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Znaczenie
formulacji

Rolnicy zajmujący się hodowlą 
bydła mlecznego zwracają coraz więk-
szą uwagę na uzyskanie najwyższej 
czystości paszy w zbiorze zielonki. Ta 
z kolei przekłada się na wydajność 
produkcji mleka i kondycję stada, 
a tym samym utrzymanie przewagi 
konkurencyjnej. SaMASZ, producent 
maszyn rolniczych, dostarczający na 

rynek innowacyjne technologie do 
zbioru zielonki, od lat tworzy rozwią-
zania, które mają wpływ na wysoką 
jakość paszy. Kierując się tą dewizą 
firma dokonała ostatnio m.in. zmian 
konstrukcyjnych w popularnym mode-

lu kosiarki dyskowej KDF 341 S. 
Kształt obudowy spulchniacza został 
zmieniony w sposób umożliwiający 
wyeliminowanie zjawiska przedwcze-
snego zrzucania skoszonej zielonki na 
ziemię. Wydłużono obudowę, co 
udrożniło przepływ skoszonej zielon-
ki i obniżyło ryzyko zapychania się 
maszyny. Dzięki zmianom konstruk-
cyjnym zmniejszono minimalną sze-
rokość pokosu, a więc wyeliminowano 
problem trafiania skoszonej masy pod 
koła ciągnika. Wszystkie te rozwiąza-
nia przekładają się na czystość paszy, 
ograniczenie strat wartości pokarmo-
wej oraz bardziej ekonomiczny zbiór 
zielonki.

Czołowa kosiarka dyskowa KDF 
cieszy się popularnością na łąkach 
całego świata, o czym świadczy sprze-
daż ponad 4 tys. sztuk. Na zaufanie 
klientów wpływa trwałość, łatwość 
obsługi, sprawdzona konstrukcja oraz 
zapewnienie czystości paszy i ochro-
ny darni. 

Acetamipryd to jedna z substancji 
czynnych należących do grupy neo-
nikotynoidów. Na rynku środków 
ochrony roślin możemy ją spotkać 
w wielu preparatach. Występują one 
w trzech formulacjach: oryginalnej 
SP oraz dwóch generycznych – SE 
i SL. Wygasły już prawa patentowe 
do acetamiprydu, więc na rynku 
pojawiać się będzie coraz więcej pre-
paratów generycznych (postpatento-
wych) i każda firma będzie mogła 
produkować ten specyfik. 

Czy jednak ich skuteczność jest 
taka sama jak oryginału? Niedawno 
odpowiednie badania przeprowadził 
zespół prof. Romana Kierzka oraz 
Mateusza Szymańczaka z Instytutu 
Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. 
Przedstawiono je podczas konferen-
cji zorganizowanej przez firmę Sumi 
Agro Poland. 

Co wynika z badań? Konkluzja 
jest prosta – stosowanie zamienni-
ków środków ochrony roślin wymaga 
sporej wiedzy i świadomości użyt-

kownika. Przy wciąż rozwijającym 
się rynku preparatów generycznych, 
brakuje specjalistów, którzy potrafili-
by pomóc rolnikom. Wniosek – zda-
niem naukowców – jest jeden. 
W przypadku stosowania innej for-
mulacji niż SP (oryginał) nie mamy 
pewności, czy zamiennik zadziała 
skutecznie lub czy jego działanie nie 

jest obniżone (np. poprzez dodatek 
adiuwanta, który może spowodować 
niepożądany spływ cieczy 
z powierzchni roślin). A producen-
tom rolnym jak zwykle pozostanie do 
rozwiązania dylemat: pewność sku-
teczności czy cena. Każdy zdecyduje 
sam. A może najważniejsze jest wła-
śnie to, że po prostu mamy wybór.

Od lewej: Marta Strzelecka-Berek (kierownik ds. Produktów Rolniczych), Tomasz Mal-
czewski (prezes Zarządu), Daniel Zawada (koordynator ds. Doświadczalnictwa i Roz-
woju Produktów) oraz Urszula Filipecka (dyrektor marketingu)

a tym samym utrzymanie przewagi
konkurencyjnej. SaMASZ, producent
maszyn rolniczych, dostarczający na

Eliminowanie strat



Nowy oddział
W miejscowości Dobre otworzono nowy oddział PRO-

CAM Polska. Tu firma dysponować będzie większą 
powierzchnią biurową i magazynową, które przygotowa-
no w celu zwiększenia wydajności obsługi rolników 
z tego terenu. Gości przywitał dyrektor Regionu Wielko-
polska, Bartosz Nowiński oraz dyrektor Działu Zakupów, 
Piotr Żmijewski. Jednym z najważniejszych punktów 
wydarzenia były wykłady Wojciecha Węglarza i Adama 
Rogalskiego dotyczące programu ochrony oraz nawoże-
nia zbóż, rzepaku i buraka. 

Przypomnijmy, że PROCAM Polska Sp. z o.o. zajmuje 
się doradztwem z zakresu uprawy i ochrony roślin rol-
niczych i ogrodniczych, skupem płodów rolnych (zboże, 
rzepak, kukurydza) oraz sprzedażą i dystrybucją środ-
ków ochrony roślin, nawozów i biostymulatorów oraz 
materiału siewnego. Usługi i sprzedaż świadczone są na 
terenie całej Polski poprzez sieć oddziałów, a także bez-
pośrednio przez przedstawicieli handlowych i agrono-
mów.

O programach ochrony upraw mówił m.in. Adam Rogalski 

Rubaszek 
dwukrotnie nagrodzony

Podczas ostatnich targów AGROTECH aż dwa 
medale zdobyła nowa odmiana jęczmienia jarego – 
Rubaszek, pochodząca z Hodowli Roślin Smolice. 
Rubaszek został nagrodzony za „stabilny plon i odpor-
ność na choroby”. Ze swej strony chcielibyśmy dodać, że 
plon Rubaszka jest nie tylko stabilny, ale też wysoki. 
W 2017 roku odmiana zajęła pierwsze miejsce w plonie 
ziarna w a1 oraz drugie miejsce w a2. W 2016 roku 
Rubaszek także zdobył także wysoką, drugą, lokatę.

W przypadku tej odmiany należy podkreślić, że zgod-
nie z najnowszą Listą Opisową Odmian COBORU z 2017 
roku, Rubaszek jest odmianą o najsztywniejszym źdźble 
i najwyższej odporności na rdzę jęczmienia. Pozostałe 
parametry odporności są również znakomite.

Przypomnijmy, że HR Smolice jest właścicielem ponad 
110 odmian roślin uprawnych, znajdujących się w pro-
dukcji nasiennej.

Adam Skowroński, starszy specjalista ds. marketingu ze złotym 
medalem

Rozszerzone 
zastosowanie

Teldor 500 SC firmy Bayer, przeznaczony do ochrony 
roślin jagodowych i ozdobnych przed chorobami grzybo-
wymi, uzyskał rozszerzenie stosowania. Zgodnie z decy-
zją ministerstwa rolnictwa, środek może być stosowany 
do ochrony przed szarą pleśnią dodatkowych gatunków 
roślin jagodowych: jeżyny, malinojeżyny, porzeczki czar-
nej, białej i czerwonej, borówki wysokiej (amerykańskiej), 
agrestu i żurawiny.

Substancją aktywną Teldoru jest fanheksamid. Jest 
on akceptowany przez odbiorców na wielu europej-
skich rynkach. A zatem roz-
szerzenie rejestracji poprawi 
konkurencyjność i możliwość 
sprzedaży polskich owoców 
jagodowych.

Preparat ma postać płynną 
(koncentrat do rozcieńczania 
wodą). Trwała, niewidoczna 
powłoka, pokrywająca po opry-
sku powierzchnię rośliny, zapo-
biega porażeniu przez grzyba, 
powodującego szarą pleśń. 
Środek najlepiej stosować od 
momentu kwitnienia oraz przed 
i pomiędzy zbiorami. Odstępy 
między zabiegami powinny 
wynosić 7–10 dni. Środek nie 
pozostawia plam na liściach 
i owocach. Teldor 500 SC 
dostępny jest w opakowaniach 
o pojemności 0,5 l w sieci dys-
trybucji w całym kraju. 
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… i twierdzą, że tych dwudziestu lat istnienia nie zmar-
nowaliśmy, a Zagroda staje się pismem coraz ciekaw-
szym, potrzebnym. Jeszcze niedawno liczyła 48 stron. 
Teraz podwoiła objętość, zwiększyła częstotliwość 
wydań. I, co chyba najważniejsze, pozyskała znakomite 
pióra –wybitnych specjalistów ze wszystkich dziedzin 
rolnictwa. Swoje pełne pasji i praktycznych  porad tek-
sty zamieszczają w Zagrodzie znane nie tylko w kraju 
autorytety (przepraszamy, że pominęliśmy naukowe 
stopnie i pełnione funkcje):  Jacek Broniarz, Tamara Jad-
czyszyn, Paweł Kochański, Radosław Kożuszek, Sylwe-
ster Lipski, Piotr Ochal, Andrzej Najewski, Sławomir 
Rajnik, Czesław Siekierski, Czesław Szewczuk, Marek 
Tański, Roman Warzecha, Marcin Wojcieszek… To dzię-
ki nim pismo staje się przydatne w gospodarstwach 
różnych specjalności, nabiera blasku, skutecznie promu-
je współpracujące z nami firmy produkcyjne.

Jego wartością jest też sprawdzany przez Związek 
Kontroli Dystrybucji Prasy nakład. Siłą rzeczy nie mamy 
więc większych kłopotów wydawniczych. Ale samozado-
wolenie jest nam obce, w miejscu stać nie będziemy.

Na zdjęciu:  z okazji jubileuszu  prezes Zarządu Tar-
gów Kielce S.A., dr   Andrzej Mochoń (z lewej strony)  
i Kamil Perz – dyrektor Grupy Projektów  (z prawej) 
przekazali nam gratulacyjny list oraz okolicznościową 
statuetkę. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również 
za konstruktywną krytykę. Ona także jest cenna. (A)

Niedawno obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Straża-
ka. Dzień szczególny, bo tym razem pod hasłem „Ruch 
strażacki – 100 lat dla Niepodległej”. Główne uroczystości 
połączone z wręczeniem odznaczeń i uhonorowań dla 
OSP mających 100 lat i więcej, odbyły się w Sali Wielkiej 
Zamku Królewskiego i na Placu  Zamkowym w stolicy. 
Druhowie-ochotnicy prezentowali się wyjątkowo atrak-
cyjnie, częstowali mieszczuchów wspaniałą grochówką, 
objaśniali zasady działania zgromadzonego sprzętu 
i wozów bojowych , a także urządzili pokazy umiejętno-
ści psów ratowniczych. 

Poznaliśmy też zdobywców Florianów – Strażackich 
Oskarów. Wręczono aż 19 statuetek między innymi w takich 
dziedzinach, jak: infrastruktura, bezpieczeństwo, ochrona 
środowiska i ekologia… Warto jeszcze wspomnieć o kate-
gorii specjalnej „Ratujemy i uczymy ratować”, w ramach 
której strażacy-ochotnicy nauczyli  udzielania pierwszej 
pomocy prawie 30 tys. dzieci. I właśnie  za to fundacja 
WOŚP nagrodziła 13 najbardziej aktywnych jednostek 
OSP.

Na zdjęciu część druhów z OSP Śliwice, pow. Tucho-
la. Ich jednostka, od dawna należąca do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego, liczy sobie, bagatela, 136 lat! 
Z przykrością informują, że dotąd nie zostali zaproszeni 
na żadne centralne uroczystości. (z)

Ratują i uczą ratować

Czytelnicy nas chwalą…

Święto smaku i tradycji
„Lato na wsi – święto smaku i tradycji” są wielotematyczną imprezą o cha-

rakterze edukacyjno-promocyjnym. Organizowana przez K-PODR w Miniko-
wie wystawa ma swoją renomę i cieszy się dużym zainteresowaniem – zwłasz-
cza wśród dzieci. Podziwiają  zwierzęta,  szczególnie psy ras pierwotnych 
i szpice, alpaki, drób ozdobny, gołębią arystokrację, kibicują zawodom krajeń-
sko-pałuckich sikawek strażackich, biorą udział w warsztatach plastycznych 
i w  promocji „Kurczak w domu i w szkole nie tylko w rosole”.

Jednym z głównych punktów minikowskiego święta jest konkurs „Nasze 
kulinarne dziedzictwo – smaki regionów”. To prawdziwa rewia potraw róż-
nych zakątków województwa kujawsko-pomorskiego. Są wyśmienite. Ale  
ponownie palce lizać można będzie dopiero za rok, w połowie maja, podczas 
kolejnego konkursu. (z)
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Parlament uchwalił ustawę, która 
wprowadza nowy rodzaj umowy 
cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie 
zdrowotne i wypadkowe dla pracow-
ników sezonowych. Zawarte w niej 
rozwiązanie wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom rolników korzystają-
cych ze wsparcia innych osób przy 
zbiorach chmielu, owoców, warzyw, 
tytoniu, ziół i roślin zielarskich. 
Nowy rodzaj umowy zapewni dostęp 
do ochrony zdrowia i ubezpieczenia 
wypadkowego dla pomocnika, przy 
jednoczesnym minimum obciążeń 
administracyjno-fiskalnych dla 
zatrudniającego.

Będzie można opłacać składki: 
zdrowotną i na ubezpieczenie wypad-

kowe, chorobowe i macierzyńskie za 
pracownika sezonowego (za dany 
miesiąc do 15 dnia następnego mie-
siąca). W zamian pomocnik będzie 
miał prawo do jednorazowego odszko-
dowania, w sytuacji gdyby doszło do 
wypadku w gospodarstwie rolnym 
w związku z wykonywaniem przez 
niego czynności określonych w umo-
wie o pomocy przy zbiorach oraz 
dostęp do ochrony zdrowia. Składki 
na ubezpieczenie zdrowotne rolnik 
będzie opłacał za pomocnika w wyso-
kości takiej, jaka jest przewidziana za 
domowników rolników prowadzą-
cych działalność wyłącznie w zakre-
sie działów specjalnych produkcji 
rolnej. Natomiast pracownik, zwany 

w ustawie „pomocnikiem rolnika”, 
będzie musiał rozliczyć się z podatku 
od osiągniętych dochodów w kraju, 
którego jest obywatelem.

Dotychczas w sytuacjach wymaga-
jących wsparcia przy zbiorach, 
nagminnie stosowane były umowy 
o dzieło, które nie zabezpieczają osób 
przy nich pracujących i nie przystają 
do charakteru prowadzonej pracy. 
Umowa o pomocy przy zbiorach (na 
odpłatne wykonywanie tych prac) 
będzie zawierana na okres nie dłuższy 
niż 180 dni w ciągu roku kalendarzo-
wego. Rolnik będzie zgłaszał pomoc-
ników do ubezpieczenia w ciągu 7 dni 
od rozpoczęcia świadczenia pracy. 

Biuro prasowe MRiRW

MAXIM chroni
Syngenta wprowadziła na rynek nowy preparat – zaprawę 

MAXIM®Power.  Jej innowacyjne działaniej opiera się na dwóch 
czynnikach: ochronie nasion przed chorobami oraz wzmocnieniu 
siły zakorzenienia. Zaprawa ma w swoim składzie dwie substancje 
aktywne: sedaksan (25 g/l) oraz fludioksonil (25 g/l). Zwalczają ona 
główne choroby zbóż, w tym jedną z najgroźniejszych – ostrą plami-
stość oczkową (Rhizoctonia cerealis). Choroba ta, zwana od wywo-
łującego ją grzyba rizoktonią zbóż, atakuje pszenicę, żyto, pszenży-
to, jęczmień, owies, a także kukurydzę. W pierwszej kolejności na 
atak grzyba narażone są korzenie, jednak najsilniejsze objawy poja-
wiają się dopiero w okresie dojrzewania roślin. Preparat działa też 
bardzo dobrze przeciwko pleśni śniegowej.

Dodatkowo naukowcy badający MAXIM®Power zauważyli, że  
ułatwia on roślinom przezwyciężać niektóre rodzaje stresów, 
w szczególności abiotyczne, związane z suszą lub niedoborem 
wody. (B)

Działamy już od 30 lat i jesteśmy jedną z wiodących 
fi rm w Europie – Marek Łuczak, prezes Syngenta Pol-
ska w trakcie prezentacji nowej zaprawy do nasion

Pomocnik rolnika
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Mechanicy 
wystartowali

Ponownie zainaugu-
rowano zmagania w kon-
kursach organizowanych 
przez Polską Izbę Gospo-
darczą Maszyn i Urzą-
dzeń Rolniczych. Dorośli 
specjaliści rozpoczęli 
rywalizację w „Mechaniku na medal”,  
zaś młodzi kandydaci do zawodu 
walczą o tytuł „Młodego mechanika 
na medal”.

Celem obu przesięwzięć jest wyło-
nienie najlepszego specjalisty od 
maszyn i urządzeń rolniczych. Ale 
organizator chce podkreślić rolę 
i znaczenie wykwalifikowanych pra-
cowników w obsłudze technicznej 
oraz stymulowanie wszechstronnego 
doskonalenia zawodowego i propa-
gowanie usług serwisowych. Najlep-
si zmierzą się w finale praktycznym 
podczas tegorocznej jubileuszowej 
XX Wystawy AGRO SHOW w Bedna-
rach.

Młodzi mechanicy rywalizują już 
po raz szósty. To znakomity spraw-
dzian wiedzy dla wszystkich uczniów 
szkół rolniczych, którzy poważnie 
myślą o związaniu się z branżą 
maszyn. Poprzednie edycje cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem. 
Zapewne magnesem są stypendia 
fundowane przez organizatora, ale 
możliwość wpisania do pierwszego 
CV sukcesu w ogólnopolskim kon-
kursie, również jest znaczącą zachę-
tą. Warto dodać, że nagradzane są 
także szkoły, z których pochodzą naj-
lepsi uczniowie.

(HS)

Oxytree – drzewo jutra 
We Wrocławiu  odbyła się II konferencja naukowa poświęcona Oxytree. 

Wydarzenie zorganizowane przez wrocławskie SITR, IUNG, NOT oraz Oxytree 
Solutions Poland Sp. z o.o. zgromadziło przedstawicieli uczelni wyższych 
i jednostek badawczych, którzy zajmują się sprawdzaniem kondycji szybko 
rosnących drzew w warunkach polskich. Podczas wystąpień zaprezentowano 
wyniki badań po kolejnym sezonie wegetacyjnym. Omówiono m.in. cechy 
biometryczne drzewa, skład liści, wartość opałową oraz zimowanie. 
Przedstawiono również projekty dotyczące wykorzystania drzew w przestrze-
ni miejskiej oraz do rekultywacji terenów zdegradowanych. Spotkanie było 
kontynuacją zeszłorocznych I Warsztatów Naukowych Oxytree, a jego kolejna 
edycja przewidziana jest już na następny rok.  (PB)

Wapnowanie gleb kwaśnych, które 
występują w Małopolsce to ważne 
zadanie zarówno ze względu na aspekt 
rolniczy, jak i środowiskowy. Aspekt 
rolniczy – poprawia jakość gleby i jej 
żyzność. Tym samym lepsza jest jakość 
i wielkość uzyskiwania plonów. Pod 
względem środowiskowym – ponie-
waż aktywność mikrobiologiczna gleb 
bardzo wyraźnie przesuwa się w stro-
nę tych korzystnych właściwości. – 
Pamiętajmy, że gleba jest żywym orga-
nizmem – jednej garści gleby żyznej 
można doliczyć się więcej 
mikro- i mezofauny aniże-
li ludzi na kuli ziemskiej. 
A jeżeli tę garść przeliczy-
my na hektar i na większe 
powierzchnie, to jest to już 
wiele ton żywej materii. 
Ale jeżeli to środowisko 
jest kwaśne, a więc nie 
sprzyjające rozwojowi 
tychże organizmów, siłą 
rzeczy gleba będzie mar-
nej jakości. Również 
żyzność, przydatność 
i plonotwórczość będzie 
słaba – powiedział prof. 
Florian Gambuś, prorektor 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
podczas niedawnej konferencji zorga-
nizowanej przez Kopalnię Wapienia 
„Czatkowice”. 

Z badań IUNG wynika, że średnie 
zużycie tlenku wapnia w naszym 
kraju wynosi ok. 44 kg  na hektar. 
Ale jego  ilość  jest różna w poszcze-
gólnych województwach – od 74 kg 
w dolnośląskim do tylko 15 kg 
w małopolskim. Dr Bożena Smer-
czak z puławskiego instytutu pod-

kreśliła również, że program wapno-
wania powinien w pierwszej kolej-
ności objąć gleby o odczynie bardzo 
kwaśnym i kwaśnym. Jednak rolni-
kom potrzebne jest wsparcie ze stro-
ny ministerstw rolnictwa i środowi-
ska.

Kopalnia „Czatkowice”, organiza-
tor spotkania, jest producentem  
nawozu Gruntcal o wysokiej zawarto-
ści węglanu wapnia (min. 97% Ca 
CO3) i frakcji poniżej 0,08 mm. Dzięki 
wysokiemu rozdrobnieniu, Gruntcal 

ma reaktywność na poziomie 100%, 
co pozwala na uzyskanie bardzo 
dobrego efektu odkwaszenia, przy 
stosowaniu niższych dawek niż inne-
go środka wapniowego o frakcji 
0–2 mm.  Zalecane jest  wykorzysta-
nie rozsiewaczy wyposażonych 
w adapter ślimakowy, który rozsypu-
je nawóz tuż nad powierzchnią gleby. 
To zapobiega znoszeniu go przez 
wiatr. (LB)

Wapnowanie, lepsze plony 
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Doskonałe 
plonowanie

Nowa (zarejestrowana w 2017 r.) 
odmiana pszenżyta ozimego Octavio 
jest w chwili obecnej najwyżej plo-
nującą odmianą w Polsce. 
W doświadczeniach COBORU 
w 2017 roku uzyskała wynik 105 
proc. wzorca na poziomie a1 (na 
przeciętnym poziomie agrotechniki) 
oraz 102 proc. wzorca na poziomie 
a2 (podwyższony poziom agrotech-
niki). Na obu poziomach była naj-
lepsza. Tym samym Octavio potwier-
dziło swój doskonały potencjał plo-
notwórczy, dzięki któremu zdomi-
nowało doświadczenia rejestrowe 
COBORU (lata 2015–2016), gdzie 
uzyskiwało wyniki dochodzące 
nawet do 130 proc. wzorca.

Wysoka odporność na 
choroby grzybowe

Wyróżnia się doskonałą odporno-
ścią na zdecydowaną większość cho-
rób grzybowych. Dzięki temu upra-
wiający go rolnicy, nawet przy niż-

szym poziomie agrotechniki, mogą 
oczekiwać zadowalających plonów 
oraz ziarna wolnego od mykotoksyn.

Mrozoodporność
Poziom zimotrwałości na poziomie 
6,0 w skali dziewięciostopniowej 
sprawia, że uprawiając odmiany 
Octavio, ograniczamy ryzyko wymar-
znięcia upraw nawet podczas bardzo 
niskich temperatur. 

Podwyższona odporność na 
porastanie ziarna w kłosie

Octavio charakteryzuje się pod-
wyższoną odpornością na porastanie 
ziarna w kłosie, co jest cechą szcze-
gólnie pożądaną w latach o nieko-
rzystnym przebiegu pogody (duża 
ilość opadów) podczas żniw. Dzięki 
temu jest bardzo dobrym wyborem 
zarówno da rolników uprawiających 
pszenżyto na cele paszowe jak i dla 
plantatorów nasiennych, którzy ocze-
kują nasion o najwyższej zdolności 
kiełkowania.

(B)

Poznań

107%

117%
141%

130%

120%

101%

104%

119%
113%

115%

105%

117%

120%

Octavio wśród najlepszych

Plonowanie 
odmiany Octavio 
(procent wzorca) 

w poszczególnych 
punktach 

doświadczalnych 
COBORU 

(źródło COBORU 2016)

Wojciech Błaszczak – prezes Zarządu Hodowli Roślin Strzelce

Zarejestrowana w ubiegłym roku nowa odmiana pszenżyta Octavio 
znalazła się wśród nagrodzonych medalem AGROTECH. Czy była warta 
medalu? Nie ma najmniejszej wątpliwości, że tak. Wystarczy spojrzeć na jej 
zalety – plony, odporność na choroby i niskie temperatury. 
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To średniowczesna odmiana kuku-
rydzy na ziarno wyhodowana 

w Saatbau. Została zarejestrowana 
w Polsce w 2017 roku. Dzięki swoim 
właściwościom powinna stać się 
jedną z popularniejszych odmian. 

Casandro (FAO 240–250) jest 
nową, trójliniową odmianą kukury-
dzy ziarnowej. Wyróżnia się wysoki-
mi plonami ziarna o jakości przydat-
nej dla przemysłu młynarskiego, 
szybko dosychającego w polu dzięki 
cienkiej osadce. Charakteryzuje się 
wysoką odpornością na fuzariozę 
kolb i głownię guzowatą. Liczba rzę-
dów ziarna na kolbie wynosi 15–16, 
38–40 ziaren w rzędzie, MTZ 350–
400 g. W trakcie badań rejestrowych 
w latach 2015–2016 Casandro plono-
wało na poziomie 105 proc. wzorca 
tj. 106,3 dt/ha. 

Odmiana toleruje słabsze stanowi-
ska, dobrze znosi wiosenne chłody. 
Cechuje się mocnym wczesnym wigo-
rem. Sprawdza się w różnych warun-
kach glebowo-klimatycznych Polski. 
Materiał siewny Casandro oraz 

wszystkich innych odmian hodowli 
Saatbau zaprawiony jest standardowo 
w technologii OptiPlus, chroniącej 
siewki przed chorobami zgorzelowy-

mi i ptakami. Zaprawa zapewnia rów-
nież szybkie kiełkowanie i wschody, 
dzięki nawozom donasiennym zawie-
rającym fosfor i cynk. (B)

Medale trafi ają do najlepszych
Medale przyznawane na targach AGROTECH to jedne 
z najważniejszych nagród w branży rolniczej. To również 
potwierdzenie najwyższej klasy produktu. W Kielcach nie ma 
przypadku – medal może trafi ć tylko do najlepszych.  W tym 
roku jeden z nich otrzymała fi rma Saatbau ze Środy Śląskiej – 
za nową odmianę kukurydzy Casandro.

Zygmunt Król, prezes Saatbau Polska (pierwszy z prawej) wśród nagrodzonych medalem na targach Agrotech
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Zgrabiarka ZKT
W standardowym wyposażeniu tej niezwykle funkcjonalnej maszyny 

do zbioru zielonek,  wyprodukowanej przez AGRO-TOM  z Pogorzeli, 
znajdują się wałek WOM ze sprzęgłem, układ jezdny na czterech kołach 
(typ tandem), przekładnia renomowanej firmy, dziewięć ramion z trzema 
parami zębów o szerokości 3,5 m – w modelu ZKT 3.5  i jedenaście ramion 
z czterema parami zębów o szerokości 4,1 m – w modelu ZKT 4,1 m. Waga 
zgrabiarek – 400 kg i 550 kg, zapotrzebowanie mocy 30 KM i 40 KM.

Więcej informacji na www.agro-tom.eu

Narodowy dzień świni
Co prawda od konferencji minęło już trochę czasu, ale nawet z pewnym 

„poślizgiem” warto o niej wspomnieć. Została ona zorganizowana przez firmę 
InConventus Group. W spotkaniu wzięło udział ponad 300 hodowców i pro-
ducentów trzody chlewnej z całego kraju. Głównym celem spotkania była 
wymiana doświadczeń oraz rozpoczęcie dialogu między ekspertami z branży, 
przedstawicielami rządu oraz hodowcami i producentami trzody chlewnej. 
A wszystko po to, by zwiększyć konkurencyjność polskiej wieprzowiny na 
rynku europejskim. 

W trakcie konferencji dyskutowano o wielu aspektach działaności hodow-
lanej: o grupach producenckich, które pozwalają rolnikom osiągnąć lepszą 
pozycję na rynku, o zagadnieniach podatkowych dotyczących prowadzenia 
ferm, o dobrostanie zwierząt... Ale chyba i tak jednym z najważniejszych był 
wykład lek. wet. Adama Grabowskiego o bioasekuracji ferm w związku 
z zagrożeniem ASF. 

Już dziś Maksym Kryvonis, prezes InConventus Group, zaprasza wszyst-
kich na trzecią konferencję „Narodowy Dzień Świni”, która odbędzie się za 
rok – 5 marca 2019 r. Warto tę datę zapisać w kalendarzu.

Wojciech Styburski, Agro Integracja Sp. z o.o.

Nowy prezes
W Toruniu odbyło się walne zgro-

madzenie członków Polskiej Izby 
Gospodarczej Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych. Podczas spotkania doszło 
do ważnych zmian w organizacji, 
w tym tej najważniejszej – zmiany 
Zarządu Izby. Frekwencja była wyjąt-
kowo wysoka. W spotkaniu uczestni-
czyło 112 osób z 68 firm. Ostatni rok 
dla Izby był szczególny. Po raz pierw-
szy, w historii w ciągu jednego roku, 
przystąpiło do niej aż 21 przedsię-
biorstw.  Obecnie Izba zrzesza 
ich 95. 

Ważnymi punktami posiedzenia 
było głosowanie dotyczące zmiany 
statutu PIGMiUR. Po jego przegłoso-
waniu wygasł mandat obecnych 
członków zarządu: Aleksandry 
Galik, Józefa Dworakowskiego oraz 
Wiesława Kujawy, którzy stali na 
czele Izby od momentu jej utworze-
nia – spotkania założycielskiego 
w 1998 roku. 

Biorący udział w Walnym Zgro-
madzeniu zgłosili kandydaturę Józe-
fa Dworakowskiego, który zdecydo-
wał się kandydować w jawnych 
wyborach i uzyskał mandat do spra-
wowania funkcji prezesa na najbliż-
szy rok (obecnie prezes wybierany 
jest na roczną kadencję z możliwo-
ścią urzędowania maksymalnie przez 
4 kadencje).

Według nowego statutu większe 
kompetencje i role uzyskała Rada 
Izby, która obecnie będzie bardziej 
zaangażowana w jej prace i opinio-
wanie kluczowych decyzji. Na jej 
czele zasiada przewodniczący Rady, 
którym wybrany został Artur Szym-
czak. (HS)

Józef Dworakowski – nowy prezes Izby
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Pasieka z najwyższej półki
Na tegorocznych targach AGROTECH w Kielcach złotym 
medalem wyróżniona została koniczyna łąkowa Pasieka – bardzo 
ciekawa odmiana, stworzona z myślą o rolnikach i pszczelarzach. 

Od początku prac nad nową 
odmianą koniczyny w Małopol-

skiej Hodowli Roślin założono, że ma 
być to odmiana miododajna. Może 
nie wszyscy wiedzą, że pszczoły 
miodne ras krajowych nie mogą 
korzystać swobodnie z nektaru koni-
czyny łąkowej ze względu na długość 
rurki kwiatowej. Dlatego też najczę-
ściej jest ona omijana przez pszczoły, 
a kwiaty nie są zapylane. Niektóre 
gatunki trzmieli zmuszone są nawet 
do wygryzania otworów z boku rurki 
kwiatowej, aby dostać się do nektaru. 
W trakcie hodowli okazało się, że 
praca selekcyjna nastawiona na skró-
cenie rurki korony prowadzi do spad-
ku plonu zielonej masy. Ale w MHR 
udało się ten problem rozwiązać wła-
śnie w odmianie Pasieka (zarejestro-
wanej w br). 

