2,6 6,2 7,5 3,8
Cena zł/t 1500 650 620 1600
Przychód zł/ha 3900 4030 4650 6080
Herbicydy 330 50 125 160
Fungicydy - 90 180 130
Insektycydy 30 25 25 70
Regulatory wzrostu - 70 95 5
Inne - 5 5 25
Razem pestycydy zł/ha 360 240 430 390
Nawożenie P, K, Mg - 10 260 800
Nawożenie N 125 235 495 535
Nawożenie Mikro 20 20 20 45
Razem nawozy zł/ha 145 265 775 1380
Nasiona 520 135 150 140
Mechanizacja 1405 1105 1405 1480
Razem koszty zł/ha 2430 1745 2760 3390
Zysk przed dotacjami zł/ha 1470 2285 1890 2690

44



C
ZA

S N
A

 SO
JĘ

kosztowny lecz jego użycie w produk-
cji jest podstawą uzyskania wysokich 
plonów. Warto korzystać z prawidło-
wo przygotowanego kwalifikowanego 
materiału siewnego, który można 
zakupić w przygotowanych jednost-
kach siewnych. W miarę wchodzenia 
na rynek nowych herbicydów i więk-
szego zapotrzebowania na nie przez 
rolników, również ich ceny zaczną 
spadać. W normalnych warunkach 
pogodowych soję można zbierać przy 
odpowiedniej wilgotności nasion, co 
pozwala na uniknięcie kosztów dosu-
szania.

Uzyskanie plonu nasion 3 t/ha 
w przeciętnych warunkach pogodo-
wych w gospodarstwie rolnym jest 
zupełnie realne, na co wskazują wyni-
ki plonowania soi uzyskiwane 
w doświadczeniach.

Analizę opłacalności uprawy soi 
przedstawiono w oparciu o kalkulację 
przychodów i kosztów w roku 2016 
w jednym z większych gospodarstw 
rolnych na Opolszczyźnie i doświad-
czeniach przeprowadzonych przez 
Katedrę Szczegółowej Uprawy Roślin 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
cławiu (Roczniki Naukowe tom XVIII, 
zeszyt 4) oraz w Stacji Doświadczalnej 
Oceny Odmian w Głubczycach.

W dużym gospodarstwie rolnym 
na Opolszczyźnie w roku 2016, przy 

uzyskanych plonach poszczegól-
nych upraw i uzyskanych cenach 
sprzedaży, najwyższy przychód uzy-
skano z uprawy rzepaku ozimego, 
a najniższy z soi. W kosztach soja 
uplasowała się na trzecim miejscu 
po rzepaku ozimym i pszenicy ozi-
mej. Najwyższą pozycję kosztową 
w uprawie soi stanowiły nasiona 
i herbicydy. Jednak najistotniejszym 
jest fakt, że soja wykazała tu wysoki 
zysk nawet bez uwzględnienia 
dopłat, mocno zbliżony do pszenicy 
ozimej, która jest uprawą wysokona-
kładową. Przy mniejszym przycho-
dzie z hektara, niskie koszty uprawy 
zadecydowały o dobrym wyniki 
finansowym soi.

W przypadku kalkulacji opartej na 
wynikach doświadczeń uzyskanych 
w roku 2016  w Stacji Doświadczalnej 
Oceny Odmian w Głubczycach, przy 
takich samych cenach i kosztach 
j/w opłacalność przedstawiałaby się 
następująco:

Przy tak wysokim plonie nasion 
soi, jaki uzyskano w SDOO Głubczyce 
w roku 2016 byłaby ona najbardziej 
opłacalną rośliną uprawną w stosun-
ku do jęczmienia jarego, rzepaku ozi-
mego i pszenicy ozimej. 

W tabeli 3. przedstawiono porów-
nanie opłacalności kilku ważniejszych 
roślin uprawnych. Opracowanie kosz-
tów oparto o dane uzyskane z gospo-
darstw wysokotowarowych, Ośrod-

Tab. 3. Porównanie opłacalności 5 gatunków roślin uprawnych
Kukury-

dza
na ziarno

Rzepak
ozimy

Soja Jęczmień
jary

Pszenica
ozima

Plon t/ha 9 3,5 3 5 7

Cena zł/t 600 1650 1400 600 650

Przychód zł/ha 5400 5775 4200 3000 4550

Materiał siewny 500 250 900 240 360

Nawożenie N 520 670 - 290 300

Nawożenie P, K, Mg 800 900 300 515 350

Nawożenie Mikro 50 50 20 - 20

Herbicydy 290 300 300 60 130

Fungicydy - 160 - 90 200

Insektycydy 45 100 30 15 100

Regulatory wzrostu - 70 - 50 70

Inne 1300 75 - - -

Mechanizacja 1000 1400 1200 1200 1400

Koszty zł/ha 4505 3975 2750 2460 2930

Zysk bez dotacji zł/ha 895 1800 1450 540 1620

Tab. 2. Kalkulacja opłacalności poszczególnych upraw na podstawie plonów 
uzyskanych w SDOO Głubczyce w roku 2016 

Soja Jęczmień 
jary

Pszenica 
ozima

Rzepak 
ozimy

Plon t/ha 4,71 8,46 11,24 4,51
Cena zł/t 1500 650 620 1600
Przychód zł/ha 7065 5499 6969 7216
Razem koszty zł/ha 2430 1745 2760 3390
Zysk przed dotacjami zł/ha 4635 3754 4209 3826

Materiał siewny dobrych odmian, których 
nasiona są prawidłowo zaszczepione szczepionką 
bakteryjną, w dobrej technologii, jest kosztowny 
lecz jego użycie w produkcji jest podstawą 
uzyskania wysokich plonów.
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wczesność b. wczesna wczesna wczesna średnio wcze-
sna średnio późna średnio poźna późna

grupa 
wczesności 0000 000++ 000++ 000+ 000 000 000-

potencjał 
plonowania wysoki wysoki bardzo wysoki bardzo wysoki wysoki bardzo wysoki wybitny

kolor 
znamienia ciemny ciemny ciemny jasny jasny jasny jasny

kolor kwiatu fi oletowy fi oletowy fi oletowy fi oletowy fi oletowy fi oletowy fi oletowy
wczesny wigor wysoki bardzo wysoki wysoki bardzo wysoki wysoki wysoki średni
tolernacja 
na chłody wysoka bardzo wysoka bardzo wysoka wysoka wysoka bardzo wysoka średnia

wysokość 
roślin

nieduża 
– ok. 80 cm

przeciętna 
– ok. 87 cm

wysoka 
– ok. 103 cm

średnia 
– ok. 98 cm

wysoka 
– ok. 104 cm

nieduża 
– ok. 79 cm

przeciętna 
– ok. 89 cm

odporność 
na wyleganie b. wysoka wysoka średnia wysoka wysoka wybitna wysoka

MTN b. wysoka 
– ok. 210 g

średnia ok. 
– 165 g

wysoka 
– ok. 180 g

b. wysoka 
– ok. 215 g

wysoka 
– ok. 185 g

wysoka 
– ok. 180 g

wybitna 
– ok. 225 g

wysokość 
osadzenia 
najniższego 
strąka

przeciętna
ok. 10 cm

przeciętna
ok. 10 cm

wysoka
ok. 13 cm

bardzo wysoka
ok. 15 cm

bardzo wysoka
ok. 14 cm

przeciętna
ok. 10 cm

nieduża
ok. 9 cm

liczba strąków 
na roślinie 20 31 34 24 36 33 41

zawartość 
białka b. wysoka wysoka wysoka wysoka wybitna wysoka średnia

zawartość 
tłuszczu wybitna średnia wybitna wysoka średnia bardzo wysoka bardzo wysoka

ków Doradztwa Rolniczego oraz Izb 
Rolniczych. Przy przedstawionych 
plonach i cenach zbytu, w przycho-
dach soja znalazła się na przedostat-
nim miejscu po rzepaku ozimym, 
kukurydzy na ziarno i pszenicy ozi-
mej, natomiast koszty przy jej uprawie 
były najniższe. Dzięki temu soja znala-
zła się w grupie upraw o najwyższym 
finalnym wyniku – zysku bez dotacji.

W tabeli 4. znajduje się porówna-
nie opłacalności łubinu żółtego, bobi-
ku i soi na podstawie doświadczeń 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
cławiu. Przy uzyskanych plonach 2,44 

t/ha łubinu żółtego, 4,40 t/ha bobiku 
i 2,5 t/ha soi, najwyższy przychód – 
4075 zł/ha – uzyskano przy produkcji 
soi. Koszty były najwyższe dla bobiku, 
a najniższe dla soi. Zysk bez dopłat 
wyniósł dla soi 1429 zł/ha, a dla łubinu 
żółtego i bobiku zanotowano stratę. 

Powyższe kalkulacje dowodzą, że 
soja od strony ekonomicznej może 

konkurować nawet z najpopularniej-
szymi gatunkami uprawianymi w Pol-
sce. Dobierając odpowiednie odmiany 
i stosując odpowiednią agrotechnikę, 
z produkcji soi można wypracować 
satysfakcjonujący zysk. Dodatkowy 
profit stanowi świetne stanowisko 
pod względem strukturalnym i zdro-
wotnym dla roślin następczych. 

Ponadto soja to roślina wysokobiałko-
wa, więc do produkcji przysługuje 
dopłata z ARiMR, a jej uprawa może 
rozwiązywać temat stosowania dywer-
syfikacji upraw (zazielenienia) 
w gospodarstwie. Jednak najważniej-
szym wnioskiem stricte ekonomicz-
nym, przy uwzględnieniu faktu zwięk-
szającej się liczby odbiorców i rosną-
cego popytu na ten gatunek, jest final-
na liczba pojawiająca się w każdej 
kalkulacji w punkcie Zysk bez dotacji 
– uprawa soi się opłaca.

Dr Kazimierz Pyziak
Przewodniczący Opolskiego Zespołu 

Porejestrowego
Doświadczalnictwa Odmianowego

Tab. 4. Porównanie opłacalności 3 gatunków roślin bobowatych
Łubin żółty Bobik Soja

Plon t/ha 2,44 4,40 2,50

Cena zł/t 1167 900 1630

Przychód zł/ha 2847 3960 4075

Uprawa roli 564 564 564

Materiał siewny 448 765 742

Nawożenie mineralne 890 1109 334

Środki ochrony roślin 210 242 83

Koszty bezpośrednie zł/ha 2112 2680 1723

Koszty pośrednie zł/ha 2052 2805 923

Zysk przed dopłatami zł/ha -1317 -1525 1429

Soja od strony ekonomicznej może konkurować 
nawet z najpopularniejszymi gatunkami 
uprawianymi w Polsce

Porównanie odmian
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NASIONA SAATBAU
W gruncie najlepsze!

ABELINA
Niepodważalny potencjał!

MERLIN
Pierwszy raz tylko z MERLIN!

LISSABON
Dopracowana do perfekcji!

AMANDINE
Dobre strąków rozłożenie, 
łatwiejsze koszenie!

SG ANSER
Białko z wigorem!

MUNGO stanowi doskonałą roślinę poplo-
nową. Generuje szybki i duży przyrost masy 
zielonej praktycznie na każdym stanowisku. 
Rozwija głęboki system korzeniowy i dobrze 
radzi sobie również na terenach, gdzie wystę-
pują deficyty wody. Jest to dokonały przeryw-
nik płodozmianu, gdyż nie należy do rodziny 
roślin krzyżowych. MUNGO to roślina jara, 
o bardzo dużej podatności na wymarzanie, 
dzięki czemu na wiosnę otrzymujemy pole 
użyźnione zielonym nawozem.

PARADIS
Najwcześniejsza!

www.saatbau.com/pl

SOJA

NOWOŚĆ

Rejestracja
Polska
2017 r.

* * *

* * *

MALAGA
Perła południa!

MUNGO
POPLON

NOWOŚĆ

Termin siewu/obsada [nasion/m²]

ilość:
termin:
głębokość:

8 - 10 kg/ha
lipiec - początek sierpnia            
1 - 2 cm



Jednak czynniki zewnętrzne, takie 
jak utrzymujące się na rynkach 

światowych względnie wysokie ceny 
soi i śruty sojowej, stałe zapotrzebo-
wanie na soję i nowelizacja Ustawy 
o paszach, w której mowa jest o zaka-
zie wytwarzania i wprowadzania do 
obrotu oraz stosowania w żywieniu 
zwierząt pasz genetycznie zmodyfiko-
wanych oraz organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych przeznaczonych 
do użytku paszowego przemówiły za 
tym, aby wzrost zainteresowania 
uprawą tego gatunku stał się coraz 
większy. Nie tylko czynniki zewnętrz-
ne, ale także czynniki wewnętrzne 
sprzyjają rozwojowi uprawy tej rośli-
ny. Do tych czynników zaliczamy 
między innymi poszerzenie się oferty 
odmianowej o odmiany z hodowli 
polskiej, program zazielenienia, 
w ramach którego możemy siać rośli-
ny bobowate grubonasienne, w tym 
soję, dopłaty do uprawy roślin bobo-
watych oraz dopłaty do materiału 
siewnego, jak również zwiększenie 

produkcji kwalifikowanego materiału 
siewnego.

Wg danych PIORIN, w roku 2013 
było 597 ha kwalifikowanych plantacji 
nasiennych soi, w roku 2014 powierzch-
nia ta zwiększyła się do ponad 2000 
ha, zaś w roku 2015 powierzchnia ta 
wynosiła już 4164 ha.

Czym jest ta soja, której 
areał uprawy w Polsce tak 
szybko wzrasta?

