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Aż 27 przeróżnych opryskiwaczy 
produkuje Tad-Len z Widawy k.Rawi-
cza. Są to maszyny przyczepiane 
i zawieszane, polowe i sadownicze, 
o pojemności zbiorników 1000–5000 l. 
Jest to więc bogata oferta nowocze-

snych modeli o zróżnicowanych para-
metrach technicznych, charakteryzu-
jących się wysoką wydajnością oraz 
niezawodnością pracy. Firma wypusz-
cza na rynek opryskiwacze z belkami 
rozkładanymi ręcznie lub hydraulicz-

nie, spełniające europejskie wymogi 
bezpieczeństwa.

Nowością zakładu jest maszyna 
oznaczona symbolem TL4027, który 
wskazuje jej szerokość roboczą – 
27 m. A oto kilka cech charakteryzu-
jących opryskiwacz:
•  zaczep rozbudowany skrętny 

(możliwość hydraulicznego stero-
wania dyszlem),

•  isobus-3,
•  GPS, 
•  wewnętrzny obieg oleju (pompa 

olejowa napędzana z wałka 
WOM),

•  belka 27 m asymetrycznie otwie-
rana na 6 razy,

•  podział belki na 9 razy po 3 mb,
•  automatyczne sterowane zacze-

pem przez hydraulikę.
Warto dodać, że firma produkuje 

także pompy przeponowe i agregaty 
uprawowe, kosiarki rotacyjne, roz-
drabniacze, świdry ziemne. Więcej na 
www.tad-len.pl. (TJ)

Lato nie przyniosło przełomu 
jeżeli chodzi o sprzedaż ciągników. 
Na przykład  w lipcu zarejestrowano  
826  nowych maszyn i jest to wynik 
niewiele gorszy niż w czerwcu, kiedy  
zarejestrowano ich  834 szt. Jednak 
ilość rejestracji liczona od  1 stycznia 
nadal pozostaje na niższym poziomie 
niż przed rokiem i wynosi 4815 szt. 
Jest mniejsza o 304 szt. (-5,9%). 

Po siedmiu miesiącach 2018 roku  
liderem na rynku jest New Holland. 
Zarejestrowano 994 maszyn tej marki, 
co daje 20,6% udziałów. W  lipcu to 
również New Holland był liderem - 
186  ciągników. John Deere zajmuje 
drugie miejsce -  wg statystyk zareje-
strowano 812  ciągników, co stanowi 
16,9% udziałów. Nadal obie wymie-
nione marki, mimo spadku rynku, 

notują wzrost sprzedaży w porówna-
niu z ubiegłym rokiem: New Holland 
o 21,3% (994 szt. vs 819 szt.), John 
Deere o 22,5% (812 szt. vs 663 szt.). 
Na kolejnych miejscach znalazły się: 
Kubota 552 szt. (11,5%), Zetor 420  
(8,7%), Case 384  (8%). Każda z tych 
marek notuje jednak spadki  w sto-
sunku do ubiegłego roku.

 (HS)
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Tad-Len zaprasza do stoiska 282 sektor C (droga nr 3)  podczas tegorocznego Agro Show w Bednarach

Nowość z symbolem TL4027

Rynek ciągników 

Sprzedaż nowych ciągników w poszczególnych miesiącach 
2018 roku
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Corteva Agriscience (dział rolni-
czy koncernu DowDuPont) ogłosił 
niedawno, że Inatreq Active – nowa 
substancja czynna, zatwierdzona do 
stosowania na terenie Unii Europej-
skiej, odpowiada na obecne oczeki-
wania zarówno rolników jak i konsu-
mentów. Inatreq Active to innowa-

cyjna substancja czynna o działaniu 
grzybobójczym do ochrony zbóż 
przed głównymi chorobami, takimi 
jak septoriozy, rdze i innymi. Sub-
stancja aktywna posiada wyjątkową 
skuteczność biologiczną oraz unikal-
ne miejsce działania w porównaniu 
z innymi środkami grzybobójczymi 

stosowanymi w zbożach. Inatreq nie 
wykazuje także odporności krzyżo-
wej z innymi substancjami czynnymi 
fungicydów zbożowych.

- Cieszy nas, że UE umożliwiła 
rolnikom korzystanie z tego nowo-
czesnego, naturalnego środka grzybo-
bójczego – oświadczył Thomas Lyall, 
dyrektor ds. rejestracji na Europę, 
Bliski Wschód i Afrykę w Corteva 
Agriscience. – Inatreq Active to nie 
tylko przełomowe rozwiązanie 
pozwalające rolnikom na uzyskanie 
lepszych plonów, łączące elastycz-
ność stosowania z wyjątkowym bez-
pieczeństwem dla roślin. Ze względu 
na swoje biologiczne pochodzenie 
odpowiada oczekiwaniom europej-
skich konsumentów w kontekście 
innowacji w rolnictwie.

Zatwierdzenie Inatreq Active do 
stosowanie w UE otwiera drogę do 
rejestracji tej substancji w poszczegól-
nych krajach członkowskich Unii. 

(CA)

Inna formuła pokazów
Podczas wystawy AGRO SHOW 2018 w Bednarach pokazy maszyn będą 

odbywać się w nowej formule, a mianowicie w dwóch blokach: rolnictwo 
precyzyjne i technika siewu zbóż  w systemie uproszczonym. W pierwszym 
zaplanowano dwie prezentacje. Najpierw rozsiewacze nawozów mineralnych 
rozsiewają na polu nawóz w oparciu o mapę zmiennego nawożenia. Chwilo-
we zmiany dawki nawozu oglądający pokaz zobaczą na dwóch telebimach, 
ustawionych na polu pokazowym (kamery zamontowane będą w kabinie cią-
gnikowej oraz na dronie lecącym za maszyną). Podczas pierwszego przejazdu 
rozsiewacze będą pracować z włączonym układem do nawożenia graniczne-
go. Szerokość rozsiewu zostanie nastawiona na 24 m. Praca – na bazie dostar-
czonej mapy. 

W drugiej prezentacji na pole wyjadą ciągniki wyposażone w rozwiązania 
techniczne oraz oprogramowanie, umożliwiające realizację zadań w systemie 
rolnictwa precyzyjnego i współpracę z maszynami. Ciągniki poszczególnych 
producentów posiadają różne układy umożliwiające realizację zadania zaleca-
ne przez rolnictwo precyzyjne, zawsze zgodne z normą ISO 11783. To wypo-
sażenie umożliwia najczęściej automatyczne sterowanie torem jazdy maszyny 
(także konturowej), zarządzenie ciągnikiem i maszyną na uwrociu, sterowanie 
maszynami do prac rzędowych z wykorzystaniem kamer, prowadzenie 
maszyn po polu  w systemie wirtualnego dyszla, rejestrację danych GPS, 
dokumentowanie pracy, tworzenie map plonu itp. Organizatorzy pozostawili 
firmom oferującym ciągniki pełną swobodę wyboru funkcji, jakie prezentowa-
ne będą podczas pokazu.

W drugim bloku dotyczącym techniki siewu zbóż w systemie uproszczo-
nym zostaną zaprezentowane różne rozwiązania techniczne i technologiczne 
związane z siewem zbóż w systemie bezorkowym. Zamiarem Polskiej Izby 
Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, organizatora wystawy, jest 
zaprezentowanie podczas pracy zestawów maszynowych realizujących siew 
zbóż różnymi systemami. Począwszy od agregatów uprawowo-siewnych do 
siewu w mulcz, przez siew bezpośredni, po uprawę i siew pasowy.(HS)

Inatreq Active zatwierdzony 
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Podlaski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego to sześciokrotny Targowy 
Lider konkursu naszej redakcji oraz 
wystawców. Właśnie do Szepietowa, 
w lipcu każdego roku, ściągają czoło-
wi hodowcy zwierząt oraz przedsta-
wiciele firm pracujących na rzecz wsi 
i rolnictwa. Tysiące zwiedzających 
wystawy oraz targi ma możliwość 
obejrzenia najpiękniejszych okazów 
bydła mlecznego i mięsnego, koni, 
owiec, drobiu, królików. Renomowa-
ni producenci demonstrują maszyny, 
urządzenia udojowe, pasze, nawozy, 
nasiona, środki ochrony roślin…  
Największe zainteresowanie budzą 
konkursy zwierząt. Tam wypielęgno-
wane czworonogi walczą o tytuły 
superczempionów. Oto najlepsi.

BYDŁO MLECZNE, jałowice – 
Eltra (PHF odmiany czarno-białej) ze 
stadniny koni Nowe Jankowice. Krowy 
mleczne – Maggie 1 (PHF odmiany 
czarno-białej) z PR-H Gałowo. Krowy 
rasy zachowawczej – Beretka  (rasa 
polska czerwona), hodowla Edwarda 
Solarczyka z Wróblówki.

BYDŁO MIĘSNE, jałowice powy-
żej 18 miesięcy – jałowica z hodowli 
Jerzego Magowskiego z Będzitowa.

KONIE, klacze – Torina, hodowca 
Jarosław Rogalski z Wizny. Ogiery – 
Grom, własność Henryka Strzeleckie-
go z Łomży.

OWCE, tryki – Bom, hodowca 
Tomasz Rokicki z Kiersnówka. Matki 
maciorki – Corriedale, własność Mar-
cina Woronieckiego, Stara Rozedranka.

DRÓB, kury mięsne – stadko 
Polbar, wystawca Uniwersytet Przy-
rodniczy z Lublina. Gęsi – stadko 

Instytutu Zootechniki z Kołudy. Indy-
ki – stadko Romax z Rusinowa.

W sumie na szepietowskim ringu 
wystąpiło około 500 zwierząt, a swoją 
targową ofertę zaprezentowało 350 
wystawców. Było więc co podziwiać, 
komu składać gratulacje. Adam Nie-
brzydowski – dyrektor PODR otrzy-
mał puchar Zagrody za zdobycie 
tytułu Targowego Lidera.  

(red.)

Nowa odmiana żyta
KWS VINETTO odmiana żyta hybrydowego z systemem Pollenplus zareje-

strowano w 2017 roku. Charakteryzuje się bardzo dobra plenością. Średni plon 
ziarna w ostatnim trzyleciu badań wynosił 129% wzorca na poziomie a1 oraz 
127% wzorca na poziomie a2. KWS VINETTO bardzo dobrze plonuje w pólnoc-
no-zachodniej, pólnocno wschodniej oraz południowo zachodniej cześci kraju. 
Rośliny są dość niskie (tylko 143 cm) o dużej odporności na wyleganie (ocena 
6,5 w 9˚ skali COBORU), co na tle średniej dla całego gatunku jest jednym 
z najlepszych rezultatów. Obie cechy (wysokość roślin i odporność na wylega-
nie) z pewnością zostaną docenione w trakcie prowadzenia łanu.

Wyhodowana przez KWS odmiana wykazuje bardzo dobrą odporność na 
następujące choroby: rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozy liści, ryncho-
sporiozę, choroby podstawy źdźbła. W przypadku pleśni śniegowej i mączniaka 
prawdziwego, odporność została sklasyfikowana jako średnia. Za podwyższoną 
odpornosć na sporysz odpowiada system Pollenplus. Plon budowany jest 
z lekką przewagą ilość ziarna w kłosie oraz krzewienia produkcyjnego nad masą 
1000 ziarn. Mąka charakteryzuje się dość dużą liczbą opadania oraz dobrymi 
parametrami technologicznymi ciasta. Z powodzeniem można tę odmianę 
uprawiać na cele konsumpcyjne lub paszowe.  KWS VINIETTO nie ma wygó-
rowanych wymagań glebowych i można ją uprawiać na wszystkich stanowi-
skach nadajacych się pod uprawę żyta. Zachęcamy do wypróbowania nowej 
odmiany w nadchodzącym sezonie wegetacyjnym. Materiał siewny będzie 
dostępny w sieci dystrybucji KWS.

Bartosz Rudzki
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Samba 280 F jest kolejną propozycją SaMASZ na 
sezon 2018/2019, uzupełniającą dotychczasową ofertę 
kosiarek lekkich o kosiarkę czołową pchaną. Wyposażono 
ją w listwę tnącą własnej konstrukcji – LiteCUT, przetesto-
waną na rynkach całego świata. Samba 280 F jest ciekawą 
propozycją dla gospodarstw o wielkości do 50 ha. Posiada 
możliwości agregowania z innymi kosiarkami klasy lek-
kiej i tworzenia zespołów koszących z logo SaMASZ.

Mała masa kosiarki przy szerokości koszenia 2,8 m 
wpływa na niskie zapotrzebowanie na moc, umożliwia 
zagregowanie maszyny z mniejszymi ciągnikami i nie 
powoduje niszczenia darni. Maszyna jest prosta w obsłu-
dze i posiada możliwość regulacji w zależności od warun-
ków pracy i oczekiwanych efektów. Samba 280 F może 
pracować w zestawie z kosiarkami tylnymi. 

Zalety kosiarki dyskowej Samba 280 F:
• regulacja szerokości pokosu od 1,3 m do 2,2 m w zależ-

ności od zastosowanej opcji wyposażenia (bez zgarnia-
czy talerzowych lub z podwójnym zgarniaczem)

• łatwa regulacja i duży zakres kopiowania  bocznego
• zastosowanie trójkąta zaczepowego umożliwiającego 

szybkie i łatwe podczepienie maszyny do ciągnika 
i odczepianie 

• łatwa regulacja systemu odciążenia belki tnącej gwa-
rantująca dokładne koszenie i ochronę darni

• możliwość zamontowania tablic oświetleniowych 
i zastosowania ślizgów wysokiego koszenia

• zastosowanie napędu bezpośrednio na listwę tnąca, 
eliminującego straty mocy i efektywnie wykorzystują-
cego całą szerokość listwy 

Samba 280 F

Dane techniczne SAMBA 280 F

Szerokość koszenia [m] 2,80

Liczba noży [szt.] 14 (7x2)

Obroty WOM ciągnika [obr./min] 1 000

Minimalna moc współpracującego ciągnika [KM] 75 

Wydajność robocza przy V = 12 km/h [ha/h] ~ 3,0 

Szerokość pokosu [m] 1,4–2,2

Długość transportowa [m] 1,45 

Szerokość transportowa [m] 2,9 

Szerokość w układzie roboczym [m] 3,40 

Masa [kg] 550 
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Spotkanie branży rolnej w Ostró-
dzie odbędzie się po raz czwarty 
(20–21 października). Znajdziemy 
tam wszystko, co niezbędne w hodow-
li zwierząt. Targi ZAGRODA są rów-
nież doskonałą okazją do zaczerpnię-
cia fachowej wiedzy, do zapoznania 
się z nowoczesnymi produktami 
i usługami. 

Towarzyszyć im będzie Warmiń-
sko-Mazurska wystawa zwierząt, któ-

rej organizatorami są Warmińsko-Ma-
zurski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go oraz Warmińsko-Mazurska Izba 
Rolnicza. Podczas imprezy na ringu 
wystawowym zostaną zaprezentowa-
ne najlepsze okazy bydła mięsnego, 
bydła mlecznego, koni zimnokrwi-
stych i wielu innych czworonogów. 
Spośród nich zostaną wyłonione 
czempiony. ZAGRODA od kilku lat 
skupia duże grono przedsiębiorców 

i rolników, umożliwia prezentację 
zwierząt, a producentom i dystrybu-
torom pokazuje najnowsze technolo-
gie i rozwiązania. 

Współorganizatorem imprezy jest 
Polska Izba Gospodarcza Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych. Targi zostały 
objęte patronatem honorowym woje-
wody oraz marszałka województwa. 
Więcej na www.zagrodaexpo.pl 

(DA)

Targi Zagroda już w październiku

Słońce, radość i gwar, a pośród 
tego szkolenie dla hodowców bydła 
mlecznego. Fachowe prelekcje, prak-
tyczne pokazy maszyn rolniczych, 
porównywanie wozów paszowych, 
zwiedzanie poletek z kukurydzą – 
czyli kolejny Narodowy Dzień Mlecz-
nej Fermy. Na wyjątkowy charakter 
imprezy wpłynęło połączenie ele-
mentów wystawy, szkolenia, targów 
oraz tzw. dni otwartych.

Wiodącym tematem spotkania 
było przygotowywanie kukurydzy na 
kiszonkę oraz pokaz wozów paszo-
wych wiodących producentów, 
takich jak Samasz, Celikel, Minos 

Agri czy Euromilk, przeprowadzone 
przez dra Zbigniewa Lacha.  Uczest-
nicy mieli również okazję zwiedzić 
poletka z odmianami kukurydzy 
marki Saatbau i Pioneer.

Podczas szkolenia hodowcy mogli 
dowiedzieć się, jak mieć całe stado 
i pola zawsze pod ręką (Monika Cie-
niawska i Jerzy Koronczok, 365farm-
net), monitorować bydło (mgr inż. 
Grzegorz Krasiński, Instytut Przyrod-
niczo-Technologiczny w Falentach) 
oraz w jaki sposób zarządzać ryzy-
kiem chorób zakaźnych w gospodar-
stwie (dr Katarzyna Pankiewicz, Con-
cordia). Poruszone zostały również 

kwestie polskich aminokwasów 
(Tomasz Harciarek, Agro-Sorb i dr 
Adam Radkowski), żywienia bydła 
mlecznego (Mariusz Dobies, Trouw 
Nutrition Polska) i rutyny doju 
(Krzysztof Dembowski, DeLaval). Nie 
można zapomnieć o wykładzie dra 
Zbigniewa Lacha na temat rozrodu 
krów.

Ważnym elementem programu 
było też zwiedzanie, zaopatrzonego 
w dojarnię karuzelową i inne urzą-
dzenia, gospodarstwa Sylwestra 
i Wioletty Imiołek, liczącego przeszło 
500 sztuk bydła mlecznego. 

(A)

Ferma mleczna
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Nawożenie rzędowe to droga do 
zwiększenia wydajności i zmniejsze-
nia kosztów poprzez lepsze umiesz-
czenie nawozu w pobliżu nasion.

Przedni zbiornik iXtra LiFe firmy 
Kverneland może być używany 
w kombinacji z siewnikiem punkto-
wym kompatybilnym z systemem 
ISOBUS dla takich upraw, jak np. 
burak cukrowy, kukurydza, rzepak 
siany punktowo czy ziemniaki lub 
słonecznik. Elektronika obu maszyn 
komunikuje się ze sobą, tak więc 
aplikacja nawozu oraz siew włączają 

się i wyłączają jednocześnie w danym 
rzędzie. Powala to wyeliminować 
nakładanie się rzędów na uwrociach 
oraz w miejscach, które zostały już 
zasiane wcześniej. Jest to szczególnie 
przydatne w pracy na polach z dużą 
ilością klinów oraz o zakrzywionych 
lub nieregularnych kształtach.

Nominalna pojemność przednie-
go zbiornika iXtra LiFe wynosi 1100 l. 
Złącze 2” CAMlock z przodu zbiorni-
ka umożliwia napełnianie lub 
wypompowywanie płynnego nawo-
zu. Ponieważ przedni zbiornik iXtra 

LiFe jest maszyną kompatybilną 
z ISOBUS, operator ma pełną kontro-
lę nad wszystkimi funkcjami z kabi-
ny ciągnika. iXtra LiFe posiada zinte-
growany system mieszania i oczysz-
czania ENFO w standardzie. To inte-
ligentne rozwiązanie optymalizuje 
proces napełniania i oczyszczania 
układu cieczowego, nawet jeśli zbior-
nik jest już napełniony. Dokładna 
aplikacja dawki nawozu ADOB, bez 
strat środków chemicznych oraz 
oszczędność wody są korzystne dla 
środowiska.

ADOB® SB-2
Burak cukrowy, optymalna dawka 330 l/ha

N P2O5 Na MgO Mn B

75,90 kg/ha 6,27 kg/ha 28,05 kg/ha 0,99 kg/ha 0,79 kg/ha 0,25 kg/ha
gęstość 1,30–1,34 g/cm3

ADOB® MA
Kukurydza, optymalna dawka 330 l/ha

N P2O5 K2O MgO Zn S

78,88 kg/ha 15,84 kg/ha 21,12 kg/ha 0,99 kg/ha 0,2 kg/ha 0,79 kg/ha
gęstość 1,26–1,28 g/cm3

ADOB® PO
Ziemniak, optymalna dawka 400 l/ha

N P2O5 K2O MgO Cu S B

80 kg/ha 16 kg/ha 21 kg/ha 1,8 kg/ha 0,8 kg/ha 1,4 kg/ha 0,3 kg/ha
gęstość 1,23–1,25 g/cm3

ADOB® OR
Rzepak, optymalna dawka 440 l/ha

N P2O5 K2O MgO S Zn Mn B

8,36 kh/ha 47,5 kg/ha 53,2 kg/ha 1,28 kg/ha 4,84 kg/ha 0,1 kg/ha 0,12 kg/ha 0,7 kg/ha
gęstość 1,20–1,22 g/cm3

Za jednym przejazdem

Specjalistyczne wieloskładnikowe nawozy płynne ADOB® 
do rzędowej aplikacji podczas siewu i sadzenia roślin
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Pług DSL

borowej hartowanej. Nabywcy pługa 
będą chwalić nowy nabytek. Długo 
prowadzone testy potwierdziły solid-
ność wykonania. Potwierdziły też 
jego sprawność na różnych glebach, 

jednakową skuteczność na powierzch-
ni płaskiej i pagórkowatej. Wysoka 
jakość cechuje zresztą wszystkie pro-
dukty firmy.  Więcej na www. agro-
tom.eu. (MG)

Niedawno firma Agro-Tom z Pogo-
rzeli zaprezentowała swoją nową 
konstrukcję – pług DSL. Cechuje 
go zwarta i lekka konstrukcja. 
Wykonano ją ze stali węglowej 
najwyższej jakości, zapewniają-
cej odpowiednią sprężystość 
oraz wytrzymałość podczas 
pracy.

Pług DSL dedykowany 
jest dla ciągników o mniej-
szej mocy. Wyposażony jest 
w korpusy płużne, odkład-
nice pełne cylindroidalne 
przeznaczone dla wszystkich 
rodzajów gleb, dające spulchnie-
nie w postaci gruzełkowatej. Sze-
rokoś pracy może być regulowana. 
Pozwala to na optymalne dobranie 
odpowiedniej szerokości do głęboko-
ści wykonywanej orki. Wszystkie ele-
menty robocze wykonane są z stali 

TUZ-y, produkty znanej słoweń-
skiej firmy Leśnik, wchodzą na pol-
ski rynek. Rodzinna spółka z 40-let-
nią tradycją oferuje urządzenia dla 
branży rolniczej i komunalnej. Cie-
szą się one dużą renomą m.in. 
w Austrii, Niemczech i Skandyna-
wii. Teraz Leśnik chce dotrzeć także 
do polskich klientów. Asem firmy 

jest TUZ czyli przedni podnośnik 
hydrauliczny z trzypunktowym 
układem zwieszenia (stąd skrótowa 
nazwa sprzętu). Leśnik produkuje je 
w wersji uniwersalnej, przeznaczo-
nej do wszystkich standardowych 
traktorów. Na zamówienie wytwarza 
też TUZ-y dedykowane, dopasowa-
ne do konkretnego modelu ciągnika 

i optymalnie z nim zintegrowane. 
Ma też w swojej ofercie wariant do 
samochodów ciężarowych dopinany 
ze zmienną płytą, dzięki czemu pod-
nośnik może być instalowany na 
różnych pojazdach. W tym przypad-
ku istnieje też możliwość wymiany 
podnośnika na płytę pod pług do 
odśnieżania czy inny osprzęt. Każdy 
TUZ ma odrębny certyfikat  i numer 
seryjny, co jest poświadczeniem jego 
jakości.

Wyłącznym autoryzowanym dys-
trybutorem TUZ-ów w naszym kraju 
jest spółka Leśnik Polska z Łomży. 
Ich jakość rzuca się po prostu w oczy: 
mocna konstrukcja, nowoczesny 
design. Posiada też wyposażenie 
dodatkowe (dostępne opcje) takie jak: 
sterowanie hydrauliczne z joysticka, 
akumulator hydrauliczny (tzw. amor-
tyzator drgań), zwiększający komfort 
pracy oraz zapobiegający uszkodze-
niom podczas transportu i prac, dodat-
kowe gniazda hydrauliczne. Wyposa-
żony jest w dolne i boczne wzmocnie-
nia. W jego konstrukcji zastosowano 
wiele innowacyjnych rozwiązań. Pro-
dukowany jest w Zgrnji Žerjavci, na 
Słowenii od 1976 roku i przez wielu 
uznawany jest za najsolidniejszy 
w swojej klasie.

TUZ Leśnik już dostępny

Jesteśmy na targach AGRO SHOW w Bednarach. Zapraszamy do stoiska 237, sektor A

N O W O Ś Ć
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Ważna 
dyskusja

Będzie to już piąte Forum Rolni-
cze „Gazety Pomorskiej”(5 paździer-
nika w Bydgoszczy). Zaplanowano 
pięć paneli tematycznych. Jeden 
z nich dotyczy problemów związa-
nych ze zwalczaniem afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) i bioasekuracją. 
Udział w nim weźmie m.in. Krzysz-
tof Jażdżewski, zastępca głównego 
lekarza weterynarii. Inny z paneli – 
produkcja mleka, które nadal znaj-
duje się na cenowej huśtawce.  
Będzie także o produkcji bez GMO. 
Ten temat dotyczy nie tylko chowu 
zwierząt, ale i roślin uprawnych. 
Będzie również dyskusja o automa-
tyzacji, robotyzacji i informatyzacji 
w rolnictwie. To bardzo ważny temat 
dla wszystkich, którzy chcą rozwi-
jać swoje gospodarstwa. Porozma-
wiamy również o rolnikach w tzw. 
jesieni życia.

Tradycją forum stała się organiza-
cja panelu dyskusyjnego z udziałem 
obecnego ministra lub wiceministra 
rolnictwa oraz byłych szefów tegoż 
resortu. Polscy rolnicy borykają się 
z wieloma kłopotami. Często z bra-
kiem dochodu. Potrzebne są więc 
zmiany zapewniające opłacalność 
upraw i hodowli.

Przed rokiem w forum Gazety 
Pomorskiej uczestniczyło około 500 
osób. To ważne dla Pomorza i Kujaw 
wydarzenie, warte popularyzacji 
w innych regionach. Trzeba dodać, 
że współorganizatorem forum jest 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Minikowie. Więcej na www.strefa-
agro.pomorska.pl (LT-K)

W ubiegłym roku forum zgromadziło około 500 osób

Podlaski dzień kukurydzy
Podczas niedawnego dnia kukurydzy w szepietowskim PODR swoje odmia-

ny pokazały 24 frmy nasienne. W sumie zademonstrowano ich aż 139, w tym 
sporo atrakcyjnych nowości. Mówił o nich Janusz Malanowski z Syngenty. 
Ponieważ Podlasie jest największym w kraju mlecznym zagłębiem, główny 
akcent wykładów i dyskusji dotyczył kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę. 
Wiele miejsca poświęcono też promocji ziarna konsumpcyjnego. Przydatne 
okazały się więc specjalne konsultacje nt. przyszłości produkcji tej rośliny.