Pasieka to koniczyna czerwona – 
odmiana średniowczesna o dobrej 
zimotrwałości i małej skłonności do 
wylegania. Ma wydłużoną główkę 
i skróconą rurkę kwiatową, dzięki 
czemu nektar jest łatwiej dostępny 
dla pszczół. Może być uprawiana 
jako roślina z przeznaczeniem na 
paszę oraz jako roślina miododajna. 
Zapewnia wysoki plon masy suchej 
w rejonach o dostatecznej ilości opa-
dów w okresie wegetacji. Stanowisko 
pod uprawę powinno być odchwasz-
czone, zwłaszcza z perzu, który sil-
nie z nią konkuruje. Wysiew przepro-
wadza się zwykle z tzw. rośliną 
ochronną. W sezonie można zbierać 
2–3 pokosy zielonki. Charakteryzuje 
ją dobre tempo odrastania wiosną 
i po pokosach oraz wysoka zawartość 
białka w suchej masie. Jest dobrą 
paszą – zasobną w składniki mineral-
ne (wapń, potas, fosfor, magnez). Jest 
szczególnie cenna w połączeniu 
z paszami energetycznymi dla krów 
mlecznych.

Warto pamiętać, że koniczyna 
poprawia żyzność gleby oraz wzbo-

gaca jej zasobność w materię orga-
niczną. Dzięki dużej ilości resztek 
pożniwnych w glebie zwiększa się  
zawartość azotu, fosforu i potasu. 
Dzięki symbiozie z bakteriami bro-
dawkowymi asymiluje azot atmosfe-
ryczny – nie wymaga więc nawoże-

nia tym składnikiem. W płodozmia-
nie może być rośliną przerywającą 
monokulturę – przyczynia się więc 
do poprawienia zdrowotności i plo-
nowania roślin następczych. Jest  
ważną rośliną w programie zaziele-
nienia. (BL)

Mgr inż. Bogdan Szumański, prezes Małopolskiej Hodowli Roślin z medalem za koni-
czynę Pasieka
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Kilkuset wystawców krajowych 
i zagranicznych, prawie 1000 

zwierząt hodowlanych, dwa dni 
wypełnione pokazami, konkursami, 
spotkaniami edukacyjnymi i handlo-
wymi – tak w dużym skrócie przed-
stawia się program największego 
w Polsce wydarzenia branży rolni-
czej organizowanego w Szepietowie.  

Podczas Wystawy można będzie 
podziwiać najpiękniejsze okazy: bydła 
ras mlecznych i mięsnych, koni, owiec, 
drobiu i królików. Jak na mleczną potę-
gę kraju przystało licznie zaprezentuje 

się bydło. Hodowcy z całej Polski przy-
wiozą ponad 150 krów i jałowic. Wśród 
bydła mięsnego będzie okazja oglądać 
rasy: limousine, charolaise, simental 
i hereford. Jak zwykle widowiskowo 
zaprezentują się konie. Hodowcy poka-
żą okazy rasy polski koń zimnokrwisty 
oraz typ sokólski. 

Szepietowo co roku przyciąga 
wielu krajowych i zagranicznych 
przedstawicieli agrobiznesu. Przyja-

dą znani producenci maszyn rolni-
czych, wyposażenia budynków 
inwentarskich, urządzeń udojowych 
oraz firmy paszowe, nawozowe, 
finansowe i doradcze oraz instytucje 
obsługujące rolnictwo. Nie zabraknie 
również firm dbających o postęp 
hodowlany z zakresu genetyki. 
W sumie na powierzchni ponad 10 
hektarów swoją ofertę zaprezentuje 
ponad 350 wystawców. 

Wystawie towarzyszą Dni 
z Doradztwem Rolniczym, które są 
okazją do skorzystania z komplekso-
wego doradztwa z zakresu produkcji 
zwierzęcej, roślinnej, ekonomiki pro-
dukcji, przedsiębiorczości, ekologii 
i agroturystyki. Tradycją targów 
w Szepietowie jest stoisko informa-
cyjno-promocyjne Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz podle-
głych agencji rolniczych. 

Dużą atrakcją Wystawy będzie 
możliwość obejrzenia unikalnej 
kolekcji ponad 200 odmian roślin 
uprawnych – zbóż, kukurydzy, traw 
oraz roślin strączkowych i oleistych. 
Fachowcy z PODR Szepietowo dora-
dzą i zaprezentują przeprowadzane 
na polach doświadczenia: nawozo-
we, odmianowe i te z ochroną 
roślin.

Kilka dni przed Wystawą ruszy 
V edycja Podlaskiej Szkoły Młodych 
Hodowców. Stałym akcentem progra-
mu będzie też konkurs dla najmłod-
szych hodowców. Dzieci w przedzia-
le wiekowym 8–10 lat zaprezentują 
się ze swoimi „pupilami”... 

Anna Kostro
PODR Szepietowo

X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego
XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym

Targowy Lider 

ZAPRASZAMY DO SZEPIETOWA – 23 i 24 CZERWCA

PATRONAT HONOROWY:
Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel

Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego przyznaliśmy, 

wspólnie z wystawcami, tytuł LIDERA TARGOWEGO już po 

raz szósty! Organizowane w Szepietowie dni z doradztwem 

oraz ekspozycje zwierząt hodowlanych, zwłaszcza bydła 

mlecznego, to imprezy z najwyższej krajowej półki. To też 

niezwykle wartościowa wizytówka regionu słynnego nie 

tylko z produkcji doskonałej jakości mleka. Ogromna w tym 

zasługa Załogi PODR.

Redakcja Zagrody
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Stąd stare przysłowie polskiej wsi, 
że w rolnictwie „Rok płaci, rok 

traci”. Płaci, kiedy przebieg pogody 
sprzyja urodzajom i traci, kiedy plony 
i zbiory są bardzo małe i trzeba nawet 
redukować stada zwierząt.

Otóż ubiegły rok był dla rolnictwa 
rokiem, który „płacił”. Zdaniem eks-
pertów z Instytutu Ekonomiki Rolnic-
twa i Gospodarki Żywnościowej, 
dochody przeciętnego gospodarstwa 
rolnego w Polsce, w porównaniu 
z niekorzystnym dla rolnictwa rokiem 
2016, wzrosły o 12,7 tys. zł, czyli aż 
o 30 proc.!  Był to wynik wzrostu pro-
dukcji roślinnej o 7 proc. i produkcji 
zwierzęcej o 17 proc. Wzrosła zwłasz-
cza produkcja mleka oraz żywca woło-
wego i wieprzowego, większa była 
również produkcja jaj. Największy 
wzrost dochodu osiągnęły gospodar-
stwa rolne produkujące mleko oraz 
utrzymujące zwierzęta karmione ziar-
nem, dobry był ten rok także dla 
upraw ogrodniczych. Najmniejszy 
wzrost dochodów przyniosły rolni-
kom trwałe uprawy polowe. 

W przypadku gospodarstw zajmu-
jących się chowem zwierząt i uprawa-
mi ogrodniczymi dochody gospo-
darstw rolnych były nawet wyższe od 
dochodów parytetowych, tj. średnich 
dochodów pracowników zatrudnio-
nych w innych sferach gospodarki 
narodowej! W sumie wartość produk-
cji rolniczej wzrosła w ub. roku 

o 12 proc. podczas gdy koszty produk-
cji rolniczej zwiększyły się tylko o 2 
proc. O 7 proc. wzrosły w ubiegłym 
roku ceny bydła i aż o 25 proc. wyższe 
były ceny skupu mleka! Inna rzecz, że 
w przypadku mleka jego ceny w 2016 
roku były katastrofalnie niskie. 
W następstwie wzrostu dochodów 
rolników zwiększył się też (o 5 proc.) 
popyt w gospodarstwach rolnych. 

Po wejściu Polski do Unii Europej-
skiej, w której gospodarka nie jest 
w pełni rynkowa, na dochody pol-
skich rolników mniej więcej w poło-
wie składają się obecnie dopłaty ze 
wspólnego budżetu UE. W ub. roku 
do 1,3 mln gospodarstw rolnych 
w Polsce w postaci tzw. dopłat bezpo-
średnich trafiło 14,8 mld zł (średnio 
około 11 340 zł na jedno gospodar-
stwo). Z budżetu państwa z kolei 
pochodziły dopłaty do zaciąganych 
przez rolników kredytów. Wyniosły 
one 208 mln zł.

Wypłacane z budżetu Unii dopłaty 
bezpośrednie są coraz częściej kryty-
kowane także w samej UE. Zdaniem 
wielu ekonomistów, nie uwzględniają 
one nieproporcjonalnie wysokich 
zysków największych gospodarstw, 
osiąganych z tytułu skali produkcji. 
Ergo, nie wspierają one w dostatecz-
nym stopniu obywających się bez 
zatrudniania siły najemnej gospo-
darstw rodzinnych, które są podstawą 
europejskiego modelu rolnictwa. 

Przykładem takiego wsparcia 
z budżetu UE dla gospodarstw rol-
nych może być choćby przykład z Pol-
ski. W 2015 roku, gdy średnia płat-
ność na gospodarstwo rolne wyniosła 
około 10,6 tys. zł, najmniejszy benefi-
cjant otrzymał z unijnej kasy 30,43 zł, 
podczas gdy największy dostał z niej 
prawie 5,5 mln zł (dokładnie: 5 455 
tys. zł). 

Otóż, zdaniem unijnych eksper-
tów, w nowej perspektywie finanso-
wej na lata 2021–2027 dopłaty bezpo-
średnie powinny wzrastać wraz 
z powiększaniem obszaru gospodar-
stwa, ale powinien to być wzrost 
degresywny, a maksymalna wysokość 
dopłat powinna zostać ustalona na 
poziomie 60 tys. euro, tj. około 255 
tys. zł. W Polsce oznaczałoby to ich 
redukcję dla około 4 tys. gospodarstw 
rolnych, do których trafia obecnie 14 
proc. całości dopłat bezpośrednich. 
Oznacza to, że te 3 promille ogółu 
gospodarstw rolnych w Polsce otrzy-
mują obecnie więcej dopłat bezpo-
średnich, niż trafia ich do 750 tys. 
gospodarstw (53 proc. ogółu) 
o powierzchni od 1 do 5 ha użytków 
rolnych! 

Dochody rolników w Polsce są 
terytorialnie mocno zróżnicowane, 
podobnie jak mocno zróżnicowane 
są w poszczególnych regionach 
gospodarstwa rolne. Np. w woj. mało-
polskim, gdzie 81 proc. gospodarstw 

W gospodarce w pełni rynkowej dochody rolników zależą w zasadzie od 
dwóch czynników: wielkości produkcji rolniczej oraz cen, po jakich rolnicy 
mogą swoje produkty zbyć na rynku. Z kolei wielkość produkcji rolniczej 
jest zależna od wielu innych uwarunkowań, ale w pierwszym rzędzie 
zależy ona od pogody.

Dochody rolnikówDochody rolników
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Podobne rezultaty w produkcji 
i handlu zagranicznym produkta-

mi oleistymi osiąga Polska. Jak infor-
muje raport Instytutu Ekonomiki Rol-
nictwa i Gospodarki Żywnościowej 
„Rynek rzepaku – stan i perspekty-
wy”, ujemne dla Polski saldo w han-
dlu oleistymi wyniosło w ub. roku 
około 1,4 mld euro. 

Słaba pozycja Unii Europejskiej 
w produkcji roślin oleistych wynika 
przede wszystkim z niskiej w UE 
produkcji soi, której udział w pro-
dukcji dziesięciu najważniejszych 
roślin oleistych w świecie wynosi 
61,6 proc. Otóż drugie miejsce na 
liście tych roślin, z udziałem 11,3 
proc. zajmuje rzepak, w produkcji 

którego zarówno UE jak i Polska nie 
mają już jednak tak zdecydowanie 
niekorzystnych wyników. Z 63,5 mln 
ton zebranych w ubiegłym roku 
w świecie nasion rzepaku 21,8 mln 
ton, czyli 34 proc. pochodziło z Unii 
Europejskiej. Polski wkład do unijnej 
produkcji rzepaku wyniósł 2,7 mln 
ton, czyli 12,4 proc. Rzepak zajmuje 
w naszym kraju 95–98 proc. areału 
wszystkich roślin oleistych. 

Polska jest trzecim w UE (po Fran-
cji i Niemczech) producentem rzepa-
ku, przy czym jego uprawa jest u nas 
skoncentrowana w województwach 
północnych i zachodnich (woj. 
zachodniopomorskie, dolnośląskie 
i opolskie), w których udział tej rośli-
ny w powierzchni zasiewów docho-
dzi do 16 proc., podczas gdy w takich 
regionach jak woj. łódzkie, podlaskie 
i świętokrzyskie nie przekracza 2 
proc., a w woj. mazowieckim i mało-
polskim wynosi około 3 proc. 

Uzyskiwana w ostatnich latach 
przez producentów cena za ziarno 
rzepaku jest dość opłacalna 
i w porównaniu z ceną pszenicy 
kształtuje się jak 2,5:1. W ubiegłym 

roku było to 2,43:1. Jaka będzie w tym 
roku, na razie trudno przewidzieć, 
ale dyr. biura Krajowego Zrzeszenia 
Producentów Rzepaku i Roślin Biał-
kowych, Sonia Kamińska obawia się, 
że może być niższa niż przed rokiem, 
kiedy to wyniosła średnio 1535 zł za 
tonę. Tegoroczna oferta cen skupu 
mieści się w przedziale 1430–1450 zł 
za tonę. Mimo że podaż ziarna rzepa-
ku z krajowych zbiorów będzie niż-

Achillesowa pięta 
Unii i Polski
Unia Europejska jest drugim w świecie (po 
Chinach) importerem nasion roślin oleistych, 
trzecim (po Chinach i Indiach) importerem 
olejów roślinnych oraz największym w świecie 
(28–29 proc. światowego importu) importerem 
śrut oleistych. 75-procentowy udział w unijnym 
imporcie śrut ma śruta sojowa. W sumie 
samowystarczalność Unii Europejskiej w produkcji 
roślin oleistych oblicza się obecnie na 64 proc.

W tym roku rzepak rośnie na około 700 tys. 
ha i, jak dotąd, jego plony zapowiadają się 
całkiem nieźle. 

rolnych posiada mniej niż 5 ha użyt-
ków rolnych czy w woj. podkarpac-
kim, gdzie udział takich „latyfun-
diów” jest podobny (ponad 78 proc.), 
ubiegłoroczny wzrost dochodów 
gospodarstw rolnych nie został chyba 
nawet dostrzeżony. Co innego 
w takich województwach, jak zachod-
niopomorskie, warmińsko-mazurskie 
czy lubuskie, gdzie powierzchnia 
przeciętnego gospodarstwa rolnego 
przekracza albo zbliża się do 30 ha. 
W tych regionach wzrost dochodów 
z produkcji rolniczej jest na pewno 
bardziej odczuwalny. 

Nawiasem, wzrost dochodów 
w rolnictwie ma obecnie niewielki 
wpływ na sytuację dochodową całej 
ludności wiejskiej. Obecnie połowa 
(50 proc.) dochodów mieszkańców 
wsi pochodzi z pracy najemnej, dru-
gim źródłem ich dochodów (26 proc.) 
są świadczenia społeczne, czyli eme-
rytury i renty. Tylko 10 proc. docho-
dów polskiej wsi pochodzi obecnie 
z działalności rolniczej. 

Charakterystyczną cechą docho-
dów rolników jest ich duża zmien-
ność. Jej przykładem są choćby 
zmniejszające się w tym roku ceny 
mleka. Żyjący głównie teraźniejszo-
ścią rolnicy z niedowierzaniem i nie-
chęcią przyjmują więc informacje 
o prawdziwym wzroście ich docho-
dów nawet w niedalekiej przeszłości. 
Uważają je za zwyczajne „oszustwo”, 
o czym świadczą  ich internetowe 
reakcje na informację o wzroście 
dochodów, przedstawioną niedawno 
na konferencji prasowej przez dyr. 
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej, Andrzeja 
Kowalskiego. Większość uznała ją za 
zwyczajną nieprawdę, za manipula-
cję, „ściemę”, a nawet za próbę podli-
zywania się obecnemu rządowi. Choć 
trafiały się i – pochodzące zapewne 
głównie od mieszkańców miast – 
głosy sprzeciwiające się rzekomemu 
faworyzowaniu rolników i trzymaniu 
ich pod bezpiecznym kloszem KRUS 
i Wspólnej Polityki Rolnej UE. Tym-
czasem siermiężna prawda jest taka, 
że mimo wzrostu dochodów rolników 
dochody mieszkańców wsi są nadal 
o kilkanaście proc. mniejsze od docho-
dów ludności miejskiej, wyższy jest 
też na wsi niż w mieście odsetek tych, 
którzy żyją poniżej poziomu socjalne-
go i poziomu egzystencji.

Anna Grabowska
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sza niż przed rokiem. Bo, zdaniem 
KZPRiRB, o 200 tys. ha mniejszy jest 
w tym roku areał rzepaku, nie wiado-
mo również, jakie będą jego plony. 
W zeszłym roku powierzchnia upra-
wy rzepaku w Polsce wyniosła 
910 tys. ha, a plony oszacowano na 
29,8 kwintali z 1 ha. 

Z danych, którymi dysponuje dyr. 
Kamińska, wynika, że w tym roku 
rzepak rośnie na około 700 tys. ha i, 
jak dotąd, jego plony zapowiadają się 
całkiem nieźle. Ta krzyżówka kapu-

sty warzywnej z kapustą właściwą, 
bo taką właśnie rośliną jest rzepak, 
wyszła z zimy obronną ręką, a na 
Lubelszczyźnie w okresie mrozów 
miała nawet okrywę śnieżną. Gorsze 
warunki były na północy kraju, ale 
i tu straty, np. w Wielkopolsce, miesz-
czą się w granicach 6–8 proc. 

– W zeszłym roku zbiory rzepaku 
też zapowiadały się całkiem nieźle 
– mówi dyr. Kamińska, – ale warun-
ki zbioru były potem bardzo trudne 
i m.in. to było jedną z przyczyn 
zmniejszenia przez rolników 
powierzchni jego zasiewów. 

Zdaniem ekspertów z IERiGŻ, 
rzepak ozimy zajmuje w tym roku 
powierzchnię 800–850 tys. ha, a wraz 
z rzepakiem jarym 860–900 tys. ha. 
Tak więc jego tegoroczne zbiory nie 
muszą być znacząco mniejsze od 
ubiegłorocznych. 

Po akcesji Polski do Unii Europej-
skiej udział rzepaku w powierzchni 

zasiewów w Polsce zwiększył się 
z 3,9 proc. do 8,6 proc., a liczba 
gospodarstw rolnych uprawiających 
rzepak wzrosła z 43 tys. w roku 2002 
do 91 tys. w roku 2016. Do tak wiel-
kiego wzrostu zainteresowania rze-
pakiem przyczyniła się polityka Unii 
Europejskiej w kwestii biopaliw 
i produkcji energii odnawialnej.

Bo popyt na oleje i margarynę jest 
od lat w miarę stały. Spożycie tłusz-
czów roślinnych niemal  już w Pol-
sce nie rośnie i w ubiegłym roku 

wyniosło 24,1 kg na osobę. Jest zresz-
tą i tak ponad dwa razy wyższe od 
spożycia tłuszczów zwierzęcych 
(masła, słoniny i smalcu), które 
wynosi około 10,5 kg na mieszkańca 
rocznie. W sumie spożycie tłuszczów 
w Polsce w ubiegłym roku wyniosło 
34,6 kg, a wydatki konsumentów na 
te produkty nie przekraczały 4,5 
proc. wydatków na żywność i napoje 
bezalkoholowe. 

Dyr. Sonia Kamińska informuje, 
że obecnie około dwie trzecie krajo-
wych zbiorów rzepaku przeznacza 
się do produkcji biopaliw, a tylko 
jedną trzecią do produkcji oleju 
i margaryny. Nawiasem, 81 proc. 
spożywanego w Polsce oleju to olej 
rzepakowy, który – zdaniem dietety-
ków – w niczym nie ustępuje, a nawet 
przewyższa swoimi zaletami oliwę 
z oliwek czy olej palmowy. 

W handlu zagranicznym nasiona-
mi rzepaku Polska osiąga w niektó-

rych latach saldo dodatnie, z kolei 
w innych jest ono ujemne. W handlu 
nasionami wszystkich roślin ole-
istych utrzymuje się na ogół przewa-
ga importu nad eksportem, choć 
bywają i takie lata, kiedy eksport jest 
większy od importu. Inaczej jest 
w handlu olejami roślinnymi, gdzie 
nasze saldo w handlu zagranicznym 
jest od lat ujemne, jeszcze inaczej jest 
to w handlu zagranicznym margary-
ną, gdzie z kolei od lat jest ono dodat-
nie. Najgorzej kształtuje się sytuacja 
w handlu zagranicznym śrutami ole-
istymi, gdzie nasze saldo jest od lat 
bardzo trwale i, niestety, wysoko 
ujemne. 

Najwięcej rzepaku (31 proc. całe-
go importu w sezonie 2016/17) spro-

wadzamy z Ukrainy, najwięcej śrut 
oleistych (56,4 proc.) z Argentyny, 
najwięcej margaryn (40,3 proc.) i naj-
więcej olejów (38,5 proc.) – z Nie-
miec. Warto przy tym podkreślić, że 
Ukraina jest trzecim (po Kanadzie 
i Australii) eksporterem rzepaku 
w świecie (11 proc. eksportu świato-
wego). Udział Kanady w światowym 
eksporcie rzepaku jest jednak abso-
lutnie dominujący (70 proc.).    

Podobnie dominujący jest udział 
Ukrainy i Rosji w produkcji trzeciej 
co do wielkości zbiorów rośliny ole-
istej, czyli słonecznika. W ub. roku 
na te dwa kraje przypadło aż 52 proc. 
światowych zbiorów (48,9 mln ton) 
tej rośliny. 

W perspektywie długofalowej 
perspektywy dla producentów rzepa-
ku i jego przetwórców są obiecujące. 
Gdyż w świecie nadal będzie rosło 
zapotrzebowanie nie tylko na żyw-
ność, ale i na biopaliwa. Z tym, że 
w ostatnim okresie zapał Unii Euro-
pejskiej do przeznaczania produktów 
żywnościowych do produkcji biopa-
liw nieco osłabł. Natomiast w kraju 
zapotrzebowanie na margarynę i olej 
raczej już nie wzrośnie. Zbytu zwięk-
szanej produkcji trzeba będzie więc 
szukać zagranicą. 

Edmund Szot

Około dwie trzecie krajowych zbiorów 
rzepaku przeznacza się do produkcji 
biopaliw, a tylko jedną trzecią do 
produkcji oleju i margaryny. 



Ponad 42% wszystkich rolników, 
którzy w latach 2015–2017* zacią-

gnęli kredyty z dopłatami Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa to klienci Banków zrzeszonych 
w Spółdzielczej Grupie Bankowej. 
Tylko w roku 2017, obsłużyły one bli-
sko 1,9 tys. rolników, co stanowi nie-
malże 41% ogółu rolników korzystają-
cych z takich form finansowania. Jest 
to najwyższy wynik spośród wszyst-
kich banków oferujących kredyty 
z pomocą ARiMR. 

- Banki Spółdzielcze SGB są pod-
stawowymi bankami dla średnich 
i mniejszych gospodarstw rolnych, 
które dominują na polskiej wsi, co 
wynika z danych finansowych za 2017 
rok. Niemniej produkty finansowe Ban-
ków Spółdzielczych SGB doskonale 
sprawdzają się również w gospodar-
stwach wielkoobszarowych oraz w fir-
mach sektora rolno-spożywczego. Bio-
rąc pod uwagę tylko kredyty z dopłata-
mi ARiMR, to właśnie Banki SGB 
udzieliły najwięcej ilościowo kredytów 
polskim rolnikom – informuje Tadeusz 
Matuszewski, dyrektor Departamentu 
Produktów SGB-Banku S.A.

Wg danych ARiMR w latach 2015–
2017 Banki z Grupy SGB udzieliły 

niemalże 11,5 tys. kredytów preferen-
cyjnych o łącznej wartości przekracza-
jącej 1,5 mld PLN – stanowi to ponad 
42% wszystkich kredytów udzielo-
nych rolnikom w kraju, którzy skorzy-
stali z dopłat ARiMR do kredytów. 
W samym 2017 r. skredytowano blisko 
1,9  tys. przedsięwzięć na łączną 
kwotę ponad 412 mln PLN, co stanowi 

niemalże 41% i 40% wszystkich kre-
dytów z dopłatą ARiMR i jednocze-
śnie najwyższy wynik wśród banków 
udzielających tego rodzaju kredytów.

– Tak znaczące zaangażowanie 
umożliwiło nam osiągnięcie pozycji 
lidera w obszarze preferencyjnego 
finansowania agrobiznesu – podkreśla 
Matuszewski

Szczególna pomoc została skiero-
wana do producentów rolnych na 
wznowienie produkcji w gospodar-
stwach poszkodowanych w wyniku 
wystąpienia niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych. Wsparcie udzielone 
przez Banki Spółdzielcze SGB i SGB-
Bank S.A. rolnikom w formie tzw. kre-
dytów klęskowych stanowiło prawie 
50% łącznego zaangażowania wszyst-
kich banków współpracujących 
z ARiMR w tym zakresie.  

– Nasza pozycja w rankingu 
potwierdza, że mamy wysokie kompe-

tencje w finansowaniu rolnictwa i chęt-
nie wspieramy naszych Klientów, peł-
niąc rolę eksperta w tym obszarze. 
Sektor bankowości spółdzielczej od 
zawsze związany jest z rolnictwem, 
dlatego też w Bankach Spółdzielczych 
SGB producenci rolni zawsze mogą 
liczy na lokalnie dopasowaną dla nich 
ofertę produktową, zarówno w zakresie 
finansowania działalności bieżącej, 
jak również finansowania ich zamie-
rzeń inwestycyjnych – dodaje Tadeusz 
Matuszewski.
*Źródło: dane ARiMR za okres 2015–2017

Banki Spółdzielcze SGB 
od lat są liderem preferencyjnego 
fi nansowania rolnictwa

Banki Spółdzielcze SGB są podstawowymi 
bankami dla średnich i mniejszych gospodarstw 
rolnych, które dominują na polskiej wsi.



W szerzej zakrojonej perspekty-
wie, rynek produktów chronią-

cych uprawy przed patogenami nale-
ży uznać za jeden z najszybciej roz-
wijających się. Można powiedzieć, że 
polskie rolnictwo „goni” intensywną 
Europę Zachodnią, a dzielący nas 
dystans skraca rosnącą świadomo-
ścią rolników, zmianami w struktu-
rze wielkości gospodarstw, doborem 
uprawianych gatunków, lepszym 
usprzętowieniem gospodarstw. 

Przestrzeń produkcyjna 
Polski i krajów Europy 
Zachodniej

Poziom nakładów na statystyczny 
hektar produkcji w Polsce jest wciąż 
niższy w porównaniu do krajów 
Europy Zachodniej. nie ma się jed-
nak czemu dziwić. Wiąże się to 
z poziomem uzyskiwanych plonów 
i rodzajem produkcji. W Polsce wciąż 
bazujemy na produkcji zbóż, a naj-
bardziej intensywna uprawa, jaką 
jest pszenica zajmuje tylko 30% 
wśród wszystkich uprawianych 
gatunków zbożowych. 

Intensywność produkcji ściśle 
związana jest z wartością przestrzeni 
produkcyjnej. Jakość polskich gleb 
pod względem żyzności ustępuje gle-
bom z innych krajów. Pozytywne jest, 
że systematycznie poprawia się odse-
tek gruntów z uregulowanym pH. 
Zwiększa się zawartość próchnicy 
i zasobność w składniki pokarmowe. 
Jest to jednak proces długotrwały 
i sporo czasu musi upłynąć do chwi-
li, gdy jakość polskich gleb pod 
względem parametrów, produktyw-
ności zostanie doprowadzona do 
optymalnego poziomu. 

Na poziom uzyskiwanych plo-
nów wpływ ma również przebieg 
warunków pogodowych, całkowicie 
niezależny od działań rolnika. Ze 
względu na nasze położenie i wpływ 
klimatu kontynentalnego przestrzeń 
produkcyjna Polski charakteryzuje 
się mniejszą ilością opadów. Średnie 
opady w Polsce notowane na pozio-
mie od 450 mm do maksymalnie 850 
wypadają słabo w porównaniu 
z opadami wysp brytyjskich, gdzie 
w najsuchszym roku spadło 1020 

Zmiany na rynku 
środków ochrony roślin 
i kierunki rozwoju

Wartość rynku środków ochrony roślin 
w Polsce w perspektywie trzech ostatnich 
latach nieco straciła na tempie wzrostu. 
Spadku należy przede wszystkim upatrywać 
w obniżce kosztów programów ochrony na 
jednostkę powierzchni, mniej zaś w spadku 
ogólnego areału ochrony.

Największą presję na spadek plonu mają 
rdze w tym przede wszystkim rdza żółta, 
fuzariozy jednak najgroźniejszym patogenem 
na plantacjach pszenicy bez wątpienia jest 
septorioza liści i plew.



litrów, a w najbardziej przekropnym 
1889. Oprócz ilości opadów część 
Zachodnia Europy wyróżnia się lep-
szym ich rozkładem. W czasie inten-
sywnej wegetacji wiosną miesięczne 
sumy opadów są znacznie wyższe 
niż w Polsce. Kulminacja najwięk-
szych opadów w Polsce przypada na 
lipiec, gdzie wegetacja zbóż dobiega 
końca. Zachodnia Europa charakte-
ryzuje się również mniejszymi 
zakresami temperatur ekstremal-
nych, zarówno w lecie jak 
i w zimie. 

Jakkolwiek warunki klimatyczne 
mocno sprzyjają wysokości 
uzyskiwanych plonów, nie są 
jednak jedynym czynnikiem 
warunkującym. Wystarczy 
popatrzeć na wzrost pozio-
mów plonowania na prze-
strzeni ostatnich kilkudzie-
sięciu lat, by zrozumieć, że 
oprócz warunków środowiska 
również technologia ma 
ogromne znaczenie. Dla 
porównania w roku 1961 
plony zbóż we Francji kształ-
towały się na poziomie 2,3 
tony z ha, w Wielkiej Brytani 
3,2 t//ha w Niemczech 2,4 t/
ha. W tym czasie średni plon 
zbóż w Polsce kształtował się 
na poziomie 1,8 tony z jedne-
go hektara. Po 45 latach cią-
głego podnoszenia poziomu 
produkcji, plon zbóż we Fran-
cji zwiększył się do 5,7 tony 
(wzrost o 248%) w Wielkiej 
Brytanii do 7,0 t/ha (wzrost 
o 219%) w Niemczech aktual-
nie uzyskiwane plony zbóż to 
7,2 t/ha (wzrost o 300%). Pol-
ska również znacząco popra-
wiła osiągi w produkcji zbóż 
i uzyskujemy obecnie 4 tony 
z jednego hektara (wzrost 
o 182%) jednak widać, że 
w tym zakresie mamy jeszcze 
sporo do nadrobienia. 

Różnice 
w agrotechnologii

Jak więc wynika z analizy 
powyższych danych. Na efekt 
końcowy w dużym stopniu 
wpływa technologia produk-
cji. Poziom nawożenia w kra-
jach zachodniej Europy wg 
Eurostat to około 285 kg NPK 
w Wielkiej Brytanii, 228 kg 

w Niemczech 211 we Francji. Polska 
plasuje się na dalszych pozycjach 
wśród listy stosowania nawozów 
z wynikiem 106 kg NPK/ha. Znaczą-
co jednak nie odbiegamy od naszych 
bliższych i dalszych sąsiadów 
w poziomie stosowania azotu, który 
w Polsce wysiewany jest w ilości 72 
kg/ha, we Francji w ilości 83 kg /ha, 
w Niemczech 111 a w Wielkiej Bryta-
nii 87 kg/ha.