To roślina o unikalnym składzie 
chemicznym nasion. W suchej masie 
zawiera jednocześnie dwa bardzo 
ważne składniki białko (33–45 proc.) 
i tłuszcz (18–22 proc.) oraz włókno 
surowe (4–5 proc.), popiół (około 
6 proc.), bezazotowe związki wycią-
gowe (26–34 proc.), lecytynę tłuszczu 
(1,5–2,5 proc.) oraz izoflawony (427–
2743 μg/g). Dzięki temu znajduje sze-
rokie zastosowanie w żywieniu zwie-
rząt oraz jest surowcem dla wielu 
gałęzi przemysłu. Oprócz tego upra-
wa soi w gospodarstwie może przy-

nieść wiele innych korzyści, jak na 
przykład wzbogacenie płodozmianu, 
użyźnienie gleby, poprawienie struk-
tury gleby, dzięki temu że współżyje 
z bakteriami brodawkowymi gatunku 
Bradyrhizobium japonicum, które 
wiążą wolny azot z powietrza i dostar-
czają dla soi średnio około 100 kg N/
ha, ograniczając tym samym wydatki 
na nawozy azotowe. Uprawa soi 
powoduje redukcję chorób i szkodni-
ków występujących na zbożach i rze-
paku. Soja jest również proekologicz-
na, choroby i szkodniki nie wyrządza-
ją jej szkód więc nie wymaga kosztow-
nej chemicznej ochrony.

Ponieważ jest to gatunek jeszcze 
raczkujący w Polsce, to mam nadzieję, 
że za kilka lat soja, podobnie jak rów-
nież ciepłolubna kukurydza, będzie 
w Polsce uprawiana na dużą skalę, 
tylko trzeba opracować nowoczesną 
i dostosowaną do warunków Polski 
technologię uprawy konwencjonal-
nych odmian soi i wdrożyć ją do prak-
tyki rolniczej.

Z polskich pól
Alternatywa dla importowanej 
poekstrakcyjnej śruty sojowej

Z polskich pól
Alternatywa dla importowanej 
poekstrakcyjnej śruty sojowej

Obecnie soja jest jedną z najważniejszych roślin białkowych na świecie, 
której uprawa systematycznie wzrasta. Do czołowych producentów, 
a równocześnie eksporterów należą Stany Zjednoczone, Brazylia 
i Argentyna. W Polsce do roku 2012 areał uprawy soi był nieznaczny, 
wręcz symboliczny.
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Agrotechnika soi jest prosta i mało 
kosztowna ale wymaga staranności 
i nauczenia się jej, ponieważ podczas 
uprawy jest kilka punktów krytycz-
nych, w których popełnione błędy 
wyraźnie przekładają się na wielkość 
plonu.

W niniejszym artykule obok 
danych z literatury podam Państwu 
własne spostrzeżenia z prowadzo-
nych badań polowych.

Wymagania termiczne 
i glebowe

Soja, tak samo jak wspomniana 
wcześniej kukurydza, jest rośliną cie-
płolubną o krótkim okresie wegetacji. 
Do prawidłowego wzrostu i rozwoju 
potrzebuje sumy temperatur w prze-
dziale 2000–3000°C. Dobre kiełkowa-
nie i równomierne wschody osiągnie-
my wówczas, gdy będziemy ją siać 
w nagrzaną glebę o temperaturze wyż-
szej niż siew kukurydzy. Temperatura 
gleby do siewu soi powinna oscylo-
wać na  poziomie 10o C, zaś tempera-

tura powietrza powinna być o 5o C 

wyższa. Optymalny termin siewu 
przypada pod koniec III dekady kwiet-
nia i początek I dekady maja. Nasiona 
wysiane zbyt wcześnie do niedogrza-
nej gleby nie kiełkują, butwieją i giną. 
Z obserwacji przeprowadzanych 
w różnych regionach Polski wynika, 
że soja może być uszkadzana przez 
wiosenne przymrozki, kiedy znajduje 
się w fazie liścieni, a przymrozek jest 
wyższy niż -4o C. W okresie intensyw-
nego wzrostu soja potrzebuje dzien-
nych temperatur rzędu 20–25o C, zaś 
w okresie dojrzewania temperatura 
nie powinna być mniejsza niż 13o C.

Do uprawy soi potrzebujemy gleby 
znajdującej się w dobrej kulturze, 
przewiewnej i zasobnej w składniki 
pokarmowe oraz wodę gruntową. Naj-
odpowiedniejszym kompleksem do 
siewu jest kompleks pszenny bardzo 
dobry i dobry oraz żytni dobry. Siew 
soi na słabszym kompleksie jest 

dopuszczalny, ale plon jest silnie uza-
leżniony od ilości opadów. Soja bar-
dzo źle znosi niskie pH gleby, które 
wpływa na proces brodawkowania, 
poprzez nadmierną koncentrację 
jonów glinu, manganu oraz deficyt 
jonów wapnia i fosforu. Optymalny 
dla tej uprawy odczyn gleby wynosi 
6,3–6,5.

Przedplon
Najlepszym przedplonem dla soi 

są zboża, które pozostawiają po sobie 
stanowisko wolne od uciążliwych 
chwastów i są  niezbyt zasobne w azot. 
Dobrym przedplonem jest również 
kukurydza, na której nie zastosowano 
herbicydów zawierających substancję 
aktywną mezotrion (pozostałości 

w glebie hamują wzrost soi) ponieważ 
przyorana słoma rozluźnia glebę 
i przy swojej dużej suchej masie 
zawiera znaczne ilości składników 
pokarmowych.  Nie należy uprawiać 
soi po rzepaku z uwagi na ryzyko 
wystąpienia zgnilizny twardzikowej. 
Również stanowiska bogate w azot, 
nawożone obornikiem i gnojowicą są 
nieodpowiednie do uprawy soi ze 
względu na słabe brodawkowanie, 
wybujałość i wyleganie roślin.

Uprawa gleby
Po zbiorze przedplonu, którym 

były zboża należy wykonać pełny 
zestaw uprawek pożniwnych, a przed 
zimą orkę na głębokość 25 cm. Jeżeli 
przedplonem była kukurydza, należy 
wykonać orkę z przedpłużkiem, 
w celu dobrego przykrycia słomy 
i korzeni. Wiosną, jak tylko rola obe-
schnie, pole należy zwłókować. Jest 
to podstawowy zabieg uprawowy 
wyrównujący i ograniczający paro-
wanie wilgoci z gleby. Wałowanie 
zasiewów będzie zależało od struktu-
ry gleby i warunków wilgotnościo-
wych. Na polach dobrze uwilgotnio-
nych jest niewskazane bowiem może 
to być przyczyną zaskorupienia po 
deszczach.

Soja źle znosi ubitą glebę. Dlatego 
liczbę zabiegów uprawowych należy 
ograniczyć do minimum aby uniknąć 
zagęszczenia gleby przez koła ciągni-
ka. Ze względu na to, że soja ma 
nisko osadzone strąki, przed zastoso-
waniem zabiegu herbicydem należy 
wyzbierać kamienie bowiem ułatwi 
to późniejszy zbiór.

Nawożenie mineralne
Za dużą zaletę soi uważa się 

niskie wymagania pokarmowe. Pod-
stawowym nawożeniem azotowym 
jest startowa dawka tego pierwiast-
ka, w ilości 20 kg N/ha, która wpły-
wa pozytywnie na kiełkowanie. 
W latach o niekorzystnych warun-
kach klimatyczno-wilgotnościo-
wych, przy słabym brodawkowaniu 
soi, pogłównie możemy zastosować 

Optymalny termin siewu przypada pod koniec 
III dekady kwietnia i początek I dekady maja. 
Nasiona wysiane zbyt wcześnie do niedogrzanej 
gleby nie kiełkują, butwieją i giną.

Soja to roślina o unikalnym składzie chemicznym 
nasion. W suchej masie zawiera jednocześnie 
dwa bardzo ważne składniki białko (33–45 proc.) 
i tłuszcz (18–22 proc.)
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nawożenie azotowe w dawce 30 kg 
N/ha. Należy ją wysiać w fazie 
początku kwitnienia i w formie szyb-
ko działającej, pamiętając również 
o tym, że duże dawki azotu hamują 
rozwój bakterii wiążących ten pier-
wiastek. Nawożenie fosforem i pota-
sem należy wykonać w oparciu 
o analizę glebową i o właściwości 
agronomiczne gleb. Literatura poda-
je, że P2O5 stosujemy od 40–70 kg/ha, 
zaś K2O od 70–120 kg/ha. Soi nie 
należy nawozić mikronawozami 
zawierającymi miedź i mangan, 
ponieważ pierwiastki te działają tok-
sycznie na bakterie. Z mikroelemen-
tów, dla soi ważny jest cynk i molib-
den, gdy wysiana jest na glebach 
lżejszych. Niedobór tych pierwiast-
ków uzupełniamy nawozami dolist-
nymi, gdy soja wytworzy drugą 
i trzecią parę przylistków. 

Dobór odmian
Według COBORU, w roku 2017 

w Krajowym Rejestrze znajduje się 
12 odmian soi w pięciu grupach 
wczesności, która podawana jest 
w kodzie trzyzerowym. Z praktyki 
wynika, że w warunkach klimatycz-
nych Polski, odpowiednimi odmia-
nami do uprawy są te, które charak-
teryzuje okres wegetacji wynoszący 
120–135 dni (000 i 00+). Trzyzero-
we są to odmiany bardzo wczesne, 
dwuzerowe z plusem – odmiany 
wczesne. Odmiana 000 wymaga 
w okresie wegetacji sumy tempera-
tur efektywnych około 1500o C. Prak-
tycy porównują soję z odmianami 
mieszańcowymi kukurydzy o FAO 
240–250, uprawianej na ziarno 
i twierdzą, że jeżeli kukurydza doj-
rzewa na początku października, to 
można w tym rejonie uprawiać soję 
000 i 00+.

Do roku 2016 uważano, że najbar-
dziej odpowiednie rejony uprawy soi 
występują w południowo-wschod-
niej części kraju, na terenach północ-
no-wschodniej części woj. dolnoślą-
skiego, północnym rejonie opolskie-
go oraz środkowo-południowej części 
woj. lubelskiego. W roku 2016 Stacja 
Doświadczalna Oceny Odmian 
w Krzyżewie rozpoczęła badania 
odmianowe z soją w ramach progra-
mu Porejestrowego Doświadczalnic-
twa Odmianowego. Celem podjętych 
badań było poszerzenia wiedzy 
o możliwości rozszerzenia uprawy 

tego gatunku w Polsce oraz określe-
nie przydatności odmian znajdują-
cych się na polskim rynku nasien-
nym i rekomendacji ich do praktyki 
rolniczej. Przeprowadzone doświad-
czenie dowiodło, że uprawa soi 
w warunkach woj. podlaskiego jest 
możliwa, tylko do siewu należy 
wybierać odmiany o krótszym okre-
sie wegetacji. Czy soja zagości na 
podlaskich polach, będzie w dużej 
mierze zależało od dostępności 
nasion, wysokości dopłat i podmio-
tów zainteresowanych skupem 
i przetwórstwem nasion soi.

Siew
Kilka dni przed siewem nasiona 

soi powinny zostać zaprawione 

zaprawą fungicydową przeciwko 
zgorzeli siewek, a bezpośrednio przed 
siewem nasiona należy zaszczepić 
Nitraginą zawierającą bakterie Bra-
dyrhizobium japonicum. Bakterie te 
nie występują w stanie naturalnym 
w środowisku naszych gleb, a zwięk-
szają plon o 30 proc. 

Siew wykonujemy w glebę 
o dobrej  strukturze i  niezaskoru-
pioną. Nasiona wysiewamy na głę-
bokość 3–4 cm, o szerokościach mię-
dzyrzędzi 15–30 cm. Norma wysie-
wu soi zależy od typu nasion. 
Odmiany polskie i ukraińskie nie 
rozgałęziają się i wymagają wyższych 
norm wysiewu od 60–100 szt/m2. 
Wysiewając odmiany, które rozgałę-
ziają się, obsada na m2 powinna 
wynosić 60–70 szt. Siew soi wyko-
nujemy siewnikami zbożowymi, jak 
również siewnikami punktowymi. 
Ten pierwszy jest mniej zalecany 
z uwagi na to, że rośliny rosną 
wtedy kępkami, wzajemnie się 
zagłuszają, zawiązują mniej strąków 
i nasion w strąkach oraz wydłużają 
łodygi, które stają się skłonne do 
wylegania. Soja wysiana punktowo 
lepiej wykorzystuje przestrzeń 
życiową, co odzwierciedla większą 
liczbę zawiązanych strąków trójna-
siennych o wyższej MTN.

Zwalczanie chwastów 
i szkodników

Z racji powolnego początkowego 
wzrostu, soja jest wrażliwa na 
zachwaszczenie. Zwalczanie chwa-
stów dwuliściennych przeprowadza 
się przedwschodowo i nalistnie 
w fazie 1–2 pary trójlistków. Zwal-
czanie chwastów jednoliściennych 
wykonujemy w fazie 5–7 liści. Oprysk 
przedwschodowy przeprowadzamy 
najlepiej w trzecim dniu po siewie, 
gdy rola osiądzie. Gdy siew wykona-
ny był w suchą glebę, oprysk może-
my opóźnić o kilka dni, aż do momen-
tu pękania okrywy nasiennej soi. 
Z przeprowadzonych badań wynika, 
że soja jest wrażliwa na uboczne 
działanie wszystkich herbicydów 
nalistnych. Ostrożnie należy postę-
pować i przestrzegać dawek herbicy-
dów, zwłaszcza na glebach lekkich, 
gdyż mogą powodować długo utrzy-
mującą się fitotoksyczność. Obecnie 
do odchwaszczania soi zalecane są 
następujące środki chwastobójcze: 
Sencor Liquid 600 SC, Afalon Dys-
persyjny 450 SC, Boxer 800 EC, 
Stomp Aqua 455 CS i Corum 502,4 
SL, które zwalczają chwasty dwuli-

W roku 2017 w Krajowym Rejestrze 
znajduje się 12 odmian soi w pięciu 
grupach wczesności.
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ścienne. Z kolei do zwalczania chwa-
stów jednoliściennych i samosiewów 
zbóż zaleca się Agil 100 EC, Fusilade 
Forte 150 EC, Targa Super 05 EC.