W bieżącym roku plantacje, rekordowe pod względem obszaru, z powodu 
suszy nie zapewniły spodziewanych plonów. Straty sięgają setek milionów 
złotych. Informował o tym szef związku producentów prof. Tadeusz Michal-
ski. Hodowcom bydła może zatem zabraknąć kiszonek i zachodzi obawa, że 
będzie trudno utrzymać stada. Pojawia się nawet groźba kolejnych zmian cen 
mleka, masła i serów... (Z)
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Liczy się każdy kłos
Nieżyjący już Stanisław Kaszubski, jeden z założy-

cieli i filarów firmy BIN, produkującej znane w całej 
Europie silosy zbożowe, zawsze powtarzał, żebyśmy 
właśnie zboże brali w swoje ręce. Był to nakaz szano-
wania tego znanego od stuleci ziarna. Staszek był 
wyjątkowo uczulony na wszelkie objawy jego lekcewa-
żenia i braku poszanowania. Stąd jego pełne zapału 
dążenia do wykonywania należytego zbioru zbóż, sta-
rannego ich przechowywania, przetwarzania. A posia-
dał dar niezwykle rzadki: każdego potrafił przekonać 
o ogromnej wartości chociażby pojedynczego kłosa. 
Na dodatek czynił to używając pięknej polszczyzny, 
rzadko teraz spotykanej…

Nic więc dziwnego, że powstała Kapituła Medalu 
Stanisława Kaszubskiego, która corocznie przyznaje 
wyróżnienie za „propagowanie dobrego przechowy-
wania zbóż w polskim rolnictwie”. Cieszy nas, że nie-
dawno Medal otrzymał Zdzisław Przybyłowski, redak-
tor naczelny Zagrody. (red.)

Medal i pamiątkowy dyplom z rąk Wojciecha Kaszubskiego – syna 
Stanisława (z prawej) i Andrzeja Muszyńskiego (w środku) odbiera 
Zdzislaw Przybyłowski

Czy to pole, czy sad – najważniej-
szym czynnikiem decydującym 
o powodzeniu upraw jest pogoda. Jak 
efektywnie zaplanować opryski 
i pozostałe prace polowe? Jak unik-
nąć dodatkowych kosztów? Jak nie 
stracić czasu na nieprzynoszące efek-
tów działania?  Od tego sezonu 
wsparciem dla rolników i sadowni-
ków jest najnowsza aplikacja mobil-
na – ePlantator – Pogoda Rolnika. 
Aplikacja pozwala zaplanować prace 
dzięki możliwości wcześniejszego 
przewidzenia optymalnych warun-
ków atmosferycznych, osobno dla 
każdego z pól uprawnych. 

Aplikacja umożliwia oznaczanie 
pól na mapie, sprawdzanie panującej 
na nich pogody oraz prowadzenie 
notatek. Jest nowoczesnym połącze-
niem lokalizatora, planera oraz apli-
kacji pogodowej. Przy wielu funk-
cjach, które posiada jest bardzo sku-
teczna, intuicyjna i prosta w obsłu-
dze. 

ePlantator to jedyna tego rodzaju 
aplikacja na polskim rynku. Umożli-
wia oznaczenie nielimitowanej ilości 
pól na mapie z widokiem satelitar-
nym wraz z opisem ich powierzchni 
i rodzajem prowadzonych upraw. 
Ponadto pozwala na szybkie spraw-

dzenie pogody na każdym z nich 
z 5-dniowym wyprzedzeniem. Bardzo 
istotny jest wysoki wskaźnik spraw-
dzalności prognoz sięgający aż 99%. 

To co wyróżnia aplikację wśród 
innych komunikatorów pogodowych 
to możliwość otrzymywania powia-
domień bezpośrednio na telefon, gdy 
tylko pogoda na wybranym obszarze 
zmieni się na optymalną do prowa-
dzenia prac. Dla osób chcących wcze-
śniej przewidzieć korzystne warunki, 
aplikacja umożliwia ich obliczenie 
za pomocą wbudowanego kalkulato-
ra. Ponadto ePlantator posiada funk-
cje umożliwiającą czynienie notatek 
z przeprowadzonych prac, oznacza-
nie płodozmianów oraz wprowadza-
nie kosztów poniesionych na prace 
przy uprawach.  

Twórcy postawili na maksymalną 
użyteczność przy zachowaniu możli-
wie najprostszego sposobu korzysta-
nia z aplikacji.  Użytkownik  musi 
jedynie pobrać aplikację i oznaczyć 
swoje tereny na mapie. 

Aplikacja dostępna jest do darmo-
wego pobrania (możliwość oznacze-
nia 3 pól na mapie) na system Andro-
id. Wersja pro umożliwia oznaczenie 
nielimitowanej liczby pół oraz korzy-
stanie z aplikacji wolnej od reklam 
w cenie 19,99 zł.  (KG)

Pogoda dla rolników
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Gwarancja solidności
Wyroby ze znakiem EXPOM dostępne są w całej Euro-

pie. Głównie wały uprawowe Cambridge, Crosskill, 
kołeczkowe – na przód i tył ciągnika, współpracujące z płu-
gami, agregaty do upraw  przedsiewnych, ścierniskowe, 
talerzowe, kultywatory podorywkowe. W Krośniewicach 
dominuje solidność. Najwyższej klasy park maszynowy 

(plazma, laser) oraz doskonałe materiały (z firm Koenig 
Stahl, Rautarrukki, Starco, Thyssenkrupp), wykwalifiko-
wana załoga gwarantują solidność produktów. Będzie je 
można obejrzeć także podczas Agro Show w Bednarach… 
Niektóre z nich prezentujemy już teraz. Gołym okiem 
widać, że warte są inwestycji.

WIĘCEJ NA WWW.EXPOM.EU

JESTEŚMY NA AGRO SHOW – STOISKO 205, SEKTOR C. ZAPRASZAMY

Prawdziwy Tytan – 8,3 m 
Zastosowany nowoczesny system hydro-

press zapewnia równomierny nacisk wszyst-
kich sekcji wału na glebę. Dzięki specjalnemu 

profilowi pierścienie wału wnikają w glebę 
i powodują jej powierzchniowe zagęszczenie. 

Znaczna waga na metr szerokości powoduje 
wystarczające utwardzenie i wyrównanie war-

stwy ornej. Dzięki temu nie tworzą się głębokie 
koleiny podczas kolejnych przejazdów, 

a z uwagi na lepszą kapilarność gleby uzyskuje 
się znaczne wyższą zdolność wschodów.

Astra – do wszystkich upraw
Brona wirnikowa Astra służy do spulchniania gleby i usuwania 
chwastów. Może być stosowana we wszystkich warunkach gle-
bowych, szczególnie przydatna jest do silnie wyschniętej 
powierzchni. Zastosowane gwiazdy obrotowe doskonale rozbiją 
skorupę gleby. Chwasty są wyrywane i zostaję na powierzchni. 
Brona może być stosowana w niemal wszystkich uprawach 
takich jak: kukurydza, słonecznik, soja itp. przy wysokości roślin 
10–25 cm. Gwiazdy obrotowe wykonane są ze specjalnej stali 
o grubości 15 mm, osadzone na łożyskach kulkowych. Mocowa-
ne są wahliwie do specjalnego zęba sprężynowego zapewniają-
cego odpowiedni nacisk. Duża prędkość pracy brony zmniejsza 
koszty i skraca czas zabiegów pielęgnacyjnych. 

Niezawodny Ajax
Agregat ścierniskowy – gruber Ajax Trio  używany jest do 

pożniwnej i bezorkowej uprawy gleby. Duży prześwit zapobiega 
zapychaniu się maszyny, a ustawienie zębów w trzech rzędach 
powoduje, iż  resztki pożniwne są dobrze wymieszane. Zabez-

pieczenie zębów może być bolcowe lub sprężynowe (podwójna 
sprężyna). Talerze zamontowane na płaskich sprężynach dosko-
nale kruszą i rozbijają bryły gleby. Opcjonalnie gruber może być 
wyposażony w wał V-ring o średnicy 600 mm lub wał sprężyno-

wy o średnicy 480 mm. Zęby zakończone są redlicami z tzw. 
skrzydełkami i wtedy zalecana jest głębokość pracy 15–20 cm, 

a po odjęciu skrzydełek zwiększa się ona do max. 35 cm.    
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W ciągu 20 lat  wystawa gościła 
setki tysięcy, jeśli nie miliony pol-
skich rolników i wydatnie przyczyni-
ła się do unowocześnienia polskich 
gospodarstw. Stała się prawdziwym 
oknem na świat dla ludzi żyjących 
z pracy na roli. Dawne, wojskowe lot-
nisko w Bednarach zmieniło się 
w miejsce, w którym można zobaczyć 
najnowocześniejsze maszyny i urzą-
dzenia. Wystawa potrwa cztery dni. 

Czwartek, 20 września to „dzień 
branżowy”. To jedna z wprowadzo-
nych w tym roku przez organizato-
rów nowości. Każda firma ma szansę 
zaprezentować swoją ofertę przed 
licznym gronem zaproszonych part-
nerów biznesowych, przedsiębior-
ców rolnych i innych osób związa-
nych z branżą.   

Piątek, 21 września – tradycyj-
nie już będzie „dniem dla szkół”. Już 
o godz. 10:00 rozpocznie się finał 
ogólnopolskiego konkursu „Mecha-
nik na medal”, a zaraz po nim, 
o godz. 11:30, finał konkursu prze-
znaczonego dla uczniów mechaniza-

cji rolnictwa „Młody mechanik na 
medal”. Piątek to również pierwszy 
dzień pokazów – zostaną zaprezen-
towane maszyny do uproszczonej 
uprawy roli i siewu. Pokazane zosta-
ną również rozsiewacze nawozów 
mineralnych oraz ciągniki przysto-
sowane do zabiegów agrotechnicz-

nych pracujące w systemie rolnic-
twa precyzyjnego.

Sobota i niedziela, 22–23 wrze-
śnia, to „Dni dla wszystkich  zwie-
dzających.” Również odbywać się 
będą pokazy rolnictwa precyzyjnego 
oraz prezentacje maszyn na pasie 
startowym. (HS)

Po raz dwudziesty!

Na tegorocznym Zjeździe Kujawia-
ków znowu było tłoczno. Na biesiadę 
przybyli goście nie tylko z innych 
regionów kraju, ale też z zagranicy. 
Sprawcą całego „zamieszania” był 
jego pomysłodawca i zarazem organi-
zator Janusz Borkowski, założyciel 
słnnego w świecie „Krukowiaka” – 
fabryki maszyn rolniczych. W rodzin-
nym Redczu stworzył aż cztery muzea: 
gospodarstwa wiejskiego, oręża, nauki 

i techniki, kolei oraz młotka i gwoź-
dzia. Jakby tego było mało podczas 
niedawnego zjazdu otwarto bramy 
piątego – muzeum pożarnictwa. 
Wszystkie pełne są ciekawych ekspo-
natów, wszystkie dowodzą, że na 
Kujawach niegdyś wiele się działo, 
wszystkie wyszperane w okolicznych 
gminach...

Tradycyjnie podczas imprezy 
przygrywała młodzieżowa orkiestra 

dęta z Bądkowa, występowały zespo-
ły ludowe – „Harmonia” z Lubienia, 
„Kruszynioki” z Kruszyna oraz kaba-
ret Marka Mality i Iwony Niedziel-
skiej. Swoją sprawność prezentowała 
również włocławska chorągiew rycer-
ska. Ogłoszono też wyniki ogólnopol-
skiego konkursu poetyckiego „Złoty 
Kruk”, w którym pierwszą lokatę 
przyznano Krystynie Gradowskiej. 
Za pisarską twórczość nagrodzono 
Władysława Małkowskiego a za rzeź-
bę Jana Wójkowicza. Jak zwykle zaba-
wa trwała aż do świtu. Nie zabrakło 
żołnierskiej grochówki, pieczeni, 
specjalnych płynów.  (IN)

Janusz 
Borkowski – 
pomysłodawca 
i organizator 
Zjazdu 
Kujawiaków

Na Kujawach się działo i dzieje
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Panie prezesie. Niebawem AGRO-
MIX będzie świętował 30-lecie ist-
nienia. Byliśmy w Rojęczynie pod 
koniec ubiegłego stulecia. Przyzna-
jemy, że nie do końca podzielaliśmy 
Pana optymizm i wiarę w dalszy 
rozwój przedsiębiorstwa – czasy 
były trudne. A ono szybko stało się 
jedną z wiodących firm na rynku 
polskim: sprzedajecie maszyny rol-
nicze najlepszych światowych pro-
ducentów. Osiągnął Pan ogromny 
sukces. Za jaką cenę?

Każdy sukces okupiony jest ciężką 
pracą, nie inaczej było też w naszym 
przypadku. Cena na początku działal-
ności firmy jest zawsze bardzo wyso-
ka, to godziny za biurkiem, tysiące 
przejechanych kilometrów autem 
i bardzo mało czasu na cokolwiek 
innego, później można sobie pewne 
rzeczy wypracować. 

I co dalej?
Planujemy dalszy rozwój. Chce-

my też zapewnić naszym klientom 
perfekcyjną obsługę. 

Niedawno został Pan wybrany 
szefem Polskiej Izby Gospodarczej 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Jest 
to niezależna organizacja samorzą-
du gospodarczego o charakterze 
branżowym. Do PIGMiUR zapisała 
się prawie setka firm. Jakie są głów-
ne cele Izby?

Na dziś Izba zrzesza 101 firm. Od 
samego początku celem PIGMiUR 
było wspólne działanie na rzecz pol-
skiego rolnictwa. Wiadomo przecież, 
że duży może więcej. Takie hasło 
nam przyświecało i przyświeca do 
dziś. Reprezentując tak wielką grupę 
przedsiębiorstw jesteśmy godnym 
partnerem do rozmów dla minister-
stwa czy organizacji rządowych. 

Słyniecie głównie z organizowa-
nych w wielu miejscach kraju 
wystaw i targów rolniczych. To 
ogromne przedsięwzięcia: tysiące 
wystawców z całego świata – produ-
centów  nie tylko maszyn, dziesiątki 
tysięcy zwiedzających. Czemu służą 
imprezy targowo-wystawiennicze?

Jeśli chodzi o wystawców to oczy-
wiście zaprezentowaniu swojej ofer-
ty. Nasze wystawy zwykle przyciąga-
ją sporo zwiedzających. Jak pokazują 
badania, wielu z nich to nowi klien-
ci, bardzo ważni dla każdego przed-
siębiorcy. Zwiedzający mogą obejrzeć 
i porównać wiele marek w jednym 
miejscu. Co najważniejsze mogą tego 
dokonać podczas ich pracy.

Izba prowadzi też Akademię 
Handlu i Zarządzania PIGMiUR. 
Dla kogo i z jakim skutkiem?

Jest to oczywiście skierowane do 
naszych członków. Organizujemy 
szkolenia dla pracowników i manag-

mentu firm zrzeszonych w Izbie. 
Firmy chętnie z nich korzystają i są 
zadowolone.

Na czym polega współpraca ze 
szkołami i uczelniami rolniczymi? 
Na czym polega akcja Firma Przyja-
zna Edukacji Rolniczej?

Mamy taką platformę dla nauczy-
cieli. Tam zgłaszają nam swoje zapo-
trzebowanie na materiały do szkole-
nia młodzieży. Tego bardzo brakuje 
w szkołach związanych z rolnictwem. 
Firmy zrzeszone w Izbie dostarczają 
nam bardzo wielu cennych informa-
cji, z których właśnie korzystają szko-
ły. Owe firmy otrzymują tytuł – Przy-
jaznej Edukacji Rolniczej. 

Teraz tworzymy specjalistyczny 
podręcznik dla szkół średnich. Pod-
czas Agro Show odbędzie się spotka-
nie z nauczycielami oraz debata 
poświęcona temu podręcznikowi. 
Izba już zaprezentowała jego zarys.

Czego Panu życzyć z okazji jubi-
leuszu 30-lecia  AGROMIX-u  i 20-le-
cia Agro Show?

Czas płynie szybko: Agromix 
30-lecie będzie obchodził za rok 
a Agro Show 20-lecie teraz. Życzę 
wszystkim członkom PIGMiUR oraz 
sobie, aby nam nigdy nie zabrakło 
chęci do dalszego rozwoju i ulepsza-
nia wprowadzanych projektów. 

(red)

Zapracowaliśmy na sukces
Rozmowa z Józefem Dworakowskim, szefem PIGMiUR





18

Jedną z podstaw tego planu jest prze-
konanie, że dochody polskich rolni-

ków są za małe, a polskie rolnictwo 
jest zbyt uzależnione od importu nie-
których produktów z zagranicy. Drugą 
jego (rolnictwa, nie "Planu dla wsi") 
słabością jest to, że z obecną niską 
kondycją polskich gospodarstw rol-
nych w ogóle nie liczy się ani prze-
twórstwo spożywcze ani handel, które 
to - zarówno przetwórstwo jak i han-
del - polskie są głównie dlatego, że 
znajdują się na terenie Polski. Bo ich 
właściciele Polakami przeważnie nie 
są. 

Chłop potęgą będzie i basta
Jednym ze sposobów zwiększenia 

dochodów polskich rolników będzie 
podniesienie (z 86 litrów obecnie do 
100 litrów na 1 ha) dopłat do paliwa 
rolniczego, a także objęcie tymi dopła-
tami paliwa zużywanego w chowie 
bydła (do 30 litrów na jedną sztukę 
przeliczeniową). Drugi sposób pod-
niesienia dochodów gospodarstw rol-
nych będzie polegał na stworzeniu, 
a właściwie na zwiększeniu (z równo-
wartości 20 tys. zł do 40 tys. zł rocz-
nie) sprzedaży produktów nie objętej 
podatkiem dochodowym. Po przekro-
czeniu tej granicy podatek od sprze-
daży produktów będzie bardzo niski 
(2 proc.). Przy tym rolnik będzie mógł 
sprzedawać produkty zarówno nie-
przetworzone jak i przetworzone. 
I nie tylko nabywcom indywidual-
nym, ale także do sklepów, restaura-
cji, stołówek itp. O możliwość takiej 
sprzedaży nie będzie musiał się nawet 
ubiegać, wystarczy, że zgłosi ją sto-
sownej inspekcji. 

W ramach uniezależniania się pol-
skiego rolnictwa od zagranicy, w "Pla-
nie dla wsi" przewiduje się zmniejsze-

nie importu białka paszowego, czyli 
śruty sojowej i zwiększenie w jej miej-
sce uprawy roślin bobowatych i  soi. 
Wykorzystywane będzie także białko 
paszowe z roślin rzepaku. 

Rolnictwo w Polsce służyć będzie 
nie tylko produkcji bezpiecznej (bez 
GMO) i wysokiej jakości żywności, 
oprócz tego wytwarzać będzie także 
surowce do wyrobu kosmetyków, 
parafarmaceutyków, tkanin oraz kom-
pozytów i materiałów budowlanych. 
Wzrośnie jego rola  w produkcji ener-
gii ze źródeł odnawialnych (biomasa 
dla biogazowni). 

Na większe wsparcie będą mogły 
liczyć gospodarstwa rolne na tere-
nach górskich. Służyć temu będą 
programy zwiększenia pogłowia 
bydła, zwłaszcza ras mięsnych, 
a także owiec i kóz. Na razie w wiel-
kości pogłowia bydła ras mięsnych 
Polska zajmuje w Unii Europejskiej 
dopiero 12 miejsce, jeszcze dalszą 

pozycję ma pod względem wielkości 
pogłowia owiec - 19 miejsce. Na tere-
nach górskich promowany będzie 
także rozwój winiarstwa. 

Wzmocnieniu pozycji przetargo-
wej gospodarstw rolnych w kontak-
tach z przetwórstwem i handlem słu-
żyć będzie utworzenie Narodowego 
Holdingu Spożywczego, od którego 
rozpocznie się proces repolonizacji 

sprzedanego zagranicznym podmio-
tom zakładów przemysłu spożywcze-
go. Przewiduje się, że rolnicy staną 
się, tak jak jest to w krajach na zacho-
dzie Europy, współwłaścicielami 
cukrowni, zakładów zbożowych, mię-
snych, mleczarskich, drobiarskich, 
przetwórni owoców i warzyw, a także 
przedsiębiorstw sprzedających ich 
produkty zagranicę. 

Za granicą interesów polskich rol-
ników strzec będą zatrudnieni w kra-
jach importujących polską żywność 
radcy rolni. 

Polski rolnik nie będzie też już, tak 
jak obecnie, bezradny w przypadku 
klęsk żywiołowych. Po pierwsze, 
wprowadzony zostanie system zwięk-
szenia żyzności gleb oraz poprawy 
wskaźnika ich kwasowości (ph), m.in. 

Plan dla wsi (przedwyborczy)
W okresie trzech ostatnich lat problemy rolnictwa i wsi znalazły się 
w centrum uwagi polskiego rządu. Rolnictwo wyrosło nagle na jedną 
z najważniejszych dziedzin polskiej gospodarki, a nawet na jej największą 
w przyszłości szansę. Na fali tego zainteresowania zrodził się rządowy 
"Plan dla wsi", który po dokładnym rozpisaniu stanie się drogowskazem 
rozwoju obszarów wiejskich. 

Polskie rolnictwo jest w swej masie nadal 
zacofane, a miarą tego zacofania jest niska 
wydajność pracy. W krajach UE niższa niż 
w Polsce jest ona tylko w Rumunii. 
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przez wapnowanie. Po drugie, w walce 
z klęską suszy wesprze rolników regu-
lacja stosunków powietrzno-wodnych 
w glebie, wdrożony zostanie także 
program retencji wraz z nowocze-
snym systemem irygacyjnym. Dopiero 
wtedy polski chłop stanie się europej-
ską potęgą.

Celem nie jest wieś, celem 
jest władza

U podstaw poglądu na temat rze-
komo wielkiej roli rolnictwa w pol-
skiej gospodarce legły, zdaje się, jego 
sukcesy w handlu zagranicznym żyw-
nością, w którym od kilku lat utrzy-
muje się licząca się przewaga ekspor-
tu nad importem. Tyle, że jest ona 
zasługą nie tyle polskiego rolnictwa, 
co polskiego, rzeczywiście już nowo-
czesnego przemysłu spożywczego. 
Polskie rolnictwo jest w swej masie 
nadal zacofane, a miarą tego zacofania 
jest niska wydajność pracy. W krajach 
UE niższa niż w Polsce jest ona tylko 
w Rumunii. 

Udział rolnictwa w Produkcie Kra-
jowym Brutto naszego kraju wynosi 
około 2,5 proc., podczas gdy jego 
udział w zatrudnieniu jest 4-krotnie 
większy i wynosi 10 proc. Ponad poło-
wa gospodarstw rolnych w Polsce 
posiada mniej niż 5 ha użytków rol-
nych i zdecydowana większość z nich 
nie ma prawie żadnych związków 
z rynkiem.  

Proponowane w "Planie dla wsi" 
przedsięwzięcia mają na ogół "ręce 
i nogi", tyle że w nijakim stopniu nie 
odnoszą się do obecnej struktury 
agrarnej, a nawet, na swój sposób, 
będą służyć jej petryfikacji. Tymcza-
sem to ta właśnie struktura jest głów-
ną przyczyną niskiej wydajności 
pracy i tak samo niskich dochodów 
polskich rolników. 

Pod względem wartości produkcji 
rolnej wyprzedza Polskę sześć krajów 
UE, w tym także posiadająca 8 razy 
mniej użytków rolnych Holandia. 
Udział naszego kraju w produkcji rol-
nej UE wynosi niespełna 6 proc., 
podczas gdy udział Polski w liczbie 
ludności całej UE wynosi 7,5 proc. 
Już z tych dwóch liczb można wycią-
gnąć wniosek, że polskie rolnictwo 

nie jest w pełni samowystarczalne, 
z czego wynika drugi wniosek, że pol-
ski przemysł spożywcy przetwarza 
także surowce z importu. M.in. takie 
jak tytoń, ryby, żywiec wieprzowy, 
kakao, słód jęczmienny itd. Z tego 

względu dążenie do zwiększenia pro-
duktywności polskich gospodarstw 
rolnych jest jak najbardziej zasadne. 
Ale połączone powinno być z ciągłym  
zmniejszaniem ich liczby. 

Niewątpliwie na pochwałę zasłu-
gują zamiary zwiększenia urodzajno-
ści polskich gleb oraz stworzenie sys-
temu retencji ułatwiającego walkę 
z suszą. Na pochwałę zasługuje także 
pomysł zwiększenia pogłowia bydła, 
owiec i kóz. Wskazane by to było 
zresztą nie tylko w górach. 

Z uznaniem można przyjąć propo-
zycję rozszerzenia przez gospodar-
stwa rolne tzw. sprzedaży bezpośred-
niej, można mieć jednak wątpliwości 
co do jej przyszłych rozmiarów i wpły-
wu na poziom dochodów rolników. 
Z cywilizacyjnego punktu widzenia 

jest to w końcu rejterada z podstawo-
wego czynnika postępu, jakim jest 
podział pracy.

Mało realny, a przy tym nieszcze-
gólnie potrzebny wydaje się natomiast 
pomysł "repolonizowania" przemysłu 
spożywczego, w tym także propono-
wanie w nim współwłasności rolni-
ków. Byłoby to bardzo trudne, zwłasz-
cza przy takiej jak teraz strukturze 
agrarnej. Szybkie unowocześnienie 
polskiego przetwórstwa spożywczego 
jest głównie zasługą obcego kapitału, 
który w dodatku nie okazuje się teraz 
nadmiernym zdziercą. Śmieszy 
zwłaszcza zarzut wycofania produkcji 
z blisko 60 cukrowni, skoro 18 pracu-
jących obecnie wytwarza więcej 
cukru, niż kiedyś 76 zakładów tej 
branży.  

W sumie "Plan dla wsi" będzie 
w dużej części usuwaniem nie tyle 
przyczyn, ile objawów  obecnej słabo-
ści polskiego rolnictwa i wsi. 

Ma ten plan jednak tę nieocenioną 
zaletę, że służy utrzymaniu licznego 
wiejskiego elektoratu w przekonaniu, 
że jest alfą i omegą w polskim życiu 
politycznym. Kto ma głosy wsi, ten ma 
władzę. I chyba głównie o to chodzi.

Edmund Szot

Ma ten plan jednak tę nieocenioną zaletę, że 
służy utrzymaniu licznego wiejskiego elektoratu 
w przekonaniu, że jest alfą i omegą w polskim życiu 
politycznym. Kto ma głosy wsi, ten ma władzę. 
I chyba głównie o to chodzi.
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Moim zdaniem, per saldo Polska 
pozostanie eksporterem zbóż, 

gdyż ich sprzedaż za granicę będzie 
prawdopodobnie większa od impor-
tu, który od lat utrzymuje się na 
poziomie 1,5 mln do 2,5 mln ton – 
ocenia Wiesław Łopaciuk, ekspert 
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej. – Ten 
import jest spowodowany m.in. tym, 
że podczas gdy u nas jest jeszcze 
przednówek, w Rumunii czy na 
Węgrzech żniwa trwają już w całej 
pełni. 

Zbożowym plantacjom pogoda 
była w tym roku nieprzychylna nie 
tylko w Polsce. Zdaniem Międzyna-
rodowej Rady Zbożowej zbiory zbóż 
w Unii Europejskiej wyniosły w tym 
roku 281,2 mln ton i są o 8,5 proc. 
mniejsze niż w poprzednim sezonie, 
w tym u największych ich producen-
tów, tj. we Francji są o 6,9 proc. 
mniejsze, w Niemczech o 18,9 proc. 
mniejsze, a w Rumunii aż o 21,5 
proc. mniejsze. We Francji zbiory 

ziarna zbóż oblicza się 63,5 mln ton, 
w Niemczech na 37 mln ton. 

