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Nawozy 
dla profesjonalistów

Fosfan SA wprowadził do oferty dwa nowe produkty dedyko-
wane dla profesjonalnego rynku plantatorskiego. Fructus Vena 
Complex – to skoncentrowany, wieloskładnikowy nawóz granu-
lowany o niskiej zawartości chlorków. Dzięki zastosowaniu inno-
wacyjnej formuły nawóz charakteryzuje się wysokim stopniem 
wykorzystania azotu, co pozwala na sukcesywne dostarczanie 
tego pierwiastka roślinom.

Fructus Truskawka Forte malina i inne owoce miękkie – to 
produkt, który dzięki profesjonalnie opracowanej 
formule dostarczy roślinom niezbędne składniki 

odżywcze przez cały okres wegetacji. 
Nawóz charakteryzuje się niską zawar-
tością chlorków oraz wysokim stop-
niem wykorzystania azotu dzięki 
nowej formule – dwie formy azotu: 
szybciej i wolniej działająca. 

Nowoczesna formuła i starannie 
dobrany zestaw składników pokarmo-
wych zapewni uprawom wysoki 
i jakościowy plon. (m)

Więcej na www.fructus.pl
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Czy żyto 
wróci do łask?

Począwszy od połowy lat 60. 
ubiegłego wieku powierzchnia 
uprawy żyta systematycznie się 
zmiejszała. W jego miejsce wcho-
dziły inne, bardziej wydajne 
i dochodowe uprawy, a samo żyto 
spychane było na najsłabsze stano-
wiska. Z czasem uznano żyto za 
roślinę, która nie powinna pojawić 
się w płodozmianie nowoczesnego 
gospodarstwa. Ale wszystko wska-
zuje na to, że żyto może wrócić do 
gry m.in. za sprawą firmy Saten 
Union, która zainwestowała w pro-
gram rozwoju rośliny.  

Dlaczego warto znów pomyśleć 
o życie? Co najważniejsze – nawet 
dziś potrafi przynieść spory 
dochód. I to przy relatywnie nie-
wielkich nakładach – jak jest za 
naszą zachodnią granicą.  Żyto posiada wiele zalet, które coraz 
bardziej zaczynamy doceniać. Warto przypomnieć, że posiada 
naturalną odporność na wszelkiego rodzaju stresy. Roślina sła-
biej reaguje spadkiem plonów na okresowy brak wody, najlepiej 
spośród wszystkich zbóż znosi trudne warunki zimowania. Ma 
najmiejsze wymagania jeśli chodzi o ochronę przed chorobami. 
A to cechy, które coraz bardziej będą brane pod uwagę przy usta-
laniu płodozmianu. (k)

Fenja Asmussen z Saten 
Union  – żyto ma w sobie 
ogromny potencjał i coraz 
bardzej będzie doceniane jako 
element płodozmianu

Nowa generacja
rzepaku ozimego 

Firma Agrii, w ramach linii Nasiona Dalgety, 
wprowadza w tym roku na rynek nową odmianę 
rzepaku ozimego Anniston – wyjątkową i innowa-
cyjną, wyróżniającą  się dużym potencjałem plo-
nowania (ponad 129 proc. wzorca w badaniach 
COBORU  w  latach  2015–2017). Hodowcą odmia-
ny jest spółka Limagrain. 

Jest to jedna z pierwszych zarejestrowanych 
w Polsce odmian mieszańcowych rzepaku z odpor-
nością na wirusa żółtaczki rzepu (TuYV).   Wirus, 
przenoszony przez mszycę brzoskwiniowo-ziem-
niaczaną, uważany jest w ostatnim czasie za przy-
czynę największego obniżenia potencjału plono-
wania rzepaku ozimego w Europie. Dodatkowo 
odmiana posiada gen RLM7, decydujący o odpor-
ności na suchą zgniliznę kapustnych.  Zaletą 
odmiany jest dobra zimotrwałość, co zostało także 
potwierdzone w badaniach rejestracyjnych w okre-
sie trudnej zimy 2015/2016. Wtedy to Anniston 
przetrwał spore mrozy w bardzo dobrej kondycji, 
nawet w tych regionach, gdzie skala wymarznięć 
rzepaku była duża (7,8 w skali 9-stopniowej). 
Hodowca deklaruje, że Anniston charakteryzuje 
się także wysoką odpornością na pękanie łuszczyn 
i  osypywanie nasion w niekorzystnych warun-
kach podczas zbioru.  Według danych COBORU 
nasiona odznaczają się wysoką zawartością tłusz-
czu – 48,3 proc. w  s.m. Rośliny są wysokie (164 
cm), o dużej odporności na ugięcie łanu (17 proc.).  
Odmiana może być uprawiana na słabszych sta-
nowiskach. Zalecana ilość wysiewu wynosi  w ter-
minie wczesnym 40 szt. nasion na 1m2 , w opty-
malnym –  45–50 i  w lekko opóźnionym – 55. 

Odmiana została wpisana do krajowego reje-
stru w 2017 roku.(AN)



5

Producenci kukurydzy w Polsce 
zyskali nowe możliwości walki 
z omacnicą prosowianką. Insektycyd 
Coragen 200 SC można już stosować 
do likwidowania tego najgroźniejsze-
go szkodnika w uprawach. Coragen 
200 SC to znany środek owadobójczy, 
z którego od lat korzystają producen-
ci jabłek, ziemniaków i kapusty gło-
wiastej białej. Preparat występuje 
w formie koncentratu w postaci stę-
żonej zawiesiny do rozcieńczania 
wodą. Zawiera chlorantraniliprol, 
należący do grupy antranilowych 
diamidów. Substancja czynna, 
zastrzeżona pod nazwą handlową 
Rynaxypyr, charakteryzuje się innym 
niż większość zarejestrowanych 
w Polsce insektycydów mechani-
zmem działania. Zakłóca pracę włó-
kien mięśniowych szkodników i blo-
kuje tzw. receptory RyR odpowie-
dzialne za gospodarkę wapniem w ich 
komórkach. Efektem jest niekontrolo-
wane uwalnianie wapnia, będące 
przyczyną paraliżu mięśni. Gąsienice 
po bezpośrednim kontakcie z prepa-
ratem zaprzestają żerowania, giną po 
upływie 24–72 godzin od zastosowa-
nia środka. 

Ten innowacyjny mechanizm 
działania zostanie teraz wykorzysta-
ny do walki z omacnicą prosowianką 
– najgroźniejszym szkodnikiem kuku-
rydzy w Polsce. Obecnie występuje 

już na terenie całego kraju, nie tylko 
w jego części południowej i central-
nej. Gąsienice żerując uszkadzają 
kolby, łodygi i liście oraz roznoszą 
patogeny grzybowe na plantacji, 
zwłaszcza z rodzaju Fusarium, które 
mogą wytwarzać i kumulować w ziar-
nie i kiszonkach szkodliwe dla ludzi 
oraz zwierząt mykotoksyny. Żerowa-
nie szkodnika jest przyczyną znacz-
nych strat w plonach. W skali kraju 
omacnica prosowianka może powo-
dować deficyt w plonie kukurydzy 

kiszonkowej rzędu 10%, natomiast 
ziarnowej – w wysokości 20%. Na 
odmianach bardzo podatnych na 
szkodnika, w rejonach jego licznego 
występowania, może dochodzić 
lokalnie do spadku plonowania ziar-
na wysokości nawet do 1–2 ton z hek-
tara. Spada także jakość plonu final-
nego lub surowca do dalszego prze-
twórstwa.

Na plantacji kukurydzy Coragen 
200 SC należy stosować w dawce 125 
ml/ha od fazy widocznego wierzchoł-
ka wiechy do końca kwitnienia, gdy 
znamiona i szyjki słupków będą suche, 
obumarłe (BBCH 53–69). W sezonie 
wegetacyjnym można wykonać 1 
zabieg. Do sporządzenia roztworu 
należy wykorzystać od 300 do 400 l 
wody/ha. Karencja wynosi tylko 7 dni.  
Coragen 200 SC działa lokalnie syste-
micznie (układowo). Oznacza to, że 
po naniesieniu na liście wnika do ich 
wnętrza i przemieszcza się w nieopry-
skane obszary. Już po 3 godzinach od 
oprysku środek ulega związaniu 
z woskami na powierzchni liści, dzię-
ki temu jest odporny na zmywanie 
przez deszcz. Preparat działa od 15 do 
21 dni w szerokim zakresie tempera-
tury (5–25°C). Rozszerzona też została 
rejestracja środka Coragen 200 SC 
o możliwość zastosowania w upra-
wach sadowniczych oraz warzywni-
czych. (AŁ)

Gąsienice wyjadając ziarniaki, zmniej-
szają plon, ale także pogarszają zdrowot-
ność roślin

Ciąg dalszy walki z omacnicą

Smutna statystyka
Maj nie był miesiacem przełomowym i nie przyniósł wielkich zmian w sta-

tystykach. Nadal ilość rejestrowanych nowych ciągników utrzymuje się na 
niskim poziomie. W minionym miesiącu zarejestrowano 684 szt. takich 
maszyn, co daje spadek nie tylko w stosunku do kwietania 2018 (797 szt.), ale 
również do maja 2017, kiedy to zarejestrowano 799 szt. nowych ciągników. Jest 
to spadek o 14,3%. Analizując okres od poczatku roku, zarejestrowano 3155 
szt. nowych ciągników. To również mniej niż przed rokiem, kiedy to w tym 
samym czasie, zakupiono ich 3523 szt. A zatem notujemy spadek o 10,4%.

Po pięciu miesiącach 2018 roku liderem na rynku jest marka New Holland. 
Zarejestrowano 655 maszyn tej marki, co daje 20,8% udziałów rynkowych. 
W samym maju to również New Holland był liderem, ale wyprzedzał John Deera 
(136 szt.) tylko o 1 sztukę. John Deer utrzymuje drugą pozycję – analizując okres 
od początku roku z 16,6% udziałów w rynku. Na kolejnych pozycjach znajdują 
się: Kubota z 405 szt. (12,8% udziałów), Zetor 301 szt. (9,5 % udziałów), Case 
248 szt. 7,9%. Ostatnią marką, która uzyskała powyżej 200 rejestracji jest Deutz-
Fahr – 207 szt., co przekłada się na 6,6 % udziałów rynkowych. (HS)
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Asseco podpisało umowę z Kasą Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego (KRUS) na utrzymanie i rozwój syste-
mu Workflow, który stanowi centralny komponent Zinte-
growanego Systemu Informatycznego (ZSI) do obsługi 
najważniejszych procesów biznesowych KRUS. Wartość 
kontraktu, który będzie realizowany przez okres 4 lat, 
wynosi ponad 42 mln zł brutto.

Workflow integruje usługi systemów dziedzinowych, 
takich jak Farmer, nSIU, czy KACHNA służących do 
obsługi ubezpieczeń oraz świadczeń rolników oraz 
członków ich rodzin. Poprzez jednolity interfejs użyt-
kownika w postaci portalu dla pracowników KRUS, 
zapewnia bezpieczną wymianę danych z instytucjami 

zewnętrznymi, takimi jak ZUS (np. w zakresie e-zwol-
nień lekarskich), NFZ, ARiMR, MRPiPS oraz Centrami 
Rehabilitacji Rolników. Natomiast centralny komponent 
systemu Workflow – Zarządzania Tożsamością, będący 
jego częścią, dba o kontrolę i bezpieczeństwo dostępu do 
ZSI. System oferuje również dostęp do usługi „e-składka 
KRUS”, która daje możliwość opłacania składek z tytułu 
ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowot-
nego za pomocą bezpośrednich płatności interneto-
wych. 

Umowa z KRUS będzie realizowana przez konsorcjum 
Asseco Poland oraz Asseco Data Systems w okresie 
48 miesięcy od daty jej podpisania. (A)

Centralne Targi Rolnicze 2018
Trzecia edycja Centralnych Targów Rolniczych odbędzie się w dniach 29 

listopada – 1 grudnia w Nadarzynie pod Warszawą. Tematem przewodnim 
imprezy będzie „Gospodarstwo na miarę przyszłości – nowoczesne technolo-
gie”. To inicjatywa, która sprzyjać ma propagowaniu dobrych praktyk w rol-
nictwie oraz stworzyć rolnikom odwiedzającym targi możliwość do wymiany 
doświadczeń z tymi, którzy odnoszą największe sukcesy w produkcji rolnej. 

Na stronie internetowej CTR znajduje się aplikacja, za pomocą której wła-
ściciele gospodarstw mogą przesyłać swoje zgłoszenia. W formularzu należy 
zamieścić krótki opis innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w gospodar-
stwie. Warunkiem niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia jest zamieszczenie 
fotorelacji, bądź krótkiego filmu prezentującego rolnika i jego gospodarstwo. 
Spośród nadesłanych zgłoszeń organizatorzy targów wybiorą dwa gospodar-
stwa – jedno o profilu produkcji zwierzęcej i jedno o profilu produkcji roślin-
nej, które wyróżniają się innowacyjnym podejściem do uprawy bądź hodowli 
oraz stopniem zaawansowania zastosowanych technologii. Organizatorzy 
skontaktują się w wybranymi właścicielami w celu omówienia możliwości 
współpracy, a dodatkowym atutem będzie otwartość właściciela gospodarstwa 
na prezentację swojej sylwetki w mediach oraz materiałach promujących Cen-
tralne Targi Rolnicze. 

Tegoroczna ekspozycja zaaranżowana będzie w sześciu strefach tematycz-
nych: gospodarstwo na miarę przyszłości,  salon techniki rolniczej, salon środ-
ków do produkcji rolnej, strefa dobrej żywności, salon usług specjalistycznych 
i wsparcia dla branży agro, ekspozycja zwierząt gospodarskich. (ctr)

Obsługa rolników

Bayer wspiera 
konkurs KRUS

Ogłoszono wyniki VIII Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego dla 
Dzieci. Jego organizatorem jest Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go. Z konkursem związana jest rów-
nież firma Bayer. W tegorocznej edycji 
uczestniczyło ponad 36 000 dzieci 
z blisko 3000 wiejskich szkół podsta-
wowych. Celem konkursu jest promo-
wanie pożądanych zachowań związa-
nych z pracą i zabawą na terenie 
gospodarstwa rolnego. Edycja 2018 
przebiegała pod hasłem „Bezpiecznie 
na wsi mamy – upadkom zapobiega-
my”, które ma zwrócić uwagę na spo-
soby zapobiegania wypadkom 
w gospodarstwach rolnych.  

 – Bardzo wysoko oceniamy war-
tość edukacyjną i prewencyjną kon-
kursu, dlatego od pięciu lat wspiera-
my tę inicjatywę – mówi Iwona Kry-
ch-Stec, szef marketingu działu Crop 
Science, Bayer. – Serdecznie gratulu-
jemy zwycięzcom, a także ich opie-
kunom, bowiem to dom i szkoła naj-
silniej wpływają na wzorce dzieci. 
Cieszę się, że firma Bayer ma swój 
udział w promowaniu odpowiedzial-
nych postaw. (m)
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W łódzkiej Atlas Arenie odbył się 
niedawno Mecz Gwiazd zorganizo-
wany przez Fundację All Star Volley 
we współpracy z firmami: Bio-Gen 
oraz PROCAM Polska. Na boisku 
można było zobaczyć legendarnych 
oraz obecnie aktywnych siatkarzy 
światowej czołówki. Tuż przed 
meczem z 500. koncertem w swojej 
karierze wystąpił Dawid Kwiatkow-
ski, który jest ambasadorem towarzy-
szącm wydarzeniu. All Star Volley 
Show była imprezą inaugurującą 
ogólnopolski program „Graj o siebie, 
graj o zdrowie”. Biorą w nim udział 
dzieci i młodzież z terenów wiejskich 
oraz małych miast. Program jest 
próbą walki z chorobami cywiliza-
cyjnymi. Przypomina wartości, jakie 
daje sport, a co za tym idzie i dobrą 
zabawę związaną z ruchem. W jego 
ramach siatkarze będą spotykać się 
z dziećmi i młodzieżą na „piknikach 

siatkarskich” oraz treningach poka-
zowych w wybranych miejscowo-
ściach na terenie całego kraju. 

Mecz w Łodzi rozegrały dwie dru-
żyny złożone z polskich i zagranicz-
nych graczy takich jak: Giba, Vladi-
mir Grbić, Karol Kłos, Edward Sko-
rek, Siergiej Tietiuchin, Wladimir 
Nikołow, Ryszard Bosek, Michał 

Winiarski, Paweł Zagumny, Grzegorz 
Szymański, Piotr Gruszka, David Lee, 
Zbigniew Bartman i Wilfredo Leon. 
Trenerem obu zespołów był Władi-
mir Alekno. Warto dodać, że 
w zeszłym roku podobne spotkanie 
miało miejsce w Brazylii. Pomysł zro-
dził się w 2016 r. z inicjatywy Giby. 

(TK)

Mecz gwiazd 

Sieją przyszłość
Misją firmy KWS od zawsze byla 

hodowla nowoczesnych odmian, 
dostosowanych zwłaszcza do naszych 
warunków klimatycznych. Każdego 
roku zakłada się po kilkadziesiąt pole-
tek różnych upraw: zbóż, rzepaku, 
kukurydzy, buraka cukrowego... Każdą 
z upraw opiekują się wysokiej klasy 
specjaliści. O swoich „podopiecznych˝ 
mogą mówić bez końca. Kamil Kolan 

(rzepak) dumny jest z odmian Umber-
to F1 i Stefano F1, Bartosz Rudzki 
(zboża) mocno zachwala pszenicę 
ozimą Montana, a Łukasz Wawrzyniak 
(buraki cukrowe) jest urzeczony cecha-
mi  Eliską.

O KWS więcej napiszemy w naj-
bliższym numerze Zagrody. Pokaże-
my ogromny dorobek firmy firmy 
i jej plany na przyszłość. 

Umberto – odmiana mieszańcowa rze-
paku zarejestrowana w 2017 r. Charak-
teryzuje się niespotykaną zdrowotnością 
bazującą na unikalnej poligeniczej 
odporności na patogeny rzepaku (geny 
Rlm3 + Rlm7). W doświadczeniach re-
jestrowych COBORU 2015/2016 osiągała 
plon ponad 121% wzorców. Polecana jest 
na dobre stanowiska, ale udaje się też na 
przeciętnych

Stefano – odmiana mieszańcowa zare-
jestrowana w 2017 r. Była najwyżej plo-
nującą odmianą w badaniach COBORU 
w 2016 r. (w 2017 r. drugi wynik). Dzięki 
genowi Rlm7 ma podwyższona odpor-
ność na suchą zgniliznę kapustnych i cy-
lindrosporiozę. Jest  polecana na typowe 
stanowiska pod rzepak ozimy, udaje się 
też na stanowiskach przeciętnych

Kamil Kolan przy Allberich KWS F1, najwyżej plonującej odmianie półkarłowej rzepa-
ku w doświadczeniach łanowych KWS na Słowacji
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Spożycie cukru w Polsce było 
w tym czasie bardzo małe. W roku 

1938 roku wynosiło 12,2 kg na miesz-
kańca rocznie. 5 lat wcześniej, w roku 
1933 było jeszcze mniejsze, zaledwie 
8,6 kg. Obecnie statystyczny Polak 
spożywa cztery razy więcej cukru niż 
przed wojną, ale można wątpić, czy 
czuje się z tego powodu czterokrotnie 
bardziej pokrzepiony. Jest nawet 
wręcz przeciwnie. Otóż, zdaniem die-
tetyków, cukier jest jedną z najbar-

dziej podstępnych „trucizn” przyczy-
niających się do skrócenia życia czło-
wieka. Na wszelki wypadek, słowo 
„trucizn”  wzięliśmy w cudzysłów, 
wszak dla niektórych dietetyków „tru-
cizną” jest też czerwone mięso, 
a nawet jaja czy mleko. Z cukrem 
sprawa jest jednak poważniejsza. 
Jedno jest pewne: zdecydowanie lepiej 
jeść go mniej niż więcej.

Rekord za rekordem
Po takim wstępie z mniejszym już 

zapewne entuzjazmem przyjmiemy 
informację, że ostatnia kampania 
cukrownicza w Polsce była kampanią 
rekordów. Rekordowo duży 
(232 tys. ha) był areał kontraktacji 
buraków cukrowych, rekordowe były 
ich plony (68,6 ton z hektara), rekor-
dowo duży (123 tys. ton na dobę) był 
przerób surowca, rekordowa (128 dni) 
była średnia długość kampanii, rekor-
dowa była również produkcja cukru 
(2313 tys. ton). Dla konsumentów naj-
ważniejsza była rekordowo niska cena 
zbytu cukru (350 euro za tonę). Nie-
stety, nie podążała za nią cena deta-

liczna, która przed rokiem była nawet 
wyższa niż w roku 2016. W tym roku 
jest już znacznie niższa.

Od kilku już lat przerobem bura-
ków cukrowych na cukier zajmuje się 
w Polsce tylko 18 cukrowni, które 
w sumie produkują go więcej niż 
78 zakładów, które brały udział 
w kampaniach cukrowniczych w dru-
giej połowie XX wieku. Przemysł 
cukrowniczy w Polsce poddany został 
gruntownej restrukturyzacji i jest 

obecnie jedną z najnowocześniej-
szych, może nawet najbardziej nowo-
czesną branżą spożywczą w kraju. 
Licząc tylko od roku 2005, a proces 
restrukturyzacji i modernizacji 
cukrowni rozpoczął się jeszcze 
w końcu XX wieku, liczba zatrudnio-
nych w przemyśle cukrowniczym 
zmniejszyła się z 10,5 tys. do 3,3 tys. 
osób, a ich wydajność pracy zwięk-
szyła się z 0,5 mln zł do 1,9 mln zł na 
osobę rocznie. Równocześnie, mimo 
wzrostu płac, opłata pracy w cukrow-
niach zmniejszyła się z 444 mln zł do 
338 mln zł. Znacznie mniejsze niż 
w roku 2005  jest teraz zużycie w pol-
skich cukrowniach wody i energii, 
a także stosowanych przy produkcji 
cukru materiałów pomocniczych. 
Efektywność pracy czyli relacja przy-
chodów do kosztów pracy wzrosła 
z 12 do 19,5. 

Równie imponujące zmiany zaszły 
w bazie surowcowej. Liczba plantato-
rów buraków cukrowych zmniejszyła 
się z ponad 300 tys. (w końcu XX 
wieku) do 35 tys. osób, średnia 
powierzchnia plantacji zwiększyła się 

do 7 ha. Plony buraków cukrowych 
wzrosły w tym czasie dwukrotnie 
(z około 35 ton do blisko 70 ton 
z 1 ha). Buraki cukrowe uprawiają 
dziś w Polsce tylko wyspecjalizowani 
w tym kierunku produkcji rolnicy, co 
umożliwia utrzymywanie płaconych 
im za surowiec cen na korzystnym dla 
cukrowni poziomie. 

Polska, z udziałem w wysokości 12 
proc., jest w Unii Europejskiej trzecim 
producentem cukru, większy udział 
mają tylko: Francja (29 proc.) i Niem-
cy (24 proc.). W tyle za Polską pozo-
stają: Wielka Brytania (7 proc.) 
i Holandia (6 proc.). 

To jest, niestety, nałóg
Kampania cukrownicza w sezonie 

2017/2018 była pierwszą w UE kam-
panią po zniesieniu tzw. kwot, czyli 

Cukier krzepi... cukrowników
Przed drugą wojną światową za dwa słowa: „Cukier krzepi” Melchior 
Wańkowicz otrzymał 5 tys. zł. Czyli mniej więcej tyle, ile początkującej 
nauczycielce płacono wówczas za dwa lata pracy. Na tyle wycenił ten slogan 
przemysł cukrowniczy, który rozpisał konkurs na  reklamę swojego produktu. 

Liczba plantatorów buraków cukrowych 
zmniejszyła się z ponad 300 tys. (w końcu 
XX wieku) do 35 tys. osób.
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limitów produkcji cukru. Reakcja była 
natychmiastowa: w porównaniu 
z poprzednią kampanią cukrowniczą 
produkcja cukru w UE wzrosła 
o 30,4 proc., w Polsce wzrost ten 
wyniósł 11 proc. 

Jednym z rezultatów udanej kam-
panii cukrowniczej jest spadek w tym 
roku cen detalicznych cukru. W lutym 
br. były one o 28,3 proc. niższe niż 
w lutym ub. roku., w marcu br. śred-
nia cena detaliczna cukru w sieciach 
handlowych osiągnęła poziom 1,96 zł 

za kilogram, podczas gdy średnia 
w całym roku 2017 wyniosła 3,04 zł 
za kilogram. Ceny cukru są obecnie 
na tyle niskie, że tzw. elastyczność 
dochodowa popytu na ten produkt 
praktycznie już nie istnieje. Tak więc 
obecnie, choć nie tylko z powodu 
niskich cen, spożycie cukru w Polsce 
przekroczyło już poziom 45 kg na 
osobę rocznie (też rekord!) i wyższe 
niż u nas jest teraz tylko u największe-
go producenta cukru w świecie, 
w Brazylii. 

Dzienne spożycie cukru w Polsce 
doszło już do 123 g na osobę, podczas 
gdy – zdaniem Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) – nie powinno prze-
kraczać 25 gramów! Najbliżej tej gra-
nicy trzymają się tradycyjnie dojrzałe, 
czyli najmniej infantylne społeczeń-
stwa krajów skandynawskich, tj. Nor-
wegii (40 g na osobę dziennie) oraz 
Danii i Szwecji (po 60 g). 

Następstwa wysokiego u nas 
poziomu spożycia cukru są takie, że 
14 mln Polaków ma obecnie nadwagę, 

5 mln cierpi na otyłość, 3,5 mln cho-
ruje na cukrzycę, a trzecia część doro-
słych mieszkańców Polski ma nadci-
śnienie tętnicze. Jednocześnie prze-
ciętny Polak ma 13 zębów zaatakowa-
nych przez próchnicę! Często zresztą 
ma ich niewiele ponadto w ogóle. 