O intensywności ochrony roślin 
można wnioskować na podstawie ilo-
ści zużytych środków ochrony roślin. 
Dane statystyczne podają średnie 

zużycie środków ochrony roślin 
w kraju w tonach. Nie są ogólnie 
dostępne dane dotyczące wielkości 
poszczególnych rynków rozbitych na 
uprawy, jednak jak można wniosko-
wać, poziom ochrony zbóż w krajach 
Zachodniej Europy jest znacząco 
wyższy niż w Polsce. 

W obszarze fungicydów wynika 
to z większej presji patogenów, któ-
rych rozwojowi sprzyja środowisko. 
Od lat w Zachodniej Europie z każ-
dego hektara traci się od kilkuset 
kilogramów do nawet kilku ton ziar-
na zbóż. 
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Największą presję na spadek 
plonu mają rdze w tym przede 
wszystkim rdza żółta, fuzariozy, jed-
nak najgroźniejszym patogenem na 
plantacjach pszenicy bez wątpienia 
jest septorioza liści i plew. Poznając 
biologię patogena staje się jasne, że 
warunki siedliskowe krajów zachod-
nich są idealne do jego rozwoju. 
Grzyb potrzebuje do infekcji trwałe-
go uwilgotnienia roślin trwającego 
dłużej niż kilkanaście godzin. 

To głównie pod tę chorobę kom-
ponowane są wszystkie programy 
ochrony, a preparaty o słabej skutecz-
ności nie mają racji bytu. Błędy 
w stosowaniu zwalczających septo-
riozy programów ochrony sprawiły, 
że skuteczność niektórych fungicy-
dów została zredukowana. Najwięk-
szych strat w walce z chorobą dozna-
ły produkty oparte na substancjach 
należących do strobiluryn. Grupa 
straciła jeden z głównych rynków 
jakim są uprawy zbożowe. Problem 
zaczął dotyczyć ogromnej powierzch-
ni, bo tylko w trzech największych 
krajach areał uprawy zbóż szacowa-
ny jest na blisko 20 mln hektarów 
z czego w Wielkiej Brytanii na 3 mln 
ha, Francji ponad 9 i Niemczech 
ponad 6 mln hektarów. 

Problemy w ochronie roślin
Po zauważeniu ograniczonej sku-

teczności, konieczna była zmiana 
podejścia. W pierwszych latach roz-
woju problemu, zalecenia skuteczne-
go ograniczenia septorioz ewoluowa-
ły w kierunku mieszanin produktów 
triazolowych wspieranych chlorota-
lonilem. Jednocześnie wzrosło tempo 
prac badawczych nad nową grupą 
chemiczną działającą w inny sposób 
niż tracące skuteczność fungicydy.

Z końcem pierwszej dekady bie-
żącego stulecia rozpoczął się szybki 
rozwój produktów opartych na sub-
stancjach należących do nowej grypy 
chemicznej – karboksyamidów. Grupa 
charakteryzuje się odmiennym od 
wcześniej stosowanych mechani-
zmem i działa poprzez inhibicję 
dehydrogenazy bursztynianowej 
(SDHI). Karboksyamidy pojawiły się 
w portfelu większości koncernów 
wprowadzających nowe substancje 
na rynek. Wysokie zapotrzebowanie 
na skuteczną chemię ze strony rolni-
ków oraz intensywne prace nad 
nowymi substancjami i formulacjami 

po stronie producentów środków 
ochrony roślin skutkują szybkim roz-
wojem nowych preparatów. Wiodące 
koncerny chemiczne wprowadzają 
już kolejną generację produktów 
z nowej grupy chemicznej.

Karboksyamidy 
vs strobiluryny

Karboksyamidy pod wieloma 
cechami są podobne do strobiluryn. 

Korzyści płynące z zastosowania, to 
przede wszystkim wyższy poziom 
skuteczności na trudne do zwalcze-
nia patogeny jak septorioza paskowa-
na liści. Zapewniają długotrwałe 
zabezpieczenie przed infekcją choro-
botwórczą a dodatkowo wykazują 
działanie interwencyjne, czyli nisz-
czą patogena nawet po zainfekowa-
niu rośliny. Jest to szczególnie ważne 
w przypadku chorób, które charakte-

Dzięki karboksyamidom rośliny lepiej wykorzystują 
składniki pokarmowe dostępne w glebie, 
oszczędniej gospodarują wodą i co najważniejsze 
są bardziej odporne na stresy różnego rodzaju 
w tym głównie stres oksydacyjny. 
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ryzują się długim rozwojem w sta-
dium utajonym. Nowa grupa charak-
teryzuje się również silnym działa-
niem fitotonicznym czyli wprowa-
dzeniem procesów fizjologicznych 
w chronionej roślinie na wyższy 
poziom produkcyjny. Dzięki karbok-
syamidom rośliny lepiej wykorzystu-
ją składniki pokarmowe dostępne 
w glebie, oszczędniej gospodarują 
wodą i co najważniejsze są bardziej 
odporne na stresy różnego rodzaju 
w tym głównie stres oksydacyjny. 
Dobrze ochronione rośliny charakte-
ryzują się dłuższym okresem wegeta-
cji dzięki mniejszej produkcji etyle-
nu, czyli hormonu przyspieszającego 
starzenie się roślin.

Przy wielu korzyściach płynących 
z użycia nowych fungicydów zasad-
ne jest więc pytanie, czy strobiluryny 
mają jeszcze rację bytu. Okazuje się, 
że problem odporności nie dotyczy 
wszystkich regionów, upraw i cho-

rób. Wśród patogenów atakujących 
zboża większość z nich jest wciąż 
wrażliwa na starsze grupy substancji 
chemicznych. Europejscy producen-
ci zbóż wciąż sięgają po mieszaniny 
karboksyamidów z substancjami star-
szych generacji poszerzającymi spek-
trum zwalczanych chorób. Różne 
mieszaniny triazoli, chlorotalonilu, 
strobiluryn z karboksyamidami dają 
większe możliwości ochronne i bar-
dziej wszechstronne zabezpieczenie 
przed chorobami. 

Należy również dodać, że strobi-
luryny wciąż świetnie działają jako 

produkty poprawiające efekty fitoto-
niczne. Od producenta rolnego zale-
ży, jaki produkt wybierze i jaki pro-
dukt najlepiej sprawdza się w jego 
warunkach. Z punktu widzenia użyt-
kownika a także z pozycji środowi-
skowej ważne jest utrzymanie różno-
rodnych narzędzi w walce z choro-
bami grzybowymi.

Sytuacja na rynku polskim
W Polsce przy mniejszej presji cho-

rób co prawda odnotowuje się przy-
padki powstania odporności na nie-
które grupy chemiczne jednak proces 
ten nie jest zaawansowany w swym 
rozwoju. Wciąż w wielu gospodar-
stwach bazuje się tylko na substan-
cjach należących do grupy triazoli. 
Substancje te, wciąż wykazują wysoką 

skuteczność zwalczania patogenów, 
mimo że niektóre z nich dostępne są 
na polskim rynku od wczesnych lat 
osiemdziesiątych. Nie oznacza to, że 
nie ma potrzeby sięgania po najnow-
sze osiągnięcia laboratoriów chemicz-
nych. Korzyści jakie niesie ze sobą 
nowoczesna chemia zwracają ponie-
sione koszty z nawiązką. Warto więc 
sprawdzić, jak działa produkt w róż-
nego rodzaju warunkach. 

Na organizowanych przez dostaw-
ców środków ochrony roślin poka-
zach polowych warto przyjrzeć się 
efektom, które niesie nowa chemia. 
Wyjazd na niektóre farmy pokazowe 
jest tym bardziej uzasadniony, że 
w tym roku w sprzedaży znów poja-
wia się kilka nowości. Wśród nich 
sporo opartych na nowej grupie che-
micznej.

Marek Tański

Europejscy producenci zbóż wciąż sięgają po 
mieszaniny karboksyamidów z substancjami 
starszych generacji poszerzającymi spektrum 
zwalczanych chorób.

Korzyści jakie niesie ze sobą 
nowoczesna chemia zwracają 
poniesione koszty z nawiązką. 
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W połowie ubiegłego stulecia 
zaczęły następować szybkie 

zmiany. Wprowadzono nowe rośliny 
które dzięki intensywnym pracom 
hodowlanym zaczęły plonować na 
wysokim poziomie. Czas ten to też 
rozwój różnego rodzaju środków 
ochrony, które były w stanie utrzy-
mać wypracowany potencjał gene-
tyczny. Ich rozwój następował szyb-
ko, w latach siedemdziesiątych 
można było rozwiązać już niemal 
wszystkie problemy jakie towarzy-
szyły produkcji roślinnej.

Obecnie na rynku jest wiele pro-
duktów, które odegrały ogromną rolę 
w produkcji żywności. Przez lata sto-
sowania sprawiły, że wiele plantacji 
zostało ochronionych przed niszczą-
cym działaniem patogenów. 

Trudno wybrać te najważniejsze, 
ale w niniejszym artykule pokusili-
śmy się o stworzenie specyficznego 
rankingu w oparciu o wielkość rynku 

i długość istnienia, znaczenie dla 
poprawy plonowania, wpływ na 
wielkość produkcji żywności oraz na 
znaczenie dla polskiej produkcji rol-
niczej. Każdy z wymienionych pro-
duktów z naszej „top listy” może 
pełnić rolę lidera a nasza ocena jest 
subiektywna i poparta tylko doświad-
czeniem i percepcją opracowujących 
artykuł. 

Listę top 10 najważniejszych pro-
duktów i substancji aktywnych 
otwiera na miejscu dziesiątym man-
kozeb, który w Polsce znany jest 
przede wszystkim z produktu Ditha-
ne NeoTec 75 WG, a także jako kom-
ponent produktów wieloskładniko-
wych, wykorzystywanych głównie 
do ochrony warzyw i ziemniaka. 
Substancja chroniąc przede wszyst-
kim plantacje ziemniaka przed zara-
zą, sady przed parchem czy wiele 
gatunków warzyw przed mącznia-
kiem rzekomym przyczyniła się do 

poprawy zaopatrzenia w żywność, 
a także wpłynęła na poprawę zdro-
wotności wielu populacji, łatwy 
dostęp do witaminy C dostarczanej 
razem z ziemniakami i warzywami 
poprawił ogólną odporność na choro-
by u ludzi. 

Na miejscu dziewiątym naszego 
rankingu umieściliśmy herbicydy 
triazynowe reprezentowane przez 
atrazynę, terbutylazynę, symazynę, 
trifluralinę czy metrybuzynę. Wymie-
nione substancje herbicydowe ode-
grały ogromną rolę w produkcji roślin-
nej na świecie. Trifluralina (Treflan®) 
chroniła uprawy zbóż i rzepaku zaś 
atrazyna głownie w produkcie Gesa-
prim® a później w produktach gene-
rycznych wykorzystywana jest na 
ogromną skalę w uprawie kukurydzy, 
przyczyniając się do zwiększenia plo-
nowania i ograniczenia głodu na świe-
cie. Do tej pory atrazyna pozostała 
zarejestrowana w wielu krajach świa-

10 najważniejszych 
substancji aktywnych
W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić, że jeszcze w latach 
pięćdziesiątych ubiegłego stulecia świat cierpiał głód. Nie chodzi tutaj 
tylko o biedne kraje Afryki czy Azji, ale niedostatek żywności odczuwany 
był również w wielu krajach Europy. 



ta. W Europie ze względu na bardziej 
korzystny profil ekotoksykologiczny 
wykorzystuje się terbutyloazynę 
(Lumax®). Uprawy ziemniaka, łubi-
nów i niektórych warzyw wciąż chro-
nione są przed chwastami z użyciem 
metrybuzyny znanej głównie jako 
produkt Sencor®.

Miejsce ósme przyznaliśmy glifo-
satowi, który stosowany jest na ogrom-
ną skalę w produkcie Roundup® 
i jego generykach. Przez lata dzięki 
produktom opartym na glifosacie 
ludzkość zaoszczędziła miliony robo-
czogodzin ciężkiej pracy. Totalne her-
bicydy przyczyniły się do odzyskania 
i zagospodarowania rolniczego milio-
nów hektarów gruntów, które bez 
użycia substancji wymagałyby niebo-
tycznych nakładów finansowych. 
Pozwoliły też na rozszerzenie płodo-
zmianów. Technologia Roundup 
Ready polegająca na uprawie roślin 
zmodyfikowanych genetycznie odpor-
nych na substancję glifosat odsunęła 
na plan dalszy widmo głodu i sprawi-
ła, że dla wielu ludzi dostęp do żyw-
ności stał się łatwiejszy.

Miejsce siódme przypadło pro-
duktowi Mospilan 20 SP, który repre-

zentuje całą grupę insektycydów 
neonikotynoidowych. Dwa rodzaje 
substancji, między innymi bezpiecz-
ny acetamipryd znajdujący się w pro-
dukcie Mospilan 20 SP i spośród 
innych, systemiczny, długodziałający 
tiametoksam będący składnikiem 
insektycydów i zapraw insektycydo-
wych to produkty, bez których tony 
żywności nie miałyby szans znaleźć 
się na stołach konsumentów. 

Miejsce szóste zarezerwowaliśmy 
dla produktu Amistar 250 SC, który 
reprezentuje szeroką grupę fungicy-
dów opartych na substancjach aktyw-
nych należących do grupy chemicz-
nej o nazwie strobiluryny. Fungicydy 
strobilurynowe charakteryzują się 
szerokim spektrum działania. Znako-
micie ograniczają występowanie 
wielu chorób grzybowych powodo-

wanych przez najróżniejsze grupy 
patogenów. Różne substancje należą-
ce do grupy są stosowane we wszyst-
kich uprawach, począwszy od tych 
najbardziej masowych jak zboża czy 
kukurydza poprzez uprawy warzyw-
nicze i sadownicze, a kończąc na 
niszowych roślinach ozdobnych. 
Przez 30 lat obecności na rynku stały 
się popularnym narzędziem w rękach 
producentów rolnych i obecnie trud-
no byłoby zliczyć marki produktów, 
które zawierają różnego rodzaju sub-
stancje strobilurynowe. 

Na miejscu piątym naszej listy 
znalazły się benzimidazole. To grupa 
fungicydów stosowana od lat w róż-
nych działach rolnictwa. Produkty 
należące do tej grupy to przede 
wszystkim karbendazym i bardziej 
od niego zaawansowany w struktu-

Obecnie na rynku jest wiele produktów, które 
odegrały ogromną rolę w produkcji żywności. 
Przez lata stosowania sprawiły, że wiele plantacji 
zostało ochronionych przed niszczącym 
działaniem patogenów. 
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rze chemicznej, skuteczności i bez-
pieczeństwie tiofanat metylu. Pro-
dukt Topsin M 500 SC jako flagowy 
produkt należący do tej grupy wyróż-
nia się najszerszym spektrum działa-
nia, a jego etykieta zawiera długą 
listę gatunków, w których preparat 
może być użyty. Etykieta systema-
tycznie się rozbudowuje co świadczy 
o tym, że produkt wciąż jest skutecz-
ny i że jego skuteczność można udo-
wodnić w skomplikowanym procesie 
rejestracyjnym. Topsin M 500 SC to 
produkt, bez którego nie wyobrażają 
sobie stworzenia programu ochrony 
sadownicy i warzywnicy. Produkt, to 
lider rynku T0 dla producentów rze-
paku. Dodatek preparatu pozwala na 
poprawę skuteczności programów 

ochrony zbóż. Okazuje się, że wyso-
ka skuteczność Topsin® w zwalcza-
niu grzybów fuzaryjnych przydatna 
jest w ograniczeniu zarówno chorób 
podstawy źdźbła jak również fuza-
rioz na kłosie. Topsin® może więc 
być świetnym rozwiązaniem popra-
wiającym skuteczność obecnie stoso-
wanych programów. 

Fungicydy z tej grupy przez 
długi czas były składnikiem wielu 
zapraw nasiennych, a poza roślina-
mi wyższymi tiofanat metylu wyko-
rzystywany jest nawet do ochrony 
pieczarki.

Miejsce czwarte przypadło herbi-
cydom sulfonylomocznikowym 
i podobnym do nich w działaniu tria-
zolopirymidynom. Substancje herbi-

cydowe tej grupy stosowane na milio-
nach hektarów zbóż, kukurydzy ale 
i buraków oraz rzepaku. Wyselekcjo-
nowanie jednego lidera produktowe-
go z grupy jest trudne. Światowo 
największą powierzchnię stosowania 
osiągnęła substancja nicosulfuron 
znana z produktów Milagro 
40WG/60OD i  Accent 75 WG i te 
zostawimy jako liderów rynku. Trud-
no wyliczyć produkty zawierające 
w swym składzie substancje wyróż-
niające się mechanizmem działania 
określanym jako inhibitory ALS. Pro-
ducentom zbóż kojarzą się one z mar-
kami Glean, Granstar®, Mustang®, 
Atlantis®. W rzepaku na krótko zago-
ścił herbicyd Salsa®, a plantatorom 
buraka cukrowego trudno wyobrazić 
zwalczanie samosiewów bez użycia 
Safari®. Niewielkie dawki, szerokie 
spektrum, duża niezależność od 
warunków pogodowych, łatwość 
mieszania i wiele innych korzyści 
związanych z zastosowaniem pro-
duktów sprawiły, że w Polsce prawie 
każde pole w uprawie rolniczej było 
potraktowane produktem z grupy.

Najniższe miejsce podium ran-
kingu ważności środków ochrony 
roślin zarezerwowaliśmy dla pyretro-
idów. To kolejna grupa substancji 
chemicznych, bez której ciężko uwie-
rzyć, że zaopatrzenie ludzkości 
w dostateczną ilość żywności jest 
możliwe. Pyretroidy od lat stanowią 
podstawowe narzędzie do walki 
z różnego rodzaju szkodnikami, 
W naszym kraju odegrały ogromną 
rolę jako substancje zwalczające 
stonkę ziemniaczaną, ale również 
wiele innych szkodników wśród nich 
mszyce a nawet trudne do zwalcza-
nia larwy motyli. Oprócz szerokiego 
spektrum insektycydy pyretroidowe 
charakteryzują niewielkie dawki sto-
sowania, pozwalające na utrzymanie 
odpowiedniej ekonomiki stosowania 
i bezpieczeństwa dla środowiska 
i dla stosującego. Karate® Decis® czy 
Sumi Alpha® to tylko niektóre marki 
produktów, które odegrały ogromną 
rolę w redukcji szkodników w każ-
dym gospodarstwie.

„Srebrny medal” przydatności 
w produkcji żywności przypada fun-
gicydom opartym na substancjach 
triazolowych reprezentowanym mię-
dzy innymi przez marki Tilt®, Hori-
zon®, czy Raxil®. Triazole to grupa, 
której nie sposób przecenić pod 

To Chwastox® i Aminopielik® zmieniły 
podejście do produkcji roślinnej, a przede 
wszystkim do produkcji zbóż.
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względem uniwersalności zastoso-
wania i spektrum zwalczanych cho-
rób. Najbardziej popularnymi sub-
stancjami w grupie są między innymi 
tebukonazol, propikonazol, difenoko-
nazol i epoksykonazol. Popularność 
substancje te zdobyły jako składnik 
wielu fungicydów działających 
nalistnie, ale również jako składnik 
mieszanin lub produktów pojedyn-
czych wykorzystywanych do zapra-
wiania zbóż. Triazole, w zależności 
od substancji, stosowane są we 
wszystkich uprawach. Głównie dzię-
ki nim udaje ochronić zboża przed 
chorobami przenoszonymi przez 
ziarno i glebę, w tym śnieciami i zgo-
rzelami. W zastosowaniach nalist-
nych świetnie zwalczają rdze, fuza-
riozy czy septoriozy. Triazole chronią 
rzepak przed suchą zgnilizną, sady 
przed parchem a warzywa przed 
alternariozą. 

Nasz ranking został przygotowa-
ny w oparciu o ocenę ważności sub-
stancji z dużym naciskiem na per-
spektywę rodzimego producenta 
żywności. Doceniając wkład w gospo-
darkę światową, na pierwszym miej-
scu stawiamy jednak to, co ważne 
jest dla naszego kraju. Ustalając prio-
rytet naszych upraw i wielkości 
rynku rodzimego palmę pierwszeń-
stwa przyznaliśmy herbicydom ogól-
nie znanym jako regulatory wzrostu 

czy syntetyczne auksyny. Substancje 
MCPA, 2,4 D, dikamba, fluroksypyr, 
chlopyralid i wiele innych od lat 
towarzyszą polskim rolnikom. To 
Chwastox® i Aminopielik® zmieniły 
podejście do produkcji roślinnej, 
a przede wszystkim do produkcji 
zbóż. Marka Chwastox® przez długie 
lata utrzymuje się jako najlepiej się 
sprzedająca i stosowana na najwięk-
szej powierzchni. Herbicydy oparte 
na regulatorach wzrostu dostępne są 
na rynkach światowych od połowy 
ubiegłego stulecia i zanosi się, że 
będą na nim jeszcze długi czas, 
ponieważ do tej pory bardzo rzadko 

stwierdza się odporność jakiegokol-
wiek gatunku chwastu na substancje 
z grupy. Dzięki regulatorom wzrostu 
jako pierwszym herbicydom udało 
się podnieść plony zbóż i kukurydzy. 
Niektóre z nich wykorzystywane są 
w zwalczaniu chwastów w rzepaku 
czy warzywach. Przez rolników zaś 
cenione są przede wszystkim za 
szybkość i niezawodność działania. 
O znaczeniu grupy świadczy rów-
nież fakt, że w ostatnich latach mimo 
spowolnienia rozwoju badań nad 
nowymi substancjami, portfolio her-
bicydowe zwiększyło się o dwie sub-
stancje należące do grupy.

Stosowanie środków ochrony budzi 
czasami mieszane uczucia. Wiele orga-
nizacji domaga się zakazu stosowania 
chemicznej ochrony. Na chwilę obec-
ną ograniczenie ich użycia możliwe 
jest w krajach wysoko rozwiniętych, 
gdzie produkuje się wystarczającą ilość 
żywności i można zacząć pracować 
nad poprawą jej jakości poprzez wpro-
wadzenie metod uprawy ekologicznej. 
W ujęciu globalnym żywność jest 
wciąż produktem trudno dostępnym 
dla setek milionów ludzi. Środki 
ochrony roślin pozwalają na łagodze-
nie różnic i zrównoważony rozwój 
świata. Wciąż zmienia się sytuacja na 
plantacjach produkcyjnych. Powstają 
nowe problemy, które na bieżąco trze-
ba rozwiązywać. Z całą pewnością 
można przyjąć, że już za kilka lat ran-
king najważniejszych środków ochro-
ny roślin, które odegrały największą 
rolę w rozwoju agrotechnologii będzie 
wyglądał zupełnie inaczej.

MT

W grupie benzimidazoli Topsin M 500 SC 
wyróżnia się najszerszym spektrum działania, 
a jego etykieta zawiera długą listę gatunków, 
w których preparat może być użyty.





Po kiepskich pod względem plono-
wania latach mimo wszystko ceny 

nasion, wbrew oczekiwaniom produ-
centów surowca olejarskiego nie rosły. 
Przez kolejne trzy lata ceny surowca 
powinny kształtować się na w miarę 
stabilnym poziomie. Na początku lat 
dwudziestych jednak zapotrzebowa-
nie na uzyskiwany do celów biopali-
wowych olej rzepakowy będzie syste-
matycznie tracić na znaczeniu, co 
z kolei przełoży się na ceny nasion 
rzepaku. Sytuację może nieco urato-
wać wciąż rosnące zapotrzebowanie 

na białko roślinne i ograniczenia 
w imporcie i stosowaniu białka 
z roślin modyfikowanych genetycz-
nie. 

Rzepak jest wciąż jedyną masową, 
rozsądną alternatywą dla zbóż w pło-
dozmianie. Chcąc zachować podsta-
wy właściwego doboru roślin, przy-
najmniej w większych gospodar-
stwach trzeba będzie sięgać po tę 
uprawę. Perspektywa trudniejszej 
przyszłości rzepaku skłania do przede-
finiowania podejścia do niektórych 
ogniw agrotechnicznych. 

Nawożenie w strukturze kosztów 
zajmuje najbardziej znaczącą pozycję 
i ogólnie szacowane jest na 40–60 
proc. wszystkich kosztów uprawy. 
Niezmiernie ważne jest, by poziom 
nawożenia współgrał z pozostałymi 
ogniwami agrotechnicznymi i był 
odpowiednio dostosowany do warun-
ków panujących na polu oraz do 
poziomu uzyskiwanego plonu. Przy 
podniesieniu roli rzepaku jako rośli-
ny otwierającej ogniwo zmianowania 
trzeba przeanalizować, jak nakłady 
poniesione na uprawę rzepaku mogą 

Nawożenie rzepaku
W rolnictwie pewne jest tylko, że nic nie jest pewne. Jeszcze niedawno 
rzepak był uprawą znacznie poprawiającą wpływy do budżetu 
gospodarstwa. W ostatnich latach, głównie za sprawą kłopotów 
z wymarzaniem, chorobami czy zbyt dużymi opadami, średnie plony 
rzepaku w kraju znacząco spadły.
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AGRO-SORB®
D L A  Z D R O W YC H  I  W Y S O K I C H  P LO N Ó W !

NAJNOWSZEJ GENERACJI BIOSTYMULATORY Z AMINOKWASAMI

Siła aminokwasów
AGRO-SORB®                   x3
• 100% NATURALNE wolne aminokwasy

• 100% L-Alfa ( forma lewoskrętna)

• 100% Hydroliza enzymatyczna

Ważne informacje:
1. Dlaczego biostymulatory Agro-Sorb® 

są tak skuteczne? Dlatego że:
• wolne aminokwasy wyprodukowano unikalną 

technologią hydrolizy enzymatycznej L-Amino+® 

2. Skąd taka siła aminokwasów 
w biostymulatorach Agro-Sorb®? Dlatego że:
• biostymulatory zawierają wyłącznie 

NATURALNE aminokwasy 100% 
w formie lewoskrętnej L-Alfa. 

3. Należy używać sprawdzonych 
biostymulatorów zarejestrowanych w MRiWR
• produkt zarejestrowany pod nr 
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być wykorzystane przez rośliny 
następcze.

Nawożenie wapniem 
i odpowiednie pH gleby

Nie da się osiągnąć dobrych plo-
nów rzepaku czy jakiejkolwiek innej 
rośliny uprawnej na stanowiskach 
z nieuregulowanym pH. Planując 
wysiew rzepaku na wybranej działce 
rolnej, uprawę należy rozpocząć od 
nawożenia wapniem, a właściwie od 
uregulowania odczynu. W dodatku 
plan poprawy pH musi przewidywać 
czas na przełamanie buforowości 
gleby. Pól kwaśnych nie da się przy-
gotować do uprawy natychmiast. 
W warunkach, gdy odczyn gleby 
schodzi poniżej 5,5 nawozy wapnio-
we powinny być zastosowane pod 

przedplon a nawet dwa lata wcze-
śniej. 

W ostatnim czasie poprawa kwa-
sowości rozpatrywana w kategorii 
długoterminowej ulega niewielkiej 
modyfikacji. Wraz z pojawieniem się 
oferty rynkowej na szybko działające 
wapna granulowane, producenci rolni 
uzyskali dodatkowe narzędzie pozwa-
lające na korektę pH w szybszym 
w stosunku do wapna węglanowego 
czasie. 

Zastosowanie wysoko reaktywne-
go nawozu wapniowego, na przykład 
kredy granulowej w ilościach 500–
1000 kg znacznie poprawia zaopatrze-
nie w wapń i poprawia ogólne para-
metry gleby. W przypadku uprawy 
rzepaku na polach o pH niższym od 6 
uzyskanie zadowalającego plonu jest 

raczej ryzykowne i w wysokim stop-
niu zależne od przebiegu pogody. Na 
polach kwaśnych, producentom rol-
nym bardziej dają się bowiem we 
znaki mrozy zimą i okresy suszy pod-
czas wiosennej wegetacji. 

Rzepak pobiera większe ilości 
wapnia niż na przykład rośliny zbożo-
we. Przy plonach rzędu 4 tony z ha, 
plantacja pobiera z hektara ilości 
oscylujące w granicach 100 kg CaO 
i więcej. Pobranie wapnia z gleby oraz 
właściwe pH to jednak dwa odrębne 
obszary. Samo nawożenie pod potrze-
by, przy nieodpowiedniej kwasowości 
nie zwiastuje zadowalających plonów. 
W optymalizacji kosztów nawożenia, 
regulowanie odczynu nie powinno 
obciążać tylko uprawy rzepaku. Pozy-
tywne skutki zabiegu powinny być 
rozłożone na całe ogniwo zmianowa-
nia, a więc na przynajmniej trzy lub 
nawet cztery uprawy. Wapnowanie 
pól kwaśnych pod względem ekono-

micznym jest najbardziej trafionym 
zabiegiem. Plony wszystkich upraw 
na glebach o odpowiednim odczynie 
wzrastają z powodu lepszego zaopa-
trzenia w wodę i poprawy dostępno-
ści makroskładników. 

Nawożenie fosforem
Fosfor w roślinie odpowiada za 

gospodarkę energetyczną, więc bierze 
udział we wszystkich procesach fizjo-
logicznych rośliny. Fosfor wpływa 
bezpośrednio na budowę systemu 
korzeniowego. Równomierne rozłoże-
nie składnika w jak najgłębszym pro-
filu pozwala na uzyskanie rozbudo-
wanego korzenia przenikającego 
strukturą włośników dużą partię pro-
filu glebowego. Właściwie rozbudo-
wana część podziemna rośliny zapew-
nia z kolei dobre zimowanie i w dal-
szej wegetacji zaopatrzenie rośliny 
w wodę i składniki pokarmowe. 

Z plonem 4 ton rzepak pobiera 
około 120 kg fosforu (30 kg na tonę). 
Z wprowadzonej z nawozami dawki 

Gdy odczyn gleby schodzi 
poniżej 5,5 nawozy wapniowe 
powinny być zastosowane 
pod przedplon, nawet 
dwa lata wcześniej





tylko 50–55 proc. zostaje wyniesione 
z pola (65 kg). Druga połowa zostaje 
na polu w słomie (11,5 kg P2O5/na 
tonę uzyskanego plonu nasion) 
i w korzeniach (2,5 kg P2O5 na tonę 
uzyskanego plonu).

Ze względu na powolne prze-
mieszczanie w glebie fosforu, szaco-
wane na kilka centymetrów w ciągu 
roku, składnik nie jest wypłukiwany 
z profilu glebowego. Biorąc pod uwagę 
fakt, że wysokie potrzeby w stosunku 
do fosforu rośliny wykazują głównie 
w okresie wzrostu młodocianego oraz 
przy tworzeniu nasion, szczególnie 
ważna jest podaż tego pierwiastka 
w pierwszych fazach rozwojowych. 
Najlepsze efekty nawożenia składni-
kiem uzyskuje się przy jesiennej apli-
kacji, w dawkach pozwalających na 
pokrycie zapotrzebowania na pier-
wiastek. 

Przy spodziewanym plonie 4 ton, 
na glebie zasobnej w fosfor wystarczy 
65 kg P2O5. Przy średniej zasobności 
gleby w składnik potrzeba już 90–95 
kg, a przy bardzo niskiej około 110 do 
115 kg. 

W kalkulacjach warto jednak 
pamiętać, że realny koszt nawożenie 
fosforem to równowartość wyniesio-
nego z plonem składnika. 