Susza nie ominęła także Rosji, 
gdzie zbiory zbóż obniżyły się o 18,5 
proc., tj. do 103,9 mln ton oraz Ukra-
iny, gdzie spadek zbiorów oblicza się 
na 3,4 proc., do 63,3 mln ton. 

Niższe w tym roku plony i zbiory 
zbóż spowodowały najpierw nie-
znaczny wzrost ich cen w porówna-
niu z ubiegłym rokiem, ale począw-
szy od 10 sierpnia br. światowe ceny 
zbóż ponownie spadają. Bo wyraźny 
spadek ich zbiorów wystąpił tylko 

w Europie i światowe zbiory zbóż 
będą w tym roku tylko o 40,6 mln 
ton, tj. o 1,5 proc. mniejsze niż w roku 
2017. Natomiast w Polsce ceny zbóż 
ciągle jeszcze rosną. 

– Za tonę pszenicy konsumpcyj-
nej rolnicy otrzymują obecnie od 800 
do 850 zł – informuje Tadeusz Szy-
mańczak, rzecznik prasowy Polskie-
go Związku Producentów Roślin 
Zbożowych. – Cena tony pszenicy 
paszowej jest o 50 do 70 zł niższa. 

Niewiele, bo tylko o kilkadziesiąt 
złotych na tonie niższe są ceny 

Zboża nie sypnęły ziarnem
Suche tegoroczne lato, tak sprzyjające wysokim urodzajom owoców, 
znacznie mniej hojne okazało się dla plantacji zbóż. Zdaniem Głównego 
Urzędu Statystycznego, zbiory podstawowych rodzajów zbóż w Polsce 
wyniosły około 24 mln ton i były o 3,8 mln ton, tj. o 14 proc. mniejsze niż 
przed rokiem. Wraz z kukurydzą, której zbiory oblicza się na około 4 mln 
ton, będzie to w tym roku około 28 mln ton, czyli mniej więcej tyle, ile 
wynosi krajowe zużycie zbóż. 

Z danych zebranych od komisji powołanych 
przez wojewodów wynika, że suszą dotkniętych 
zostało około 130 tys. gospodarstw. 
Spowodowane przez nią straty ocenia 
się na 3,5 mld zł. 
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innych zbóż, w tym zwłaszcza pszen-
żyta i żyta. W sumie są one wyższe 
niż przed rokiem. Cena kukurydzy 
oscyluje na poziomie około 700 zł za 
tonę.

Nawiasem, ceny zbóż w Polsce 
nie odbiegają zbytnio od cen świato-
wych. Np. australijskie ministerstwo 
rolnictwa szacuje, że w sezonie 
2018/2019 średnie ceny pszenicy 
twardej utrzymają się na poziomie 
243 USD, czyli około 900 zł za tonę, 
a światowe ceny kukurydzy wyniosą 
około 170 USD, czyli około 630 zł za 
tonę. 

Konsumenci obawiają się, że wyż-
sze w tym roku ceny zbóż pociągną 
za sobą wzrost cen pieczywa oraz 
innych produktów zbożowych, tj. 
makaronów, kasz, płatków itp. Otóż, 
jak zapewniają niektórzy ekonomi-
ści, nie ma do tego istotnych pod-
staw. Do bezpośredniego spożycia 
trafia w Polsce tylko około 4,8 mln 
ton zbóż, czyli w tym roku byłoby to 
około 17 proc. całości zbiorów. 
Znacznie większe – ponad 17 mln 
ton, czyli ponad 60 proc. zbiorów – 
jest w Polsce zużycie zbóż na pasze. 
Jeśli więc byłoby się już czego oba-
wiać, to wzrostu kosztów produkcji, 
a więc i podwyżek cen mięsa.  

Udział rolnika w cenie pieczywa 
wynosi zaledwie kilkanaście proc. 
i chyba większy wpływ na jego cenę 
mają np. koszty transportu, czyli ceny 
paliw. Inna rzecz, że polscy piekarze 
zawsze jakiś tam powód do podnie-
sienia cen swoich produktów znajdą. 
Ale i nie ma się czemu dziwić, gdyż 
mocno w Polsce rozdrobniona branża 
piekarska ma niewielką siłę przetargo-
wą w handlu ze skoncentrowanym 
przemysłem młynarskim. A to on 

decyduje o cenach mąki. I to ten prze-
mysł może być głównym beneficjan-
tem tegorocznej suszy. 

Z danych zebranych od 1311 
komisji powołanych przez wojewo-
dów w 2098 gminach wynika, że 
suszą dotkniętych zostało około 130 
tys. gospodarstw i zniszczyła ona 
uprawy na powierzchni 3,5 mln ha. 
Spowodowane przez nią straty oce-
nia się na 3,5 mld zł. 

Dla gospodarstw, w których skut-
kiem suszy wystąpiły większe straty, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi przygotowało pomoc w łącznej 
wysokości ponad 800 mln zł. Gospo-
darstwa, w których straty przekro-
czyły 70 proc. wartości produkcji, 
mogą liczyć na odszkodowanie 
w wysokości 1000 zł do 1 ha użytków 
rolnych. Proporcjonalnie mniejszej 

pomocy państwa mogą oczekiwać 
zagrody, w których straty mieszczą 
się w przedziale 30–70 proc. wartości 
produkcji. Na pomoc mogą liczyć 
także właściciele dotkniętych suszą 
zarybionych stawów, w wysokości 
300 zł do 1 ha.

Dodatkową pomocą dla poszko-
dowanych gospodarstw mają być 
preferencyjne kredyty na wznowie-
nie produkcji rolnej, poręczenie 
i gwarancja spłaty wcześniej zacią-
gniętych kredytów oraz ulgi w spła-
tach czynszu dzierżawnego, a nawet 
umorzenie tych płatności. Możliwe 
będzie także ubieganie się o spłatę 
przez Agencję Restrukturyzacji 
Modernizacji Rolnictwa oprocento-
wania zaciągniętych przez gospodar-
stwa kredytów.

 Rolnicy mogą liczyć również na 
ulgi w podatku gruntowym oraz na 
odroczenie wpłat składek na Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go. Tu jednak Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi próbuje się już rządzić 
nie całkiem swoimi pieniędzmi. 

Dla porównania: w niemieckim 
rolnictwie, gdzie susza wystąpiła w 8 
landach, spowodowane przez nią 

straty oceniono na 680 mln euro, 
czyli na blisko 3 mld zł. Pomoc rzą-
dowa i regionalna (ze strony landów) 
wyniesie 340 mln euro, czyli około 
1,5 mld zł. Być może, dzięki tej 
pomocy uda się uratować część 
zagrożonych bankructwem niemiec-
kich zagród. Ich liczbę ocenia się 
obecnie na około 10 tys., tj. na 3 
proc. 

Na koniec taka refleksja. Otóż 
suche i upalne tegoroczne lato przez 
niektórych klimatologów uznane 
zostało za pierwszy letni sezon bli-
skiego już, choć rozciągniętego na 
kilkadziesiąt lat,  końca... obecnej 
cywilizacji. Ich zdaniem, w przy-
szłym i w następnych dziesięciole-
ciach można się spodziewać dalszego 
szybkiego pogarszania się warunków 
do produkcji żywności, głównie 

w wyniku niedostatku wody. Coraz 
wyraźniejszemu ocieplaniu się kli-
matu Ziemi mają przy tym towarzy-
szyć gwałtowne zjawiska atmosfe-
ryczne, takie jak huragany i gradobi-
cia, a także powodujące duże straty 
powodzie. Rolnictwo stanie w tej 
sytuacji przed trudnym zadaniem 
sprostania nowym warunkom, w któ-
rych najważniejszą przeszkodą 
w zwiększaniu produkcji stanie się 
brak czy tylko niedostatek wody. Dla-
tego najważniejszym i najpilniejszym 
obecnie zadaniem jest budowa tysię-
cy zbiorników retencyjnych umożli-
wiających prowadzenie melioracji 
nawadniających (irygację) oraz desz-
czowanie upraw. Być może, trzeba 
będzie także poszukać mniej wodo-
chłonnych roślin i stosować bardziej 
chroniącą wodę agrotechnikę. 
W oczywisty sposób wpłynie to na 
zwiększenie kosztów produkcji rolni-
czej i na wzrost cen żywności. Pie-
niądze na ten cel na pewno się wów-
czas znajdą. Bo w końcu czego to 
człowiek nie zrobi dla zapewnienia 
sobie pożywienia, czyli dla utrzyma-
nia życia?! 

Anna Grabowska

Gospodarstwa, w których straty przekroczyły 
70 proc. wartości produkcji, mogą liczyć na 
odszkodowanie w wysokości 1000 zł do 1 ha 
użytków rolnych.
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Ech, sąsiad miał w tym roku ładny 
łan najnowszej odmiany, wezmę 

od niego i będzie tanio. Po co mi drogi 
kwalifikat. Prawie nikt go nie kupuje. 
No, może z wyjątkiem sąsiada. Ale 
jego stać, ma kasę, najnowsze maszy-
ny i terenówkę. A swoją drogą, cieka-
we, jak on to robi. Wciąż jakieś dopła-
ty dostaje. Hektarów mamy tyle samo, 
a stać go na to wszystko. Z mieszalni 
pasz to do niego przyjeżdżają po 
zboże, cenę dostaje najwyższą w oko-
licy, a ja doprosić się nie mogę, żeby 
w ogóle ode mnie kupili. Że niby nie 
spełnia wymogów. No to lecę do sąsia-
da po nasiona. Muszę tylko mu powie-
dzieć, że chcę do koryta, a nie do 
siewu, bo inaczej mi nie sprzeda. 
Podobno nie wolno, bo odmiana jakaś 
chroniona jest. Tak robią wszyscy. No, 
prawie wszyscy, bo mój sąsiad nie. 
Czy oni się mylą? 

Pominę w tym miejscu kwestię, 
że siew nabytych nasion nielicencjo-
nowanych (tj. bez urzędowej etykie-
ty) narusza wyłączne prawo, gdyż 
o tym będzie na zakończenie tego 
tekstu. Na początek zastanówmy się 
nad kalkulacjami i podejmowanymi 
decyzjami. Najbardziej przekonują te 
opierające się na cenach dzisiejszego 
dnia. Sęk w tym, że produkcja rolni-
cza to nie dzień dzisiejszy –  to 
pewne określone sezony i cykle pro-
dukcyjne. Decyzja dziś podjęta przy-
nosi efekty za pół roku, za rok lub 
jeszcze później. Jednak wielu z nas 
ma tę ułomność, że nad przyszłe 
zyski przedkłada niechęć do wyż-
szych kosztów ponoszonych dzisiaj. 
A kwalifikowany materiał siewny, 
który kosztuje dwu- lub nawet trzy-
krotnie więcej niż własny, dla tych 
wielu jest dzisiaj czystą stratą. 

Interesuje nas korzyść natychmia-
stowa. Zysk zbyt odległy w czasie jest 
mniej atrakcyjny, bo wewnętrzny 
księgowy w naszej głowie to materia-

lista, który nie bierze nic na wiarę. 
Dziś nie płacisz, dziś zyskałeś. Korzy-
ści z kwalifikatu wydają się takie nie-
uchwytne. Zdrowsze rośliny 
i oszczędność na pestycydach? 
A może to wpływ korzystnego układu 
pogodowego. Wyższy plon? Postęp 
odmianowy? A może to tylko wpływ 
łagodnej zimy i wyższych opadów 
w czerwcu. Tu efekty są widoczne 

dopiero po zamknięciu cyklu produk-
cyjnego. Dlaczego nie dajemy wiary 
doniesieniom nauki, że w obecnych 
czasach do zwiększenia zbiorów 
i poprawy ich jakości w 80 proc. 
przyczynia się postęp odmianowy? 
Już nie wystarczy, jak kiedyś, sypnąć 
więcej nawozu lub wykonać dodatko-
wy oprysk. Owszem, trzeba dbać 
o plantację, sukces jednak zaczyna 
się od siewu.

Dlaczego większość rolników 
w Polsce sieje tak mało kwalifikatu? 
Za drogi? Wystarczy, jeśli dzięki lep-
szemu materiałowi siewnemu nastąpi 
wzrost plonu o 5 proc., bo wtedy 
wyższy koszt nasion już się zwróci. 
No tak, ale to dopiero po żniwach, za 
kilka miesięcy, a nasiona trzeba 
wysiać teraz.

Rolnicy mogą również skorzystać 
z odstępstwa rolnego. Gdyby nie usta-
wowy zapis o możliwości użycia do 
siewu materiału z własnego zbioru, 

siew odmian objętych ochroną praw-
ną byłby możliwy tylko i wyłącznie 
jako licencjonowany, kwalifikowany 
materiał siewny. W ramach odstęp-
stwa rolnego rolnicy mogą siać wła-
sne zbiory chronionych odmian zbóż, 
rzepaku, niektórych roślin strączko-
wych oraz ziemniaków bez pisemnej 
zgody hodowcy. W zamian mają oni 
obowiązek uiszczenia opłaty dla 

hodowcy za skorzystanie z tego przy-
wileju. Na dodatek, nie zawsze trzeba 
płacić hodowcy za siew jego odmia-
ny.

Rolnik nie ma obowiązku uiszcze-
nia ustawowej opłaty dla hodowcy 
(50 proc. stawki licencyjnej) za wyko-
rzystanie odmiany do siewu, jeżeli 
spełniony został jeden z niżej wymie-
nionych warunków:

1. Wysiany został kwalifikowany 
materiał siewny, czyli posiadający 
świadectwo kwalifikacji nasion. 
Każde opakowanie takiego materiału 
musi być oznakowane urzędową ety-
kietą, na której wskazana jest m.in. 
nazwa odmiany oraz widnieje numer 
partii materiału siewnego i stopień 
kwalifikacji. Te same dane muszą się 
znaleźć na fakturze wystawianej 
kupującemu. Radzimy żądać wysta-
wienia faktury, gdyż uprawnia ona do 
uzyskania dopłaty z ARiMR, a jedno-
cześnie stanowi dowód w przypadku 

Czas siewów
Rolnik decyduje, czy swoje pola obsieje materiałem kwalifi kowanym, 
czy nasionami z własnego zbioru. Rolnik również decyduje, czy wysieje 
odmianę chronioną wyłącznym prawem, czy odmianę, która takiej 
ochronie prawnej nie podlega.

Nielicencjonowana produkcja materiału siewnego jest 
piractwem, czyli działaniem nielegalnym, które szkodzi 
wszystkim: rolnikom, fi rmom nasiennym, a przede wszystkim 
hodowcom. Piractwo nasienne jest nastawione na wysoki 
zysk przy minimalnych kosztach produkcji i zazwyczaj oferuje 
nasiona złej jakości, porażone chorobami, niewłaściwie 
zaprawione i przechowywane. 
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kontroli ze strony hodowcy lub Agen-
cji Nasiennej.

2. Odmiana wysianych nasion 
z własnego zbioru nie jest objęta ochro-
ną lub hodowca zrezygnował z opłat 
i podał to do publicznej wiadomości.

3. Gospodarstwo należy do szcze-
gólnie uprzywilejowanych tzw. drob-
nych rolników i posiada mniej niż 10 
ha dla ziemniaka, a dla pozostałych 
gatunków mniej niż 25 ha wszystkich 
gruntów rolnych (własnych i dzierża-
wionych, uwzględniając również 
grunty np. pod sadami, stawami, 
użytkami zielonymi lub zabudowa-
niami gospodarskimi).

Wyłącznie od decyzji rolnika 
i powierzchni jego gospodarstwa zale-
ży więc, czy będzie on zobowiązany 
do uiszczenia opłaty dla hodowcy.

Jeżeli rolnik zdecyduje się na 
siew odmiany objętej ochroną praw-
ną, musi pamiętać, że może to być 
wyłącznie:

1. Kwalifikowany materiał siew-
ny (nie trzeba uiszczać opłaty dla 
hodowcy), lub

2. Materiał z własnego zbioru 
(wymagane jest uiszczenie opłaty 
dla hodowcy bez wezwania, 30 dni 
po siewie).

Naruszenie wyłącznego prawa 
podlega prawu karnemu. Dlatego 
każdy koniecznie musi wiedzieć, że 
naruszeniem wyłącznego prawa jest:

1. Siew nabytego (drogą kupna, 
wymiany, darowizny itp.) ziarna 
paszowego lub konsumpcyjnego 
odmiany objętej ochroną prawną. Do 
siewu takich odmian można kupować 
wyłącznie kwalifikowany materiał 
siewny. Dotyczy to każdego gospo-

darstwa, niezależnie od jego 
powierzchni oraz celu wykonania 
zasiewu (np. poplon lub wsiewki).

2. Oferowanie z przeznaczeniem 
do siewu materiału odmiany objętej 
ochroną prawną bez pisemnej licen-
cji od hodowcy. Oferować i sprzeda-
wać do siewu można wyłącznie kwa-
lifikowany materiał siewny, po 
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody 
(licencji) od hodowcy. Dotyczy to 
każdego gospodarstwa, niezależnie 
od jego powierzchni, a także jakiego-
kolwiek innego podmiotu.

Paweł Kochański

Niekwalifi kowany materiał siewny naraża rolników 
na wymierne straty fi nansowe. Spadek plonu 
w wyniku zasiewu nielegalnie sprzedawanych 
nasion, choćby o kilka kwintali z hektara, najczęściej 
stanowi wartość znacznie przewyższającą 
„oszczędność” wynikającą z niższej ceny zakupu 
nasion niekwalifi kowanych. 





Największy udział miała w woje-
wództwach dolnośląskim i opol-

skim, z kolei najmniejszy – w woje-
wództwach podlaskim, a także mazo-
wieckim i łódzkim, co w głównej 
mierze wynika ze zróżnicowania 
jakości gleb w poszczególnych rejo-
nach kraju. 

Liczba odmian pszenicy ozimej 
w Krajowym rejestrze systematycz-
nie się zwiększa, wybór jest więc 
coraz szerszy. Na początku 2018 roku 
zarejestrowano 13 nowych odmian. 
W tej liczbie znajdują się dwie odmia-
ny regionalne (Ostka Grodkowicka 
i Ostka Gruboziarnista Grodkowic-
ka). Odmiany te nie podlegają bada-
niom wartości gospodarczej, a ich 
rejestracja ma na celu głównie zacho-
wanie bioróżnorodności.  Z pozosta-
łych odmian cztery zaliczono do 
grupy A, sześć do grupy B i jedną do 
grupy C. Dla odmian wpisanych do 

Krajowego rejestru w roku 2018 po 
dwóch latach badań ocena wartości 
technologicznej nie jest ostateczna, 
gdyż analizy będą wykonywane rów-
nież po zbiorze w roku 2018. W roku 
2017 z Krajowego rejestru skreślono 
odmiany Kohelia, Pawel i Akteur. 
Obecnie w Krajowym rejestrze psze-
nicy ozimej znajduje się 121 odmian, 
w tym dwie regionalne, jedna elitar-
na chlebowa (grupa E), 55 – jakościo-
we chlebowe (grupa A), 49 – chlebo-
we (grupa B), jedna – na ciastka 
(grupa K) i 13 – pastewne lub inne 
(grupa C).

W tabeli 1 przedstawiono najważ-
niejsze cechy rolniczo-użytkowe 92 
zarejestrowanych odmian pszenicy 
ozimej. Odmiany uszeregowano alfa-
betycznie w poszczególnych grupach 
jakościowych. Pominięto 27 odmian, 
które w ostatnich trzech latach nie 
były już badane w doświadczeniach 

Pszenica ozima:
wpływ doboru 
odmiany na plony
Spośród zbóż uprawianych w Polsce, największe 
znaczenie w uprawie ma pszenica ozima. Według 
danych GUS powierzchnia uprawy tego zboża 
w ostatnich trzech latach wynosiła blisko 2,0 mln 
ha. W strukturze zasiewów zbóż (z mieszankami) 
pszenica ozima zajmowała ok. 29 proc.

PSZENICA OZIMA OŚCISTA 

ANGELUS  [E]
LUKULLUS  [E]
PANNONIKUS  [E]
ACTIVUS  [A]
GUIDO  [A]
URBANUS  [A]
AMANDUS  [B]

PSZENICA OZIMA BEZOSTNA 

FABIUS  [A/E]
FAUNUS  [A]
ADVOCAT  [A]
BALITUS  [A]
TACITUS  [A]
DOLORES  [B]
DOMINIKUS  [B]
SIEGFRIED  [B]
TONNAGE  [C]

ŻYTO OZIME 

SU FORSETTI  [F1]
DUKATO

PSZENŻYTO OZIME 

CLAUDIUS
TRICANTO

JĘCZMIEŃ OZIMY 

CARMINA
ORDINALE

www.saatbau.pl

/saatbaupolska/

Zboża ozime 
SAATBAU 
W gruncie najlepsze! 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Tabela 1
Ważniejsze cechy odmian pszenicy ozimej (wg COBORU)
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grupa E
1 Astoria 80,2 92,5 3,0 49,5 98 5 5 4 5 4 5 4 4 4 7 8

grupa A
2 Apostel 91,7 101,4 3,5 47,2 89 4 5 6 5 6 5 5 5 4 8 5
3 Arkadia 84,9 100,2 6,0 47,7 102 3 4 2 5 1 5 3 4 5 7 5
4 Arktis 83,1 92,0 4,5 44,4 94 5 4 5 4 5 5 4 5 6 7 7
5 Askalon 85,1 97,2 2,5 43,2 87 7 5 5 5 6 5 5 5 6 8 5
6 Bamberka 82,4 94,1 3,0 46,9 91 5 4 5 4 5 5 4 5 5 8 7
7 Comandor 94,2 104,1 4,5 43,1 95 3 6 5 6 5 5 5 5 5 9 5
8 Consus 84,3 95,3 2,0 44,6 91 5 5 6 4 6 5 5 5 5 8 6
9 Delawar 89,5 99,4 4,0 40,6 86 6 6 6 6 6 5 6 6 6 8 6
10 Estivus 85,5 95,6 3,0 45,5 90 6 5 5 6 5 5 5 5 5 8 6
11 Euforia 96,1 105,2 5,5 44,3 87 6 5 6 6 5 4 5 5 5 9 5
12 Florus 86,4 96,3 3,0 42,4 94 4 4 5 5 5 5 5 5 5 8 5
13 Formacja 91,3 101,7 4,5 43,5 100 4 4 5 5 5 5 5 6 5 9 5
14 Franz 86,3 97,4 3,0 43,5 91 5 5 6 5 6 5 5 4 4 9 5
15 Hondia 88,7 98,9 5,5 48,7 93 6 5 6 5 6 5 5 5 5 9 6
16 Kepler 88,4 98,8 2,5 47,4 81 7 6 5 5 6 5 5 5 6 8 5
17 Kredo 74,5 85,8 2,0 42,5 82 6 5 5 4 6 5 5 6 6 7 5
18 KWS Dakota 88,6 99,3 3,0 44,7 86 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6
19 KWS Firebird 89,3 100,7 3,5 42,4 92 5 5 5 4 6 6 6 5 4 9 5
20 KWS Malibu 82,8 91,4 2,0 43,8 96 4 6 6 6 6 5 5 5 6 7 5
21 KWS Spencer 90,3 101,9 4,5 46,8 87 3 5 5 5 6 5 5 5 5 9 5
22 Lavantus 83,6 93,9 3,0 42,5 93 6 4 3 5 4 5 4 5 5 8 5
23 Leandrus 85,0 95,3 3,0 41,3 89 5 5 5 6 6 5 5 5 5 9 5
24 Legenda 79,5 95,0 6,0 45,0 114 3 4 5 5 2 5 4 5 7 8 7
25 Lindbergh 82,7 92,9 2,5 45,4 97 5 5 6 6 5 5 5 4 4 7 5
26 Linus 91,6 103,4 4,0 44,2 87 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
27 Mirek 81,8 91,5 2,0 41,2 88 6 5 6 4 6 4 6 5 6 7 5
28 Natula 86,4 96,8 5,0 47,2 103 4 4 5 5 4 5 4 5 5 7 6
29 Nordkap 83,9 92,7 2,5 46,3 91 6 6 6 4 5 5 5 5 5 7 5
30 Ostroga o/ 83,7 95,2 6,0 48,9 95 3 5 4 6 4 6 5 5 6 6 6
31 Oxal 91,0 101,7 2,0 45,3 90 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 5
32 Patras 87,8 98,5 4,0 50,9 89 4 5 5 5 6 5 5 4 5 8 5
33 Praktik 88,3 100,0 4,0 41,1 83 5 5 5 6 6 5 5 5 5 8 5
34 Reduta 90,0 98,1 4,5 44,0 91 5 6 4 5 5 5 4 5 4 9 5
35 RGT Kilimanjaro 91,9 102,7 4,0 45,4 84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 6
36 RGT Metronom 88,7 98,9 4,5 48,2 90 6 5 5 4 6 5 6 5 5 9 5
37 Sailor 85,6 96,1 4,5 47,0 98 4 5 4 4 5 4 4 5 5 6 6
38 Skagen 87,4 97,6 5,0 45,7 93 4 5 6 4 6 5 6 5 6 9 7
39 Tonacja 82,1 94,8 5,5 47,7 102 4 5 3 4 1 5 5 5 6 6 6
40 Tulecka b/ 82,6 95,8 2,0 46,7 99 5 5 4 4 3 5 4 5 6 5 5

grupa B
41 Artist 92,0 103,8 4,0 47,1 90 5 5 5 5 5 5 4 5 4 9 5
42 Bartosz 89,6 99,8 3,5 45,3 94 5 6 5 5 5 5 5 5 5 7 4
43 Belissa 88,0 101,3 5,0 45,5 88 6 5 5 4 2 5 4 5 5 8 6
44 Błyskawica 89,6 102,9 4,0 46,5 87 4 5 3 6 5 4 5 4 4 5 4
45 Bogatka 81,9 96,0 5,5 50,9 101 3 5 5 5 2 5 4 5 5 8 6
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46 Bonanza 91,0 101,5 4,0 44,3 89 5 6 6 6 4 5 5 5 5 6 4
47 Dakar 83,5 91,3 2,0 45,9 92 6 5 6 6 5 5 7 5 6 6 5
48 Dolores 89,6 99,7 4,0 44,5 83 6 5 6 6 5 5 5 4 5 7 5
49 Fakir 87,9 98,2 4,5 45,0 92 5 5 6 5 6 5 5 5 5 8 6
50 Fidelius 87,4 99,0 4,5 46,0 96 3 4 5 5 5 5 3 4 5 8 4
51 Forum 89,9 101,3 2,0 44,7 85 6 4 4 4 6 5 5 5 5 7 5
52 Hybery       F1 95,7 105,9 3,5 45,4 98 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 4
53 Janosch 88,7 100,0 3,0 46,4 90 6 6 3 5 5 5 5 5 5 6 4
54 Jantarka 88,3 99,1 5,5 48,8 95 3 4 5 5 5 5 4 5 5 7 5
55 Kometa 79,2 88,0 2,0 43,5 87 7 6 6 6 6 5 5 4 5 7 6
56 KWS Dacanto 86,7 97,3 2,0 45,5 88 6 5 5 6 6 5 5 5 4 8 4
57 KWS Livius 86,2 97,2 3,0 48,9 99 4 5 5 5 6 5 5 5 5 8 6
58 KWS Loft 80,7 91,7 2,0 43,8 88 6 5 6 6 3 6 5 5 5 9 5
59 KWS Magic 83,2 94,8 1,5 40,8 84 6 5 5 3 4 5 5 5 4 9 6
60 KWS Ozon 88,2 99,4 4,0 47,0 82 6 5 5 5 6 5 4 4 4 8 4
61 LG Jutta 91,5 100,6 5,5 41,1 86 6 5 6 5 6 6 6 5 5 6 4
62 Medalista 89,1 101,0 5,5 48,3 103 4 5 3 4 5 5 4 5 5 8 4
63 Meister 90,6 101,2 1,5 48,4 90 5 5 4 3 6 5 5 6 4 8 6
64 Mulan 86,6 97,9 3,0 45,2 94 4 5 4 4 5 5 5 5 5 6 5
65 Muszelka 87,9 100,2 2,5 44,2 79 6 4 5 3 6 4 4 4 4 6 4
66 Opcja 86,8 94,6 3,0 41,7 85 6 5 5 6 6 5 5 4 4 6 5
67 Owacja 92,9 103,4 4,5 45,2 102 3 6 6 6 4 5 6 5 6 7 4
68 Pengar 79,5 91,6 2,0 41,8 89 5 5 4 5 5 5 5 5 5 8 5
69 Platin 88,2 97,7 4,0 42,8 94 6 5 4 6 5 5 5 5 5 7 4
70 Plejada 95,6 104,5 5,0 45,5 96 4 6 6 6 4 5 6 6 6 8 4
71 Pokusa 89,4 100,1 3,0 45,7 97 4 5 4 4 6 5 5 5 5 6 5
72 RGT Bilanz 92,8 104,8 4,5 44,6 88 6 6 5 4 6 5 5 5 5 9 4
73 RGT Treffer 92,8 102,5 4,5 43,8 89 4 5 5 5 6 4 5 5 6 8 4
74 Rivero 89,0 100,5 3,5 42,2 90 5 4 6 6 5 5 6 5 4 8 4
75 Rotax 92,7 103,3 5,0 42,6 89 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 4
76 Sfera 90,6 101,8 4,0 44,1 93 4 5 6 5 5 4 5 5 4 8 4
77 Silenus 81,0 90,4 2,0 47,2 86 8 6 6 6 5 5 5 5 5 7 5
78 Speedway 83,0 93,7 2,0 41,5 90 5 5 6 6 6 5 6 5 5 7 4
79 SY Orofi no 93,5 102,6 4,0 46,1 88 5 6 6 6 6 5 6 5 5 6 4
80 Titanus 90,5 101,5 3,0 46,2 88 6 5 5 4 3 5 5 4 4 6 4
81 Tobak 87,3 98,7 3,0 44,2 87 4 5 5 4 6 5 5 5 5 8 5
82 Tytanika 91,0 102,8 5,0 40,5 89 4 5 5 4 5 5 5 5 4 7 4

grupa C
83 Florencia 80,2 90,4 2,0 45,4 85 8 5 4 6 4 7 6 5 6 6 3
84 Frisky 91,3 101,9 3,0 42,4 86 5 5 5 6 5 5 6 5 5 7 3
85 Gimantis 89,7 100,6 3,5 44,7 85 6 5 6 5 5 5 6 5 5 6 4
86 KWS Kiran 89,1 100,1 4,0 45,0 86 5 5 5 6 6 5 5 5 5 7 3
87 Markiza 79,8 93,2 5,0 46,4 98 6 5 5 3 1 4 3 6 5 7 6
88 Ohio 80,0 89,4 2,0 49,1 93 5 5 5 6 6 5 6 6 6 7 5
89 RGT Kicker 88,1 100,0 3,0 40,1 87 5 5 4 5 6 5 5 5 5 7 3
90 Rockefeller 78,2 89,2 2,0 40,5 87 6 6 6 5 6 5 6 5 6 8 4
91 Sikorka 92,6 103,0 3,0 43,2 88 5 4 5 4 6 5 5 5 5 8 3
92 Viborg 90,2 99,5 2,5 42,2 79 5 5 6 6 6 5 6 5 5 7 3

  
o/  – odmiana o kłosie ościstym 
b/  – odmiana o białej barwie ziarna
F1  – odmiana mieszańcowa; plon ziarna
a1  – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2  – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, 

ochrona przed chorobami i wyleganiem) 
skala 9o – wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę
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Tabela 2
Listy zalecanych do uprawy odmian pszenicy ozimej na obszarze województw na rok 2018