Walka z wiatrakami? 
Katastrofalne dla zdrowia nad-

mierne spożycie cukru dostrzeżone 
zostało już w wielu krajach i niektóre 
z nich podjęły z tym nałogiem nie 

dającą na razie większych efektów 
walkę. O jej nieskuteczności świadczy 
choćby to, że w latach 1980–2014 
nastąpiło w świecie podwojenie pro-
blemów z otyłością, liczba chorych na 
cukrzycę zwiększyła się ze 108 mln 
do 422 mln osób, a straty w PKB 
z powodu tej choroby osiągnęły 
poziom 1,7 bln dolarów! 

Mimo relatywnie niskich cen 
cukru, sam przemysł cukrowniczy 
w Polsce ma się bardzo dobrze. Osią-
gana przez tę branżę rentowność pro-
dukcji (w ub. roku 18,8 proc.) jest od 
kilku lat 4–5 razy wyższa od rentow-
ności osiąganej przez cały przemysł 
spożywczy w Polsce. Nawet tak niskie 
jak obecnie ceny cukru, nie spowodu-
ją więc w tym przemyśle większej 
katastrofy. 

Z 18 cukrowni, które w ostatnich 
latach biorą w Polsce udział w pro-
dukcji cukru 7 wchodzi w skład Kra-
jowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier”, 
której udział w krajowym rynku cukru 
wynosi około 40 proc. Pozostałe są 
własnością trzech przedsiębiorstw 
niemieckich: Pfeifer und Langen oraz 
koncernów Sudzucker i Nordzucker. 
Producentami surowca są, oczywi-
ście, rolnicy polscy. 

Gdyby w przeliczeniu na 1 miesz-
kańca spożycie cukru było w Polsce 
takie jak w Norwegii, wystarczającą 

dla pokrycia potrzeb rynku krajowego 
ilość cukru mógłby wyprodukować 
tylko ten jeden polski podmiot, czyli 
Krajowa Spółka Cukrowa! 

Za utrzymaniem wysokiej produk-
cji cukru przemawiają natomiast 
korzyści... ekologiczne. Otóż buraki 
cukrowe są cennym płodozmianem, 
zwiększają różnorodność produkcji 
rolniczej, poza tym wytwarzają więcej 
tlenu niż przemysł cukrowniczy emi-
tuje dwutlenku węgla. No i dla niektó-
rych rolników są niezłym źródłem 
dochodów. Szkopuł polegałby tylko na 
tym, co zrobić z nadmiarem cukru?  

Anna Grabowska

Polska jest po Francji i Niemczech trzecim 
w Unii Europejskiej producentem cukru.

Dzienne spożycie cukru w Polsce 
doszło już do 123 g na osobę, podczas 
gdy – zdaniem WHO – nie powinno 
przekraczać 25 gramów!
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Udział ziemniaków w powierzch-
ni zasiewów skurczył się z kilku-

nastu przed laty do około 3 proc. 
Ziemniaki w Polsce uprawia już mniej 
niż 400 tys. gospodarstw rolnych 
i w roku 2017 rosły na obszarze około 
330 tys. ha. W 80 proc. uprawiających 
ziemniaki gospodarstwach ich 
powierzchnia nie przekracza obecnie 
1 ha. 

Minister do dymisji
W końcu maja br. w Warszawie 

doszło do ogólnokrajowej manifesta-
cji rolników w sprawie ziemniaków 
czyli tego coraz bardziej margineso-
wego w polskim rolnictwie kierunku 
produkcji. Zorganizowała ten protest 
powstała dwa i pół miesiąca wcze-

śniej Unia Warzywno-Ziemniaczana, 
która uważa, że tym, co dzieje się na 
polskim rynku ziemniaków, minister 
rolnictwa i rozwoju wsi, Krzysztof 
Jurgiel zasłużył na dymisję. Zdaniem 
Unii, dodatkowo obciąża go także 
afrykański pomór świń, z którym wal-
czy on bez nijakiego powodzenia.

Zdaniem MRiRW, w zorganizowa-
nej w stolicy manifestacji wzięło 
udział trzystu rolników, zdaniem 
samych rolników było ich około 
2 tysiące. Przyjechali na razie bez cią-
gników.

Do ministra protestujący rolnicy 
mieli pretensje o to, że importuje się 
do Polski ziemniaki skąd się da, skut-

kiem czego krajowy rolnik nie ma 
gdzie swojej produkcji sprzedać, przy 
tym oszukuje się konsumentów, któ-
rym stare ziemniaki sprzedaje się jako 
młode, bo i nie ma jasnej definicji 
„ziemniaka młodego”. 

Minister Jurgiel twierdził, że 
z afrykańskim pomorem świń jego 
resort już od dwóch lat radzi sobie 
wcale nieźle i że obecnie pomór ten 
trzebi tylko dziki, których w Polsce 

jest za dużo. Na jeden kilometr kwa-
dratowy powinno przypadać 0,1 
dzika, czyli w całej Polsce byłoby to 
31,2 tys. sztuk, tymczasem jest ich 
8–10 razy więcej. Jest to zatem pro-
blem przerastający możliwości jed-
nego ministerstwa. Odnośnie innych 
pretensji, kierownictwo resortu pra-
cuje nad zmianą prawa tyczącego 
norm jakości artykułów rolno-spo-
żywczych, w którym znajdzie się też 

Ziemniak a sprawa polska
W przeliczeniu na osobę statystyczne gospodarstwo domowe w Polsce na 
zakup ziemniaków wydaje około 3,7 zł miesięcznie, co stanowi 1,3 proc. 
jego wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe. Spożycie ziemniaków, 
wraz z ich przetworami, spadło u nas do 96 kg na mieszkańca rocznie i jest 
obecnie trzy razy mniejsze niż przed wojną i przez wiele lat powojennych. 

Do ministra protestujący rolnicy mieli 
pretensje o to, że importuje się do Polski 
ziemniaki skąd się da, skutkiem czego krajowy 
rolnik nie ma gdzie swojej produkcji sprzeda
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problem znakowania bulw ziemnia-
ków, a także odpowiednio sformuło-
wana definicja „ziemniaka młode-
go”. 

Przyczyny regresu na rynku ziem-
niaków wyjaśnia Wiesław Dzwon-
kowski z Instytutu Ekonomiki Rolnic-
twa i Gospodarki Żywnościowej:

– Ziemniaków produkujemy, po 
prostu, za dużo. W latach 2013–2015 
zbierano ich u nas około 7 mln ton, 
teraz w następstwie wzrostu plonów 
do blisko 300 kwintali z hektara, gdy 

zbiory wzrosły do blisko 10 mln ton, 
podaż ziemniaków znacznie przewyż-
sza popyt, więc i nic dziwnego, że ich 
ceny uległy obniżeniu. Jednocześnie 
zbiegło się to z nadprodukcją w Unii 
Europejskiej, gdzie ceny również spa-
dły i np. w Belgii ziemniaki na frytki 
można kupować po 30 euro za tonę. 

Co do definicji ziemniaka „młode-
go”, to tu – zdaniem Wiesława Dzwon-
kowskiego – dochodzi do pewnego 

rodzaju „oszustwa”, bo ziemniak 
z importu jest nie tyle młody, co 
wczesny. A w południowych krajach 
Europy można go mieć wcześniej niż 
u nas.
Minister patrzy szerzej

Na problem ziemniaków, a także 
warzyw minister Jurgiel patrzył jednak 
szerzej. Jego zdaniem, problem polega 
tu na braku „polskiego przetwórstwa” 
produktów rolnych oraz na dominacji 
obcego handlu powierzchniowego. 
Receptą na te klęski powinno być zrze-
szanie się rolników w spółdzielnie, 
wspólne podejmowanie przetwórstwa 
własnych produktów rolnych oraz 
organizowanie krajowego handlu arty-
kułami rolno-spożywczymi.  

W istocie punkt widzenia kierow-
nictwa resortu rolnictwa jest częścio-
wo zbieżny z poglądami kierownic-
twa Unii Warzywno-Ziemniaczanej, 
która uważa, że Polska „stała się kolo-
nią zachodnich marketów”. W odwe-
cie, wraz z towarzyszącymi mu rolni-
kami, szef Unii W-Z, Michał Koło-
dziejczak, „konserwatywny – jak sam 
się określa – katolik o liberalnym 
podejściu”, flagę Unii Europejskiej 
przysypał na placu w Sieradzu dwie-
ma przyczepami kapusty. 

W stołecznym proteście rolników 
warzywno-ziemniaczanych wzięli 
udział także inni obrońcy „polsko-
ści”. Czyli znany z innych w tym 
stylu występ(k)ów narodowiec Robert 
Winnicki oraz zasłużony dla „nieza-
leżności polskiej kultury” Piotr 
Rybak, który wsławił się przed jakimś 
czasem publicznym spaleniem kukły 
Żyda.

Najogólniej mówiąc, protest Unii 
Warzywno-Ziemniaczanej skierowa-
ny był więc nie tyle przeciw ministro-
wi rolnictwa, ile przeciw rozpanoszo-
nej w polskim rolnictwie Unii Euro-
pejskiej. Minister Jurgiel też uważa, że 
sympatycy UE mają w tej sprawie 
dużo za uszami. 

W tym miejscu warto wszakże 
zaznaczyć, że mimo widocznego od 
lat uwiądu tego kierunku produkcji 
rolniczej ziemniaki nadal odgrywają 

w Polsce większą rolę niż w innych 
krajach Unii Europejskiej. Nasz udział 
w unijnej powierzchni ich nasadzeń 
wynosi prawie 20 proc., a udział Pol-
ski w zbiorach ziemniaków w całej 
UE dochodzi do 16 proc. W przelicze-
niu na osobę więcej niż Polacy ziem-
niaków konsumują w UE tylko Łoty-
sze i mieszkańcy Malty. 

Spadek zainteresowania uprawą 
ziemniaków wynika głównie ze 
zmniejszenia ich roli w żywieniu 
zwierząt. Najwięcej (2,9 mln ton) 
przeznacza się ich teraz w Polsce na 
bezpośrednią konsumpcję, nieco 
mniej (2,6 mln ton) na zaopatrzenie 
przemysłu i podobną ilość (niespełna 
2,6 mln ton) na spasanie. Ponad 
milion ton ziemniaczanych bulw co 
roku idzie u nas na ubytki i na stra-
ty. 

Zdaniem ekspertów z IERiGŻ  
(„Rynek ziemniaka – stan i perspekty-
wy”) w tym roku ziemniaki zajmują 
315 tys. ha, ich plony przewiduje się 
na 305 kwintali z 1 ha, a łączne zbiory 
na 9,6 mln ton. 

Organizatorzy protestu w stolicy 
nie wiedzą zapewne, że w sezonie 
2016/2017 w handlu zagranicznym 
ziemniakami i ich przetworami Polska 
osiągnęła dodatnie saldo w wysokości 
126,4 mln euro. Ujemne było tylko 
saldo obrotów skrobią i produktami 
skrobiowymi, które wyniosło 89,6 
mln euro.

Udział Polski w światowej pro-
dukcji ziemniaków zmniejszył się już 
do 2,5 proc., przodującą w ich pro-
dukcji rolę straciła też Europa. 
W uprawie ziemniaków pierwsze 
miejsce zajmuje obecnie Azja. Bo jest 
to roślina wielce przydatna w walce 
z głodem, którą to rolę pełniła w Pol-
sce przez co najmniej 200 poprzed-
nich lat. Dla Polaków ziemniaki były 
też w tym czasie głównym źródłem 
witaminy C. 

Edmund Szot
Od redakcji: tekst został opublikowany 
tuż przed „pożegnaniem” ministra 
Krzysztofa Jurgiela

Mimo widocznego uwiądu tego kierunku produkcji 
rolniczej ziemniaki nadal odgrywają w Polsce większą 
rolę niż w innych krajach Unii. Nasz udział w unijnej 
powierzchni ich nasadzeń wynosi prawie 20 proc.
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Saaten Union  to firma posiadają-
ca w swojej ofercie m.in. odmia-

ny mieszańcowe żyta, pszenicy oraz 
jęczmienia. W niedługiej perspekty-
wie pojawi się również pszenżyto. – 
Nasze pierwsze pszenice mieszań-
cowe pojawiły się na przełomie 
tysiąclecia – mówi Michał Pepka – 
menadżer ds. zbóż mieszańcowych. 
Dziś mamy ich w ofercie ponad 40. 
Mimo nieco ostrzejszego klimatu 
pszenice hybrydowe są uprawiane 
również w Europie Środkowej 
i Wschodniej. W 2015 zarejestrowa-
liśmy pierwszą odmianę hybrydową 
Hybery. Nasi rolnicy już ją znają. 
Zapewnia wysoki i stabilny plon, 
nawet na gorszych stanowiskach, 
wcześniej zajętych przez pszenżyto. 

Warto też zwrócić uwagę na Hyfi 
(zarejestrowana w Czechach), jedną 
z wyżej plonujących. Hyfi jest 
odmianą wcześniejszą, polecaną na 
stanowiska mozaikowe.

W 2017 r. Saaten Union zareje-
strowała w Austrii piewszą mieszań-
cową odmianę jęczmienia ozimego. 
W przyszłym roku ma pojawić się 
w Polsce. 

Wśród odmian żyta mieszańcowe-
go warta odnotowania jest bardzo 
dobrze plonująca odmiana Performer, 
o bardzo dobrym wigorze początko-
wym i wysokiej zdrowotności. Żyto 
mieszańcowe Promotor to również  
wysokoplonująca odmiana, nawet na 
słabych i suchych stanowiskach – 
jakby specjalnie przystosowana do 

warunków polskich (rejestracja 
COBORU w 2015 r.)... 

– W gronie odmian rzepaku warto 
zauważyć odmianę Atora, będącą na 
rynku od trzech lat – mówi Artur 
Kozera, menedżer firmy Rapool. 
Atora jest odmianą mieszańcową,  
przeznaczoną na stanowiska średnie 
i słabe. Charakteryzuje się stabilnym 
plonowaniem mimo trudnych warun-
ków atmosferycznych. Buduje silny 
system korzeniowy, dzięki czemu 
łatwiej toleruje okresowe susze. 
Dobrze znosi ciężkie zimy. W trud-
nych warunkach 2016 r. poradziła 
sobie wyjątkowo dobrze. Nic więc 
dziwnego, że w badaniach COBORU 
znalazła się w czołówce najlepiej 
zimujących odmian. Atorę charakte-

Na każde warunki
Katalog odmian fi rmy Saaten Union na 2018 rok zawiera ponad 80 pozycji. 
Znajdziemy tu zboża i rośliny strączkowe, w tym coraz częściej poszukiwaną 
przez rolników soję. Na co warto szczególnie zwrócić uwagę w tym roku?  
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ryzuje dodatkowo wysoka tolerancja 
na choroby, w tym na wirusa żółtacz-
ki rzepy. W latach 2015–2017 plono-
wała znacznie powyżej wzorca. 

Natomiast na najlepsze gleby 
firma Rapool proponuje odmianę 
Mercedes. Zarejestrowana w 2013 
roku osiąga wysokie i stabilne plony. 
Podobnie jak Atora dobrze radzi sobie 
z trudnymi warunkami atmosferycz-
nymi. Może być wysiewana w nieco 
opóźnionych terminach. Wykazuje 
dużą tolerancję na najczęściej wystę-
pujące choroby. 

W tym roku pojawiła się na rynku 
nowa odmiana rzepaku o nazwie Prin-
ce – odmiana z nowej linii hodowla-
nej. Charakteryzuje ją stabilność i nie-
zawodność w plonowaniu. Podobnie 
jak poprzednio wspominane odmia-
ny, dobrze znosi warunki stresowe, 

związane z suszą i niekorzystną zimą. 
Posiada geny odporności na żółtaczkę 
rzepy, która doskwiera plantacjom 
rzepaku już na obszarze całego kraju. 
Plonuje na poziomie 117% wzorca. 
Przeznaczona jest na stanowska śred-
nie, dobre i bardzo dobre.

Odporność na żółtaczkę rzepy 
będzie coraz bardziej pożądaną 
cechą. W ofercie Rapool obok odmia-
ny Prince na rynku znależć można 
jeszce dwie odmiany z odpornością 
na tę chorobę – jest to odmiana Cho-
pin i Ragnar.

W sumie w ofercie Rapool znaj-
dziemy 30 odmian rzepaku, z tego 13 
dostępnych u wszystkich dystrybu-
torów, a 17 na wyłączność u wybra-
nych – odpowiednie dla każdego 
rolnika, na każdy rodzaj gleby i na 
każde warunki atmosferyczne. (k)
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To główna część cyklu spotkań, na 
które INNVIGO zaprasza rolni-

ków. Chociaż jako organizator tego 
typu imprez firma zadebiutowała 
dopiero w ubr., wydarzenie przycią-
gnęło wielu plantatorów. Największe 
zainteresowanie wzbudziły: 
• regulatory – Regullo 500 EC, Mepik 

300 SL, Korekt 510 SL; 
• herbicydy do jesiennej ochrony 

zbóż – Cevino 500 SC, Adiunkt 
500 SC, Arubis 50 SG;

• herbicydy do rzepaku ozimego – 
Metax 500 SC, Efector 360 CS, 
Baristo 500 SC, Zorro 300 SL, 
Major 300 SL;

• fungicydy – Atropos 500 EC, 
Makler 250 SE, Harcer 425 EC oraz 
Kier 450 SC. 
– Warto dodać, że Harcer i Kier to 

unikalne fungicydy kilkuskładniko-
we, stanowiące nowość 
w naszym portfolio. Weszliśmy 
bowiem w nową erę preparatów wie-
loskładnikowych. To segment pro-
duktów innowacyjnych pod wzglę-
dem kompozycji i efektów – mówił 
Krzysztof Golec, prezes Zarządu.

Wśród środków ostatnio zareje-
strowanych przez firmę znalazł się 
ponadto herbicyd do stosowania 
w burakach cukrowych – Solider oraz 
herbicyd przeznaczony do kukurydzy 
– Henik Extra 040 OD. Do oferty dołą-
czyła także zaprawa Madron 50 FS – 
bardzo skuteczny produkt do zwal-
czania chorób, przede wszystkim 
z rodzaju fusarium, w materiale siew-
nym zbóż.

Obecnie w ofercie znajduje się pra-
wie czterdzieści preparatów, a portfo-
lio produktowe wciąż się powiększa. 
Liczba ta jest imponująca – szczegól-
nie jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że 
chodzi o producenta, który istnieje na 
polskim rynku zaledwie trzy i pół 
roku, a rozpoczynając działalność, 
oferował zaledwie sześć preparatów. 
– Dynamika jest niesamowita, jeżeli 

chodzi o rejestrację substancji aktyw-
nych. Teraz firma stawia na preparaty 
wieloskładnikowe i budowanie peł-
nych technologii – podkreślał Marcin 
Bystroński, menedżer ds. upraw rolni-
czych. Wspominał on również o pla-
nowanych na przyszły rok rejestra-
cjach w uprawie kukurydzy. Oprócz 
rimsulfuronu i nikosulfuronu, które 
stanowią podstawę ochrony herbicy-
dowej dla tej uprawy, w ofercie znajdą 
się wieloskładnikowe preparaty dogle-
bowe oraz wieloskładnikowe prepara-
ty nalistne do stosowania powschodo-
wego. Kolejny obszar działań stanowią 
rozszerzenia rejestracji – m.in. regula-
tora Mepik 300 SL i insektycydu Los 
Ovados 200 SE. Już wkrótce do dys-
trybucji trafią specjalne zestawy her-
bicydowe, które łączą wysoką sku-
teczność i korzystną cenę, zgodnie 
z dewizą, że „dobre rozwiązania nie 
muszą być drogie”. Firma przygoto-
wuje również inne promocje, obejmu-
jące preparaty do stosowania jesienne-
go w rzepaku, herbicydy zbożowe oraz 
zaprawy.

– Mając wyjątkowo szeroką ofertę 
herbicydów do stosowania w rzepaku 

przygotowaliśmy w tym roku cztery 
pakiety do zabiegów przedwschodo-
wych, powschodowych oraz sekwen-
cyjnych – informuje Marcin Bystroń-
ski. – Każde pole jest inne, każde ma 
inne potrzeby jeśli chodzi o dobór 
substancji aktywnych. Jesteśmy w sta-
nie zaspokoić potrzeby nawet na naj-
trudniejszych glebach. Oczywiście 
poza tym, że takie rozwiązania są sku-
teczne, muszą być korzystne ekono-
micznie. I to gwarantujemy w pakie-
tach herbicydowych Zorro i Spółka, 
dostępnych na rynku tego lata.

Z punktu widzenia rolników bar-
dzo interesujące okazały się doświad-
czenia wdrożeniowe i demonstracyj-
ne, gdzie prezentowane były techno-
logie ochrony roślin. – Po udanych 
spotkaniach w roku 2017, kontynu-
ujemy tę akcję. Przygotowaliśmy 
poletka, prezentując wszystkie nasze 
nowości – powiedział Andrzej Bory-
chowski, odpowiedzialny za koordy-
nację doświadczeń wdrożeniowo-po-
kazowych.  (MP)

Więcej informacji na stronie: www.
innvigo.com 

Stawiamy na dobrą chemię
Stawiamy na jakość, stawiamy na chemię, w tym także na 
chemię między ludźmi – mówił Krzysztof Golec, prezes Zarządu 
INNVIGO, podczas Dni Pola zorganizowanych w Sobiejuchach 
wspólnie z Danko Hodowla Roślin. 

Krzysztof Golec – prezes Zarządu Innvigo, Anna Pietruszyńska, Marcin Bystroński – me-
nadżer ds. upraw rolniczych i Andrzej Borychowski – specjalista ds. badań i rozwoju
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Największego hodowcy zbóż 
w Polsce. W ofercie firmy zna-

leżć można ich 56 odmian (pszenicy 
ozimej – 16 odmian, pszenżyta ozi-
mego – 25, jęczmienia ozimego – 5, 
żyta ozimego – 10). Co roku docho-
dzą nowe, o ciekawych, pożądanych 
przez rolników cechach. Systema-
tycznie rośnie ich plenność. A plony 
coraz wyższe nie tylko na poletkach 
doświadczalnych. Ich poziom jest 
na tyle wysoki, że hodowcy mogą 
większą uwagę skupić na innych 
cechach roślin, jak odporność na 
sters, choroby... A co za tym idzie na 
zmiejszeniu stosowania środków 
ochrony roślin, bardziej stabilnych 
plonach w zróżnicowanych warun-
kach pogodowych. Danko to rów-

nież największy hodowca pszenżyta 
na świecie (przecież to tu właśnie 
powstało). W siedmiu zakładach 
nasienno-rolnych pojawiają się nie 
tylko nowe odmiany zbóż, ale też 
bobiku, wyki, a od niedawna soi.

Uważa się, że wybór właściwej 
odmiany jest najtańszym zabiegiem 
agrotechnicznym. Dlatego też Danko 
uruchamia program Kwalifikat Plus 
Vigor, który pomoże dobrać odmianę 
dostosowaną nie tylko do danego 
regionu kraju, ale również do rodza-
ju gleby, płodozmianu, agrotechniki 
oraz przeznaczenia plonu. Ponadto 
nasiona będą zaprawione innowa-
cyjnym nawozem donasiennym.

Co nowego znajdziemy w ofercie 
na kolejny sezon? 

Kwalifi kat Plus Vigor

Pszenica ozima 
– Comandor

  Najnowsza odmiana, zareje-
strowana w 2018 roku. Charaktery-
zuje się wysokim poziomem plono-
wania. Polecana na gleby co naj-
mniej średniej klasy. Comandor 
charakteryzuje się dobrą odporno-
ścią na choroby, szczególnie rdzę 
żółtą i brunatną, choroby podstawy 
źdźbła oraz brunatną plamistość 
liści. Odmiana o dobrej odporności 
na porastanie ziarna w kłosie. Dzię-
ki odporności na choroby podstawy 
źdźbła jest odpowiednia dla upra-
wy w monokulturze zbożowej i sie-
wach po kukurydzy.

Zimotrwałość 4,5 w skali 9-stop-
niowej. Posiada podwyższoną tole-
rancję na zakwaszenie gleby. Jest 
odmianą o średniej wysokości 
i dobrej sztywności. 

Pszenżyto ozime 
– Belcanto

Odmiana o bardzo dobrych wła-
ściwościach adaptacyjnych do róż-
nych warunków klimatycznych i gle-
bowych. Zarejestrowana jest w Pol-
sce, a w kilku europejskich krajach 
jest w badaniach rejestrowych. Bel-
canto charakteryzuje się bardzo dobrą 
odpornością na choroby podstawy 
źdźbła, rdzę żółtą i brunatną, pleśń 
śniegową oraz fuzariozę kłosa. Zimo-
trwałość 5,5 w 9-stopniowej skali. 
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Na przestrzeni ostatnich kilku-
dziesięciu lat zmieniło się podej-

ście do zabezpieczenia wysiewanego 
ziarna. Zwiększyła się ogólnie war-
tość rynku materiału kwalifikowane-
go, a w gospodarstwach o przynaj-
mniej średnim poziomie technolo-

gicznym zaprawianie materiału siew-
nego stało się podstawowym zabie-
giem agrotechnicznym. Dzięki kon-
sekwentnie prowadzonej polityce 
zarówno ze strony producentów 
zapraw jak też działań administracyj-
nych i rosnącej świadomości samych 
producentów rolnych, znacznie 
zmieniła się sytuacja w obrębie cho-
rób przenoszonych przez glebę i ziar-
no. 

Choroby podstawowe 

Śnieci
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu naj-

większe straty wśród plonów wywo-
ływały choroby powodowane przez 
grzyby z rodzaju tilletia, powodujące 

śniecie. W ostatnich latach porażenie 
tym rodzajem grzybów jest już na 
tyle sporadyczne, że zapewne więk-
szość młodych rolników objawy 
patogenów zna tylko z ilustracji, a nie 
z pola produkcyjnego. 