Korekta dawki fosforu w oparciu 
o ilości wniesione z resztkami rośliny 
poprzedzającej uprawę rzepaku nie 

jest znacząca, gdyż zgodnie z danymi 
publikowanymi przez angielską orga-
nizację doradczą AHDB, w jednej 
tonie świeżej masy słomy zbożowej 
wprowadza się do gleby zaledwie 
około 1,5 kg P2O5, które na dodatek 
zasilają glebę w rozłożeniu na lata. 

W nawożeniu fosforem liczy się 
ogólna ilość wniesionego pierwiastka, 
zaś pod względem jakościowym nawo-
zy różnią się nieznacznie jakością 
i dostępnością składnika. Do nawoże-
nia jesiennego nadają się zarówno 
nawozy fosforanowe jak i superfosfaty 
i nabudowane na nich wieloskładniko-
we nawozy mineralne.

W nowych technologiach, przy 
wysiewie w szerokie rzędy, pozytywne 
rezultaty przynosi stosowanie fosforu 
w formie zlokalizowanej przy użyciu 
specjalnych maszyn do technologii 
uprawy pasowej czy szerokorzędowej, 
pozwala to na dodatkowe oszczędno-
ści w ilości zużytego nawozu.

Nawożenie potasem
W okresie jesiennym właściwe 

zaopatrzenie w potas odpowiada za 
przygotowanie rośliny do zimy. Więk-
szego znaczenia nawożenie potasowe 
nabiera w okresie wiosennym.

Z powodu bezpośredniej odpowie-
dzialności za otwieranie i zamykanie 
aparatów szparkowych potas reguluje 
gospodarkę wodną, zwiększa odpor-

ność roślin na suszę, zwiększa odpor-
ność roślin na choroby i wyleganie 
oraz poprawia mrozoodporność. Wio-
sną roślina zaczyna budować masę 
wegetatywną więc najważniejsze, 
żeby składnik ten był dostępny 
w odpowiedniej ilości po ruszeniu 
wiosennej wegetacji. Duże zapotrze-
bowanie rzepaku na potas, sięgające 
wg różnych autorów od 50 do nawet 
80 kg na tonę uzyskanego plonu 
w rzeczywistości wraca w 80–90 proc. 
z powrotem do gleby. Zapotrzebowa-
nie rzepaku na potas w ilości 250 kg 
w dużej mierze pokrywane jest z zaso-
bów glebowych. Nawożenie tym 
składnikiem ma na celu ułatwienie 
dostępności oraz zabezpieczenie 
przed zubożeniem stanowiska.

Potas jest składnikiem, którego 
dostępność dla roślin rzepaku jest sil-
nie regulowana przez jakość gleb, 
a przede wszystkim przez ich skład 
granulometryczny. Najmniejszą zawar-
tością potasu charakteryzują się gleby 
torfowe i piaszczyste. Dobrą zawarto-
ścią potasu charakteryzują się regular-
nie nawożone składnikiem gleby gli-
niaste. Pomimo pokaźnych zasobów 
potasu w glebie, szacowanych nawet 
na 50 ton w warstwie ornej, dla roślin 
dostępne jest zaledwie kilkadziesiąt 
kilogramów. Chcąc w całości zaspoko-
ić potrzeby plantacji rzepaku na potas, 
konieczne jest dostarczanie go rośli-

Wysokie potrzeby w stosunku do fosforu 
rośliny wykazują głównie w okresie wzrostu 
młodocianego oraz przy tworzeniu nasion, 
szczególnie ważna jest podaż tego pierwiastka 
w pierwszych fazach rozwojowych
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ABS P to unikalna technologia otoczkowania nawozów specjalną 
powłoką, która zapobiega stratom fosforu. Dzięki zastosowaniu  
systemu ABS fosfor w przyswajalnej dla roślin formie jest dostępny 
przez cały okres wegetacji.
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nom w formie nawozów zawierających 
składnik. Racjonalne dawki potasu 
powinny więc zakładać następujące 
nawożenie pozwalające na uzyskanie 
plonu 4 ton:
-  przy glebach zasobnych w potas 

na poziomie 120–140 kg 
-  na glebach o średniej zasobności 

na poziomie 150–170 
-  a tam, gdzie potasu jest mało. na 

poziomie od 180 nawet do 200 kg 
na ha. 
Poziom nawożenia powinien być 

pomniejszony o potas powstały z roz-
kładu przyoranych resztek pożniw-
nych, czyli o około 30–50 kg. (średnia 
zawartość potasu w słomie zbóż 10–15 
kg K2O na tonę)

Na glebach, które nie posiadają 
zdolności do magazynowania potasu, 
tj. piaskach lub torfach warto podzie-
lić zaplanowaną dawkę na aplikację 
jesienią przed siewem rośliny upraw-
nej lub pod orkę i wiosną posypowo 
możliwie jak najwcześniej, nawet 
przed ruszeniem wegetacji. Do kalku-
lacji więc należy przyjąć, że potas, 
który w rzeczywistości został wywie-
ziony z pola to zaledwie około 40–50 
kg składnika na hektar. Reszta przy 
umiejętnym zagospodarowaniu może 
posłużyć za doskonały rezerwuar 
potasu na przyszłe lata i powinna być 
uwzględniona w kalkulowaniu nawo-
żenia roślin następczych.

Potas można wnosić w postaci soli 
potasowej lub nawozów wieloskład-
nikowych, a coraz większym zaintere-
sowaniem cieszą się nawozy, które 
oprócz potasu zawierają siarkę 
i magnez.

Nawożenie azotowe 
Azot podany jesienią nie różnicuje 

bezpośrednio plonu, jednak wpływa 
na ogólny rozwój rośliny i odpowied-
nie ukształtowanie przed zimą. Bez 
azotu nie jest możliwe osiągnięcie 
odpowiedniego pokroju a co za tym 
idzie właściwego przygotowania do 
przetrwania niekorzystnych warun-
ków pogodowych w czasie spoczynku 
zimowego.  

Jesienią rzepak do uksztaltowania 
rośliny o 6 liściach pobiera z gleby 
około 20 kg N, na wytworzenie plan-
tacji składającej się z roślin o 8 liściach 
potrzebne jest już 45 kg, a na większe 
rośliny, czyli 12 liści potrzeba aż 75 
kg. Część azotu pochodzi z natural-
nych zasobów gleby, część trzeba 

uzupełnić. Słoma z poprzedzającej 
uprawy rzepaku rośliny przedplono-
wej jest również źródłem azotu, jed-
nak na jej rozłożenie do form mineral-
nych potrzeba czasu. Co ważne, 
w początkowym okresie przyorane 
resztki nie dostarczają a nawet pogłę-
biają deficyt składnika w glebie ze 
względu na konieczność odżywienia 
flory bakteryjnej rozkładającej słomę. 

Dlatego też przy ustalaniu jesiennego 
nawożenia azotem należy dołożyć 
dodatkowe kilogramy nawozu azoto-
wego pozwalającego zintensyfikować 
życie biologiczne gleby w celu przy-
spieszenia rozkładu resztek po rośli-
nie przedplonowej. 

Ilość azotu wniesiona razem 
z nawozami wieloskładnikowymi jest 
niewystarczająca na pokrycie pełnych 
potrzeb więc reszta potrzebnego 
składnika powinna być uzupełniona 
nawozami azotowymi. Najlepsze 
rezultaty w nawożeniu azotowym 
jesienią uzyskuje się przy wniesieniu 
azotu w formie mocznikowej lub amo-
nowej. Wybór formy amidowej i amo-
nowej jako nawozu azotowego jest 
nieprzypadkowy. Obydwie formy są 
wolno rozkładające się, co pozwala na 
systematyczne dostarczenie azotu. 
W przypadku ochłodzenia następuje 
zatrzymanie rozkładu do formy azota-
nowej, pobudzającej produkcję hor-
monów roślinnych a przez to nie ma 
kłopotów z osłabieniem odporność na 
niskie temperatury. 

Od właściwego ustawienia pozio-
mu nawożenia zależy cały sukces 
uprawy. W bilansie składnika należy 
wziąć pod uwagę zawartości niewy-
korzystane przez roślinę przedplono-
wą oraz składniki potrzebne na roz-
kład słomy. Do kalkulacji ekonomicz-
nej powinien być uwzględniony azot 
pobrany. 

Nawożenie magnezem 
i siarką

W nawożeniu rzepaku, oprócz 
azotu, fosforu i potasu, ważnymi 
składnikami są magnez i siarka. 

W warunkach polskiego klimatu, nie-
dobory magnezu często występują już 
w okresie jesiennych chłodów, ponie-
waż przy niedoborowej zawartości 
pierwiastka w glebie, w niskiej tempe-
raturze rzepak nie może pobrać 
wystarczającej ilości składnika. Nie-
dobory magnezu ujawniają się 
w postaci marmurkowatych przebar-
wień pojawiających się głównie na 
starszych liściach. 

Na glebach o gorszym pH w celu 
zapewnienia szybkiego działania 
magnezu, zalecane jest stosowanie 
nawozów magnezowych w formie 
siarczanowej. Najczęściej wybiera-
nym jest nawóz potasowo-magnezo-
wo-siarkowy. Coraz większego zna-
czenia nabierają siarczany magnezu, 
zarówno pochodzenia naturalnego jak 

Siarka wprowadzona do gleby 
w okresie jesiennym pozytywnie 
wpływa na pobranie azotu oraz 
przygotowanie roślin do zimowania.
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i syntetycznego. O rosnącej potrzebie 
stosowania tego typu nawozów świad-
czy ich coraz większa oferta handlo-
wa jak również lepsze dostosowanie 
do potrzeb klienta, widoczne w przy-
gotowaniu form granulowanych. 

Należy jednak pamiętać że wzbo-
gacenie gleby w magnez w racjonalny 
sposób powinno odbywać się poprzez 
regularne dostarczenie składnika wraz 
z wapnem węglanowo-magnezowym. 

W warunkach niedoboru siarki, 
najpierw pojawiają się na liściach, 
szczególnie młodszych, żółte plamy 
i wygięcia blaszki liściowej. Objawy 
niedoboru składnika mylone są często 
z objawami braku magnezu, przy 
czym siarka bardziej widoczna jest na 
liściach młodszych, magnez zaś na 
starszych.

Konieczność nawożenia siarką 
zaczyna w Polsce występować w ostat-
nich latach, po radykalnym ograni-
czeniu emisji siarki przez przemysł. 
Problem szczególnie uwidacznia się 
w regionach Polski północno-wschod-
niej. Samo wprowadzenie do uprawy 
tzw. dwuzerowych odmian rzepaku 
i stosowanie wysoko skoncentrowa-
nych nawozów wieloskładnikowych 
typu NPK stwarza zwiększone zapo-
trzebowanie rzepaku na siarkę. 
W warunkach agrotechnicznych 
nakierowanych na uzyskanie wyso-
kiego plonowania zalecane są nawozy 
mineralne zawierające siarkę i dodat-
kowo dolistne dokarmianie siedmio-
wodnym siarczanem magnezowym, 
5-procentowym wodnym roztworem 
tej soli w 1–2 opryskach. Nawozy 

zawierające siarkę to przede wszyst-
kim siarczany amonu, magnezu, wap-
nia, lub również nawozy wieloskład-
nikowe, w których skład wchodzą 
wymienione komponenty.

Dolistne dokarmianie rzepaku 
zalecane jest w fazach szczególnie 
dużych potrzeb pokarmowych tej 
rośliny. W okresie jesiennym, na plan-
tacjach z widocznym niedoborem 
magnezu lub siarki, zaleca się 1 lub 2 
opryski 5-procentowym wodnym roz-
tworem siedmiowodnego siarczanu 
magnezowego. 

Siarka wprowadzona do gleby 
w okresie jesiennym pozytywnie 
wpływa na pobranie azotu oraz przy-
gotowanie roślin do zimowania. Ze 
względu na duże wypłukiwanie tego 
składnika, zakłada się niewielkie 
nawożenie tym pierwiastkiem przeli-
czone na około 25 kg SO3 w okresie 
jesiennym, Reszta potrzebnej dawki 
wprowadzona jest wiosną.

Właściwie nawożona plantacja 
dobrze zimuje dzięki właściwie 

ukształtowanej roślinie oraz zgroma-
dzeniu w szyjce korzeniowej składni-
ków pozwalających na żywienie 
w okresie kłopotów z pobraniem 
makro- i mikroelementów z gleby. 
Rośliny dobrze zaopatrzone w okresie 
jesiennym szybko startują wiosną 
i wysoko plonują. 

Jak widać z powyższej analizy, 
właściwie skalkulowane i przeprowa-
dzone nawożenie pozwala na racjo-
nalną i zyskowną produkcję nasion 
rzepaku nawet w przypadku kilkupro-
centowego spadku cen. Ważne jest, 
żeby rzepak nie był kalkulowany jako 
osobna roślina, ale jako cały układ 
w płodozmianie. Konieczne jest więc 
odmienne podejście do zagadnienia 
nie tylko producentów, ale również 
specjalistów kreujących trendy i tech-
nologie nawozowe. 

MT

Konieczność nawożenia siarką zaczyna 
w Polsce występować w ostatnich latach, 
po radykalnym ograniczeniu emisji siarki 
przez przemysł. Problem szczególnie 
uwidacznia się w regionach 
północno-wschodniej Polski. 
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Podstawowym czynnikiem decy-
dującym o dobrym wykorzysta-

niu składników pokarmowych 
z gleby i wnoszonych nawozów jest 
jej odczyn, czyli wartość pH. Opty-
malne zakresy pH uzależnione są od 
kategorii agronomicznej, związanej 
ze zwięzłością gleby, co obrazuje 
załączona tabela. Na glebach lżej-
szych, wykazujących z natury kwa-
śny odczyn, zalecane są rośliny tole-
rancyjne na niskie pH (w zakresie 
5,1–5,5), przede wszystkim: żyto, 
owies, łubin żółty i seradela. Mniej 
wrażliwe na niższe pH (w zakresie 
5,6–6) jest też pszenżyto, gryka, kuku-
rydza, ziemniaki, len, tytoń Virginia, 
łubin wąskolistny, komonica, koni-
czyna biała. Dla niektórych z nich 
pH w tym zakresie można przyjąć 

jako optymalne. Największe potrzeby 
pod tym względem mają rośliny 
o dużych wymaganiach glebowych, 
uprawiane na glebach średnich 
i zwięźlejszych, gdzie optymalny 
zakres pH mieści się w przedziale 
6,1–7,2. Na takich glebach i przy tym 
zakresie odczynu, zaleca się uprawę 
jęczmienia, pszenicy, buraków, rze-
paku, grochu, fasoli, bobiku, koni-
czyny czerwonej, lucerny, chmielu, 
konopi, a także (w zakresie pH 6,1–

6,6) tytoni ciemnych i Burley. Gene-
ralnie przyjmuje się, że optymalny 
zakres odczynu dla większości 
roślin mieści się w przedziale pH 
5,6–7,2 czyli od lekko kwaśnego do 
obojętnego. W tym zakresie pH jest 
też najlepsza przyswajalność więk-
szości składników, głównie makro-
elementów oraz molibdenu. Nieod-
powiedni, ale dominujący w krajo-
wych realiach, kwaśny odczyn gleb 
(pH poniżej 5,0) jest często główną 
przyczyną uniemożliwiającą uzyska-
nie wysokich plonów. 

Co daje wapnowanie gleb 
kwaśnych? 

W celu odkwaszenia gleby i uzy-
skania optymalnego odczynu nie-
zbędny jest zabieg wapnowania. 

Wapń (również magnez) nie tylko 
zmniejsza zakwaszenie, ale wpływa 
korzystnie na właściwości fizyczne, 
chemiczne i biologiczne gleb, decy-
dujące o ich żyzności i urodzajności. 
Należy dodać, że właściwy odczyn 
jest podstawą tworzenia struktury 
gruzełkowatej gleb mineralnych, 
gdyż wapń, magnez i próchnica są 
lepiszczem tworzącym gruzełki gleby. 
W takiej glebie są właściwe stosunki 
powietrzno-wodne, rozwijają się też 

pożyteczne mikroorganizmy. Gleby 
zwięzłe rozluźniają się, a więc stają 
się łatwiejsze w uprawie, zaś lekkie 
są zwięźlejsze. W tym celu konieczne 
jest także wnoszenie do gleby sub-
stancji organicznej w postaci nawo-
zów naturalnych i organicznych, 
z których w wyniku mikrobiologicz-
nych przemian (mineralizacji i humi-
fikacji) powstają związki mineralne 
i próchniczne, z dużym udziałem 

Znaczenie wapnia 
w glebie i roślinie
Większość naszych gleb zawiera wystarczającą ilość wapnia dla pokrycia 
potrzeb pokarmowych roślin. Konieczność ich wapnowania wynika 
głównie z potrzeby zmiany odczynu, niezbędnego dla poprawy właściwości 
fi zycznych, chemicznych i biologicznych gleb. Stąd w rolnictwie wyznaje 
się zasadę, iż „wapniem nawozimy glebę, a nie roślinę”. 

Właściwy odczyn jest podstawą tworzenia 
struktury gruzełkowatej gleb mineralnych, 
gdyż wapń, magnez i próchnica są lepiszczem 
tworzącym gruzełki gleby.
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kwasów huminowych. W takich 
warunkach namnażają się pożądane 
w tym procesie próchnico- i struktu-
rotwórcze mikroorganizmy, głównie 
bakterie, tworzące tzw. próchnicę 
słodką. Dla ich prawidłowej działal-
ności niezbędne jest optymalne pH, 
mieszczące się w zakresie 5,6–7,5, 
a więc od lekko kwaśnego do lekko 
alkalicznego. W glebach kwaśnych, 
pozbawionych węglanu wapnia two-
rzy się z reguły (w wyniku działalno-
ści grzybów) „próchnica kwaśna”, 
z przewagą kwasów fulwowych, 
mających mniejsze możliwości two-
rzenia stabilnej gruzełkowatej struk-
tury. 

Zalety stosowania nawozów 
wapniowych można scha-
rakteryzować następująco:
•  wapń odkwasza glebę i umożli-

wia uzyskanie optymalnego dla 
wzrostu i rozwoju roślin odczynu 
i stabilnej gruzełkowatej struktu-
ry. W takiej glebie są właściwe 
relacje powietrzno-wodne, 
z korzyścią dla rozrostu systemu 
korzeniowego i rozwoju roślin 

•  wapnowanie gleb kwaśnych 
zwiększa przyswajalność więk-
szości składników pokarmowych 
z gleby i wnoszonych nawozów, 
zwłaszcza makroelementów

•  wapń ogranicza lub eliminuje 
z gleb kwaśnych dostępność nie-
pożądanych dla plonu i jakości 
roślin metali ciężkich, głównie 
kadmu i ołowiu, jak też toksyczne 
działanie wolnych związków 
glinu, manganu i żelaza, które 
uszkadzają strefę włośnikową 
korzeni (w największym stopniu 
glin) i utrudniają pobieranie wody 
i składników pokarmowych

•  wapń osłabia zakwaszający 
wpływ stosowanych nawozów 
mineralnych, zwłaszcza azoto-
wych (siarczanu amonu, moczni-
ka, saletry amonowej, RSM)

•  ułatwia uprawę gleb zwięzłych, 
które stają się luźniejsze i wcze-
śniej obsychają wiosną. Z kolei na 
glebach lżejszych próchnica 
i wnoszone regularnie niezbędne 
dawki nawozów wapniowych, 
zwiększają pojemność wodną 
i kompleks sorpcyjny gleb, co 

przeciwdziała wymywaniu skład-
ników i zwiększa ich przyswajal-
ność. 
Jako ciekawostkę można podać 

fakt, iż wapń jest także ważnym 
składnikiem mineralnym ludzi 
i zwierząt. W ciele dorosłego czło-
wieka znajduje się przeciętnie 1 kg 
wapnia (Ca), głównie w kościach 
i zębach. Jest on także niezbędny 
w procesie krzepnięcia krwi, funk-
cjonowaniu mięśni oraz trawieniu. 
W jednej szklance mleka znajduje się 
przeciętnie 300 mg Ca, duże ilości 
przyswajalnego wapnia znajduje się 
też w serze żółtym, twarogu i jogur-
cie, jak też w nasionach roślin strącz-
kowych.

Różnice w wapnowaniu gleb 
lekkich i zwięzłych

Wapń w większości nawozów 
występuje w dwóch formach: tlenko-
wej (CaO) i węglanowej (CaCO3), nie-
kiedy obydwie formy występują łącz-
nie. Rzadziej w ofercie można spo-
tkać nawozy wapniowe wodorotlen-
kowe – Ca(OH)2, czyli wapno gaszone 
oraz krzemiany wapnia – CaSiO3. 
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Wapno tlenkowe zaleca się na gleby 
zwięźlejsze, których odczyn zmienia 
się wolniej, ze względu na wysoką 
buforowość tych gleb. Dzięki temu 
istnieje mniejsze ryzyko ich prze-
wapnowania, mimo że nawozy tlen-
kowe wykazują większą reaktywność 
(rozpuszczalność w wodzie), a więc 
wyraźnie szybciej działają (odkwa-
szają glebę) niż węglanowe. Z kolei 
na lżejszych, piaszczystych glebach 
należy stosować naturalne, czyli 
węglanowe formy Ca i Mg, wolniej 
działające, a więc łagodniejsze, choć 
bardziej trwałe w odkwaszaniu. Oby-
dwie formy różnią się też zawartością 
czystego składnika (CaO). Nawozy 
tlenkowe zawierają go co najmniej 60 
proc., podczas gdy węglanowe, po 
przeliczeniu na CaO, od 20 do nieco 
ponad 50 proc. Na glebach kwa-
śnych, wykazujących z reguły niedo-
bór magnezu (Mg), wskazany jest 
wysiew nawozów wapniowo-magne-
zowych, np. dolomitowych (węgla-
nowe formy Ca i Mg). Dla przykładu 
dolomit mielony (im drobniej tym 
większa reaktywność i działalność 
odkwaszająca) zawiera w przelicze-
niu na tlenki 45 proc. CaO i MgO, 
w tym co najmniej 15 proc. MgO. 
Działa powoli, a przy tym wyraźnie 
lepiej na glebach kwaśnych o pH 
poniżej 5,5. Dobrym, choć droższym 
nawozem jest też Wap Mag, zawiera-
jący w formie węglanowej 28 proc. 
CaO, 16 proc. MgO i 4 proc. S, a także 
mikroelementy. Należy podkreślić, 
że magnez wnoszony w tych nawo-
zach wykazuje wyraźnie większą siłę 
odkwaszającą (współczynnik 1,39) 
niż wapń, a jest przy tym ważnym 
składnikiem pokarmowym roślin. 
Dla przykładu, jeśli nawóz zawiera 
60 proc. tlenku wapnia (CaO) i 20 
proc. tlenku magnezu (MgO) to jego 

siła odkwaszająca w przeliczeniu na 
CaO wynosi: 60 + (20 x 1,39) = 60 + 
27,8 = 87,8 proc. CaO. Dobrym 
nawozem wapniowym węglanowym 
(wysoka reaktywność – ponad 95 
proc.) na gleby lekkie i średnie jest 
kreda, zawierająca zwykle (w zależ-
ności od pochodzenia) ponad 30 
proc. CaO. Interesującym nawozem 
jest też OrCala, czyli organiczny 
wapń uzyskiwany z przerobu pozy-
skiwanych z ubojni pozostałości 
zwierzęcych. Zawiera zarówno nie-

zbędny do odkwaszania gleb wapń 
(przeciętnie 30 proc. CaO w postaci 
dobrze rozpuszczalnego w wodzie 
wodorotlenku), jak też związki orga-
niczne (również 30 proc.), a więc 
dwa podstawowe czynniki decydują-
ce o żyzności gleby. 

Na glebach bardzo kwaśnych (pH 
poniżej 4,6) oraz zwięzłych można 
jednorazowo wysiać nawet 5–6 ton 
czystego składnika na 1 ha (załączo-
na tabela), czyli w przeliczeniu na 
tlenek wapnia (CaO) i magnezu 
(MgO). Wynika z tego, że nawet do 20 
t/ha konkretnego nawozu, np. wapna 
defekacyjnego z cukrowni, które 
zawiera również inne makro- i mikro-
elementy. Jednak zdecydowanie lep-
sze rezultaty daje ewolucyjne (wol-
niejsze), a nie rewolucyjne (szybkie) 
podejście do odkwaszania gleb, 
a więc stosowanie jednorazowo 
mniejszych dawek nawozów wap-
niowych, ale w węższych przedzia-

łach czasowych. Dotyczy to zwłasz-
cza gleb lżejszych, z których wapń 
jest łatwiej wymywany. Po 2–3 wap-
nowaniach jednorazową dawką do 
3 t/ha CaO (na glebach lżejszych do 
2 t), w odstępach 2-letnich i uzyska-
niu optymalnego odczynu, można 
w kolejnych latach prowadzić ten 
zabieg rzadziej (co 4–5 lat), podobną 
dawką nawozów, by utrzymać odczyn 
na stałym pożądanym poziomie. 
Należy przy tym mieć na uwadze 
fakt, że im gleba jest bardziej kwaśna 

oraz w miarę wilgotna, tym szybciej 
uwalniany jest wapń i magnez z wno-
szonych nawozów, zwłaszcza węgla-
nowych, czyli wcześniej nastąpi ich 
„działalność odkwaszająca”.

Terminy stosowania nawo-
zów wapniowych 

Na polach najlepszym terminem 
wapnowania jest okres po zbiorach 
zbóż – na ściernisko, a więc przed 
podorywką lub innymi uprawkami 
pożniwnymi. Chodzi o to, by pod-
czas kolejnych zabiegów wprowadzić 
nawóz i odkwasić całą warstwę pro-
filu glebowego. Zasadą jest, by nawo-
zy wapniowe stosować pod przed-
plon, po którym będzie uprawiana 
roślina najbardziej wrażliwa na kwa-
śny odczyn, np. burak, rzepak, lucer-
na, jęczmień. Ma to związek z fak-
tem, że największa efektywność 
odkwaszająca nawozów wapniowych 
występuje zwykle w drugim roku od 

Orientacyjne – jednorazowe dawki wapnia w t CaO/ha umożliwiające doprowadzenie gleby do pożądanego odczynu 
w zależności od zwięzłości gleby i wartości pHx 

Zwięzłość gleby i optymalny zakres jej 
odczynu (pHKCl)

Odczyn wapnowanej gleby 

bardzo kwaśny – pH kwaśny – pH lekko kwaśny – pH

<4,0 4,0–4,5 4,6–5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 6,1–6,5

Bardzo lekka – pH 5,1–5,5 3,0 2,5 1,5 - - -

Lekka – pH 5,6–6,0 4,0 3,5 2,5 1,5 - -

Średnia – pH 6,1–6,5 5,0 4,5 4,0 2,5 1,5 -

Ciężka (zwięzła) – pH 6,6–7,2 6,0 5,5 5,0 3,5 2,5 1,5

X – w praktyce, jak podano w tekście jednorazowe dawki CaO nie powinny przekraczać 2t na glebach lekkich i 3 t/ha na 
średnich i zwięzłych 

Najlepszym terminem wapnowania jest okres 
po zbiorach zbóż – na ściernisko, a więc przed 
podorywką lub innymi uprawkami pożniwnymi.
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ich wniesienia. Nie zaleca się na ogół 
wapnowania w roku, kiedy stosowa-
ny jest obornik, gdyż wapń – zwłasz-
cza w formie tlenkowej – przyspiesza 
jego rozkład (mineralizację) i może 
powodować straty azotu. Niemniej 
na glebach bardzo kwaśnych wapno-
wanie jest konieczne i wówczas oby-
dwa zabiegi mogą być wykonane, 
choć w różnym terminie, np. obornik 
późną jesienią lub wczesną wiosną. 
Nie zaleca się także w okresie wap-
nowania wysiewu nawozów fosforo-
wych i azotowych w formie amono-
wej i amidowej (siarczanu amonu, 
mocznika, RSM, saletrosanu). Może 
to bowiem skutkować (nawozy fosfo-
rowe) uwstecznianiem fosforu, czyli 
jego przejściem w trójrzędowy fosfo-
ran wapnia, z którego fosfor jest sła-
biej przyswajalny, zaś w przypadku 
nawozów azotowych powodować 
straty azotu w postaci ulatniającego 
się amoniaku. 

Znaczenie wapnia 
w roślinie

W niektórych uprawach obser-
wuje się choroby fizjologiczne spo-
wodowane niedoborem Ca w rośli-
nach. Powodem są trudności w jego 
pobieraniu, głównie z gleb kwa-
śnych oraz w okresach suszy, jak też 
(w większym stopniu) z powodu 
utrudnionego przemieszczania się 
w roślinie, zwłaszcza do tworzą-
cych się owoców. Podstawowe funk-
cje fizjologiczne wapnia w  roślinie 
polegają na stabilizacji ścian i błon 
komórkowych oraz ograniczaniu ich 
przepuszczalności. Poza tym wapń 

odpowiada za niektóre procesy 
enzymatyczne, np. dotyczące prze-
mian cukrowców. Jest też niezbędny 
przy podziałach komórek, opóźnia 
procesy starzenia i opadania liści. 
Wskaźnikiem niedoboru wapnia 
w glebie są rośliny (chwasty) kwaso-
lubne: szczaw polny, czerwiec rocz-
ny, sporek polny, rzodkiew świrze-
pa. Oznaki niedoboru wapnia wystę-
pują na najmłodszych liściach, 

a głównie owocach. Poza tym przy 
jego niedoborze gorzej wykształcają 
się korzenie, zwłaszcza włośnikowe, 
które śluzowacieją i zamierają. 
Wysoka zawartość Ca w komórkach 
roślinnych zmniejsza podatność 
roślin na wyleganie i uodparnia 
rośliny na patogeny chorób grzybo-
wych. Przy pH poniżej 5,0 pobiera-
nie Ca przez rośliny jest ograniczane 
przez tzw. kwaśne jony glinu (Al), 

manganu (Mn) i żelaza (Fe), jak też 
(niezależnie od wartości pH), 
w wyniku antagonizmu z: potasem 
(K), sodem (Na), magnezem (Mg) 
i amonową formą azotu (NH4), jeśli 
składniki te wystąpią w glebie 
w większej ilości. Do chorób fizjolo-
gicznych spowodowanych niedobo-
rem Ca w roślinach należą: sucha 
zgnilizna wierzchołkowa owoców 
pomidora i papryki (czarny suchy 
wierzchołek), gorzka plamistość 
podskórna jabłek, szklistość miąż-
szu jabłek, pękanie owoców wiśni 
i czereśni, brunatnienie brzegów 
liści kapusty pekińskiej (tip burn), 
rzadziej rzepaku (młodsze liście), 
również w postaci zwisających 
(zwiędłych) kwiatostanów: rzepaku, 

gorczycy, słonecznika i innych 
roślin. Wówczas z powodu niedoro-
zwoju korzeni i utrudnionego pobie-
rania wody. Dobre zaopatrzenie 
roślin w wapń zwiększa jędrność 
owoców, co korzystnie wpływa na 
ich smak, jak też ułatwia transport 
i przechowywanie. Szczególnie duże 
ilości Ca pobierają rośliny z rodziny 
kapustowatych, w tym kapusta 
pekińska i głowiasta biała (późne 

odmiany) oraz rzepak, a także rośli-
ny strączkowe i dynia. Przy widocz-
nych objawach niedoboru wapnia, 
jak też wówczas, gdy objawy te 
występowały w latach poprzednich, 
wskazane jest dolistne dokarmianie 
roślin nawozami z podwyższoną 
zawartością Ca. Polecany jest kilku-
krotny oprysk roślin tego typu nawo-
zami w okresie wegetacji, zwłaszcza 
przed i w okresie tworzenia organów 

generatywnych oraz dojrzewania 
owoców pomidora, papryki, a także 
drzew i krzewów owocowych. 
W tym celu polecić można spraw-
dzony w badaniach nawóz wapnio-
wy o nazwie ActiCal, gdzie wapń 
skompleksowany jest z aminokwa-
sami, dzięki czemu jest łatwiej przy-
swajany i rozprowadzany w roślinie. 
Ważną rolę w procesie odżywiania 
oraz zapobiegania stresom termicz-
nym, wodnym, biotycznym, mecha-
nicznym (uszkodzenia gradowe oraz 
powodowane przez zwierzęta) speł-
niają zawarte w znacznej ilości 
w tym nawozie aminokwasy. Acti-
Cal polecany jest nie tylko w upra-
wach sadowniczych i warzywni-
czych, gdzie zapobiega chorobom 
fizjologicznym owoców, ale też 
w uprawie zbóż, ziemniaków oraz 
innych roślin. Wyniki badań wska-
zują, iż jednorazowy oprysk pszeni-
cy w początkowej fazie dojrzałości 
mlecznej ziarna, roztworem nawozu 
ActiCal (3 l/ha), powodował wzrost 
zawartości białka od 0,8 do 1,5 proc. 
Z kolei bulwy ziemniaka po aplika-
cji roztworu tego nawozu na część 
nadziemną roślin, w okresie ich 
tworzenia, wykazywały wyraźnie 
lepsze parametry fizyczne, przede 
wszystkim większą odporność na 
obijanie, wyższą zawartość skrobi 
oraz możliwość dłuższego przecho-
wywania.