Lp. Odmiana
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1 Artist B 2017 2016 2016 2018 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2017 2016 2016 2016 15
2 RGT Kilimanjaro A 2017 2017 2018 2018 2017 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2017 2016 14
3 Linus A 2015 2015 2014 2015 2015 2015 2014 2012 2014 2013 2014 2018 2013 13
4 Hondia A 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2016 2017 2017 10
5 Patras A 2018 2015 2018 2014 2015 2014 2014 2014 2015 2015 10
6 Rotax B 2017 2017 2018 2017 2018 2016 2016 2018 2016 2017 10
7 Arkadia A 2013 2014 2016 2013 2014 2012 2017 2013 2013 9
8 Belissa B 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 9
9 KWS Ozon B 2014 2014 2014 2014 2013 2011 2012 2012 2013 9
10 Ostroga (oś) A 2013 2011 2012 2011 2011 2011 2013 7
11 Delawar A 2017 2018 2017 2018 2017 2018 6
12 Fakir B 2015 2017 2017 2018 4
13 KWS Dakotana A 2018 2018 2017 2018 4
14 Natula A 2012 2012 2013 2012 4
15 Mulan B 2011 2011 2011 3
16 Pokusa B 2017 2018 2018 3
17 Jantarka B 2013 2014 2
18 Julius  CCA E 2014 2014 2
19 KWS Livius B 2018 2015 2
20 Platin B 2015 2015 2
21 Sailor A 2013 2014 2
22 Tobak B 2017 2016 2
23 Astoria E 2014 1
24 Dolores B 2018 R 1
25 Franz A 2016 1
26  Frisky                      C 2017 R 1
27 Janosch   B 2017 1
28 KWS Dacanto B 2015 1
29 KWS Kiran C 2018 1
30 Medalistka B 2018 R 1
31 Praktik A 2016 1
32 RGT Sacramento  CCA  A 2018 1
33 Rivero B 2018 R 1
34 Skagen A 2013 1

Razem 10 12 9 11 10 8 13 12 9 4 12 14 8 9 9 4

PDO. Zarejestrowane odmiany psze-
nicy ozimej różnią się dość wyraźnie 
pod względem wielu cech rolniczych, 
w tym również plenności, która jest 
najważniejszą cechą przy wyborze 
odmiany. Różnica między najlepiej, 
a najgorzej plonującą odmianą 

w doświadczeniach PDO jest duża 
i średnio w trzyleciu wynosiła ponad 
20 dt z ha. 

Spośród odmian jakościowych 
(grupa A) najwyższy plon w ostatnim 
trzyleciu uzyskały zarejestrowane 
w tym roku odmiany Euforia i Coman-

dor. Bardzo dobrze plonowały rów-
nież RGT Kilimanjaro, Apostel, Linus 
i Formacja. W grupie odmian chlebo-
wych najlepiej plonowała mieszań-
cowa odmiana Hybery, następnie 
nowo zarejestrowane Plejada i SY 
Orofino oraz Owacja, RGT Treffer, 

E  – elitarna odmiana chlebowa 
A  – jakościowa odmiana chlebowa 
B  – odmiana chlebowa
C  –  odmiana pastewna lub inna
(oś)  – odmiana o kłosie ościstym

CCA    – odmiana niezarejestrowana w Polsce, znajdująca się we Wspólnoto-
wym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych 

2017 R lub 2018R – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie 
wyników PDO z roku zbioru 2017 



RGT Bilanz, Rotax i Artist. Znacze-
nie odmian pastewnych w ostat-
nim czasie jest stosunkowo nie-
wielkie. Wynika to z faktu, że 
odmiany pastewne ustępują pod 
względem plenności odmianom 
chlebowym. Nie wyróżniają się 
również pod względem zimotrwa-
łości.  

W latach 2015 i 2017 zimy miały 
na ogół łagodny przebieg, stąd zimo-
trwałość nie była czynnikiem ogra-
niczającym plonowanie odmian. 
Również po zimie 2017/2018 nie 
odnotowano większych strat 
z powodu wymarzania. Z kolei 
w sezonie 2015/2016 niskie tempe-
ratury, brak okrywy śnieżnej i słabe 
zahartowanie roślin spowodowały, 
że wymarzanie w wielu rejonach 
kraju było dość znaczne. W konse-
kwencji również plonowanie 
poszczególnych odmian było bar-
dzo zróżnicowane i w dużej mierze 
zależało od zimotrwałości odmian. 

Ponadto przy wyborze odmiany 
ważne są również inne cechy rol-
niczo-użytkowe, jak odporność na 
wyleganie, zdrowotność, odpor-
ność na porastanie, niskie pH 
gleby, czy zawartość białka. Zareje-
strowane odmiany pszenicy ozimej 
różnią się dość znacznie pod 
względem większości tych cech. 
Analiza wyników doświadczeń 
PDO pozwala więc na wybór 
odmiany najbardziej odpowiedniej 
do uprawy w danym gospodar-
stwie. Ważnym kryterium wyboru 
odmiany jest zdrowotność. Ponad-
to od początku 2014 roku obowią-
zuje integrowana ochrona roślin, 
której ważnym elementem jest 
uprawa odmian odpornych lub 
tolerancyjnych. W doświadcze-
niach PDO z pszenicą ozimą 
powszechnie występują septoriozy 
liści, a także mączniak prawdziwy 
i rdza brunatna. Rzadziej nato-
miast obserwuje się brunatną pla-
mistość liści, septoriozę plew 
i fuzariozę kłosów oraz choroby 
podstawy źdźbła. W latach 2015 
i 2017 warunki pogodowe sprzyja-
ły masowemu porażeniu przez 
rdzę żółtą. Kilka zarejestrowanych 
odmian cechuje się małą odporno-
ścią na tę chorobę. Przy wyborze 
odmiany najważniejsze są te cho-
roby, w których występują naj-
większe różnice odmianowe – są to 

głównie rdza żółta oraz septoriozy 
liści, rdza brunatna i mączniak 
prawdziwy. 

Powierzchnia plantacji nasien-
nych z pszenicą ozimą w roku 2017 
wynosiła 28,4 tys. ha i była o 1,7 
tys. ha wyższa niż w roku 2016 
(dane PIORiN). W roku 2017, 
podobnie jak w latach wcześniej-
szych, największy udział w nasien-
nictwie miały odmiany jakościowe 
chlebowe (grupa A) – 43 proc. 
Udział odmian chlebowych (grupa 
B) był wyraźnie mniejszy i wynosił 
16 proc. Znaczenie odmian pastew-
nych, na ciastka oraz jedynej 
odmiany elitarnej chlebowej było 
niewielkie (łącznie poniżej 2 proc.). 
Największy udział w nasiennic-
twie miały krajowe odmiany Arka-
dia i Hondia, a także zagraniczne 
RGT Kilimanjaro i Sailor. Większy 
udział w powierzchni zakwalifiko-
wanych plantacji nasiennych miały 
jeszcze odmiany Patras, Linus 
i Ostroga. Stosunkowo duże zna-
czenie w tej powierzchni od kilku 
już lat mają odmiany ze Wspólno-
towego katalogu odmian roślin rol-
niczych (CCA). W roku 2017 łącz-
ny udział tych odmian wynosił już 
ponad 39 proc. Spośród odmian 
z CCA największe znaczenie miała 
odmiana Julius, a także odmiany 
Alexander, Desamo i Memory.

Ze względu na dużą liczbę 
odmian pszenicy ozimej oferowa-
nej na naszym rynku nasiennym 
(zarówno z Krajowego rejestru jak 
i z CCA), wybór nie jest łatwy. 
W podjęciu decyzji pomocne mogą 
być „Listy odmian zalecanych do 
uprawy na obszarze województwa 
(LOZ)”. Listy tworzone są regional-
nie, na szczeblu poszczególnych 
województw i corocznie aktualizo-
wane. Dla pszenicy ozimej w każ-
dym województwie rekomendowa-
nych jest od 4 do 14 odmian, które 
powinny się najlepiej sprawdzać 
w lokalnych warunkach. W roku 
2018 na LOZ znajdują się 34 
odmiany, w tym dwie z CCA. 
Odmianami rekomendowanymi 
w największej liczbie województw 
są Artist, RGT Kilimanjaro i Linus. 

Mgr inż. Andrzej Najewski 
Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych

w Słupi Wielkiej



30

W tym sezonie wzięto pod lupę 
tę właśnie odmianę. Na począ-

tek poddaliśmy ocenie przezimowa-
nie Belissy. W rejonach, gdzie został 
wykonany terminowy zasiew, Belissa 
cechowała się dobrą kondycją, a tuż 
po zasiewach – szybkimi wschodami 
i dobrym wigorem. Również rolnicy, 
którzy przez pogodę zostali zmusze-
ni do późnych siewów, nie mają 
powodów do narzekań. Pomimo nie-
terminowego siewu, na wiosnę plan-
tacje Belissy wyglądały naprawdę 
przyzwoicie, co predysponuje odmia-
nę także do zasiewów opóźnionych. 

Belissa 
– odporna na choroby

Odmianę Belissa cechuje niska 
podatność na porażenia. Na szcze-

gólną uwagę zasługuje wysoka tole-
rancja na choroby podstawy źdźbła 
(8,2 w skali 9°), co sprawia, że Belis-
sa jest przydatna do uprawy w mono-
kulturze, a także na stanowiskach po 
kukurydzy (opóźnione zasiewy, 
narażenie na Fusarium). Cechami, 
które należy podkreślić jest także 
odporność na pleśń śniegową (8,2), 

rdzę brunatną (7,6) i mączniaka 
prawdziwego (obie 7,8).

Plon i zimotrwałość przede 
wszystkim

Oprócz odmian o wysokim poten-
cjale uzyskania plonu, rolnicy 
poszukują takich, które zapewnią 
stabilność  plonowania na przestrze-

Tę odmianę pszenicy ozimej 
wybierzesz w tym roku
Tę odmianę pszenicy ozimej 
wybierzesz w tym roku
Każda odmiana, chcąc skupić na sobie uwagę, musi spełniać 
najważniejsze kryteria, którymi kierują się rolnicy przy wyborze 
odmiany. W szerokiej ofercie odmian trudno jest znaleźć odmianę 
pszenicy ozimej, która łamie korelację plon – zimotrwałość, a już na 
pewno potrzeba na  to sporo czasu. Odmianą, która łączy w sobie te 
cechy, a dodatkowo jest wysoce odporna na najczęściej występujące 
choroby zbóż jest Belissa. Dzięki swym zaletom weszła do grona 
najpopularniejszych odmian uprawianych w Polsce. 

Belissa jest rekomendowana przez COBORU do 
uprawy w 2018 roku aż w 9 województwach: 
kujawsko-pomorskim, lubelskim, mazowieckim, 
opolskim, podkarpackim, pomorskim,  śląskim, 
warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.



ZYBISZÓW
2017 - 111%
2016 - 99%

WĘGRZCE
2017 - 
2016 - 98%

GRODKOWICE
2016 - 

TOMASZÓW BOL.
2017 - 
2016 - 111%

SŁUPIA 
2017 - 
2016 - 

POLANOWICE
2016 - 112%

ŚREM 
2017 - 
2016 - 

NAGRADOWICE
2016 - 

SMOLICE
2017 - 
2016 - 

SKOŁOSZÓW
2016 - 

BOGUCHWAŁA
2017 - 
2016 - 

NOWY LUBLINIEC
2016 - 

RADOSTOWO
2016 - 

LISEWO
2017 - 
2016 - 

RYCHLIKI
2017 - 92%

PAWŁOWICE
2017 - 
2016 - 

KOCHCICE
2017 - 
2016 - 

NIEZNANICE
2017 - 
2016 - 

MODLISZEWICE
2016 - 

POŚWIĘTNE
2016 - 181%

SANDOMIERZ
2016 - 

CZESŁAWICE
2017 - 
2016 - 

PALIKIJE 
2017 - 
2016 - 

UHNIN
2017 - 
2016 - 

ULHÓWEK
2017 - 
2016 - 

BEZEK
2017 - 

PRZECŁAW
2017 - 
2016 - 

NOWA WIEŚ UJSKA
2016 - 111%
2016 - 91%

MASŁOWICE
2016 - 

KROŚCINA MAŁA
2017 - 
2016 - 

KOŚCIELNA WIEŚ
2017 - 
2016 - 118%

CHORYŃ
2016 - 99%

STRZELCE
2016 - 129%

KOBIERZYCE
2017 - 
2016 - 

KRZYŻEWO
2016 - 

WYCZECHY
2017 - 
2016 - 

KARŻNICZKA
2017 - 
2016 - 

KAWĘCZYN
2017 - 
2016 - 

LASKI
2016 - 

RADZIKÓW
2016 - 99%

RUSKA WIEŚ
2017 - 
2016 - 

BAŁCYNY
2016 - 98%

GŁUBCZYCE
2017 - 
2016 - 

TARNÓW ŚLĄSKI
2017 - 
2016 - 

JELCZLASKOWICE
2017 - 
2016 - 

CHRZĄSTOWO
2016 - 

GŁĘBOKIE
2017 - 
2016 - 

GŁODOWO
2016 - 

FALĘCIN
2016 - 

SOBIEJUCHY
2016 - 

CICIBÓR DUŻY
2017 - 
2016 - 

SEROCZYN
2017 - 
2016 - 

Wyniki plonowania w poszczególnych Stacjach 
Doświadczalnych Oceny Odmian w latach 2016 i 2017 

Belissa jest rekomendowana przez 
COBORU do uprawy w 2018 roku aż w 9 
województwach:

plon  % wzorca A1

Belissa – cechy jakościowe

liczba opadania 9 wartość klasy E

zawartość białka 5 wartość klasy A

wskaźnik sedymentacyjny SDS 7 wartość klasy A

wodochłonność mąki 9 wartość klasy E

rozmiękczenie ciasta 7 wartość klasy A

energia ciasta 5 wartość klasy B

objętość chleba z 100 g mąki 7 wartość klasy A

Źródło: Synteza wyników dośw. rejestr. 2013
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ni lat, w różnych warunkach i na 
różnych stanowiskach, a do tego 
zagwarantują dobre przezimowanie. 
Belissa pokazała swoje wierne plo-
nowanie już od samego początku 
doświadczeń rejestrowych. W obu 
latach z odmiany uzyskano plon 
ziarna wysoko powyżej wzorca 
(średnia 109 proc.). Dobre plonowa-
nie w różnych rejonach Polski spra-
wiło, że odmiana trafiła w tym roku 

na Listę Zalecanych Odmian do 
Uprawy aż w 9 województwach. 
W PDO w 2016 roku mocno przypie-
czętowała swoją stabilność plono-
wania, uzyskując w a2 wysokie 2. 
miejsce pod względem wielkości 
plonu ziarna. W a1 wynik był rów-
nież dobry (102 proc. wzorca), co 
predysponuje odmianę zarówno do 
normalnej, jak i intensywnej upra-
wy. W najnowszych wynikach PDO 
w 2017 roku potwierdziła swoje 
dobre plonowanie wynikiem na 
poziomie wzorca w a2. Ponadto, 
warto rozważyć uprawę Belissy 
w związku z problemami przezimo-

wania pszenic w latach wcześniej-
szych (coraz rzadziej zdarzają się 
zimy tak sprzyjające jak ostatnia). 
Odmiana już w samym kontekście 
zimotrwałości jest kreacją godną 
polecenia. W 2016 roku, w sytuacji, 
gdzie w wielu rejonach kraju bory-
kaliśmy się z wymarznięciami psze-
nic, Belissa radziła sobie na tyle 
dobrze, że COBORU podwyższył tej 
odmianie parametr zimotrwałości 

do 5° (w skali 9°). Mrozoodporność 
odmiany została zweryfikowana 
także podczas fatalnej zimy 2012, 
kiedy to badana była w doświadcze-
niach rejestrowych. Dobra odpor-
ność na niskie temperatury z pew-
nością przyczyniła się do tego, że 
odmiana trafiła do rejestru.

Belissa – odmiana 
dostrzeżona przez 
profesjonalistów z branży 
oraz rolników

Zalety odmiany sprawiły, że Belis-
sa przebojem wdarła się do czołówki 
najchętniej uprawianych pszenic 

w Polsce. Wg najnowszych danych 
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa jest już w pierwszej 
dziesiątce na (na ponad 150 odmian) 
pod względem areału plantacji nasien-
nych zgłoszonych do oceny, a rok 
wcześniej przyrost plantacji wzrósł 
rok do roku o ponad 300 proc. Walory 
odmiany nie umknęły uwadze eksper-
tów oraz praktyków rolnictwa. Pod-
czas ostatnich targów Polagra Premie-
ry Belissa została nagrodzona dwoma 
Złotymi Medalami. Pierwszy został 
przyznany przez jurorów konkursu. 
Potem pałeczka przekazana jest użyt-
kownikom produktu – rolnikom. 
Pośród wszystkich nagrodzonych 
odmian w konkursie, wybierają tę 
jedyną, która ich zdaniem powinna 
otrzymać miano „Wybór Konsumen-
tów”. Rolnicy, poprzez głosowanie 
wybrali Belissę, która zwyciężyła 
wynikiem 43,68 proc.

Belissa to nowoczesna odmiana 
pszenicy ozimej przeznaczona do 
uprawy zarówno w normalnych jak 
i intensywnych warunkach uprawy. 
Nadaje się do siewu na różnych sta-
nowiskach i po różnych przedplo-
nach. Belissa ma bardzo stabilne 
parametry jakości, większością cech 
technologicznych dorównuje wzor-
cowej odmianie, a jej ogromną zaletą 
jest bardzo wysoka przedżniwna 
odporność na porastanie (maksymal-
na ocena w 9-stopniowej skali).

(B)

Woj. wielkopolskie; siew: 25 września; data lustracji: 11.04; rozkrzewienie: wysoka ilość (od 3 do 5) przy docelowej obsadzie 350 
szt./m2; zabiegi: na dzień 11.04 wykonano 1 zabieg fungicydowy i zabieg skracania. Wyniki obserwacji: prawidłowy rozwój roślin, 
dobre przezimowanie, pełna obsada, brak jakichkolwiek porażeń patogenami – czyste i zdrowe rośliny. Podczas drugiej lustracji 
w dniu 6 lipca Belissa prezentowała dorodne kłosy i rokowała wysoki plon, a rośliny były nadal zdrowe 

Zalety odmiany Belissa sprawiły, 
że przebojem wdarła się do ścisłej czołówki 
najchętniej uprawianych pszenic w Polsce.
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kujawsko-pomorskie
PN Rolnas 

ul. Powstańców Warszawy 6F,  

85-681 Bydgoszcz

tel. 52 376 98 10

Agrolok

ul. Dworcowa 4,  

87-400 Golub-Dobrzyń

tel. 56 682 38 88

PN Polnas J. Maciejewski

ul. Poznańska 24,  

89-240 Kcynia 

tel. 52 384 73 23

CN A. Wiśniewska

ul. Świerkowa 3,  

87-300 Brodnica

tel. 56 498 32 87 

CN Mogilno 

ul. Obrońców Mogilna 3, 

88-300 Mogilno 

tel. 52 315 26 01

Lubelskie
GN Andrzej Kiryczuk

ul. Zaliszcze 24, 

21-222 Podedwórze

tel. 83 379 51 66

MHR Zamość

ul. Kilińskiego 80,  

22-400 Zamość 

tel. 84 638 68 72

GR Tomasz Rodziewicz 

ul. Brodzica 99,  

22-500 Hrubieszów

tel. 604 283 567

IGR Paweł Pikor-Bojarczuk 

ul. Adamów 51,  

22-360 Rejowiec

tel. 509 244 021

GR Edward Lewicki 

ul. Czermechowa 17,  

20-807 Lublin

tel. 501 287 623

Agropol Białecki 

ul. Fabryczna 2a/2b, 

08-500 Ryki

tel. 602 862 369

 

Łódzkie
GN Adam Nowak 

ul. Dymek 1,  

98-311 Ostrówek

tel. 725 524 320

 

Małopolskie
MHR Kraków 

ul. Zbożowa 4,  

30-002 Kraków

tel. 12 398 79 20

IHAR Grodkowice 

ul. Grodkowice,  

32-015 Kłaj

tel. 12 284 00 37

Mazowieckie
ZD Radzików 

ul. Radzików,  

05-870 Błonie

tel. 605 310 637

Opolskie
HR Smolice

ul. Braci Bassy 32,  

46-233 Bąków

tel. 77 413 17 92

Podkarpackie
HR Smolice

ul. Jankowice 1,  

37-561 Chłopice

tel. 16 621 54 01

Pomorskie
GN Kamiński Bogusław 

ul. Stanisławowo 16,  

82-020 Cedry Wielkie

tel. 505 697 979

Śląskie
Gr. Prod. KAL-MAT

ul. Łabędzia 54,  

44-153 Sośnicowice

tel. 32 238 71 78

GRH K. i R. Tlołka 

ul. Folwark 35,  

44-323 Połomia

tel. 500 327 624

Świętokrzyskie
CN Kielce 

ul. Sienkiewicza 76,  

25-501 Kielce

tel. 41 368 45 02

Warmińsko - Mazurskie
Sowul & Sowul 

ul. Przemysłowa 2,  

11-300 Biskupiec 

tel. 89 537 70 40

GR Piotr Cieśla

ul. Śliwica 4, 14-411 Rychliki

tel. 604 198 843

Zachodnio - Pomorskie
GPR Łęczyna 

ul. Łęczyna,  

73-112 Łęczyna

tel. 608 639 430

Wielkopolskie
Blending

ul. Zamkowy Folwark 11,  

63-700 Krotoszyn

tel. 62 722 78 83

PPH Centnas

ul. Klemczaka 11,  

63-700 Krotoszyn

tel. 62 725 32 08

GRANA S.C.

ul. Fabryczna 5,  

63-300 Pleszew

tel. 62 742 56 01

HR Smolice

ul. Smolice 146,  

63-740 Kobylin

tel. 65 548 24 20

HR Smolice

ul. Przebędowo 1,  

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 812 23 95

Jagro Zaopatrzenie Rolnictwa

Kuczynka 18,  

63-840 Krobia

tel. 665 225 145

Firmy nasienne, w których można nabyć nasiona odmiany Belissa w 2018 r.

Belissa Dossier
gatunek pszenica ozima

nazwa Belissa

wiek od 2014 r. w rejestrze

wzrost 88 cm (krótka i 

sztywna słoma)

pochodzenie HR Smolice

klasa A/B

waga MTZ 45-48 g

osiągnięcia 2 Złote Medale 

„Polagra-Premiery”, 

Złoty Żuraw 

Centralnych Targów 

Rolniczych w 

Nadarzynie

plonowanie 109% wzorca1, 2. 

wynik w wielkości 

plonu ziarna w a2 

- PDO 2016, 100% 

wzorca w PDO 20173

zimotrwałość podniesiona z 4,5° 

na 5°; 2. miejsce 

w przezimowaniu 

w swojej grupie2

zalety plon, 

mrozoodporność, 

zdrowotność

lubi zbierać pozytywne 

opinie od rolników

nie lubi rdzy żółtej

1) COBORU, średnia 2012-2013     2) COBORU 2016      3) plon w a
2

Obejrzyj film 

o Belissie ;-)
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Dobór odpowiedniej odmiany ma 
istotne znaczenie dla struktury 

produkcji w gospodarstwach rolnych. 
Głównym źródłem doboru odmian 
żyta ozimego do uprawy jest Krajowy 
rejestr. Coraz większa liczba odmian 
w Krajowym rejestrze stwarza trudno-
ści ich użytkownikom w dokonaniu 
optymalnego wyboru. Źródłem obiek-
tywnej informacji o odmianach i ich 
przydatności jest Porejestrowe 
Doświadczalnictwo Odmianowe 
(PDO). W systemie tym prowadzi się 
doświadczenia, których zadaniem jest 
bardziej efektywne wykorzystanie 
postępu biologicznego. Postęp hodow-
lany wymaga jednak stałej kontroli 
wartości cech starszych jak i najnow-
szych odmian w związku z czym 
przed zakupem materiału siewnego 
rolnik powinien wesprzeć swoją decy-
zję wynikami badań PDO (tabela). 
Z zestawienia, obok potencjału plono-
wania, można dowiedzieć się także 
o podatności odmian na choroby, 
wysokości roślin, wyleganiu czy 
poznać podstawowe wskaźniki warto-
ści technologicznej ziarna. 