Choroby i szkodniki nie stanowią 
większego zagrożenia dla soi. Może na 
niej wystąpić mozaika soi, bakteryjna 
ospowatość soi, mączniak rzekomy, 
septorioza, a w warunkach wilgotnej 
i ciepłej pogody w trakcie dojrzewania 
może wystąpić zgnilizna twardzikowa. 
Do głównych szkodników zaliczamy 
przędziorka chmielowca, oprzędzika 
pręgowatego i śmietkę kiełkówkę. Ze 
względu na małą powierzchnię upra-
wy soi w Polsce zagrożenie z ich strony 
jest znikome. Do ochrony soi przed 
zachwaszczeniem, chorobami i szkod-
nikami zaleca się stosowanie Środków 
Ochrony Roślin zarejestrowanych dla 
tego gatunku i opublikowanych w Zale-
ceniach Ochrony Roślin lub dostęp-
nych na stronie internetowej Minister-
stwa Rolnictwa.

Dojrzewanie soi i zbiór 
nasion

Dojrzewanie odmian soi uzależ-
nione jest ściśle od warunków pogo-
dowych, rejonu upraw i wczesności 

odmian. Dojrzewanie przypada na 
okres od III dekady sierpnia do końca 
września. Dojrzewanie soi obserwuje 
się u większości odmian żółknięciem 
liści i takim ich opadaniem, że nad-
ziemna część rośliny w pełnej dojrza-
łości pozostaje tylko rozgałęzioną 
łodygą ze strąkami. Zbiór powinien 
być wykonany wówczas, gdy wszyst-
kie strąki są brązowe, nasiona wybar-
wione, twarde i uwalniają się w strą-
kach pod wpływem potrząsania, 
a nasiona soi w roślinie osiągają wil-
gotność 12–16 proc. Osiągnięcie 
takiej wilgotności wskazuje na opty-
malny termin zbioru. Soja powinna 
zejść z pola w drugiej połowie wrze-
śnia lub do połowy października. 

Nasiona w strąkach muszą oddać 
wilgoć do połowy października. Jeże-
li to nie nastąpi do tej pory, dalsze 
oddawanie wody nie będzie już moż-
liwe. Zbioru dokonuje się kombaj-
nem zbożowym wyposażonym 
w adapter do bezpośredniego zbioru 
nasion soi, przy maksymalnie opusz-
czonym zespole żniwnym. Obroty 
bębna kombajnu powinny wynosić 
od 400–600 na minutę, a wysokość 
cięcia 6 cm .

Na plantacji niezachwaszczonej 
prędkość jazdy kombajnu powinna 
wynosić maksymalnie 4–5 km/
godz., co pozwala ścinać rośliny 
bardzo nisko, ograniczając tym 
samym straty nasion. Na planta-
cjach wylęgniętych zaleca się stoso-
wać odpowiednie podbieracze. 
W latach o niekorzystnych warun-
kach pogodowych w fazie dojrze-
wania odmian soi i słabego dosy-
chania nasion, po zbiorze nasiona 
należy dosuszyć do wilgotności 14 
proc. Dosuszanie nasion powinno 
odbywać się w temperaturze nie 
przekraczającej 35o C.

Należy pamiętać, że nasiona soi 
bezpośrednio po zbiorze nie nadają 
się spożycia. 

Warunkiem stosowania nasion soi 
jako dodatku do paszy jest ich ter-
miczna obróbka.

Proces ten poprawia strawność 
białka, włókna i tłuszczu poprzez 
usuwanie aktywności trypsynu 
(zawartość w nasionach ok. 6 proc.), 
gwarantując przy tym czystość mikro-
biologiczną paszy.

Termiczna obróbka dla poszcze-
gólnych grup zwierząt powinna wyno-
sić: dla drobiu 140° C, bydła 130° C, 
trzody chlewnej 120° C. 

Opracowanie:
Mgr inż. Jolanta Puczel

kierownik Działu 
Badawczo-Doświadczalnego

COBORU SDOO w Krzyżewie

Zbiór powinien być wykonany, gdy wszystkie 
strąki są brązowe, a nasiona wybarwione, 
twarde i uwalniają się w strąkach pod wpływem 
potrząsania, a nasiona soi w roślinie osiągają 
wilgotność 12–16 proc.
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Jakość nasion poznasz po zielonym 

ŚLIWIŃSKI Marek
Gospodarstwo rolne, Przedsiębiorstwo usługowo - wykonawcze 
SOLIDEX Sp. z o.o., Rosochata
 
„Technologia FIX FERTIG sprawdza się na moich polach
 i mogę ją polecać".

„Firma saatbau polska, jako jedyna na polskim rynku 
zaoferowała mi nasiona soi gotowe do siewu – szczepione bakteriami 
brodawkowymi. Technologia FIX FERTIG zastosowana przez 
saatbau polska pozwoliła mi zaoszczędzić czas, a przede wszystkim 
dała mi gwarancję jakości nasion dzięki temu uzyskałem wysokie plo-
ny i wspaniałe stanowisko dla roślin następczych.”

saatbau polska Sp. z o.o. 55-300 Środa Śląska ul. Żytnia 1, tel.: +48 71 399 55 00, 
fax: +48 71 317 37 99, polska@saatbau.com, www.saatbau.com/pl

SAATBAU POLSKA
Jedyne nasiona szczepione na rynku!!!

  oszczędność czasu 
- gotowe do siewu

  gwarancja precyzyjnej 
aplikacji szczepionki

 intensywny rozwój
 bakterii

 doskonałe zaopatrzenie
 w azot

pewność równomiernego
 dojrzewania

gwarancja żywotności
 bakterii do momentu siewu

bakterie + polimer = FIX FERTIG

Tel: +48 71 399 55 00
Szczegółowa technologia uprawy opracowana przez saatbau oraz dane przedstawiciela na Twoim rejonie
znajdziesz na www.saatbau.com/pl

wolne od
GMO - pewny zbyt

MASZ PYTANIE?
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Ze względu na dynamiczny rozwój 
areału tego gatunku w Polsce coraz 

więcej rolniczych instytutów badaw-
czych włącza się w programy, których 
celem jest zdobycie jak największej 
liczby informacji na temat soi. 
W doświadczeniach wieloletnich 
sprawdzane są różne elementy agro-
techniki jak: normy wysiewu, gęstość 
siewu, terminy siewu , efektywność 
herbicydów ale również wartość 
odżywcza i możliwość przerobu 
nasion soi w polskich warunkach. 
Coraz szersza wiedza płynąca zarów-
no z opracowań naukowych, jak 

i z coraz bogatszego doświadczenia 
rolników przekłada się na wzrastającą 
i stabilniejszą efektywność uprawy 
soi. W zmiennych warunkach klimatu 
Polski rolnicy coraz celniej podejmują 
dobre decyzje związane z optymalną 
agrotechniką. Duże ułatwienie, a także 
potwierdzenie rosnącego znaczenia 
soi, stanowi fakt, że w roku 2016 zare-
jestrowano aż 9 nowych herbicydów 
i 1 insektycyd do stosowania w tej 
uprawie. Efektywne zwalczanie chwa-
stów jest jednym z najistotniejszych 
elementów agrotechniki soi, przez 
wielu określanych nawet mianem 
„punktu krytycznego”, ponieważ jest 
to roślina bardzo źle reagująca na kon-
kurencję ze strony chwastów. Obecnie 

tak szerokie spektrum substancji 
aktywnych zarejestrowanych do zasto-
sowania w soi ułatwia indywidualne 
podejście do każdej plantacji i wybór 
najbardziej korzystnego rozwiązania, 
skutecznie usuwającego chwasty, bez 
efektu fitotoksycznego dla soi. 

Doświadczeni rolnicy, stosujący 
prawidłową agrotechnikę, uzyskują 
bardzo stabilne w wieloleciu plony 
między 2,5 a 3 tony z hektara. Coraz 
częściej pojawiają się też gospodar-
stwa, gdzie dużo lepsze wyniki na 

poziomie 3,5 a nawet 4 ton z hektara 
nie należą do rzadkości. W roku 2016 
zdecydowanie ustabilizowała się rów-
nież cena soi w skupie. Jesienią rol-
nik, w przypadku sprzedaży ilości 
min. 24 tony, mógł uzyskać średnio 
1300–1500 zł/t. Przy plonie rzędu 
3 t/ha daje to przychód na poziomie 
prawie 4000 zł/ha. Jeżeli dołożymy do 
tego fakt, że soja pozostaje uprawą 
niskonakładową, kalkulacja ekono-
miczna wykazuje wprost, że na tej 
uprawie można osiągnąć niezły zysk.  

Soja pokazała moc!
Soja jest jedną z najcenniejszych roślin uprawnych na świecie, 
najważniejszą rośliną oleistą.  Obok nasion bogatych w wysoko 
wartościowe białko (35–42  proc.) i tłuszcz (18–22 proc.), które są 
powszechnie używane w produkcji żywności i pasz, stanowi doskonały 
element zrównoważonego płodozmianu i jest rewelacyjnym przedplonem 
pod rośliny następcze, szczególnie zbożowe. Rok 2016 potwierdził, że soja 
na dobre zadomowiła się na polskich polach. 

Soja jest doskonałym przedplonem 
dla pszenicy ozimej czy kukurydzy. 
Jej atutem jest oddziaływanie 
fi tomelioracyjne i fi tosanitarne na glebę.
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Wraz ze wzrostem areału uprawy, 
znacznie zwiększyła się również licz-
ba podmiotów zainteresowanych sku-
pem soi. Coraz częściej firmy skupo-
we dzwonią do firm oferujących 
materiał siewny soi z prośbą o wska-
zanie rejonów uprawy tej rośliny – 
poszukują możliwości zakupu więk-
szych ilości. Powoli w soi kształtuje 
się rynek sprzedającego – popyt zaczy-
na przeważać nad podażą. 

Jednym z trendów rynkowych 
wspierających te procesy jest rosnąca 
popularność i atrakcyjność żywności 
„bez GMO”. Trudno wyobrazić sobie 

produkcję takiej żywności bez soi 
niemodyfikowanej genetycznie. Na 
dziś jedyny surowiec spełniający te 
wymagania może pochodzić tylko 
z pól polskich rolników. Zastosowa-
nie w paszy i dodatkach do żywności 
polskiej soi pozwala na wytwarzanie 
produktów wolnych od GMO, pod-
nosi ich atrakcyjność i możliwości 
zbytu. Bezpośrednio przekłada się to 
na rosnące zapotrzebowanie na soję 
z rodzimej produkcji.

Należy pamiętać, że soja przynosi 
bardzo cenne korzyści nie tylko pod 
względem czysto ekonomicznym. 

Dzisiejsze rolnictwo w Polsce bardzo 
często bazuje na uproszczonym pło-
dozmianie. Rzepak – pszenica – psze-
nica, to system, który powtarza się na 
wielu polach i niesie ze sobą ryzyko 
nasilenia występowania patogenów, 
którym sprzyja taka monokultura. 
Jednym z naturalnych rozwiązań jest 
wprowadzenie do płodozmianu 
roślin innych gatunków. Warto przy 
tym wybierać te, które mają dodatko-
we zalety. Soja jest doskonałym 
przedplonem dla pszenicy ozimej 
czy kukurydzy. Cennym atutem soi 
jest jej oddziaływanie fitomelioracyj-
ne i fitosanitarne na glebę. Dzięki 
głębokiemu i dobrze rozbudowane-
mu systemowi korzeniowemu soja 
penetruje głębsze warstwy gleby 
i działa na nią rozpulchniająco. Przy 
okazji pobiera z głębszych warstw 
wypłukany potas i azot, a także uwal-
nia i pobiera związany chemicznie 
z minerałami, niedostępny dla innych 
roślin fosfor. Soja pozwala stwarzać 
warunki dla wzrostu lub utrzymania 

żyzności i biologicznej aktywności 
gleby. Oczyszcza stanowisko z cho-
rób podstawy źdźbła, a ziemia po 
takiej uprawie jest dobrze napowie-
trzona, z licznymi kanalikami. Duże 
znaczenie ekonomiczne ma również 
azot pozostały w resztkach pożniw-
nych. Soja żyje w symbiozie z bakte-
riami brodawkowymi asymilującymi 
wolny azot z powietrza, który potem 
jest dostępny dla roślin następczych. 
Szacuje się, że na skutek wszystkich 
opisanych powyżej procesów soja 
jest w stanie pozostawić po sobie ok. 
50–100 kg N/ha oraz 20–40  kg P2O5, 
70–120 kg K2O i dodatkowo 25–35 kg 
magnezu. Zwiększenie ilości próch-
nicy poprawia własności sorpcyjne 
i strukturę gleby.