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie

Na glebach bardzo kwaśnych (pH poniżej 4,6) 
oraz zwięzłych można jednorazowo wysiać 
nawet 5–6 ton czystego składnika na 1 ha.

Szczególnie duże ilości Ca pobierają rośliny 
z rodziny kapustowatych, w tym kapusta pekińska 
i głowiasta biała oraz rzepak, a także rośliny 
strączkowe i dynia. 



Zarejestrowane nowe odmiany 
wykazały się w badaniach reje-

strowych dużym potencjałem plono-
wania, dobrą jakością nasion oraz 
innymi korzystnymi właściwościami. 
Warto zwrócić uwagę na cechy odpor-
nościowe, jako że dwie odmiany 
cechują się dużą odpornością na kiłę 
kapusty, a kilka odznacza się odpor-
nością na wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV), choroby która w ostatnich 
sezonach wegetacyjnych jest zauwa-
żalna na plantacjach rzepaku.

Aktualnie w KR wpisanych jest 
140 odmian rzepaku ozimego. Domi-
nują odmiany mieszańcowe, których 
jest obecnie 102. Natomiast zarejestro-
wanych odmian populacyjnych jest 
38. Prawie dziewięćdziesiąt procent 
odmian wpisanych do KR pochodzi 
z zagranicy. Ponad połowę zarejestro-
wanych odmian stanowią odmiany 
nowe, wpisane do rejestru w ostat-
nich pięciu latach. Duży udział 
nowych odmian w KR umożliwia 

stosunkowo szybkie korzystanie 
z postępu biologicznego przez produ-
centów rzepaku. 

Plenność jest niezbędna
Większym potencjałem plonowa-

nia odznaczają się odmiany mieszań-
cowe. Przykładowo, w roku ubiegłym 
w doświadczeniach rejestrowych, 
badane odmiany mieszańcowe rze-
paku ozimego plonowały średnio 
o 16 proc. lepiej od odmian popula-
cyjnych. Nowe odmiany, oprócz 
dużego plonowania, muszą cecho-
wać się także bardzo dobrą jakością 
nasion. Są to stałe elementy ulepsza-
nia odmian w pracach hodowlanych. 
Potencjał plonowania odmiany jest 
warunkowany genetycznie. Stanowi 
także wypadkową wielu różnych 
cech odmiany, zwłaszcza jej wytrzy-
małości na warunki stresowe (m.in. 
niskie temperatury lub niedobór opa-
dów) oraz odporności na choroby. 
Ponadto, duży wpływ na potencjał 

Nowe odmiany 
rzepaku ozimego 
– rejestracja 2018
W br. do Krajowego Rejestru Odmian (KR) 
wpisano 18 nowych odmian rzepaku ozimego, 
15 mieszańcowych – F1 i trzy populacyjne: Absolut, 
Advocat, Albrecht, Angelico, Arkansas, Aspect, 
Astana, Augusta, Chopin, Derrick, Galileus, 
Hevelius, Prince, Ragnar, Smaragd, SY Alibaba, 
SY Iowa, Tatiana. Nowe odmiany pochodzą 
z siedmiu różnych fi rm hodowlanych, w tym jednej 
krajowej. 

Do rejestru zostały wpisane kolejne dwie odmiany, 
tj. Augusta i SY Alibaba o zwiększonej odporności 
na patotypy kiły kapusty Plasmodiophora brassicae 
najczęściej występujące w Polsce.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Plon nasion oraz wyniki niektórych cech nowych odmian rzepaku ozimego wpisanych do Krajowego rejestru odmian (KR) 
w roku 2018

Nazwa odmiany

Plon nasion
Zawar-

tość
tłuszczu

Straty roślin 
po zimie
2015/16

Początek 
kwitnienia

Wysokość 
roślin Choroby

dt z ha proc. s.m.
proc. 

martwych 
roślin.

data cm

zgnilizna 
twardzik-

owa

choroby 
podstawy 
łodygi

czerń 
krzyżowych

proc. roślin  porażonych skala 9o

Średnia odmian 44,8 48,1 21 1.05 160 19 22 7,2

Absolut F1 50,5 46,9 18 1.05 168 21 24 7,5

Advocat F1 48,7 48,4 12 1.05 167 16 16 7,2

Albrecht F1 46,0 48,5 20 1.05 159 20 21 7,3

Angelico F1 45,4 47,4 30 2.05 165 23 21 7,4

Arkansas F1 45,5 48,4 19 1.05 164 16 21 7,0

Aspect F1 47,4 47,9 16 2.05 166 23 28 7,0

Astana F1 45,7 49,4 23 30.04 158 17 19 7,0

Augusta * F1 40,8 46,8 21 2.05 161 28 31 7,1

Chopin F1 45,8 48,7 32 2.05 161 15 20 7,5

Prince F1 47,1 48,5 26 30.04 157 14 17 7,1

Ragnar F1 45,6 48,1 13 2.05 166 14 22 7,1

Smaragd F1 46,0 49,1 24 2.05 158 15 16 7,4

SY Alibaba * F1 38,8 47,5 13 2.05 150 26 20 7,0

SY Iowa F1 45,8 48,2 21 1.05 157 17 24 7,2

Tatiana F1 44,5 48,8 30 2.05 159 22 24 7,2

Derrick p 40,3 46,6 30 3.05 157 13 16 7,2

Galileus p 39,8 47,5 16 1.05 152 16 23 7,2

Hevelius p 39,5 48,5 15 29.05 154 20 26 6,9

* – odmiana o dużej odporności/tolerancji na kiłę kapusty
F1 – odmiana mieszańcowa
p – odmiana populacyjna
Plon nasion, zawartość tłuszczu oraz porażenie przez choroby – średnia z lat badań 2017 i 2016 (2015)
straty roślin po zimie 2015/2016 – mniejsza wartość w procentach oznacza lepsze przezimowanie
porażenie przez choroby – większa wartość w procentach oznacza większą podatność; większa wartość w skali 9o 

oznacza większą odporność



plonowania mają warunki siedlisko-
we, w tym zwłaszcza gleba oraz czyn-
niki agrotechniczne. Jednoczesne 
zastosowanie czynników odmiano-
wego i agrotechnicznych pozwala 
lepiej wykorzystać potencjał plono-
twórczy uprawianych odmian. 
O poziomie plonowania rzepaku 
w Polsce decydują również warunki 
pogodowe, a te bywają niestety bar-
dzo zmienne. Rzepak jest rośliną, 
która silnie reaguje na stresowe 
warunki pogodowe, stąd wynikają 
znaczne wahania plonów między 
kolejnymi sezonami wegetacyjnymi. 

Oferta odmian mieszańcowych 
jest liczniejsza i bardziej zróżnicowa-
na, a nasiona są powszechnie dostęp-
ne u dystrybutorów. Zapewne w naj-

bliższych latach dobór odmian popu-
lacyjnych będzie coraz mniej liczny 
i mniej konkurencyjny wobec odmian 
mieszańcowych. Niemniej, trzy takie 
odmiany zostały w br. również zare-
jestrowane.

Materiał siewny nowych odmian, 
które będą dostępne u dystrybutorów 
nasion będzie zapewne drogi. Nowo-
ści odmianowe, podobnie jak inne 
nowe produkty, kosztują więcej. 
Warto jednak zaopatrzyć się w bar-
dzo dobre, chociaż drogie nasiona. 
Ich cena stanowi przeciętnie około 10 
proc. wszystkich kosztów uprawy 
rzepaku. Również nasiona odmian 
odpornych na kiłę kapusty mają 
wysoką cenę. Niewątpliwie wysiew 
kwalifikowanych nasion, bardzo 
dobrych nowych odmian, jest jed-
nym z czynników warunkujących 
uzyskanie wysokich plonów o odpo-
wiedniej jakości.

Potrzebna zdrowotność
W pracach hodowlanych ważnym 

elementem jest stopniowe zwiększa-
nie odporności nowych odmian na 
porażenie przez różne patogeny. Dąży 
się do polepszenia ogólnej zdrowo 
tności roślin. Natomiast w ostatnich 
latach prace te zostały rozszerzone 

o hodowlę odpornościową obejmują-
cą w większym zakresie kiłę kapusty 
oraz wirusa żółtaczki rzepy.

Kiła kapusty jest niebezpieczną 
chorobą, która może spowodować 
duże straty w plonowaniu rzepaku, 
a w skrajnych przypadkach doprowa-
dzić do rezygnacji z jego uprawy. 
Niestety, obszar występowania tego 
patogenu sukcesywnie się zwiększa 
w naszym kraju. Niezbędna jest zatem 
dostępność odmian rzepaku odpor-
nych na kiłę kapusty. W br. do Krajo-
wego rejestru zostały wpisane kolejne 
dwie odmiany, tj. Augusta i SY Aliba-
ba o zwiększonej odporności na pato-
typy kiły kapusty Plasmodiophora 
brassicae najczęściej występujące 
w Polsce. W ostatnich latach zareje-

strowano już kilka innych odmian 
rzepaku ozimego (SY Alister, Mentor, 
Archimedes, DK Platinium, Alasco) 
wykazujących dużą odporność na 
kiłę kapusty. Potencjał plonowania 
takich odmian jest przeważnie mniej-
szy od odmian nieodpornych. Jed-
nakże w przypadku zainfekowania 
pól gospodarstwa zarodnikami spraw-
cy kiły kapusty, oprócz zaprzestania 
uprawy rzepaku, alternatywną możli-
wością jest uprawa odmian toleran-
cyjnych. Tylko takie odmiany umoż-
liwiają uzyskanie względnie dobrych 
plonów i nie przyczyniają się do 
namnażania patogenu. Także wtedy 
konieczne jest jednak przestrzeganie 
co najmniej czteroletniej przerwy 
w uprawie rzepaku na tym samym 
polu, również po to, aby zapobiegać 
przełamaniu odporności. Odmiany 
odporne stanowią najbardziej efek-
tywny sposób na zapobieganie pora-
żeniom roślin.

Innym zjawiskiem obserwowa-
nym dość często w ostatnich sezo-
nach wegetacyjnych jest infekcja 
roślin rzepaku wirusem żółtaczki 
rzepy (TuYV). Wektorem przenoszą-
cym wirusa są mszyce, głównie mszy-
ca brzoskwiniowo-ziemniaczana. 
Masowy pojaw mszycy w okresie 

W roku ubiegłym w doświadczeniach 
rejestrowych, badane odmiany mieszańcowe 
rzepaku ozimego plonowały średnio o 16 proc. 
lepiej od odmian populacyjnych.
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jesiennego wzrostu roślin rzepaku 
w ostatnich sezonach wegetacyjnych 
mógł być spowodowany stosunkowo 
wysoką temperaturą i długo trwającą 
wegetacją. Inną przyczyną był zapew-
ne zakaz stosowania zapraw zawiera-
jących insektycydy z substancjami 
czynnymi z grupy neonikotynoidów. 
Wirus ten posiada szeroki zakres 
żywicieli i najczęściej występuje 
w regionach zwiększonej uprawy 
rzepaku, buraków, ziemniaków 
i warzyw, zwłaszcza kapustowatych. 
Symptomy porażenia roślin rzepaku 
niekiedy są podobne do tych spowo-
dowanych niedoborem składników 
pokarmowych (zwłaszcza azotu i fos-
foru), także uszkodzeń mrozowych 
lub uszkodzenia korzeni przez śmiet-
kę kapuścianą lub kiłę kapusty. Naj-
częściej na starszych liściach można 
zaobserwować fioletowo-czerwone 
przebarwienia, początkowo na brze-
gach, a z czasem obejmujące całą 
powierzchnię blaszki liściowej. Póź-
niej następuje także spowolnienie 
wzrostu i stopniowe karłowacenie 
roślin. Przy silnym porażeniu wiru-
sem następuje zakłócenie przebiegu 
procesów fizjologicznych rośliny. 
Wszystko to powoduje znaczące 
obniżenie plonowania. Natomiast 
odmiany posiadające genetycznie 
uwarunkowaną odporność na wirusa 
żółtaczki rzepy, w warunkach dużej 
presji mszycy i tym samym zagroże-
nia infekcją wytwarzają plon nasion 
większy i bardziej stabilny niż odmia-
ny nieodporne. Pierwsze dwie tego 
typu odmiany (Architect i Anniston) 

zostały wpisane do Krajowego reje-
stru w roku 2017, a w br. dziesięć 
nowych odmian (informacja przy 
opisach odmian).

Inne cechy użytkowe
Ważną cechą odmian rzepaku ozi-

mego w warunkach klimatycznych 
naszego kraju jest odporność na 
warunki zimowania, zwłaszcza 
wytrzymałość na mróz przy braku 
okrywy śnieżnej. Wymarznięcia 
roślin rzepaku, zwłaszcza w niektó-
rych rejonach kraju, obserwowano 
ostatnio w sezonie wegetacyjnym 
2015/2016. Zróżnicowanie badanych 
odmian pod względem wytrzymało-
ści na mróz było zauważalne. Nowe 
zarejestrowane odmiany zimowały 
na ogół dobrze lub co najmniej śred-
nio. Tymczasem, w sezonie wegeta-
cyjnym 2016/2017 strat roślin spo-
wodowanych niską temperaturą 
w okresie zimy praktycznie nie było. 

Innym zjawiskiem powodującym 
utratę części plonu jest osypywanie 
się nasion rzepaku. Aby temu prze-
ciwdziałać, hodowcy prowadzą 
aktywną selekcję materiałów hodow-
lanych wybierając te, które cechują 
się większą odpornością na pękanie 
łuszczyn. W wielu nowych odmia-
nach wpisywanych do KR w ostat-
nich latach, cecha ta jest wyraźnie 
poprawiona. 

Jacek Broniarz
Pracownia Badania WGO

Roślin Pastewnych, Oleistych 
i Włóknistych COBORU 

w Słupi Wielkiej
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Nie może być tak – przekonują – 
że stawki dopłat bezpośrednich 

mają, tak jak jest teraz, charakter 
„historyczny”, tzn. zależą od daty 
przystąpienia do Unii Europejskiej 
i najwyższe są w tych krajach, które 
zrobiły to najwcześniej. 

Jest to akurat nieprawda, bo naj-
wyższe stawki dopłat otrzymują 
obecnie rolnicy Malty (448 euro do 
1 ha) i Cypru (427 euro), które to 
kraje zostały członkami UE dopiero 
w 2004 roku. Czyli w tym samym 
czasie, co Polska. Wynika z tego, że 
motywy różnicowania stawek dopłat 
bezpośrednich były jednak inne. Czy 
przyjęte przy ich ustalaniu kryteria 
były akurat w pełni obiektywne, to 
już inna sprawa. Gospodarstwa rolne 
w Unii Europejskiej są niezmiernie 
zróżnicowane. W jednych krajach, 
jak Luksemburg, Wielka Brytania, 
Belgia czy Niemcy w rolnictwie pra-
cuje mniej niż 1,5 proc. ogółu zatrud-
nionych, gdy w Rumunii jest to 30 
proc., w Bułgarii – 19 proc., w Chor-
wacji – 15 proc. a w Grecji i w Polsce 
po 12–13 proc. W jednych krajach, 
jak np. na Cyprze czy w Grecji, rol-
nictwo to przede wszystkim winnice, 
gaje oliwne i plantacje owoców cytru-
sowych, gdy w innych, jak np. we 
Francji, Niemczech czy Wielkiej Bry-
tanii to głównie wielohektarowe łany 
zbóż oraz łąki i pastwiska. W Danii 
wydajność pracy rolnika jest ponad  
20 razy wyższa niż w Rumunii, 
a w Holandii wartość produkcji rol-
niczej z 1 ha użytków rolnych jest 
prawie 10 razy większa niż w naszym, 
ponoć bardzo rolniczym kraju. 

Przyjęcie dla tak zróżnicowanego 
rolnictwa takich samych stawek płat-
ności bezpośrednich nie byłoby 

tworzeniem na rynku równych szans, 
ale, być może, byłoby nawet pogłę-
bianiem istniejących nierówności. 
Tym niemniej słusznie oczekuje się, 
że w miarę wyrównywania się pozio-
mów życia w krajach UE powinno 
następować także wyrównywanie 
stawek płatności bezpośrednich. 

I tu nie ma o co kruszyć kopii, bo 
to wyrównywanie powoli postępuje. 
Rolnik holenderski, któremu w 2007 

roku do 1 ha użytków rolnych dopła-
cano z budżetu UE 445 euro, w 2015 
otrzymał „tylko” 417 euro, a w 2020 
roku dostanie 391 euro. Polski rolnik, 
któremu obecnie dopłaca się do każ-
dego hektara 207 euro, w 2020 roku 
otrzyma już 212 euro (88 proc. śred-
niej dla całej UE). 

W perspektywie finansowej na 
lata 2021–2027 dojdzie do dalszego 
zmniejszenia różnic w wysokości sta-
wek dopłat bezpośrednich. Na zwięk-
szenie dopłat mogą liczyć zwłaszcza 
rolnicy Chorwacji, Rumunii, Łotwy, 
Litwy, Estonii, Bułgarii czy Portugalii, 
gdzie stawki dopłat bezpośrednich są 

obecnie wyraźnie niższe od średniej 
w całej UE. Czy znajdą się w tym gro-
nie rolnicy polscy, trudno już teraz 
przewidywać. Tym bardziej, że 
w latach 2021–2027 wydatki Unii 
Europejskiej na Wspólną Politykę 

Co z tymi dopłatami? 
Stawki unijnych dopłat bezpośrednich do gospodarstw rolnych 
w poszczególnych krajach UE są, jak dotąd, mocno zróżnicowane. 
Obrońcom interesów polskich rolników zdaje się to jednak doskwierać 
trochę ponad miarę. Otóż od wielu już lat domagają się oni zrównania 
wysokości tych stawek dla wszystkich krajów Unii, gdyż, ich zdaniem, jest 
to podstawowy warunek równości szans rolnictwa wszystkich krajów UE 
na unijnym i światowym rynku. 

Rolnik holenderski, któremu w 2007 roku do 1 ha 
UR dopłacano z UE 445 euro, w 2015 otrzymał 
„tylko” 417 euro, a w 2020 roku dostanie 391 
euro. Polski rolnik, któremu obecnie dopłaca 
się 207 euro, w 2020 roku otrzyma 212 euro 
(88 proc. średniej dla całej UE). 
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Rolną zostaną zmniejszone o 5 proc., 
jednocześnie zaś we Wspólnej Polity-
ce Rolnej dojdzie do zmian, w następ-
stwie których w kształtowaniu WPR 
w poszczególnych krajach wzrośnie 
rola państw członkowskich i regio-
nów.

Najważniejsze w tym wszystkim 
jest to, że Wspólna Polityka Rolna 
zostanie przez UE utrzymana i, 
podobnie jak do tej pory, realizowana 
będzie przez dwa filary, tj. przez 
dopłaty bezpośrednie oraz przez 
wspólny unijny fundusz przeznaczo-
ny na rozwój obszarów wiejskich. 

Proponowane po 2020 roku zmia-
ny WPR będą służyć dalszemu umac-
nianiu europejskiego modelu rolnic-
twa, opartego na niezatrudniających 
siły najemnej gospodarstwach rodzin-
nych. Oznacza to relatywne zmniej-
szenie rozmiarów pomocy dla gospo-
darstw największych. Jednocześnie 

większa niż dotąd pomoc z budżetu 
UE ma trafiać do „prawdziwych” 
gospodarstw rolnych, tj. takich, 
w których dochody z prowadzenia 
działalności rolniczej są głównym 
źródłem utrzymania rodziny rolnika.  

Można przewidywać, że obniże-
nie maksymalnej wysokości dopłat 

bezpośrednich ze 150 tys. euro obec-
nie do 60 tys. euro w latach 2021–
2027, a także wprowadzenie degre-
sywności w ich naliczaniu zostałoby 
w Polsce przyjęte z akceptacją, bo 

uzyskane w wyniku tych działań pie-
niądze służyłyby zwiększeniu płat-
ności dla gospodarstw małych i śred-
nich. Trudniej natomiast wyobrazić 
sobie koncentrowanie w Polsce unij-
nej pomocy na tych gospodarstwach, 
których właściciele utrzymują się 
głównie z rolnictwa. Odebranie obec-

nych praw do unijnych dopłat naj-
mniejszym gospodarstwom rolnym, 
nawet takim, które nie mają żadnych 
związków z rynkiem, spotkałoby się 
ze zdecydowanym sprzeciwem.

Dopłaty bezpośrednie są istotnym 
składnikiem dochodów rolników. 
W niektórych krajach UE są one 
nawet ich dochodem jedynym. Opła-
calność produkcji rolnej to zresztą 
ten jeden cel Wspólnej Polityki Rol-
nej, który do tej pory nie został jesz-
cze w pełni osiągnięty. M.in. z tego 
powodu zawód rolnika nadal w UE 
nie zalicza się do profesji atrakcyj-
nych. Świadczy o tym choćby prze-
ciętny wiek właścicieli gospodarstw 
rolnych.. Obecnie 31 proc. unijnych 
rolników przekroczyło już 65 lat, 
natomiast tylko 6 proc. ma mniej niż 
35 lat. 

Zmiany w systemie dopłat bezpo-
średnich to nie jedyna czekająca nas 
zmiana w przyszłej Wspólnej Polity-
ce Rolnej. Gospodarstwa rolne UE 
czeka oprócz tego mocniejsza niż 
dotąd więź z nauką oraz szerszy 
dopływ nowych technologii umożli-
wiających zmniejszenie zużycia 
energii, wody czy środków ochrony 
roślin, Przyszłe rolnictwo ma być 
inteligentne (smart agriculture), bar-
dziej precyzyjne, a przez to bardziej 
oszczędne, czyli i mniej kosztowne. 
Ponadto ekologowie oczekują, że 
zostawi ono po sobie „niższy ślad 
środowiskowy, energetyczny i klima-
tyczny”, co oznacza, że, mówiąc już 
bez ogródek, w mniejszym niż teraz 
stopniu będzie się przyczyniać do 
końca życia na naszej planecie.

  
Edmund Szot

Obecnie 31 proc. unijnych rolników 
przekroczyło już 65 lat, natomiast tylko 
6 proc. ma mniej niż 35 lat. 
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Wraz z roztopem śniegów, a tam 
gdzie ich nie było, wraz 

z dopuszczalnym terminarzem agro-
technicznym, ruszyły prace polowe. 
Przemierzając Polskę wzdłuż i wszerz 
odnosiło się wrażenie, że początek 
wiosny, gdy tylko można już wjechać 
w pole, przypominał sportowe odli-
czanie: do startu, gotowi, start! I jak 
na komendę ruszyło nawożenie, 
a w końcu siewy. Bo w tym sporcie 
chodzi przecież o czas. Zwłaszcza, 
gdy goni nas preliminarz pasz.

Zmiany, zmiany, zmiany
Jednak, drugim aspektem prac 

polowych, a zwłaszcza tych, związa-
nych z produkcją pasz, jest ich efek-
tywność. Dawniej najważniejsze było 
– w produkcji zielonki – by zebrać 
„dużo”. Owo dużo, to oczywiście 
kwestia względna i najczęściej okre-
ślana jest w stosunku do zbiorów 
sąsiada, lub okolicznych hodowców. 
Stopniowo ilość została (bo musiała!) 
uzupełniona jakością, bo przecież 
mając w oborach bydło rasy holsz-
tyńsko-fryzyjskiej w typie wybitnie 
mlecznym, musimy ukierunkować 
naszą produkcję paszową także na 
parametry, które interesują nasze 
wysokowydajne podopieczne. A jak 
się mawia – z pustego i Salomon nie 
naleje.

Zatem zaczęto myśleć o poziomie 
białka, energii, strawności włókna 
itd. To w dużej mierze zasługa firm 
paszowych oraz samych hodowców, 
by nabrać „krowiego rozumu” i per-
spektywy potrzeb krowy. Rosnąca 
wydajność to także szereg proble-
mów, z którymi musi borykać się 
krowa mleczna. Najczęściej przyczy-
ną takiego stanu rzeczy nie jest gene-
tyka krowy HF – jak niektórzy myślą 
– co raczej potrzeba wysokooktano-

wego paliwa. I nie mam tu na myśli 
tylko ilości białka i energii, ale także 
suplementacji składników pokarmo-
wych pod zapotrzebowanie zwierzę-
cia.

Diabeł tkwi w szczegółach
Przygotowując się do kolejnego 

sezonu zielonkarskiego warto zwró-
cić uwagę na tzw. nowości, czyli 
problemy, które były obecne od 
dawna, ale o nich się nie mówiło. 
Jednak rentowność to temat absolut-
nie bazowy. I nie chodzi tylko o to, 
ile zostanie nam na końcu w portfe-
lu, ale też jak długo będę mógł użyt-
kować moje bydło.

Na łamach Zagrody, wielokrotnie 
poruszane były tematy związane 

z zapotrzebowaniem użytków zielo-
nych czy lucerników na składniki 
pokarmowe pod kątem wysokojako-
ściowej paszy. Poruszaliśmy również 
tematy problemów, z jakimi hodowcy 
spotykają się lub mogą się spotkać na 
drodze do dobrych wydajności. Dziś 
jednak, warto pomówić o aspekcie eko-
nomicznym podyktowanym niczym 
innym, jak zdrowotnością zwierząt, 
a skorelowanym właśnie z pastwisko-
waniem czy żywieniem w oparciu 
o zielonki lub sianokiszonki.

Z roku na rok rośnie średnia 
wydajność obór znajdujących się pod 
oceną. A to znak, że mamy coraz 
większą wiedzę i możliwości. To 
także oznacza, że musimy być bar-
dziej czujni ze względu na ryzyko 
problemów, które do tej pory nas nie 
dotykały, ale wraz ze wzrostem ilości 
dojonego od sztuki mleka, pojawiają 
się na horyzoncie.

Cudze chwalimy, swego nie 
znamy

Powyższe przysłowie celowo 
zostanie użyte w odwrotnym tego 
słowa znaczeniu. Bardzo wiele 
mówimy o problemach metabolicz-
nych wysokowydajnych krów utrzy-
mywanych alkierzowo. Najczęściej 

ketoza czy kwasica to przypadłości 
tzw. nowoczesnej hodowli, co zwią-
zane jest z gospodarką energetycz-
ną, a to – jak wiemy – z wydajno-
ścią. A co z absolutnie bazowym 
żywieniem opartym o pasze objęto-
ściowe pochodzące z użytków zie-
lonych?

O zielonkach okiem krowy
Chociaż tegoroczna zima do rekordowo mroźnych i długich nie nale-
żała, niejeden hodowca z utęsknieniem wypatrywał pierwszych oznak 
wiosny. I oczywiście, piękna pogoda i rosnące temperatury to doznania, 
na które z reguły wszyscy czekamy. Jednak w sporcie zwanym „hodowla 
bydła”, nie to jest sednem sprawy.

Dobrze utrzymane użytki zielone są w stanie 
dostarczyć 15–18 proc. białka ogólnego 
strawnego.



Hodowcy zauroczeni wydajno-
ściami, jakie niosły ze sobą krowy HF 
i tym samym, szybkim zwiększaniem 
produkcji mleka, z kukurydzy uczy-
nili wyznacznik żywienia bydła 
mlecznego. I – żeby nie było – podpi-
suję się każdą kończyną pod niepo-
dzielnym panowaniem tej wspaniałej 
rośliny paszowej. Niemniej, tych 
kilka lat temu stało się coś niezwy-
kłego – światek żywieniowy zaczął 
na nowo mówić o skarmianiu pasz 
pochodzących z użytków zielonych 
czy lucerników, już nie jako wypeł-
niacza żwacza, ale jako pełnowarto-
ściowej paszy. Coś, obok czego prze-
chodziło się trochę mimochodem, 
wróciło jako fundament żywienia 
(choć wiemy, że kukurydza i tak 
panuje i panować będzie).

Trawy, a raczej zbiorowiska zielo-
ne – bo w końcu mamy do czynienia 
z całą paleta roślin, ziół i chwastów, 
jako pasza dostarczają znacznego 
potencjału np. białka. Dobrze utrzy-
mane użytki zielone są w stanie 
dostarczyć 15–18 proc. białka ogól-
nego strawnego. Choć dane niektó-
rych firm nasiennych mówią o poten-
cjale grubo ponad 20 proc. tego 
składnika.
Żywienie nawet wysokowydajnej 

krowy musi – z automatu – być opar-
te o utrzymaniu struktury paszy, 
czyli odpowiedniej ilości włókna 
w dawce pokarmowe. Raz – to działa-
nie prewencyjne przeciwko kwasicy, 
dwa – usprawnia pasaż treści pokar-
mowej, a trzy – zawartość włókna 
w dawce jest wprost skorelowana 
z poziomem tłuszczu w mleku. Zatem 
obok wartości pokarmowej, mamy 
również aspekt funkcjonalny skar-
miania traw. I co nadrzędne, 
przyszłą wydajność HF-a buduje-
my na dobrym fundamencie pasz 
objętościowych. Dzieje się to nie-

zależnie od tego, czy krowy utrzymy-
wane są alkierzowo przez cały rok, 
czy w oparciu o bardziej tradycyjny 
– i wciąż popularny, zwłaszcza na 
terenach północno-wschodnich 
i południowo-wschodnich – model 
żywienia letniego z pastwiskowa-
niem lub skarmianiem zielonek.

Warto pamiętać, że przeżuwacze, 
w przeciwieństwie do zwierząt 
monogastrycznych, jak np. świnia, 
zdecydowanie bardziej i dłużej cier-
pią ze względu na subkliniczne pro-
blemy metaboliczne. Gdy pojawią się 
te kliniczne, możliwości manewro-
wania jest już niewiele i najczęściej 
kończy się to przynajmniej interwen-
cją lekarza weterynarii.

Trzej przyjaciele z boiska
Jeśli miałbym omówić trzy głów-

ne problemy, związane z żywieniem 
w oparciu o użytki zielone, byłyby to 
na pewno:
•  tężyczka pastwiskowa
•  nadmiar azotanów w paszy
•  skażenie mikotoksynami, zwłasz-

cza w kwitnących trawach.
Pierwsze dwa bardzo często cho-

dzą ze sobą w parze, zatem zostaną 
omówione razem. Ostatni to swoista 
nowość – problem istniał od zawsze, 
ale dopiero teraz zaczyna się o nim 
mówić. I to mówić często i głośno...