Żyto jest nieodzownym elemen-
tem polskich pól. Znaczący areał 
uprawy tego zboża (według danych 
GUS powierzchnia uprawy żyta ozi-
mego w 2017 roku wynosiła około 873 
tys. ha) wiąże się z dużym udziałem 
w kraju gleb lekkich, na których jest 
ono głównie uprawiane. Żyto ma 
mniejsze wymagania glebowe 
w porównaniu do pozostałych zbóż, 
lepiej znosi większe zakwaszenie 
gleby, dobrze wykorzystuje zapasy 
wody zimowej, a także wyróżnia się 
największą zimotrwałością, z uwagi 
na dużą mrozoodporność, w związku 
z czym z powodzeniem sprawdza się 
na obszarach o srogiej, mroźnej zimie. 
W minionym trzyleciu żyto ozime 
zajmowało około 12 proc. powierzch-
ni uprawy wszystkich zbóż. Najwięk-
sze znaczenie w strukturze zasiewów 
ma w województwach łódzkim, mazo-
wieckim i wielkopolskim, najmniej-
sze natomiast na południu kraju, 
w województwach małopolskim 
i opolskim. 

Aktualnie Krajowy rejestr żyta ozi-
mego liczy 64 odmiany. W tej liczbie 

zarejestrowane do uprawy na ziarno 
są 52 odmiany (27 odmian mieszań-
cowych, 25 odmian populacyjnych). 
Ponadto w Krajowym rejestrze znaj-
duje się jedna odmiana przeznaczona 
do uprawy na cele zielonkowe – Pastar 
oraz 11 składników odmian mieszań-
cowych. W ostatnich latach wystąpił 
wyraźny wzrost udziału w Krajowym 
rejestrze odmian zagranicznych. 
Obecnie odmiany legitymujące się 
rodowodem hodowli zagranicznych 
stanowią już 60 proc. zarejestrowa-
nych odmian.  

Odmiany żyta ozimego corocznie 
sprawdzane są w ramach Porejestro-
wego Doświadczalnictwa Odmiano-
wego (PDO) prowadzonego na dwóch 
poziomach agrotechniki (przeciętnym 
– a1 i wysokim – a2). Wysoki poziom 
agrotechniki (a2) różni się od przecięt-
nego zwiększonym o 40 kg/ha nawo-
żeniem azotowym, stosowaniem 
dolistnych preparatów wieloskładni-
kowych, ochroną przed wyleganiem 
i chorobami. 

Dokonując wyboru materiału siew-
nego warto przeanalizować odmiany 

Wpływ doboru odmian na 
uzyskane plony żyta ozimego 
W uprawie żyta ozimego o wysokości plonu decyduje wiele czynników, 
kluczowy jest jednak prawidłowy wybór odmiany.
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Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian żyta ozimego (wg COBORU) 

Lp.
 

Odmiana

 P
lo

n 
zi

ar
na

 a
1

 P
lo

n 
zi

ar
na

 a
2

 M
as

a 
10

00
 z

ia
re

n

 G
ęs

to
ść

 L
ic

zb
a 

op
ad

an
ia

 Z
aw

ar
to
ść

 b
ia
łk

a

 W
ys

ok
oś
ć 

ro
śl

in

 W
yl

eg
an

ie
  

 C
ho

ro
by

 p
od

st
.  

   
źd
źb
ła

 M
ąc

zn
ia

k 
pr

aw
dz

iw
y

 R
dz

a 
br

un
at

na

 R
dz

a 
źd
źb
ło

w
a

 R
yn

ch
os

po
ri

oz
a

 S
ep

to
ri

oz
y 

li
śc

i

 P
or

as
ta

ni
e

dt/ha  g skala 9º cm skala 9º 

odmiany populacyjne

1 Antonińskie 68,9 80,8 34,6 5 3 6 164 5 5 5 5 5 4 5 4

2 Armand 68,2 78,8 33,3 5 4 6 155 5 5 4 5 5 4 5 5

3 Dańkowskie Amber 69,6 80,3 33,5 5 4 7 156 5 5 5 5 5 4 4 5

4 Dańkowskie Diament 68,6 80,4 34,3 5 5 6 158 5 5 5 4 4 4 5 5

5 Dańkowskie Granat 72,1 82,6 33,1 5 5 5 153 5 5 5 6 5 4 4 5

6 Dańkowskie Hadron 71,8 83,0 34,3 5 4 6 156 5 5 5 5 6 4 4 4

7 Dańkowskie Rubin 69,7 80,3 34,1 5 3 6 156 5 5 5 5 5 4 4 5

8 Dańkowskie Skand 71,2 82,6 34,0 5 3 5 154 5 4 5 4 5 4 4 4

9 Dańkowskie Turkus 72,1 82,1 34,1 5 4 5 154 5 5 5 6 6 4 4 4

10 Domir 69,6 79,9 34,6 5 5 5 155 5 5 4 4 5 4 4 4

11 Horyzo 69,5 81,2 35,2 5 4 5 161 5 5 5 5 5 5 5 5

12 Inspector 71,4 83,6 33,5 5 4 4 160 4 5 5 4 5 5 5 4

13 Piastowskie 70,5 81,9 33,7 5 4 6 161 5 5 5 5 5 4 5 4

14 Poznańskie 70,3 81,7 33,8 5 3 5 158 5 5 5 4 5 4 5 5

15 Refl ektor 72,4 84,9 33,4 6 4 4 157 4 4 5 4 4 5 4 4

16 Stanko 70,0 80,9 33,4 5 5 5 158 5 4 4 4 5 4 5 5

odmiany mieszańcowe

17 Brandie  78,1 90,1 34,2 7 4 6 159 3 5 5 6 5 5 5 5

18 Brasetto  85,1 98,2 34,0 5 5 3 147 5 5 5 5 4 5 5 5

19 KWS Binntto 88,7 102,0 35,0 4 5 2 142 6 6 5 6 6 6 5 5

20 KWS Bono 86,2 97,8 32,5 6 5 3 142 4 5 5 5 5 5 5 5

21 KWS Classico 89,9 102,3 36,2 4 6 3 144 5 5 5 6 6 6 6 4

22 KWS Daniello 85,1 97,3 33,3 5 5 4 145 5 5 5 6 6 5 5 5

23 KWS Dolaro 89,1 101,3 34,0 5 6 3 142 7 5 5 6 6 6 6 5

24 KWS Florano 88,9 100,9 32,9 4 6 3 143 6 6 5 6 6 6 6 5

25 KWS Livado 87,1 98,4 32,3 5 6 4 147 5 5 5 6 6 6 6 5

26 KWS Loretto 92,1 104,9 37,2 4 6 3 150 5 6 5 5 5 6 5 4

27 KWS Mattino 88,6 103,5 35,0 5 6 3 143 6 6 5 6 5 6 6 5

28 KWS Piano 90,3 104,1 36,8 4 6 3 139 6 6 5 5 5 6 5 4

29 KWS Serafi no 91,3 102,9 33,6 5 7 2 150 5 6 5 6 5 6 6 5

30 KWS Theofano 90,1 103,2 34,0 4 6 2 144 5 5 5 6 6 6 6 4

31 KWS Trebiano 89,1 101,4 36,2 5 7 2 151 6 6 6 6 6 6 5 5

32 KWS Vinetto 89,9 103,0 34,2 5 6 2 143 6 6 5 6 6 6 6 5

33 SU Arvid 87,2 101,7 33,1 5 4 3 144 4 5 5 4 4 5 5 4

34 SU Drive 83,4 95,3 34,6 5 4 2 146 4 4 5 4 5 5 5 5

35 SU Nasri 87,5 98,7 32,8 5 4 4 148 5 5 5 4 5 5 5 5

36 SU Performer 85,9 100,4 33,7 5 5 2 141 4 5 5 4 4 5 5 5

37 SU Promotor 83,8 96,5 33,2 5 6 2 144 4 5 5 4 5 5 5 5

38 Tur 80,0 93,6 34,1 4 4 2 152 5 5 5 5 5 5 5 5

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 – wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę



w oparciu o wyniki tych badań, 
które przedstawiono w tabeli 1. 
Z zestawienia obok potencjału plono-
wania można odczytać także podat-
ność odmian na choroby, wysokość 
czy też ich wyleganie. 

W opracowaniu tabelarycznym 
zamieszczono trzyletnie wyniki waż-
niejszych cech rolniczo-użytkowych 
odmian żyta ozimego. W dokumenta-
cji wynikowej ograniczono się jedy-
nie do tych odmian, które we wspo-
mnianym okresie przeszły co naj-
mniej dwuletni cykl badań. Oznacza 
to, że pominięto w niej odmiany 
Agrikolo, Amilo, Arant, Bosmo, Dań-
kowskie Nowe, Dańkowskie Złote, 
Matador, Rostockie, Słowiańskie, 
Gonello, Gradan, Palazzo, Stach i SU 
Allawi. Obecnie COBORU nie pro-
wadzi doświadczeń z żytem zielon-
kowym, stąd brak wyników dla 
odmian o takim przeznaczeniu. 

Warunkiem powodzenia uprawy 
jest wybór odpowiedniej odmiany, 
a jednym z najważniejszych kryte-
riów tego wyboru jest jej plenność. 
Sukcesem hodowli nowych odmian 
żyta było stworzenie form mieszań-
cowych, plonujących wyżej w porów-
naniu do odmian populacyjnych. 
W tej grupie odmian wysokim pozio-
mem plonowania wyróżniają się 
zwłaszcza – KWS Loretto, KWS Sera-
fino, KWS Piano i KWS Theofano. 
Natomiast spośród odmian popula-
cyjnych najlepsze pod względem 
poziomu plenności odmiany to 
Reflektor, Dańkowskie Granat, Dań-
kowskie Turkus i Dańkowskie Hadron. 
Nasiona odmian mieszańcowych 
wymagają corocznej wymiany, ponie-
waż decydujący o wyższym plonie 
efekt heterozji uwidacznia się tylko 
w pierwszym pokoleniu (F1).

Obok plonu ziarna istotne zna-
czenie ma również odporność odmian 
na choroby. Obecnie najczęściej spo-
tykanymi chorobami w uprawach 
tego zboża są rdza brunatna, septo-
riozy liści, rynchosporioza i mącz-
niak prawdziwy. Do odmian o naj-
większej odporności na rdzę brunat-
ną należą mieszańcowe odmiany – 
KWS Livado, KWS Serafino, Brandie, 

KWS Mattino i KWS Trebiano. Nato-
miast najmniejszą odpornością na 
rdzę brunatną cechują się: SU Nasri, 
Gonello, Reflektor i Palazzo. Z kolei 
na septoriozy liści najbardziej odpor-
na jest KWS Liviado, natomiast naj-
niższą notę uzyskała odmiana Dań-
kowskie Skand. 

Kolejnym wyróżnikiem jest odpor-
ność odmian na wyleganie. W odnie-
sieniu do odmian populacyjnych 
większość nowych form mieszańco-
wych cechuje się już lepszą odporno-
ścią na wyleganie (KWS Dolaro, KWS 
Binntto, KWS Florano, KWS Mattino, 
KWS Piano, KWS Vinetto, KWS Tre-
biano). Żyto jest dość wysokim zbo-
żem dlatego łatwo ulega wyleganiu. 
Występowanie chorób podstawy 
źdźbła, zbyt gęsty siew również 
sprzyjają występowaniu tego zjawi-
ska. 

Dobry wybór kwalifikowanego 
materiału siewnego jest kluczem do 
sukcesu. W połączeniu z właściwą 
agrotechniką, odpowiednim nawoże-
niem, ochroną chemiczną i sprzyja-
jącymi warunkami pogodowymi, 
pozwala na osiągnięcie wysokich 
plonów.

W celu uzyskania wysokiego 
plonu, który przyniesie satysfakcję 
rolnikowi konieczna jest znajomość 
odmian. Producent może ułatwić 
sobie to trudne zadanie, korzystając 
ze strony www.coboru.pl oraz 
z wydawanej co roku Listy Opisowej 
Odmian. Wspomóc się może także 
„Listą odmian zalecanych do uprawy 
na obszarze województw”. Lista ta 
tworzona jest co roku przez zespoły 
ekspertów z poszczególnych woje-
wództw, na podstawie wyników 
doświadczeń przeprowadzonych 
w ramach PDO i zawiera odmiany 
najlepiej sprawdzające się w danym 
rejonie kraju. W roku 2018 odmiana-
mi zalecanymi do uprawy w naj-
większej liczbie województw są: SU 
Performer, Dańkowskie Granat i KWS 
Livado.

Mgr Anna Skrzypek 
Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych

W Słupi Wielkiej

Krajowy rejestr żyta ozimego liczy 
64 odmiany ale tylko 40 proc. z nich 
legitymuje się rodowodem polskich hodowli.
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Badania agrochemiczne 
i ich wykorzystanie w praktyce

Istniejący w Polsce państwowy sys-
tem agrochemicznej obsługi rolnic-

twa daje takie możliwości każdemu 
producentowi rolnemu, któremu zale-
ży na optymalizacji produkcji roślin-
nej i dodatkowo na kształtowaniu 
jakości uzyskiwanych plonów, jak 
i najbardziej przyjaznemu oddziały-
waniu na środowisko przyrodnicze.

Dostępność do usług agrochemicz-
nych w Polsce jest zapewniona na 
terenie całego kraju i jest realizowana 
przez okręgowe stacje chemiczno-rol-
nicze, mające swoje siedziby w każ-
dym mieście wojewódzkim 
(i w Koszalinie). Badania wykonywa-
ne są na próbkach dostarczanych 
przez rolników lub pobranych przez 
specjalistów terenowych, w laborato-
riach posiadających akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji. 
Laboratoria te podlegają okresowym 
audytom, co gwarantuje wysoką 
jakość wykonywanych analiz. 
Zalecenia nawozowe są natomiast 
efektem doświadczeń najlepszych 
specjalistów w tej dziedzinie 
z Instytutu Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa PIB w Puławach 
oraz Instytutu Technologiczno-
Przyrodniczego PIB w Falentach. Ich 
forma może mieć charakter tabela-
ryczny (zalecane dawki składników 
pokarmowych są odczytywane z tabel, 
na podstawie wyników analizy gleby 
oraz spodziewanego plonu uprawy)  
lub komputerowy (aplikacja kompute-
rowa wylicza dawkę składników 
pokarmowych, w oparciu o wprowa-
dzone wyniki analizy gleby i informa-

cje dodatkowe, wprowadzane przez 
użytkownika). Od wielu lat, na stronie 
internetowej Krajowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej dostępny jest 
program, dzięki któremu można usta-
lić bezpłatnie dawki składników 
nawozowych, dysponując wynikami 
badań gleby (www.schr.gov.pl, zakład-
ka „Doradztwo nawozowe”).

Częstotliwość badań gleby uwa-
runkowana jest wieloma czynnikami. 
Im lepiej rozpoznane są przez produ-
centa rolnego jego grunty i im stabil-
niejsze warunki produkcji (zbliżone 
plony, dawki nawozów zgodne z zale-
ceniami agrochemicznymi), tym 
badania mogą być wykonywane rza-
dziej. Jeśli jednak gleby są lekkie 

(w Polsce około 66 proc. całkowitego 
areału UR), a panujące warunki pro-
dukcji są zróżnicowane, wówczas 
należałoby glebę badać częściej, 
a nawet na mniejszych powierzch-
niach niż przewidują to normy. 
Niemniej jednak wyniki badań gleby 
zachowują swoją aktualność przez 
3–5 lat. Wynika z tego, że nakłady 
związane z badaniami gleby, przeli-
czone na każdy hektar są symbolicz-
ne, gdyż raz wykonane rozkładają się 

na kilka lat, a maksymalna przewi-
dziana normą powierzchnia pola do 
jednej analizy wynosi do 4 ha (dla 
pól o wyrównanych cechach). Można 
tym samym stwierdzić, ze rutynowe 
badania agrochemiczne obejmujące: 
określenie pH, zawartości przyswa-
jalnego fosforu, potasu i magnezu 
nie kosztują rolnika więcej niż kilka 
zł/rok/ha. Należałoby również pod-
kreślić potrzebę precyzyjnego okre-
ślenia kategorii agronomicznej posia-
danych pól. Takie badanie może mieć 
charakter jednorazowy. Dane na ten 
temat można także odczytać z map 
glebowo-rolniczych. Jednak z uwagi 
na wyposażenie techniczne OSChR, 
możliwe jest szybkie i precyzyjne 

wykonanie badań składu granulome-
trycznego gleby i określenie jej kate-
gorii agronomicznej. Ma to szczegól-
ne znaczenie w Polsce, gdzie zmien-
ność glebowa jest bardzo duża i czę-
sto w obrębie nawet niewielkiego 
pola może się zdarzyć znaczne zróż-
nicowane gleby. Warto również 
poświęcić uwagę glebowej materii 
organicznej. Wprawdzie nie jest ona 
brana pod uwagę bezpośrednio 
w doradztwie nawozowym, jednak 

W nowoczesnym rolnictwie trudno sobie wyobrazić podejmowanie decyzji 
bez podstawowej diagnostyki, zwłaszcza jeśli jest ona powszechnie dostęp-
na i nie wpływa znacząco na koszty produkcji. Podstawowym zabiegiem 
agrotechnicznym jest nawożenie, które w największym stopniu decyduje 
o wielkości i jakości uzyskiwanych plonów, ale generuje także określone 
koszty związane z zakupem i aplikacją nawozów. Tym bardziej, decyzje 
w tym względzie powinny mieć racjonalny charakter. 

Nakłady związane z badaniami gleby, 
przeliczone na każdy hektar są symboliczne, 
gdyż raz wykonane rozkładają się na kilka lat.
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informacja o jej zawartości powinna 
uzupełniać wiedzę rolnika o stanie 
żyzności gleby, a zwłaszcza o jej 
ewentualnym ubytku. OSChR wyko-
nują analizy gleby zarówno na zawar-
tość węgla organicznego jak i materii 
organicznej gleby. Spadek jej zawar-
tości wiąże się z ograniczeniem zuży-
cia nawozów naturalnych, a także 
z uproszczeniami w płodozmianie. 
A przecież gleba jest tym warszta-
tem, który ma służyć rolnikowi 
zawsze i niezawodnie, do czego nie 
przyczynia się naruszanie jej żyzno-
ści. Zwraca się na to uwagę m.in. 
w programach rolnośrodowiskowych, 

w których istnieje wymóg badania 
zawartości węgla organicznego 
(pakiet Rolnictwo Zrównoważone).

Właściwe określenie parametrów 
fizycznych, fizykochemicznych 
i chemicznych gleby ma związek 
z prawidłowym pobieraniem pró-
bek, które powinny być pozyskane 
zgodnie z instrukcjami opracowany-
mi na podstawie norm. Takie instruk-
cje są dostępne na stronie interneto-
wej Stacji, ale również specjaliści 
terenowi mogą służyć wszelkimi 
informacjami lub mogą profesjonal-
nie pobrać próbki na zlecenie pro-
ducenta rolnego. 

Należy podkreślić, że błędy popeł-
nione przy pobieraniu próbek mogą 
być bardzo poważne (nawet kilkaset 
procent) i powodować ich dyskwali-
fikację do badań, a tym samym do 
zaleceń nawozowych. W takiej sytu-
acji, wyniki analiz chemicznych źle 

pobranej próbki gleby nie będą się 
nadawały do planowania dawek 
składników pokarmowych oraz 
zakupu nawozów. Dlatego podsta-
wowym problemem jest zidentyfiko-
wanie zmienności glebowej, dosto-
sowanie do niej powierzchni bada-
nej, wybór właściwego schematu 
pobierania próbek z wykorzysta-
niem odpowiednich narzędzi 
i wreszcie właściwe wymieszanie, 
opakowanie wraz z opisem a także 
przechowywanie próbek. 
Niezmiernie ważne jest odpowied-
nio wcześniejsze zaplanowanie 
pobrania próbek, tak aby wyniki 

były dostępne przed zakupem nawo-
zów. Częstym błędem jest pobiera-
nie próbek po zastosowanych nawo-
zach (mineralnych lub organicz-
nych), co nie powinno mieć miejsca. 
Systematyczne badania zapobiegają 
takim problemom, w szczególności, 
gdy wyniki należy załączyć np. do 
wniosków o płatności w ramach 
programów (np. niektóre programy 
PROW), w których mogą być wyma-
gane. 

Zainteresowanie producentów rol-
nych badaniami agrochemicznymi 
zwiększa się z każdym rokiem. 
Jeszcze kilka lat temu rocznie badano 
w stacjach chemiczno-rolniczych 
około 0,5–0,6 mln ha UR. Obecnie 
powierzchnia objęta badaniami 
w ciągu roku przekracza nawet milion 
ha UR. To bardzo znaczący wzrost, 
który świadczy także o dużej świado-
mości rolników. Badania agroche-

miczne wykonują producenci rolni, 
którzy zamierzają optymalizować 
nawożenie i żywienie roślin w celu 
zmniejszenia kosztów produkcji i/lub 
zwiększenia plonu lub jego jakości. 
Kluczowe znaczenie ma również 
odpowiednie przygotowanie rolnika, 
nieustanne dokształcanie w formach 
pozaszkolnych oraz korzystanie 
z doradztwa, w tym dostęp do infor-
macji, zwłaszcza w internecie. Bez 
tych ściśle powiązanych elementów 
trudno jest osiągnąć sukces w pro-
dukcji rolniczej.

System agrochemicznej obsługi 
rolnictwa jest cały czas doskonalony 
i dostosowywany do potrzeb i ocze-
kiwań producentów rolnych. W jego 
tworzenie zaangażowani są najlepsi 
specjaliści w Polsce. Powstają nowe 
narzędzia i funkcjonalności, które 
mają ułatwiać podejmowanie decyzji 
agrotechnicznych. Producenci rolni 
mogą zgłaszać swoje opinie za 

pośrednictwem strony internetowej 
(do czego zachęcamy), a ponadto 
każda ze stacji praktykuje wypełnia-
nie ankiet satysfakcji klienta. 
Wymiernym efektem wieloletnich 
prac IUNG-PIB i stacji chemiczno-
rolniczych jest wdrożenie do prakty-
ki rolniczej nowej metody badania 
gleby w oparciu o ekstrakcję pier-
wiastków w tzw. wyciągu Mehlich 
III, która już obecnie jest oferowana 
w stacjach chemiczno-rolniczych.  
Jest to metoda tańsza od dotychczas 
stosowanych, a będzie jeszcze bar-
dziej udoskonalana, żeby w przyszło-
ści zapewnić większą ilość badanych 
parametrów, w jeszcze przystępniej-
szej cenie. Pozwoli to na bardziej 
precyzyjne dostosowanie dawek 
nawozów do potrzeb roślin w okre-
ślonych warunkach glebowych, 
a szerszy zakres badań stworzy moż-
liwości identyfikowania większej 
gamy składników nawozowych, tak 
aby nie limitowały one plonowania 
roślin.

Prof. dr hab. Wojciech Lipiński

Częstym błędem jest pobieranie 
próbek po zastosowanych nawozach 
(mineralnych lub organicznych).
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Dobre nasiona, dobre plony...
...to hasło reklamowe Saatbau. I nie ma w nim żadnej przesady. Materiał siewny 
jest bowiem jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych. Jak oceniają 
nasiennicy z każdym rokiem, tylko dzięki postępowi genetycznemu, plony rosną 
o około 1 proc. Niewiele? Ale jeśli zapomnimy o stosowaniu nowych odmian, 
to po kilku latach stracimy, a dokładniej mówiąc, nie zbierzeny już dużej części 
dzisiejszych plonów – mówi Zygmunt Król, prezes fi rmy...

Saatbau to europejska czołówka. 
Co prawda centrala firmy mieści 

się w Austrii, ale jej polski oddział, 
mający siedzibę w Środzie Śląskiej, 
jest jednym z najważniejszych. Dość 
powiedzeć, że prawie trzecia część 
zatrudnionych pracowników Saatbau 
pracuje wlaśnie u nas.

Siłą zakładu jest kukurydza. Oczy-
wiście można zaopatrzyć się tu 
w materiał siewny wszystkich pod-
stawowowych roślin, ale to właśnie 
odmiany kukurydzy rodem z Saatbau 
decydują o pozycji tej firmy na rynku. 
To nie przypadek. Spółdzielnia (tak, 
Saatbau to spółdzielnia, dawmo 

zapomniana w Polsce forma własno-
ści) zainwestowała i wciąż inwestuje 
ogromne środki w hodowlę nowych 
odmian. 

Uzyskanie nowej odmiany to jed-
nak tylko fragment pracy. Nasiona 
trzeba przede wszystkim rozmnożyć. 
Ważne jest, by działo się to w naszych 
warunkach klimatycznych. Dzięki 
temu roślina ma większe szanse na 
prawidłowy rozwój. I tak się dzieje 
w Saabau. Cały materiał siewny ofe-
rowany do sprzedaży na naszym 
rynku powstaje na polskich polach. 
Jest więc „przygotowany” do lokal-
nych warunków atmosferycznych.  

Niedawno uruchomiony zakład przerobu 
kukurydzy w Geinbergu (Austra) należą-
cy do Saatbau
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LIGATO
To odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC) wcze-
sna, uniwersalna o dużym potencjale plonowania 
zarówno na kiszonkę, jak i na ziarno. Rejestracja 
Polska 2018 r. Odmiana charakteryzuje się moc-
nym wczesnym wigorem, dobrą zdrowotnością 
i dobrą tolerancją na wiosenne chłody. (FAO 
230).

BRIGADO
To nowa odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), 
średniowczesna, która po dwóch latach badań 
została zarejestrowana na kiszonkę. Osiągała naj-
lepsze wyniki w grupie badanych odmian – wyróż-
niała się zwłaszcza w plonie suchej masy. 
(FAO 250).

DANUBIO
Odmiana uprawiana w całej Polsce – zarówno na 
ziarno jak i na kiszonkę. Wykształca długie, bar-
dzo zaziarnione kolby. Wysoki udział szklistej 
skrobi oraz bardzo wysoka gęstość ziarna na 
poziomie 76 kg/hl pozwalają na uzyskanie wyso-
kiej jakości ziarna przydatnego również dla prze-
mysłu młynarskiego. Na polu Danubio wyróżnia 
się masywną budową, o grubej mocno ulistnionej 
łodydze. Dzięki niej można uzyskać najwyższe 
plony zielonki, suchej masy czy plonu jednostek 
pokarmowych z hektara. Wysoki udział kolb o bar-
dzo dobrej strukturze zapewnia uzyskanie kiszon-
ki o bardzo wysokiej energetyczności. 