Nasiona SAATBAU to produkt gotowy 
do siewu, inokulowany odpowiednim 
szczepem bakterii Bradyrhizobium 
japonicum, które dzięki zastosowanemu 
systemowi szczepienia pozostają żywe 
nawet powyżej trzech miesięcy od 
naniesienia na materiał siewny
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Finalnie najważniejszym jest fakt, 
że gospodarstwa, które wprowadziły 
soję na swoje pola, wyraźnie sygnali-
zują zwyżki plonu pszenicy, uprawia-
nej następczo. Wzrost waha się 
w przedziale od 500 kg do nawet 1000 
kg z ha. Większy plon, oszczędności 
na nawożeniu, mniejsze problemy 
z chorobami to cenne efekty prostego 
zabiegu, jakim jest wzbogacenie pło-
dozmianu.

Warto podkreślić, że firma SAAT-
BAU posiada najszerszą ofertę pod 
względem wczesności, co pozwala 
dobrać odpowiednią odmianę do 
uprawy w każdym rejonie Polski. 
Właściwa wczesność to maksymalne 
wykorzystanie potencjału plonotwór-
czego roślin bez ryzyka wysokiej wil-
gotności przy zbiorze. 

Materiał siewny przygotowywany 
jest na specjalnie do tego zbudowanej, 
jedynej tego typu linii w kraju. Wbrew 
pozorom, właściwe przygotowanie 
nasion soi nie jest procesem prostym. 
Są one bardzo wrażliwe na pękanie 
i nawet upadek z wysokości 1 m może 
spowodować mikropęknięcia uszka-
dzające zarodek, czego efektem jest 

brak kiełkowania. Większość linii do 
transportu nasion w zakładach nasien-
nych nie jest przystosowana do prze-
noszenia tak delikatnego towaru. 
Następnym elementem jest kwestia 
inokulowania nasion bakteriami bro-
dawkowymi. Nie wszystkie preparaty 
z bakteriami dostępne na rynku nada-
ją się do soi. Nie ma preparatów uni-
wersalnych, zawierających bakterie 
współżyjące z każdym gatunkiem. 
Przykładowo, groch  czy bób współży-
je z Rhizobium leguminosarum bv. 
viceae, a soja z Bradyrhizobium japo-
nicum. Nasiona SAATBAU to produkt 
gotowy do siewu, inokulowany odpo-
wiednim szczepem bakterii Bradyrhi-
zobium japonicum, które dzięki zasto-
sowanemu systemowi szczepienia 
pozostają żywe nawet powyżej trzech 
miesięcy od naniesienia na materiał 
siewny. 

W przypadku uprawy soi – jak 
w żadnym innym gatunku – ekono-
micznie najbardziej uzasadnione jest 
stosowanie kwalifikatu, przygotowa-
nego na profesjonalnej linii. Nasiona 
kupione od znajomego czy poprzez 
jakiś portal ogłoszeniowy to ryzyko 

porażki w uprawie. Kwalifikat to gwa-
rancja kiełkowania i czystości odmia-
nowej. Kwalifikat to inokulant z wła-
ściwym szczepem bakterii o długim 
czasie aktywności. Kwalifikat to moż-
liwość uzyskania wszystkich zalet 
wynikających z siewu soi, zarówno 
jako płodozmianu, jak i w produkcji 
wielkotowarowej.  

Uprawa soi jest coraz mniej 
skomplikowana ze względu na 
rosnącą dostępność nowych rozwią-
zań agrochemicznych, ułatwiają-
cych utrzymanie dobrej kondycji 
łanu. Tworzy się coraz więcej punk-
tów skupu, co wynika między inny-
mi z zainteresowania soją non-GMO 
przez producentów żywności. Rol-
nicy uzyskują coraz lepsze wyniki 
plonowania i otrzymują świetne sta-
nowisko dla roślin następczych, 
produkując przy tym roślinę towaro-
wą, którą mogą sprzedać z zyskiem. 
Wszystkie te czynniki jednoznacz-
nie wskazują, że znaczenie soi 
w Polsce będzie rosło. 

Emilia Fink-Podyma
SAATBAU POLSKA Sp. z o.o.

Biostymulatory AGRO-SORB do wszystkich upraw

tel.: +48 34 366 54 49 
e-mail: info@agro-sorb.com

Nr rej. MRiRW S518a/16www.polskieaminokwasy.pl

Rośliny z natury dążą do osiągnięcia swojego maksimum fizjolo-
gicznego, lecz podczas wegetacji występują wszelkiego rodzaju stre-
sy: biotyczne i abiotyczne, które mogą być przyczyną obniżenia 
plonu, a nawet jego całkowitej utraty.

Stosowanie aminokwasów pochodzenia naturalnego jest najsil-
niejszym antystresantem ze wszystkich obecnie znanych biostymu-
latorów.

Dzięki zastosowaniu aminokwasów można osiągnąć znakomite 
zniwelowanie tychże skutków stresowych, a w niektórych przypad-
kach ich całkowite wyeliminowanie. W efekcie uzyskanie zaskakują-
cych rezultatów w postaci: wyrównanego, zdrowego o wysokiej 
jakości oraz wielkości plonu. Oprócz powyższego, energię jaką nosi 
pożywka aminokwasowa można wykorzystać w celu polepszenia 
przyswajania mikroelementów z nawozów dolistnych oraz z powodu 
zwiększenia zdrowotności zmniejszenia zastosowania zabiegów che-
micznych np.: zmniejszenie zużycia fungicydów.

Dlaczego aminokwasy 
wygrywają z innymi biostymulatorami?
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Zaletą pełnotłustych nasion soi, 
w porównaniu z innymi nasiona-

mi roślin strączkowych, jest o wiele 
wyższa zawartość białka ogólnego 
(32–37 proc.) oraz energii metabolicz-
nej (tabela 1). Obecność w nasionach 
tłuszczu (o korzystnym profilu kwa-
sów tłuszczowych) ogranicza koniecz-
ność natłuszczania mieszanek treści-
wych dla trzody chlewnej i drobiu. 

Skład nasion i ich 
wykorzystanie w praktyce

Podstawowym składnikiem pokar-
mowym zawartym w nasionach soi 
pełnotłustej jest białko (analitycznie 
określana zawartość białka ogólnego 
wynosi od 32 do 38 proc. suchej masy) 
(tabela 2). Co ważne, jest to białko 
o wysokiej wartości biologicznej, jego 
skład aminokwasowy jest w 90 proc. 
podobny do białka jaja kurzego uzna-
wanego za wzorzec w analizie porów-
nawczej. Szczególnie ważna jest wyso-
ka zawartość lizyny jako aminokwasu 

egzogennego, którego brak w paszy 
ogranicza przyrosty zwierząt. Podob-
nie jak u innych roślin strączkowych 
soja jest niedoborowa w aminokwasy 
siarkowe (metioninę i cystynę). Zasto-
sowanie pełnotłustych nasion soi, 
podobnie jak poekstrakcyjnej śruty 
sojowej, bilansuje w dawce niedobór 
lizyny wynikający z zastosowania 
ziarna zbóż, które są  niedoborowe 
pod względem tego aminokwasu. 
W konsekwencji zmniejsza to koniecz-
ność dodatku do mieszanki krystalicz-
nej L-lizyny. 

W porównaniu z poekstrakcyjną 
śrutą sojową, pełnotłuste nasiona 
zawierają więcej tłuszczu surowego 
(16–19 proc. suchej masy), który pod-
nosi ich wartość energetyczną. 
Tłuszcz zawarty w nasionach soi 
charakteryzuje się wysokim udzia-
łem nienasyconych kwasów tłusz-
czowych z grupy omega-3 i omega-6, 
pochodnych kwasu linolowego i lino-
lenowego. 

Czynniki antyżywieniowe
Pełnotłuste nasiona soi zawierają 

w swoim składzie liczne substancje 
antyżywieniowe: inhibitory trypsyny 
i chymotrypsyny (w największym 
udziale), lektyny, oligosacharydy, biał-
ka antygenowe (glicyna, β-konglicyna) 
oraz kwas fitynowy. Substancje te 
wpływają m.in. na pogorszenie sma-
kowitości paszy, w wyniku czego 
odnotowuje się zmniejszenie jej pobra-
nia oraz zahamowanie przyrostów 
masy ciała zwierząt. Koncentracja sub-
stancji antyżywieniowych przede 
wszystkim zależy od zastosowanej 
obróbki termicznej.

Surowe nasiona soi 
w żywieniu zwierząt 
przeżuwających

Podobnie jak w przypadku innych 
zwierząt, także w żywieniu przeżuwa-
czy pełne nasiona soi są cennym źró-
dłem niezbędnych aminokwasów 
i bardzo dobrze uzupełniają większość 

Z roślin strączkowych jako komponenty paszowe wykorzystuje się 
nasiona takich gatunków, jak groch, bobik czy łubin. Stanowią źródło 
wartościowego białka, wprowadzają do dawki pokarmowej duże ilości 
energii, w tym niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe oraz składniki 
mineralne i witaminy. Ponadto za ich uprawę wypłacane są premie z tytułu 
zazieleniania terenów rolniczych. 

Tabela 1. Skład chemiczny soi odmian Cataline oraz Toliman (w kg s.m.)

Odmiana Sucha masa 
(proc.)

Popiół surowy 
(proc.)

Białko ogólne 
(proc.)

Włókno 
surowe (proc.)

Tłuszcz surowy 
(proc.) BAW Ca (g/kg) P (g/kg)

Toliman 93,51 5,18 37,22 11,12 12,38 27,41 2,25 7,09

Cataline 92,9 5,2 36,84 11,92 9,8 29,14 1,99 6,58

Analizy wykonane  w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (zbiór soi: w 2012 roku)

Soja w żywieniu zwierząt
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pasz. Jednak dla tej grupy troficznej 
stosowanie soi ma pewne specyficzne 
ograniczenia.

Pierwszym czynnikiem limitują-
cym wykorzystanie w żywieniu prze-
żuwaczy pełnych nasion jest ich cena. 
Pomijając jednak aspekt ekonomiczny, 
z punktu widzenia przydatności 
żywieniowej – w zależności od sposo-
bu ich przetwarzania – pełne ziarna 
soi mogą dostarczać wysokiej jakości 
białka, w różnym stopniu zdolnego do 
rozkładu w żwaczu, nierozpuszczal-
nego i rozpuszczalnego oraz energii 
i mniej lub bardziej dostępnej puli 
tłuszczu.

Po odpowiedniej obróbce termicz-
nej, ziarno soi może dostarczać dodat-
kowe białko nierozpuszczalne w żwa-
czu (RUP) i tłuszcz. Nasiona soi, które 
nie zostały ogrzane, są źródłem degra-
dowalnego i rozpuszczalnego białka.

Nasiona, które nie zostały poddane 
obróbce cieplnej, mogą być skutecznie 
włączane do żywienia bydła. Dostar-
czają rozkładane i rozpuszczalne 
w żwaczu białko oraz energię w posta-
ci tłuszczu. Jednak przede wszystkim 
ze względu na wysoką zwartość tłusz-
czu, bezpieczny poziom udziału tej 
paszy wynosi zaledwie  10 proc. cał-
kowitej suchej masy dawki pokarmo-
wej. Po przeliczeniu, w przypadku 
krów zalecana bezpieczna dzienna 
ilość bezwzględna nie powinna prze-
kraczać zatem 2–2,2  kg.

Surowe ziarna zawierają enzymy, 
które mogą powodować pogorszenie 
jakości części tłuszczu w nasionach. 
Enzymy te obejmują lipazę i lipoksy-
dazę (lipaza może powodować jełcze-
nie). Można je inaktywować w tempe-
raturach wyższych niż 80° C. Lipoksy-
daza sprzyja utlenianiu kwasów tłusz-
czowych i tworzeniu nadtlenków. 
Nadtlenki mogą być toksyczne dla 
mikroorganizmów w żwaczu przy 
wysokim spożyciu. Młode cielęta 
wydają się szczególnie podatne na tok-
syczne działanie nadtlenków i dlatego 
należy unikać surowych nasion soi 
w przypadku dawek pokarmowych dla 

cieląt w wieku poniżej 4 miesięcy. 
Lipoksydazy ulegają zniszczeniu 
w temperaturach powyżej 50° C.

Aby uniknąć problemów związa-
nych z jełczeniem, zaleca się przecho-
wywać surową soję w całości. Aby nie 
była ona podawana bez rozdrobnie-
nia, należy ją gnieść, lub śrutować 
bezpośrednio przed wprowadzeniem 
do mieszanki z ziarnami zbóż. Zaleca 
się, aby mieszanka z rozdrobnionymi 

ziarnami pełnej soi była przygotowy-
wana co 2 tygodnie w zimie (niska 
temperatura otoczenia) i raz tygodnio-
wo w okresie letnim.

Surowe nasiona soi zawierają rów-
nież enzym ureazę, który hydrolizuje 
amoniak z mocznika. Z tego powodu 
na ogół nie zaleca się włączania mocz-
nika do dawek pokarmowych zawiera-
jących surową soję. Mocznik, który 
ma styczność z rozdrobnionymi nasio-
nami może być przekształcany w amo-
niak w stosunkowo krótkim czasie. 
Nagłe pojawienie się dużej ilości amo-
niaku pogarsza dowolne pobranie 
suchej masy dawki pokarmowej, 
a w skrajnych przypadkach może pro-
wadzić do zatruć.

W systemie TMR, jeżeli zastosowa-
no pełną surową soję (bez wstępnego 
rozdrobnienia), wątpliwe jest, aby 
mocznik był narażony na znaczący 
kontakt z ureazą. Jednak w trakcie 
sporządzania mieszaniny kompletnej 
w wozie paszowym, w zależności od 
czynników technologicznych (jakość 
mieszadeł i noży, czas mieszania itp.) 
część ziarna może ulec rozkruszeniu, 
zwiększając aktywność ureazy. Kiszon-
ki sporządzone z mocznikiem (jako 

dodatkiem kiszonkarskim) można 
dość bezpiecznie łączyć z surowa soją, 
ponieważ w prawidłowym procesie 
konserwacji większość lub całość tego 
związku ulega rozkładowi.