Tężyczka pastwiskowa pojawia się także 
u zwierząt utrzymywanych alkierzowo jako 
efekt skarmiania dużych ilości siana lub kiszonek 
z traw pochodzących z gleb ubogich w magnez 
lub takich, które są intensywnie nawożone 
potasem i azotem.



48

Tężyczka pastwiskowa 
i nadmiar azotanów

Tężyczka pastwiskowa to pro-
blem, który dotyka przede wszystkim 
zwierzęta pastwiskowane wiosną. Jej 
główną przyczyną jest obniżony 
poziom magnezu we krwi (hipoma-
gnezemia). Jest to związane z tym, że 
świeże trawy są w fazie intensywne-
go wzrostu i zawierają niewiele 
składników mineralnych. By pokryć 
swoje zapotrzebowanie, krowy jedzą 
duże ilości takiej trawy. Niestety 
w parze z ilością, nie idzie wartość 
pokarmowa takiej paszy.

Wbrew opinii i nazwie, tężyczka 
pastwiskowa, może pojawić się nie 
tylko u zwierząt wypasanych. Pojawia 
się także u zwierząt utrzymywanych 
alkierzowo jako efekt skarmiania 
dużych ilości siana lub kiszonek 

z traw pochodzących z gleb ubogich 
w magnez lub takich, które są inten-
sywnie nawożone potasem i azotem 
– patrz intensywne nawożenie obor-
nikiem lub gnojowicą! Na tężyczkę 
najbardziej narażone są krowy wyso-
kowydajne, zwierzęta starsze lub 
posiadające ograniczoną zdolność 
wchłaniania magnezu z paszy, ze 
względu np. na problemy jelitowe.

Objawy tężyczki pastwiskowej to 
przede wszystkim mniejszy apetyt, 
a w efekcie spadek produkcji mleka. 
Chore zwierzęta są niespokojne, drżą 
im mięśnie, izolują się od stada, 
„dziwnie się zachowują”, mają 
chwiejny chód i wyglądają na mocno 
zalęknione. Z czasem pojawiają się 
biegunki, co pogarsza ogólną kondy-
cję zwierzęcia. W przebiegu ostrym 
tężyczki, krowa przewraca się, ma 
silne skurcze mięśni i jeśli nie nastą-
pi interwencja weterynaryjna, umie-
ra po kilku godzinach.

Tym samym, gdy tylko zdiagnozu-
jemy wystąpienie tężyczki pastwi-
skowej, działania interwencyjne 
należy przeprowadzać jak najszyb-

ciej. Krowy muszą mieć spokój, bez 
niepotrzebnych źródeł światła i hała-
su. Zalecane jest także podawanie 
zastrzyków z magnezem oraz wap-
niem, a także podawanie preparatów 
magnezowych.

Aby zapobiec pojawieniu się 
tężyczki pastwiskowej, hodowca 
powinien przestrzegać kilka prostych 
zasad. Przede wszystkim, przez kilka 
tygodni przed okresem pastwisko-
wym (lub skarmianiem zielonek), 
należy podawać krowom premiksy 
lub dodatki wzbogacone w magnez. 
Warto również zadbać o okres przy-
gotowawczy pomiędzy przejściem 
z żywienia zimowego, na letnie.

Równie poważnym problemem 
jest wysoki poziom azotanów 
w paszy. Azotany to nic innego jak 
jedna z form magazynowania azotu 

przez rośliny. Forma ta jest najtańsza 
energetycznie, zatem w bardzo krót-
kim czasie roślina jest w stanie 
„napompować” się azotanami. Normy 
dopuszczają 150 mg azotanów na 
hektar upraw, w tym pastwiska. 
Niestety bardzo łatwo przekroczyć tę 
normę.

Nawożenie użytków zielonych 
z udziałem dużych ilości łatwo roz-
puszczalnych nawozów azotowych, 
takich jak np. saletra amonowa, 
nawozami organicznymi, zwłaszcza 
gnojowicą, powodują właśnie groma-
dzenie się dużych ilości azotanów 
w częściach zielonych. Również 
podaż azotu przy niedostatku wody 
czy stosowanie niektórych środków 
ochrony roślin sprzyja powstawaniu 
większej ilości azotanów. 

W efekcie, u zwierząt pobierają-
cych pasze z azotanami, następuje-
kumulacja tego związku w organi-
zmie. Ma to niestety negatywny 
wpływ na jego funkcjonowanie. 
Przekroczone progi azotanów mogą 
powodować anemię oraz ogólną 
cherławość zwierząt, jak również 

generować problemy z rozrodem, 
w tym jałowość czy wczesną zamie-
ralność zarodków.

Jako działanie profilaktyczne 
warto stosować nawozy azotowe 
o wolniejszym działaniu, jak np. 
mocznik, czy łącząc azot z innymi 
składnikami, jak P czy K. Nie powin-
no się także wypuszczać na pastwi-
sko zwierząt bezpośrednio po stoso-
waniu szybkodziałających nawozów 
azotowych lub organicznych. Przed 
każdym nowym sezonem pastwisko-
wym lub zbiorem zielonki na kiszon-
kę, warto przeprowadzić próbę na 
poziom azotanów w paszy.

Skażenie pasz 
mikotoksynami

Ostatnim, stosunkowo młodym, 
ale coraz bardziej „modnym” – 
w pozytywnym tego słowa znacze-
niu, tematem jest skażenie pasz 
mikotoksynami. O tym czym są miko-
toksyny wspominaliśmy już 
w poprzednich numerach. Niemniej 
swoistą nowością jest ich monitoro-
wanie nie tylko w kiszonkach, ale 
i zielonkach.

Zboża czy kukurydza, to tech-
nicznie trawy. Monitorowanie skaże-
nia tych pasz mikotoksynami przez 
ostatnie kilka lat potwierdziło, że 
poziomy skażeń, które są skorelowa-

Aby zapobiec pojawieniu się tężyczki 
pastwiskowej, hodowca powinien przez kilka 
tygodni przed okresem pastwiskowym (lub 
skarmianiem zielonek) podawać krowom premiksy 
lub dodatki wzbogacone w magnez.
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ne z konkretnym rokiem, powodują 
zagrożenie dla zwierząt (Biomin 
Mycotoxin Survey 2017). Z jakiegoś 
jednak powodu monitorując pasze 
pod kątem mikotoksyn, zupełnie 
zapominamy o trawach! Wszak 
trawy... to technicznie trawy.  Zatem 
poziom skażenia będzie tak samo 
realny, jak w przypadku zbóż czy 
kukurydzy!

Badania nowozelandzkie na 
pastwiskowanych i karmionych zie-
lonką krowach pokazały, że szczegól-
nie niebezpieczne są tzw. alkaloidy 

sporyszu, zwane inaczej ergotami lub 
ergot-toksynami. Są to toksyny 
pochodzące najczęściej z przemiany 
materii grzyba buławinki czerwonej 
Claviceps purpurea.  Grzyb ten two-
rzy charakterystyczne czarne prze-
trwalniki w kłosie zbóż. To samo ma 
miejsce w trakcie kwitnienia traw, 
gdzie wprawne oko z łatwością może 
znaleźć sporysze.

Sporysz zawiera wiele alkaloidów, 
w tym: ergotaminę i ergotynę, jak 
również aminokwasy: tyrozynę, tryp-
tofan czy histaminę. Obecność ergo-
taminy to przede wszystkim działa-
nie wczesnoporonne, poprzez skur-
cze mięśni macicy wywołane przez 
toksynę. Dodatkowo ergoty mają 
działanie halucynogenne i podobne 
do noradrenaliny czy dopaminy.

U bydła oprócz poronień, powo-
dują dziwne neurotyczne zachowa-
nia, np. zwierzęta zamiast chować 
się w cieniu wychodzą na pełne słoń-

ce, kręcą się w kółko albo zachowują 
agresywnie. Z kolei działanie hista-
miny powoduje szereg procesów 
zapalnych w organizmie, spadek 
ciśnienia krwi, osłabienie i otępie-
nie.

Profilaktyka, to przede wszystkim 
zbiór traw przed kłoszeniem się oraz 
kupowanie materiału siewnego ze 
sprawdzonego źródła. Dodatkowo, 

już na poziomie przewodu pokarmo-
wego – także w przypadku zwierząt 
wypasanych, jak również karmio-
nych świeżymi trawami – powinno 
się stosować dodatki wiążące i dez-
aktywujące mikotoksyny, w tym wła-
śnie alkaloidy sporyszu.

Na koniec
Być może poruszone powyżej 

zagadnienia są Państwu dobrze 
znane. Być może inne spojrzenie 
rzuca nowe światło na problemy, do 
których podchodzimy nazbyt rutyno-
wo. Pamiętajmy, że to subkliniczne 
problemy generują najwięcej kosz-
tów. I to kosztów ukrytych, bo nie 
widać ich od razu w spadku wydaj-
ności, a doskonale wiemy, że dopiero 
utrata mleka powoduje u większości 
hodowców refleksję. Pastwisko, które 
wydaje się być najtańszą formą 
żywienia krów mlecznych, ma swoje 
obwarowania. I o ile nie są nimi kosz-
ty samego żywienia, o tyle nieuwaga, 
brak obserwacji zwierząt czy błędy 
agrotechniczne, mogą nas sporo kosz-
tować. Pamiętajmy, że rachunek eko-
nomiczny w przypadku bydła, to nie 
tylko dobrze zamknięty rok. To 
myślenie długodystansowe, skalku-
lowane na długowieczność i zdrowie 
zwierząt.

Mgr inż. Marcin Wojcieszek

W przypadku zwierząt wypasanych, jak również 
karmionych świeżymi trawami – powinno się 
stosować dodatki wiążące i dezaktywujące 
mikotoksyny.
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Produkt ten od dawna wykorzysty-
wany jest w żywieniu zwierząt 

gospodarskich na dużą skalę w kra-
jach o utrwalonych tradycjach bro-
warniczych (Niemczech, Austrii, 
Szwajcarii, Czechach, Irlandii itp.). 
Warto więc zapoznać się z doświad-
czeniami tamtejszych hodowców 

w zakresie jego wykorzystania, jako 
źródła składników odżywczych.

Młóto browarniane powstaje po 
odfiltrowaniu brzeczki z kadzi fer-
mentacyjnych. Składa się głównie 
z łusek jęczmiennych i bielma. Młóto 
jest cenną paszą, bogatą w białko 
i włókno (skrobia  jęczmienia browar-
niczego przechodzi do brzeczki, z któ-
rej produkowane jest piwo) (tab. 1), 
którą z powodzeniem stosować można 
w żywieniu różnych grup zwierząt 
gospodarskich: krów mlecznych, 
bydła opasowego, kóz, owiec, świń 
czy koni. Słodziny skarmiać można 
w formie świeżej, kiszonej lub suszo-
nej. Każda postać ma swoje wady 
i zalety. Świeże młóto jest tanie 
i posiada wysoką wartość pokarmo-
wą, podobnie, jak forma suszona, 
która jednak ze względu na koszty 
procesu odparowywania wody, jest 
paszą znacznie droższą. Niestety 
świeże słodziny szybko ulegają zepsu-
ciu – w zależności od pory roku można 
je przechowywać od 7 (lato) do 14 dni 
(zima), starając się zawsze ograniczyć 
wpływ warunków środowiskowych 
i dostęp do nich powietrza (np. prze-

chowywanie w foliowych workach 
czy koszach na śmieci wyłożonych 
folią. Stosowanie nieprzetworzonego 
młóta ogranicza się zatem w praktyce 
do gospodarstw leżących w pobliżu 
browaru, dla których koszty częstego 
dowożenia świeżych jego partii są 
niewielkie. Rozwiązaniem tego pro-

blemu jest konserwacja słodzin 
w postaci kiszonek. Godząc się na 
niewielką obniżkę koncentracji ener-
gii (straty w czasie fermentacji kiszon-

karskiej – tab. 1) uzyskujemy nadal 
tanią ale znacznie trwalszą paszę 
objętościową (tab. 2). Warunkiem jest 
prawidłowe wykonanie kiszonek. 

Młóto zakisza się dobrze – stoso-
wanie dodatków kiszonkarskich przy 
jego konserwacji nie jest więc 
konieczne. Z własnych doświadczeń 
wiemy, że jedynie w sytuacji zagroże-
nia wtórnym tlenowym zagrzewa-
niem się słodzin w czasie wybierania 
(większe silosy w okresie letnim 
związanym z wysoką temperatura 
powietrza) warto stosować preparaty 
przeciw temu niekorzystnemu zjawi-
sku (zawierające np. kwas propiono-
wy). Przez niektórych hodowców 
zalecany jest także dodatek soli, który 
jednak w sytuacji, gdy zakiszamy 
młóto świeżo dostarczone z browaru, 
w stanie nienadpsutym wydaje się 
być zbędny (tab. 3). 

Młóto – cenna pasza z browaru
Wraz z rozwojem małych, lokalnych browarów w Polsce, a taki trend jest 
obserwowany od kilku lat (tylko w roku 2016 powstały 63 warzelnie, 
w tym 32 browary kontraktowe), dostępność do młóta (słodzin) – produktu 
ubocznego fi ltracji zacieru we wstępnej fazie produkcji piwa – jako paszy 
systematycznie wzrasta. 

Tabela 1. Skład i wartość pokarmowa młóta w różnej formie (na podstawie UFA-
Revue 4/05)

Składnik jednostka świeże kiszone suszone

Sucha masa proc. 22 24 90

Popiół surowy g/kg s.m. 47 48 46

Białko surowe g/kg s.m. 255 247 252

Włókno surowe g/kg s.m. 164 179 176

Tłuszcz surowy g/kg s.m. 80 80 80

Związki bezazotowe wyciągowe g/kg s.m. 454 446 438

Cukier g/kg s.m. 22 7 22

Energia strawna dla świń MJ 10,1 9,8 10,1

NEL MJ 6,3 6 6,3

BTJE g/kg s.m. 138 112 148

BTJN g/kg s.m. 158 164 178

Tabela 2. Uproszczona ocena młóta świeżego i kiszonego

Wyszczególnienie Młóto świeże
Dni kiszenia

7 dni 14 dni

Zapach słodowy chlebowy chlebowy

Wartość pH 4,2 3,8 3,7

Sucha masa, w proc. 21,6 23,8 24,9

Młóto składa się głównie z łusek jęczmiennych 
i bielma. Jest cenną paszą, bogatą w białko 
i włókno, którą z powodzeniem stosować można 
w żywieniu różnych grup zwierząt gospodarskich:
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W zależności od wielkości potrzeb 
(ilości dziennego zużycia kiszonki 
w gospodarstwie, czyli obsady zwie-
rząt) słodziny można zakiszać w roz-
maity sposób: 
•  w pryzmach (fot. 1), 
•  różnego rodzaju silosach 
•  rękawach foliowych (fot. 2) 
•  w ofoliowanych balotach. 

Ten ostatni sposób, dla młóta 
w Polsce jeszcze słabo rozpowszech-
niony, praktykowany już jednak 
w innych zachodnich krajach, wyma-
ga wprawdzie specjalnych pras (czę-
sto dysponują nimi same browary, 
które sprzedają rolnikowi od razu 
zafoliowane baloty) ale przynosi 
wymierne zyski hodowcy: wyelimi-
nowane są straty związane z odpły-
wem soku kiszonkarskiego, a zwie-
rzętom podawana jest każdego dnia 
świeża, doskonałej jakości kiszonka 
bez zagrożenia zagrzaniem. 
Wygodnym, dającym bardzo dobre 
efekty sposobem jest także zakisza-
nie w rękawach foliowych, tym bar-
dziej, że są już firmy które świadczą 
kompleksową usługę ich wykonania 
(dowóz młóta i załadunek rękawów 
na miejscu w gospodarstwie – fot. 4.

Młóto jest paszą chętnie pobiera-
ną przez zwierzęta i może stanowić 
cenny białkowy składnik diety. 

Tabela 3. Wyniki kiszenia młóta browarnianego w zbiornikach doświadczalnych (Cybulska i wsp., 2004)

Składniki
Kiszonki z młóta

Bez dodatków + gęstwa drożdżowa 5 proc.
+ melasa 3 proc.

+ gęstwa, melasa 3 proc.
+ inokulant bakteryjny

Sucha masa, proc. 22,47 21,98 25,86
Białko ogólne,
Włókno surowe,

proc./kg s.m.
proc./kg s.m.

25,19
17,10

25,07
16,11

23,39
15,43

Kwas mlekowy,
Kwas octowy,
Kwas masłowy,

proc.
proc.
proc.

3,49
3,64
0,17

8,19
3,70
0,00

8,16
2,72
0,00

pH 3,88 3,70 3,85
Jakość
wg skali Fliga-Zimmera mierna bardzo dobra bardzo dobra

Rozkład białka ogólnego w żwaczu 67,4 64,3 64,8

Tabela 4. Zalecane i maksymalne udziały młóta w dawkach pokarmowych dla rożnych grup zwierząt gospodarskich (na 
podstawie UFA-Revue 4/05)

Rodzaj zwierząt Zalecana ilość Maksymalna ilość Najczęściej wykorzystywana forma

Krowy mleczne 5–8 kg 12 kg Świeże/kiszone

Bydło opasowe 0,5–1,5 kg/100 kg m.c. 3 kg/100 kg m.c. Świeże/kiszone

Kozy 1 kg 2 kg Świeże/kiszone

Owce 0,5–1 kg 1,5–2 kg Świeże

Świnie 1–2 kg 3 kg Świeże

Konie 1–3 kg 3 kg Świeże/suszone*

*) suszone maks. ok. 0,5 kg

Fot. 2. Zakiszanie młóta w foliowych rękawach (źródło: http://www.biertreber.at)

Fot. 1. Najprostszy sposób zakiszania młota – w postaci pryzmy (źródło: http://www.
biertreber.at)
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Szczególnie przydane może być jego 
podawanie krowom mlecznym. 
W umiarkowanych ilościach (5–8 kg 
na dzień w formie świeżej lub kiszo-
nej – tab. 4) działa jako pasza mleko-
pędna, gdyż jego białko charaktery-
zuje względnie powolny rozkład 
w żwaczu. Ponieważ ziarno kukury-
dzy jest podobnie wolno degradowa-
ne w przedżołądkach, młóto dla 
zwierząt przeżuwających (bydła, 
owiec, kóz) idealnie komponuje się 
w dawkach pokarmowych z tym zbo-
żem, dając zbilansowaną pożywkę 
(azot ze słodzin, energia z fermenta-
cji cukrów ze skrobi kukurydzianej) 
dla bakterii żwaczowych, które 

w takiej sytuacji lepiej się namnaża-
ją, co oznacza dla zwierzęcia więcej 
białka dostępnego w jelitach. Stosując 
młóto w żywieniu tej grupy zwierząt 
nie należy jednak przekraczać zale-
canych poziomów (tab. 4), gdyż zbyt 
duża dawka tej paszy może powodo-
wać kłopoty z nadmiarem białka 
i tłuszczu. Pamiętać także należy, że 
ze względu na stan fizyczny (konsy-
stencja kaszowata) słodziny nie sta-
nowią komponentu strukturotwór-
czego dawki pokarmowej (nie są one 
dobrym źródłem włókna efektywne-
go fizycznie). Te same powody leżą 
u podstaw ograniczeń w skarmianiu 
młóta końmi. 
Świeże młóto w przypadku trzo-

dy chlewnej należy skarmić w ciągu 
2–3 dni (ponieważ szybko podlega 
ono wtórnej fermentacji). Jako pasza 
objętościowa stosowana w dawkach 
pokarmowych lub w systemie żywie-
nia „na mokro” może być wykorzy-
stana jedynie w lokalnych gospodar-
stwach znajdujących się blisko bro-
waru. Ze względu na wysoki udział 
włókna (którego nadmiar pogarsza 
strawność składników pokarmo-
wych) zalecana maksymalna ilość 
młóta w dawce dla tucznika to 3 kg/
dzień (tab. 4). Większe znaczenie ma 
natomiast młóto w żywieniu loch 
niskoprośnych, u których ilość tego 
komponentu może stanowić w dawce 
do 6 kg/dzień. 

Podczas magazynowania większej 
ilości pasz dla świń – młóto należy 
wysuszyć (i ewentualnie poddać pro-
cesowi granulowania) lub zakisić. 
Koszty suszenia są dość wysokie. 
Dlatego też kiszenie uznawane jest za 
bardziej ekonomiczną metodę kon-
serwacji. 

Wartość pokarmowa młóta zależy 
od zastosowania odpowiedniej tech-
nologii suszenia. Przy zbyt dużych 
temperaturach młóto nabiera ciem-
nego brunatnego zabarwienia co 
sugeruje wystąpienie podczas susze-
nia reakcji Mailarda. Pasza taka jest 
wówczas gorzej trawiona przez zwie-
rzęta, ponieważ powstające komplek-
sy białek nie podlegają działaniu 
enzymów trawiennych. Ponadto 
w czasie reakcji Mailarda powstają 
związki kancerogenne mające wpływ 
na zdrowotność zwierząt. Również 
ważne jest odpowiednio szybkie 
wysuszenie młóta (ze względu na 

możliwość występowania pleśni pro-
dukujących mykotoksyny, co nieko-
rzystnie wpływa na zdrowotność 
zwierząt i wskaźniki rozrodu u loch). 
Prawidłowo wysuszone młóto powin-
no zawierać do 10 proc. wody. 

W żywieniu trzody chlewnej młóto 
może być stosowane jako zamiennik 
otrąb pszennych zwłaszcza u loch 
niskoprośnych żywionych „na sucho” 
(głównie ze względu na wysoką 
zawartość włókna i niską zawartość 
energii) (tab. 5). Suszone młóto zawie-
ra od 240 do 260 g białka ogólnego 
(jego wartość biologiczna jest porów-
nywalna ze zbożami. Dlatego stosując 

młóto browarniane w żywieniu trzo-
dy chlewnej, niezbędne jest uzupeł-
nienie mieszanki treściwej w amino-
kwasy egzogenne, głównie lizyną.

Komponent ten może być również 
wykorzystany w żywieniu ptaków 
stad rodzicielskich (do 30 proc. 
udziału mieszanki treściwej), korzyst-
nie wpływając na wskaźnik wylężeń 
kurcząt z zapłodnionych jaj.

Dr hab. Rafał Bodarski 
Dr inż. Anna Szuba-Trznadel 

Dr Tomasz Hikawczuk
Katedra Żywienia Zwierząt 

i Paszoznawstwa, Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu

Tabela 5. Porównanie składu chemicznego młóta świeżego i suszonego do otrąb 
pszennych (na podstawie Zaleceń Żywieniowych dla Koni, 2015, 
Norm Żywienia Trzody Chlewnej, 2014, i Meyer i Coenen 2009)

 Wyszczególnienie Młóto świeże Młóto suszone Otręby pszenne

Energia metaboliczna, MJ 2,2 7,6 9,2

Sucha masa, g 240 900 880

Białko ogólne, g 61 245 142

Włókno surowe, g 42 207 95

Wapń, g 0,8 3,1 1,1

Fosfor strawny, g 0,4 1,9 3,5

Lizyna, g 1,99 6,72 5,66

Metionina + cystyna, g 2,45 9,51 5,7

Tryptofan, g 0,62 2,26 2,27

Treonina, g 1,93 6,87 4,54

Szczególnie przydane może być podawanie młóta 
krowom mlecznym. W umiarkowanych ilościach 
(5–8 kg na dzień w formie świeżej lub kiszonej) 
działa jako pasza mlekopędna, gdyż jego białko 
charakteryzuje względnie powolny rozkład w żwaczu.

Świeże słodziny szybko ulegają zepsuciu 
– w zależności od pory roku można je 
przechowywać od 7 (lato) do 14 dni (zima).
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Swoje produkty sprzedaje na 
wszystkich kontynentach. Posiada 

ponad 60 certyfikowanych dystrybu-
torów na całym świecie. W firmie 
Dramiński pracują młodzi wysoko 
wykwalifikowani specjaliści. W pla-
nach produkcyjnych znajdują się 
urządzenia wykorzystujące najbar-
dziej zaawansowane technologie. 
Łącząc nowoczesność z doświadcze-
niem, Firma Dramiński dostarcza 
towary i usługi najwyższej jakości. 
Współpracuje z centrami badawczymi 
i prestiżowymi ośrodkami naukowy-
mi na świecie, co pozwala na wdraża-
nie urządzeń, które wyprzedzają ocze-
kiwania klientów.

Do kalendarza firmy na stałe wpi-
sane są bezpośrednie spotkania z leka-
rzami, hodowcami i rolnikami. 
Spośród wielu imprez w kraju i za 
granicą, na których obecni są przed-
stawiciele Dramiński S.A., wymienić 
należy chociażby targi Ferma w 
Łodzi, AGRO-PARK w Lublinie, AGRO 
SHOW w Bednarach czy EUROTIER 
w Hannowerze, a także MEDICA 
w Düsseldorfie.

Firma znana jest z produkowania 
mobilnych, lekkich i wytrzymałych 
ultrasonografów weterynaryjnych. 
Ostatnio wprowadziła na rynek nowy, 

innowacyjny i designerski ultrasono-
graf 4Vet Slim (na zdjęciu). Został on 
zaprojektowany tak, aby spełnić 
wszystkie oczekiwania lekarzy wete-
rynarii. Zaskakuje dbałością o każdy 
detal, swobodą użytkowania i wysoką 
jakością obrazowania.

Wszystkie oferowane przez firmę 
produkty to własne wynalazki – są 
konstruowane, wdrażane do produk-
cji i produkowane przez inżynierów, 
mechaników, elektroników, akusty-
ków, lekarzy i innych specjalistów. 
W tej chwili, wraz z naukowcami 
z Politechniki Wrocławskiej i Wydziału 
Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, 
firma Dramiński S.A. pracuje nad 
wdrożeniem do produkcji pierwszego 
na świecie urządzenia będącego połą-
czeniem mammografu, USG i tomo-
grafu, nazywanego tomografem ultra-
dźwiękowym lub ultrasonografem. 
Urządzenie będzie służyło do wykry-
wania nowotworów piersi.

Za swoje osiągnięcia, znaczący 
wkład w rozwój polskiej gospodarki 
i budowanie pozytywnego wizerunku 
polskiej przedsiębiorczości na świecie 
Firma Dramiński S.A. została wyróż-
niona Nagrodą Gospodarczą 
Prezydenta RP w kategorii: Lider 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Nagrodę wręczył Prezydent Andrzej 
Duda podczas uroczystej gali 
w ramach Kongresu 590 w Jasionce k. 
Rzeszowa. 

Osobę prezesa i założyciela firmy 
Janusza Dramińskiego warto wspo-
mnieć także z tego powodu, że kolek-
cjonuje on, ratuje od zapomnienia 
i zniszczenia stare, zabytkowe maszy-
ny rolnicze. Chlubą kolekcji jest naj-
większy w Polsce zbiór 252 żeliwnych 
kieratów konnych, który ma szansę 
wpisania się do Księgi Rekordów 
Guinessa. Niedawno została powoła-
na fundacja  „Dramiński – Fundacja 
Ochrony Techniki Rolniczej Warmii 
i Mazur”, której celem jest gromadze-
nie i opieka  nad zabytkami techniki, 
popularyzowanie wiedzy technicznej 
ze szczególnym uwzględnieniem 
postępu w zakresie maszyn rolni-
czych. (P)

Światowa marka

Andrzej Wiktorowicz, wiceprezes fi rmy 
Dramiński S.A. z Nagrodą Gospodar-
czą 2017 r. wręczoną przez Prezydenta 
Andrzeja Dudę

Firma Dramiński S.A., założona przez Janusza Dramińskiego, 
popularność na rynku zdobyła dzięki wilgotnościomierzom, a dziś to 
uznany producent wysokiej jakości zaawansowanych technologicznie 
urządzeń elektronicznych dla profesjonalistów z sektora rolniczego, 
hodowlanego, weterynaryjnego oraz medycyny ludzkiej.
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Dla szkół, doradztwa 
i praktyki rolniczej...

Badania prowadzone są w ramach 
działalności statutowej, progra-

mów wieloletnich oraz projektów 
badawczych, finansowanych ze środ-
ków krajowych oraz zagranicznych 
i obejmują różne obszary. Wyniki 
badań mające charakter aplikacyjny 
są przekazywane do doradztwa, szkół 
i praktyki rolniczej. Szybki przepływ 
informacji i ich wdrożenie podnosi 
efektywność gospodarstw, przez co 
stają się bardziej konkurencyjne. 

W ostatnich latach w ramach dzia-
łalności naukowo-badawczej IUNG-
PIB powstało szereg aplikacyjnych 
wyników badań. Oto najważniejsze 
innowacje techniczne i technologicz-
ne, które zostały wdrożone w rolnic-
twie. 

1. Opracowanie technologii upra-
wy wybranych gatunków roślin 
pastewnych w systemie ekologicz-
nym. Opracowano ważniejsze ele-
menty agrotechniki uprawy kukury-
dzy, sorgo i mieszanek roślin strączko-
wych ze zbożami oraz uprawę wsiew-
ki seradeli w zboża ozime i jare w eko-
logicznym systemie gospodarowania. 
Wypracowano skuteczną mechanicz-
ną metodę ograniczania zachwaszcze-
nia w uprawie kukurydzy i sorgo oraz 
określono dawkę nawożenia natural-
nego w uprawie tych gatunków. Bada-
nia nad mieszankami roślin strączko-
wych ze zbożami uwzględniały cztery 
gatunki zbóż (pszenica, owies, jęcz-
mień, pszenżyto), groch siewny 
(odmiany pastewne i ogólnoużytko-
we) oraz łubin wąskolistny. 

2. Opracowanie niskonakładowe-
go i bezpiecznego dla środowiska 
systemu nawożenia i siewu kukury-
dzy. Nowy system uprawy kukurydzy 

„AZOMAIS” to innowacyjna formuła 
specjalistycznego nawozu NPS 
(mikroelementy) oraz urządzenie do 
jednoczesnego wysiewu nasion 
i nawozu. Opracowany w ramach 
technologii wolno działający nawóz 
zawiera w swoim składzie azot, fosfor, 
siarkę oraz mikroelementy (bor, miedź 
i cynk). Zawartość poszczególnych 
składników dostosowano do specy-
ficznych wymagań pokarmowych 
kukurydzy. Stopniowe uwalnianie 
składników pokarmowych z nawo-
zów gwarantuje optymalne odżywie-
nie roślin podczas całego okresu 
wegetacji, zwiększa efektywność 
nawożenia i ogranicza emisję gazów 
cieplarnianych. Nawóz aplikowany 
jest w postaci minigranul (o średnicy 
2–5 mm) na głębokość poniżej 5 cm 
nasion kukurydzy jako tzw. nawoże-
nie startowe oraz w postaci makrogra-
nul (o średnicy 8–10 mm) na głębo-
kość około 25–30 cm jako główna 
dawka składnika pokarmowego na 
cały okres wegetacji. Wgłębna aplika-
cja nawozu powoduje, że cała pula 
składników pokarmowych lokowana 
jest na odpowiedniej głębokości w rzę-
dzie, a więc tam, gdzie rozwija się 
główna masa systemu korzeniowego 
roślin. Dzięki takiej aplikacji nawozu 
rośliny mają swobodny dostęp do 
składników pokarmowych, dodatko-
wo też ograniczone są straty gazowe 
azotu. Nowo skonstruowany agregat 
uprawowo-siewny jest przystosowa-
ny do łącznego wysiewu nasion kuku-
rydzy wraz z nawożeniem w glebę 
nieuprawioną i pokrytą mulczem. 
Umożliwia aplikację nawozu na 
dwóch głębokościach (nawożenie 
startowe na głębokości 5 cm i dawka 

zasadnicza nawozu na głębokości 20 
cm poniżej nasiona). W nowej techno-
logii zabiegi uprawy gleby (uprawa 
pasowa), aplikacji nawozów i siewu 
zostały zredukowane do jednego prze-
jazdu agregatu, dzięki czemu istotnie 
ograniczono czasochłonność i praco-
chłonność uprawy kukurydzy, a także 
zmniejszono zużycie paliwa. Nakłady 
bezpośrednie w nowej technologii 
zmniejszyły się o ok. 25 proc. w sto-
sunku do technologii tradycyjnej. 