CASANDRO
Nowa odmiana trójliniowa, zarejestrowana w Pol-
sce w 2017 roku. Charakteryzuje się wysokim 
udziałem ziarna w kolbie, a co za tym idzie wyso-
kim plonem.Wykazuje tolerancję na chłody. Rośli-
ny są wysokie, mocno ulistnione i zdrowe. Casan-
dro odporna jest na fuzariozę oraz głownię guzo-
watą.

NORICO
Ziarnowa odmiana zarejestrowana w Polsce 
w 2015 roku. Imponujący plon ziarna oraz dobre 
wyniki jakościowe plasują Norico w czołówce 
odmian kukurydzy uprawianej w naszym kraju. 
Bardzo dobry wczesny wigor, tolerancja na wyle-
ganie oraz dobra zdrowotność to jej cechy charak-
terystyczne. W badaniach rejestrowych COBORU 
uzyskiwała plon na poziomie 104%  wzorca. 

WARTO POLECIĆ

Później następuje selekcja. I tu 
do pracy zaprzęgnięto najnowszą 
technikę. Ziarna są skanowane – do 
zaprawiania przechodzą tylko zdro-
we, odpowiednio wykształcone, bez 
żadnych uszkodzeń. Technologia 
kosztowna, ale sprawdza się znako-
micie. 

Ze Środy Śląskiej wyjeżdża tylko 
odpowiednio zaprawiony materiał. 
Stosowana technologia Optiplus 
sprawia, że nasiona na dalszą drogę 
zaopatrzone są w nawóz, fungicyd 
oraz środek odstraszający ptaki. 
Pierwiastki zawarte w nawozie 
donasiennym (fosfor i cynk) stymu-
lują rozwój systemu korzeniowego. 
Dzięki temu rośliny od początku 
mogą pobierać więcej składników 
pokarmowych, są lepiej rozwinięte 
i mniej wrażliwe na warunki streso-
we (niska temperatura, nadmierne 
opady, niedobory wody. 

Czy połączenie  doskoałej gene-
tyki i najnowszej technologii spraw-
dza się w praktyce? Ostatnie lata, te 
bardzo mokre i bardzo suche, poka-
zały, że tak. 

(K)

Zygmunt Król, 
prezes Saatbau Polska 

oraz Grzegorz Słonecki
dyrektor ds produkcji 

polowej i zaopatrzenia
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W Unii Europejskiej Polska jest 
największym producentem nie 

tylko jabłek, ale także wiśni, malin 
i porzeczek. Niestety, obfite zbiory 
owoców zderzają się u nas zazwyczaj 
ze znacznym spadkiem ich cen.  Prze-
ważnie jest on wtedy dużo większy od 
wzrostu produkcji. Nie przypadkiem 
zatem łaskawość natury nosi u nas 
nazwę „klęski urodzaju”. W istocie 
sadownikom przybywa wówczas tylko 
pracy, ich dochody są wówczas dużo 
mniejsze niż w sezonach, kiedy zbio-
ry owoców są małe. 

Nikłą korzyść z „klęski urodzaju” 
mają także konsumenci. Ceny owo-

ców są w tym roku wprawdzie nieco 
niższe, ale obniżka tych cen nie jest aż 
tak wielka jak obniżka cen skupu. 

Największe zyski z „klęski urodza-
ju” osiągają przetwórcy i eksporterzy 
owoców. Dochodzi wówczas do trud-
nej na ogół do udowodnienia tzw. 
zmowy cenowej, której pośrednim, 
ale tylko pośrednim dowodem jest to, 

że np. cena skupu malin,  porzeczek 
czy wiśni w ciągu jednej nocy w prze-
twórniach w całym kraju spada o kil-
kanaście groszy za kilogram. Na opor-
nych sadowników przetwórnie mają 
jeszcze jeden bat: okresowe wstrzy-
manie skupu. Wtedy przetwórca 
czeka, kto prędzej zmięknie: wiśnie 
czy sadownik. Przeważnie wcześniej 
wiotczeje producent. 

Mimo wysokiej w Polsce produkcji 
owoców, ich krajowe spożycie jest 
zaskakująco małe. Np. jabłek je Polak 
ponad dwa razy mniej niż Chińczyk. 
Nie wyciąga też należytego wniosku 
ze znanego powiedzenia Anglików, 

że jedno jabłko dziennie 
odpędza od naszego łóżka 
lekarza na długo. 

Niewielkie jest też u nas 
spożycie porzeczek czy malin. 
Dlatego tych pierwszych aż 90 
proc. trafia na eksport. W przy-
padku jabłek jest to 80 proc., 
w przypadku malin – 60 proc. 

Owoców dużo, 
pieniędzy dużo mniej
Takiego jak w tym roku urodzaju owoców jeszcze 
w Polsce nie było. Zbiory jabłek są o około 50 proc. 
większe niż przed rokiem, ponad dwa razy wyższe 
niż w ubiegłym roku są zbiory gruszek, wiśni, 
śliwek, moreli, brzoskwiń i orzechów włoskich. 
Znacznie wyższe niż przed rokiem są także zbiory 
owoców z krzewów i plantacji jagodowych: malin, 
porzeczek, agrestu, borówki amerykańskiej i aronii. 
W wielkości produkcji jabłek Polska wyprzedziła 
już USA i Turcję, więcej tych owoców niż my 
produkują obecnie tylko Chiny. 

Mimo wysokiej w Polsce produkcji 
owoców, ich krajowe spożycie jest 
zaskakująco małe. Np. jabłek je Polak 
ponad dwa razy mniej niż Chińczyk
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W tym roku byłoby więc co eks-
portować, niestety, ceny skupu owo-
ców były tak niskie, że często nie 
pokrywały kosztów samego tylko ich 
zbioru! Więc niektórzy zdesperowani 
plantatorzy porzeczek czy malin 
zostawiali owoce na krzewach. 

Gospodarstw ogrodniczych, 
a więc takich, w których część docho-
dów pochodzi ze sprzedaży owoców, 
jest w Polsce blisko 300 tys., w tym 
takich, które posiadają duże sady 
towarowe, głównie jabłoniowe, jest 
około 100 tys. W zawieraniu kontrak-
tów ze skoncentrowanym na ogół 
przetwórstwem ich siła przetargowa 
jest jednak znikomo mała. Ponadto 
umowy kontraktacyjne pozostają 
przeważnie fikcją. Zresztą nie zawsze 
z winy tylko przetwórstwa. Bo przy 
małej podaży surowca zdarza się, że 
„górą” bywają niekiedy i sadownicy, 
którzy szukają wówczas nabywcy, 
który oferuje wyższe ceny.  

W latach „klęski urodzaju” 
w zasadzie nie ma logicznych pod-
staw do pomagania gospodarstwom 
rolnym, którym przyszło borykać się 
z nadprodukcją. Rolnik, który widzi 
w sklepach maliny w cenie 20 zł za 
kilogram, za które on otrzymał 1,50 

zł, powinien dojść do wniosku, że 
lepiej byłoby, gdyby to on sam sprze-
dawał swój produkt. Umożliwiają 
mu taką sprzedaż tzw. rynki hurto-
we, a także grupy producentów, któ-
rym łatwiej uzyskiwać wyższe ceny 
za duże partie jednorodnego towaru. 
Takie grupy po niższych cenach mogą 
również nabywać niezbędne rolni-
kom środki produkcji, jednocześnie 
wspierane są one przez budżet UE. 
Wobec tylu ich przewag trudno zro-
zumieć dlaczego w Polsce niektóre 
z takich grup... bankrutują.  Prawdo-
podobnie sprawdza się w tym przy-
padku znane powiedzenie Wincente-
go Witosa, że łatwiej z sieczki zrobić 
powrósło, niż polskich rolników 
nakłonić do zgodnej współpracy.

Dla wzmocnienia nikłej obecnie 
pozycji gospodarstw rolnych w łań-
cuchu: producent – przetwórca – 

handel, premier polskiego rządu oraz 
minister rolnictwa i rozwoju wsi 
zapowiadają utworzenie Krajowej 
Grupy Spożywczej, czyli Narodowe-

go Holdingu Spożywczego. 
W jego skład wejdzie Krajo-

wa Spółka Cukrowa „Pol-

ski Cukier”, skupująca  zboże spółka 
z o.o. Elewarr, rynki hurtowe oraz 
zajmujące się hodowlą roślin i zwie-
rząt spółki strategiczne Skarbu Pań-
stwa. Swoje udziały kapitałowe 
w tym holdingu mogliby też mieć 
„rolnicy i producenci rolni”.  

Zdaniem ekspertów tworzenie 
takiego holdingu ma sens nie tyle 
ekonomiczny, co ideowy, czyli, 
mówiąc wprost – z prawdziwym sen-
sem ma niewiele wspólnego. Zdaje 
się, że podobnie rozumowali także... 
autorzy tego pomysłu, którzy nie-
dawno nie zapobiegli sprzedaży 
firmy spożywczej Appol i była to 
pierwsza w  Europie firma spożyw-
cza sprzedana Chińczykom. Wcze-
śniej udało się w podobny sposób 
sprzedać znaną firmę Hortex. Nieste-
ty, w starciu z siermiężną rzeczywi-
stością, idee na ogół przegrywają.

Mirosław Maliszewski, prezes 
Związku Sadowników RP uważa, że 
z pomocą polskiego przemysłu owo-
cowo-warzywnego można by także 
w tym roku zagospodarować wszyst-
kie polskie jabłka (blisko 5 mln ton) 
i nie byłoby kłopotów z ich zbytem. 
Bo np. w Chinach z powodu wiosen-
nych przymrozków zbiory jabłek 
były mniejsze o 30 proc. A w Chi-
nach 30 proc. zbiorów jabłek to około 
15 mln ton! 

Prezes Maliszewski zauważa przy 
tym, że niskie ceny skupu owoców 
rodzą problemy w całym otoczeniu 
gospodarki ogrodniczej. Sadownicy 
nie mają czym spłacać kredytów 
zaciągniętych na zakup nawozów 
i środków ochrony roślin, zmniejszy 

się popyt na maszyny rolnicze, 
spadnie zapotrzebowanie 

na opakowania do owo-
ców.

Zdaniem Bożeny 
Noseckiej z Instytutu Eko-

nomiki Rolnictwa i Gospo-
darki Żywnościowej przy 

takim jak w tym roku poziomie 
cen skupu owoców polskim sadow-

nikom nie opłaci się uprawiać czego-
kolwiek. 

Edmund Szot

Niskie ceny skupu owoców rodzą problemy 
w całym otoczeniu gospodarki ogrodniczej.



44

Inaczej jednak wyglądała sytuacja 
pod względem zachwaszczenia. Na 

wielu plantacjach zbóż problem kon-
kurencji chwastów był na tyle poważ-
ny, że  po standardowym zabiegu 
herbicydowym konieczna była korek-
ta zachwaszczenia i to zarówno 
gatunków jednoliściennych jak 
i dwuliściennych. 

Biologiczne przyczyny 
niskiej skuteczności 
chwastobójczej

Problemy niskiej skuteczności 
chwastobójczej, zwłaszcza zabiegów 
wiosennych, rozpoczęły się już 
poprzedniej jesieni. Szczególnie 
w północnej i centralnej części kraju 
lato i jesień 2017 roku charakteryzo-

wały się dużą ilością opadów. Suma 
roczna średnio przekraczała 800 
milimetrów, w niektórych regionach 
dochodziła do 1000. Nasiąknięta 
wodą gleba nie pozwalała na termi-
nowe wykonanie zabiegów uprawo-
wych, siewu i wreszcie na termino-
we zastosowanie herbicydów. Siane 
w opóźnionych terminach, w wil-
gotną i chłodną glebę zboża, rosły 
słabo, nie wytwarzając odpowied-
niej ilości rozkrzewień. Niska kon-
kurencyjność rośliny uprawnej 
pozwalała natomiast na swobodne 
i masowe wschody chwastów. 
W dodatku warunki pogodowe były 
wprost wymarzone dla rozwoju 
takich gatunków jak miotła zbożo-
wa, chaber bławatek, fiołek polny 

i maruna bezwonna. Wymienione 
gatunki były dominujące we wscho-
dach podczas mokrej jesieni 2017 
roku i trudne do usunięcia, aż do 
końca okresu wegetacji. 

Po spoczynku zimowym, warunki 
pogodowe dalej bardziej korzystne 
były dla chwastów niż dla rośliny 
uprawnej. Wiosna ruszyła bardzo 
szybko i pomimo, wydawałoby się 
niespożytych zapasów wilgoci, 
w przeciągu kilkunastu dni, na 
wzniesieniach terenu wody zaczyna-
ło już brakować. Zagłębienia tereno-
we z kolei dalej opóźniały możliwość 
wejścia w pole z zabiegami agrotech-
nicznymi. Szybko wydłużający się 
dzień i wysokie nasłonecznienie spo-
wodowały skrócenie fazy krzewienia. 

Właściwy dobór 
herbicydów zbożowych 
na podstawie wniosków wyciągniętych z sezonu wegetacyjnego 2017/18 

Prawie 90 proc. gmin Polski dotknięte było w 2018 roku problemem suszy. 
Plony roślin uprawnych są najniższe od kilkunastu lat. Oprócz słabych 
zbiorów, na większości terenu kraju producentom zbóż przyszło się mierzyć 
z różnymi problemami produkcyjnymi. Presja chorób czy szkodników, 
szczególnie w pierwszych fazach rozwojowych była niewielka. 
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Zboża zaczęły strzelać w źdźbło przy 
słabej obsadzie.

Jest to sytuacja najbardziej ogra-
niczająca skuteczność herbicydów 
stosowanych wiosną. Niska konku-
rencyjność rośliny uprawnej pozwala 
na rozwój chwastów, które wraz 
z szybkim zaawansowaniem faz roz-
wojowych tracą na wrażliwości her-
bicydowej. Nakłada się jeszcze na to 
przesuszająca się szybko gleba, ogra-
niczając tym samym działanie odgle-
bowe substancji chwastobójczych. 
Problem powiększają złe warunki 
pogodowe, w tym głównie amplitudy 
temperatur między dniem i nocą oraz 
wszelkie  niedoskonałości w ich apli-
kacji. Wykonanie zabiegu przy zbyt 
niskiej wilgotności powietrza ograni-
czającej żywotność kropli lub złe 
dobranie ilości cieczy roboczej, przy 
splocie wielu negatywnych czynni-

ków nawet doskonały herbicyd obra-
ca w średniej jakości narzędzie chwa-
stobójcze.  

Po nieudanych zabiegach chwa-
stobójczych pojawiały się różne 
interpretacje przyczyn niskiej sku-
teczności herbicydów. Jednym 
z wytłumaczeń było rozszerzenie 
odporności na niektóre substancje 
aktywne. Nie można tego wykluczyć 
jednak należy też zachować zdrowy 
rozsądek i nie wpadać w niepotrzeb-
ną panikę. Problem odporności 
w naszym kraju narasta. Niemożliwe 
jednak, żeby odporność miotły poja-
wiła się nagle, w jednym roku, bez 
żadnych symptomów w sezonach 
poprzednich. Odporność, jak każdy 
naturalny proces biologiczny, nastę-
puje powoli. Osobniki uodpornione 
zasiedlają dane pole stopniowo, 
w kilkuletnim procesie uodporniania 
populacji. Jeżeli nagle na polu poja-
wiła się masowo miotła zbożowa, nie 
musi to zaraz oznaczać odporności 
tego chwastu.

Bardzo często zdesperowani pro-
ducenci rolni czuli się oszukani przez 
dostawcę środków ochrony lub ich 
producenta. Ale prawdopodobień-
stwo, że na rynku może znaleźć się 
produkt niespełniający wymaganych 
norm jest bardzo niskie. 

Przyczyn obniżonej skuteczności 
działania herbicydów należy więc 
doszukiwać się w źle dobranym do 
panującej w danym momencie na 
polu sytuacji sposobie regulacji 
zachwaszczenia. 

Po raz kolejny rolnicy musieli przy-
znać, że jesienne terminy odchwasz-
czania mają przewagę nad wiosenny-
mi. Herbicydy wiosną powinny być 
aplikowane tylko w przypadku wystą-

pienia konieczności wykonania zabie-
gów korekcyjnych. 

Analizując rynek dostępnych i sto-
sowanych przez rolników herbicy-
dów, można zaryzykować stwierdze-
nie, że wiosenne odchwaszczanie 
głównie oparte jest na substancjach 
z grupy substancji hamujących 
wytwarzanie syntetazy acetylomle-
czanowej (inhibitory ALS). Do tego 
mechanizmu należą zarówno sulfono-
lomoczniki jak i triazolopirymidyny. 
Ogólnie ujmując, zasada działania 
tych substancji to blokada wytwarza-
nia aminokwasów, z których zbudo-
wane są białka. Po zastosowaniu her-
bicydu z grupy inhibitorów ALS 
następuje zatrzymanie wzrostu i roz-

Przyczyn obniżonej skuteczności działania 
herbicydów należy doszukiwać się 
w źle dobranym do panującej w danym 
momencie na polu sytuacji sposobie 
regulacji zachwaszczenia. 
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woju chwastu. W tym czasie odporna 
na herbicyd roślina zbożowa ma 
zwiększyć swoją masę i pokrój na 
tyle, by całkowicie zdominować 
chwast. 

Niestety, w tym roku te założenia 
okazały się zawodne. Słabo wykrze-
wione jesienią rośliny, osłabione bra-
kiem wody w okresie wiosennym 
wytwarzały krótkie źdźbła o niskiej 
obsadzie. Proporcje zapewniające 
właściwe konkurowanie z chwastami 
zostały więc zachwiane. W naturze 
występują zasady prowadzące do 
maksymalnego wykorzystania zaso-
bów naturalnych – w wolnych miej-
scach natychmiast pojawiają się 
nowe wschody. Zatem wolną prze-

strzeń wykorzystywała miotła zbożo-
wa, która wschodziła wiosną nawet 
po wykonanym zabiegu. 

Rozwiązanie problemu
Podstawą właściwego programu 

ochrony powinien być zabieg jesien-
ny. Substancje dobierane do jesienne-
go odchwaszczania działają głównie 
poprzez glebę. Jesienne produkty 
chwastobójcze pozostają długo aktyw-
ne, zabezpieczając przed zachwasz-

czeniem wtórnym. Działanie to jest 
tym lepsze, im dłuższy okres poło-
wicznego rozpadu charakteryzuje 
daną substancję aktywną. Do tych 
najdłużej działających, charakteryzu-
jących się  kilkumiesięcznym działa-
niem zabezpieczającym należą flufe-
nacet, diflufenikan, chlorosulfuron. 

Aplikacja jesienna jest mało zależ-
na od warunków pogodowych. 
W przypadku zmycia z liści, dostaje 
się do rośliny przez korzeń. 

Wśród herbicydów stosowanych 
jesienią występują różne substancje 
charakteryzujące się różnym mecha-
nizmem działania. Składniki hamu-
jące wytwarzanie aminokwasów 
(inhibitory ALS) otaczane są innymi 
mechanizmami działania. Zastoso-
wanie produktu opartego na wielu 
substancjach aktywnych minimali-
zuje ryzyko niepowodzeń w przy-
padku zaistnienia trudnych warun-
ków pogodowych. Wydłuża też czas 
jego działania. 

Substancje o różnych mechani-
zmach działania podane w niewiel-
kich stężeniach to gwarancja wyso-
kiej selektywności i oddziaływania 
na szersze spektrum chwastów. 

Każde przesunięcie zabiegów 
odchwaszczających na okres wiosen-
ny to zwiększenie trudności ich wyko-
nania. Ze względu na organizację 
zajęć w gospodarstwie oraz natłok 
różnych prac trudno jest wówczas 
utrafić z herbicydem we właściwy 
moment. 

Nie ma usprawiedliwienia agro-
technicznego dla świadomego prze-
noszenia zabiegów korygujących 
zachwaszczenie na okres wiosenny. 

Dr Marek Tański

Aplikacja jesienna jest mało zależna od 
warunków pogodowych. W przypadku zmycia 
z liści, dostaje się do rośliny przez korzeń.

Podstawą właściwego programu ochrony 
powinien być zabieg jesienny. Jesienne produkty 
chwastobójcze pozostają długo aktywne, 
zabezpieczając przed zachwaszczeniem 
wtórnym.
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Sposób na wzrost, sposób na ochronę

→ Ochrona przed stresem 

→ Stymulowanie procesów na poziomie komórkowym 

→ Stymulowanie wzrostu i rozwoju rośliny

Innowacyjne stymulatory wzrostu

Tegoroczna susza, negatywnie 
oddziałująca na przebieg wegeta-

cji i plonowanie roślin, daje się we 
znaki rolnikom w całej Polsce. Mimo 
obietnic rządowych o wypłacie 
rekompensat z tytułu suszy na pewno 
warto zabezpieczyć się samemu. 
Równie niekorzystnym zjawiskiem 
są niskie temperatury, powodujące 
straty w łanie roślin w wyniku przy-
mrozków. Do tego typu stresów 
można też zaliczyć uszkodzenia 
roślin w wyniku gradobicia, silnych 
wiatrów, niedorozwoju korzeni 
w warunkach niskiego pH, zasolenia 
gleby, jej nadmiernego uwilgotnienia 
lub suszy, zaskorupienia i związa-
nych z tym niekorzystnych stosun-
ków powietrzno-wodnych. W zależ-
ności od nasilenia czynnika streso-
wego, rośliny w mniejszym lub więk-
szym stopniu „starają się” przezwy-
ciężyć zaistniałe kłopoty. Zwykle 
jednak skutkuje to znacznym wydat-
kiem energetycznym, a w konse-

kwencji spadkiem plonu i jego jako-
ści, bowiem procesy biochemiczne 
zachodzące w roślinie ukierunkowa-
ne są na „walkę” ze sprawcą stresu, 
a nie wzrostem i rozwojem. W skraj-
nych przypadkach prowadzi to do 
śmierci, gdyż mechanizmy obronne 
rośliny nie są w stanie przezwycię-
żyć presji czynnika stresowego. Dla-
tego celowa może być zewnętrzna 
pomoc rolnika, poprzez aplikację na 
rośliny specjalnych preparatów zwa-
nych biostymulatorami. Mechanizm 
działania większości biostymulato-
rów polega na korzystnym ukierun-
kowaniu przemian biochemicznych 
zachodzących w roślinie, które łago-
dzą bądź zapobiegają niekorzystnym 
skutkom stresów biotycznych i abio-
tycznych.

Na polskim rynku znajduje się 
obecnie wiele stymulatorów mają-
cych na celu poprawę rozwoju fizjo-
logicznego roślin, zawierających 
różne substancje takie jak amino-

kwasy, kwas askorbinowy, kwasy 
fulwowe, związki fenolowe oraz 
wiele innych. Z pewnością na uwagę 
zasługuje produkt o nazwie Amino-
Selenit , który jest pierwszym w Pol-
sce stymulatorem wzrostu wykorzy-
stującym synergistyczne działanie 
selenu oraz aminokwasów. Ten inno-
wacyjny stymulator wzrostu z serii 
specjalistycznych produktów firmy 
Arkop –  FoliarLab, przeznaczony 
jest do stosowania w uprawach rol-
niczych, sadowniczych, warzywni-
czych. 

Dzięki autorskiej technologii 
wykorzystania aminokwasów, selenu 
i innych składników aktywnych 
AminoSelenit  efektywnie stymuluje 
roślinę, równolegle działając na 
trzech płaszczyznach: ochrony przed 
stresami (Stress Protection), stymulo-
wania procesów na poziomie komór-
kowym, stymulowania wzrostu i roz-
woju rośliny. 

(AK)

Sposób na wzrost i ochronę



PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH www.agro-tom.eu

Nowy system RNHW XL znacząco uła-
twia proces nawożenia przez zwięk-
szenie kontroli nad dawkowaniem. Elek-
tryczne systemy regulują i optymalizują 
proces rozsiewu. Uzyskiwane dane z pa-
nelu sterującego usprawniają planowa-
nie dalszych prac.  Osłony wykonane ze 
stali kwasoodpornej, połączone z gumo-
wymi elementami, tworzą ochronę dla 
wewnętrznych elementów maszyny.

Składowe systemu:
•  moduł wagowy - osadzony na osobnej 

ramie łączony z rozsiewaczem w pro-
sty sposób tworząc spójną całość,

•  elektryczny system regulacji zasuwy,
•  komputer sterowniczy – pozwalający 

w łatwy i przejrzysty sposób zarzą-
dzać systemem rozsiewania,

• osłony ze stali kwasoodpornych – two-
rzące ochronę istotnych elementów 
maszyny.

Zalety systemu:
• umożliwia ustawianie dawki,
• sprawdzanie masy zasypu,
• obliczanie zużycia nawozu, 
• regulowanie i optymalizację zużycia 

nawozu.

Siewnik ATSU do uprawy uproszczonej
Modułowy siewnik ATSU przezna-
czony jest do siewu w systemie 
uproszczonym o szerokości robo-
czej 3 m. Siewnik doskonale nadaje 
się do pracy po orce, w mulcz oraz 
w ściernisku. ATSU pozwala na siew 
nasion z jednoczesnym podsiewem 
nawozu, dostosowując głębokość 
do indywidualnych potrzeb, zapew-
niając przez to oszczędność cza-
su, przejazdów na polu i redukcję 
kosztów pracy.
Zbiornik nawozu i nasion ma pojem-
ność 5 tys. litrów przedzielonych 
w układzie 60/40. Zbiornik wykona-
ny został z blachy kwasoodpornej. 
Może być łatwo napełniany zarów-
no z „big-bagów” jak i ładowarką 
teleskopową.
Atutem maszyny jest tylny układ 
zawieszenia maszyny TUZ co po-
zwala na szybki demontaż modułu 
siewnego talerzowego i montaż 
siewnika punktowego.

MODEL RNHW XL 1200
Pojemność [l] 1200

Szerokość rozrzutu [m] 12–28

Liczba tarcz 2

Waga [kg] 510

Zapotrzebowanie mocy [KM] 80–100

Wyposażenie standardowe RNH XL1200, moduł wagowy, 
komputer sterowniczy, osłony

Wyposażenie dodatkowe Plandeka, wałek WOM, wysiew graniczny, 
plandeka na stelażu

Rozsiewacz RNHW XL

AGRO-TOM, ul. Błonie 46, 63-860 Pogorzela, tel. 65 572 72 45, 885 512 199, e-mail: sprzedaz@agro-tom.eu

Tym samym ATSU staje się bardziej 
uniwersalnym sprzętem wykorzysty-
wanym w nowoczesnym rolnictwie. 
Jest maszyną w pełni kompatybilną 
z systemem ISOBUS, co sprawia, że 
maszyna jest prosta w obsłudze a 
operator ma całkowitą kontrolę nad 
wszystkimi parametrami podczas 
pracy.
Maszyna jest wyposażona w:
•  włókę wyrównującą

• sekcję talerzy uprawowych 
Ø 510 mm,

• 12 redlic wysiewu nawozu,
• wał oponowy,
• zgrzebło wyrównujące,
• 24 redlice do wysiewu nasion z ta-

lerzami i kołami kopiującymi o śred-
nicy 320 mm oraz znacznikami 
ścieżek technologicznych przed-
wschodowych,

•  znaczniki ścieżek technologicznych.
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Według obowiązujących aktual-
nie zaleceń dotyczących elimi-

nacji chwastów w uprawie rzepaku 
ozimego – popartych wieloletnimi 
badaniami, licznymi doświadczenia-
mi i praktyką polową – najlepsze efek-
ty i najwyższą skuteczność przynoszą 
przedwschodowe zabiegi herbicydo-
we. Taką opcję rekomenduje także 
firma INNVIGO, która dysponuje 
pełną ofertą preparatów do ochrony 
rzepaku przed chwastami, a w tym 
roku wprowadziła na rynek zestawy 
herbicydowe do stosowania jesienne-
go – Zorro 300 SL i spółka. Wchodzą-
ce w ich skład preparaty tworzą 
dokładnie przebadane, optymalne 
kombinacje, które gwarantują wysoką 
skuteczność przeprowadzanych zabie-
gów. Pracując nad pakietami Zorro 
300 SL i spółka, specjaliści z INNVI-
GO wzięli pod uwagę rozmaite sytu-
acje i scenariusze, z jakimi mają do 
czynienia plantatorzy rzepaku, m.in. 
brak możliwości wykonania zabiegu 
przedwschodowego, niesprzyjające 
warunki pogodowe, które ograniczają 
działanie stosowanych preparatów, 
a także występowanie trudnych do 
zwalczenia gatunków chwastów. Dla-
tego, oprócz pakietów herbicydów 
przedwschodowych, INNVIGO pro-
ponuje również inne rozwiązania, 
które pozwalają na efektywne wyeli-
minowanie chwastów już po wscho-
dach. Ich skuteczność została poparta 
wieloma doświadczeniami polowymi 
z zastosowaniem różnych kombinacji 
preparatów wchodzących w skład 
zestawów Zorro 300 SL i spółka.