Wśród śnieci, najczęściej wystę-
pującą chorobą była śnieć cuchnąca. 
W niektóre lata porażenie przekra-
czało do 2 proc., od roku 2003 poziom 
porażenia śnieciami spada poniżej 

Ochrona przed 
chorobami 
grzybowymi 
przenoszonymi 
przez ziarno i glebę
W artykule dotyczącym ochrony fungicydowej 
zbóż w poprzednim numerze „Zagrody” 
pokazaliśmy zmiany w technologiach rolniczych 
i ich wpływ na osiągane plony na przestrzeni 
ostatnich kilkudziesięciu lat. Pozostając w obrębie 
tematyki ochrony roślin, w bieżącym numerze 
zajmiemy się bardziej szczegółowo segmentem 
produktów grzybobójczych wykorzystywanych do 
zaprawiania materiału siewnego. 

W gospodarstwach o przynajmniej średnim 
poziomie technologicznym zaprawianie 
materiału siewnego stało się podstawowym 
zabiegiem agrotechnicznym.



0,1 proc. Poprawiła się również sytu-
acja w przypadku mniej znanych jed-
nostek chorobowych należących do 
tego samego rodzaju, a mianowicie 
śnieci karłowej i śnieci gładkiej. 

Mimo restrykcyjnej polityki utrzy-
mującej w ryzach rozprzestrzenianie 
śnieci, nie można wykluczyć przy-
padków pojawienie się patogena. 
Straty w przypadku infekcji plantacji 
są całkowite, gdyż porażone ziarno 
nie nadaje się do żadnego wykorzy-
stania i powinno zostać zniszczone.
Śnieci przenoszone są głównie na 

powierzchni ziarniaków. Zarodniki 
grzyba podczas omłotu osiadają na 
powierzchni zdrowych ziarniaków. 
Po umieszczeniu zainfekowanego 
materiału siewnego w glebie, infeku-
ją kiełki lub tworzą zarodniki prze-
trwalnikowe. W zabezpieczaniu 
przed śnieciami ogromną rolę odgry-
wa dokładne pokrycie ziarniaków, 
szczególnie dotyczy to ziarniaków 
pszenicy z głęboką bruzdą nasienną. 
Wszystkie zarejestrowane w Polsce 
zaprawy chronią przed porażeniem 
przez śnieć cuchnącą. Mniej zapraw 

chroni przed śniecią karłową, nato-
miast ze względu na sporadyczne 
występowanie nie prowadzi się pro-
cesów rejestracyjnych w celu uzyska-
nia zapisu etykietowego o skuteczno-
ści działania na śnieć gładką.

Fuzariozy zbóż
Często występującymi pod różną 

postacią chorobami są fuzariozy. 
Towarzyszą one roślinom zbożowym 

od samego początku wegetacji aż do 
dojrzałości ziarna, wpływając ograni-
czająco na plonowanie zbóż i obniża-
jąc jakość ziarna. Pierwszą chorobą 
pojawiającą się na polu, wpływającą 
na ogólną obsadę roślin i właściwe 

ukształtowanie łanu jest zgorzel sie-
wek. Występowanie choroby objawia 
się dwojako. Przed wschodami 
dochodzi do skręcania kiełka i braku 
wschodów, po wschodach zaś zaata-
kowane rośliny żółkną i wypadają. 
Choroba przenosi się zarówno przez 
ziarno jak i przez glebę. Do ataku 
dochodzi zwłaszcza wtedy, gdy 
wzrost i rozwój roślin jest ogranicza-
ny niekorzystnymi warunkami sie-

dliskowymi. Może to być zachwianie 
stosunków powietrzno-wodnych 
w glebie, zbyt głęboki siew osłabiają-
cy wschodzące siewki, niskie pH 
gleby czy skorupa glebowa powstała 
podczas ulewnych deszczy. Zgorzel 

Mimo restrykcyjnej polityki utrzymującej w ryzach 
rozprzestrzenianie śnieci, nie można wykluczyć 
przypadków pojawienia się patogena. Straty 
w przypadku infekcji plantacji są całkowite.
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siewek to kompleks chorób wywoły-
wany przez różne czynniki chorobo-
twórcze. Główną rolę odgrywają tutaj 
patogeny z rodzajów fuzarium, 
pythium, swój udział mają tutaj też 
patogeny z rodzaju rizoctonia.

W doborze zapraw nie brakuje 
produktów, które ograniczają wystę-
powanie zgorzeli siewek. Największą 
grupę stanowią zaprawy oparte na 
substancjach triazolowych. Z pozo-
stałych grup chemicznych szczegól-
nie przydatne są zaprawy oparte na 
substancji fludioksonil, znanej 

z wysokiej skuteczności ograniczania 
rozwoju fuzarium. Efektami działa-
nia wyróżniają się również produkty 
zawierające prochloraz oraz tiofanat 
metylu.

Nie wszystkie zaprawy chronią 
przed pleśnią śniegową – kolejną 
chorobą powodowaną przez choroby 
fuzaryjne, która szczególnie w lata 
śnieżne prowadzi do sporych strat 
w zasiewach zbóż ozimych. Zainfe-
kowane rośliny już w okresie jesien-
nym rosną słabiej, jednak dopiero 
w warunkach sprzyjających rozwojo-
wi choroby, czyli gdy na niezamarz-
niętej glebie zalega warstwa śniegu 
odcinająca dopływ powietrza docho-
dzi do epidemicznego rozwoju cho-
roby.

Infekujące grzyby z rodzaju fuza-
rium potrafią rozwijać się już w tem-
peraturach, niewiele przekraczają-
cych 0 stopni Celsjusza. Szczególnie 
dotyka to plantacji dobrze rozwinię-
tych, jak na przykład wcześnie sia-
nych i dobrze rozkrzewionych plan-
tacji żyta. Choroba, jak większość 
fuzarioz, występuje placowo, a straty 
w plonie są wprost proporcjonalne 
do ilości zaatakowanych roślin. 

Głownie zbóż 
Spektrum chorób na etykietach 

produktów zależy w dużym stopniu 
od sposobu przenoszenia patogena. 
Większość chorób, jak ma to miejsce 
w przypadku śnieci, infekuje 

powierzchnię ziarniaka, bródkę lub 
pozostaje w bruzdce. W przypadku 
głowni pylących, patogen wnika do 
wnętrza ziarniaka. Do infekcji głow-
nią pylącą dochodzi w czasie kwit-
nienia a zainfekowany jest cały ziar-
niak z częścią zarodkową. Ogólnie 
głownia pyląca atakuje zasiewy psze-
nicy, owsa, najczęściej jednak docho-
dzi do infekcji w przypadku upraw 
jęczmienia. Jeszcze przed kwitnie-
niem na polu pojawiają się kłosy, 
w których zamiast ziarna powstają 
brunatno-czarne skupiska zarodni-

ków grzyba. W czasie kwitnienia 
zarodniki osypują się i przenoszą 
z wiatrem na kwitnące zdrowe kłosy, 
tworząc tym samym następne poko-
lenie patogena. Z zainfekowanych 
ziarniaków powstaną rośliny, które 
w przyszłym roku zamiast kłosów 
wytworzą czarne skupiska zarodni-
ków.

Straty spowodowane wystąpie-
niem głowni są zależne od przebiegu 
warunków pogodowych w ostatnim 
okresie wegetacji. Głownia redukuje 
ilość kłosów, jednak jeżeli pogoda jest 
odpowiednia, to plon ogólny może 
zostać zrekompensowany pozostały-
mi kłosami. Należy pamiętać, że ziar-
no z pól porażonych głownią czy pól 

znajdujących się w sąsiedztwie plan-
tacji porażonych nie powinno być 
wykorzystywane jako materiał siew-
ny. Przerwania łańcucha rozwoju cho-
roby można dokonać poprzez zapra-

wianie ziarna zaprawami o działaniu 
systemicznym. Substancja aktywna 
musi wniknąć do wnętrza ziarniaka, 
by tam zdegradować rozwijającego się 
patogena. Ważne w ograniczaniu cho-
roby jest więc wnikliwe przeanalizo-
wanie skuteczności i spektrum pro-
duktu zaprawowego. 

Choroby podstawy źdźbła

Ostra plamistość oczkowa
Ogólnie mniej znaną chorobą, któ-

rej rozwój ograniczają zaprawy jest 
ostra plamistość oczkowa. Choroba 

nazywana jest czasami rizoktoniozą 
zbóż. Należy ona do kompleksu cho-
rób podsuszkowych i objawy choro-
bowe można łatwo pomylić z łamli-
wością postawy źdźbła lub fuzaryjną 

Ziarno z pól porażonych głownią czy pól 
znajdujących się w sąsiedztwie plantacji 
porażonych nie powinno być wykorzystywane 
jako materiał siewny.

Infekujące grzyby z rodzaju fuzarium potrafi ą 
rozwijać się już w temperaturach, niewiele 
przekraczających 0 stopni Celsjusza. Szczególnie 
dotyka to plantacji dobrze rozwiniętych, 
jak na przykład wcześnie sianych i dobrze 
rozkrzewionych plantacji żyta.
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zgorzelą podstawy źdźbła. Choć 
w porównaniu z innym chorobami 
podsuszkowymi szkodliwość choroby 
jest mniejsza, to przy masowym pora-
żeniu straty w plonie są odczuwalne.

Fuzaryjna zgorzel podstawy 
źdźbła
Zaprawianie zbóż nie chroni 

w pełni przed fuzaryjną zgorzelą pod-
stawy źdźbła. Część zapraw jednak 
ogranicza ich występowanie. W bada-
niach udowodniono, że zastosowanie 
zapraw ograniczających choroby 
powodowane przez zaprawy, szcze-
gólnie mocne w zwalczaniu fuzarium 
na kiełkujących roślinach powodują-
cych zgorzele siewek w pewnym stop-
niu pomagają w ograniczaniu fuzaryj-
nej zgorzeli podstawy źdźbła. 

Zgorzel podstawy źdźbła
Na korzeniach roślin zbożowych 

szczególnie w wadliwych płodozmia-
nach rozwija się zgorzel podstawy 
źdźbła. Przenoszona jest ona przez 
grzyb Gaumanomyces graminis i ma 
niewiele wspólnego z fuzaryjną zgo-
rzelą podstawy źdźbła. W krajach, 
w których dochodzi do masowych 
porażeń, choroba nazywana jest „take 
all” czyli zabiera wszystko. W Polsce 
poraża głównie plantacje pszenicy. 
Straty plonu w naszym kraju szacuje 

się na około 30 proc. Choroba wystę-
puje placowo. Objawy, po których 
można poznać porażone rośliny to 
początkowo brunatne a później czer-
niejące korzenie. Czarne podstawy 
źdźbła, karłowatość porażonych 
roślin oraz białokłosowość. Do ogra-

niczenia choroby należy używać pro-
duktów posiadających w etykiecie 
zapis o skuteczności zwalczania 
patogena, ponieważ produktów ogra-
niczających chorobę jest niewiele. 

Choroby liści

Pasiastość liści jęczmienia
Choroba pojawia się na liściach 

jęczmienia w postaci jasnych smug, 
które z czasem brązowieją, tkanka 
pomiędzy nerwami wykrusza się 
i liść wygląda jak poszarpany. Rośli-
ny są osłabione i przy silnym ataku 
choroby rośliny nie wykłaszają się. 

Jeżeli dojdzie do wykłoszenia, kłosy 
są zdeformowane i nie wykształcają 
ziarniaków. Choroba przenosi się 
przez ziarno. Zarodniki grzyba z cho-
rych roślin przenoszone są z wiatrem 
na kłosy, gdzie wrastają pod plewkę. 
W ograniczaniu choroby konieczne 
jest stosowanie zapraw o działaniu 
systemicznym.

Plamistość siatkowa liści 
jęczmienia
Ze względu na możliwość poraża-

nia chorobą we wszystkich fazach 
rozwojowych jęczmienia, dla ochro-
ny przed plamistością siatkową sto-
suje się fungicydy w formie nalistnej. 
Nie oznacza to, że nie ma sensu 
zabieg zaprawiania ziarna. Źródłem 
infekcji są głównie resztki pożniwne 
i wysiewane ziarno, stąd też zapra-
wianie materiału siewnego chroni 
rośliny jęczmienia przed pierwszymi 
infekcjami. 

Pozostałe choroby zbóż
Produkty zaprawowe ostatniej 

generacji oprócz opisywanych cho-
rób wykazują również działanie ogra-
niczające rozwój pierwszych infekcji 
mączniaka czy septorioz. 

Nowoczesne zaprawy podnoszą 
ogólnie zdrowotność plantacji – efekt 
fitotoniczny przekłada się na lepszy 

start rośliny i bardziej korzystne 
ukształtowanie łanu.

Zabieg zaprawiania, jak widać 
chroni przed wieloma problemami, 
które mogą pojawić się na polach 
uprawnych. Koszt zabiegu jest nie-
współmiernie niski do korzyści, jakie 
ze sobą niesie. Poprawa formulacji 
produktów ułatwia też dokonanie 
pokrycia ziarna zaprawą. Zaniecha-
nie zabiegu to podjęcie ryzyka utraty 
nawet całego zbioru. Nie ma to naj-
mniejszego uzasadnienia, zarówno 
z perspektywy agrotechnicznej jak 
i ekonomicznej.  

dr Marek Tański

Nowoczesne zaprawy podnoszą ogólnie 
zdrowotność plantacji – efekt fi totoniczny 
przekłada się na lepszy start rośliny i bardziej 
korzystne ukształtowanie łanu.
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Tegoroczne pokazy na Polach 
Klasy S Syngenta rozpoczęła  

w mazurskich Bajdytach (29.V), 
a zakończyła w zachodniopomorskim 
Łęczynie (26.VI). W sumie sfinalizo-
wano 9 krajowych lokalizacji. Trzeba 
przyznać, że pokazy zgromadziły 
wielu rolników.  Między innymi  
zaprezentowano im rewelacyjną 
nowość w ochronie zbóż przed cho-
robami – Elatus Era. Zdaniem specja-
listów jest to mocny, kompletny i nie-
zawodny fungicyd z grupy SDHI. 
Charakteryzuje się nie tylko najwyż-
szą skutecznością i najdłuższym 
okresem działania, ale też znakomi-
tym efektem plonotwórczym, co 
potwierdzono w wieloletnich bada-
niach. 

Naocznie przekonaliśmy się 
o efektach działania wspomnianego 
już fungicydu, przeglądaliśmy pola 
zbóż i rzepaku, na których zastoso-
wano pełny program ochrony, zapo-
znaliśmy się z nowymi odmianami 
wielu roślin uprawnych.  Kverneland 
zaprezentował sporą ofertę handlową 
swoich maszyn rolniczych, a Yara 
przedstawiła optymalny program 
nawożenia roślin. 

W Rogóźnie rozmawialiśmy też 
z przedstawicielem firmy Syngenta  
– Sławomirem Fotą.  A oto co powie-
dział o Polach Klasy S: – Są one nie-
jako  zwieńczeniem  prac badaw-

czych. Jest to jedna z wielu cyklicz-
nych imprez, podczas  których chce-
my podzielić się z plantatorami  wie-
dzą i doświadczeniem. To niejako 
podsumowanie naszych prac. Chce-
my co roku  zaprezentować  nowe 
rozwiązania, które potwierdzają 
swoją wyjątkową skuteczność. Dzisiaj 
możemy zobaczyć między innymi 
kolekcję naszych odmian zbóż jak 
również rzepaków, w tym nowe 
odmiany SY Iowa, SY Alibaba, które 
świetnie radzą sobie w uciążliwym 

dla tej rośliny sezonie. Warte pozna-
nia są również  kompletne technolo-
gie ochrony zbóż, w tym zdecydowa-
nie wyróżniające się skutecznością 
fungicydy z grupy Elatus.  Porównać  
możemy też skuteczność  rozwiązań 
herbicydowych, wspomnę chociażby 
o produktach Axial czy Axial Kom-
plet Pak, zwłaszcza w tak trudnym 
roku. Szczególną uwagę zwróciłbym 
również na  Toprex – bardzo skutecz-
ny w rzepaku… 

(Z)

Potrzebne imprezy
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Firma Amrol, która swoją główną 
siedzibę ma w Lipnicy (woj. ku-

jawsko-pomorskie) obchodzi właśnie 
10-lecie istnienia. Zaczynała skrom-
nie i od kilku zatrudnionych osób. 
Dziś stoi tu piękny obiekt, który słu-
ży klientom z całego regionu. Poza 
tym fi rma rozszerzyła działaność na 
terenie województwa (Jądrowice k. 
Brześcia Kujawskiego) oraz Mazow-
sza (Drobin). W ciągu 10 lat „urosła” 
i zatrudnia już około 50 pracowni-
ków.

Ale jedno nie zmieniło się. Od 
początku Amrol chciał być fi rmą, 
która wspiera swoich klientów. Ma-
jąc najlepszą ofertę pomaga im pod-

jąć najlepsze decyzje inwestycyjne. 
W Amrol postawiono na sprzęt naj-
wyższej jakości. Firma oferuje więc 
maszyny i urządzenia znanych i ce-
nionych marek. Niestety jakość musi 
kosztować. Warto jednak pamiętać, 
że wyższa cena nie oznacza tylko 
wyższego kosztu produkcji. Dobrej 
klasy sprzęt to inwestycja, która 
spłaci się z nawiązką w ciągu kilku 
lat eksploatacji.  

Co pokazał Amrol w swoje uro-
dziny? Po pierwsze szeroką gamę 
ciągników serii 5R produkcji John 
Deer. Rolnicy testowali najnow-
sze modele 5090R (o mocy 90 KM) 
i 5125R (125 KM). To sprzęt z górnej 

półki. Sprawdzi się w mniejszych 
gospodarstwach, gdzie może praco-
wać jako podstawowy ciągnik oraz 
w większych – gdzie może być uży-
wany jako ciągnik pomocniczy. Do 
testowania wystawiono ciągnik z ła-
dowaczem czołowym jak również 
prasę F441M (również John Deer). 
Poza tym można było dowiedzieć 
się więcej o sprzęcie uprawowym, 
wytwarzanym przez wiodące fi rmy 
Kuhn i Bednar.  To znani z wysokiej 
jakości producenci. 

Wszystkie maszyny oferowane 
przez Amrol mają fi nansowanie fa-
bryczne. Ich sprzedaż wspomaga też 
bank Credit Agricole.

Przede wszystkim jakość
Ekipa Amrol – niestety w niepełnym składzie. Nawet w trakcie urodzinowej imprezy ktoś jednak musi pracować
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Hodowla Roślin Strzelce wraz 
z firmą BASF już od lat zapra-

szają rolników na własne poletka 
doświadczalne. To przecież najlepsze 
miejsca, gdzie można dowiedzieć się 
co dzieje się na rynku nowych 
odmian, szczególnie zbóż. HR Strzel-
ce jest bowiem wielkim graczem – na 
rynek nasienny zbóż dostarcza tyle 
odmian ile pozostałe polskie firmy 
hodowlane łącznie.

Firma inwestuje coraz większe 
środki w rozwój zaawansowanych 
technik, dzięki czemu zwiększa się 
efektywność prac. Zwiększa się też 
tempo tych prac – a to jest jednym 
z czynników decydujących o sukce-
sie. 

Od 2000 roku, dzięki pracy tutej-
szych hodowców, na polach pojawiło 
się aż 139 odmian. To bardzo dużo. 
– Tempo  prac nieustannie ulega 
przyspieszeniu. A wszystko to dzięki 
nowym inwestycjom i nowym tech-
nologiom – mówi Marek Luty z HR 
Strzelce. – Dodatkowo dzięki temu 
obniżamy też koszty prac. O sile 
Strzelc mnajlepiej świadczy udział 
w rynku nasion: pszenżyto  – około 
30 proc. (pierwsze miejsce w kraju), 
jęczmień jary 14,5 praoc. (drugie 
miejsce), owies 58 proc (pierwsze 
miejsce). Jesteśmy też niekwestiono-
wanym liderem na rynku bobiku... 

Od tego sezonu zaczynają poja-
wić się w ofercie firmy nowe odmia-
ny zbóż o większej zimotrwałośc. 
Będzie ich cała gama, ale o dwóch z 
nich warto powiedzieć więcej. 

Pszenica ozima Wilejka – odmia-
na oścista o bardzo wysokim poten-
cjale plonowania – znacznie powy-
żej wzorca. W doświadczeniach 
rejestrowych wykazała się wysoką 
zimotrwałością i stąd uważana jest 
za jedną z bardzie odpornych na 
wymarzanie odmian. Odporność na 
choroby – dobra i bardzo dobra, 
szczególnie na septoriozę plew, rdzę 
brunatną, brunatną plamistość liści, 
fuzariozę kłosów i choroby podsta-
wy źdźbła. Wykazuje dużą zdolność 
adaptacyjną do warunków środowi-
skowych, toleruje wyższe zakwasze-
nie gleby (nawet o 30% w stosunku 
do odmiany Tonacja). Polecana do 

uprawy na polach położonych bli-
sko lasów, gdzie żeruje dzika zwie-
rzyna. Ma grube, szkliste ziarno.

Pszenica ozima Euforia – odmia-
na o ponadprzeciętnych plonach. Jak 
przewidują hodowcy ze Strzelc, 
Euforia ma szansę stać się przebojem 
na rynku. W doświadczeniach reje-
strowych zawsze plonowała powyżej 
wzorca. Co ważne, plony nie spadały 
nawet po ostrych, niekorzystnych 
zimach. Klasa jakości A/E. Odmiana 
odporna na wczesny i opóźniony 
termin siewu. Charakteryzuje się 
dobrą odpornością na choroby grzy-
bowe oraz dobrą odpornością na 
wyleganie. (KG)

Tu tworzy się postęp

Dr Przemyslaw Matysik z HR Strzelce przedstawia nowe odmiany zbóż



Opisy odmian obejmują główne 
cechy sprawdzane w badaniach 

urzędowych, w których w doświad-
czeniach polowych porównywane są 
odmiany zgłoszone do Krajowego reje-
stru. Podstawową jest plenność, warun-
kowana genetycznie, która stanowi 
także wypadkową wielu różnych cech 
odmiany. Ważna jest również jakość 
nasion, w tym zawartość tłuszczu, glu-
kozynolanów i białka. Bardzo istotna 
jest wytrzymałości na warunki streso-
we, m.in. niskie temperatury, niedobór 
opadów oraz odporności na choroby. 
Warto zwrócić uwagę na odmiany 

cechujące się genetycznie uwarunko-
waną odpornością na wirusa żółtaczki 
rzepy (TuYV) i kiłę kapusty. Takie 
odmiany w warunkach dużej presji 
wymienionych chorób mogą być bar-
dzo przydatne do uprawy. 

Dla większości cech ich warto-
ściowanie w opisach odnosi się do 
średniej ocen lub pomiarów otrzyma-
nych dla badanych nowych odmian 
wpisanych do KR. Wartości średnie 
i zbliżone do średniej oznaczają prze-
ciętną ocenę danej cechy, uzyskaną 
w okresie prowadzonych dwu- lub 
trzyletnich badań. 

Opisy odmian 
rzepaku ozimego 
wpisanych do 
Krajowego rejestru 
w roku 2018  
Wśród nowych odmian rzepaku ozimego, które 
zostały wpisane do Krajowego rejestru w br. jest 
15 mieszańcowych (Absolut, Advocat, Albrecht, 
Angelico, Arkansas, Aspect, Astana, Augusta, 
Chopin, Prince, Ragnar, Smaragd, SY Alibaba, 
SY Iowa, Tatiana) i trzy populacyjne (Derrick, 
Galileus, Hevelius) Nowe odmiany pochodzą 
z siedmiu różnych fi rm hodowlanych, w tym 
jednej krajowej.
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Absolut 
Plenność bardzo dobra. Zawartość tłuszczu w nasio-
nach mniejsza od średniej, glukozynolanów powyżej 
średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłusz-
czowej średnia. Masa 1000 nasion średnia.
Rozwój roślin po wschodach szybki. Zimotrwałość 
roślin dobra. Rośliny wysokie, o przeciętnej odpor-
ności na wyleganie. Termin początku kwitnienia 
i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od  
średniego. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgnili-
znę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, 
na czerń krzyżowych większa od średniej. Według 
deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa 
żółtaczki rzepy (TuYV).
Reprezentant hodowcy: Limagrain, Oddział w Polsce.

Advocat
Plenność bardzo dobra. Zawartość tłuszczu w nasio-
nach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. 
Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej 
średnia. Masa 1000 nasion średnia.
Rozwój roślin po wschodach dość szybki. 
Zimotrwałość roślin dobra. Rośliny wysokie, o dobrej 
odporności na wyleganie. Termin początku kwitnie-
nia i dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżo-
wych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i cho-
roby podstawy łodygi większa od średniej. Według 
deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa 
żółtaczki rzepy (TuYV).
Reprezentant hodowcy: Limagrain, Oddział w Polsce.

Albrecht
Plenność bardzo dobra. Zawartość tłuszczu w nasio-
nach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. 

Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej 
średnia. Masa 1000 nasion średnia.
Rozwój roślin po wschodach dość szybki. 
Zimotrwałość roślin dość dobra. Rośliny średniej 
wysokości, o dobrej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej 
średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgnili-
znę kapustnych, choroby podstawy łodygi i na czerń 
krzyżowych średnia. Według deklaracji hodowcy 
odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV).
Reprezentant hodowcy: Limagrain, Oddział w Polsce.

Angelico
Plenność dobra do bardzo dobrej. Zawartość tłusz-
czu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynola-
nów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej 
masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 
1000 nasion powyżej średniej.
Rozwój roślin po wschodach szybki. Zimotrwałość 
roślin przeciętna. Rośliny wysokie, o dobrej odpor-
ności na wyleganie. Termin początku kwitnienia 
i dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową mniejsza od 
średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby 
podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych więk-
sza od średniej. Według deklaracji hodowcy odmiana 
jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
Reprezentant hodowcy: Limagrain, Oddział w Polsce.

Arkansas
Plenność dobra do bardzo dobrej. Zawartość tłusz-
czu i glukozynolanów w nasionach średnia. 
Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej 
duża. Masa 1000 nasion powyżej średniej.

ODMIANY MIESZAŃCOWE – F1



696 056 514

662 202 376 603 101 690

660 408 159

Rzepak ozimy

Rewelacyjne plony

Idealnie przystosowany do
polskich warunków uprawy

D

Niskie wymagania glebowe

W

Tworzymy post p
w rolnictwie. 