Surowe ziarna soi zawierają inhi-
bitory proteaz i inne związki anty-
odżywcze, które mogą zmniejszać tra-
wienie i wykorzystanie białka przez 
zwierzęta monogastryczne. Czynniki 
te nie mają jednak tak znaczącego 

wpływu na przeżuwacze, ze względu 
na ich unikalny metabolizm w żwa-
czu (dezaktywację).

Surowe nasiona soi 
w żywieniu zwierząt 
monogastrycznych

W przypadku zastosowania pełno-
tłustych nasion w dawce pokarmowej 
dla przeżuwaczy, dużą uwagę należy 
zwrócić na samice, ponieważ proces 
obróbki i działanie temperaturą na 
surowy materiał nie niszczy zawar-
tych w nasionach soi fitoestrogenów, 
które będą miały wpływ na cykl płcio-
wy u krów i występowanie u nich rui. 
Pełnotłuste nasiona soi (niepoddane 
procesom obróbki) nie są zalecane 
także dla loch (szczególnie karmią-
cych i prośnych). 

Ponadto, zawsze należy zwracać 
uwagę na możliwość występowania 
mykotoksyn i ich negatywnego wpły-
wu na samicę i jej potomstwo. Jed-
nym z proponowanych rozwiązań 
jest połączenie procesu suszenia 
z krótkotrwałym ogrzaniem surowca 
przez 90–120 sekund w temperaturze 
160–180° C. Pozwala to na wysusze-
nie nasion, a jednocześnie ogranicza 
w nich koncentrację substancji anty-
żywieniowych bez narażenia białka 
zawartego w nasionach na denatura-
cję.

Kolejną grupą wrażliwą na obec-
ność substancji antyżywieniowych są 
prosięta (głównie ze względu na słabo 
rozwinięty przewód pokarmowy 
i układ enzymatyczny). 

Tabela 2. Porównanie średnich zawartości białka ogólnego i tłuszczu surowego 
w nasionach soi oraz w wybranych nasionach roślin strączkowych

Wyszczególnienie Białko ogólne (proc.) Tłuszcz surowy (proc.)

Soja 37,09 
(32,7–42,6)

19,21 
(17,2–23,7)

Groch 20,90 1,40

Łubin żółty 38,50 4,60

(Dane wg prac: Nowak i Wróbel, 2010; Recknagel, 2012)

Pełnotłuste nasiona soi mogą być wykorzystane 
w żywieniu świń, drobiu, przeżuwaczy i zwierząt 
domowych. W większości sytuacji są to jednak 
nasiona poddane odpowiedniej obróbce. 
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Soja może być również poddawa-
na procesowi modyfikacji enzyma-
tycznej. Uzyskuje się wtedy białko 
o obniżonym udziale oligosacharydów 
i białek antygenowych (HP 300), 
wykorzystywane w żywieniu prosiąt. 
Charakteryzuje się ono wysoką straw-
nością aminokwasów, wyższą niż 
w przypadku poekstrakcyjnej śruty 
sojowej, a porównywalną z koncentra-
tami i izolatami sojowymi. Udział 
modyfikowanego enzymatycznie biał-
ka soi u prosiąt do osiągnięcia masy 
ciała 12 kg (po odsadzeniu) może sta-
nowić 5–20 proc. mieszanki pełnopor-
cjowej. Są to jednak procesy mogące 
być przeprowadzane w wyspecjalizo-
wanych w tych kierunkach firmach.

Pełne nasiona poddane 
obróbce termicznej

Poddane obróbce termicznej ziar-
na soi, w przeliczeniu na suchą masę, 
mogą zawierać od 33 do 44 proc. suro-
wego białka, od 15 do 22 proc. tłusz-
czu, a ich przeciętna wilgotność 

wynosi ok. 12 proc,. Średnia wartość 
RUP wyrażona jako procent białka 
surowego dla prawidłowo ogrzanych 
nasion soi powinna być na poziomie 
50 proc. (zbyt wysoka wartość ozna-
cza zbytnie przegrzanie i denaturację 
białka). Dwa najczęstsze sposoby 
obróbki cieplnej to prażenie i ekstru-
zja. Zabiegi te umożliwiają zwiększe-
nie jednocześnie dostarczonej puli 
RUP i tłuszczu. Szczególnie dobre 
efekty daje włączenie tak spreparowa-
nych nasion soi do dawek pokarmo-
wych z dużym udziałem kiszonek 
i innych pasz objętościowych, któ-
rych białko jest w dużym stopniu 
rozkładane w żwaczu. W takiej sytu-
acji podgrzana soja może stanowić 
nawet do 18 proc. całkowitej suchej 
masy dawki pokarmowej (do 3,5 kg/
dz.). Jednak w wielu sytuacjach, gdy 
są stosowane równocześnie inne 
pasze treściwe, wysoki poziom RUP i/
lub tłuszczu w dawce pokarmowej 

zmniejszają zalecaną ilość nasion, 
którą można podawać (ok. 2,5 kg). 
Trzeba także pamiętać, że ekstruzja 
powoduje emulgację tłuszczu i przy-
spiesza jego uwalnianie w żwaczu, co 
może obniżać u krów ilość tłuszczu 
produkowanego w mleku.

Inaktywacja substancji 
antyżywieniowych

Soja, podobnie jak pozostałe rośli-
ny strączkowe, bez odpowiedniego 
przygotowania nie może być stosowa-
na w udziale wyższym niż 3 proc. 
w dawce przeznaczonej dla tuczni-
ków czy też kurcząt.

Nasiona soi mogą być wykorzy-
stane jako źródło białka w gospodar-
stwach, które w prosty sposób mogą 
zwiększyć swoją bazę paszową. Suro-
wiec ten należy poddać procesom 
gotowania, tostowania, ekstruzji lub 
ekspandowania, które ograniczą 
zawartość substancji antyżywienio-
wych. Wtedy tak przygotowany kom-
ponent może stanowić podstawę 

zaopatrzenia w białko trzody chlew-
nej i drobiu, a jego udział w mieszan-
kach może wynosić odpowiednio do 
15 i do 20 proc. Dla hodowców 
wymienione zabiegi wiążą się jednak 
z pewnymi kosztami.

Metodami, które w największym 
stopniu ograniczają w nasionach soi 
zawartość substancji antyżywienio-
wych są mikronizacja i ekstruzja. Poza 
ograniczeniem szkodliwego działania 
związków niepożądanych  zwiększają 
strawność składników pokarmowych 
(białka, tłuszczu) oraz poprawiają 
smakowitość surowca. Dzięki temu 
udział mikronizowanych i ekstrudo-
wanych nasion soi może być wyższy 
w mieszankach (do ok. 15–20 proc.). 
Ich udział może być jednak ograni-
czony przez wysoką cenę (tj. u star-
szych świń nasiona te nie są praktycz-
nie stosowane). 

Kolejnym zabiegiem zmniejszają-
cym głównie aktywność inhibitorów 

proteaz oraz lektyn jest toastowanie 
(polegające na działaniu parą wodną 
o odpowiedniej temperaturze przez 
odpowiedni czas). Ze względu na 
brak całkowitego ograniczenia sub-
stancji niepożądanych (oligosachary-
dów i białek antygenowych) toasto-
wane nasiona soi w mieszankach dla 
prosiąt nie powinny przekroczyć 
8 proc., dla tuczników i loch karmią-
cych – 10 proc., a dla loch prośnych 
1–2 proc. (dane wg dostępnej litera-
tury). 

Inne proponowane metody 
obróbki pełnotłustych 
nasion soi

Aby wykorzystać pełnotłuste 
nasiona soi należy do ich obróbki 
zastosować parę wodną lub suche 
gorące powietrze, dzięki którym 
poziom inhibiotora trypsyny obniży 
się poniżej 5 mg/g. Właściwe dopaso-
wanie warunków obróbki i czasu jego 
trwania ma istotne znaczenie w jako-
ści uzyskanego produktu końcowego 
stosowanego następnie jako kompo-
nent paszowy. Wysoka temperatura 
niszczy większość czynników antyży-
wieniowych. Przy czym dużą uwagę 
należy zwrócić na właściwe dobranie 
i czas działania temperatury. Zbyt 
niska temperatura i krótki czas ogrze-
wania nie wyeliminują substancji 
antyżywieniowych. Nadmierne prze-
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Metodami, które w największym stopniu 
ograniczają w nasionach soi zawartość substancji 
antyżywieniowych są mikronizacja i ekstruzja, które 
dodatkowo  zwiększają strawność składników 
pokarmowych oraz poprawiają smakowitość surowca.
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grzanie wpłynie na denaturację białek 
i wystąpienie reakcji Mailarad, której 
produkty mogą mieć działanie tok-
syczne lub kancerogenne.

W małych gospodarstwach utrzy-
mujących trzodę chlewną i stosują-
cych żywienie na mokro, najprost-
szym sposobem eliminacji substancji 
antyżywieniowych będzie wstępne 
namoczenie, a następnie gotowanie 
nasion soi w parniku. Samo namacza-
nie pełnotłustych nasion soi nie ma 
wpływu na aktywność zawartych 
w nich inhibitorów proteaz (obniże-
niu ulegają oligosacharydy głównie 
z rodziny rafinoz). Dopiero proces 
gotowania (trwający 30–120 minut) 
pozwala na ograniczenie zawartości 
substancji antyżywieniowych. Ten 
sposób przygotowania pełnotłustych 
nasion soi pozwala na zastosowanie 
ich w żywieniu na mokro.

Innym sposobem może być bezpo-
średni zakup urządzenia w postaci 
ekstrudera lub prażalnika, które są 
w stanie przetwarzać surowe nasiona. 
W zależności od wybranego modelu 
jest to koszt od kilku do kilkudziesię-
ciu tysięcy złotych. Cena jest również 
skorelowana z ilością surowca, który 
takie urządzenia są w stanie przerobić 
w ciągu godziny. Oczywiście zasad-
ność procesów obróbki pełnotłustych 
nasion soi będzie uzależniona od 
rachunku ekonomicznego. 

Jednym z prostych rozwiązań jest 
też prażenie, gdzie surowy materiał 
w postaci pełnotłustej soi poddaje się 
działaniu temp. 125° C przez 15 minut 
(w gospodarstwach indywidualnych 
zastosować można prażalniki służące 
do prażenia orzechów). Ponadto pra-
żony surowiec charakteryzuje się 
przyjemnym zapachem, co zwiększa 
jego smakowitość. Według dostępnej 
literatury dopuszczalne poziomy pra-
żonych nasion soi nie powinny prze-
kraczać 5 proc. w mieszankach prze-
znaczonych dla prosiąt, 8 proc. – tucz-
ników i loch karmiących oraz 1–2 proc. 
– loch prośnych

Dr inż. Anna Szuba-Trznadel

Soja, podobnie jak pozostałe rośliny strączkowe, 
bez odpowiedniego przygotowania nie może być 
stosowana w udziale wyższym niż 3 proc. w dawce 
przeznaczonej dla tuczników czy też kurcząt.
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Porady praktyczne
• W żywieniu zwierząt najlepiej stosować nasiona odmian o obniżonym 

poziomie składników antyżywieniowych

• Do żywienia przeznacza się wyłącznie nasiona najwyższej jakości, 
prawidłowo przechowywane – nie porażone mykotoksynami! Nasiona 
po zbiorze wymagają suszenia (do wilgotności 15 proc.)

• Pełnotłuste nasiona soi (ześrutowane) można stosować w mieszan-
kach dla warchlaków i tuczników (należy natomiast zrezygnować 
z ich stosowania w mieszankach dla loch i ich potomstwa). Należy 
pamiętać że są one jedynie uzupełnieniem dla pasz białkowych tj. 
poekstrakcyjnej śruty sojowej oraz rzepakowej 

• W mieszankach o profilu kukurydzianym należy ograniczyć stosowa-
nie nasion soi (źródło NNKT) ze względu na zwiększenie otłuszczenia 
świń i możliwość pogorszenia jakości tłuszczu

• Wysoka zawartość tłuszczu sprawia, że pełnotłuste nasiona soi 
cechują się niską trwałością (przydatność do skarmiania wynosi 
2–3 miesięcy od daty przetworzenia)

• Ze względu na małą smakowitość nasion soi zalecane jest stosowa-
nie substancji smakowo-zapachowych (celem zwiększenia pobrania 
paszy) w przypadku trzody chlewnej

• Wartość pokarmową i strawność składników pokarmowych miesza-
nek z udziałem pełnotłustych nasion soi można zwiększyć poprzez 
procesy uszlachetniania oraz dodatek enzymów paszowych

• Dla dorosłych przeżuwaczy zalecany maksymalny poziom pełnych 
nasion soi wynosi do 10 proc. s.m. dawki pokarmowej w przypadku 
nasion nieogrzewanych i do 18 proc. s.m. dla nasion wstępnie trak-
towanych termicznie. Nasion tych nie powinno się stosować w żywie-
niu cieląt do 4. miesiąca życia.