3. Zastosowanie uproszczonej 
agrotechniki uprawy kukurydzy 
w monokulturze i zmianowaniu. 
Wykazano przydatność uproszczonej 
uprawy roli (spłyconej) i siewu bez-
pośredniego do uprawy kukurydzy 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach jest jednym z dziesięciu instytutów podległych Ministerstwu 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność IUNG-PIB przebiega na różnych 
szczeblach i w wielu płaszczyznach, ale jej głównym zadaniem jest transfer 
innowacji i wiedzy opartej na wynikach badań i pracach wdrożeniowych. 
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w monokulturze. W zależności od 
regionu oraz warunków glebowo-kli-
matycznych plon kukurydzy upra-
wianej w wieloletniej monokulturze 
z siewu bezpośredniego był od 8 do 
22 proc. mniejszy niż w zmianowa-
niu, natomiast zastosowanie uprawy 
uproszczonej przyczyniło się do wzro-
stu plonu kukurydzy od 3 do 15 proc. 
w porównaniu z uzyskanym z siewu 
bezpośredniego. Oszczędności zwią-
zane ze zużyciem paliwa w syste-
mach uproszczonych w pełni rekom-
pensowały straty plonu. Zastosowanie 
siewu bezpośredniego i uprawy 
uproszczonej przyczyniło się do wzro-
stu gęstości i wilgotności w górnej 
warstwie gleby, co korzystnie wpły-
wało na plonowanie kukurydzy, 
zwłaszcza w latach o ograniczonej ilo-
ści opadów.  

4. Opracowanie zasad agrotech-
niki soi z uwzględnieniem zróżnico-
wania możliwości jej uprawy 
w poszczególnych regionach. Prowa-
dzone badania dotyczą reakcji soi na 
stresy abiotyczne (susza, chłód) oraz 
na różne zabiegi agrotechniczne. Uzy-
skane wyniki pozwolą na określenie 
możliwości uprawy soi w różnych 
regionach Polski. Ponadto będzie 
można wykorzystywać nasiona do 
produkcji pasz dla różnych grup zwie-
rząt. Na podstawie uzyskanych wyni-
ków zostaną udoskonalone ważniej-
sze elementy agrotechniki soi, takie 

jak: termin siewu, rozstawa rzędów, 
sposób siewu (rzędowy, punktowy), 
skuteczność stosowania szczepionek 
zawierających bakterie Bradyrhizo-
bium japonicum, efektywność stoso-
wania hydrożeli w uprawie oraz dobór 
odmian. Uprawa soi w Polsce jest 
zagadnieniem nowym, związanym ze 
zmieniającym się klimatem, niechęcią 
konsumentów do produktów GMO 
oraz dążeniem do zwiększenia bez-
pieczeństwa żywnościowego kraju 
(zmniejszenie importu poekstrakcyj-
nej śruty sojowej). 

5. Wdrożenie do praktyki rolni-

czej nowych szczepionek zawierają-
cych bakterie symbiotyczne roślin 
bobowatych. Bakterie symbiotyczne 
roślin bobowatych z rodzaju Rhizo-
bium występują w glebach upraw-
nych Polski w zbyt małej liczebności 
lub charakteryzują się słabą efektyw-
nością symbiotyczną. Stąd też inoku-
lacja roślin bobowatych jest ważnym 
czynnikiem wpływającym w zdecy-
dowany sposób na jakość i wielkość 
plonu. Stosowanie preparatów zawie-
rających bakterie z rodzaju Rhizo-

bium jest szczególnie uzasadnione 
wówczas, gdy na danym polu nigdy 
wcześniej nie uprawiano soi. Prepara-
ty te są stosowane najczęściej do 
przedsiewnego otoczkowania nasion. 
W warunkach niskiego pH gleby 
(poniżej 6,5) należy wcześniej ją 
odkwasić. Nowa technologia wytwa-
rzania preparatów dla roślin bobowa-
tych pozwala zredukować do mini-
mum możliwości zanieczyszczenia 
preparatu drobnoustrojami niepożą-
danymi. Nośnikiem dla bakterii jest 
wyjałowiony i uwilgotniony perlit, 
który zaszczepiany jest czystą kulturą 

bakterii symbiotycznych specjalnie 
wyselekcjonowanych dla poszczegól-
nych gatunków roślin bobowatych. 
Powyższe szczepionki są szeroko 
wykorzystywane w praktyce rolni-
czej, zarówno w rolnictwie ekologicz-
nym (przy braku nawożenia mineral-
nego azotem), jak i tradycyjnym. 

6. Wdrożenie konserwujących 
systemów uprawy roli. Prace badaw-
czo-rozwojowe dotyczyły zastąpienia 
dominującego w naszym kraju syste-
mu uprawy płużnej bezorkowymi 
technikami uprawy (uprawa konser-
wująca). Obejmowały ocenę produk-
cyjno-ekonomicznych bezorkowych 
technik uprawy roli dla pszenicy, rze-
paku, kukurydzy oraz roślin bobowa-
tych. Ponadto dokonano oceny środo-
wiskowej w zakresie fizycznych, che-
micznych, mikrobiologicznych i bio-
chemicznych właściwości gleby oraz 
oceny przyrodniczej dotyczącej 
zachwaszczenia i chorób odglebo-
wych. Do głównych zalet wprowadze-
nia konserwujących systemów upra-
wy roli w gospodarstwie należą: 
ochrona gleby przed erozją wodną 
i wietrzną, ograniczenie intensywno-
ści i głębokości uprawy w celu zmniej-
szenia tempa mineralizacji próchnicy, 
zmniejszenie strat azotu z gleby, 
zmniejszenie nakładów na uprawę 
roli o 20–30 proc. (zużycia paliwa 
i czasu pracy).

Bardzo ważnym czynnikiem trans-
feru wyników badań do praktyki rol-
niczej oprócz wartości merytorycznej 

Zastosowanie siewu bezpośredniego i uprawy 
uproszczonej przyczyniło się do wzrostu gęstości 
i wilgotności gleby w górnej warstwie



56

jest też czas przepływu wiadomości. 
W celu usprawnienia przekazu infor-
macji wykorzystuje się narzędzia 
informatyczne, jakim jest m.in. skon-
figurowana odpowiednio dla odbior-
ców strona internetowa Instytutu 
Nauka praktyce rolniczej, która jest 
szybką ścieżką przekazu wyników 
zakończonych prac badawczych oraz 
bieżących informacji. Poszczególne 
zakładki stanowią sprecyzowane 
i zebrane materiały do szybkiego 
i łatwego wyszukania potrzebnej wie-
dzy. 

W zakładce aktualności na bieżąco 
zamieszczane są informacje o realizo-
wanych konferencjach, seminariach 
i szkoleniach oraz warsztatach nauko-
wych, dniach otwartych drzwi, a także 
innych spotkaniach. 

Oferta dydaktyczna zawiera opis 
zaplanowanych przedsięwzięć eduka-
cyjnych. Wcześniej podany termin 
spotkań pozwala potencjalnym 
uczestnikom na zaplanowanie udzia-
łu w wybranej ofercie. Oferta dydak-
tyczna Instytutu zawiera informacje 
o szkoleniach, konferencjach, warsz-
tatach naukowych, Tygodniu Otwar-
tych Drzwi w IUNG-PIB, Lubelskim 
Festiwalu Nauki i targach rolniczych. 
W informacjach szczegółowych poda-
je się plan, termin, miejsce szkoleń, 
konferencji i warsztatów naukowych. 
Oferta dydaktyczna dotyczy także 
Tygodnia Otwartych Drzwi w Instytu-
cie oraz Lubelskiego Festiwalu Nauki. 
Dzięki tym imprezom istnieje możli-
wość odwiedzenia IUNG-u przez 
zainteresowanych oraz zapoznania 
się z jego działalnością, a także doko-
naniami naukowymi ostatnich lat. 
Szczególne zainteresowanie odwie-
dzających wzbudzają doświadczenia 
polowe, na podstawie których pra-

cownicy IUNG-PIB przeprowadzają 
analizy wyników badań i opracowują 
wnioski. Ostatnią pozycję w ofercie 
dydaktycznej zajmują targi rolnicze, 
podczas których na stoiskach przygo-
towanych przez pracowników Insty-
tutu prezentowana jest oferta wydaw-
nicza IUNG-PIB; istnieje także możli-
wość skonsultowania się z kadrą 
naukową. 

Następna zakładka – oferta wydaw-
nicza – zawiera dostępne aktualnie 
publikacje, które mają wymiar eduka-
cyjny i praktyczny do bezpośredniego 
wykorzystania przez producentów 
rolnych. W skład oferty wydawniczej 
wchodzą następujące bloki tematycz-
ne: 
a)  technologie uprawy zbóż – wydaw-

nictwa z tego zakresu stanowią 
największą grupę publikacji. Wiąże 
się to z problematyką badawczą 
naszego Instytutu. Rośliny zbożo-
we stanowią również największy 
odsetek w strukturze zasiewów na 
terenie całego kraju. 

 W związku z tym w praktyce zapo-
trzebowanie na tego typu wyniki 
badań jest duże. 

b) uprawa roślin pastewnych 
–wydawnictwa obejmują opraco-
wanie i doskonalenie technologii 
produkcji ważniejszych gatunków 
roślin pastewnych przeznaczo-
nych na paszę dla różnych grup 
zwierząt. 

c) uprawa roślin przemysłowych 
i specjalnych – publikacje z tego 
zakresu zawierają głównie opraco-
wania technologii uprawy nowych 
odmian chmielu i tytoniu oraz nie-
których roślin przemysłowych. 

d) uprawa roli, nawożenie i glebo-
znawstwo – tematyka publikacji 
znajdujących się w tej grupie obej-

muje badania i uściślenie potrzeb 
pokarmowych roślin w zakresie 
makro- i mikroelementów oraz 
ocenę środowiskowych skutków 
nawożenia. Publikacje zawierają 
również opracowania z zakresu 
kartografii i waloryzacji prze-
strzennej gleb w skali kraju 
i poszczególnych regionów 
z uwzględnieniem metod utrzy-
mywania zdolności produkcyjnej 
gleb. 

e) publikacje dotyczące systemów 
gospodarowania i ekonomiki 
zawierają ocenę skutków produk-
cyjnych, przyrodniczych i ekono-
micznych stosowania różnych 
systemów produkcji roślinnej. 
Ponadto są to opracowania doty-
czące zróżnicowania regionalnego 
produkcji rolniczej,  podejmujące 
problemy o dużym znaczeniu 
gospodarczym i społecznym.

f)  publikacje w postaci atlasów, słow-
ników i albumów służą jako kom-
pendium wiedzy dla szkół rolni-
czych, doradców oraz rolników.  
Na stronie zamieszczone są rów-

nież artykuły zawierające nowe wyni-
ki badań prowadzonych w IUNG-PIB. 
Opracowania dotyczą różnych zagad-
nień rolniczych i środowiskowych. 
Doradcy, uczniowie i rolnicy, korzy-
stając z zamieszczonych informacji, 
mogą szybko i bez ponoszenia dodat-
kowych kosztów zdobyć informacje 
o zakończonych tematach badaw-
czych. Ponadto dostępne są również 
kalkulatory nawozowe pomocne do 
zbilansowania składników pokarmo-
wych dla poszczególnych upraw i ich 
bezpośredniego wykorzystania 
w gospodarstwie. 

dr inż. Mariusz Zarychta
     IUNG-PIB Puławy

Opracowano w ramach zadania 2.7 programu wieloletniego IUNG-PIB.
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Medialnie głośno zaistniał jako 
niesłusznie osadzony biznes-

men. Jednak ostatnio lubi nazywać 
się bacą, bo jest coraz bardziej zna-
nym hodowcą owiec i dostawcą ory-
ginalnego – drogiego owczego sera.

Kilka lat temu pojawiła się plotka, 
że Roman Kluska osiadł w pewnej 
podkrynickiej miejscowości i wspie-
ra utrzymanie rodzimych zasobów 
genetycznych, hodując starą polską 
rasę owiec – licząc na unijne dotacje. 
Postanowiłem tę wiadomość zweryfi-
kować. 

Plotki okazały się tylko po części 
prawdziwe. Rzeczywiście Roman 
Kluska hoduje owce, ale żadnej pol-
skiej rasy, lecz holenderską wschod-
niofryzyjską. Doi je – mechanicznie 
a nie osobiście – i z tego mleka pro-

dukuje cenne sery, ale nie są to 
oscypki.  Po więcej informacji skiero-
wano mnie do doktora Jacka Sikory 
z podkrakowskich Balic. Od niego 
już  dowiedziałem się, że owce Roma-
na Kluski od polskich różnią się 
głównie mleczną wydajnością. Nasze 
cakle i inne dają w czasie laktacji 
około 60 l mleka, a holenderskie 
„fryzy” ok 200 l.  Więc różnica jest 
kolosalna.   

Droga do fortuny
Wielokrotnie pisząc o ludziach 

biznesu, pytałem ich o pochodzenie 
kapitału czyli umownego pierwszego 
miliona. Z odpowiedziami bywało 
różnie. Mam w pamięci kilku takich, 
co odpowiadali wymijająco. Do tego 
grona nie mogę zaliczyć Romana 

Kluski, u niego wszystko jest jasne.
Poznałem go, uczestnicząc 

w krynickich spotkaniach ludzi 
biznesu i polityki o nazwie Forum 
Ekonomiczne Polska – Wschód. 
Roman Kluska, wyznał mi wów-
czas, że ukończył ekonometrię na 
Akademii Ekonomicznej w Krako-
wie i pracował wcześniej na dyrek-
torskim stanowisku w dużej nowo-
sądeckiej firmie. Jej trudności po 
przemianach wymusiły na nim 
poszukiwanie pracy w Niemczech. 
Tam zetknął się ze znaną wówczas 
firmą dostarczającą m.in. na polski 
rynek komputery. Dowiedział się, 
że są one składane z elementów 
kupowanych głównie w Japonii, ale 
ten „składakowy” biznes tylko wów-
czas się opłaca, gdy kupuje się 

Baca z komputerową przeszłością
Od początku lat 90. minionego stulecia jest człowiekiem bardzo znanym, 
chociaż o to nie zabiegał. Ostatnio rzadko udziela wywiadów. Roman Kluska 
to twórca niegdyś największej fi rmy oferującej komputery polskiej marki, 
producent pierwszych polskich kas fi skalnych, założyciel największego 
i najbardziej znanego polskiego portalu internetowego Onet pl. 
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moduły w dużych ilościach – pako-
wane do kontenerów.   

Bezrobotny ekonomista Kluska 
wyliczył, że gdyby miał milion dola-
rów mógłby stworzyć podobną firmę 
np. w Nowym Sączu, bo tam była 
tania siła robocza, i konkurować 
z Niemcami. Wszystkim, czego doro-
bił się wcześniej na dyrektorskiej 
posadzie był dom w Nowym Sączu. 
Do Krakowa dotarły jednak „dolary” 
wraz z amerykańskim bankiem, który 
szukał pierwszych klientów na kredy-
ty. Roman Kluska przedstawił zamor-
skim bankowcom taki biznesplan, że 
nawet przy marnym zabezpieczeniu 
w postaci domu, kredyt otrzymał. 
Bank, który szybko zniknął z polskiej 
finansowości wyszedł na udzieleniu 
tego kredytu dobrze, ale jeszcze lepiej 
Roman Kluska, który założył dzięki 
temu wsparciu firmę Optimus i uru-
chomił produkcję komputerów, 
pozwalającą mu na zajęcie fotela 
lidera branży IT.

Ta produkcja (montaż) była wyko-
nywana początkowo w obskurnej hali 
po hurtowni, ale gdy dotarłem do 
Nowego Sącza ponownie, działo się to 
już w pięknym,  nowym budynku. 
Wizerunek był ważny, bo akcje Opti-
musa SA pojawiły się na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych. 
Były tam w obrocie jeszcze na począt-

ku XXI wieku, ale gdy ich właściciela-
mi stali się BRE Bank oraz Zbigniew 
Jakubas, raptownie staniały.

Roman Kluska po transakcji sprze-
daży całego pakietu stał się natomiast 
właścicielem fortuny w postaci 262 
mln zł, ale niedługo po tym został 
zatrzymany na półtorej doby (co cięż-
ko przeżył) i po wpłaceniu ogromnej 
kaucji zwolniony. Jego problemy 
z krakowską prokuraturą trwały do 
2005 r., czyli do uniewinnienia 
i wypłacenia odszkodowania w kwo-
cie (sic!) aż 5 tys. zł. 

Temat „prześladowań” Romana 
Kluski ciągle wraca w mediach, 
a tymczasem były lider branży IT to 
obecnie 

Znany baca i promotor 
zdrowej żywności

Jest właścicielem firmy „Prawdzi-
we jedzenie”. W kilku wywiadach 
opublikowanych także w Internecie 
przyznaje, że „miłością” do owiec 
zapałał po obiedzie w londyńskiej 
restauracji, gdy zjadł smakowitą 
jagnięcinę, a także po pewnym przy-
jęciu w Szwajcarii, gdzie do wina 
podano mu znakomity owczy ser.

Obecnie jagnięcina oraz owcze 
sery są podstawą jego – jak twierdzi 
– zdrowej diety. Blisko jego obecnego 
miejsca zamieszkania wypasają się 
owce wschodniofryzyjskie (kilkaset 
sztuk), które są dojone w nowocze-
snej hali udojowej, a mleko przera-
biane jest na sery w nowoczesnej 
serowarni. Ta ekologiczna hodowla 
„fryzów” i nowoczesne przetwórstwo 
rozwinęły się  dzięki doradztwu pew-
nej pani profesor z Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. Ze 
swoim doradztwem zgłosiła się ona 
do byłego komputerowca, gdy usły-
szała w telewizyjnym programie, że 

Roman Kluska próbuje hodować pol-
skie owce i nic mu z tego nie wycho-
dzi. Porady Pani Profesor okazały się 
na tyle skuteczne, że stado owiec 
rośnie w siłę, a Roman Kluska wie-
rzy, że będzie znanym przedsiębiorcą 
robiącym interesy na owczym serze. 
Mimo braku istotnych dochodów 
mieści się ostatnio pod koniec pierw-
szej setki na listach najbogatszych 
Polaków (kiedyś był w pierwszej 
dziesiątce).

Obecnie – zdaniem naukowców 
z Instytutu Zootechniki w Balicach 
– owce Romana Kluski mają nadal 
charakter hobbystyczny. Po prostu 
trzeba do nich dużo dokładać. Ten 
brak zysków potwierdza hodowca 
w nielicznych wywiadach, wierzy 
jednak, że będzie je miał już nieba-
wem.

Czuje swoją wyjątkowość. Przy-
puszcza bowiem, i słusznie, że nor-
malny polski rolnik czy prawdziwy 
baca z gór nie będzie w stanie udźwi-
gnąć kosztów założenia podobnej 
owczarni, a zwłaszcza serowni. Tak 
więc  ekologiczne produkty,  jakimi 
są sery dojrzewające Romana Kluski 
powstają dzięki dawnym jego docho-
dom z firmy Optimus dostarczającej 
na rynek nie tylko komputery.

Na tamtych zyskach skorzystało 
także miasto Krynica, bowiem w jego 
centrum Roman Kluska wybudował 
piękną halę handlową, w której są 
sklepy i lokale usługowe polskich 
i zagranicznych firm. Kilka lat temu 
(nie wiem jak jest obecnie) centralnie 
usytuowane były stoiska z owczymi 
serami. Złośliwi twierdzą, że hala 
handlowa powstała dla handlu tymi 
serami, ale do jej funkcjonowania 
właściciel zapewne nie dokłada. 

Henryk Piekut
Foto: Aldona Kawęcka 

ROMAN KLUSKA to człowiek, który ma „nosa” do interesów i wie-

rzę, że hodowla owiec w Polsce na tym skorzysta. Na razie trwa jej 

nieustanny  regres. Jeszcze w latach 80. minionego stulecia było 

w Polsce ponad 5 mln owiec, a obecnie to zaledwie  200 tys. sztuk. 

Rzeczywiście, produkcją wełny sprzedawanej po kosztach usługi 

strzyżenia, nie da się zarobić. Ale za smakowitą jagnięcinę i prozdro-

wotne owcze sery zapłaci coraz bogatsze społeczeństwo. Walory 

jednego i drugiego promuje kapitalista Roman Kluska.
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Z książek czy Internetu pszczelar-
stwa nie da się nauczyć, ale 

informuję że jestem gotów przyjąć 
nieodpłatnie kandydata na całosezo-
nowe (od kwietnia do września) prze-
szkolenie. Po takim cyklu, gdy uznał-
bym, że praktykant posiadł wiedzę 
i praktyczne umiejętności, rodzinę 
pszczelą mogę przekazać mu w pre-
zencie.  

Nie wszystkich zgłaszających się 
do mnie amatorów bartnictwa chcia-
łem odsyłać na kursy, a np. do inne-
go posiadacza pasieki obawiałem 
się, bo a nóż im odstąpi ul z rodziną. 
Zapytałem więc swojego kuzyna 
posiadającego 150 rodzin o możli-
wość takiej transakcji. Odpowie-
dział: „wiosną nigdy nie sprzedam, 
bo każda silna rodzina może mi dać 
tyle miodu, że nawet wysoka jej 
cena mi tego nie zrekompensuje”. 
Miał rację, bo silna rodzina stacjo-
nująca wśród miododajnych drzew, 
bylin i innych roślin może dostar-
czyć w sezonie nawet 100 kg miodu 
nektarowego, a tej skali zbiory miodu 
spadziowego w terenach górskich  
nie należą  do rzadkości.

Żyć z pracy pszczół
Można więc zadać pytanie: czy da 

się żyć z pracy pszczół?  
Z powyższych informacji może 

wynikać, że bez wątpienia tak. Tym-
czasem odpowiedź jest bardziej 
skomplikowana. Znawcy przedmiotu 
twierdzą, że tę minimalną podstawę 
do uzyskania dochodu zbliżonego do 
średnich rocznych krajowych pensji 
w gospodarce może dać 100 rodzin 
pszczelich. Stowarzyszenie Pszczela-
rzy Zawodowych przyjmuje do swo-
jego grona posiadaczy przynajmniej 
setki rodzin, a więc takich, co żyją 
z „pszczelarzenia”.

Był krótki czas, że w dwóch pasie-
kach zgromadziłem blisko 100 rodzin 
i dochód z nich uzyskiwany był 
przyzwoity, chociaż były to pasieki 
stacjonarne w terenie z nadmiarem 
pszczół. Uważa się, że w jednym 
miejscu – nawet przy wspaniałej 
roślinności (nazywa się to pożyt-
kiem) może stacjonować nie więcej 
niż 40 rodzin. Wprawdzie pszczoły 
oblatują kwiaty oddalone do 5 km od 
ula, ale zużywają wówczas więcej 
energii na lot niż uzyskują jej z zebra-
nego miodu. Taka ekonomiczna odle-
głość wynosi do 2,5 km. A to ozna-
cza, że pasieka z setką rodzin musi 
stacjonować przynajmniej w trzech 
punktach odległych od siebie po ok 3 
km. Najlepiej jednak, gdy jest to 
pasieka wędrowna składająca się 

z lekkich uli styropianowych lub na 
tzw. wozach pasiecznych, przeciąga-
na od  kwitnącego wiosną rzepaku, 
do kwitnących akacji, następnie do 
lip po nawłoć kanadyjską (żółty 
chwast inwazyjny) i wrzosowiska lub  
poplonową grykę.  

Zdrowe rodziny pszczele wymu-
szają na pszczelarzu ciągłe powięk-
szanie pasieki, bo  gdy on nie podzie-
li rodziny, to ona sama podejmuje 
decyzję i wylatuje tzw. rójka. Tak 
więc posiadacz wspomnianych 

umownych 100 rodzin może 
w następnym roku mieć ich dwa razy 
tyle. I zazwyczaj tak jest, pod warun-
kiem, że nie zaatakują pszczół groźne 
choroby lub szkodniki. 

 
Trudna walka z roztoczem 
i chorobami

Ten szkodnik, który zagnieździł 
się w polskich pasiekach jak stonka 
na ziemniakach, to roztocz varroa 
destructor (wielkości łebka od szpil-
ki). Są jednak skuteczne metody 
walki z tym co nazywa się warrozą, 

Biznesowe pszczoły i ekologia
Od dwóch lat, jako pszczelarz-amator otrzymuję oferty dotyczące zakupu 
jednej lub kilku rodzin pszczelich. Do fi nalizacji transakcji zazwyczaj nie 
dochodzi, bo stawiam warunki wstępne i nie chodzi tu o cenę. Po prostu 
wyjaśniałem kandydatom na pszczelarzy, że nie sprzedam żadnej rodziny 
po to, aby już następnej wiosny  jej nie było.

Zdrowe rodziny pszczele wymuszają 
na pszczelarzu ciągłe powiększanie 
pasieki, bo  gdy on nie podzieli 
rodziny, to ona sama podejmuje 
decyzję i wylatuje tzw. rójka.
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a duży udział w tej walce ma firma 
BIOWET  Puławy.

Prawdopodobnie warroza przy-
czyniła się do nasilenia w pasiekach 
groźnej choroby bakteryjnej czerwiu 
(larw) o nazwie zgnilec amerykański. 
Choroba ta jest zwalczana z urzędu. 
Walka polega na niszczeniu (wypale-
niu) chorych rodzin wraz z ulami 
i wypłaceniu za nie odszkodowania. 
Rzecz w tym, że minister rolnictwa, 
wydający miliony na walkę z afry-
kańskim pomorem świń, nie ma 
środków na odszkodowania dla 
pszczelarzy. A skuteczne leki (sulfa-
midowe i antybiotyki) są w magazy-
nach, ale unijne przepisy zabraniają 
ich stosowania.

Do czasu opanowania walki 
z amerykańskim zgnilcem jednak nie 
radzę zakładać pasieki z nastawie-
niem na zyski. Zwłaszcza, że docho-
dy z pszczelarstwa są bardzo zależne 
od pogody. Ta ubiegłoroczna – bar-
dzo deszczowa – mogła zniechęcić 
wielu amatorów bartnictwa  nasta-
wionych na wysokie zbiory miodu. 
Ale można coś zyskać, zbierając pro-
polis (kit pszczeli), pyłek czy pozy-

skując cenne mleczko pszczele. Nie 
radzę jednak być na siłę „ekologicz-
nym” pszczelarzem.     

Ekologia wymaga wiedzy
 W 2015 r. jeden ze znanych pol-

skich menedżerów – regularnie 
zaopatrujący się w miód w mojej 

pasiece – stwierdził, że jego syn 
marzy o założeniu małej pasieki. 
Powtórzyłem mu to co wcześniej 
napisałem „najpierw praktyczny kurs 
– potem rodzina pszczela”. Prawdo-
podobnie pomyślał, a przecież są 
książki oraz wszechmądry Internet. 
Tata „kasę” dał, syn kupił piękny ul 
z liczną pszczelą zawartością – 
w środku mogło być blisko 100 tys. 
robotnic, młoda królowa i zapewne 
trutnie, które giną jesienią.

Zasobny młodzieniec postanowił 
hodować pszczoły dla przyjemności 
podpatrywania ich obyczajów, wsłu-
chiwania się w ich dźwięk, a na 
dodatek w sposób – jego zdaniem – 
ekologiczny. Nie tak jak czynią 
pszczelarze zawodowi, odwirowują-
cy uzbierany przez pszczoły miód 

i podający w zamian do podkarmia-
czek coś słodkiego (syrop z cukru). 
Młodzieniec całość zebranego przez 
pszczoły miodu pozostawił robotni-
com w ulu. Był pewien, że w ten 
sposób je uszczęśliwi.

Tymczasem spotkało go przykre 
rozczarowanie.   Wiosną nie było 
tradycyjnego oblotu, a po rozchyle-
niu ramek dostrzegł, że pozostawio-
ny miód doczekał wiosny, a wszyst-
kie pszczoły są martwe. Przyczyna 
tego dramatu mogła być jedna. Jesie-
nią 2016 r. w okolicach Warszawy 
(a tam przy lesie stacjonowała rodzi-
na) pojawiła się na drzewach spadź  
(produkują ją mszyce), a przy wil-
gotnych porankach łatwo ją było 
zebrać i robotnice  przeniosły ją do 
ula. Miód spadziowy należy w Pol-
sce do cennych jego odmian, ale… 
dla ludzi, bo zawiera minerały. Nato-
miast większość żyjących w Polsce 
ras pszczół (wyjątek kamianki) po 
spożyciu nawet minimalnej ilości 
spadzi traci możliwość pobierania  
kolejnych porcji pokarmu (zatyka 
się tzw. ssawka) i umiera śmiercią 
głodową.

Tego jednak nie mógł przewidzieć 
młody kandydat na pszczelarza więc 
jego przygoda z „ekologicznym” 
pszczelarstwem zakończyła się poraż-
ką, na dodatek dramatem dla owa-
dów. Natomiast, gdyby zabrał miód 
i podkarmił pszczoły cukrowym 
syropem miałby zapewne już nie 
jedną a kilka rodzin.

Każdemu potencjalnemu bartni-
kowi radzę zaczynać przygodę 
z pszczelarstwem od podpatrywania 
kogoś doświadczonego. 

PH 

Do czasu opanowania walki z amerykańskim 
zgnilcem nie radzę zakładać pasieki 
z nastawieniem na zyski.



Kanały napowietrzające wyposażono w króćce umożliwiające ich 
połączenie za pomocą przewodów elastycznych. Do jednego z króć-

ców, poprzez przewód elastyczny z przyłączem, można zamontować 
wentylator. Zastosowanie wentylatora umożliwia wymuszenie przepły-
wu dużych ilości powietrza przez perforowane kanały i zgromadzony 
w silosie materiał. 

Ziarno zbóż, kukurydzy oraz nasiona roślin oleistych są składowane 
w silosach prawie zawsze z pewną zawartością zanieczyszczeń, szkod-
ników oraz mikroorganizmów, przez co stanowią bardzo trudny mate-
riał do przechowywania. Ich parametry fizyczne i biologiczne mogą się 
zmieniać w dość szerokim zakresie i w różnych okresach przechowy-
wania. Podstawowe parametry, decydujące o stanie materiału przecho-
wywanego, a także stosunkowo proste do kontroli w warunkach maga-
zynowania to temperatura składowanego materiału oraz jego wilgot-
ność. Temperatura i wilgotność mają decydujący wpływ na długość 
okresu, przez jaki można przechowywać (bezpiecznie) ziarno czy 
nasiona. 

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

Silosy typu KONSIL 60–200 nie mają ograniczeń konstrukcyjnych co 
do temperatury i wilgotności materiałów w nich składowanych w okre-
ślonych zakresach. Należy jednak rygorystycznie przestrzegać dopusz-
czalnych okresów bezpiecznego przechowywania, ze względu na moż-
liwość pogorszenia jakości materiału, co może prowadzić do tzw. zbry-
lenia ziarna czy nasion, a w konsekwencji do uniemożliwienia rozła-
dunku lub załadunku silosu, powstawania wolnych przestrzeni w mate-
riale itp. Następstwem zbrylenia lub powstania przestrzeni wolnych, 
tzw. jam, w materiale składowanym może być całkowita deformacja 
silosu, równoznaczna z jego nieodwracalnym uszkodzeniem i dyskwa-
lifikująca obiekt do dalszej pracy.