9

Biuro handlowe:

f hrstrzelce

Grupa IHAR

w

Niskie wymagania glebowe

P

Rozwój roślin po wschodach dość szybki. 
Zimotrwałość roślin dość dobra. Rośliny wysokie, 
o dobrej odporności na wyleganie. Termin począt-
ku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgni-
liznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i na 
czerń krzyżowych średnia.
Reprezentant hodowcy: Limagrain, Oddział 
w Polsce.

Aspect
Plenność bardzo dobra. Zawartość tłuszczu 
w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej 
średniej. Zawartość białka w suchej masie bez-
tłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion powyżej 
średniej.
Rozwój roślin po wschodach dość szybki. 
Zimotrwałość roślin dobra. Rośliny wysokie, 
o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin 
początku kwitnienia i dojrzałości technicznej śred-
ni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby 
podstawy łodygi mniejsza od średniej, na suchą 
zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia. 
Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna 
na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
Reprezentant hodowcy: Limagrain, Oddział 
w Polsce.

Astana
Plenność dobra do bardzo dobrej. Zawartość tłusz-
czu w nasionach duża, glukozynolanów poniżej 
średniej. Zawartość białka w suchej masie bez-
tłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 
nasion średnia.
Rozwój roślin po wschodach dość szybki. 
Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej 
wysokości, o dobrej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy 
od średniego, dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgni-
liznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i na 
czerń krzyżowych średnia. Według deklaracji 
hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtacz-
ki rzepy (TuYV).
Reprezentant hodowcy: DSV Polska sp. z o.o.

Augusta
Plenność dość dobra. Zawartość tłuszczu w nasio-
nach mniejsza od średniej, glukozynolanów śred-
nia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczo-
wej średnia. Masa 1000 nasion średnia.
Rozwój roślin po wschodach dość szybki. 
Zimotrwałość roślin dość dobra. Rośliny średniej 
wysokości, o przeciętnej odporności na wylega-
nie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości 
technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby 
podstawy łodygi mniejsza od średniej, na suchą 
zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia. 
Odmiana o dużej odporności na kiłę kapusty, 



w zakresie ras Plasmodiophora brassicae najczę-
ściej występujących w Polsce.
Reprezentant hodowcy: Limagrain, Oddział 
w Polsce.

Chopin
Plenność dobra do bardzo dobrej. Zawartość tłusz-
czu i glukozynolanów w nasionach większa od 
średniej. Zawartość białka w suchej masie bez-
tłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion 
średnia.
Rozwój roślin po wschodach dość szybki. 
Zimotrwałość roślin przeciętna. Rośliny średniej 
wysokości, o średniej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicz-
nej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzy-
żowych większa od średniej, na suchą zgniliznę 
kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia. 
Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna 
na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
Reprezentant hodowcy: DSV Polska sp. z o.o.

Prince
Plenność bardzo dobra. Zawartość tłuszczu 
w nasionach średnia, glukozynolanów poniżej 
średniej. Zawartość białka w suchej masie bez-
tłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 
nasion powyżej średniej.
Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki. 
Zimotrwałość roślin przeciętna. Rośliny średniej 
wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od 
średniego, dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby 
podstawy łodygi większa od średniej, na suchą 
zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia. 
Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna 
na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
Reprezentant hodowcy: DSV Polska sp. z o.o.

Ragnar
Plenność dobra do bardzo dobrej. Zawartość tłusz-
czu w nasionach średnia, glukozynolanów mała. 
Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej 
duża. Masa 1000 nasion powyżej średniej.
Rozwój roślin po wschodach dość szybki. 
Zimotrwałość roślin dobra. Rośliny wysokie, 
o dobrej odporności na wyleganie. Termin począt-
ku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową większa od 
średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, choroby 
podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia. 
Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna 
na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
Reprezentant hodowcy: Saaten-Union Polska sp. 
z o.o., NPZ

Smaragd
Plenność bardzo dobra. Zawartość tłuszczu 
w nasionach duża, glukozynolanów poniżej 
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średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłusz-
czowej średnia. Masa 1000 nasion średnia.
Rozwój roślin po wschodach szybki. Zimotrwałość 
roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o dobrej 
odporności na wyleganie. Termin początku kwitnie-
nia i dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, choroby pod-
stawy łodygi i czerń krzyżowych większa od średniej, 
na suchą zgniliznę kapustnych średnia. Według 
deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa 
żółtaczki rzepy (TuYV).
Reprezentant hodowcy: DSV Polska sp. z o.o.

SY Alibaba
Plenność dość dobra. Zawartość tłuszczu w nasio-
nach mniejsza od średniej, glukozynolanów powyżej 
średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłusz-
czowej średnia. Masa 1000 nasion średnia.
Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki. 
Zimotrwałość roślin dobra. Rośliny dość niskie, 
o dobrej odporności na wyleganie. Termin początku 
kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową mniejsza od 
średniej, na choroby podstawy łodygi, suchą zgnili-
znę kapustnych i czerń krzyżowych średnia. 
Odmiana o dużej odporności na kiłę kapusty, 
w zakresie ras Plasmodiophora brassicae najczęściej 
występujących w Polsce.
Reprezentant hodowcy: Syngenta Polska sp. z o.o.

SY Iowa 
Plenność dobra do bardzo dobrej. Zawartość tłuszczu 
w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej śred-
niej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej 
większa od średniej. Masa 1000 nasion powyżej śred-
niej.
Rozwój roślin po wschodach dość szybki. 
Zimotrwałość roślin dość dobra. Rośliny średniej 
wysokości, o dobrej odporności na wyleganie. Termin 
początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgnili-
znę kapustnych, choroby podstawy łodygi i na czerń 
krzyżowych średnia.
Reprezentant hodowcy: Syngenta Polska sp. z o.o.

Tatiana 
Plenność dobra. Zawartość tłuszczu w nasionach 
większa od średniej, glukozynolanów powyżej śred-
niej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczo-
wej średnia. Masa 1000 nasion poniżej średniej.
Rozwój roślin po wschodach szybki. Zimotrwałość 
roślin przeciętna. Rośliny średniej wysokości, 
o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin 
początku kwitnienia i dojrzałości technicznej śred-
ni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową mniejsza od 
średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, choroby 
podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia.
Reprezentant hodowcy: Monsanto Polska sp. z o.o.



Jacek Broniarz
Pracownia Badania WGO

Roślin Pastewnych, Oleistych i Włóknistych COBORU w Słupi Wielkiej

Derrick
Plenność dość dobra. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od śred-
niej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłusz-
czowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion powyżej średniej.
Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki. Zimotrwałość roślin 
przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wylega-
nie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi większa 
od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia. 
Reprezentant hodowcy: KWS Polska sp. z o.o.

Galileus
Plenność dość dobra. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od śred-
niej, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłusz-
czowej większa od średniej. Masa 1000 nasion średnia.
Rozwój roślin po wschodach dość szybki. Zimotrwałość roślin dobra. 
Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin począt-
ku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, cho-
roby podstawy łodygi i na czerń krzyżowych średnia.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

Hevelius
Plenność dość dobra. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozy-
nolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. 
Masa 1000 nasion średnia.
Rozwój roślin po wschodach dość szybki. Zimotrwałość roślin dobra. 
Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin począt-
ku kwitnienia i dojrzałości technicznej wcześniejszy od średniego. 
Odporność na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych śred-
nia, na choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych mniejsza od śred-
niej.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

ODMIANY POPULACYJNE
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Trępnowy – tu właśnie odbyły się 
Dni Pola firm Ampol-Merol 

i Caldena. Starannie przygotowane 
spotkanie plantatorów i hodowców 
z ekspertami działów nasiennego, 
nawozowego, środków ochrony 
roślin, żywienia zwierząt… dostar-
czyły gościom sporą dawkę wiedzy. 
A ta jest niezwykle potrzebna we 
współczesnym gospodarstwie – nie-
zależnie od jego specjalizacji. Firmo-
wi eksperci byli więc zasypywani 
gradem pytań. I trzeba przyznać, że 

każdy z przybyłych na imprezę rol-
ników potraktowany został z należy-
tą powagą. 

Dyskusje dotyczyły w głównej 
mierze kształtowania plonów zbóż 
i rzepaków. Wśród tych ostatnich 
zainteresowanie budziły zwłaszcza 
odmiany ozime – Strateg i Ragnar F1. 
Nie mniejszą ciekawość budziła kwe-
stia związana z optymalizacją kosz-
tów żywienia bydła i trzody chlew-
nej, dyskutowano też o właściwym 
użyciu folii do sianokiszonek. Dały  

się również zauważyć pochlebne opi-
nie dotyczące pakietu Elatus Plus, 
który już wykazał skuteczność 
w walce z chorobami grzybowymi.

Dobrze się stało, że wśród 
wystawców pojawili się przedstawi-
ciele potężnych koncernów. Obecna 
była Syngenta, Bayer, Adama, Sumi 
Agro, BASF, Sowul & Sowul, Pione-
er, Limagrain, Grupa Azoty, Luvena, 
K + S… Oni także mieli sporo do 
pokazania.

(AM)

Było sporo do pokazania
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Saatbau Polska  to pięć zakładów 
produkcyjnych, 120 pracowni-

ków i ponad 200 plantatorów. To 
dzięki nim ponad 97 proc. materiału 
siewnego, jaki trafia do rolników, 
pochodzi z Polski. To bardzo ważne, 
gdyż ziarno będzie rosło w tych 
samych warunkach klimatycznych 
w jakich je wyhodowano. 

– Jesteśmy pewni, że rolnik otwie-
rając worek z nasionami dostarczony-
mi przez naszą firmę zobaczy towar 
najwyższej jakości – tymi słowami 
Zygmunt Król – prezes Saatbau Polska 
– rozpoczął tradycyjne czerwcowe 
spotkanie polowe. – Gwarantujemy 
nie tylko najwyższą jakość, ale rów-

nież technologię na europejskim 
poziomie. Przygotowując materiał 
siewny często stosujemy rozwiązania, 
jakich konkurencja nie może wprawa-
dzić. Dzięki odpowiedniemu przygo-
towaniu materiału siewnego, dajemy 
szansę roślinie przetrwania nieko-
rzystnych warunków zimowych, pra-
widłowego rozwoju i na końcu wyda-
nia wysokiego plonu. 

– Oferowane przez Saatbau nasio-
na są nie tylko wyselekcjonowane, 
ale też odpowiednio zaprawione. – 
Ta niewielka z pozoru mieszanina 
substancji pokrywająca nasiona speł-
nia ogromną rolę szczególnie 
w początkowym stadium rozwoju – 

dodał Bartek Stopczyk, dyrektor ds. 
sprzedaży. – Dla przykładu zaprawa 
rzepaku zawiera w sobie bor, mangan 
i molibden. Ich rola jest nie do prze-
cenienia choć roślina potrzebuje ich 
niewielkie, wręcz śladowe ilości. 
Szacuje się, że na tonę plonu rzepaku 
potrzeba około 5–6 g molibdenu. 
Skoncentrowanie go w bezpośreniej 
bliskości kiełkującej rośliny daje 
pewność, że roślina otrzyma nie-
zbędnoą ilość składnika. A jakie są 
nasze gleby – 80% z nich jest uboga 
w bor, 40–50% zawiera bardzo mało 
molibdenu. Nie wdając się w szcze-
góły, to m.in. te składniki decydują 
o dobrym przezimowaniu upraw. 

Europejska jakośćEuropejska jakość

Randy – ozimy rzepak mieszańcowy należący do najnowszej 
generacji, bardzo plennych odmian. Ze względu na jesienny 
wigor może być wysiewany z opóźnieniem. Wolniej startuje na 
wiosnę, dzięki czemu jest mniej narażony na przymrozki. Bar-
dzo odporny na choroby – dzięki genowi Rlm7 jest dodatkowo 
bardzo odporny na suchą zgniliznę kapustnych.

Casandro – odmiana zarejestrowana w 2017 r. Charakteryzuje 
się wysokim udziałe ziarna w kolbie, a tym samym wysokim 
plonem. Dzięki dobrej tolerancji na chłody może być uprawiana 
na terenach o zróżnicowanym klimacie. Rośliny są wysokie, 
mocno ulistnione i zdrowe, w szczególności odporne na fuza-
riozę oraz głownię guzowatą. 



Wybór odpowiedniej odmiany 
i zakup jej potencjału genetycz-

nego zawartego w kwalifikowanym 
materiale siewnym to bodaj najważ-
niejsze decyzje w produkcji roślinnej. 
Dlaczego? Ponieważ łatwiej dostoso-
wać roślinę do środowiska niż odwrot-
nie; każda nowa odmiana to innowa-
cja. Ponieważ hodowla nowych 
odmian roślin daje rolnikowi więcej 
niż postęp w innych dziedzinach 
agrotechniki. I wreszcie, ponieważ 
hodowla nowych odmian jest najbar-
dziej efektywnym jakościowo i ekono-

micznie, a jednocześnie najbardziej 
ekologicznym sposobem zapewnienia 
intensyfikacji produkcji rolniczej. 
Uważnie analizujmy wszystkie cechy 
poszczególnych odmian, dobierajmy 
je do specyficznych warunków stano-
wiska, na którym mają rosnąć. Tam, 
gdzie zimą często brakuje okrywy 
śnieżnej, zdecydowanie należy zrezy-
gnować z odmian o niskiej mrozood-
porności. Tam, gdzie wiosną brakuje 
wody, zdecydowanie wybierzmy 
odmiany o dużej zdolności retencji 
wody. Na szali kładziemy przetrwanie 

całego przyszłego zbioru. Jeśli planu-
jemy oszczędności nawozowe na gle-
bach żytnich, nie wybierajmy do 
siewu wysoko plonujących odmian 
o dużych wymaganiach pokarmo-
wych. Najnowsze odmiany roślin rol-
niczych charakteryzują się wyższą 
plennością i odpornością na wylega-
nie, a także lepszą zdrowotnością.  
Patogeny niestety nie czekają, powsta-
ją nowe ich typy i stają się coraz bar-
dziej skuteczne w atakowaniu upraw. 
Najwyższa oporność na wiele uciążli-
wych chorób roślin cechuje nowe 

Wiem, co sieję?
Rolnik szanujący swoją pracę i traktujący gospodarstwo zawodowo chętnie 
korzysta z olbrzymiego potencjału genetycznego, jaki niesie kwalifi kowany 
materiał siewny. Wie, że powodzenie każdej plantacji towarowej 
w 70–80 procentach zależy od tego, co wrzuci do gleby.
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odmiany. Dlatego między innymi 
warto wymieniać materiał siewny co 
dwa lata. Wówczas możliwe jest utrzy-
manie plantacji w dobrej zdrowotno-
ści i zaoszczędzenie na kosztach opry-
sków chemicznych. Najlepiej jednak 
siać wyłącznie kwalifikowany mate-
riał siewny. Najwyższej jakości. Profe-
sjonalnie wyczyszczony i zaprawiony. 
Nasza plantacja będzie zabezpieczona 
przed chorobami i szkodnikami już 
od pierwszych dni istnienia.

Materiał siewny, w przeciwień-

stwie do nawozów mineralnych, środ-
ków ochrony roślin lub paliwa, jest 
specyficznym środkiem w produkcji 
rolniczej. Rolnik posiadający odpo-
wiednią wiedzę i przy dochowaniu 
odpowiedniej staranności, może 
samodzielnie na potrzeby swojego 
gospodarstwa wyprodukować przy-
zwoite nasiona do wykorzystania 
w następnym sezonie. (Pamiętajmy: 
wyłącznie na potrzeby swojego gospo-
darstwa, gdyż produkcja materiału 
siewnego dla innych rolników, na 
sprzedaż, wymaga spełnienia dodat-
kowych warunków formalnych, jak 
rejestracja w PIORiN, uzyskanie licen-
cji od hodowców, zgłoszenie planta-
cji, podwójna kwalifikacja jakościowa 
nasion.) Łatwość i dostępność samo-
dzielnego wytworzenia własnego 
materiału siewnego jest faktyczną 
przyczyną tak niskiego użycia kwali-
fikowanego materiału siewnego. 
Zastanawiające jednak jest, dlaczego 
niemiecki rolnik kwalifikatem obsie-
wa 50 proc. areału, a czeski 76 proc..  
Celowo wskazałem naszych sąsiadów, 
gdyż dzieli nas tylko granica, a my 
jedynie 18 proc. obsiewamy kwalifi-
kowanym ziarnem. Czyżbyśmy w Pol-
sce permanentnie zapominali o tym, 
że kwalifikowany materiał siewny jest 
środkiem produkcji znacznie tańszym 
od nawozów i środków ochrony, a jego 
wpływ na wielkość i jakość zbioru jest 
znacznie większy niż jakiegokolwiek 
innego czynnika agrotechnicznego? 
Praktycznie w każdym przypadku 

kwalifikowany materiał siewny choć 
z pozoru droższy, faktycznie jest tań-
szy od użytego do siewu materiału 
z własnego zbioru. Tańszy, gdyż przy-
rost plonu ze sporą nawiązką równo-
waży zwiększony koszt poniesiony na 
zakup kwalifikatu.

Kwalifikowany materiał siewny 
cechują wysokie parametry jakościo-
we, podlegające kontroli służb 
publicznych. Kupując materiał z urzę-
dową niebieską etykietą, mamy gwa-
rancję jakości tego środka produkcji. 

Jeśli jest inaczej i nie spełnia on ani 
norm, ani deklaracji składanych przez 
sprzedawcę, to podobnie jak każdy 
inny produkt podlega konsumenckie-
mu prawu do reklamacji. Reklamacje 
należy składać u sprzedawcy na pod-
stawie dowodu zakupu. Najlepiej 
towar obejrzeć już w momencie zaku-
pu i w razie podejrzeń reklamować 
natychmiast, a nie dopiero podczas 
wsypywania do siewnika. Jeśli nega-
tywne zjawiska zauważymy dopiero 
w trakcie uprawy, znacznie trudniej 
będzie udowodnić, że przyczyną jest 
wadliwy materiał siewny. Kupując 
kwalifikat, warto poprosić o kopię lub 
wgląd do świadectwa kwalifikacji 
nasion po ocenie laboratoryjnej. Uwa-
żam, że sprzedawca szanujący klienta 
powinien zadbać o posiadanie do 
wglądu kserokopii świadectwa dla 

sprzedawanej partii materiału siew-
nego. Rośnie w Polsce liczba produ-
centów kwalifikowanego materiału 
siewnego, którzy sami na siebie nakła-
dają rygor spełnienia najwyższych 
wymogów jakościowych, stawianych 
materiałom elitarnym. Przykład godny 
naśladowania. W niektórych regio-
nach kraju dostęp do kwalifikatu 

może być utrudniony z powodu słabo 
rozwiniętej sieci dystrybucyjnej. Nie-
stety, sami sobie jesteśmy winni. Tra-
gicznie mała wymiana nasion w ostat-
niej dekadzie XX wieku spowodowała 
brak zainteresowania prywatnego 
handlu detalicznego obrotem kwalifi-
kowanym materiałem siewnym, 
z obawy pozostania po sezonie siewu 
z niesprzedanym towarem. Wiele 
Central Nasiennych i sklepów nasien-
nych zostało zlikwidowanych. 15 lat 

temu, gdy hodowcy organizowali 
Agencję Nasienną w Lesznie, wymia-
na nasion zbóż wynosiła ok. 4 proc., 
a obecnie 18 proc. Jest lepiej, ale do 
celu jeszcze daleko. Średnia europej-
ska to 55 proc. wymiany. Warto zatem 
zamawiać materiał konkretnych 
odmian u konkretnych sprzedawców 
ze znacznym wyprzedzeniem. Coraz 

Najnowsze odmiany roślin rolniczych charakteryzują 
się wyższą plennością i odpornością na wyleganie, 
a także lepszą zdrowotnością. 

Zastanawiające jest, dlaczego niemiecki rolnik 
kwalifi katem obsiewa 50% areału, czeski 76% 
a my jedynie 18%.
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powszechniejsza jest sprzedaż przez 
sklepy internetowe z bezpośrednią 
dostawą do gospodarstwa. Z całą pew-
nością wraz ze wzrostem zaintereso-
wania zakupem kwalifikowanego 
materiału siewnego białe plamy na 
mapie Polski ulegną wypełnieniu. Tak 
przy okazji: Szanowni Rolnicy, zawsze 
żądajcie faktury za zakupiony materiał 
siewny, gdyż będzie to podstawa do 
ewentualnych roszczeń reklamacyj-
nych. Reklamacje zawsze należy skła-
dać tam, gdzie kupiliśmy nasiona. 
Kopię zgłoszenia można wysłać do 
Agencji Nasiennej Sp. z o.o. w Lesz-
nie, która w imieniu hodowcy kontro-
luje licencjonowanych producentów 
materiału siewnego, oraz do działu 
nadzoru nasiennego Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa (PIORiN).

Cena kwalifikowanego materiału 
siewnego wbrew pozorom nie jest 
wysoka. Oczywiście koszt produkcji, 
transportu oraz marża powodują, że 
trzeba zapłacić cenę 2–3 razy wyższą 
niż za materiał paszowy, lecz i uzyska-
ne korzyści są relatywnie większe: 
korzystamy z postępu biologicznego; 

otrzymujemy gwarancję wysokiej 
jakości i tożsamości pożądanej odmia-
ny; możemy precyzyjnie siać według 
normy dostosowanej do stanowiska; 
możemy ograniczyć ilość siewu na 1 
ha, gdyż nie siejemy śmieci, a jedynie 
profesjonalnie wyczyszczone, zapra-
wione i świetnie kiełkujące nasiona, 
zabezpieczone przed chorobami odgle-
bowymi, i szkodnikami; zyskujemy  
jednorodny i zdrowy łan, co pozwala 
na wyższą masę i jakość zbioru, a także 
na ograniczenie wydatków na ochronę 
chemiczną plantacji. W przypadku 
pszenżyta ozimego stosowanie kwali-
fikowanego materiału siewnego może 
dać 12 proc. wzrostu plonowania, 
a więc przy dotychczasowym plonie 
45 dt/ha możemy zebrać o 5,5 dt/ha 
więcej. Z tego 3 dt pokryją różnicę 
wydatku pomiędzy kwalifikowanym 

materiałem siewnym, a ceną ziarna 
paszowego, a zatem w wymiernych 
korzyściach pozostaje 2,5 dt. Dodatko-
wo, komu przysługuje wsparcie de 
minimis, przy odrobinie wysiłku na 
złożenie wniosku, otrzyma dopłatę 
extra za to, że pole obsiane jest kwali-
fikowanym materiałem siewnym. 
A zatem, grzechem polskiego rolnika 
wobec własnego portfela jest pozorne 
oszczędzanie na zakupach kwalifiko-
wanego materiału siewnego. Dlaczego 
nadal mamy zbierać średnio 3,5 a nie 
7 ton zbóż z 1 hektara?

Ile wysiać nasion? Sprawa wydaje 
się prosta. Należy wiedzieć, czy chce-
my zebrać dużą ilość pośladu i małych 
ziarniaków, czy dorodny zbiór i zdro-
we ziarniaki. Na słabszej i suchej gle-
bie, gdy rośliny w zbyt dużej obsadzie 
będą konkurowały o światło, wodę 

Grzechem polskiego rolnika wobec własnego 
portfela jest pozorne oszczędzanie na zakupach 
kwalifi kowanego materiału siewnego.
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i pokarm nie uzyskamy dobrego zbio-
ru. Łan w zbyt dużym zagęszczeniu 
jest bardziej podatny na choroby grzy-
bowe i wyleganie. Mimo że zdarzają 
się odmiany, w których podwyższone 
zagęszczenie roślin nie powoduje dra-
stycznych zmian w kłosach, nie warto 
siać 5 mln ziaren na 1 ha. O zalecaną 
obsadę dla konkretnej odmiany nale-
ży pytać hodowców i doradców, gdyż 
różnice mogą być znaczne. Przykłado-
wo, oprócz pożądanej obsady roślin 
na polu (O) np. 300 szt., trzeba znać 
następujące parametry nasion: masa 
1000 ziaren (MTZ) np. 39 g, zdolność 
kiełkowania (ZK) np. 95 proc., czy-

stość ziarna (CZ) np. 99 proc., 
a następnie wyliczyć ilość wysiewu 
kg/ha = O x MTZ : ZK : CZ x 100. 
W naszym przykładzie wyniesie ona 
125 kg/ha. W tym przypadku były to 
parametry kwalifikowanego materia-
łu. W przypadku materiału ze zbioru 
mogą one wyglądać następująco MTZ 
= 43 g, ZK = 85 proc., CZ = 80 proc., 
a wówczas w celu uzyskania pożąda-
nej obsady należy wysiać 190 kg/ha.

Jeżeli mimo powyższych argumen-
tów ekonomicznych i pozaekono-
micznych, przemawiających za stoso-
waniem kwalifikowanego materiału 
siewnego, decydujemy się na ponow-

ne rozmnożenie części swojego zbio-
ru, to pamiętajmy o jego dobrym przy-
gotowaniu. Przede wszystkim nie 
wystarczy odłożyć części zbiorów. Od 
samego początku trzeba wybrać okre-
ślony fragment pola na ten cel i często 
go doglądać, usuwać ręcznie niepożą-
dane rośliny z plantacji (chwasty, inne 
gatunki zbóż), precyzyjnie stosować 
zabiegi ochrony, pamiętając, że w tym 
przypadku nie ilość, lecz jakość zbio-
ru jest najważniejsza. Przy zbiorze 
przestrzegajmy czystości kombajnu, 
przyczep i magazynu, aby nie dopro-
wadzić do zanieczyszczenia innymi 
gatunkami lub odmianami. Materiał 
przed siewem należy bardzo dokład-
nie wyczyścić z pyłów, plew, ości, 
pośladu i uszkodzonych ziaren, 
a następnie jednorodny i czysty mate-
riał obrobić na stole grawitacyjnym, 
aby uzyskać ziarno o najwyższej sile 
kiełkowania. Dopiero teraz można 
przystąpić do zaprawiania najlepszej 
frakcji ziarna. Jeśli wcześniej byśmy 
go dokładnie nie wyczyścili, zużycie 
kosztownej zaprawy byłoby bardzo 
wysokie, a uzyskany efekt mizerny. 
Zaprawa nie byłaby aplikowana rów-
nomiernie i nie przylegałaby ściśle do 
powierzchni ziarna. Lepiej do nasion 
przylegają zaprawy płynne niż prosz-
kowe. Wizualna ocena jakości zapra-
wienia nie zawsze się sprawdza, gdyż 
nierówne zabarwienie zaprawionych 
nasion może wynikać z nierówno-
miernego zabarwienia nasion przed 
zaprawieniem. Najlepiej skorzystać 
z profesjonalnych przetwórców, posia-
dających kompletne linie do przetwa-
rzania nasion, legalnie świadczących 
takie usługi i posiadających licencję 
od Agencji Nasiennej na usługowe 
przetwarzanie materiału ze zbioru 
odmian chronionych wyłącznym pra-
wem. Warunkiem legalności przetwo-
rzenia usługowego jest podanie przez 
rolnika nazwy odmiany oraz wykona-
nie go w obrębie gospodarstwa rolni-
ka. Jeżeli materiał ze zbioru jest prze-
twarzany poza obrębem gospodar-
stwa, zarówno rolnik jak i przetwórca 
mają obowiązek udokumentowania 
obrotu i tożsamości, a więc między 
innymi pobrania i przechowania pró-
bek materiału, który był przetwarzany 
i sporządzenia pełnej dokumentacji 
przyjęcia, przetworzenia i wydania 
materiału zleceniodawcy.