Programy zabiegów 
sekwencyjnych 

Herbicydowe zabiegi sekwencyjne 
mogą być stosowane, gdy na polu 
występują trudne do zwalczenia 
chwasty (maruna nadmorska, chaber 
bławatek, ostrożeń polny, przytulia 
czepna) lub kiedy skuteczność zabie-
gów przedwschodowych została obni-
żona, np. na skutek źle dobranych 
dawek lub składników preparatów 
albo po wystąpieniu intensywnych 
opadów, które doprowadziły do 
wypłukania metazachloru z gleby.

Na poletkach doświadczalnych 
3 dni po siewie zastosowane zostały 
zabiegi przedwschodowe: z wykorzy-
staniem zmniejszonych dawek pre-
paratów oraz z obniżoną ilością sub-
stancji aktywnych. Następnie, po 
wschodach chwastów, wykonany był 
sekwencyjny zabieg korygujący pre-
paratami Zorro 300 SL (jedyny pre-
parat na rynku, który zawiera wyłącz-
nie pikloram) i Major 300 SL (chlo-
pyralid), skuteczny nawet w przy-
padku chwastów trudnych do zwal-
czenia. – Polecam programy sekwen-
cyjne zaczynające się od zabiegów 
przedwschodowych, a następnie 
zabieg powschodowy korygujący – 
rekomenduje Andrzej Brachaczek, 
dyrektor ds. badań i rozwoju 
w INNVIGO. – Zawsze lepiej zacząć 
od zabiegu przedwschodowego, sta-
rajmy się raczej nie pozostawiać 
plantacji bez niego. Skuteczność jest 
zawsze lepsza, a spektrum kontroli 
chwastów znacznie większe. Ograni-
czamy też dzięki temu wczesną kon-

kurencję z rośliną uprawną. Efekt jest 
imponujący. 

Różne problemy – 
indywidualne rozwiązania

Rolnicy doskonale zdają sobie 
sprawę, że zdarzają się sytuacje, kiedy 
uniwersalne zalecenia muszą jednak 
ustąpić indywidualnym rozwiąza-
niom, dopasowanym do stanu 
zachwaszczenia konkretnego pola. 

Eliminacja chwastów 
w rzepaku
Chociaż skuteczność herbicydowych zabiegów przedwschodowych 
w rzepaku ozimym jest bardzo wysoka i niepodważalna, zdarzają się jednak 
sytuacje, że wczesna ochrona może okazać się niewystarczająca. Mają na 
to wpływ np. czynniki atmosferyczne lub źle dobrane dawki preparatów. 
Niekiedy kłopot sprawia dominacja poszczególnych gatunków chwastów, 
które trudno zwalczyć, nawet przestrzegając ogólnych zaleceń. Odpowiedzią 
INNVIGO na problem zachwaszczenia w rzepaku ozimym są przeznaczone 
do zabiegów powschodowych zestawy herbicydów Zorro 300 SL i spółka.
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Przeprowadzone przez specjalistów 
z INNVIGO serie doświadczeń polo-
wych miały zobrazować, jak można 
poradzić sobie z problemem domina-
cji poszczególnych gatunków chwa-
stów, stosując preparaty wchodzące 
w skład pakietów Zorro 300 SL i spół-
ka:

Przewaga nieskontrolowanej 
przedwschodowo przytulii czepnej – 
najważniejszy jest udział Zorro 300 
SL, a komponent w postaci Majora 
300 SL dopełnia spektrum działania. 
Zastosowane łącznie preparaty pozwa-
lają skutecznie ograniczać przytulię, 
a także marunę nadmorską i chabra 
bławatka – niezależnie od tego, czy są 
to formy odporne, czy podatne.

Obciążenie maruną nadmorską 
lub chabrem bławatkiem – można 
stosować mieszaninę preparatów 

Zorro 300 SL i Major 300 SL. Metaza-
chlor (Metax/Mezotop 500 SC) uzu-
pełnia działanie o aktywność dogle-
bową i nalistną.

Różne gatunki maków – program 
sekwencyjny: Metax/Mezotop 500 SC 
przedwschodowo, następnie miesza-
nina zbiornikowa preparatów Zorro 

300 SL, Major 300 SL powschodowo 
pozwala skutecznie kontrolować 
maki. Wpływa też na kontrolę wszyst-
kich rodzajów przetaczników, w tym 
bardzo trudno zwalczalnego w zbo-
żach przetacznika bluszczykowego 
(od roku 2016 w całym kraju obserwo-
wane jest zjawisko kompensacji prze-
tacznika bluszczykowego w rzepaku, 
zbożach i w kukurydzy). Tymczasem 
dodatek metazachloru wystarczy, alby 
skutecznie kontrolować ten chwast 
w rzepaku – redukując bank nasion 

przetacznika w glebie, jak również 
obniżając jego presję w roślinach 
następczych.

Problemy z kontrolą komosy białej 
– na ogół mieszanina dwuskładniko-
wa, która zawiera metazachlor i chlo-
mazon, jest skuteczna, ale w warun-
kach dużej wilgotności, jaka wystąpiła 
m.in. ostatniej jesieni i dwa lata temu, 
metazachlor ulegał wypłukaniu z pro-
filu glebowego. Zastosowanie miesza-
niny trójskładnikowej, zawierającej 
napropamid, metazachlor i chloma-
zon (Baristo 500 SC, Metax/Mezotop 
500 SC, Efector/Boa 360 CS), powodu-
je, że kontrola komosy białej jest nie-
zwykle skuteczna. Atuty napropami-
du, zawartego w preparacie Baristo 
500 SC, to wspomaganie kontroli 
takich chwastów, jak tasznik pospoli-
ty, tobołki polne, stulicha psia, stulisz 
lekarski, rdestówka powojowata, 
komosa biała i inne. Dodatkowo 
napropamid jest substancją, która 
utrzymuje metazachlor i chlomazon 
na stabilnym poziomie, na jakim 
powinny pracować – tzn. ogranicza 
ich przemieszczanie.

Kontrola banku nasion trudno 
zwalczalnych traw, które ciężko kon-
trolować w zbożach (stokłosa żytnia, 
stokłosa płonna, wyczyniec polny, 

Wchodzące w skład Zorro 300 SL i spółka preparaty 
tworzą dokładnie przebadane, optymalne 
kombinacje, które gwarantują wysoką skuteczność 
przeprowadzanych zabiegów
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miotła zbożowa, życica trwała, życica 
wielokwiatowa i inne). Chwasty te 
dostosowały swoją biologię, a czasa-
mi nawet genetykę do biocenoz rolni-
czych, występuje coraz większa 
odporność na herbicydy stosowane 
np. w zbożach. Najłatwiejszym i naj-
bardziej praktycznym rozwiązaniem 
jest kontrola trudno zwalczalnych 
chwastów jednoliściennych w cyklu 
płodozmianu poprzez stosowanie 
w przedwschodowej mieszaninie 
zbiornikowej napropamidu w rzepa-
ku. Jej rolą jest redukcja nie wscho-
dów, a banku nasion tych gatunków 
w glebie. Mieszanina zbiornikowa: 
Baristo 500 SC + Metax/Mezotop 500 
SC + Efector/Boa 360 CS pozwala 
zredukować zagrożenie z ich strony. 
Graminicydy potrzebne będą tylko do 
korekty zachwaszczenia ze strony 
samosiewów zbóż.

Kolejne ważne kwestie, o jakich 
trzeba pamiętać, to wspomniane ryzy-
ko odparowania stosowanego w zabie-
gach chlomazonu oraz wypłukania 
metazachloru. Chlomazon i metaza-
chlor są składnikami najczęściej sto-
sowanych rozwiązań herbicydowych 
w rzepaku ozimym. Jednak, gdy któ-
ryś składnik nie ma możliwości, żeby 
zadziałać, skuteczność takiego zabie-
gu jest znacznie niższa, a zachwasz-
czenie nie zostaje zlikwidowane. 
Dzięki INNVIGO rolnicy mają sposo-
by, żeby temu zaradzić. 

Chlomazon cechuje się wysoką 
prężnością par, a najczęściej występu-
jące straty tej substancji wynikają 

z odparowania do atmosfery. W przy-
padku tradycyjnie stosowanych for-
mulacji to największy problem – roz-
wiązaniem jest zastosowana przez 
INNVIGO formulacja CS, czyli 
w postaci mikrokapsuł. Substancja 
czynna jest zawarta w kapsułach 
o średnicy 3–4 mikronów (10 razy 
mniejszej od średnicy włosa), stopnio-

wo się z nich uwalnia, dzięki czemu 
odparowywanie chlomazonu do 
atmosfery jest bardzo ograniczone, 
wydłuża się również okres działania.

Metazachlor to z kolei substancja, 
która często ulega wypłukaniu, kiedy 
występują gwałtowne, intensywne 
albo długotrwałe opady deszczu. Jeże-
li zastosowana wcześniej mieszanina 
zbiornikowa nie zawierała napropa-
midu (Baristo 500 SC), może się oka-
zać, że po zabiegu niektóre chwasty 
nie zostały zniszczone. Napropamid, 
ze względu na wysoki współczynnik 
absorpcji do substancji organicznych, 
ogranicza migrację w profilu glebo-
wym zarówno metazachloru, jak 
i chlomazonu. Skuteczność jest lep-
sza, spektrum zwalczanych chwastów 

jest większe i nie obserwuje się zja-
wisk fitotoksyczności na rzepaku.

Zrealizowane przez INNVIGO 
doświadczenia polowe dowiodły, że 
odpowiednio dobrane do istniejącego 
problemu programy sekwencyjne 
przynoszą bardzo dobry efekt. W rze-
paku w zasadzie nie pozostały żadne 
chwasty, nie występowały nawet poje-
dyncze egzemplarze maruny nadmor-
skiej, a niewielkie siewki fiołka (mak-
symalnie 2–3 sztuki na m2) stanowiły 
zachwaszczenie wtórne. Część kon-
trolna, gdzie nie wykonano żadnego 
zabiegu, prezentowała się znacznie 
gorzej. Podczas oględzin pola był 
wręcz problem z przedarciem się do 
przestrzeni między rzędami rzepaku, 
ponieważ znajdowały się w nich licz-
ne chwasty: chaber bławatek osiągają-
cy wysokość jak rzepak (1,2–1,3 metra) 
lub wychodzący ponad łan, maruna 
nadmorska o wysokości ok. 1,5 metra, 
a także przytulia.

Do powschodowego zwalczania 
chwastów w rzepaku ozimym INNVI-
GO rekomenduje następujące pakiety 
Zorro 300 SL i spółka: 

Zaawansowany program sekwen-
cyjny do eliminacji bardzo szerokie-
go spektrum chwastów, z uwzględ-

nieniem chwastów uciążliwych 
i trudnych do zwalczania, w tym 
wieloletnich: Metax/Mezotop 500 
SC, Efector/Boa 360 CS, Baristo 500 
SC, Zorro 300 SL. 

Program dwuzabiegowy, z możli-
wością zwalczania chwastów póź-
nowschodzących: Efector/Boa 360 
CS, Metax/Mezotop 500 SC, Zorro 
300 SL.

W skład kompleksowej oferty her-
bicydów do rzepaku, jaką dysponuje 
firma INNVIGO, wchodzi również 
preparat do powschodowego zwalcza-
nia samosiewów zbóż i chwastów jed-
noliściennych – Jenot/Buster 100 EC.

Więcej informacji na stronie: 
www.innvigo.com

Zawsze lepiej zacząć od zabiegu przedwschodowego. 
Skuteczność jest zawsze lepsza, a spektrum kontroli 
chwastów znacznie większe. Ograniczamy też dzięki 
temu wczesną konkurencję z rośliną uprawną. 
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Goliat 8000
Przyczepiany opryskiwacz polowy 

ma pojemność 8000 litrów i belkę 
roboczą o szerokości 36 m. Maszyna 
swą stylistyką, rozwiązaniami tech-
nicznymi oraz wyposażeniem nawią-
zuje do całej serii Goliat. W ofercie 
pojawiły się również nowe belki alu-
miniowe od francuskiego producen-
ta. W tej chwili w sprzedaży są  opry-
skiwacze o szerokości roboczej do 
40 m i nie jest to ostatnie słowo 
firmy. Dzięki zastosowaniu bardzo 
bogatego wyposażenia dodatkowego 
każdy opryskiwacz jest indywidual-
nie konfigurowany, a zaawansowane 
systemy wspomagające tworzą 
z niego bezkonkurencyjną maszynę.

Pojemność zbiornika (l) 8000
Typ zbiornika polietylenowy włoski 2 w 1
Zbiornik na czystą wodę do płukania 
układu tak

Zbiornik na wodę do mycia rąk tak
Szerokość belki roboczej (m) 24, 27, 28, 30, 36, 40
Stabilizacja belki hydraulicznie wymuszona

Opis belki rozkładana hydraulicznie niezależnie
podnoszona hydraulicznie

Sterowanie hydrauliką olejową elektryczne sterowanie z kabiny ciągnika
Zaczep prosty dolny amortyzowany

Głowice rozpylaczy pięciopozycyjne, 2 rozpylacze szczelinowe 
ceramiczne + 1 inżektorowy ceramiczny

Wydajność pompy 400 l/min
Typ zaworu sterującego układem 
cieczowym elektryczny, 7 sekcji cieczowych

Rozwadniacz boczny Polmac
Rozmiar kół 520/85 R46
Rozstaw kół 225 cm
Układ hamulcowy pneumatyczny
Błotniki tak
Płuczka zbiornika głównego tak
Zapotrzebowanie mocy (KM) 140
Instalacja oświetleniowa drogowa standard

Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych KRUKOWIAK za-
prezentuje na tegorocznym Agro Show w Bednarach dwie 
nowości. Są to przyczepiany zbieracz do cebuli Z437/1 oraz 
przyczepiany opryskiwacz Goliat o imponującej pojemności 
8000 litrów.  KFMR jest największym producentem opryski-
waczy w Polsce – nic więc dziwnego, że KRUKOWIAK 
wyznacza kierunek rozwoju tego sprzętu na naszym rynku.



Po raz pierwszy na Agro-Show w Bednarach, Kujawska 
Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o. prezentuje nowy 

zbieracz do cebuli Z437/1. Aby zapewnić większą wydaj-
ność maszyna, w odróżnieniu od obecnie oferowanego 
modelu, wyposażona została w szersze taśmy przeładun-
kowe. Własny układ hydrauliczny zapewnia bezproblemo-
wą współpracę nawet z traktorami o niewydajnym ukła-
dzie hydraulicznym. Nowe rozwiązanie podajnika zała-
dowczego umożliwia transport cebuli na wysokość 
3 metrów. Dzięki zastosowaniu nowego systemu składania 
podajnika maszyna jest bardziej kompaktowa i w czasie 
transportu środek ciężkości jest niżej osadzony.

Szerokość robocza (m) 1

Szerokość taśmy drugiej ładującej (cm) 75

Szerokość taśmy pierwszej (cm) 100

Wysokość optymalna załadunku (cm) 300

Masa (kg) 1460

Zapotrzebowanie mocy (KM) 30

Własny układ hydrauliczny standard

Wydajność (ha/h) 0,7

Napęd WOM 540 obr./min.
Wymiary 
[długość x szerokość x wysokość] (cm) 451 x 250 x 320

Sposób agregowania przyczepiany

Zbieracz do cebuli 
Z437/1

Jesteśmy na AGRO SHOW w Bednarach:
stoisko 207, sektor C.

Zapraszamy!
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Nazwa Delta Plus 4,0H Delta Plus 5,0
Szerokość robocza 4,0 m 5,0 m
Liczba zębów 14 szt. 18 szt.
Zabezpieczenie grządzieli sprężynowe
Talerze niwelujące Ø 460 mm
Masa z wałem podstawowym 2970 kg 3250 kg
Typ wału w standardzie wał rurowy R 540x9
Zapotrzebowanie mocy 190–280 KM 220–330 KM

Wśród tegorocznych nowości fi rma POM Ltd Sp z o.o. 
z Brodnicy (Grupa Krukowiak) przygotowała dwie rodziny 
maszyn uprawowych, tj. brony talerzowe Alfa Plus oraz 
kultywatory bezorkowe dłutowe Delta Plus. Ich cechą cha-
rakterystyczną jest zastosowanie rozkładanej hydraulicznie 
ramy centralnej, pod którą podpięte są sekcje robocze. 

Brony talerzowe Alfa Plus są roz-
szerzeniem dotychczas produko-

wanych przez POM bron. Będą ofero-
wane klientom w szerokości 3 m 
(rama sztywna) oraz 4,0 m, 5,0 m 
i 6,0 m (ramy składane hydraulicz-
nie). Należy dodać, iż w ubiegłym 
roku POM zaprezentował swoją naj-
większą talerzówkę – Alfa Plus 8,0 H 
– która już w wersji podstawowej 
posiadała podwozie jezdne. Obecnie 
zaprezentowane modele wyjściowo są 
maszynami zawieszanymi, ale produ-
cent dla modeli H przewiduje podwo-
zie jezdne (może być dodane również 
w późniejszym czasie, po zakupie 
maszyny). W Alfa Plus zastosowano 
talerze robocze o średnicy 610 mm 
(grubość 6 mm), które zostały zamon-
towane w dwóch rzędach w rozstawie 
1200 mm. Zapewnia to bardzo dużą 
przepustowość, zwłaszcza podczas 
pracy w polu, gdzie znajduje się bar-
dzo dużo resztek pożniwnych (słoma, 
kukurydza, nieużytki). Talerze, agre-
sywnie uzębione (duże wcięcia), 
w połączeniu ze stosunkowo dużą 
masą maszyny, świetnie spisują się 

w trudnych warunkach. Alfy Plus 
wyposażone są standardowo w wał 
tylny rurowy, na którym ustawiamy 
hydraulicznie głębokość pracy maszy-

Nazwa Alfa Plus 
3,0

Alfa Plus 
4,0 H

Alfa Plus 
5,0 H

Alfa Plus 
6,0 H

Szerokość robocza 3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m
Liczba talerzy 20 szt. 26 szt. 34 szt. 42 szt.
Typ talerzy uzębione Ø 460
Masa z wałem podstawowym 1520 kg 2900 kg 3360 kg 3900 kg
Masa bez wału 1300 kg 2620 kg 3010 kg 3540 kg
Typ wału w standardzie wał rurowy R 540x9
Zapotrzebowanie mocy 130 KM 160 KM 200 KM 240 KM

Alfa Plus

ny. Opcjonalnie (poza ww. podwo-
ziem jezdnym) producent może wypo-
sażyć talerzówki w innego typu wały 
doprawiające (np. V-rint, T-ring, 
C-ring), przednie koła podporowe (dla 
wersji półzawieszanej), piasty SKF 
czy większą średnicę talerzy. 

Delta Plus Kultywatory bezorkowe dłutowe 
typu Delta Plus – do obecnej ofer-

ty maszyn typu Delta (3 m, rama 
sztywna) doszły dwie kolejne szeroko-
ści robocze: 4,0 m oraz 5,0 m, również 
oparte na ramie centralnej, składane 
hydraulicznie. Ich cechą charaktery-
styczną są trzy rzędy zębów robo-
czych, przystosowanych do bardzo 
głębokiej penetracji gleby (max. 35 
cm). Zęby posiadają również podcina-
cze boczne, które stosuje się przy 
uprawie pożniwnej. Za sekcją zębową 
znajduje się również sekcja talerzy 
tnąco-wyrównujących zawieszona na 
mocowaniach wału doprawiającego. 
W tym przypadku głębokość pracy 
jest ustawiana hydraulicznie na wale 
rurowym. Dla tych maszyn producent 
przewiduje również bogate wyposaże-
nie opcjonalne. 
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O dobrym przezimowaniu ozimin decyduje nie tylko 
temperatura, ale również położenie plantacji, jesien-

na agrotechnika, termin siewu, odpowiednie nawożenie 
roślin oraz jesienne zabiegi z zastosowaniem preparatów 
stymulujących naturalną odporność roślin.

Zastosowanie aminokwasów w uprawach ozimin 
doskonale zwiększa siłę i wigor roślin dzięki czemu rośli-
ny budują większy i silniejszy system korzeniowy. Należy 
pamiętać, że stymulacja wspomaga naturalny proces roz-
woju tylko tych roślin, które otrzymują wszystkie nie-
zbędne, składniki pokarmowe.

U zbóż, do których zastosowano aminokwasy obser-
wuje się dużo lepiej rozbudowany system korzeniowy 
oraz długie, głęboko sięgające wiązki korzeni rosnące głę-
biej od korzeni roślin kontrolnych. Najlepiej aminokwasy 
zastosować w fazie 4–5 liści, korzystniej z dodatkiem 
nawozów dolistnych z mikroelementami.  Dodatkowym 
efektem ich użycia jesienią jest pogrubienie szyjki korze-
niowej, łodygi oraz pogrubienie liści. 

Energia zakumulowana w takiej roślinie doskonale 
przygotowuje zboża do przezimowania oraz daje siłę 
i wigor dzięki czemu rośliny lepiej przezimują a wiosną 
będą miały lepszy start podczas wznowienia wegetacji. 
Rośliny lepiej ukorzenione są mniej podatne na stres, 
który może prowadzić do obniżenia plonu i jego walorów 
jakościowych, dlatego warto zadbać o naturalną stymula-
cję jego rozwoju.

UWAGA: w sprzedaży dostępnych jest wiele produk-
tów z aminokwasami jednakże często wątpliwej jakości. 
Należy mieć na uwadze, aby wybierać te produkty, które 
najlepiej posiadają rejestrację w polskim MRiRW co jest 
gwarancją, że produkty te na pewno zawierają wolne ami-
nokwasy (L-Alfa) z hydrolizy enzymatycznej. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na takie produkty, które uży-
wają nierzetelnych sformułowań na etykietach jak: 

„NA BAZIE” – ten zapis na etykiecie nie gwarantuje, że 
produkt zawiera wolne aminokwasy (L-Alfa) z hydroli-
zy enzymatycznej!   

JAK ZASTOSOWAĆ JESIENIĄ AGRO-SORB Folium 
NA OZIMINACH?

RZEPAK OZIMY 1–1,5l/ha Faza 4–5 liści
ZBOZA OZIME 1–1,5l/ha Faza 3–5 liści
UŻYTKI ZIELONE 1l/ha wrzesień/październik 1 zabieg

ZABIEGI KORZYSTNIE MOŻNA WYKONAĆ ŁĄCZNIE 
Z NAWOŻENIEM MIKROELEMENTAMI

Agro-Sorb Folium zawiera wolne (l-Alfa) aminokwasy 
z hydrolizy enzymatycznej oraz mikroelementy bor (B), 

mangan (Mn)  oraz cynk (Zn). Agro-Sorb Folim 
zarejestrowano w MRiRW pod numerem: S-518b/17

Zapraszamy na nasze stoisko 
na AGRO SHOW 2018

20–23 września, 
Bednary koło Poznania

SEKTOR A
droga zwiedzania 1 

STOISKO 19

Sklepy i hurtownie zapraszamy do współpracy

Czy warto zastosować 
aminokwasy na oziminy?
W Polsce zima 2017/2018 była wyjątkowo uciążliwa dla rolników. Trudne 
warunki klimatyczne, niskie temperatury oraz brak pokrywy śnieżnej 
spowodowały wymarznięcie ozimin. Dodatkowo zimne mroźne wiatry 
spowodowały wysuszenie roślin.  
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Zawartość wapnia w skorupie ziemskiej wynosi około 3,6%. 

Jest on dominującym kationem zarówno w kompleksie 

sorpcyjnym, jak i roztworze glebowym gleb uprawnych. Ilość 

tego pierwiastka wymiennie związanego przez kompleks 

sorpcyjny gleby wynosi około 60 – 80% ogólnej jego pojem-

ności (Wójcik 1998). Nawet na glebach bardzo kwaśnych 

stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego przez jony wapnia 

waha się w granicach 10 – 30% (Barber 1995; Wójcik 1998). 

Ocenia się, że gleby kwaśne stanowią około 57% użytków 

rolnych Polski, a ich wapnowanie jest jednym z najważniej-

szych zabiegów agrotechnicznych. Zabieg ten przyczynia 

się do wzrostu odczynu (pH) gleby jak również jest istotnym 

procesem dostarczającym wapnia roślinom szczególnie 

wymagającym np. burakom cukrowym, rzepakowi, kapuście 

głowiastej i jabłonią. Rośliny te pobierają od 124 do 200 kg 

Ca∙ha-1 (Tab.1)Część roślin uprawnych dla wydania wysokiego 

plonu o dobrej jakości wymaga gleb o pH 6,0-7,5. Ponieważ 

wraz ze wzrostem odczynu gleby wzrasta przyswajalność 

makropierwiastków niezbędnych tj. azotu, fosforu i potasu co 

znacząco wpływa na opłacalność produkcji (Ryc. 1). Jedną 

z takich roślin uprawnych wymagających gleb o pH 6,0-7,5 

mającą duże znaczenie gospodarcze jest rzepak. W przypad-

ku prowadzenia jego uprawy na glebach o pH 5,7 i niższym 

należy spodziewać się znacznego spadku plonu rzepaku 

nawet o 17-76% (Tab.1).

Wapnowanie gleb wykonuje się w okresie jesiennym po 

zbiorze przedplonu oraz pogłównie po wschodach roślin ozi-

mych lub jarych. W tym okresie stosuje się wapno nawozowe 

Polcalc III Generacji, którego nie należy mieszać z glebą. 

Nawóz produkowany przez firmę POLCALC rozpuszcza się 

pod wpływem wody zawartej w powietrzu atmosferycznym 

oraz powierzchniowej warstwie gleby i stopniowo wnika do 

roztworu glebowego i kompleksu sorpcyjnego gleby. Wyjąt-

kowa skuteczność wapna POLCALC wynika z odpowiedniego 

doboru surowca i właściwego procesu produkcyjnego. Klu-

czowym parametrem jest jego 100% reaktywność wynikająca 

z ekstremalnego rozdrobnienia frakcji – 50% masy nawozu 

jest rozdrobniona poniżej 20 mikronów (0,02 mm) co wielo-

krotnie przewyższa parametry innych tego typu produktów. 