Silosy lejowe
Silosy typu KONSIL 60–200 mogą być wyposażone w system aktywnej 
wentylacji, umożliwiający przepływ powietrza przez zgromadzone w silosie 
ziarno. Podstawowym elementem tego systemu są cztery perforowane kanały 
napowietrzające, zamontowane wewnątrz silosu, w jego lejowym dnie.

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

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

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

14
13

Rzepak:
przechowywanie do 6 miesięcy
przechowywanie ponad 6 miesięcy

8
7

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

15,5
14
13Silos lejowy 

KONSIL 60/6



Bateria 4x153 tony – 
KONSIL 100/8 z pomostami 
eksploatacyjnymi, redlerami 
górnym i dolnym oraz 
podnośnikiem
kubełkowym

Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnicwa 
KONSIL

89-121 Ślesin k. Nakła, ul. Nakielska 10
tel. 52 385 78 59, 52 385 71 56

www. konsil.pl e-mail: konsil@interia.pl

Dla przykładu: ziarno zbóż o temperaturze 5º C i wil-
gotności ok. 14 proc. można bezpiecznie przechowywać 
przez ok. 2,5 roku natomiast ziarno zbóż o temperaturze 
15º C i wilgotności ok. 16 proc. już tylko przez ok. 3 mie-
siące.

Nie mniej ważne niż doprowadzenie materiału składo-
wanego do odpowiedniej temperatury i wilgotności, jest 
utrzymanie tych parametrów podczas całego okresu prze-
chowywania. Jeżeli temperatura lub wilgotność wzrosną, 
to należy:
•  odpowiednio skrócić okres przechowywania
•  jeżeli istnieją możliwości techniczne, to użyć urzą-

dzeń rozładowczo-załadowczych do tzw. przesypywa-
nia ziarna w obiegu zamkniętym, czyli prowadzić 
rozładunek silosu bezpośrednio do jego urządzeń zała-
dowczych (jednoczesny rozładunek i załadunek tego 
samego silosu)

•  rozładować silos i wysuszyć ziarno za pomocą suszar-
ni do pracy ciągłej, porcjowej itp.
Powyższe przykłady to najczęściej stosowane sposoby 

doprowadzenia materiału składowanego do odpowiednich 
parametrów przechowywania.

Ziarno magazynowane w silosie należy okresowo kon-
trolować poprzez pobranie próbek i poddanie ich badaniu 
wilgotności. W razie konieczności i możliwości, należy 
badać również inne parametry, istotne ze względu na 
warunki przechowywania w silosie.

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

Wijciech Kaszubski
prezes fi rmy KONSIL
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Samasz, znany rolnikom z produkcji doskonałych maszyn 
do zbioru zielonek, otworzył nową siedzibę. Powstały 
nowoczesne budynki biurowe i hale produkcyjne. 
To uwieńczenie dotychczasowej działalności  fi rmy, 
a jednocześnie milowy krok naprzód. Jak z dumą 
podkreśla prezes i założyciel fi rmy – Antoni Stolarski – 
supernowoczesny zakład wybudowano w rekordowym 
czasie – 16 miesięcy, a dokonano tego praktycznie tylko 
we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami. 

Samasz to dziś jedna z najważniej-
szych polskich firm działających 

na rynku maszyn rolniczych. 
Produkuje się tu wspomniane już 
maszyny, ale w ofercie jest również 
sprzęt komunalny, w tym także urzą-
dzenia do zimowego utrzymania 
dróg. W każdej z tych kategorii firma 
jest czołowym producentem.   Samasz 
to potężny eksporter – na rynki śwa-
towe trafia około 2/3 wyrobów. Można 
je spotkać na wszystkich kontynen-
tach – nawet na tak wymagających 
rynkach jak USA czy Nowa Zelandia. 
Docierają tam dzięki rozbudowanej 
sieci dealerskiej. Na największych 

rynkach (amerykańskim i rosyjskim) 
powołano spółki zależne, dzięki któ-
rym można dotrzeć do klienta i szyb-
ciej reagować na zmiany popytu. 
Samasz rozwija też współpracę m.in. 
z Maschio Gaspardo (Włochy) 
i McHale (Irlandia). To uznani w swo-
jej branży producenci. Kooperacja 
z nimi pozwala sprzedawać maszyny 
w kolejnych krajach. 

Nowoczesna fabryka powstała 
w podbiałostockim Zabłudowie na 
liczącej 26 ha działce. Jeszcze dwa 
lata temu rosły tam kukurydza, 
zboża, ziemniaki. Dziś wznoszą się 
piękne i funkcjonalne budynki. Pod 

dachem znalazło się prawie 4 ha. 
Przestronna hala produkcyjna, 
pomieszczenia biurowe i centrum 
projektowe zatrudniające 25 kon-
struktorów! I może właśnie to warto 
podkreślić – maszyny Samaszu to 
własna myśl techniczna – myśl 
z najwyższej półki światowej. 
Przypomnijmy – to właśnie tu 
powstały innowacyjne rozwiązania 

Inwestycja 
w przyszłość

Nowoczesność i funkcjonalność – 
pod dachem aż 4 ha
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dla kosiarek, znane pod nazwą 
PerfectCut i LiteCut.

Firma z Zabłudowa to typowy, 
a raczej nietypowy, jeśli chodzi 
o Polskę, sposób podejścia do robienia 
interesów. Hasło: myśl lokalnie, działaj 
globalnie jest tu dobrze znane. Stąd 
właśnie idea, aby inwestycję wartą 
ponad 100 mln zł, realizować wspól-
nie z lokalnymi przedsiębiorcami. To 
nie tylko czysty biznes – to również 
inwestowanie w przyszłość regionu, 
tworzenie nowych miejsc pracy. 

I na koniec – chociaż powinno się 
o tym napisać na początku – dwa 
słowa o ludziach. Bez nich nie było-
by firmy światowej marki. Bez 
wszystkich pracowników, konstruk-
tów maszyn i bez Antoniego 
Stolarskiego – człowieka, który spra-
wił, że Samasz powstał, działa i jest 
już potęgą samą w sobie. W 1984 
roku, siedząc nad planami pierwszej 
maszyny, w najśmielszych marze-
niach chyba nie przypuszczał, jak 
będzie wyglądała jego firma w roku 
2018. Jak to osiągnął? Wystarczył 
dobry pomysł i ciężka, rzetelna, sys-
tematyczna praca. I tak przez 30 lat. 

Niekiedy rzeczywistość potrafi 
prześcignąć marzenia...

Krzysztof Gawrychowski

Na ten moment Antoni Stolarski czekał ponad 30 lat

Prezes Antoni Stolarski (z prawej) oraz Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy 
Leszczyński
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Czy wiesz, że…
•  Aby wątróbka nie twardniała podczas smażenia, warto ją 

przedtem włożyć do zimnego mleka, Solić należy tuż przed 
spożyciem.

•  Warzywa przechowywane w lodówce nie zepsują się zbyt szyb-
ko, jeżeli do pojemnika włożymy suchą gąbkę, która wchłonie 
wilgoć z wnętrza lodówki.

•  Masło nie przyrumieni się na patelni zbyt mocno, jeśli dodamy 
do niego kroplę oleju.

•  Ryż zachowa śnieżnobiałą barwę, jeśli w trakcie gotowania 
dodamy kilka kropel soku z cytryny.

•  Świeży ananas zawiera enzymy uniemożliwiające krzepnięcie 
żelatyny. Do galaretek owocowych stosujemy więc wyłącznie 
ananasa z puszki.

•  Truskawki zawierają fosfor, żelazo i witaminę C, dlatego aby 
organizm łatwiej je przyswajał, należy je jeść na czczo.

Wiosna w pełni i zrobiło się kolorowo. Mam na myśli nie tylko 
rozkwitające dookoła kwiaty, ale i nas, a konkretnie nasze ciuchy. 
Na pawlaczach poukrywałyśmy zimowe burasy, a ich miejsce zaję-
ły różnokolorowe szmatki. I bardzo dobrze, bo kolorowe ubrania 
umilają życie.

Taka jest zasada. A od niej, jak zwykle, odstępstwa. Choć 
bowiem generalnie, kolorowe ciuchy są wspaniałe, trzeba uważać, 
żeby się niechcący nie wygłupić. Mam tutaj na myśli takie kolory, 
w których konkretnej osobie jest, jak się to mówi „nie do twarzy”.  
Kolor sam w sobie może być prześliczny, ale… No właśnie, zanim 
kupisz np. zabójczą fioletową  bluzkę, sprawdź w lustrze, jak 
w niej naprawdę wyglądasz, a dodatkowo poradź się jeszcze kogoś. 
Niestety, tutaj nie ma reguł! Panuje co prawda dość powszechne 
przekonanie, że np.  blondynkom jest dobrze w niebieskim, 
a rudym – w zielonym, ale to wielkie uproszczenie, nie całkiem 
i nie zawsze  zgodne z rzeczywistością.

A właściwie jest jedna reguła, która – zabawne! – stoi w sprzecz-
ności z powszechnym poglądem, że dla osób starszych najwła-
ściwsze są kolory ciemne. A to bzdura! Bowiem kolory ciemne, 
zwłaszcza czarny, uwypuklają rysy (jasnej w zestawieniu z nimi) 
twarzy, a zatem wszystkie jej niedoskonałości (zmarszczki itp.) są 
wyraźniej widoczne. Wątpię, czy komuś na tym zależy! 

A zatem czarna sukienka (bluzka)? Jak najbardziej, ale dla mło-
dej dziewczyny! Pani trochę starsza o wiele lepiej będzie wygląda-
ła w sukience (bluzce) jaśniejszej, np. popielatej, a jeszcze lepiej 
gdy będzie ona wzorzysta, bo to owe wzory będą skupiać uwagę 
patrzącego, a nie jakieś niedoskonałości dojrzałej cery.

To co, gramy w kolory?

List zza szafy
Wczoraj odwiedziła mnie moja koleżanka 

Halina. Całą szkołę siedziałyśmy w jednej ławce 
i choć potem nasze drogi się rozeszły, utrzymuje-
my ze sobą kontakt. Głównie telefoniczny, bo 
dzieli nas odległość ponad 50 kilometrów, ale 
odkąd Halina zrobiła prawo jazdy i kupiła sobie 
samochód, to ze 3–4 razy w roku do mnie wpada. 
Uczciwie mówiąc, trochę jej tego prawa jazdy 
i samochodu zazdroszczę, ale nie jestem pewna, 
czy sama bym się na to odważyła. W naszej wsi, 
to prawo jazdy robią dziewczyny 18-letnie i żadna 
z kobiet w moim wieku takowego nie ma. No, ale 
my tutaj nie jesteśmy takie nowoczesne i postę-
powe jak Halina. Ona zawsze łapała się za wszel-
kie nowinki. Już mając 7 lat malowała sobie 
paznokcie, własnym lakierem kupionym za pie-
niądze ze sprzedaży makulatury. Jej mama lakie-
ru do paznokci nie miała, ale jak Halina miała 
dobry humor, to… jej pożyczała. 

No, w każdym razie Halina zawsze miała 
duszę pioniera i jak to dzisiaj się mówi, była na 
topie czyli dotrzymywała kroku modzie. W każ-
dej dziedzinie – czy to chodziło o model kanapy, 
wystrój kuchni, a nawet o książkę, którą „wypa-
dało” przeczytać.  No i, rzecz jasna, o ubranie 
przede wszystkim. Halina zawsze miała najmod-
niejsze buty, najbardziej lansowaną fryzurę 
i spódnicę takiej właśnie długości, jaką w danym 
sezonie „się nosiło”. 

A ponieważ w każdym sezonie „nosi się” co 
innego, więc Halina nieustająco zmieniała swój 
wygląd. Do czego zdążyłam się przez lata przy-
zwyczaić. Ot, taki koloryt. Raz z samochodu 
wysiadała na moim podwórku brunetka w czer-
wonym płaszczyku, a za parę miesięcy – jakiś 
rudzielec w wojskowym mundurze polowym. 
Ani mnie to nie dziwiło, ani specjalnie mną nie 
wstrząsało. Lubię Halinę ze wszystkimi jej dzi-
wactwami i już. Ale wczoraj…

Wczoraj z samochodu wysiadła osoba o barw-
nych (wszystkie kolory tęczy, słowo daję!) wło-
sach, przyodziana w czarne obcisłe legginsy, buty 
na wysokim koturnowym obcasie i jaskrawo sza-
firową kurteczkę do pasa. Na powitanie zawołała: 
– Jak ci się podoba mój nowy „ymydż”?

Hm, jakby to powiedzieć… Całość na pewno 
była interesująca i wyobrażam sobie, że tak „zro-
biona” smukła nastolatka  wyglądałaby znakomi-
cie. No, ale Halina ma już wnuki, a smukła nie 
była nawet w czasach szkolnych…

Nie chciałam być wredna, więc  jej tego nie 
powiedziałam, a moje chwilowe zaniemówienie, 
będące wynikiem szoku,  Halina wzięła za wyraz 
zachwytu. Spędziłyśmy miłe przedpołudnie, żal 
nam się było rozstawać.

A dzisiaj tak sobie myślę, czy jednak nie oka-
załam się wredna…

Janka

Gra 
w kolory
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Kleszcze 
atakują

Kleszcze są groźne zawsze, 
a zwłaszcza gdy – jak w tym roku – 
zima była lekka i populacja tych 
wrednych pajęczaków z łatwością ją 
przetrwała. Dokładając te, które się 
jeszcze urodzą, będzie ich w sumie 
bardzo wiele. I wiele z nich będzie 
roznosicielami dwóch bardzo wred-
nych chorób: boreliozy – atakującej 
ludzie i babeszjozy – atakującej zwie-
rzęta, głównie psy.

Kleszcze lubią… zieleń. Żyją więc 
w trawie (zwłaszcza wysokiej), wśród 
krzewów, a także na liściastych gałę-
ziach.  Żeby się przed nimi zabezpie-
czyć, trzeba się odpowiednio ubierać 
– np. na spacer po łące czy  w lesie 
nie w sandałach na bose nogi, lecz 
w zakrytych butach i skarpetkach. 
Oczywiście nie szorty, lecz długie 
spodnie Jeśli przebywamy wśród 
krzewów i pod drzewami – długi 
rękaw i nakrycie głowy. Chodzi o to, 
żeby maksymalnie zakryć ciało. Po 
powrocie do domu trzeba ubranie 
dokładnie obejrzeć, czy jakiś klesz-
czyk się gdzieś nie schował.  

Istnieją różne repelenty odstrasza-
jące kleszcze, do stosowania  przed 
każdym wyjściem z domu. Jeśli cho-
dzi o zwierzęta (psy), powinno się je 
zabezpieczyć specjalnym preparatem 
antykleszczowym (w tej chwili są 
dostępne również  specjalne tabletki), 
który działa przez kilka miesięcy.  Dla 
ludzi takich długo działających pre-
paratów nie ma, za to istnieje szcze-
pionka przeciw boreliozie.

Bądźmy ostrożni, bo kleszcze ata-
kują znienacka.

Pogromczyni chorób
Owa tytułowa pogromczyni to znana wszystkim roślina, niespecjalnie 

zresztą lubiana, ponieważ… parzy. Tak, chodzi o tę „okropną pokrzywę”, 
zetknięcie z którą faktycznie nie musi należeć do najprzyjemniejszych prze-
żyć, ale która jednocześnie jest prawdziwą pogromczynią chorób. Leczy kami-
cę nerkową i inne schorzenia układu moczowego, wspomaga wydalanie 
szkodliwych substancji, przeciwdziała zatrzymywaniu płynów w organizmie, 
ułatwia przemianę materii, korzystnie wpływa na pracę trzustki, wątroby, 
żołądka, obniża poziom cukru we krwi…  

Herbatki z pokrzywy są dostępne przez cały rok, a wiosną i wczesnym 
latem warto młode listki dodać do sezonowej sałatki lub wycisnąć z nich 
wzmacniający sok. Można 
je także przyrządzić duszo-
ne z czosnkiem (jak szpi-
nak). Potraktowane gorącą 
wodą przestają parzyć.

Uwaga! Pokrzywy nie 
powinny pić (ani jeść 
w innej postaci) osoby 
przyjmujące leki na cukrzy-
cę oraz przeciwzakrzepo-
we, a także z chorobami 
nerek i cystami.

Uniknąć zatrucia
Będzie coraz cieplej, a wraz z ciepłem nadchodzi, niestety, sezon zatruć 

jelitowych. Niektórych nie da się uniknąć, bo np. konsument nie ma wpływu 
na to, że w kawiarni podano mu zatrute jakąś bakterią lody. Można jedynie 
apelować do pracowników gastronomii, aby przykładali jeszcze większą wagę 
do higieny i czystości.

Bardzo jednak często jesteśmy sami winni zatruciu swojemu czy domowni-
ków. Niedomyte warzywa i owoce, surowe mleko (to przecież od naszej Mećki, 
samo zdrowie!), twaróg  zrobiony z mleka niepasteryzowanego, woda, która 
stała w dzbanku czy otwartej butelce przez trzy dni... A do tego niekoniecznie 
dokładnie umyte ręce, którymi siekaliśmy szczypiorek do jajecznicy… 100 razy 
tak robiłam i nic się złego nie stało (to np. o nieumyciu szczypiorku)! Owszem, 
nie stało! Ale teraz jest sto pierwszy raz i…

Niestety, ciągle zbyt często nie przykładamy wagi do zachowania elementar-
nych zasad higieny. Że to niby przesada, że po jakiego diabła szorować ręce 
mydłem, kiedy wystarczy je opłukać z kurzu, że ten ogórek przecież jest czysty, 
a ta woda… No właśnie! 
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Józef nie chorował długo. Dopie-
ro co źle się poczuł, a potem szast-
prast i Kazimiera weszła do pustego 
domu. Sama. Nie chciała, żeby syno-
wie jej towarzyszyli. Wystarczy, że 
na pogrzebie był tłum. Nic dziwne-
go. Józef tu się urodził, tu żył i tu 
umarł.  Miał wielu przyjaciół i zna-
jomych, którzy towarzyszyli mu 
w ostatniej drodze. Zasunęła, mimo 
ostro świecącego słońca, zasłony 
i zapaliła świeczkę. Za Józefa, za 
siebie i za… Kasię.

*  *  * 
Przyjaźniły się od dzieciństwa. 

Ich chałupy dzielił tylko kulawy 
płot, a ich urodziny niecały miesiąc. 
Były jak bliźniaczki. No, może z tą 
różnicą, że Kazimiera była… taka 
sobie, a Kasia jak malowana lalecz-
ka. Gdy poszły do szkoły, wady 
z zaletami się wyrównały, bo Kazi-
miera od początku miała same piąt-
ki, a Kasia… nie całkiem. Za to na 
brak powodzenia u chłopaków nie 
mogła narzekać. Ubiegali się o jej 
uśmiech, przynosili kwiatki i cukier-
ki, zapraszali na potańcówki.  W tym 
powodzeniu ogrzewała się również 
i ona, Kazimiera, bo dobra przyja-
ciółka przyjmowała wszystkie zapro-
szenia pod jednym warunkiem, że 
pójdą obie. Więc tak właściwie, nie 
bardzo było wiadomo, kto jest chło-
pakiem Kaśki, a kto Kazimiery, bo 
obtańcowywali je równo.

Jednym z ubiegających się 
o względy przyjaciółek, był jedyny 
syn zamożnych gospodarzy z sąsied-
niej gminy, Józef właśnie. Najlepsza 
partia w powiecie. I to nie tylko 
z powodu wspaniałego gospodar-
stwa, które razem z ojcem obrabiał, 
ale także dlatego, że chłopak był 
z niego jak malowanie – wysoki 
blondyn z ciemnymi oczami, zawsze 
uśmiechnięty, szarmancki wobec 
dziewczyn, wspaniały tancerz. No, 
może trochę nieśmiały, co  zresztą 
tylko dodawało mu uroku, bo powo-
dów do tej nieśmiałości nie miał 
przecież żadnych. Ale taki był, 
i już. I Kasia, i Kazimiera bardzo go 
lubiły. Zwłaszcza Kasia nie ukrywa-
ła swojej do niego sympatii, chociaż  

i Kazimierze oczy się na jego widok 
świeciły. Józef, choć jako dobrze 
ułożony młodzieniec starał się nie 
robić różnic między przyjaciółka-
mi, sprawiał wrażenie, że… Kazi-
mierę bardzo lubi, a Kasię – jeszcze 
bardziej. Wszyscy uważali, że Józek 
i Kasia mają się ku sobie.  Kazimiera 
też.

Zdziwiła się więc ogromnie, gdy 
pewnego dnia jakiś obcy dzieciak 
wywołał ją z chałupy i zapytawszy, 
czy ona to Kazia, dał jej liścik od 
Józefa. Zdziwiła, ale i zachwyciła 
równocześnie, zwłaszcza gdy go 
przeczytała.

Kochana – pisał Józef – ja już 
dłużej tak nie mogę, ja muszę być 
z Tobą na zawsze. Przyjdź dziś wie-
czorem na przesiekę. Muszę Ci 
powiedzieć coś bardzo ważnego. 
Przyjdź koniecznie. Całuję Twoje 
ręce, Twoje oczy, Twoje włosy… 
Twój Józef.

Och, kochany Józek. Cały on. Nie 
chciał zrobić Kasi przykrości, więc 
udawał, że jest za nią, a kochał mnie 
– pomyślała. – Tylko ktoś tak deli-
katny jak on mógł się tak zachować. 
Za to kocham go jeszcze bardziej.  
I będę go kochać całe życie! – posta-
nowiła, prasując swoją wyjściową 
różową sukienkę.

Józek już czekał. Stał odwrócony 
w stronę lasu, więc podbiegła na 
palcach i objęła go za szyję. On 
odwrócił się, przytulił swój policzek 
do jej policzka i… jakby się zawahał, 
ale gdy  Kazimiera przysunęła swoje 
usta bliżej, pocałował ją. Jakże 
cudownie, jak słodko! To był pierw-
szy pocałunek w życiu Kazimiery. 
Do dzisiaj go pamięta. I to jego… 
wahanie. Cóż, chłopak delikatny, 
nieśmiały – pomyślała wtedy. – Nie 
to, co inni, którzy łapy pod spódnice 
dziewczyn bez oporów pchali.  

Wesele było na, jak to mówią, sto 
fajerek. Z jednym zgrzytem. Kasia 
nie chciała być druhną, co Kazimie-
ra potraktowała jako  objaw zazdro-
ści. Że to ona, ta brzydsza, pierwsza 
wychodzi za mąż, na dodatek za 
chłopaka, na którego Kasia miała 
oko. 

W ciążę zaszła chyba podczas 
nocy poślubnej, bo Adaś urodził się 
równo 9 miesięcy po ślubie. Dwa lata 
później przyszedł na świat Mareczek. 
Dzieci, dom, duże gospodarstwo… 
Miała co robić i brakowało jej czasu 
na zastanawianie się, dlaczego Kasia, 
która wyjechała na studia do Warsza-
wy, nie daje znaku życia.

Pewnego razu, gdy chłopcy już 
chodzili do szkoły, razem z Józkiem 
przyszedł do domu młody człowiek. 
– Nie pamiętasz mnie? – zwrócił się 
do Kazimiery. To ja przyniosłem Ci 
wtedy list od Józka. A gdy kiwnęła 
głową, że owszem, że pamięta, zapy-
tał: – A jak ty masz właściwie na 
imię, Kazia czy Kasia, bo wszyscy 
mówią: Kazimiera, ale wtedy Józek 
powiedział…

Zrobiło jej się ciemno przed 
oczami. Cóż, jedna litera tylko, łatwo 
się pomylić, ale że ten Józek, niedoj-
da jedna, nie przyznał się od razu… 
Nagle zobaczyła wszystko we wła-
ściwym świetle. Swój głupi zachwyt, 
ten moment zawahania się Józefa, 
swoją natarczywość i Józka spolegli-
wą zgodę. A także oczy Kasi – roz-
czarowane, pełne bólu…

O mało co, a upadłaby na podło-
gę, ale właśnie wpadł do izby Adaś 
dopominając się czegoś  głośno. 
Miała dzieci, miała dom, miała też 
męża. Nie czas był na rozterki 
jakieś.

*   *   *
Józef i Kazimiera przeżyli zgod-

nie 58 lat. Dochowali się dwóch 
synów i pięciorga wnucząt. Ani razu 
przez te 58 lat się nie pokłócili, ani 
razu jedno na drugie nie podniosło 
głosu. 

A teraz Józka już nie ma. Kasia 
gdzieś w świecie dalekim. Ponoć 
karierę jakąś wielką zrobiła, ale za 
mąż nie wyszła i dzieci nie ma. Póki 
żyli jej rodzice, od czasu do czasu 
do nich przyjeżdżała, ale do Kazi-
miery i Józka ani razu nie wpadła.  

Najlepsza przyjaciółka. To boli. 
Bardzo. Bardziej niż śmierć męża. 
Świeczka się dopala, a Kazimiera 
płacze…

Ewa Kłosiewicz 

Pomyłka
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Do  lubuskich specjałów wpisanych na Listę Produktów 
Tradycyjnych należą wyroby Kamili i Marcina 
Wojnowskich z Godpodarstwa Rolno-Ekologicznego Qzko 
w Siedlisku. Są to różne sery z koziego mleka oraz 
Nalewka Deptucha, której nazwa pochodzi od sposobu 
przygotowywania owoców (cytryna lub pigwa), które 
muszą być zgniecione, zmiażdżone – jednym słowem: 
zdeptane. Sok powstały z cytryn zasypanych cukrem pan 
Marcin miesza z kozim mlekiem i spirytusem, po „prze-
gryzieniu się” smaków mieszanina zostaje odcedzona i – 
Deptucha gotowa. 

Wyroby Qzko zdobyły wiele nagród na różnych kon-
kursach, mają stałych odbiorców, ciągle przybywają 
nowi.

LUBUSKIE AKTUALNOŚCI ROLNICZE
Pismo Lubuskiego ODR w Kalsku

Od truskawek do brojlerów
Danuta i Zygmunt Stromscy z Kczewa w gm. 

Przodkowa, pow. Kartuski prowadzą  30-hektarowe gospo-
darstwo specjalizujące się w towarowej produkcji żywca 
drobiowego. Prosperuje znakomicie, a pan Zygmunt,  jako 
prawdziwy znawca brojlerowej branży  został delegatem 
Krajowej Rady Izb Rolniczych do Brukseli jako ekspert 
drobiarski. 

Jego doświadczenie rolnicze jest jednak znacznie 
obszerniejsze. Zaczynał od… truskawek i warzyw, gdy 
jako 19-latek odziedziczył  po swej babci 7 ha ziemi. Po 
jakimś czasie pracochłonne (z braku maszyn większość 
prac trzeba było wykonywać ręcznie) warzywnictwo 
zastąpił owcami (w najlepszym momencie stado liczyło 
150 sztuk), ale  gdy w następstwie zmiany trendów ich 
produkcja stała się nieopłacalna, postanowili wraz z żoną 
zająć się produkcją trzody chlewnej. Zajmowali się tym 
osiem lat, a gdy znowu natknęli się na barierę nieopłacal-
ności, swoje zainteresowanie skierowali właśnie w stronę 
brojlerów. I był to pomysł ze wszech miar udany. 

POMORSKIE WIEŚCI ROLNICZE
Pismo Pomorskiego ODR w Lubaniu  

O zwierzętach – dla zdrowia
Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie wraz 

z Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zorganizo-
wał konferencję  nt. „Dobrostan a terapeutyczne wykorzy-
stanie zwierząt”. Wzięło w niej udział ponad 140 osób. 
Pani Anna Rywal z Agroturystycznego Gospodarstwa 
Opiekuńczego „Tu i teraz” opowiadała o doświadczeniach 
z pracą z końmi, jak z nimi postępować, by odpowiadały 
naszym potrzebom.  O alpakach, alpakoterapii i obcho-
dzeniu się z nimi opowiadała zooterapeutka Katarzyna 
Strehl. Prelegentce towarzyszyła oczywiście alpaka oraz… 
kameleon, również wykorzystywany z zooterapii. Gradem 
pytań zarzucono behawiorystkę Izabelę Buksińską oraz 
lekarza weterynarii Monikę Wieczorek-Smolarek, zwraca-
jącą uwagę na dodatki ziołowe w żywieniu domowych 
czworonogów.    

WIEŚ KUJAWSKO-POMORSKA
Pismo Kujawsko-Pomorskiej IzbyRolniczej 

z siedzibą w Przysieku

Panie górą
Śląski ODR w Bełchatowe oraz  PZDR w  Będzinie 

zorganizowały konkurs wiedzy rolniczej dla Kół Gospodyń 
Wiejskich  z terenu Dąbrowy Górniczej. Organizatorów 
zaskoczyła wielka frekwencja – w konkursie wzięło udział 
ponad 180 pań z  24 kół KGW, które rozwiązały test obej-
mujący tematykę rolniczą. Wypadł tak dobrze, że jury 
postanowiło wszystkim kołom przyznać równorzędne 
I nagrody.

ŚLĄSKIE AKTUALNOŚCI ROLNICZE
Pismo Śląskiego ODR w Częstochowie

wieści…wieści…
Qzko
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Poziomo: 4) chudy koń, szkapa, 8) rolnik prowadzący gospodar-
stwo, 9) kwiatostan pszenicy, 10) duże stado koni na pastwisku, 
11) pożywienie zwierząt gospodarskich, 12) z ministrem rolnic-
twa i rozwoju wsi w składzie, 13) miejski z alejkami spacerowy-
mi, 15) członek rady gminy, 16) stan pogody, 17) lampka na 
mogile, 19) poetycko: pole, łan, 20) miara powierzchni gruntu, 
która została zastąpiona hektarem, 21) narodowa na mecz, 23) 
cierń, 26) imię Kręglickiej, jedynej Polki z tytułem Miss Świata, 
28) holenderka w oborze, 30) oszklony z nowalijkami, 32) opo-
wiada niestworzone historie, 33) umówiona odpowiedź na 
hasło, 35) lokum dla Azora, 37) dodatek do umowy, 40) zwycięz-
ca konkursu, 41) pełen zupy, 42) imię autorki „Nad Niemnem”, 
43) malowany wojak, 44) roślinożerny gryzoń ziemnowodny, 
45) główny składnik powietrza, 46) dział przemysłu włókienni-
czego.

KRZYŻÓWKA
Pionowo: 1) ... zbożowy, maszyna rolnicza, 2) żeniec, 3) dome-
na kasyna, 4) w ... oczy, czyli sam na sam, 5) rowek między 
zagonami, 6) instrumentalne towarzyszenie soliście, 7) hop! 
w bok, 14) ekologiczny jednoślad, 17) budowla z komnatami, 
18) lejce, wodze, 22) „... z Zielonego Wzgórza”, 24) ozdobiony 
trawnikami, klombami kwiatów itp., 25) masa dla łasucha, 26) 
farba wodna, 27) sztuczka, 29) koniec szychty, 30) pokój pod 
strzechą, 31) wydanie cudzej powieści jako własnej, 33) leży 
na stole, 34) polskie włókno poliestrowe, 36) dzienny w skle-
pie, 38) kraj faraonów, 39) grabione na polu

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, 
uporządkowane  od 1 do 25, utworzą rozwiązanie. Prosimy 
przesyłać je wyłącznie mailem: redakcja@eZagroda.pl. 





Twój agrobiznes