Paweł Kochański

W przypadku pszenżyta ozimego stosowanie 
kwalifi kowanego materiału siewnego może 
dać 12% wzrostu plonowania, a więc przy 
dotychczasowym plonie 45 dt/ha możemy zebrać 
o 5,5 dt/ha więcej. Z tego 3 dt pokryją różnicę 
wydatku pomiędzy kwalifi kowanym materiałem 
siewnym, a ceną ziarna paszowego. A zatem 
zyskujemy 2,5 dt.



Dobór odpowiedniej odmiany jest 
bardzo ważnym czynnikiem 

wzrostu wydajności jęczmienia. Kra-
jowy rejestr zbóż oferuje szeroką 
gamę odmian różnych gatunków 
i każdego roku wzbogaca się o nowe, 
wartościowe kreacje. Obecnie do 
wyboru mamy 33 odmiany jęczmie-
nia ozimego, niemal wszystkie typu 
pastewnego (28 o kłosie wielorzędo-
wym, 4 o kłosie dwurzędowym) oraz 
jedna odmiana dwurzędowa browar-
na. Bardzo duży udział w krajowym 
rejestrze stanowią odmiany zagra-
niczne – 87%. Tylko 4 odmiany 
pochodzą z polskiej hodowli. Cha-
rakterystykę zarejestrowanych 
odmian jęczmienia ozimego przed-
stawiono w tabeli 1.

Na początku roku 2017 do Krajo-
wego rejestru wpisano 4 nowe odmia-
ny jęczmienia ozimego: Impala, Mira-
belle, SU Jule i Yukon. Wszystkie to 
odmiany wielorzędowe pastewne 
wyhodowane w Niemczech. 

Decydując się na uprawę jęczmie-
nia ozimego z przeznaczeniem na 
pasze, głównym kryterium wyboru 
jest plon ziarna. Odmiany rejestro-
wane w ostatnich latach wnoszą 

duży postęp w plenności, a odmiana-
mi, które uzyskały najwyższe plony 
w ostatnim trzyleciu są Jakubus, 
KWS Kosmos, KWS Astaire czy 
Yukon. W roku 2017 odmiany wzor-
cowe jęczmienia ozimego (Titus, SU 
Melania i KWS Kosmos) uzyskały 
dość wysokie plony . Na przeciętnym 
poziomie agrotechniki plony wynio-
sły 82,1 dt/ha, natomiast na wysokim 
poziomie agrotechniki, plony sięgały 
97,6 dt z ha. 

Istotnym czynnikiem który ma 
wpływ na wysokość plonu jest odpor-
ność na choroby. Jest to cecha 
w dużym stopniu warunkowana 
odmianowo, jednak wpływ na zdro-
wotność mają również warunki 
zewnętrzne, pogoda i środowisko. 
Miniony wilgotny sezon sprzyjał roz-
wojowi chorób grzybowych. Na 
doświadczeniach wystąpiło znacznie 
większe porażenie chorobami niż rok 
wcześniej. Wystąpiły głównie ryn-
chosporioza, mączniak prawdziwy, 
rdza jęczmienia i plamistość siatko-
wa.   Ogólnie dobrą zdrowotnością 
wyróżniają się KWS Astaire, Jakubus, 
Kaylin, KWS Kosmos, Titus, SU Elma 
oraz dwurzędowa Brosza.

Wpływ doboru 
odmian na 
uzyskane plony 
jęczmienia ozimego
Jęczmień ozimy uprawiany był w Polsce 
w roku 2017 na powierzchni ok. 190 tys. ha. 
(wg danych GUS). Gatunek ten wyróżnia się 
dużym potencjałem plonotwórczym, znacznie 
wyższym niż forma jara. Zaletą jest również jego 
wczesność dojrzewania i odporność na wiosenną 
suszę. Jednak ograniczona popularność jęczmienia 
ozimego w naszym kraju wynika głównie ze 
słabszej zimotrwałości.  

PSZENICA OZIMA OŚCISTA 

ANGELUS  [E]
LUKULLUS  [E]
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ACTIVUS  [A]
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Tab. 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian jęczmienia ozimego w latach 2015–2017 (wg COBORU)
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skala 9o dt/ha skala 9o g cm

Odmiany wielorzędowe

Antonella 2011 5 82,4 95,3 4 6 6 5 46,1 95

Arenia 2016 5 84,9 98,1 4 5 5 4 45,2 95

Fridericus 2007 6 84,2 95,9 5 4 6 5 46,0 103

Henriette 2011 5 78,3 91,9 6 4 5 5 48,1 97

Holmes 2011 4,5 80,1 93,2 5 5 5 5 45,8 95

Impala 2018 6 84,7 99,8 5 5 5 6 44,0 102

Jakubus 2017 5 88,9 102,3 6 5 6 5 46,3 97

Kaylin 2016 5 82,4 95,3 5 5 6 6 48,7 101

Kobuz 2013 5,5 75,9 88,7 4 6 5 5 42,8 106

KWS Astaire 2017 4,5 86,1 102,0 5 5 5 5 49,7 97

KWS Higgins 2017 4,5 84,8 99,8 5 5 5 4 49,7 101

KWS Kosmos 2015 5 87,9 100,3 5 5 6 5 46,4 99

KWS Meridian 2011 5 81,7 94,9 4 4 5 5 47,2 100

Lomerit 2002 5 79,1 92,5 5 5 5 5 48,1 103

Mirabelle 2018 5 84,7 97,4 6 5 5 5 49,2 105

Nele 2016 4,5 80,5 94,9 5 5 5 5 50,0 103

Quadriga 2015 5 80,3 95,4 5 5 4 4 46,8 106

Scarpia 2007 5 83,1 95,8 4 3 4 5 46,1 105

Souleyka 2010 4,5 78,1 89,3 5 5 6 5 47,2 97

SU Elma 2014 5 82,6 94,2 5 6 5 6 46,5 99

SU Jule 2018 5 84,6 97,7 5 4 6 5 50,6 105

SU Melania 2013 4,5 81,9 94,2 5 5 5 5 46,7 100

Titus 2012 5 81,2 93,9 6 6 5 6 49,0 111

Yukon 2018 5,5 85,9 99,1 5 6 5 5 44,2 99

Zenek 2013 5,5 83,5 93,9 4 6 4 5 43,3 98

Odmiany dwurzędowe

Brosza 2015 4,5 69,2 77,2 5 6 6 5 49,4 98

Metaxa 2010 4,5 79,8 89,5 7 4 5 5 48,3 85

SU Vireni 2014 5 78,1 89,0 7 5 5 5 53,8 95

Zita 2017 5 77,6 88,9 7 5 5 5 54,7 94

* – odmiana typu browarnego (syntetyczna ocena wartości browarnej: Vincenta – 3,10 o)
Plon ziarna:  
a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed 
wyleganiem i chorobami)
skala 9o stopniowa – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę, większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie



Mankamentem jęczmienia ozimego, który wpływa na 
wielkość plonu, jest duża podatność na wyleganie. Bar-
dziej odporne na wyleganie są odmiany dwurzędowe, 
które są nieco niższe. Również niektóre odmiany wielo-
rzędowe cechują się sztywną, odporną na wyleganie 
słomą. Wśród nich znaleźć możemy Mirabelle, Jakubus, 
Titus czy Henriette.

Powierzchnia zakwalifikowanych plantacji nasien-
nych jęczmienia ozimego w roku 2017 wyniosła 3,9 tys. 
ha. Największy udział w rozmnożeniach, spośród wszyst-
kich odmian zarejestrowanych miały odmiany wielorzę-
dowe pastewne Quadriga (8,4%), KWS Meridian (8,3%), 
Zenek (8,2%), KWS Kosmos (4,5%) oraz odmiana dwu-
rzędowa SU Vireni (4,2%). Nadal duży jest udział 
odmian z Katalogu wspólnotowego CCA, które obecnie 
zajmują 49% wszystkich rozmnażanych w Polsce. Może-
my wśród nich znaleźć zarówno odmiany populacyjne 
jak i mieszańcowe. 

Odmiany hybrydowe wzbudzają w ostaniem czasie 
duże zainteresowani, zarówno wśród użytkowników 
jęczmienia ozimego, jak i hodowców tego gatunku. Jak 
do tej pory w Krajowym rejestrze nie ma  jeszcze żadnej 
odmiany mieszańcowej, choć od kilku lat odmiany tego 
typu zgłaszane są do badań rejestrowych. Jednak, 
w badaniach nie wykazały się one znacząco większym 
plonem. Ale jest możliwość, że w przyszłym roku coś się 
zmieni, gdyż badania wciąż trwają.

Mgr inż. Joanna Szarzyńska
Centralny Ośrodek 

Badania Odmian Roślin Uprawnych
Słupia Wielka
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Najlepsze odmiany
Zakończył się cykl dni pola orga-

nizowanych przez PROCAM. Ostat-
nia impreza odbyła się tradycyjnie 
w Stanowie w woj. pomorskim, 
w gospodarstwie AGRO Stanowo. 
Poprzednie miały miejsce w Podola-
nach (woj. dolnośląskie), Karolewie 
(woj. wielkopolskie), Ratyczowie 
(woj. lubelskie), Strachocinie (woj. 
zachodniopomorskie) i Szepietowie 
(woj. podlaskie).

Na spotkaniach, jak zawsze, pre-
zentowane były najlepsze odmiany 
zbóż i rzepaku, a także kukurydzy, 
buraka cukrowego, brokułów, ziem-
niaków, roślin sadowniczych oraz 
roślin ozdobnych. Nie zabrakło także 
firm współpracujących z Procamem. 

Finał w Stanowie wzbogacony został 
o aspekt sportowy, ponieważ gościem 
był znany siatkarz, mistrz olimpijski 
oraz mistrz świata, Gilberto Amauri 
de Godoy Filho, pseudonim Giba, 
z którym zagrał mecz zespół siatka-
rek z Technikum Leśnego w Tucholi. 
Odbył się także mini turniej piłkarzy 
rocznika 2008.

Podczas każdej z wymienionych 
imprezy przeprowadzono konkursy 
tematyczne z wiedzy dotyczącej 
identyfikacji fitosanitarnej chorób 
i szkodników roślin. Przy poczęstun-
ku z grilla kontynuowano rozmowy, 
wymieniano doświadczenia i infor-
macje zebrane na poletkach doświad-
czalnych. (TK) Dr inż. Dariusz Wyczling
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Wyzwania  ostatnich lat 
w uprawie rzepaku

Niekorzystny przebieg warunków 
pogodowych pokazał, jak ważne 
w produkcji nasion rzepaku jest prze-
prowadzenie zabiegów agrotechnicz-
nych na najwyższym poziomie jakości 
i precyzji. Właściwie przygotowana 
i zabezpieczona plantacja ma     szan-
se odbudowania potencjału w przy-
padku nadejścia warunków streso-
wych. W warunkach sprzyjających 
wegetacji rzepaku wszystkie niedocią-
gnięcia technologiczne zostają wyba-
czone, w trudnym sezonie błędy 
popełnione przez rolnika uwidacznia-
ją się z wielokrotnym nasileniem. 
Dotyczy to wszystkich zabiegów. Przy 
właściwej obsadzie roślin w dobrej 
kondycji, plantacja jest w stanie zdo-
minować nie do końca zwalczone 
chwasty, rozcieńczyć efekt żerowania 
szkodników czy też obronić się przed 
infekcją chorobotwórczą. 

Po lekcji z ostatnich lat, przed roz-
poczęciem sezonu wegetacyjnego 
2018/19 należy powziąć założenia eli-
minujące ryzyko niepowodzeń. Przede 
wszystkim zaplanować technologię, 
która pozwoli na minimalizację nega-
tywnego wpływu warunków środowi-
skowych. 

Regulacja odchwaszczania 
w ujęciu całości technologii

Najniższą ocenę w bieżącym roku 
za jakość wykonania zabiegów otrzy-
mują zabiegi odchwaszczania. Wyni-

ka ona przede wszystkim z niskiej 
konkurencji łanu w stosunku do 
chwastów. W przypadku łagodnej 
zimy i szybkiego startu wegetacji wio-
sną pozostawione na polu chwasty 
nie wytrzymują konkurencji z szybko 
przyrastającą rośliną uprawną. Jeżeli 
zimą dochodzi do strat w obsadzie 

lub ograniczeniu masy liściowej, „nie-
doróbki” systemu odchwaszczania 
rzepaku stają się przyczyną strat 
w wysokości plonu i w czystości uzy-
skanych nasion. Dotyczy to zwłaszcza 
tych stanowisk, na których masowo 
występują chwasty piętra niskiego 
o silnym wzroście w warunkach dnia 
krótkiego w niskich temperaturach. 
Gwiazdnica pospolita, fiołek polny, 
jasnoty, bodziszki czy przetaczniki 
nie stanowią zagrożenia dla rzepaku 
po wznowieniu wegetacji wiosennej, 
ale tylko wtedy gdy plantacja jest 
w dobrej kondycji. Słabe uprawy 
przegrywają konkurencję o światło 
z dobrze rozwijającymi się chwasta-
mi. Sytuacja jest patowa, ponieważ 

skuteczność zastosowanych wiosną 
herbicydów na doskonale rozwijające 
się i wyrośnięte osobniki wymienia-
nych gatunków jest znikoma. Planta-
cja wolna od chwastów, z obsadą na 
poziomie 15–20 roślin na metrze kwa-
dratowym daje szanse na plon. 
W przypadku plantacji przerzedzonej 

i zachwaszczonej decyzja powinna 
być raczej nakierowana na likwida-
cję.

Przyczyn problemu nie należy 
szukać tylko w jakości użytych pro-
duktów. Na ostateczny efekt czystości 
pola wpływają bowiem wszystkie 
czynniki agrotechniczne, od doboru 
odmiany poprzez uprawę, nawożenie, 
aż po dobór dawki i terminu zastoso-
wania herbicydu. Chcąc uzyskać naj-
lepszy rezultat należy więc technolo-
gię pojmować jako całość. Jeżeli 
uproszczeń lub oszczędności dokonu-
jemy w jednym z ogniw agrotechnicz-
nych, musimy przeanalizować, jak 
uproszczenie lub błędy wpływają na 
pozostałe elementy technologii.

Czynniki wpływające 
na skuteczność zabiegów 
herbicydowych w rzepaku
Minione lata stanowią spore wyzwanie dla producentów rzepaku. 
Ostatnie sezony w północnej części kraju na długo będą kojarzyć się 
z niskimi plonami. Do osłabienia stanu plantacji dochodziło z powodu 
suszy w 2015 roku, słabego zimowania i presji śmietki kapuścianej 
(2015/2016), wysokiej presji zgnilizny twardzikowej wywołanej opadami 
w czasie kwitnienia (2017), powolnej wegetacji w okresie jesiennym 
(2017), przekładającej się na słaby wzrost wiosną 2018 roku. 

W warunkach sprzyjających wegetacji rzepaku 
wszystkie niedociągnięcia technologiczne 
zostają wybaczone, w trudnym sezonie błędy 
popełnione przez rolnika uwidaczniają się 
z wielokrotnym nasileniem. 
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Wpływ ogniw 
agrotechnicznych na 
ostateczny efekt regulacji 
zachwaszczenia

Wybór odmiany
Dopracowana w detalach techno-

logia produkcji nasion rzepaku nakie-
rowana na wysoki plon i wolne od 
chwastów pole aż do zbioru, rozpo-
czyna się od wyboru odmiany, która 
musi być dostosowana do warunków 
siedliska.  Wybór powinien być podyk-
towany nie tylko genetycznym poten-
cjałem plonu, ale też innymi cechami 
jak wigor roślin w okresie jesiennym 
i zimotrwałość. Na polach z większą 
presją chwastów, na przykład z kom-
pensacją jakiegoś gatunku, zawsze 
warto wybrać odmianę o silniejszym 
wzroście jesiennym i szybkim starcie 
wiosennym, a co za tym idzie mocniej 
konkurującą z chwastami. 

Uprawa roli
Uprawa roli pod rzepak zakłada 

systemy orkowe i systemy mniej lub 
bardziej uproszczone, aż po systemy 
siewu pasowego i siewu bezpośred-
niego. W regulacji zachwaszczenia 
najbardziej sprzyjającymi dokładno-
ści regulacji zachwaszczenia są sys-
temy polegające na płużnym przygo-
towaniu gleby. Brak resztek pożniw-
nych ograniczających dotarcie kropli 
cieczy roboczej do powierzchni gleby 
oraz wyrównana powierzchnia grun-
tu, sprzyja działaniu herbicydów. 
W czasie orki dochodzi do kontaktu 

nasion chwastów z gleby ze świa-
tłem, co indukuje ich kiełkowanie 
i zapewnia masowe, skomasowane 
w czasie wschody. Właściwie wyko-
nana orka jest więc sprzymierzeńcem 
„chemii regulującej zachwaszcze-
nie”. 

W zabiegach uproszczonych, roz-
ciągnięcie wschodów chwastów 
wymusza wprowadzenie systemu 
odchwaszczania sekwencyjnego, 

gdzie zabieg bazowy wykonany przed 
wschodami korygowany jest po jakimś 
czasie herbicydem powschodowym. 

Nawożenie
Poziom nawożenia pod rzepak ma 

wpływ na utrzymanie plantacji wol-
nej od chwastów poprzez właściwe 
konkurowanie rośliny uprawnej 
z chwastami. Należy pamiętać, że już 
jesienią dobrze wyrośnięty łan pobie-
ra z gleby ponad 100 kg azotu. W przy-
padku niedoborów składnika rośliny 
rosną słabiej a przez to są mniej kon-
kurencyjne dla wschodzących chwa-
stów. Zbyt późne lub wysokie nawo-

żenie azotem szczególnie formą azota-
nową wpływa negatywnie na mrozo-
odporność roślin. Nawożenie więc 
może być czynnikiem sprzyjającym 
utrzymaniu plantacji wolnej od chwa-
stów jednak w przypadku popełnienia 
błędu uwypukli tylko problem.

Parametry siewu
Żonglowanie terminem siewu 

w przypadku rzepaku nie wchodzi 

w grę. Bezdyskusyjnie, założenie 
plantacji powinno przypadać na ter-
min od połowy do końca sierpnia, 
w zależności od regionu kraju. Opóź-
nianie terminu siewu przekłada się na 
słabszy wzrost jesienny rzepaku, ten 
z kolei na większą presję chwastów 
wynikającą z mniejszej konkurencji 
słabszej rośliny uprawnej.  

Z terminem siewu skorelowany 
jest dobór systemu odchwaszczania. 
Przy siewach opóźnionych każdy ele-
ment wpływający na spowolnienie 
wzrostu rośliny uprawnej, jak hamu-
jące wzrost działanie herbicydów jest 
niepożądany. Dobór produktów 

W przypadku konieczności opóźnienia terminu 
siewu, dobór programu odchwaszczania 
powinien być przeprowadzony szczególnie 
ostrożnie.



i dawek powinien więc zapewniać 
możliwie jak najbardziej komfortowe 
warunki rozwoju rośliny uprawnej, 
szczególnie w pierwszym okresie 
wzrostu. W tym czasie przyrosty 
dobowe są największe, podyktowane 
długością dnia i sumą temperatur 
dobowych. W przypadku konieczno-
ści opóźnienia terminu siewu, dobór 
programu odchwaszczania powinien 
być przeprowadzony szczególnie 
ostrożnie. Należy zbalansować sku-
teczność programu z najwyższą selek-
tywnością pozwalającą na szybkie 
tempo wzrostu. Zastosowanie progra-
mu zabiegów sekwencyjnych w kom-
binacji różnych substancji aktywnych, 
pozwala na szybsze ich rozłożenie 
przez roślinę uprawną i w efekcie 
końcowym na utrzymanie właściwe-
go tempa wzrostu. 

Gęstość siewu również ma pewien 
wpływ na skuteczność chwastobójczą 
zastosowanych preparatów, a w efek-
cie na czystość pola. Przy podejmo-
waniu decyzji o gęstości wysiewu 
należy kierować się optymalizacją 
innych parametrów technologicz-

nych, jak właściwe wietrzenie łanu, 
kształtowanie poszczególnych roślin 
w łanie, konkurencja o światło wodę 
i składniki pokarmowe. Ustalanie 
gęstości siewu pod technologię 
odchwaszczania schodzi na plan dal-
szy, przegrywając z innymi uwarun-
kowaniami. Według badań, najlepsze 
efekty wzrostu plantacji sianej trady-
cyjnie uzyskuje się przy wysiewie 
w rzędy o szerokości około 17 cm. 
W gęstości dostosowanej do stanowi-
ska i odmiany. 

Regulacja zachwaszczenia

Termin zabiegu
Termin odchwaszczania ma naj-

większe znaczenie, zarówno pod 
względem skuteczności jak też selek-
tywności dla rośliny uprawnej. Więk-
sze szanse powodzenia, jak pokazuje 
praktyka rolnicza, dają zabiegi wyko-
nane bezpośrednio po siewie. Wynika 
to przede wszystkim ze spektrum 
i skuteczności stosowanych w tym 
czasie herbicydów. Dodatkowym atu-
tem jest możliwość dokonania korekty 

herbicydowej jeszcze jesienią, w przy-
padku zwiększonego ryzyka zachwasz-
czenia plantacji.

W zabiegach przedwschodowych 
duże znaczenie wpływające na sku-
teczność zabiegu mają parametry 
techniczne aplikacji. Ilość wody 
powyżej 200 l/ha sprawia, że substan-
cja jest równo nałożona na powierzch-
nię. Użycie adiuwantów zwiększa 
żywotność kropli zwłaszcza wtedy, 
jeżeli zabiegu dokonuje się w warun-
kach obniżonej wilgotności gleby 
i powietrza. 

W terminach powschodowych 
herbicydy są najbardziej skuteczne, 
jeżeli zostaną zastosowane w odpo-
wiednim momencie. Zabieg nie może 
być wykonany za późno. Liście rośli-
ny uprawnej nie powinny ograniczać 
dostępu cieczy roboczej do celu. 
Ważna jest również faza rozwojowa 
chwastów. Większość herbicydów 
działa najlepiej na chwasty młode.  
Zabiegi nie powinny być wykonane 
zbyt wcześnie, gdy stosowane miesza-
niny charakteryzuje ograniczone dzia-
łanie odglebowe.  
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Dobór herbicydu
Dobór właściwej substancji i pro-

duktu jest zagadnieniem najtrudniej-
szym. W obrębie odchwaszczania 
plantacji rzepaku dysponujemy kilku-
dziesięcioma produktami opartymi na 
kilkunastu substancjach aktywnych. 
Jeżeli oddzielimy proces zwalczania 
chwastów jednoliściennych, w grupie 
herbicydów zwalczających chwasty 
dwuliścienne i niektóre jednoliścien-
ne pozostanie kilka substancji, które 
charakteryzuje zaledwie kilka mecha-
nizmów działania. 

Najbardziej popularną grupę sta-
nowią substancje z grupy inhibitorów 
syntezy kwasów tłuszczowych o dłu-
gich łańcuchach, czyli substancje 
hamujące podziały komórkowe, mię-
dzy innymi takie jak metazachlor, 
dimetachlor, petoksamid. Do tej grupy 
należą wszystkie herbicydy, których 
marki mocno wpisały się w praktykę 
rolniczą: Butisan®, Nero®, Colzor® 
Trio. 

Wymienione produkty charaktery-
zują się szerokim spektrum zwalcza-
nych gatunków, a przede wszystkim 
działają poprzez glebę, co pozwala na 
szybkie wyłączenie konkurencji chwa-
stów i zmniejszenie ryzyka fitotok-
syczności. Są to produkty zbudowane 
z więcej niż jedna substancji, gdzie na 
ograniczenie występowania uciążli-
wych gatunków, jak przytulia czepna 
czy mak polny wbudowana została 
substancja chlomazon. Chlomazon 

jako substancja solo występuje w pre-
paracie Command 480 EC i innych. 
Składnik wyróżnia się mechanizmem 
działania polegającym na zahamowa-
niu wytwarzania barwników chronią-
cych przed destrukcyjnym działaniem 
promieni słonecznych. 

Pomimo faktu, że wielu rolników 
obawia się stosowania preparatu ze 
względu na możliwość powstania 
krótkotrwałych przebarwień końcó-

wek liści rzepaku, to substancja chlo-
mazon jest i powinna pozostać pod-
stawową w całym programie 
odchwaszczania. To właśnie ten 
składnik powinien być wbudowany 
w herbicydy stosowane przedwscho-
dowo w przypadku programów na 
plantacje z opóźnionym siewem. 
Należy bowiem pamiętać, że tak jak 
u człowieka brak opalenizny, tak rów-
nież u roślin przebarwienia po zasto-
sowaniu preparatów opartych na 
chlomazonie nie wpływają znacząco 
na tempo przyrostów. 