60

AGRO SHOW to każdego roku 
najbardziej oczekiwana impreza 
branżowa, postrzegana jako doskona-
łe miejsce prezentacji najnowszych 
i najnowocześniejszych maszyn 
oraz urządzeń, a także produktów    
i usług dla rolnictwa. W tym roku 
podczas 4 dni rolnicy mogli zapo-

znać się z kompleksową ofertą nie-
mal 800 wystawców z kraju i zagra-
nicy. Ponadto mieli możliwość spo-
tkania się bezpośrednio z przedsta-
wicielami wszystkich liczących się 
instytucji oraz agencji związanych 
z branżą. AGRO SHOW to otwarta 
przestrzeń – 120 ha. Do dyspozycji 

wystawców oddano aż 136 tys. m2 
powierzchni. Maszyny i urządzenia 
rolnicze można było zobaczyć nie 
tylko na tradycyjnych stoiskach, ale 
również na pasie startowym i pod-
czas pracy na polu. Nie zabrakło też 
oferty producentów nawozów, nasion 
i środków ochrony roślin, a także 

120 ha maszyn
Na wystawie pojawiło się niemal 800 wystawców, których stoiska, 
zajmujące łącznie powierzchnię 136 tys. m2 odwiedziło prawie 112 tysięcy 
osób. Bez wątpienia AGRO SHOW to największa plenerowa wystawa 
rolnicza w Europie i prawdziwe święto branży.
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firm z sektora finansowego oraz wielu 
różnych branż związanych z rolnic-
twem.  

Z naszych obserwacji wynika, że 
AGRO SHOW stało się ważną plat-
formą do poszerzania wiedzy, wymia-
ny poglądów, kontaktów i doświad-
czenia. Każdy zwiedzający mógł zna-
leźć coś dla siebie i produktywnie 
spędzić czas.

PIGMiUR od wielu lat kładzie 
duży nacisk na edukację i szerzenie 
fachowej wiedzy branżowej. Podczas 
AGRO SHOW 2017 odbyły się finały 
organizowanych przez Izbę ogólno-
polskich konkursów: „Mechanik na 

medal” – I miejsce Adam Baworski, 
„Młody mechanik na medal” – zwy-
cięzca Adam Kontowski ZSR Lutu-
tów i „Serwis na medal” – mistrz, 
Raiffeisen Agro-Technika ze Śremu.

Po raz pierwszy, specjalnie 
z myślą o uczniach i nauczycielach, 
przygotowano ścieżkę edukacyjną. 
11 firm specjalnie na tę okazję przy-
gotowało program pokazów, szkoleń, 
konkursów i innych akcji edukacyj-
nych. Cieszyły się sporym zaintere-
sowaniem i będą kontynuowane 
w latach kolejnych.

Do zabaczenia 20–23 września 
2018 r. Również w Bednarach.
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Zawarte w produktach zbożowych 
węglowodany są jednym z trzech 

makroskładników codziennej diety. 
Z jednego grama spożywanych węglo-
wodanów organizm wytwarza 4 kcal 
energii. Węglowodany są najszybciej 
i najchętniej używanym przez orga-
nizm materiałem energetycznym. 
Zarówno niedobór jak nadmiar może 
istotnie wpływać na rozwój chorób 
dieto-zależnych. W szczególności 
dotyczy to takich jednostek choro-
bach, jak: cukrzyca, miażdżyca, oty-
łość czy nowotwory jelita grubego. 

W roku 2016 Instytutu Żywności 
i Żywienia uaktualnił piramidę zdro-
wego żywienia (2009 r.) umieszcza-
jąc produkty zbożowe na trzecim 
piętrze piramidy i aktywności fizycz-
nej. Jest to informacja, iż produkty 
zbożowe, szczególnie pełnoziarniste, 
powinny stanowić ważny element 
zbilansowanego jadłospisu. Do naj-
częściej spożywanych półproduktów 
pochodzenia zbożowego zaliczamy: 
mąki, kasze naturalne, kasze łamane, 
płatki (gniecione), otręby i inne 
(zarodki, kiełki).

Wśród produktów, które zasługu-
ją na szczególna uwagę są produkty 
pełnoziarniste. Zawierają one 
w swoim składzie węglowodany zło-
żone, które stopniowo uwalniają 
energię, minimalizując tym samym 
epizody hiperglikemii w przypadku 
osób cierpiących na cukrzycę. Dodat-
kowo produkty zbożowe pełnoziar-
niste, takie jak: kasza gryczana (palo-
na i niepalona), kasza pęczak, 
quanioa, kasza owsiana, kasza jagla-
na, kasza pęczak orkiszowy, sorgo 
czy ryż są także cennym źródłem 

Dobre zboże wiele może
Produkty zbożowe i zawarte w nich węglowodany stanowią bardzo ważny 
element zbilansowanej diety. Zawartość i rodzaj węglowodanów w pożywieniu 
ma istotny wpływ na stan zdrowia człowieka. U zdrowych osób zaleca się 
dzienne spożycie na poziomie większym niż 50% ogólnego zapotrzebowania 
na energię, u sportowców zapotrzebowanie sięga niemal 75%.
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błonnika, magnezu, wapnia czy biał-
ka roślinnego. 

Błonnik zawarty w zbożach peł-
noziarnistych stanowi ważny ele-
ment żywienia wspomagający pracę 
jelit. Jego składniki nie ulegają roz-
padowi do cukrów prostych i spoży-

cie błonnika nie podnosi poziomu 
glukozy we krwi. Dla osób zdro-
wych, w ramach profilaktyki, zaleca 
się dzienne spożycie błonnika na 
poziomie od 30–40g/dobę. U dzieci 
wylicza się zapotrzebowanie ze 
wzoru wiek + 5 g/dobę. Włączanie, 
w kontrolowanej ilości, produktów 
zbożowych pełnoziarnistych boga-
tych w błonnik zaleca się dla osób 
cierpiących na cukrzycę, miażdżycę 
otyłość czy zespół metaboliczny. Na 
szczególną uwagę w postępowaniu 
żywieniowym należy zwrócić uwagę 
wśród dzieci borykających się 
z zaparciami. Błonnik zwiększa 
zawartość treści pokarmowych oraz 
masy stolca, powodując skrócenie 

pasażu jelitowego i zwiększenie czę-
stotliwości wypróżnień, co zapobie-
ga w konsekwencji zaparciom. 

Magnez zawarty w produktach 
zbożowych, tu na szczególną uwagę 
zasługuje kasza gryczana, która 

zawiera 216 mg/100 g produktu, 
korzystnie wpływa na funkcje 
mózgu, działa przeciwstresowo oraz 
spowalnia procesy starzenia się orga-
nizmu. Niedobry w codziennej die-
cie mogą objawić się nadpobudliwo-
ścią, zaburzeniami w zachowaniu, 
zaburzeniami krążenia czy pracy 
serca. Długotrwały niedobór może 
powodować niedokrwistość. Węglo-
wodany oraz inne cenne składniki, 
takie jak wymieniony magnez, błon-
nik czy cynk występujące w zbo-
żach, bardzo chętnie są wykorzysty-
wanie w diecie zawodowych spor-
towców. Uznaje się, że dieta spor-

towców powinna być stosunkowo 
bogata w węglowodany przy 
uwzględnieniu jego rodzajów.

Rodzaje węglowodanów 
występujących w zbożach 
i klucz wyboru 
najkorzystniejszych

Według najbardziej uproszczonej 
metody podziału, dzielimy je na cukry 
proste i cukry złożone. Termin ten 
odnosi się do liczby jednostek cukru 
występującego w cząsteczce. Cukry 
proste to: monosacharydy – glukoza, 
fruktoza (występująca w owocach), 
galaktoza oraz disacharydy (dwucu-
kry) – sacharoza i laktoza.  Cukry 
złożone to:  polisacharydy – wielocu-

kry i tu występuje np. skrobia, celulo-
za, pektyna, hemiceluloza, błonnik. 
O ilości zawartych w nich węglowo-
danów decyduje rodzaj zboża oraz 
stopień przetworzenia. Z punktu 
widzenia wpływu na stan odżywienia 

organizmu, korzystniejsze jest spoży-
wanie produktów bogatych w węglo-
wodany złożone. Ograniczeniom 
powinny podlegać cukry proste, które 
spożywanie w namiarze mogą przy-
czyniać się do rozwoju otyłości, nad-
ciśnienia, miażdżycy i innych chorób 
dieto-zależnych. Szczególnie ograni-
czenia te powinny dotyczyć dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych cierpią-
cych na choroby dieto-zależne. Zaleca 
się ograniczenia wyrobów pszennych 
dosładzanych, płatków śniadanio-
wych z dodatkiem ulepszaczy i sub-
stancji słodzących czy wyrobów 
cukierniczych.

W roku 2016 w rozporządzeniu 
ministra zdrowia w sprawie grup 
środków spożywczych przeznaczo-
nych do sprzedaży dzieciom mło-
dzieży w jednostkach systemu 
oświaty oraz wymagań, jakie muszą 
spełniać środki spożywcze stosowa-
ne w ramach żywienia zbiorowego 
dla dzieci i młodzieży, zostały okre-
ślone rodzaje produktów zbożowych 
z naciskiem na zwiększenie często-
tliwości wykorzystania produktów 
pełnoziarnistych. Ograniczeniom 
podlegają produkty półcukiernicze 
i cukiernicze, gdzie zdefiniowano 
kryteria dodawanego cukru, tłusz-
czu oraz soli. Kolejno: nie więcej niż 
15 g cukru/100 g produktu, nie wię-
cej niż 15 g tłuszczu na 100 g/pro-
duktu, nie więcej niż 0, 45 g sodu
/1,2 g soli na 100 g produktu.

W żywieniu osób aktywnych 
fizycznie niekiedy stosuje się plano-
wanie posiłków z uwzględnieniem 
produktów z wysokiego przemiału, 
z niższą zawartością błonnika. Szcze-

Węglowodany oraz inne cenne składniki takie 
jak magnez, błonnik czy cynk występujące 
w zbożach bardzo chętnie są wykorzystywanie 
w diecie zawodowych sportowców. 

Błonnik zawarty w zbożach pełnoziarnistych 
stanowi ważny składnik żywienia 
wspomagający pracę jelit.

Sfi nansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
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gólnie w posiłkach około treningo-
wych, kiedy za cel stawiamy sobie 
dostarczenie energii łatwo dostęp-
nej. Planowanie posiłków zwykle 
odbywa się z udziałem dietetyka. 

Analizując aktualne dane epide-
miologiczne związane ze wzrostem 
otyłości, szczególnie wśród dzieci 
i młodzieży, należy zwracać uwagę 
na częstotliwość spożywania oczysz-
czonych zbóż w takich produktach, 
jak wyroby piekarnicze, cukiernicze, 
śniadaniowe i zmniejszać ich spoży-
cie na rzecz pieczywa żytniego, 
razowego, graham, płatków śniada-
niowych owsianych, czy jaglanych. 

Gluten
Gluten jest białkiem roślinnym, 

które występuje w zbożach (pszeni-
ca, żyto, jęczmień). Może znajdować 
się również w owsie. Gluten to mie-
szanina dwóch typów białek: gliady-
ny i gluteiny. Właściwości glutenu, 
który zostaje połączony z wodą, 
nadaje wypiekom puszystość i ela-
styczność. Tę właściwość chętnie 
wykorzystuje się w przemyśle pie-

karniczym i cukiernictwie. Nie każdy 
może spożywać produkty zboże 
zawierające gluten. Osoby cierpiące 
na celiakię (chorobę trzewną), która 
charakteryzuje się trwałą nietoleran-
cją glutenu, muszą całe życie stoso-
wać dietę bezglutenową. Jest to jedy-
na forma leczenia tej nieuleczalnej 
autoimmunologicznej choroby 
o podłożu genetycznym. W przypad-
ku tej grupy gluten działa toksycz-
nie, prowadząc do zaniku kosmków 
jelita cienkiego. W przypadku osób 
cierpiących na alergię lub nietole-
rancję glutenu, którą stwierdza 
lekarz po wykonaniu niezbędnych 
badań, również muszą wyłączyć ze 
swoich posiłków produkty zbożowe 
zawierające gluten. 

Produktami zbożowymi natural-
nie bezglutenowymi są: ryż, (gryka) 
kasza gryczana, kasza jaglana, ama-
rantus, sorgo czy maniok. Planując 
posiłki mamy zatem do wyboru natu-
ralnie bezglutenowe zboża, z których 
z powodzeniem możemy skompono-
wać zbilansowany skład dań. Mogą 
to być: gotowana kasza jaglana 

z dodatkiem jesiennych gruszek, śli-
wek i sezamu; kaszotto z kaszy gry-
czanej z botwinką i porcją pieczonej 
ryby oraz jogurt naturalny z amaran-
tusem i sezonowe owoce.

Na rynku dostępne są już pieczy-
wa, makarony ze znakiem przekre-
ślonego kłosa, który oznacza, że pro-
dukt jest bezpieczny dla osób cho-
rych na celiakię.

Za produkty bezglutenowe uzna-
je się również produkty przetworzo-
ne, w których według ustaleń FAO /
WHO zawartość glutenu nie przekra-
cza 20 ppm (20 mg na kg) i oznacza 
się je międzynarodowym znakiem 
przekreślonego kłosa. 

Bogaty asortyment zbóż, ich nie-
ocenione właściwości zdrowotne oraz 
dostępność, powinny być wystarcza-
jącym powodem do włączania różno-
rodnych produktów zbożowych do 
codziennych posiłków. Warto poszu-
kiwać wiarygodnych informacji o zna-
czeniu zbóż w codziennej diecie oraz 
starannie i świadomie wybierać naj-
lepsze produkty dla siebie i swoich 
najbliższych. 

Materiał edukacyjno upowszechniający, nie może stanowić formy zaleceń w postępowaniu dietetycznym. Zalecenia indywidualne 
powinny być konsultowane ze specjalistą. 