Trzecią grupę substancji aktyw-

nych wykorzystywanych w odchwasz-
czaniu rzepaku stanowią regulatory 
wzrostu czyli substancje działające 
destrukcyjnie na układ hormonalny 
roślin. Poczynając od substancji chi-
nomerak, która wchodzi w skład her-
bicydów wcześnie powschodowych, 
aż do aminopyralidu, piklaramu, 
chlopyralidu, które stanowią bazę 
preparatów do zabiegów powschodo-
wych i zabiegów korekcyjnych. 

Wymienione substancje pobierane są 
głównie przez liście chwastów, stąd 
polecane są jako komponenty 
powschodowe i warto dołożyć starań 
by jakość aplikacji utrzymana była na 
najwyższym poziomie.

Wybór programu ochrony należy 
do decyzji producenta. Ważne, żeby 
był odpowiednio dopasowany do spe-
cyficznych warunków plantacji. 

Zwalczanie chwastów 
jednoliściennych

Oddzielnym tematem w obrębie 
odchwaszczania plantacji rzepako-
wych jest zwalczanie samosiewów 
zbóż i innych chwastów jednoliścien-
nych. Z reguły nieskomplikowany 
zabieg nie oznacza, że można go zro-
bić byle jak. Na skuteczność zwalcza-
nia samosiewów zbóż przede wszyst-
kim wpływa faza rozwojowa chwastu. 
W przypadku zbóż po rozpoczęciu 
fazy krzewienia wzrasta odporność na 
zastosowane herbicydy. Jakość zabie-
gu ma również znaczenie. W etykie-
tach produktu podkreśla się, że od 
dodatku adiuwanta olejowego zależy 
ostateczna skuteczność produktu. 

Jak widać z powyższej analizy, za 
sukces odchwaszczania odpowiada 
wiele czynników. Jakkolwiek dobór 
odpowiedniego produktu ma najwięk-
sze znaczenie, to również inne czyn-
niki kształtują efekt ostateczny. Dobrze 
dobrany herbicyd, prawidłowo wyko-
nany zabieg, zdrowa i dobrze rosnąca 
plantacja tworzą sukces. 

dr Marek Tański

Na skuteczność zwalczania samosiewów zbóż 
przede wszystkim wpływa faza rozwojowa chwastu. 
W przypadku zbóż po rozpoczęciu fazy krzewienia 
wzrasta odporność na zastosowane herbicydy. 



Cheminova Polska Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 212 A, 02 -486 Warszawa, tel. +48 22 571 40 50

www.cheminova.pl, www.nero424.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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Obok nasion opatrzonych marką 
Nasiona Dalgety w zakładzie 

będą wytwarzane innowacyjne nawo-
zy otoczkowane Agrii. Obiekt będzie 
jednocześnie pełnił funkcję jednego 
z najważniejszych centrów logistycz-
nych firmy. 

Fabryka ma powierzchnię 
12 000 m2  i wydajność 900 ton na 
dobę. Posiada dwie linie do produk-
cji kwalifikowanego materiału siew-
nego – jedna o wysokiej wydajności, 
druga przeznaczona do gatunków 
bardziej wymagających. Obie wypo-
sażone są w urządzenia do czyszcze-
nia i zaprawiania firm Cimbria, 
Westrup oraz Bühler. W procesie 
produkcji wykorzystywane są także 
stół grawitacyjny oraz sorter optycz-
ny, pozwalające na pełną eliminację 
nie tylko pośladu, ale także wszel-
kich innych niepożądanych zanie-
czyszczeń, w tym także sporyszu. 
W fabryce będzie produkowany 
materiał siewny pieczołowicie wyse-
lekcjonowanych odmian zbóż, rze-
paku, kukurydzy, bobowatych, sło-
necznika, lucerny i traw z linii 
Nasiona Dalgety. W standardzie 
nasiona są zaprawiane z zastoso-
waniem polimeru, dzięki któremu 
substancja aktywna zaprawy jest 
równomiernie rozprowadzana na 
ziarniaku, zapewniając skutecz-
niejszą jego ochronę. W przypadku 
produkcji większości nasion 
w trakcie zaprawiania na ziarniak 
nanoszony będzie także nawóz 
donasienny, który jest źródłem 

łatwo dostępnego fosforu, niezbęd-
nego do stymulowania intensywne-
go rozwoju systemu korzeniowego. 
Na każdym etapie czyszczenia 
i zaprawiania stosowana jest też 
pełna aspiracja, czyli odpylanie, 
pozwalające zapewnić najwyższą 

jakość produkcji. Przy zakładzie 
funkcjonuje akredytowane laborato-
rium nasienne z 3 analitykami. 
Oprócz nich Agrii zatrudnia także 
kilkunastu akredytowanych kwalifi-
katorów polowych i próbobiorców, 

nadzorujących reprodukcję materia-
łu siewnego w starannie wyselekcjo-
nowanych gospodarstwach rozpro-
szonych po całym kraju. 

Na terenie obiektu znajduje się 
także wysoce precyzyjna linia do 
otoczkowania nawozów o wydajno-
ści 12 ton na godzinę, z automatycz-
nym układem mieszającym, trans-
portującym i pakującym. Wytwarza-
ne na niej są nawozy doglebowe 
Agrii: Super N oraz ABS Canola 
i ABS Corn. Nawóz Super N zaopa-
trzony jest w specjalną powłokę, 
zabezpieczającą przed stratami azotu 
w wyniku niekorzystnych przemian 
w glebie. Technologia ABS P wyko-
rzystywana w przypadku nawozów 
ABS Canola i Corn zapobiega stratom 

Najnowocześniejszy w Europie
Pod koniec czerwca br. Agrii Polska Sp. z o.o. otworzyła w Aleksandrowie 
Kujawskim Zakład Produkcji Nasiennej. Dzięki inwestycji wartej blisko 
30 mln zł fi rma będzie dysponowała najnowocześniejszą w Europie linią 
do produkcji kwalifi kowanego materiału siewnego. 
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Na elewacji zakładu we współpracy z ornitologami 
zamontowano budki lęgowe dla bytujących w tym 
regionie chronionych gatunków ptaków: sierpówki, 
kopciuszka, szpaka, bogatki i mazurka.
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fosforu i zapewnia jego dostępność 
w przyswajalnej przez rośliny formie 
w trakcie wegetacji. 

Części produkcyjnej towarzyszą 
także: część biurowa, obszerny 
i nowoczesny magazyn wyrobów 

gotowych o pojemności ponad 
3,5 tys. miejsc paletowych oraz maga-
zyn środków ochrony roślin na 
1,3 tys. miejsc paletowych, który 
spełnia najwyższe wymogi dotyczące 
bezpieczeństwa, np. zaopatrzony jest 

w śluzę przed wejściem i ulokowany 
w niecce o głębokości 1 m. 

Cały obiekt został zbudowany 
z dużą dbałością o aspekty środowi-
skowe. Zachowano 3000 m2  
powierzchni biologicznie czynnej 
z elementami zielonej architektury. 
Ciekawostką jest umieszczenie na 
elewacji budynku budek lęgowych 
dla bytujących w tym regionie, chro-
nionych gatunków ptaków.

Warto jeszcze przypomnieć, że 
Agrii powstała w 2015 r. z połączenia 
Dalgety Agra Polska i Grupy Kazgod, 
które działały w Polsce od lat dzie-
więćdziesiątych XX w. Obecnie firma 
jest wiceliderem w branży zaopatrze-
nia rolnictwa w nasiona, nawozy 
i środki ochrony roślin. Jest też naj-
większym wśród firm dystrybucyjnych 
graczem na rynku skupu zbóż. Na 
liście 500 Największych Firm Rzeczpo-
spolitej z 2017 r. Agrii znalazło się 
w połowie trzeciej setki. Firma zatrud-
nia blisko 300 pracowników, z czego 
około 60 znajduje zatrudnienie 
w nowym zakładzie w Aleksandrowie 
Kujawskim. Więcej na www.agrii.pl

Agnieszka Nitek 
Dyrektor Działu Marketingu 

Agrii Polska Sp. z o.o.

Od prawej: Graham Harris – członek Zarządu, Leszek Skrzypczyk – dyrektor zarządza-
jący Agrii Polska sp. z o.o. i Paweł Ślęzak – dyrektor działu nasiennego
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Jednak nie możemy zapominać, że 
kukurydza należy do grupy zbóż, 

a te wciąż są niezastąpionym źródłem 
energii. Tym samym, to ziarna zbóż są 
głównym komponentem mieszanek 
treściwych dla bydła. Ich udział, 
w zależności od ilości pozostałych 
komponentów, wynosi ok. 60–80 
proc.

Najczęściej wykorzystywanymi 
gatunkami zbóż w żywieniu bydła są 
jęczmień, pszenżyto oraz owies, jak 
również kukurydza z przeznaczeniem 
na kiszone ziarno. Rzadziej stosowa-
ne jest żyto czy pszenica, którą prze-
znacza się głównie na pasze dla dro-
biu i trzody chlewnej.

Zboże można podawać zwierzętom 
w postaci drobno mielonych śrut. Jed-
nak taka forma rozdrobnienia wpływa 
niekorzystnie na procesy trawienne. 
Drobno zmielone ziarno, szczególnie 
gdy jego udział w dawce wysokowy-
dajnych krów jest znaczący, ulega 

szybkiemu rozkładowi w żwaczu. 
W takiej sytuacji dochodzi do gwał-
townego spadku pH w żwaczu, co 
stwarza ryzyko wystąpienia kwasicy. 
A to z kolei upośledza procesy życiowe 
mikroflory, a tym samym procesy tra-
wienne i samo przeżuwanie.

Dla przeżuwaczy korzystniejsze 
jest podawanie ziarna zbóż w postaci 
gniecionej. Powoduje to spowolnienie 
procesu hydrolizy skrobi, co w zna-
czący sposób ogranicza zakwaszenie 
treści żwacza. Wyjątek stanowi ziarno 
kukurydzy, ze względu na jego grubą 
okrywę. Zarówno ziarno suche, jak 
i wilgotne przeznaczone do zakisza-
nia powinno być drobno zmielone. 
Zwiększamy w ten sposób dostępność 
skrobi w żwaczu, a także jelitach, co 
ogranicza straty energii.
Znaczenie gospodarcze zbóż

Znaczenie zbóż w żywieniu bydła 
mlecznego powinniśmy rozpatrywać 
oddzielnie dla ziarna oraz słomy, 

wszak oba te komponenty stanowią 
istotną wartość w żywieniu przeżuwa-
czy. W odniesieniu do ziarna, koniecz-
ne jest oszacowanie jego wartości 
pokarmowej, określanej jako wartość 
energetyczna, zawartość i strawność 
białka, podatność w żywieniu ze 
względu na tzw. substancje antyży-
wieniowe, o których wspomnimy 
w dalszej części artykułu.

Nie należy także zapominać, że 
zboża są przede wszystkim podstawą 
żywienia ludzi. Zatem priorytetem 
dla wysokogatunkowych odmian jest 
ich przeznaczenie konsumpcyjne. 
Dotyczy to przede wszystkim pszeni-
cy, choć czynnikiem limitującym 
będzie w tym przypadku zawartość 
białka. Natomiast jęczmień czy owies 
przeznaczone są najczęściej na pasze 
dla bydła. Rzadziej stosuje się pszen-
żyto czy żyto. Choć, co ciekawe, ten 
trend – ze względu na ceny zbóż, 
wydaje się powoli zmieniać.

Zboża w żywieniu 
wysokowydajnego bydła
Ostatnie dekady to czas kukurydzy – królowej roślin paszowych. Zresztą 
trudno się dziwić. Wymagania energetyczne zwierząt gospodarskich 
związane z rosnąca wydajnością, wymusiły bilansowanie – przede 
wszystkim – energii, jako niezbędnego składnika.



Równie ważnym ze względów funkcjonalnych (war-
tość wypełnieniowa, struktura paszy, pasaż treści pokar-
mowej), a w mniejszym stopniu energetycznych, kom-
ponentem jest słoma zbożowa. Słoma zawiera dużo 
polisacharydów, głównie celulozę, a także niestrawne 
ligniny. W tym przypadku jej wartość określa poziom 
strawności, która wynika właśnie z poziomu ligniny, 
wedle zasady: im jej więcej, tym mniejsza strawność 
słomy. Z tego powodu podatność paszową słomy powin-
niśmy uszeregować: słoma owsiana → słoma jęczmien-
na → słoma pszenna -→ słoma żytnia [W. Grzebisz, 
2010]
Ziarno czy kiszonka?

Nie możemy zapominać o wszechstronnyn zastoso-
waniu zbóż w kontekście metody ich podawania. Wiemy, 
że cała roślina doskonale nadaje się na paszę, zarówno 
ziarno, jak i słoma. Zatem także sposób jej „przyrządze-
nia” otwiera wiele możliwości. Przygotowanie kiszonek 
ze zbóż czy tzw. GPS-ów, czyli mieszanek zbożowych 
z roślinami motylkowatymi to przykłady wszechstron-
ności w skarmianiu zbóż.

Ze względów praktycznych i żywieniowych powin-
niśmy pamiętać, że zarówno kiszonki ze zbóż (np. jęcz-
mienia) czy GPS-y, nie mogą być główną paszą objęto-
ściową. Objętość żwacza krowy oraz jego wydajność, 
wymuszają koncentrację energii i białka w dawce. 
W praktyce oznacza to, że palmę pierwszeństwa nadal 
wiedzie kiszonka z kukurydzy czy kiszonki z mieszanek 
traw z motylkowatymi (np. lucerną).

Jednak obecny rok pokazuje, że ze względu na panu-
jące susze, w przyszłym roku dość prędko może pojawić 
się zapotrzebowanie na dodatkowe pasze. Odnoszę wra-
żenie, że właśnie na takie sytuacje odpowiedzią mogą 
być kiszonki ze zbóż oraz GPS-y. To pasze, które stosun-
kowo szybko i łatwo można przygotować oraz skarmić. 
To pozwoli wiosną pokryć część zapotrzebowania, 
nawet wysokowydajnego bydła. W innym przypadku, 
kiszonki ze zbóż i GPS-y mogą być dodatkiem do bazo-
wego żywienia opartego na kukurydzy.

Substancje antyżywieniowe
Substancje antyżywieniowe czy antyodżywcze to 

składniki naturalnie występujące w roślinach. Ich obec-
ność podyktowana jest naturalnymi mechanizmami 
obronnymi danego gatunku. Po zjedzeniu rośliny posia-
dającej takie substancje, zwierzę może chorować, lub 
mieć np. zaburzone procesy trawienne. Tym samym, 
w przyszłości będzie jej unikać, a dany gatunek rośliny 
ma większe szanse na przetrwanie.

Z punktu widzenia gospodarczego substancje anty-
żywieniowe stanowią poważny problem technologicz-
ny. Problem na tyle dobrze poznany, że dzisiejsi 
hodowcy wiedzą – choćby intuicyjnie – których roślin 
lepiej nie skarmiać, a które poddać np. specjalnej 
obróbce.

Nie jest to także sytuacja bez wyjścia. Ostatnie 40 lat 
pokazuje, że rekordzista jeśli chodzi o substancje anty-
żywieniowe – rzepak ze swoim kwasem erukowym – 
może śmiało być dzisiaj skarmiany jako śruta, makuchy 
czy olej, ze względu na wielopokoleniową selekcję 
odmian.
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Podobnie sytuacja wygląda ze zbo-
żami. Poniżej przegląd „najpopular-
niejszych” substancji antyżywienio-
wych, spotykanych głównie w zbo-
żach:
•  Polisacharydy nieskrobiowe, są 

częścią ścian komórkowych ziaren 
zbóż i wchodzą w skład włókna 
pokarmowego. Wyróżniają się 
dużą wodochłonnością, zagęsz-
czają treść pokarmową żołądka 
i utrudniają jej trawienie.

•  Fityniany, czyli kwas fitynowy 
i jego sole, są źródłem fosforu 
z ziaren zbóż, nasion strączko-
wych i rzepaku. Jednak fosfor ten 
jest w formie słabo przyswajalnej, 
co zmniejsza jego dostępność dla 
organizmu, a w konsekwencji 
powoduje niedobory mineralne, 
pomimo skarmiania jego pełnej 
dawki.

•  Inhibitory proteaz upośledzają 
działanie trzustki poprzez bloko-
wanie enzymów trypsyny i chy-
motrypsyny. Enzymy te odpowia-
dają za procesy trawienia białka. 
W efekcie aminokwasy nie są 
w pełni wykorzystywane, co skut-
kuje wolniejszym wzrostem zwie-
rząt, zwłaszcza młodych.

•  Taniny, czyli garbniki, występują 
w nasionach sorga, jęczmienia, 
rzepaku i bobu. Z białkami tworzą 
ciężkostrawne kompleksy, upośle-
dzają działanie enzymów trawien-

nych. Mają gorzki smak więc pasze 
zawierające taniny są mało smacz-
ne dla zwierząt.

•  Alkilorezorcynole to obecne 
w największym stężeniu w życie 
i pszenżycie substancje naturalnie 
chroniące ziarno przed drobno-
ustrojami i szkodnikami. Niestety 
pogarszające strawność paszy 
i zmniejszające jej pobranie. Szcze-
gólnie wrażliwe na ich działanie 
są młode zwierzęta, dlatego należy 
wykluczyć te zboża z ich żywie-
nia.

•  Niestety, jedną z najpopularniej-
szych – także w przypadku zbóż – 
substancji antyżywieniowych są 
także mikotoksyny, czyli wtórne 
metabolity pleśni, powstające jesz-
cze na polu, jak również podczas 
niewłaściwego przechowywania 
pasz. W naszym kraju szczególnie 
często występują: DON – deoksy-
niwalenol (biegunki, wymioty, 
obniżenie odporności, uszkodze-
nia wątroby, działanie alergiczne) 
i ZEN – zearalenon (negatywnie 
wpływający na płodność i rozwój 
oraz prawidłowe działanie układu 
rozrodczego).
Oczywiście lista substancji anty-

żywieniowych jest zdecydowanie 
dłuższa, niemniej tutaj poświęciliśmy 
miejsce tym, które występują w zbo-
żach.

Skarmianie zbóż 
hybrydowych

W nawiązaniu do powyższego 
akapitu, poświęconego substancjom 
antyżywieniowym, w rankingu podat-
ności zbóż do skarmiania, żyto 
i pszenżyto – zwłaszcza dla przeżu-
waczy, przez wiele lat nie były pasza-
mi rekomendowanymi. Na pewno 
w zestawieniu z pszenicą, owsem czy 
jęczmieniem. Jednak ceny pszenicy 
sprawiają, że skarmiane są tylko jej 
nadwyżki. Tym samym zaczęto roz-
glądać się za alternatywami i tak, do 
łask powraca żyto, choć w trochę 
innej odsłonie.

Jeśli chodzi o żywienie przeżuwa-
czy – w porównaniu z pszenicą – oka-
zuje się, że wartość energetyczna żyta 
hybrydowego oraz białko ogólne 
strawne (dostępne bezpośrednio dla 
zwierzęcia), różnią się bardzo nie-
znacznie. To sprawia, że zastąpienie 
jednego zboża drugim w tej samej 
proporcji odbywa się bez większych 
strat dla wydajności. Jak mawiało 
hasło reklamowe jednego z koncer-
nów: „cena czyni cuda” i jest to praw-
da niezbita w kwestii żywienia zboża-
mi. Ze względu na różnice cenowe 
pomiędzy pszenicą i żytem, samo 
zastosowanie żyta jako składnika 
paszy, może dać znaczące oszczędno-
ści w skali roku, przy zachowaniu 
takiej samej wydajności rocznej.

Włączając żyto do dawki pokar-
mowej należy pamiętać o dostarcze-
niu odpowiednich ilości białka 
i makroelementów, gdyż białko ziarna 
żyta (podobnie jak i innych zbóż) cha-
rakteryzuje się stosunkowo niską 
zawartością tych składników. Jest to 
spowodowane niedoborem w nim 
niektórych aminokwasów, szczegól-
nie lizyny. [B. Dąbrowska, 2018].

Jak dowodzą badania, stosowanie 
w dawce do 4 kg żyta hybrydowego to 
ilość „bezpieczna” w mieszance pasz 
treściwych. Bezpieczna ze względu 
na ryzyko zmniejszonego zaintereso-
wania paszą związanego z występo-
waniem pasz treściwych. Bezpieczna 
także ze względu na wytrwałość 
w laktacji i ogólną produkcję mleka.

Jednak badania nad skarmianiem 
żyta hybrydowego powinny być kon-
tynuowane, by skutecznie rozprawić 
się z widmem niechęci zwierząt 
i hodowców wobec tego typu rozwią-
zań.

mgr inż. Marcin Wojcieszek
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Imponujące pokazy
Jak zawsze ważnym elementem wystawy były pokazy maszyn w pracy, 
co jest zasadniczym celem każdego Zielonego AGRO SHOW. Wystawa 
stwarza bowiem wyjątkową okazję, aby w jednym miejscu w tym samych 
warunkach zobaczyć i porównać maszyny różnych producentów.

Tym razem zaprezentowano 12 
kosiarek, 3 przetrząsacze, 13 pras 
zwijających, 5 praso-owijarek, 6 przy-
czep zbierających, 2 sieczkarnie 
samojezdne oraz 3 agregaty do pod-
siewu użytków zielonych. W poszcze-
gólnych grupach różniły się one sze-
rokością roboczą, przepustowością, 
stopniem zaawansowania technicz-
nego i oczywiście ceną, co tworzyło 
ofertę, z której można było wybrać 
egzemplarze dla każdego gospodar-
stwa. 

Szerokość robocza kosiarek wyno-
siła od 2,8 do 9,5 m. Oprócz pięciu 
zawieszanych z tyłu ciągnika o szero-
kości od 2,8 do 3,2 m, zaprezentowa-
no cztery zestawy złożone z kosiarki 
czołowej i tylnej o szerokości robo-
czej 6 m oraz trzy zestawy złożone 
z kosiarki czołowej i dwóch tylnych 
o szerokości od 7,5 do 9,5 m. Trady-
cyjnie pokaz pracy kończył ich show, 
czyli jednocześnie trawę kosiło 12 
maszyn. 

Wśród 13 pras zwijających, 5 było 
stałokomorowych, a pozostałe posia-
dały zmienną komorę. Ciekawość 
wzbudziła praso-owijarka FastBale 
firmy Kverneland, która należy do 

nowej generacji maszyn, pracujących 
non-stop. Zwracano też uwagę na 
sieczkarnię samojezdną Krone Big X 
700, ładującą zieloną masę na przy-
czepę zbierającą Krone RX 360 GD. 
Pokaz pracy maszyn kończyły trzy 
agregaty do podsiewu traw.

Po kilku latach przerwy ponownie 
oceniano zagęszczenie bel produko-
wanych przez prasy zwijające. Duże 
zagęszczenie zakiszanej masy w beli 
jest bowiem jednym z istotnych czyn-

ników mających wpływ na jakość 
wyprodukowanej paszy. Ponadto ma 
to znaczenie ekonomiczne: przy więk-
szym zagęszczeniu beli ich liczba 
wyprodukowana z określonej 
powierzchni pola jest mniejsza, 
a więc potrzeba mniej siatki i folii do 
owijania, niższe są też koszty trans-
portu i składowania. 

Więcej o tegorocznym agroshow w 
Ułężu k. Ryk na www.agroshow.pl. 

(HS)
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Zacznijmy właśnie od nich. 
Niechlubną czołówkę otwiera 

norka amerykańska. 
Norki zaczęły kolonizować Euro-

pę od Skandynawii i obecnego tery-
torium Rosji. Głównie jednak powsta-
nie dzikiej populacji rozmnażającej 
się na wolności zawdzięczamy intro-

dukcji około 21 tys. norek na terenie 
byłego ZSRR w latach 1933–1977. 
Z 865 zwierząt introdukowanych na 
Białorusi w latach 50. powstała popu-
lacja, której liczebność pod koniec lat 
80. szacowano na około 56 tys. osob-
ników. Do Polski przywędrowały 
głównie norki z tej populacji. Ich 
drogi inwazyjne ciągną się przede 
wszystkim dolinami rzek: Narwi, 
Wisły, Bugu i Sanu oraz Odry, Warty 
i Pilicy. Są wszystkożerne, doskonale 
wspinają się po drzewach i świetnie 
pływają, czynią prawdziwy pogrom 
wśród ptactwa, zwłaszcza wodnego. 
Ich destrukcyjną rolę zauważyli 
naukowcy, ale co z tego skoro przepi-
sy zabraniają myśliwym strzelać do 

norek w parkach narodowych.  A tam 
właśnie czynią największe straty. 

Co do wody, to wielokrotnie sły-
szałem narzekania starszych auto-
chtonów – „panie, kiedyś to tu były 
raki, wiadrami my je nosili, ale pew-
nikiem je wytruli, ino takie małe 
zostały z takimi brązowymi pręgami 

na ogonie”. Rak pręgowany opano-
wał zbiornik, tak jak i 2/3 wszystkich 
wód w kraju, wypierając, a raczej 
wytruwając, nasze rodzime raki 
rzeczne i błotne. Skąd się tu wziął? 
Przypłynął z Ameryki do Europy sta-
tek. W porcie po wyładunku towarów 
zrzucono wodę ze zbiorników bala-
stowych, którą uprzednio wpompo-
wano w Ameryce. Woda ta zawierała 
zarodniki śmiertelnego dla naszych 
raków grzyba, który z powodu roz-
miaru i tempa czynionego spustosze-
nia nazwano dżumą raczą. Żeby było 
ciekawiej, to nie dość, że rak pręgo-
wany jest na tego grzyba odporny, ale 
również jest jego nosicielem. Nie ma 
on też wysokich wymagań co do czy-

stości wody stąd jego masowe najaz-
dy na Stary Kontynent. 

Trzymając się dalej wody,  to od 
stawonogów, do których należą raki, 
przejdźmy do gadów. Tu niestety 
mamy jednego z listy stu najbardziej 
niebezpiecznych obcych inwazyj-

Nieproszeni goście
Zapewne każdy przeżył najazd niechcianych gości 
i to jeszcze w najmniej do tego odpowiednim 
momencie. O stratach nie wspomnę, ale co 
zrobić – zawsze słynęliśmy z gościnności. Tak 
się dzieje, niestety, również w przyrodzie. Wraz 
z ułatwianiem przemieszczania się ludzi między 
kontynentami, a zwłaszcza po odkryciu Ameryki, 
nie tylko ziemniaki i kukurydza zawitały do 
Europy, ale również chmara intruzów świata 
zwierzęcego. Sieją prawdziwe spustoszenie. 

Fo
t. 

T.
 Ja

ku
bo

w
sk

i

Z 865 zwierząt introdukowanych na Białorusi 
w latach 50. powstała populacja, której liczebność 
pod koniec lat 80. szacowano na około 56 tys. 
osobników. Głównie norki z tej populacji 
przywędrowały do Polski.



nych gatunków na świecie. 
Niebezpieczny, bo wypiera wszystkie 
rodzime gatunki żółwi, a najbardziej 
ekspansywny, bo człowiek zaczął 
sprowadzać (oczywiście z Ameryki) 
ten gatunek dla hodowli domowych. 
Jak mały żółwik rozrósł się nieco, 
a terrarium stało się przyciasne, to 
właściciel wspaniałomyślnie daro-
wał mu wolność. A że klimat podob-
ny – zadomowiły się tu na dobre. 

Następnym nieproszonym 
gościem jest azjatycki przedstawiciel 
psowatych – jenot. Najłatwiej go roz-
poznać po długich włosach na bokach 
pyszczka. Nie był sprowadzany ani 
hodowany, po prostu przywędrował 
do nas ze wschodu niczym Armia 
Czerwona w 1939 r. I tak jak ta armia, 
tak i on sieje zniszczenie, zwłaszcza 
wśród ptactwa gniazdującego na 
ziemi. Na szczęście można na niego 
polować, bo to jedyna metoda ograni-
czenia populacji. 

Za jenotem, również ze wschodu, 
przywędrował do nas przedstawiciel 
owadów, mianowicie biedronka azja-
tycka, nazywana często arlekinem 
z racji ładnego i bardzo zmiennego 
ubarwienia pokryw skrzydłowych. 
Jest to gatunek bardzo płodny. Co 

prawda nie sieje takiego spustosze-
nia jak jej poprzednicy, ale potrafi 
boleśnie ukąsić. Samo ukąszenie nie 
byłoby groźne gdyby nie alergeny, 
które u niektórych wywołują reakcje 
alergiczne, niebezpieczne zwłaszcza 
dla dzieci. 

Gatunków inwazyjnych, które 
upodobały sobie naszą rodzimą przy-
rodę jest znacznie więcej. W wielu 
zbiornikach wodnych występuje 
kolejny „gość” z Ameryki czyli sumik 
karłowaty, będący rybim chwastem. 
Z południa Europy przywędrowali 
niedawno szakal złocisty i zielona 
papuga, zwana aleksandrettą obroż-
ną. Zwierzęta co prawda ładne, jed-
nakże z pewnością nieobojętne dla 
rodzimych ekosystemów. 

Postępu cywilizacyjnego jak 
i łatwości przemieszczania się po 
Matce Ziemi nie da się wyhamować, 
więc coraz więcej nieproszonych 
gości zawita do naszego kraju. Granic 

one nie uznają, paszportów nie potrze-
bują. Obserwując tempo rozprzestrze-
niania się niektórych gatunków, jeste-
śmy w stanie w miarę precyzyjnie 
określić rok, gdy staną u naszych pro-
gów. Przykładem niech będzie wie-
wiórka szara. To sympatyczne stwo-
rzonko rozprzestrzenia się w tempie 
do 20 km rocznie i prędzej czy później 
trafi do Polski – na nieszczęście dla 
wiewiórki pospolitej czyli popularne-
go rudzielca. Wiewiórka szara jest 
nosicielem śmiertelnie groźnego dla 
naszych wiewiórek wirusa. Tylko zde-
cydowana reakcja myśliwych może 
uchronić wiewiórki. Jednakże czarno 
to widzę. Nieprzemyślane protesty 
ruchów broniących praw zwierząt 
i nawiedzonych ekologów tylko przy-
spieszą proces inwazji tego sympa-
tycznego stworzonka. Niestety, tu 
jestem pesymistą. 

Sławomir Rajnik

Rak pręgowany opanował zbiornik, tak jak 
i 2/3 wszystkich wód w kraju, wypierając, 
a raczej wytruwając, nasze rodzime raki 
rzeczne i błotne.
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Bocian kojarzy się ze starą, trady-
cyjną, polską wsią i jest jednym 

z najpiękniejszych i najbardziej cha-
rakterystycznych polskich ptaków. 
Ponadto w Europie Środkowej uwa-
żany jest za symbol szczęścia i może 
dlatego tak wielu ludzi pragnie 
widzieć go blisko siebie. Z kolei 
w krajach arabskich i południowej 
Europy (Grecja, Macedonia, Bułgaria, 
muzułmańskie kraje Bliskiego Wscho-
du, Maroko) uważano, że pod posta-
cią bociana ukrywają się ludzie zmar-
li albo przechodzący jakieś tajemni-
cze przemiany. Z tego względu rów-
nież tam bociany darzy się szacun-
kiem.

Bardzo często gospodarze na 
dachach swoich domów czy stodół 
montują specjalne platformy, aby 
zachęcić te majestatyczne ptaki do 
osiedlenia się w obejściu. Przyjazne 
nastawienie, czynna pomoc przy 
zakładaniu gniazd, oraz ochrona ze 
strony człowieka spowodowały, że 
Polska stała się jedną z największych 
ostoi bociana białego. Warto zazna-
czyć, że w wielu krajach Europy jest 
on rzadkością, a w Szwajcarii i Wło-
szech wyginął zupełnie. Toteż wielu 
ornitologów z Europy i innych zakąt-
ków świata przyjeżdża do Polski, by 
móc obserwować te piękne, pospolite 
u nas ptaki. Czasami zdarza się jed-
nak, że niektóre bociany nie mogą 
odlecieć na zimę. Bez naszej pomocy 
czeka je pewna śmierć.

Długodystansowy lotnik
Bociany białe już w połowie sierp-

nia szykują się do odlotu na zimowi-
ska. Pierwszym znakiem oznajmiają-
cym chęć opuszczenia naszego kraju 
jest zbieranie się ptaków w większe 
grupy, tzw. sejmiki. Uważa się, że im 
szybciej ptaki gromadzą się na polach 

i szykują do odlotu, tym szybciej 
nadejdzie zima. Bociany jednak są 
gotowe do wylotu do ciepłych krajów 
w momencie, gdy zgromadziły 
wystarczającą ilości energii, są silne, 
opierzone, zdrowe, ich pisklęta uzy-
skały całkowitą samodzielność, 
a dotychczasowe bogate źródła pokar-
mu zaczynają się kurczyć. Takie 
grupy po kilku dniach decydują się 
na opuszczenie Polski i lecąc nad 
wybrzeżem czarnomorskim, Izra-

elem, Syrią oraz Doliną Nilu dociera-
ją do Afryki. Na trasie wędrówki 
gromady ptaków łączą się, tworząc 
stada liczące po kilkanaście, a nawet 
kilkaset tysięcy osobników. Tak duże 
zgrupowania bocianów obserwowa-
ne były głównie w miejscach naj-
większej koncentracji wędrujących 
ptaków – nad Bosforem czy Gibralta-
rem. Polskie bociany zimują we 
wschodniej i w południowej Afryce, 
a drogę długości 8000 kilometrów 

Problem z bocianem
Żaden inny polski ptak nie cieszy się tak wielką sympatią oraz 
szacunkiem ze strony człowieka jak bocian. Ten skrzydlaty zwiastun 
narodzin, szczęśliwych nowin, chroniący obejścia w których się gnieździ 
przed pożarem i innymi kataklizmami, towarzyszy nam od wczesnej 
wiosny do końca lata.
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przebywają w ciągu czterech miesię-
cy, pokonując dziennie maksymalnie 
200 kilometrów. W czasie wędrówki 
bociany przemieszczają się głównie 
lotem biernym – szybowcowym. 
Z rozpostartymi skrzydłami, wyko-
rzystując prądy ciepłego powietrza, 
zataczają kręgi, osiągając coraz więk-
szą wysokość. Następnie, lotem śli-
zgowym, przemieszczają się ku 
następnym kominom ciepłego powie-
trza. Podczas lotu czynnego wykonu-
ją prawie dwa uderzenia skrzydłami 
w czasie jednej sekundy. 

Samce bociana białego przylatują 
do Polski już w marcu lub kwietniu 
i zaczynają naprawiać i powiększać 
ubiegłoroczne gniazdo. Samice przy-
latują kilka dni później. Ptaki te zakła-
dają gniazda głównie na obszarach 
otwartych, takich jak pola, łąki, 
pastwiska, bagniska i ugory w pobliżu 
których znajduje się zbiornik wodny. 
Okolica taka obfitować musi w drob-
ne zwierzęta, którymi żywi się bocian 
(owady, dżdżownice, węże, myszy, 
krety, norniki, jaja i pisklęta ptasie, 
żaby, jaszczurki, ryby). Jeżeli w pobli-
żu jest wystarczająco dużo pożywie-
nia, ptaki przez wiele lat wracają w to 
samo miejsce. Bociany zakładają 
gniazda dość wysoko, najczęściej 
w pobliżu osiedli ludzkich. Wykorzy-
stują do tego celu dachy, rozłożyste 
drzewa (zazwyczaj dęby lub topole), 
kominy, słupy energetyczne i wieże. 
Zdarza się, iż bociania kolonia liczy 
nawet 20–30 gniazd na niedużym 
terenie. Bocianie gniazdo zbudowane 
jest w znacznej części z gałęzi, a za 
wyściółkę służy trawa, słoma, mech, 
sierść zwierząt, gazety, szmaty, sznur-
ki i perz. Dość często w jego dolnych 
częściach gnieżdżą się sublokatorzy – 
wróble. Grubość bocianiego domu już 
po kilku latach może osiągnąć 2 m, 
przy takiej samej średnicy i wadze 
dochodzącej nawet do 500 kg. 

Do solidnie przygotowanego 
gniazda samica znosi 3–6 jaj w dwu-
dniowych odstępach, a pisklęta 
wykluwają się z reguły po 35 dniach 
wysiadywania. Rodzice cały czas 
opiekują się młodymi, które znajdują 
się w gnieździe. Po wylocie młodo-
cianych osobników, jeszcze przez 3 
tygodnie para rodzicielska dba o ich 
bezpieczeństwo. Po powrocie z cie-
płych krajów młode bociany zawsze 
szukają miejsca na gniazdo blisko ich 
rodzimego domu. 

Gdy bocian nie odleci na 
zimę

Jeżeli we wrześniu zobaczymy 
bociany na polu, możemy być raczej 
pewni, iż ptaki te nie odlecą na zimo-
wiska. Bez pomocy człowieka czeka 
je śmierć z powodu braku pożywie-
nia i wychłodzenia organizmu. Ptaki 
te odżywiają się głównie drobnymi 
zwierzętami, na które polują na roz-
ległych polach. Zimą z kolei ich 
główne pożywienie – owady, płazy, 
gady i drobne ssaki – hibernuje lub 
prowadzi skryty tryb życia. Zazwy-
czaj bociany, które pozostają w Pol-
sce na zimę to ptaki młode, bardzo 
stare lub chore. Bardzo często zdarza 
się, że osłabione brakiem pożywienia 
ptaki zbliżają się do ludzkich zabu-
dowań. Pamiętajmy, bociany to dra-
pieżniki, a ich głównym i w zasadzie 

jedynym pożywieniem jest mięso. 
Jeżeli bardzo chcemy pomóc bocia-
nom, najlepszym dla nich pokarmem 
będzie siekane mięso, ryby, myszy, 
wnętrzności kurze, lub ugotowane 
jaja. Nie podawajmy ptakom żadnych 
roślin i pieczywa! Za schronienie 
wystarczy im widne pomieszczenie 
gospodarcze lub jasny budynek 
inwentarski, gdzie temperatura nie 
spada poniżej 0oC. Należy także nie-
zwłocznie powiadomić o zdarzeniu 
najbliższe schronisko dla zwierząt, 
ogród zoologiczny, lekarza weteryna-
rii lub jakąkolwiek organizację przy-
rodniczą, a tam pracownicy powie-
dzą nam, co mamy robić. Bocian 
w Polsce jest ptakiem prawnie chro-
nionym, dlatego utrzymywanie go 
w zagrodzie i więzienie bez pozwole-
nia jest zakazane.

dr Radosław Kożuszek

Polskie bociany zimują we wschodniej 
i w południowej Afryce, a drogę długości 
8000 kilometrów przebywają w ciągu 
czterech miesięcy, pokonując dziennie 
maksymalnie 200 kilometrów. 
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Udział brali chłopcy z rocznika 
2007 oraz młodsi i dziewczęta 

z rocznika 2006 i młodsze. Najlep-
szym zespołem tegorocznej edycji 
okazał się LKS Korzenica z woje-
wództwa podkarpackiego. Dzięki 
zwycięstwu w turnieju zespół ten 
pojedzie na mecz dorosłej reprezen-
tacji kraju rozgrywany w ramach Ligi 
Narodów.

To było prawdziwe święto. We 
Wronkach pojawiło się sześć najlep-
szych zespołów. Fantastyczna pogo-
da, świetnie przygotowana murawa 
oraz licznie zgromadzeni kibice to 
potwierdzenie wysokiej rangi turnie-
ju. Dla wielu młodych piłkarzy może 
okazać się przepustką do wielkich 
piłkarskich karier. – Rozmawiałem 
z trenerem Adamem Nawałką, który 
prosił mnie o relację z wydarzenia. 
Za kilka lat narodowa drużyna będzie 

potrzebowała nowych twarzy, dlate-
go mam nadzieję, że ktoś z was zało-
ży w przyszłości koszulkę z orłem na 
piersi – powitał uczestników wielkie-
go finału Paweł Janas, były trener 
kadry narodowej.

Zacięta i stojąca na wysokim tech-
nicznie poziomie rywalizacja rozpo-
częła się już po pierwszym gwizdku 
sędziowskim. Mecz za meczem 
wygrywały UKS Śrem oraz LKS 
Korzenica, który dość niespodziewa-
nie zremisował z SP 2 Kluczbork 2:2. 
Wydawało się, że to UKS Śrem zosta-
nie mistrzem turnieju. Jednak po raz 
kolejny powiedzenie „dopóki piłka 
w grze, wszystko jest możliwe” zna-
lazło swoje pokrycie w rzeczywisto-
ści. – To właśnie piękno sportu. Nie-
samowite emocje, walka od pierw-
szych do ostatnich sekund oraz 
radość uczestników turnieju są naj-

większym powodem do zadowolenia 
jego organizatorów. Każda z drużyn 
może czuć dumę będąc w czołówce 
piłkarskiej w kraju – zauważył Artur 
Juszczyński, dyrektor sprzedaży 
firmy BASF Polska.

Kluczowe dla ostatecznego ukła-
du tabeli okazało się bezpośrednie 
starcie pomiędzy LKS Korzenica 
i UKS Śrem. Pomimo przewagi, 
zawodnicy ze Śremu nie potrafili 
znaleźć sposobu na pokonanie bram-
karza rywali. Niewykorzystane oka-
zje zemściły się – w drugiej połowie 
stracili dwie bramki i przegrali z LKS. 
– Aż trudno uwierzyć, że tak młodzi 
zawodnicy i zawodniczki potrafią 
robić z piłką wprost niesamowite rze-
czy. Cieszę się bardzo, że firma PRO-
CAM wraz z BASF Polska zaangażo-
wały się rok temu w piłkarski projekt 
i liczę na jego dalszy rozwój i konty-

Turniej radości
Za nami wielki fi nał turnieju PROCAM CUP 2018 
organizowanego przez PROCAM Polska oraz BASF Polska. 
Uczestniczyły w nim dzieci z małych miejscowości oraz wsi.



55

nuację – powiedział Zbigniew Toma-
sik, dyrektor zarządzający PROCAM 
Holdings, współzałożyciel firmy 
PROCAM.

Historia zatoczyła koło, bowiem 
rok temu turniej wygrała inna druży-
na z województwa podkarpackiego – 
UKS Giganci Radymno. Spełniliśmy 
swoje marzenia – mówili zgodnie 
zawodnicy LKS Korzenica, którzy 
mogli tego dnia liczyć również na 
wspaniałe wsparcie swoich kibiców 
i rodziców. A przecież  drużyna 
z Korzenicy musiała przebyć… 700 
kilometrów, a cała podróż do Wronek 
trwała blisko 12 godzin. Warto pod-
kreślić, że nagrodę główną wręczył 
zawodnikom trener Paweł Janas 
w towarzystwie Zbigniewa Tomasika 
oraz piłkarza Lecha Poznań Dariusza 
Dudki, 65-krotnego reprezentanta 
Polski. – Widząc takich piłkarzy, 
możemy być spokojni o przyszłość 
krajowej piłki nożnej – stwierdził.

Na zakończenie turnieju oprócz 
nagród dla drużyn wręczone zostały 
również wyróżnienia indywidualne. 
Najlepszymi zawodnikami turnieju 
wybrani zostali: Wiktor Hatelski (LKS 
Korzenica), Kacper Ochowiak (UKS 
Śrem), Ksawery Chatkiewicz (SP 2 
Kluczbork), Jakub Gniazdowski 
(Michałki Dobre Miasto), Kacper Raj-
mundowski (Bosko Sulęcin) oraz 
Patryk Juszczak (UKS Saturn Ostro-
wite). Gratulujemy!

(TK)
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Jak wynika z danych Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO), 

ludzie żyją obecnie najdłużej w tych 
krajach, gdzie jest ich akurat... naj-
mniej. Czyli w Monaco, w Andorze, 
w San Marino i w Islandii. Absolut-
nym pod tym względem rekordzistą 
jest księstwo Monaco, gdzie kobiety 
żyją średnio 93 lata, a mężczyźni 85 
lat! Widocznie jest tam po co tak 
długo żyć. Zwłaszcza, gdy czeka się 
na wytęsknioną przez lata wygraną 
w kasynach Monte Carlo.

W pozostałych z tych wyeman-
cypowanych politycznych maleństw 
przeciętna długość życia mężczyzn 
i kobiet nie odbiega już zbytnio od 
tej, jaka występuje w większych kra-

jach Europy, takich jak Szwajcaria, 
Hiszpania, Włochy czy Francja, 
gdzie kobiety żyją przeciętnie 85, 
a mężczyźni 79–80 lat. W Unii Euro-
pejskiej przeciętna długość życia 
kobiet to 84 lata, a mężczyzn – 79 
lat. Polka żyje średnio o 2 lata, a pol-
ski mężczyzna o 5 lat krócej. 

Jest poprawa, ale...
Średnia długość życia Polaka 

rosła nieprzerwanie od 1989 roku, 
kiedy to ludzie chyba wreszcie uwie-
rzyli, że w Polsce warto żyć. Dopiero 
po ostatnim objęciu rządów przez 
PiS przeciętna długość życia roda-
ków zaczęła się w końcu skracać. Na 
razie zmniejszyła się tylko o jeden 
miesiąc, ale przecież tak ambitną 
ekipę na pewno stać na więcej. 

Do widocznego w poprzednich 
latach wydłużenia średniej długości 

życia Polaków przyczynił się nie-
wątpliwy postęp w naukach medycz-
nych oraz zmiany w stylu życia pol-
skiego społeczeństwa. Postęp 
w medycynie przyczynił się do 
zmniejszenia śmiertelności niemow-
ląt oraz do trafniejszego diagnozo-
wania, a potem i leczenia różnego 
rodzaju schorzeń. Zwiększeniu prze-
ciętnej długości życia sprzyjały też 
niektóre zmiany w diecie oraz ogól-
ny wzrost kultury, widoczny także 
na drogach, gdzie mimo wzrostu 
natężenia ruchu wyraźnie zmniej-
szyła się liczba wypadków samocho-
dowych. Poprawiła się też jakość 
samych dróg jak i bezpieczeństwo 
samochodów. Nawiasem mówiąc, 

wśród państw Unii Europejskiej Pol-
ska nadal zalicza się do tych krajów, 
gdzie w przeliczeniu na liczbę samo-
chodów liczba wypadków samocho-
dowych jest bardzo duża (większa 
jest tylko w Rumunii), jest już jed-
nak znacznie mniejsza niż 20–30 lat 
temu.

Część przyrostu długości życia 
Polaków można przypisać wspo-
mnianej wyżej zmianie diety. Stała 
się ona bardziej urozmaicona, wię-
cej niż kiedyś jest w niej obecnie 
owoców i warzyw, a także sprzyjają-
cych zdrowiu tłuszczów roślinnych, 
zwiększyło się też, dwuznacznie już 
jednak przez dietetyków oceniane, 
spożycie mięsa. Co przy tym cieka-
we, mięsa i jego przetworów więk-
szość Polaków nie uważa już za 
rarytas. Z przeprowadzonych nie-
dawno badań ankietowych wynika, 

że 58 proc. Polaków chciałoby jeść 
teraz... mniej mięsa, niż zjada! 
Widocznie, większość rodaków nie 
wie jednak, czym równie wartościo-
wym mogłaby je zastąpić. 

Poza tym, być może, wydatki na 
mięso i jego przetwory wydają się już 
być Polakom za duże. Otóż na jego 
zakup statystyczny Polak przeznacza 
ponad jedną czwartą ogółu wydat-
ków na żywność. Konkretnie 25,7 
proc. Drugie miejsce na tej liście – 
15,6 proc. – zajmują przetwory zbo-
żowe, a więc pieczywo, mąka, maka-
rony, kasze itp., trzecie miejsce – 11,2 
proc. – zajmuje mleko i wyroby mle-

Czas na zmianę diety
Zacznijmy od tego, że człowiek nie żyje po to, by jeść, ale je po to, by żyć. 
I to żyć jak najdłużej, w dodatku w dobrym zdrowiu i sprawności. Czyli 
i bez chorób, i w niezależności od pomocy innych. 

Średnia długość życia Polaka rosła 
nieprzerwanie od 1989 roku, kiedy 
to ludzie chyba wreszcie uwierzyli, 
że w Polsce warto żyć.
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czarskie. Na zakup warzyw przezna-
cza Polak 8,9 proc. ogółu wydatków 
na żywność, na zakup owoców – 6,38 
proc. Wydatki na tłuszcze roślinne 
i zwierzęce to 4,5 proc.

Bardzo mało wydają Polacy na 
zakup ryb (3,3 proc. wydatków na 
żywność), jeszcze mniejsze są ich 
wydatki na zakup jaj – 2,2 proc.

Liczby te podajemy za raportem 
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej: „Popyt 
na żywność – stan i perspektywy”.

Nadal jest co zmieniać
W świetle tych liczb pożądane 

kierunki modyfikacji diety Polaków 
wydają się być oczywiste. O ile śred-

nie spożycie mięsa i jego przetwo-
rów można już uznać za zadowalają-
ce, o tyle wyraźnie za małe jest spo-
życie warzyw i owoców, a także ryb. 
Większa mogłaby być również kon-
sumpcja mleka i jego przetworów 
oraz konsumpcja jaj. Z tzw. delikate-
sów zdecydowanie za małe jest 
w Polsce spożycie miodu. 

W liczbach wyglądałoby to nastę-
pująco: spożycie warzyw mogłoby 

(i powinno) wzrosnąć ze 106 kg do 
125–130 kg na mieszkańca rocznie, 
owoców z 54 kg do około 75 kg, spo-
życie ryb z 12,5 kg do 20 kg, mleka 
(nie licząc mleka przetwarzanego na 
masło) z 223 do 250 litrów, jaj ze 145 
sztuk do ponad 200 sztuk rocznie.

Jednocześnie zdecydowanie za 
duże (co najmniej o 10 kg) jest u nas 
spożycie cukru, które przekracza już 
45 kg na osobę rocznie (europejski 
rekord!) oraz spożycie soli, która 
w prawie równym co cukier stopniu 
przyczynia się do wzrostu nadci-
śnienia tętniczego, na które w Polsce 
„cierpi” już trzecia część ludności.  
Słowo „cierpi” nieprzypadkowo 
wzięliśmy w cudzysłów, bo część 
tych chorych nawet nie wie, że 
z tym „cichym zabójcą” żyje już od 
lat. Żyje, niestety, tylko do czasu 
niespodziewanego wylewu, zawału, 
udaru czy innej tego rodzaju kata-
strofy. 

Polskie rolnictwo bez trudu 
mogłoby zaspokoić zwiększony 
popyt na wymienione wyżej pro-
dukty, trudności miałoby tylko pol-
skie rybołówstwo ze zwiększeniem 
podaży ryb. Jednak w przypadku 
takiego kraju jak Polska, w której 
około 20 proc. ludności żyje poniżej 
granicy ubóstwa, równie ważne jest 
to, by pożądane zmiany w sposobie 
odżywiania następowały przede 
wszystkim w tych grupach ludności, 
w których są one z różnych wzglę-
dów wskazane. W tym także 
w takich, których na taką zmianę 
diety obecnie nie stać.  

Bo nie ukrywajmy, że propono-
wana tu zmiana diety spowodowała-
by dalszy, na szczęście już niewiel-
ki, wzrost i tak już relatywnie wyso-
kich wydatków polskich gospo-
darstw domowych na zakup żywno-
ści. Obecnie oblicza się je na około 
24 proc. i są one jednymi z najwyż-
szych w całej UE. Czyli poprawa 
polskiej diety musiałaby zdobyć 
społeczną akceptację. Państwo może 
wspierać promocję zdrowszego stylu 
życia, m.in. przez rozszerzenie 
i modyfikację tzw. adresowanej 
pomocy żywnościowej do najsłab-
szych ekonomicznie grup ludności, 
jak i  przez tworzenie w społeczeń-
stwie sprzyjających zdrowiu nawy-
ków w konsumpcji żywności. M.in. 
przez właściwe dożywianie dzieci 
i młodzieży w szkołach. I wydatki 
na ten cel powinno się oceniać 
w tzw. rachunku ciągnionym, 
uwzględniającym wszystkie ich 
skutki, w tym także takie jak zmniej-
szenie kolejek w przychodniach 
lekarskich i szpitalach.