Sfi nansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
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Produktami zbożowymi naturalnie 
bezglutenowymi są: ryż, (gryka) kasza gryczana, 
kasza jaglana, amarantus, sorgo czy maniok. 
Planując posiłki mamy, zatem do wyboru 
naturalnie bezglutenowe zboża
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List zza szafy
W całej okolicy szumi. Do Łaciaków przyje-

chał komornik i… pozajmował im niemal 
wszystko.  Nawet  meble i ubrania, a w tym futro 
Łaciakowej, co całą poprzednią zimę paradowa-
ła w nim dumnie do kościoła. Bo i faktycznie 
dobrze jej w nim było. Ładnie skrojone, świetnie 
układało się na figurze. Wszystkie baby jej 
zazdrościły gdy tak w nim szła. Ja – też. Ale 
gdzie mnie do takiego futra? Ciężką kasę musia-
ło kosztować, a nam się tak dobrze jak Łaciakom 
nie powodzi. To znaczy… Hm, no właśnie.

Okazało się bowiem, że ten biznes Łaciaka, 
który kilka lat temu założył, jakaś hurtownia 
czegoś tam, to wcale mu tak świetnie nie szedł. 
W gruncie rzeczy, szedł całkiem kiepsko i od 
roku, praktycznie ani złotówki nie zarobił. 
A więc z czego było to futro, ten nowy samochód, 
te wypasione rowery dzieciaków…?  To wszyst-
ko, co w oczy sąsiadów tak  kłuło, że niektórzy 
z zazdrości spać nie mogli?! Ano, z… kredytów.

Okazało się bowiem, że jak Łaciakowi kasy 
zabrakło, to wziął kredyt, a ponieważ nic nie 
zarobił, to aby go spłacić, wziął w innym banku 
nowy kredyt, a potem jeszcze jeden, i jeszcze… 
Nie wiedziałam, że tak można brać kredyty 
w różnych bankach. Słyszałam, że istnieje jakaś 
lista dłużników, którym kolejnych kredytów już 
banki nie dają, ale… lista listą, a życie życiem, 
bo Łaciak tych kredytów nabrał tyle, że… No 
właśnie! Że mu wszystko zabrali, a jego długi – 
tak mówią – to jeszcze jego dzieciaki będą spła-
cać.

Cóż, szkoda dzieci, chociaż te małe Łaciaki 
zarozumiałe były ostatnio niemożebnie i swoimi 
ciuchami oraz innymi gadżetami szpanowały 
bez opamiętania. Tyle, że te ciuchy i te gadżety 
były na kredyt. Wątpię, żeby małe Łaciaki to 
wiedziały. Może nawet i Łaciakowa nie wiedzia-
ła, jak naprawdę finansowo stoją, skoro kasa 
w domu była. A teraz – nie wiadomo, co będzie.

Okolica, powiedziałam, szumi, a wręcz wrze. 
Są tacy, co Łaciaków żałują, ale większość ręce 
zaciera z uciechy, że dobrze im tak. Że za 
mądrzy chcieli być, lepsi od innych, to teraz  
mają, na co zasłużyli. 

No cóż, za lekkomyślność trzeba płacić, 
a oni, w każdym razie na pewno Łaciak, lekko-
myślnością wykazali się do potęgi najwyższej. 
Pamiętam, jak babcia Józia wielokrotnie powta-
rzała: „Nie pożyczaj, to zły obyczaj”. I tłumaczy-
ła mi, małej wówczas dziewczynce, że pożyczo-
ne dobrze się wydaje, ale gorzej oddaje. Zapa-
miętałam to na zawsze. Mój mąż wielokrotnie 
się ze mnie naigrywał, że taka jestem zacho-
wawcza i tak się przed kredytami bronię. 
W sumie tylko raz kiedyś kredyt wzięliśmy. I co? 
I nic! 

Janka

Mała czarna może być kawa, ale także sukienka.  
Krótka i  prosta. Oczywiście w kolorze czarnym. 
Spopularyzowała ją niemal sto lat temu francu-
ska projektantka mody Coco Chanel. 

Coco Chanel była osobą wielce dla nas, 
kobiet, zasłużoną, począwszy od roku 1915 roku 
rewolucjonizowała bowiem damską modę, lan-
sując ubrania o prostych sportowych fasonach 
oraz pozbawione ozdób krótkie sukienki. Wśród 
nich właśnie tytułową „małą czarną”. Która od 
tamtej pory nic a nic się nie zestarzała. Nic 
dziwnego, jest to bowiem niezastąpiona w dam-
skiej garderobie  sukienka-baza. Zależnie od 

okoliczności można ją bowiem przy pomocy pro-
stych  dodatków bądź rozbudować, bądź uprościć. 
Np. uzupełniona popielatym żakiecikiem będzie 
stanowiła strój oficjalny, nadający się na zebranie 

czy konferencję, a wspomożona błyszczącą biżuteria 
i odpowiednimi pantoflami – strój wręcz wieczorowy. 
Do tego za każdym razem, rzecz jasna, odpowiednia 
torebka i pantofle. Oczywiście w grę wchodzą wszyst-
kie możliwości pośrednie. Kolorowa apaszka, robiony 

na grubych drutach kardigan, szerokie lakierowany 
pasek z metalową klamrą… Za każdym razem „mała 
czarna” będzie wyglądała inaczej i pasowała do innej 
sytuacji. Bo to taka sukienka… kameleon. Sama zresztą, 
bez żadnych dodatków, też wygląda znakomicie. Dobrze 
jest mieć ją w swojej szafie!

Riuszka     

Zdrowe 
zęby

i związane 
z tym mity
Zdrowie zębów zależy w ogromnej mierze od ich czystości, a nie-

stety nie wszyscy potrafimy o nią umiejętnie dbać. Np. pokutuje mit, 
że zjedzenie przed snem jabłka zastępuje mycie zębów, a to – 
kosmiczna bzdura, bo jabłko, jak każdy inny owoc zawiera cukry, 
które… itd. Rodzice często namawiają dzieci: porządnie wypłucz 
ząbki po myciu! A to też bzdura, bo aby działanie past było efektyw-
niejsze, do płukania należy używać właśnie mało wody. Nie powin-
no się także myć zębów natychmiast po jedzeniu, a zwłaszcza po 
wypiciu  coca-coli, wina, soków czy zjedzeniu owoców cytruso-
wych, bo zawarte są w nich kwasy, które nieznacznie rozmiękczają 
szkliwo zębów i łatwo je wtedy szczoteczka uszkodzić. Także po 
porannym szczotkowaniu zębów nie powinno się niczego jeść ani 
pić przez co najmniej dwie godziny. No, a szczoteczka do zębów to 
nie szczotka do podłogi i wcale nie musi  być mocna i twarda. Nato-
miast skuteczniejsza jest ta z okrągła główką.  

Mała czarna
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Myj ręce!
O tym, że trzeba myć ręce – każdy dobrze wie. Od wczesnego dzieciństwa 

powtarzano nam to nieustannie w domu i w szkole. I słusznie, że powtarzano, 
bo brudne ręce to siedlisko bakterii, które bardzo łatwo mogą się dostać do 
naszego przewodu pokarmowego – całkiem machinalnie dotykamy ręką twa-
rzy i ust. A gdy ręka nie jest czysta… stąd już dalej prosta droga dla tzw. 
„chorób brudnych rąk”.

Jedną z nich jest bardzo groźna żółtaczka pokarmowa (tzw. żółtaczka typu 
A). Powodujące ją bakterie znajdują się w ludzkim kale, stąd tak ważne jest 
zwłaszcza mycie rąk po użyciu toalety. Porządne mycie, a nie tylko opłukanie 
ich zimną wodą! Szczególną ostrożność należy zachować korzystając z toalety 
publicznej, dotykając już po umyciu rąk chociażby klamki. Mógł ją przed 
nami dotknąć przecież ktoś, kto rąk nie umył. 

Zatem – myjmy ręce! Jak najczęściej. Lepsza jest przesada niż… poważna 
choroba. Zwłaszcza, że epidemiolodzy alarmują o coraz częstszych przypad-
kach żółtaczki pokarmowej.

Rybka – raz!
Nie, nie! Nie raz, okazjonalnie 

i od święta, jak to najczęściej bywa, 
ale systematycznie. Dietetycy mówią, 
że co najmniej trzy razy w tygodniu. 
Są bowiem ryby źródłem bardzo 
wielu cennych dla nas składników, 
takich jak kwasy nienasycone, które 
wspomagają układ nerwowy,  wita-
miny A, D i E czy selen, który popra-
wia funkcjonowanie tarczycy, łagodzi 
stany depresyjne i przemęczenie 
oraz… wspomaga sprawność seksu-
alną u mężczyzn.

Są przy tym, wbrew obiegowej 
opinii, łatwe w przyrządzaniu. Trze-
ba rybkę oczyścić, umyć, posolić, 
zawinąć w folię aluminiową i włożyć 
na 10 minut do gorącego (na maksa) 
piekarnika. Można do tej folii włożyć 
jeszcze gałązki zielonej pietruszki, 
kawałki obranego imbiru czy paprycz-
ki chilli – to już według wyboru. 
Smacznego! 

Sezon na jabłka
Późna jesień to szczyt sezonu jabłkowego. Skończyły się już śliwki, maliny 

i inne dojrzewające u nas owoce, a jabłek mamy � do wyboru i koloru. Będzie-
my je co prawda mieli, dzięki nowoczesnym metodom przechowalnictwa, 
przez cały czas, ale w tej chwili są najlepsze. Soczyste i jeszcze pachnące 
sadem. Więc korzystajmy!

Dla smaku i dla zdrowia. Są bowiem jabłka kopalnią drogocennych skład-
ników: potasu (usprawnia pracę serca i układu nerwowego), błonnika (bardzo 
korzystnie wpływa  jelitową florę bakteryjną, leczy zarówno biegunki jak 
i zaparcia) oraz pektyn (zwiększają poziom tzw. „dobrego” cholesterolu, 
a obniżają „złego). Są także jabłka bogatym źródłem przeciwutleniaczy 
uszczelniających naczynia krwionośne i zapobiegających osadzaniu się bla-
szek miażdżycowych, działają odtruwająco i… hartująco – stwierdzono, że 
osoby jedzące dużo jabłek rzadziej łapią przeziębienia i infekcje górnych dróg 
oddechowych. Nie bez powodu mówi się: zjedz jedno jabłko dziennie, a lekarz 
nie będzie ci potrzebny. A zatem…
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Tragedia u Kowalskich wstrzą-
snęła całą okolicą. Nic im do szczę-
ścia nie brakowało – interes szklar-
niowy rozwijał się znakomicie, 
jedyna córka, Marzenka, była nie 
tylko śliczna jak obrazek, ale po 
zamążpójściu obdarzyła ich trójką 
równie ślicznych wnuków, wszyscy 
byli zdrowi… Jednym słowem – żyć 
nie umierać! 

A jednak… Marzenka umarła. 
Nie, nie chorowała na nic, po pro-
stu w jednej ze szklarni zdarzył się 
tragiczny wypadek. Weszła doń, 
żeby urwać bazylii do sałatki, gdy 
nagle runęło na nią wielkie i cięż-
kie okno. Nie miała szans, lekarz 
pogotowia stwierdził śmierć na 
miejscu. Przeprowadzone śledztwo 
nie wykazało niczyjego podejrzane-
go uczestnictwa. Po prostu – zmę-
czenie materiału. Ostatni remont 
tej szklarni miał miejsce dobre parę 
lat temu, a Marzenka, wchodząc, 
trzasnęła mocno drzwiami, co spo-
wodowało obluzowanie się jakiegoś 
detalu. Dochodzenie szybko umo-
rzono. Stary Kowalski uważał jed-
nak, że przyczynił się do śmierci 
córki, nie dopilnowawszy stanu 
szklarni i w dwa tygodnie po 
pogrzebie jedynaczki popełnił 
samobójstwo, wieszając się na stry-
chu.. 

Nie było to jedyne samobójstwo 
w okolicy. Kilka dni po pogrzebie 
Kowalskiego, samobójstwo popeł-
nił, podcinając sobie żyły, niejaki 
Makarczyk Antoni, zresztą znajo-
my Kowalskich, bo w swoim czasie 
chodził razem z Marzenką do szko-
ły. Ki diabeł? Epidemia jakaś, czy 
co? – zastanawiali się ludzie, ale 
śledztwo wdrożone po śmierci 
Makarczyka stanęło na tym, że po 
prostu życie mu się nie układało,  
ot, taki miejscowy nieudacznik 
z niego był, co to miejsca w żadnej 
robocie zagrzać nie potrafił, a do 
kieliszka pociąg miał duży. Rodzi-
ce go z domu wyrzucili, ludzie 
z niego kpili więc i  żyć mu się 
odechciało.

Ano, faktycznie odechciało.

  *    *    * 

Antkowi Marzenka Kowalska 
zawsze się podobała. Jeszcze do 
szkoły nie chodzili, a on za nią 
oczami wodził rozmarzony. Z dale-
ka, bo blisko podejść nie śmiał. 
Marzenka była jedyną córką bogate-
go ogrodnika, a u nich w domu 
dzieci dużo, a chleba mało. Gdzież 
tam jemu do takiej księżniczki? 