Edmund Szot

Wyraźnie za małe jest spożycie  w Polsce 
warzyw i owoców, a także ryb. Większa 
mogłaby być również konsumpcja mleka 
i jego przetworów oraz jaj.
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Biała bluzka
Biała koszulowa bluzka (długi rękaw z mankietem, rozpinana 

z przodu) to, już o tym wielokrotnie pisałam, obowiązkowy element 
garderoby, a w lecie – obowiązkowy do kwadratu. Albo jeszcze bar-
dziej. 

Kolor biały odbija światło, a zatem jest… hm, najchłodniejszy. 
Nawet jeśli teoretycznie, to… też poprawia samopoczucie w upalny 
dzień. Długi rękaw chroni skórę rąk przed słońcem, w cieniu – 
można go podwinąć. Taką bluzkę można nosić rozpiętą, w charak-
terze… żakiecika na mocno wydekoltowany top. A poza tym, biała 
bluzka zawsze wygląda, świeżo, ładnie i młodzieńczo. A więc – co 
mamy sobie żałować?

List zza szafy
Dzieci Kozieluków rozchorowały się na odrę. 

Stan Małgosi  był tak ciężki, że wylądowała 
w szpitalu, między którym, a domem, gdzie 
choruje Wojtuś, miota się Kozielukowa. Młoda 
Kozielukowa, bo stara ciska gromy na synową, 
że dzieciaków nie zaszczepiła. 

Nie ona zresztą jedna. Taka moda teraz 
nastała, że dzieci się nie szczepi, bo to… szko-
dzi. Hm, ciekawa teoria! Kuzynka Lusi, starsza 
od nas o parę lat, zachorowała w dzieciństwie 
na polio (choroba Heinego Mediny). O mało nie 
umarła, ale wyszła z tego – z jedną nogą krótszą 
i niemal bezwładną. Nas już to ryzyko na szczę-
ście ominęło, bo wynaleziono szczepionkę prze-
ciwko polio. Pamiętam kolejkę  przed naszym 
ośrodkiem zdrowia, gdy tę szczepionkę przy-
wieźli. Wszystkie matki chciały dzieci zaszcze-
pić, jedna przez drugą się pchały… Kozieluko-
wa też wśród nich była. Ze swoim synem, które-
go żona dzisiaj tak beztrosko nie zaszczepiła 
swoich dzieci, mimo że w żadnej kolejce stać 
w tym celu nie musiała. Pielęgniarka z ośrodka 
wręcz namawia do szczepień, ale… mało kto jej 
słucha. Gorzej, te dziewczyny, które poddadzą 
swe dzieci szczepieniom są przez resztę uważa-
ne za… wyrodne matki, narażające swe dzieci 
na jakieś wielkie niebezpieczeństwo.

Zaraz, zaraz! To przecież na odwrót. Uwa-
żam, i swego zdania będę bronić do upadłego, 
że powszechne szczepionki przeciw różnym 
chorobom są jednym z największych, jeśli nie 
największym, osiągnięciem medycyny XX 
wieku, bo dzięki nim zlikwidowano praktycznie 
choroby, które kiedyś zbierały obfite śmiertelne 
żniwo. Ja sama korzystam z tego pełnymi gar-
ściami, np. co roku szczepię się przeciwko gry-
pie. Owszem, to prawda, że szczepionka nie 
chroni w 100 procentach przed zachorowaniem, 
bo kiedyś zdarzyło mi się mimo szczepionki 
wirusa grypy złapać, ale podczas gdy nieszcze-
pione sąsiadki ciężko wówczas chorowały po 
parę tygodni, u mnie grypowe objawy minęły po 
dobie. Tak samo jest z innymi chorobami. Lekki, 
śladowy przebieg to nie to samo, co ciężka cho-
roba.

Ludzie, zwłaszcza młodzi, opowiadają, że po 
szczepionkach dzieci zapadają na… autyzm. 
Gdzie, kiedy, kto na ten autyzm, mający wszak 
podłoże genetyczne, po jakiejś szczepionce 
zapadł? To mniej więcej taki sam argument, jak 
to, że po jakiejś szczepionce z brunetki stałaś się 
blondynką.  Z tym, że to akurat jest możliwe, 
jeśli… w międzyczasie odwiedziłaś fryzjera

No, ale to żarty. A sprawa jest naprawdę 
poważna. Małgosia Kozielukówna jest napraw-
dę ciężko chora, a przecież tej choroby tak łatwo 
można było uniknąć. 

Janka

Czy wiesz, że…
•  dżinsowe spodnie zjaśnieją, jeśli do prania dosypiemy proszku 

do pieczenia.
•  delikatne biustonosze lepiej prać w rozgotowanym mydle lub 

płatkach mydlanych i w letniej wodzie, gdyż detergenty uszka-
dzają gumę.

•  meble z wikliny można wyczyścić szczotką moczoną w słabym 
roztworze soli kuchennej, który następnie należy dobrze spłu-
kać. Można też zastosować roztwór soli z octem, dokładnie 
wypłukać, wysuszyć i nasmarować olejkiem rycynowym.

•  buty z białej skóry i białe skórzane torebki  najlepiej czyści się 
mleczkiem do demakijażu. Po wyschnięciu należy je wypolero-
wać miękką szmatką.

•  muszki owocówki przestana latać, jeśli do koszyka czy miski 
z owocami wstawimy słoik napełniony do połowy octem 
i zakręcony podziurkowaną wcześniej pokrywką.

•  bawełniane koszulki, które straciły biały kolor, lepiej zafarbo-
wać na beżowo lub jasnobrązowo. Wystarczy je w tym celu 
namoczyć w wywarze czarnej herbaty.

•  jeśli rzepy przy butach słabo trzymają, należy usunąć nitki 
i kurz, które się do nich przyczepiły. W tym celu trzeba przeje-
chać po rzepach (pod włos) tępą strona ostrza małego noża.



59

Makaron na wiele sposobów
Makaron stanowi istotę kuchni włoskiej, lecz jego popularność 

dawno przekroczyła Półwysep Apeniński. Nic dziwnego, w dobie 
świetnych makaronów gotowych, w ciągu niewielu minut można 
przygotować wspaniałe danie. Czas gotowania makaronu akurat 
wystarczy na zrobienie sosu.

Najprostszy (i najpopularniejszych) jest zrobiony z pomidorów 
które dusi się z dodatkiem oliwy i różnych ziół. Można dodać doń 
kawałki mięsa (np. podsmażone na sąsiedniej patelni kuleczki z 
mięsa mielonego) czy innych warzyw, np. cukinii, papryki, pora… 
Odcedzony makaron polewamy sosem, posypujemy startym żółtym 
serem i – gotowe. 

Można sobie zresztą w ogóle sos darować, tylko gorący makaron 
wymieszać z serem (raczej takim ostrzejszym), masłem i siekaną 
zieloną pietruszką. Pycha!

Można dorzucić kilka pomidorków koktajlowych (całe lub prze-
krojone), pokrojoną w plasterki parówkę, parę zmiażdżonych 
orzeszków… Dodatków do makaronu może być naprawdę mnóstwo.  
Można jeść go codziennie przez cały rok, a za każdym razem będzie 
inny. I nie wiadomo, w którym wydaniu lepszy.

Co prawda makaron to węglowodany w najczystszej postaci, 
które, jak wiadomo, spożywane w nadmiarze są przyczyna otyłości 
i cukrzycy, ale… kto powiedział, że trzeba zjeść całą michę makaro-
nu na raz?! To rzeczywiście byłby… hm, nadmiar.  

Co z tą herbatą?
Jedni mówią, żeby pić, bo bardzo zdrowa, a inni wręcz przeciw-

nie – że wręcz trucizna.
Prawda leży, jak na ogół bywa, po środku.
Zalety herbaty są niebagatelne.  Zawarta w niej teina pobudza, 

reguluje pracę żołądka i oczyszcza, a przeciwutleniacze pomagają 
uniknąć chorób zwyrodnieniowych. Herbaciany napar zapobiega 
chorobom wątroby. Dowiedziono również, że regularne picie zielo-
nej herbaty zmniejsza ryzyko schorzeń układu krążenia, a czarnej 
łagodzi stres. Odkryto również, że zawarte w suszu herbaty katechi-
ny mogą hamować namnażanie się komórek rakowych, zwłaszcza 
prostaty i jajników. 

A wady?  Jak ze wszystkim z herbatą nie powinno się przesa-
dzać. Nie należy przekraczać 600 mg teiny dziennie, czyli wypijać 
więcej niż 10 szklanek herbaty, bo zbyt duże spożycie teiny może 
wywołać niepokój, szybszy oddech i nasiloną potliwość, a także 
ułatwia rozwój osteoporozy. 

I ciekawostka. Ostatnio naukowcy  dowiedli, że  korzyści, jakie 
daje układowi krążenia picie czarnej herbaty są niwelowane, jeśli 
przyrządzona jest na sposób angielski, tj. z mlekiem (tzw. bawarka).

Sałatki
Sałatki, to danie dające nieograniczone pole 

dla inwencji twórczej. Ich przygotowanie pole-
ga bowiem na mieszaniu różnych składników. 
Niekiedy wręcz pozornie absolutnie do siebie 
niepasujących, a jednak… stwarzających 
w efekcie cudowną całość. Wszystko zależy od 
fantazji i… tego, co mamy akurat pod ręką.

Sałatka może być lekka – złożona tylko 
z warzyw (surowych, ugotowanych, upieczo-
nych na grillu), albo tylko z owoców, albo 
z warzyw i owoców. Może też być bardziej 
pożywna, czyli uzupełniona o dodatek białko-
wy – jajko na twardo, jakąś wędlinę, mięso 
(ugotowane lub upieczone), sery. Można wrzu-
cić doń wszystko razem – i warzywa, i mięso, 
i owoce, i sery…

Sałatka z rodzaju tych pożywnych może 
śmiało stanowić pełnoprawne danie obiadowe, 
znakomite zwłaszcza w lecie. A żeby napo-
mnieniom babci (na obiad zawsze coś gorące-
go!) stało się zadość, można ją popić np. filiżan-
ką bulionu.

Ważnym elementem sałatki jest sos, którym 
(Uwaga!) polewamy ją ca pół godziny przed 
podaniem, bo samą sałatkę warto przygotować 
wcześniej i wstawić na parę godzin do lodówki 
– wtedy wszystkie smaki dobrze „się przegry-
zą”.

Sałatka złożona z wielu składników nie lubi 
sosów zbyt wymyślnych; najlepiej skropić ją 
cytryną i polać kilkoma kroplami oliwy. Sok 
z cytryny (bądź ocet winny) utarty z solą i oliwą 
(plus ewentualnie zmiażdżonym czosnkiem) – 
to tzw. sos vinaigrette, który pasuje do wszyst-
kich sałatek.  

Sałatkę skromną składnikowo można nato-
miast wzbogacić jakimś gęstym sosem, np. 
zmiksowanym pokruszonym serem typu rokpol 
z jogurtem i majonezem (pół na pół) czy zmik-
sowanym z jogurtem i majonezem jajkiem na 
twardo i ogórkiem kiszonym. Zresztą, składniki 
sosu tak samo jak i sałatki zależą od  fantazji 
osoby przygotowującej go.

I jeszcze jedna uwaga. Istnieją dwie „szkoły” 
sałatkowe – jedna, preferująca mocno rozdrob-
nione składniki, i druga, bazująca na sporych 
kawałkach sałatkowych produktów. To też kwe-
stia gustu i smaku.
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Siedziała zamyślona przy kawiar-
nianym stoliku. Popołudniowa 

narada dotycząca fuzji dwóch firm 
miała przynieść kluczowe rozstrzy-
gnięcie. Jeśli wszystko pójdzie po jej 
myśli, podskoczy o kilka punktów 
w rankingu, co zdecydowanie przy-
bliży możliwość kupna willi w malow-
niczej włoskiej Leganzy.  Na otwarcie 
zaprosi… niewiele, no, góra 20–25 
osób. Poda homary, a do nich to 
cudowne, lekko musujące wino. Trze-
ba się będzie postarać o jakieś specjal-
ne kieliszki. Widziała gdzieś takie. 
Gdzie to było? Czy nie w tym małym 
sklepiku w Budapeszcie? Nie, nie 
tam, chyba…

– Tereska? – męski głos przerwał te 
rozmyślania. – To naprawdę ty, Tere-
ska?

Drgnęła. Ten głos! Mimo upływu 
tylu lat świetnie go pamiętała. Podnio-
sła głowę do góry. Sam Zenek też się 
nie zmienił. Te same błękitne oczy, te 
same zwichrzone blond włosy, ten 
sam uśmiech…

– Witaj! – powiedziała, gdy klap-
nął na sąsiednie krzesło.

– Witaj – odpowiedział, podnosząc 
do ust jej dłoń i składając na niej długi 
pocałunek.

    *     *     * 
Tylko oni dwoje mieli w klasie 

celujący z matematyki. Zenek, bo licz-
by same układały mu się w głowie 
niczym w komputerze, i Tereska, która 
miała ambicję za wszelką cenę mu 
dorównać.

Tereska w ogóle była chodzącą 
ambicją. Od małego musiała być naj-
lepsza i choćby się, jak to mówią, 
paliło i waliło, swój cel osiągała. Cho-
ciaż… cena bywała niekiedy wysoka, 
jak np. wtedy gdy postanowiła dorów-
nać starszym chłopakom i przejść po 
poręczy mostka. Miała wówczas osiem 
lat i złamaną nogę, bo zaraz po pierw-
szym podejściu z tej poręczy spadła. 
Ale gdy z gipsu ją wreszcie oswobo-
dzono – po poręczy przeszła.  

W ogóle mama wolałaby, żeby 
Tereska była inna. Niechby bałagani-
ła, śmieciła czy… przypalała wodę na 
herbatę, a nie żeby starała się być taka 
tip-top. Rodzice się zresztą często o to 
kłócili, bo ojciec generalnie doceniał 

ambicję córki, a mama nie mogła jej 
zrozumieć i nadaremnie tłumaczyła, 
że życie samo w sobie jest radością. 
Dla Tereski radością był sukces. Ceni-
ła tych, co odnosili sukcesy.

Dlatego zbliżyła się z Zenkiem, 
jedynym z klasy, bo imponowały jej 
jego matematyczne sukcesy. No, 
a poza tym po prostu się jej podobał. 
Tak jak i wszystkim jej koleżankom, 
które wzdychały do wysokiego, błę-
kitnookiego blondyna. Zresztą… 
nadaremnie, bo on upodobał sobie „tę 
kujonkę”.  Nie była lubiana. Dziew-
czyny uważały ją za zarozumiałą, 
przemądrzałą, a do tego ta adoracja 
przez Zenka! I to, że… była ładna, i że 
w obcych językach potrafiła nie tylko 
dukać, ale i rozmawiać, i że stopnie 
miała zawsze dobre… 

Nie przejmowała się tym nielubie-
niem. Wcale jej na sympatii koleżanek 
nie zależało, bo uważała je za głupie 
gęsi bez ambicji. A przy tym – nie była 
samotna, bo miała Zenka. Gdy po raz 
pierwszy, jadąc na niedzielę do rodzi-
ców na wieś, przywiozła go ze sobą, od 
razu go polubili. Ojciec, bo dało się 
z nim o wielu rzeczach rozsądnie poga-
dać, a matka, bo… w ogóle był, co 
znaczyło, że jej jedynaczka nie jest aż 
taką dziwaczką, jak się obawiała.

Rodziców Zenka Tereska poznała 
wcześniej, mieszkali wszak w mie-
ście, gdzie była szkoła. No, zdaniem 
Tereski nie w  mieście, lecz w mia-
steczku i nawet się dziwiła, że tu sie-
dzą, bo będąc lekarzami mogliby pra-
cować wszędzie. Nawet kiedyś zagaiła 
mamę Zenka na ten temat, ale ta się 
tylko roześmiała i odpowiedziała, że 
oni właśnie się kilka lat temu z duże-
go miasta tutaj przenieśli, bo… rytm 
im bardziej odpowiada.

No cóż, pomyślała wtedy, jej aku-
rat niespecjalnie odpowiada, ale prze-
cież nie za Zenka rodziców wyjdzie za 
mąż, tylko za niego samego. Bo to, że 
się po maturze pobiorą, jakoś tak się 
rozumiało samo przez się. Było im 
dobrze ze sobą, kochali się więc... 
W maju matura, w lipcu egzaminy na 
studia, a we wrześniu ślub. We wrze-
śniu, bo po żniwach, w których Zenek 
ojcu Tereski, odkąd się poznali, ocho-
czo pomagał. 

Tuż przed maturą, gdy Tereska 
była już po drugiej przymiarce sukni 
ślubnej, Zenek oznajmił, że…  kum-
pel załatwił mu robotę w Niemczech. 
Dla Tereski też. Mogą wyjechać zaraz 
po ślubie na jakieś 2–3 lata. Studia 
można na ten czas odłożyć, a zarobio-
na kasa przyda się na własne mieszka-
nie. Tereskę autentycznie zatkało. 
Zenek pomyślał, że z radości.

– Cieszysz się, prawda? – zapytał.  
  *   *   *

Ślubu nie było, Zenek wyjechał do 
Niemiec zaraz po maturze, Tereska 
rozpoczęła jesienią studia na wydzia-
le prawa. Po roku zaczęła dodatkowo 
studiować zarządzanie, po dwóch 
dostała stypendium zagraniczne 
i wyjechała do Londynu. Po powrocie 
rozpoczęła pracę w prestiżowym kon-
sorcjum, gdzie szybko zaczęto doce-
niać jej umiejętności. Jej rodzice byli 
dumni, że osiągnęła taki sukces.   

Gdy  wracała po pracy do swojego 
pięknego mieszkania, gdy wychodziła 
w letni wieczór na taras, czasami 
przemykało jej  przez myśl, że… szko-
da, że jest sama, że nie ma obok 
Zenka, że dobrze byłoby się do niego 
przytulić… Ale i tak na ogół te rozmy-
ślania przerywał dzwonek telefonu. 

A teraz Zenek siedział koło niej 
i się uśmiechał.

– Co u ciebie? – obydwoje roze-
śmieli się, bo powiedzieli to równo-
cześnie.

– Słyszałem, że jesteś  wielką fiszą 
w swojej korporacji – podjął Zenek. – 
Osiągnęłaś, co chciałaś. Jesteś szczę-
śliwa?

– Oh, tak! Trzymaj za mnie palce, 
bo jeśli wypali popołudniowa fuzja, to 
będę mogła kupić willę w Leganzy.  
Przyjedziesz?

– Jeśli mnie zaprosisz…
– Oczywiście! Daj swoje namiary!
– Mieszkasz ciągle w Niemczech? 

– zdziwiła się, patrząc na wizytówkę. 
– Tak się złożyło, nie miałem po co 

wracać…
– Oh, sorry – przerwała mu, patrząc 

na zegarek. – Odezwę się!  – I pobiegła 
w stronę wyjścia.

A Zenek został przy stoliku. Sam.

Ewa Kłosiewicz

Ambitna dziewczyna
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Usługi opiekuńcze 
w gospodarstwie

Usługi opiekuńcze w gospodarstwie rolnym – to nowa 
forma pozarolniczej przedsiębiorczości wiejskiej. To 
odpowiedź na problemy starzejącego się społeczeństwa 
i pojawiania się grup społecznych potrzebujących opieki, 
takich jak  trudna młodzież czy osoby walczące z uzależ-
nieniami. Wieloletnie doświadczenie państw skandynaw-
skich pokazuje, że pobyt osób potrzebujących  w otocze-
niu gospodarstwa rolnego ma działanie terapeutyczne, 
opiekuńcze i integracyjne. U nas temat rozwijania usług 
opiekuńczych, choć nowy, wzbudza coraz większe zainte-
resowane rolników i mieszkańców wsi. Np. w poświęco-
nym prowadzeniu takich usług seminarium, zorganizo-
wanym pod koniec kwietnia przez Dolnośląski ODR, 
wzięło udział 30 osób.

TWÓJ DORADCA
Pismo Dolnośląskiego ODR we Wrocławiu

Dni Świni na Śląsku
Ponad 80 uczestników, hodowców i producentów trzo-

dy chlewnej, zgromadziły tegoroczne Dni Świni na Ślą-
sku, zorganizowane  przez Śląski ODR. Było to forum 
wymiany myśli, doświadczeń i praktycznych rozważań 
dotyczących  chowu i hodowli świń.  Rozmawiano o inno-
wacjach w żywieniu, o bioasekuracji na fermach i jej 
znaczeniu w hodowli, o tym jak uniknąć strat w produk-
cji prosiąt i tuczników.  O wszystkim, co dotyczy dnia 
codziennego na fermie trzody. 

ŚLĄSKIE AKTUALNOŚCI ROLNICZE
Pismo Śląskiego ODR w Częstochowie

Miodne Życie
„Miodne życie” to nazwa fundacji założonej przez 

Grzegorza i Macieja Gintowtów w 2016 roku. Panowie 
prowadzą gospodarstwo pasieczne należące do Koła 
Pszczelarskiego w Prabutach. Posiadają ok. 100 rodzin 
pszczelich. Fundacja realizuje oraz wspiera przedsięwzię-
cia z zakresu ochrony środowiska, promowania ekologii, 
zwiększania świadomości społecznej co do roli pszczół 
w przyrodzie, zdrowego życia i żywienia. Fundacja dąży 
do utworzenia w Prabutach Pszczelarskiej Ścieżki Eduka-
cyjnej (małego skansenu na pow. 3 ha). Na razie państwo 
Wioletta, Grzegorz i Maciej Gintowt prowadzą zajęcia 
edukacyjne dla uczniów klas III SP.

POMORSKIE WIEŚCI ROLNICZE
Pismo Pomorskiego ODR w Lubaniu 

  Koło Gospodyń Wiejskich 
z… miasta

Z miasta? Jak najbardziej. W Łodzi działa 16 KGW! 
A to z powodu przemian administracyjnych, w wyniku 
których wiele przyległych do miasta sołectw zostało włą-
czonych w jego granice. Jednym z takich kół jest KGW 
Nowosolna, działające nieprzerwanie od roku 1950. Na 
początku jako Liga Kobiet, a od roku 1963 – KGW. Swoją 
siedzibę ma w remizie OSP Łódź Nowosolna, gdzie pro-
wadzi ożywioną działalność. Co prawda niegdysiejsze, 
będące domeną KGW kursy gotowania czy szycia zostały 
zastąpione kursami przedsiębiorczości, ale tak jak i kie-
dyś przy kole działa zespół wokalny, cieszący się popular-
nością w bliższej i dalszej okolicy.

RADA
Pismo Łódzkiego ODR w Bratoszewicach

wieści…wieści…
Wieś zintegrowana

To Brzozowa w gminie Jaświły powiat moniecki. Jej 
historia sięga wieku XVIII. Dzisiaj zamieszkuje ją 300 osób, 
które nie tylko ze sobą sąsiadują, ale przyjaźnią się i współ-
pracują. Miejscem integrującym mieszkańców jest zaś 
wiejska świetlica, do której każdy lubi w wolnym czasie 
wpaść i spotkać się z sąsiadami, by pogadać lub… ponarze-
kać na pogodę. W okresie okołobożonarodzeniowym 
utrwalił się np. zwyczaj wspólnego śpiewania kolęd.  
„Świetlica dobrze nam służy” – mówi sołtys Stefan Głódź. 
Odbywają  się w niej także szkolenia prowadzone przez 
ODR i różne imprezy kulturalne, m.in. podsumowanie 
Przeglądu „Na Strachy w tradycji ludowej”, kiedy koloro-
we strachy zwiezione z całego powiatu prezentowane są 
w paradnym korowodzie idącym przez wieś.

WIADMOŚCI ROLNICZE
Pismo Podlaskiego ODR w Szepietowie
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Poziomo: 4) chrupiące nowalijki sprzedawane w pęczkach, 
8) zbożowy mieszaniec, 9) materiał opatrunkowy zastępujący 
watę, 10) gdacze na podwórzu, 12) las dla Tarzana, 13) islam-
ski duchowny, 14) mimowolny skurcz mięśnia, 15) imię 
Borys, aktorki, 16) mięso z półtuszy wieprzowej, 19) zrzesze-
nie rzemieślników, 20) płomyk, 21) kamizelka ratunkowa, 24) 
jon o ładunku elektrycznym ujemnym, 26) Szachrajka z wier-
sza Jana Brzechwy, 29) konflikt, 32) doceni dobre danie, 34) 
samochody, 35) mniejszy od gąsiora, 38) klatka filmu, 40) 
awantura, chryja, 43) drąg umocowany do przedniej części 
wozu, 45) bazarowe stoisko, 46) wzburzone podczas sztormu, 
47) „dał nam przykład... jak zwyciężać mamy”, 48) japońska 
mata
Pionowo: 1) jedyny naturalny satelita Ziemi, 2) część minuty, 
3) nakaz, 4) mieszka i pracuje na wsi, 5) klub sportowy 

KRZYŻÓWKA Z FIRMĄ
z Moskwy, 6) prądnica przy rowerze, 7) szukana w stogu 
siana, 11) serial z Solejukami, 16) pracuje z drewnem, 17) 
stolica Wietnamu, 18) boczek wędzony, 21) filmowe desecz-
ki, 22) grzeje pisklęta, 23) zwierzę z bródką, 25) idzie za 
pługiem, 27) używana dawniej do picia wina, miodu itp., 
28) czółno na wodzie, 30) Agnieszka dla kolegów, 31) saga-
ny, 32) japoński trunek, 33) bierze udział w szkoleniu, 35) 
mieszanka pasz, 36) mieszanina przypraw korzennych, 37) 
oko za oko, ząb za ząb, 39) oczyszcza podejrzanego z zarzu-
tów, 40) cukierek w rulonie, 41) starogrecki rynek, 42) imię 
młodego Boryny, 44) kojarzy pary
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, 
uporządkowane  od 1 do 26, utworzą rozwiązanie. Prosimy 
przesyłać je wyłącznie mailem: redakcja@eZagroda.pl. 

Tadeusz Głupczyk
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