Trafili do tej samej klasy, do któ-
rej chodzili razem przez całą pod-
stawówkę. Wtedy było już łatwiej 
zagadać, nawet dłużej porozma-
wiać. Zwłaszcza że Antek dobry 
był z przedmiotów ścisłych, z któ-
rych Marzenka… hm, kulała. Podjął 
się więc pomagać jej w nauce, co 
z wdzięcznością przyjęła, a Kowal-
scy nawet mu jakąś gratyfikację 
z tego tytułu zaczęli wypłacać. Tro-
chę głupio mu było pieniądze od 
nich brać, bo on tę matematykę nie 
dla pieniędzy jej tłumaczył lecz 
z miłości, ale ta kasa się u nich 
w domu bardzo przydawała więc 
tak łączył przyjemne z pożytecz-
nym.

Bo Antek już wtedy zakochany 
był w Marzence. Oczywiście nie 
powiedział jej o tym, kochał ją 
w głębi swej duszy i nie okazywał 
tego na zewnątrz. Bał się, że i ona 
go wyśmieje, i inne dzieciaki też. 
Ale nic nie przeszkadzało mu 
marzyć. Że ona też go pokocha, że 
się pobiorą, że będą mieli śliczne 
dzieci…

Miłość do Marzenki bynajmniej 
nie przeszła mu, gdy po podsta-
wówce ona poszła do ogólniaka, 
a on do zawodówki, po której pod-
jął pracę w fabryce mebli. Długo 
w niej jednak miejsca nie zagrzał, 
bo gdy okolicę obiegła wieść o zarę-
czynach Marzenki (huczne były 
niezmiernie), z rozpaczy zaczął pić 
i szybko go z roboty wyrzucono. Od 
tamtej pory praktycznie nigdzie już 
nie pracował na stałe. W chwilach 
wolnych od kaca łapał jakieś prace 
dorywcze, żeby zarobić na wódkę. 
Akurat Kowalski remontował wtedy 
szklarnie i go najął do tej roboty, bo 
mu żal było chłopaka. Pamiętał 
przecież dobrze, jaki ten Antek był 
kiedyś łebski do matematyki, a tak 

na psy zeszedł. Chciał mu pomóc. 
I pomógł. Po pierwsze, dobrze 

zapłacił, a po drugie, stworzył oka-
zję do zemsty. Nie, nie na Marzence 
ani na Kowalskich! Na tym Marzen-
ki narzeczonym, psia jego mać, 
który nie tylko interes starego miał 
przejąć, ale jego ukochaną sobie 
przywłaszczył. O nie, ja nie mogę 
mieć Marzenki, to i ty nie będziesz 
jej miał! – postanowił Antek, mocu-
jąc nowe okna w dachu szklarni. 
Długo kombinował, jak to zrobić, 
żeby na pozór wszystko wyglądało 
OK, a w rzeczywistości, żeby okno 
przy gwałtowniejszym ruchu spa-
dło i przygniotło znajdującego się 
pod nim człowieka. Tego fircyka 
narzeczonego, co to zaraz po ślubie 
miał do szklarni wejść. To dla swo-
jego przyszłego zięciulka Kowalski 
tak te szklarnie rychtował na glans. 
No i bardzo dobrze! Już mu Antek 
wyrychtuje szklarenkę, jak trzeba.  

Kowalski był z roboty Antka 
zadowolony, nawet premię mu dał 
ponad umówioną zapłatę, co Antek 
przyjął głośnym, acz wewnętrznym, 
rechotem. I zaczął czekać. Na 
moment, kiedy okno przygniecie 
męża Marzenki. Może wtedy, w tej 
żałobie jakiejś przypomni sobie 
o nim, o Antku – marzył.

Marzył i… pił, bo mijały lata 
i nic się nie działo.   W brodę sobie 
pluł, że jednak chyba nie utrafił 
z patentem, bo okno okazało się 
trwale umocowane. Gdy w końcu 
umocowanie jednak trzasnęło, nie 
wiedział o tym, bo leżał gdzieś 
zapity na mur. Dotarła do niego 
dopiero wiadomość o pogrzebie 
Kowalskiego. Zdziwił się, że stary 
popełnił samobójstwo. Niby dlacze-
go?  Że co? Że to z powodu śmierci 
córki? A co się stało, zachorowała 
czy jak? 

Gdy dotarło do niego, że wresz-
cie zadziałał jego patent – zamarł 
z przerażenia. To przecież on sam, 
to swoimi własnymi rękami on, 
Antoni Makarczyk, zabił jedyną 
miłość swojego życia! Na co mu 
takie życie?!

Ewa Kłosiewicz  

Córka ogrodnika
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Puszysta wystawa
Pod koniec września br. w Bielsku Podlaskim odbyła 

się tradycyjna wystawa królików rasowych. Tym razem 
jednak organizator  (Podlaski Związek Hodowców Króli-
ków Rasowych i Drobiu Ozdobnego) zaprosił do udziału 
także hodowców  z  Litwy, Łotwy i  Słowacji, a więc była 
to pierwsza wystawa międzynarodowa.  Do oceny zgło-
szone zostały  823 króliki różnych ras (największe osob-
niki ważyły ponad 10 kg, najmniejsze – mniej niż 1 kg), 
z których bardzo wiele uzyskało oceny wybitne, tj. 96 
punktów na 100 możliwych. Profesjonalni sędziowie oce-
niali długość uszu, gęstość, połysk i sprężystość futra, 
umięśnienie i jakość uzębienia „eksponatów”. 

WIADOMOŚCI ROLNICZE
Miesięcznik Podlaskiego ODR w Szepietowie

Rybka na widelcu
Tegoroczne Regionalne Dni Rybactwa w Skoczowie 

odbywały się już po raz 15. Tradycyjnie ważnym elemen-
tem tej wrześniowej imprezy  były Doroczne Mistrzostwa  
w Przyrządzaniu Ryb Słodkowodnych dla uczniów szkół 
gastronomicznych. W tym roku pierwsze miejsce zajęli 
Angelika Podbioł i Daniel Rzesiowski z Zespołu Szkół 
nr 2 w Pszczynie za filet z pstrąga podany z risotto ze 
słonecznika, dyni i rzepy. Miejsce drugie przypadło Iwo-
nie Rajwa i Darii Pawlicze z Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzę-
biu Zdroju, które przygotowały Roladkę z pstrąga gotowa-
nego w wodzie z kiszonego ogórka z masłem, podanego 
z puree imbirowo-dyniowym, zieloną salsą i chrustem 
z pora. Natomiast  Pstrąg gotowany, podany z sosem ryb-
nym, orzechową belugą, sałatką z kopru włoskiego z zie-
lonym jabłkiem i oliwą lubczykową  przyniósł III miejsce 
swym wykonawcom, tj. Markowi Lubańskiemu i Adria-
nowi Millerowi z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Han-
dlowych w Bielsku Białej.

ŚLĄSKIE AKTUALNOŚCI ROLNICZE
Miesięcznik Śląskiego  ODR w Częstochowie

wieści…wieści…

Cud natury spod Gryfi na
Lonely Planet (wydawca znanych przewodników tury-

stycznych) opublikował książkę, w której znalazło się 50 
najbardziej zdumiewających cudów natury z całego świa-
ta, a wśród nich, obok Wielkiego Kanionu w Arizonie czy 
greckiej wyspy Santorini – jeden cud z Polski. Mianowi-
cie tzw. Krzywy Las, znajdujący się pod Gryfinem.  Skła-
da się on z ponad 400 sosen, które rosną wbrew prawom 
natury, tj. zakrzywiają się pod kątem prostym, tworząc 
literę „C”. Tak tajemniczego i dziwnego lasu nie ma 
nigdzie indziej na świecie. 

Istnieje wiele teorii na temat tego, dlaczego  te drzewa 
tak dziwnie rosną. Mówi się m.in. że w 1945 roku (drze-
wa zostały posadzone tuż przed II wojna światową) prze-
jechały po nich czołgi, uszkadzając je, inni twierdzą, że 
uszkodzenia wykonano celowo dla celów stolarskich… 
Jaka jest prawda, nie wie nikt.

KURIER ROLNICZY
Miesięcznik Opolskiego ODR w Łosiowie

Dziarski 150-latek 
Bank Spółdzielczy w Brodnicy to najstarszy bank 

spółdzielczy w Polsce. Założył go w roku 1862 polski 
patriota, sędzia Mieczysław Łyskowski jako Towarzy-
stwo Pożyczkowe dla Przemysłowców Miasta Brodnicy 
i Okolicy. Zawsze, mimo różnych trudności, był ostoją 
polskości, w okresie zaboru pruskiego był jedynym pol-
skim bankiem w Brodnicy, a działalność Towarzystwa 
walnie przyczyniła się do rozwoju przemysłu i rzemio-
sła polskiego. Obecnie nadal jest obrońcą polskiego 
kapitału i z sukcesami konkuruje z bankami zagranicz-
nymi. Posiada sieć 38 placówek na terenie czterech 

województw (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazur-
skie, pomorskie i mazowieckie), a dowodem najwyższej 
jakości świadczonych przezeń usług jest wydana w sierp-
niu br. decyzja KNF potwierdzająca przygotowanie 
banku do pełnienia działalności poza strukturami Banku 
Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie. Tym samym 
BS w Brodnicy jest drugim samodzielnym bankiem spół-
dzielczym spośród ponad 500 działających w Polsce.

WIEŚ KUJAWSKO-POMORSKA
miesięcznik Kujawsko-Pomorskiego ODR w Minikowie
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Poziomo:
1) pan na zagrodzie, 7) „... w koronie”, film Kazimie-
rza Kutza, 10) artystyczny - nad festiwalem, 11) 
ozdoba przypinana do sukni, 12) część Trylogii 
Sienkiewicza, 13) komediowe widowisko scenicz-
ne, 14) pomiarowa z manometrami, 16) "łapacz" 
drogówki, 17) amerykański kuzyn jelenia, 18) ukry-
ta w oponie, 20) gładzi drewno, 23) stała płaca za 
określony okres pracy, 24) koński przysmak, 26) 
cięty lub doniczkowy, 28) rybacki z kutrami, 29) 
łyk, 30) chorwackie miasto nad Adriatykiem, 33) 
czubata papuga, 35) pomaga w trawieniu, 38) np. 
koturn, 39) odgłos pracy silnika, 41) imię Różyca 
z „Nad Niemnem”, 42) budynek dla bydła, 43) syn-
tetyczna tkanina, 44) cielęce na talerzu, 45) dbał 
o finanse króla, 46) filozof z Rotterdamu

KRZYŻÓWKA Z FIRMĄ
Pionowo:
1) służy do ścierania tablicy, 2) prowizoryczny budynek przezna-
czony do przechowywania sprzętu gospodarskiego, 3) turystyczna 
na piersi, 4) osłania żarówkę, 5) ściereczka do zlewu, 6) ... Przybo-
ra (z Kabaretu Starszych Panów), 7) starożytny materiał pisarski, 
8) futrzany szal, 9) bukietowy dodatek, 15) nadbudówka nad kon-
dygnacją, 19) obcy dla Ziemian, 21) wielki strach, 22) luźny kawa-
łek papieru, 25) wynalazca żarówki, 27) dawny przyrząd do przę-
dzenia, 28) specjalista od sadów, 29) bujanie, ko?ysanie, 31) krótki 
dla sprintera, 32) rozwidlona gałąź, 33) ma zielony miąższ, 34) 
personalna do wypełnienia, 36) „Tristan i ...”, 37) dzieło nieznane-
go autora, 40) potrzebne oskarżonemu
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, uporząd-
kowane od 1 do 18, utworzą rozwiązanie. Prosimy przesyłać je 
wyłącznie mailem: redakcja@eZagroda.pl. 

Tadeusz Głupczyk
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Model BWH 3.6 BWH 4.2 BWH 5.4
szerokość [m] 3.6 4.2 5.4
waga [kg] 8000 10000 12000
zapotrzebowanie mocy [KM] 200–240 250–300 300–350
liczba zębów 12 14 18
max głębokość robocza [cm] z bocznymi lemieszami do 15 cm; bez bocznych lemieszy do 30 cm
liczba talerzy przednich – średnica 
talerza fi  510 28 32 44

liczba talerzy tylnych – średnica 
talerza fi  460 18 20 24

typy zabezpieczeń sp – zabezpieczenie spręzynowe
k – zabezpieczenie kołkowe

rama hydraulicznie składana system - h
wyposażenie standardowe dwa rzędy talerzy zagarniających Ø 460, piasty bezobsługowe, ekrany 

boczne, oświetlenie, wózek, hydrualiczna regulacja pracy, hamulce 
pneumatyczne lub hydrauliczne

wały doprawiające ceownikowy tandem, dyskowy, daszkowy, rurowy, ceownikowy

PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH www.agro-tom.eu

- dwa rzędy talerzy zagarniających fi  460
- trzy rzędy redlic, kolejne dwa rzędy talerzy
– wał doprawiający
–  rama hydraulicznie składana – system H
–  hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne
–  hydrauliczną regulacje pracy,

Agregat 
wielozadaniowy BWH
przeznaczony 
do uprawy bezorkowej

Agregat BWH jest wyposażony w:

Dodatkowo maszyna posiada wózek 
doprawiający zamontowany wewnątrz 
agregatu, co znacznie poprawia jego 
pracę w polu oraz wyważenie w czasie 
transportu.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /POL <FEFF005B004E006100200070006F006400730074006100770069006500200027005B004A0061006B006F015B01070020006400720075006B006100720073006B0061005D0027005D00200055007300740061007700690065006E0069006100200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F300770020005000440046002000700072007A0065007A006E00610063007A006F006E00790063006800200064006F002000770079006400720075006B00F30077002000770020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E002000200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F017C006E00610020006F007400770069006500720061010700200077002000700072006F006700720061006D006900650020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000690020006E006F00770073007A0079006D002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B005700790073006F006B006100200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0107005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