Drugim ważnym czynnikiem wapna Polcalc III Generacji jest 

produkcja granuli bez użycia jakichkolwiek spoiw przez co 

produkt szybko uaktywnia się w glebie i zaczyna działać. 

Zastosowanie spoiw przez innych producentów znacząco 

wydłuża czas rozpadu granul co wpływa na zmniejszenie 

tempa rozkładu i uaktywniania się tych produktów – wapno 

bardzo wolno wnika do profilu glebowego, a rośliny mimo jego 

zastosowania wykazują objawy niedoborów.

Wapno granulowane Polcalc III Generacji zastosowane 

w dawce 500-1000 kg∙ha-1 dostarcza przyswajalnego wapnia 

roślinom uprawnym (Tab. 1). Powoduje również znaczny 

wzrost pH gleby. Po 3 miesiącach od zastosowania tego 

wapna (w dawce 1000 kg∙ha-1) obserwowano wzrost odczynu 

gleby z pH 4,9 do pH 6,0.

Nawozy wapniowe firmy Polcalc Sp.zo.o. przyczyniają się do 

poprawy odczynu i struktury gleby oraz zaopatrują rośliny 

w przyswajalną formę wapnia warunkującego optymalną 

wielkość i jakość plonów. 

WAPŃ ISTOTNYM PIERWIASTKIEM DLA 
GLEBY I ROŚLIN 

Ryc. 1.

Wpływ odczynu gleby na przyswajalność makropierwiastków niezbędnych
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N P K

Roślina Plon względny w zależności od pH gleby

4,7 5,0 5,7 6,8 7,5

Seradela 77 93 100 98 95

Jęczmień 0 23 80 95 100

Kukurydza 2 9 42 100 100

Owies 65 79 80 100 93

Koniczyna 

czerwona

12 21 53 98 100

Żyto 68 76 100 98 92

Burak cukrowy 0 2 49 98 100

Pszenica 2 49 93 100 95

Rzepak 24 73 83 100 93

Tab. 1.

Wpływ odczynu gleby na plonowanie wybranych gatunków roślin uprawnych

Piotr Mirosław Szulc, Mariusz Pochylski



NAJLEPSZE
WAPNO

ROLNICZE

www.facebook.com/wapno.granulowane

www.polcalc.pl

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

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

Skład: 98% Węglan Wapnia, Reaktywność: 100%, Przyswajalność: 100%,
Opakowanie: opakowanie typu Big Bag 500 kg oraz worek 25 kg,
Produkt Posiada Atest Ekologiczny IUNG 

Zakład Produkcji Nawozów
Wapniowych w Lubieniu Kujawskim
ul. Kaliska-Lotnisko 151, 
87-840 Lubień Kujawski

Dział Handlowy: 880 880 801
e-mail: polcalc@polcalc.pl
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Skąd to zakwaszenie?
W warunkach naszego klimatu 

i skał macierzystych gleb, mamy do 
czynienia z ciągłym nagromadzaniem 
jonów kwaśnych wodoru H+ i glinu 
Al3+ oraz wymywaniem jonów zasa-
dowych wapnia Ca2+, magnezu Mg2+ 
i potasu K+, co w efekcie skutkuje 
obniżaniem się odczynu gleb pH. Na 
obniżenie odczynu wpływają zarów-
no procesy naturalne, jak i antropoge-
niczne. Procesy naturalne wynikają 
z przemywania gleby wodą zawierają-
cą dwutlenek węgla, mineralizacji 
substancji organicznej i wietrzenia 
minerałów glebowych. Procesy antro-
pogeniczne to głównie opady kwa-
śnych substancji (tlenki siarki i azotu) 
oraz stosowanie fizjologicznie kwa-
śnych nawozów mineralnych, głów-
nie azotowych. Szacuje się, że jeden 

kilogram azotu amonowego z nawozu 
mineralnego wywołuje zakwaszenie 
równoważne około 2 kg CaO, nato-
miast 1 kg siarki wywołuje zakwasze-
nie równoważne 1,75 kg CaO. Średnio 
szacuje się, że rocznie gleby w wyni-
ku procesów naturalnych tracą około 
200 kg CaO z 1 ha, dlatego też przy-
najmniej tyle samo CaO powinno tra-
fić do gleby w nawozach wapnio-

wych. Tymczasem średnie zużycie 
nawozów wapniowych, kg CaO na 1 
ha użytków rolnych w dobrej kultu-
rze, wg GUS w ubiegłym roku wynio-
sło zaledwie 53,5 kg CaO*ha-1. Bada-
nia prowadzone przez okręgowe sta-
cje chemiczno-rolnicze oraz jednostki 
naukowe wskazują, że w Polsce gleb 
o odczynie bardzo kwaśnym i kwa-
śnym mamy około 50 proc.

Wapnowanie 
– dlaczego takie istotne?
Odczyn gleby jest bardzo ważnym wskaźnikiem mówiącym o warunkach, 
jakie panują w danym środowisku glebowym. Znając jego stan, możemy 
wnioskować, które rośliny powinniśmy uprawiać na danym polu, czy 
występują sprzyjające warunki dla pobierania składników pokarmowych 
z gleby, a przede wszystkim, kiedy trzeba wykonać zabieg wapnowania.

Tabela 1. Przedziały potrzeb wapnowania 

Kategoria agronomiczna gleby 
(proc. frakcji glebowej poniżej 0,02 mm)

pHKCl dla przedziału potrzeb wapnowania 

konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne 

Bardzo lekkie (0–10) do 4,0 4,1–5,5 4,6–5,0 5,1–5,5 od 5,6

Lekkie (11–20) do 4,5 4,6–5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 od 6,1

Średnie (21–35) do 5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 6,1–6,5 od 6,6

Ciężkie (powyżej 35) do 5,5 5,6–6,0 6,1–6,5 6,6–7,0 od 7,1

Źródło: zalecenia nawozowe

Tabela 2. Optymalne dawki nawozów wapniowych w tonach CaO na hektar 

Kategoria agronomiczna gleby 
(proc. frakcji glebowej poniżej 0,02 mm)

Przedział potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne 

Bardzo lekkie (0–10) 3,0 2,0 1,0 1,0 -

Lekkie (11–20) 3,5 2,5 1,5 1,5 -

Średnie (21–35) 4,5 3,0 1,7 1,7 1,0

Ciężkie (powyżej 35) 6,0 3,0 2,0 2,0 1,0

Źródło: zalecenia nawozowe

Szacuje się, że jeden kilogram azotu 
amonowego z nawozu mineralnego wywołuje 
zakwaszenie równoważne około 2 kg CaO, 
natomiast 1 kg siarki wywołuje zakwaszenie 
równoważne 1,75 kg CaO.



Co daje optymalny odczyn 
gleby?

Odczyn gleby reguluje się poprzez 
zabieg wapnowania. Wapnowanie 
jest zabiegiem agrotechnicznym 
o wielostronnym wpływie na właści-
wości fizyczne, fizykochemiczne 
i biochemiczne gleby. Sprzyja zwięk-
szeniu aktywności mikrobiologicznej 
środowiska glebowego, aktywizacji 
procesów mineralizacji, zwiększeniu 
dostępności części składników mine-
ralnych. Regulacja odczynu gleb, 
przez stosowanie nawozów wapnio-
wych, jest warunkiem niezbędnym 
uzyskiwania wysokiej aktywności 
wszystkich zabiegów agrotechnicz-
nych. Celem pośrednim regulowania 
odczynu gleby jest sterowanie proce-
sami geochemicznymi i mikrobiolo-
gicznymi w taki sposób, aby zwięk-
szyć rozpuszczalność, a tym samym 
przyswajalność i dostępność składni-
ków mineralnych. Odczyn gleby 
zmniejszając się poniżej wartości 
optymalnej dla danego pierwiastka, 
prowadzi do szybkiego spadku jego 
efektywności plonotwórczej. Skład-
nikiem, który najsilniej reaguje na 

obniżające się pH jest fosfor, jego 
efektywność plonotwórcza przy pH 
5,5 zmniejsza się o 50 proc. Efektyw-
ność plonotwórcza azotu i potasu 
w tym samym zakresie pH jest o 20 
proc. wyższa. Składnikami pokarmo-
wymi, które są trudno pobierane 
z roztworu glebowego są także mikro-
elementy takie jak molibden i bor. 
W środowisku kwaśnym ograniczony 
jest rozwój wielu mikroorganizmów 
glebowych takich jak: bakterie nitry-
fikacyjne, symbiotyczne i wolnożyją-
ce bakterie asymilujące azot z powie-
trza. Osłabieniu ulega także aktyw-
ność mikroorganizmów biorących 
udział w procesach mineralizacji 
i humifikacji materii organicznej. 
Niebezpiecznym zjawiskiem, obja-

wiającym się wraz z obniżaniem się 
pH gleby, jest wzrost aktywności 
metali ciężkich, np. miedzi, kadmu, 
cynku czy ołowiu. W środowisku 
kwaśnym pogarsza się struktura agre-
gatowa gleby w związku z czym 
pogorszeniu ulegają warunki 
powietrzno-wodne w glebie.

Określanie potrzeb i dawek 
nawozów wapniowych 

W zależności od składu granulo-
metrycznego (kategorii agronomicz-
nej gleb), opracowano optymalne 
zakresy pHKCl. Odpowiedni odczyn 
dla gleb bardzo lekkich wynosi 5,1–
5,6, lekkich 5,6–6,1, średnich 6,1–
6,6, ciężkich 6,6,–7,1. Aby wyliczyć 
dawkę wapna, najpierw należy zali-

Odczyn gleby zmniejszając się poniżej wartości 
optymalnej dla danego pierwiastka, prowadzi 
do szybkiego spadku jego efektywności 
plonotwórczej. Składnikiem, który najsilniej 
reaguje na obniżające się pH jest fosfor.
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czyć glebę do jednej z czterech kate-
gorii agronomicznych (w zależności 
od zawartości udział frakcji glebo-
wej). Wielkość zalecanych dawek 
nawozów wapniowych na gleby 
gruntów ornych zależy od jej odczy-
nu i składu granulometrycznego. 
W tabeli 1 przedstawiono potrzeby 
wapnowania w zależności od katego-
rii agronomicznej i wartości pH, 
natomiast w tabeli 2 przedstawiono 
optymalne dawki nawozów wapnio-
wych (t CaO/ha) w zależności od 
kategorii agronomicznej i potrzeb 
wapnowania.

Jednorazowe stosowanie wyso-
kich dawek nawozów wapniowych 
w formie tlenkowej, w praktyce nie 
jest uzasadnione. Zbyt wysokie dawki 
mogą wywołać szereg niekorzystnych 
zmian fizykochemicznych gleby. 
W związku z tym nie zaleca się jed-
norazowo stosować więcej jak 2/3 
zalecanej dawki wapna przy wapno-
waniu koniecznym, czyli od 2,0 do 
4,0 t CaO/ha. 

Jeżeli w glebie brakuje magnezu, 
warto zastanowić się nad wysiewem 
nawozu wapniowo-magnezowego. 
Na glebach kwaśnych i o niskiej 
zawartości przyswajalnego Mg, poło-
wę naliczonej dawki CaO trzeba 
zastosować w formie wapna magne-
zowego, a połowę w formie wapna 

zwykłego. Na glebach kwaśnych 
i o małej zawartości magnezu 1/3 
naliczonej dawki CaO stosuje się 
w formie wapna magnezowego 
a pozostałą część w postaci wapna 
zwykłego.

Zarówno wapna zawierające 
magnez, jak i niezawierające magne-

zu powinno się stosować pod rośli-
ny stanowiące przedplony dla roślin 
o bardzo dużej lub dużej wrażliwo-
ści na kwaśny odczyn gleby, np. 
jęczmień, burak cukrowy, lucerna, 
rzepak. Jest to związane z tym, że 
zazwyczaj maksymalny efekt zabie-
gu wapnowania osiąga się w drugim 
roku od aplikacji wapna. Jeśli cho-
dzi o terminy wapnowania, najlep-
szym jest późne lato po sprzęcie 
zbóż. 

Zapotrzebowanie na nawozy wap-
niowe wynika ze stanu zakwaszenia 

gleb oraz konieczności doprowadze-
nia ich odczynu do uznawanego za 
optymalny dla danej kategorii agro-
nomicznej. Zakwaszanie się gleb jest 
procesem ciągłym i konieczne jest 
stałe monitorowanie odczynu gleby. 
Rynek polski dysponuje szerokim 
asortymentem wapna nawozowego. 

Jeżeli mamy odczyn bardzo kwaśny, 
to na gleby ciężkie stosujmy szybko-
działające wapna tlenkowe, a na 
gleby lekkie i średnie dobrze zmielo-
ne wapna węglanowe, kredę czy 
dolomit. W wapno najlepiej zaopa-
trzyć się u sprawdzonego producen-
ta/dystrybutora nawozu. Tylko nawóz 
o dobrych parametrach jakościo-
wych, pochodzący z pewnego źródła 
będzie gwarantował skuteczność 
zabiegu.

dr Piotr Ochal

Zazwyczaj maksymalny efekt zabiegu 
wapnowania osiąga się w drugim roku 
od aplikacji wapna. Jeśli chodzi o terminy 
wapnowania, najlepszym jest późne lato 
po sprzęcie zbóż. 

Zakwaszanie się gleb jest 
procesem ciągłym i konieczne 
jest stałe monitorowanie 
odczynu gleby. 
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Kreda jeziorna z Bełchatowa 
– rozsądny wybór 
w odkwaszaniu gleb

Najczęściej ten węglan wapnia 
wytrąca się w formie żelu, czyli 

właśnie bezpostaciowej. Kreda jezior-
na to nie tylko utwór powstający 
współcześnie, powstawał również 
i dawniej, jeśli zaistniały odpowied-
nie warunki sedymentacji – zarastają-
ce zbiorniki słodkowodne. Osady 
składane współcześnie to nagroma-
dzenia kredy jeziornej holoceńskiej. 
Mamy jednak też kredę jeziorną trze-
ciorzędową, która jest osadem kopal-
nym. Różnią się tym, że makroskopo-
wo kreda holoceńska to utwór biały 
lub jasnoszary, bardzo miękki. Kreda 
trzeciorzędowa z Bełchatowa zawiera 
węglan wapnia (CaCO3) i substancje 
organiczne pochodzące z węgla bru-
natnego, z którym współwystępuje. 
Swoim wyglądem przypomina ciem-
noszarą glebę. Bełchatowska kreda 
trzeciorzędowa występuje w dużych 
nagromadzeniach związanych 
z węglem, gdzie jej ilość, wydobywa-
na przy okazji zdejmowania nadkła-
du lub z przewarstwień węgla bru-
natnego, sięga milionów ton rocznie.

Jak wykazują kompleksowe bada-
nia prowadzone w ośrodkach nauko-
wych w Polsce, kreda jeziorna z Beł-
chatowa wyróżnia się na tle innych 
licznie znajdujących się na polskim 
i europejskim rynku rolniczym 
i ogrodniczym środków odkwaszają-
cych gleby. Jest bezdyskusyjnie wyjąt-
kowa. Głównym składnikiem mine-
ralnym bełchatowskiej kredy jezior-
nej jest mikrokrystaliczny kalcyt, 
czyli węglan wapnia (CaCO3), obok 

którego współwystępuje materia orga-
niczna w ilości kilkunastu procent 
w przeliczeniu na węgiel organiczny 
(Corg). To sprawia, że produkowane 
z niej środki wapnujące są jedyne 
w swoim rodzaju i unikatowe, spo-
śród innych oferowanych na rynku 
nawozowym w Polsce i Europie. 

Naturalna bełchatowska kreda 
jeziorna jest skałą osadową miękką 
i luźną, silnie porowatą, co powodu-
je, że sposób jej wydobywania polega 
jedynie na kopaniu poszczególnych 
warstw pokładu. W tak prostym pro-
cesie wydobycia i hałdowania oraz 
produkcji zmianie nie ulegają żadne 
naturalne właściwości fizykoche-
miczne kredy. Procesy wydobycia 
surowca i produkcji środków wapnu-
jących na bazie kredy wpisują się 

więc w „zieloną technologię”, przyja-
zną i bezpieczną dla roślin, zwierząt, 
ludzi i całego środowiska przyrodni-
czego.

Często uwagę rolników zamierza-
jących stosować kredę zwraca jej 
barwa. Nie jest ona biała ani beżowa, 
jak innych środków wapnujących. 
Szary kolor wynika z zawartości 
i formy występowania materii orga-
nicznej. Substancja organiczna obec-

na w bełchatowskiej kredzie jeziornej 
występuje w postaci równomiernie 
rozproszonego pylastego pigmentu, 
uwęglonego detrytusu roślinnego, 
fragmentów ksylitów o zróżnicowa-
nej wielkości często zżelifikowanych.

Spośród cech strukturalno-tekstu-
ralnych i właściwości fizykochemicz-
nych kredy bełchatowskiej, istotnymi 
z punktu widzenia właściwości 
odkwaszających gleby, są przede 
wszystkim zawartość CaCO3, zawar-
tość wodnorozpuszczalnych 
i wymiennych form wapnia (Ca2+), 
kinetyka rozpuszczania kalcytu, reak-
tywność, liczba zobojętniania, 
powierzchnia właściwa i porowatość. 
Kreda jeziorna jest amorficzna (bez-
postaciowa), odznacza się wyjątkowo 
dużym rozdrobnieniem (prawie 85 

proc. stanowi frakcja o wymiarach 
0,1–0,0002 mm), wielką powierzch-
nią właściwą (ok. 8 m2/g) i miękko-
ścią. Znaczna powierzchnia kredy 
jeziornej i jej porowatość związana 
jest z obecnością substancji organicz-
nej pochodzenia roślinnego. Takich 
właściwości fizycznych nie posiadają 
żadne inne środki wapnujące, zarów-
no dolomity jak i skały wapienne, 
które mają skrystalizowaną strukturę. 

Bełchatowska kreda jeziorna stanowi naturalny surowiec pochodzący 
z geologicznie młodego wieku skały osadowej. W kredzie jeziornej mamy 
bezpostaciowy węglan wapnia, który nie jest nagromadzeniem szczątków 
organizmów żywych. Powstaje on przez wytrącanie nadmiaru węglanu 
wapnia, znajdującego się w wodzie w ilości przekraczającej możliwość 
rozpuszczania. 

Szary kolor kredy bełchatowskiej wynika 
z zawartości i formy występowania materii 
organicznej.
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Stąd jej wyjątkowo efektywne działa-
nie odkwaszające gleby.

Miarą jakości węglanowych środ-
ków wapnujących, jest zawartość 
CaCO3, reaktywność i liczba zobojęt-
niania, a co zatem idzie kinetyka roz-
puszczania kalcytu w glebach.  Biorąc 
pod uwagę te parametry, najgorzej 
wypadają dolomity ze średnią reak-
tywnością ok. 25 proc., lepiej skały 
wapienne, ze średnią ok. 50 proc., 
natomiast kreda bełchatowska posia-
da reaktywność ok. 95 proc. To olbrzy-
mia różnica. Zawartość CaCO3 w kre-
dzie w przeliczeniu na CaO przekra-
cza 50 proc. Liczba zobojętniania 
(inaczej siła zobojętniająca) środka 
wapnującego, pozwala na określenie 
jego potencjału zneutralizowania 
kwasowości gleby. Wskazuje, ile środ-
ka wapnującego potrzeba do zobojęt-
nienia określonej ilości jonów wodo-
rowych H+ w glebie. Kreda bełcha-
towska odznacza się najwyższą z moż-
liwych liczb zobojętniania, ponieważ 
jej wartość jest prawie taka sama, jak 
procentowa zawartość CaCO3 w prze-
liczeniu na CaO. Ta liczba zobojętnia-
nia wynosi nieco powyżej 50. Jak 
wykazały badania kinetyki rozpusz-
czania kalcytu w glebach, takie para-

metry kredy bełchatowskiej, gwaran-
tują bardzo dużą prędkość przebiegu 
reakcji i procesów odkwaszania gleb, 
co dowodzi wysokiej efektywności 
wapnowania. Badania inkubacyjne 
wykazały, że zawartość wodnoroz-
puszczalnego wapnia  Ca2+ w kredzie 
sprawia, że już w drugim dniu po jej 
zastosowaniu dochodzi do zobojęt-
nienia kwasowości czynnej gleby, tj. 
wszystkich jonów wodorowych które 
występują w fazie ciekłej gleby (roz-
tworze glebowym). Takich możliwo-
ści trudno doszukiwać się w przypad-
ku środków produkowanych z wapie-
ni lub dolomitów.

Cechą znamienną i unikatową 
jeziornej kredy bełchatowskiej jest 
obecność w niej substancji orga-
nicznej – w przeliczeniu na całko-

witą zawartość węgla organicznego 
ok. 17 proc. Obok węgla atomowego 
(Corg) zawiera ponad 1,5 proc. swo-
istych substancji charakterystycz-
nych dla próchnicy glebowej, tj. 
wysokocząsteczkowych związków 
koloidalnych w postaci humianów 
i fulwianów oraz humin, które 

wytworzyły się w wyniku oddziały-
wania kwasów humusowych i ful-
wowych na rozpuszczalne sole 
wapnia, wskutek podstawienia 
wodoru (H+) w grupach funkcyj-
nych (głównie -COOH i -OH) przez 
kationy Ca2+. W swoim składzie 
obok węgla i wodoru zawierają 
także tlen, azot i wymienny wapń 
(Ca2+). Związki próchniczne obec-
ne w kredzie wykazują właściwości 
sorpcyjne (jonowymienne), które 
przewyższają kilka lub kilkanaście 
razy pojemność sorpcyjną składni-

ków mineralnych glebowego kom-
pleksu sorpcyjnego. 

Kreda bełchatowska wniesiona do 
gleb zwiększa w nich zasobność 
próchnicy i uzupełnia organiczny 
skład frakcyjny. W ten sposób znaczą-
co poprawia żyzność gleb i przyczy-
nia się do lepszego wzrostu, rozwoju 
i plonowania roślin, poprzez wpływ 
na fizyczne, chemiczne i biologiczne 
właściwości gleby. Związki próch-
niczne obecne w kredzie jeziornej 
wpływają dodatnio na tworzenie 
i utrwalanie wodoodpornej struktury 
agregatowej gleb, poprawiając sto-
sunki wodno-powietrzne i cieplne. 
Działają jako „lepiszcze” strukturo-
twórcze, powodując „sklejanie” ele-
mentarnych cząstek masy glebowej 
w agregaty. 

W glebach piaszczystych powo-
duje to zwiększenie ich zwięzłości, 
a w glebach o cięższym składzie gra-
nulometrycznym zmniejszenie zwię-
złości. Związki próchniczne zawarte 
w kredzie mają wysoką pojemność 
wodną, przez co podnoszą zdolności 
retencyjne gleb. W stosunku do swo-

jej masy mogą one zatrzymać 3–5-
krotnie więcej wody w formie dostęp-
nej dla roślin. Ta właściwość ma 
szczególne znaczenie w glebach 
piaszczystych, ponieważ ich pojem-
ność wodna zależy głównie od zawar-
tości substancji próchnicznych. 

Związki próchniczne z kredy beł-
chatowskiej wpływają na zdolności 
sorpcyjne (jonowymienne) i na kształ-
towanie się zasobności gleb w skład-
niki pokarmowe dla roślin. Swoiste 
związki próchniczne stanowią orga-
niczną część składową glebowego 
kompleksu sorpcyjnego, których 
pojemność sorpcyjna kształtuje się 
w zakresie 180–300 cmol·kg-1. Wap-
nowanie kredą powoduje kilkukrotny 
wzrost kationowej pojemności sorp-
cyjnej, zwłaszcza gleb bardzo lekkich 
i lekkich. Zwiększają się też zdolno-
ści buforowe gleb, tj. odporność na 
gwałtowne zmiany pH (zakwaszanie), 
regulując i stabilizując tym samym 
odczyn gleby. Wpływają także na 
poziom stężenia kationów Ca2+, 
Mg2+, NH4+, Na+, K+ i H+ w roz-
tworze glebowym poprzez ich uwal-
nianie bądź sorbowanie.

Związki próchniczne występujące 
w kredzie mogą oddziaływać na 
mikroorganizmy glebowe i rośliny 
wyższe w różny sposób. Przede 
wszystkim są one źródłem składni-
ków pokarmowych, które po zmine-
ralizowaniu są dostępne dla roślin. 
Makro- i mikroorganizmy glebowe 
czerpią z substancji organicznej nie-
zbędną dla ich życia energię i mine-
ralne składniki pokarmowe. Z tego 
względu gleby zasobne w związki 
swoiste odznaczają się wyższą aktyw-
nością biologiczną – występujące 
w nich populacje mikroorganizmów 

Związki próchniczne z kredy bełchatowskiej 
wpływają na zdolności sorpcyjne i na 
kształtowanie się zasobności gleb w składniki 
pokarmowe dla roślin

Kredę z Bełchatowa z uwagi na jej unikatowe 
właściwości można stosować praktycznie przez 
cały rok (nawet zimą).
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są liczniejsze, bardziej czynne i usta-
bilizowane w swoim składzie gatun-
kowym. Substancje próchnicze pozy-
tywnie wpływają na nitryfikację 
wprowadzonego do gleby azotu amo-
nowego i związków azotowych zawar-
tych w samej glebie oraz zmniejszają 
znacząco straty tego składnika. Kreda 
wprowadzona do gleby może prze-
ciwdziałać występowaniu chorób 
niektórych roślin uprawnych, przy 
czym to fitosanitarne działanie jest 
spowodowane silnym mnożeniem się 
mikroorganizmów saprofitycznych, 
które są antagonistami fitopatoge-
nów.

Ostatnio zwraca się szczególną 
uwagę na istotną rolę związków 

próchnicznych w ochronie środowi-
ska glebowego przed skutkami skaże-
nia odpadami przemysłowymi oraz 
przed skutkami nadmiernej chemiza-
cji rolnictwa. Jest to niewątpliwie 
związane z właściwościami sorpcyj-
nymi swoistych związków próchnicz-
nych. Nie mniej ważna jest też ich 
zdolność do tworzenia odpowiednich 
połączeń z pestycydami, a zwłaszcza 
herbicydami. Dezaktywacja herbicy-
dów, pestycydów czy też zanieczysz-
czeń przemysłowych łączy się z ich 
adsorbowaniem, ale także z przyspie-
szaniem ich rozkładu poprzez dostar-
czenie mikroorganizmom związków 
energetycznych. Próchniczne związki 
swoiste występujące w kredzie beł-
chatowskiej chronią więc gleby przed 

degradacją. Ostatnie badania kredy 
wykazują jej bardzo wysoką skutecz-
ność w unieruchamianiu metali cięż-
kich, między innymi kadmu, ołowiu, 
chromu, niklu, rtęci i arsenu.

Stosowanie bełchatowskiej kredy 
jeziornej różni się od innych środków 
wapnujących. Różni się bardzo istot-
nie i do tego z pożytkiem dla rolni-
ków czy sadowników, a także w upra-
wach warzyw. Poza dynamiczną, 
szybką i bezpieczną dla roślin zmianą 
pH oraz wzrostem zawartości materii 
organicznej w glebie powoduje 
widoczny już w pierwszym roku po 
jej zastosowaniu wzrost i jakości 
uprawianych roślin. Kredę z Bełcha-
towa z uwagi na jej unikatowe właści-

wości można stosować praktycznie 
przez cały rok (nawet zimą), także 
pogłównie, bez mieszania z glebą, na 
wszystkie kategorie agronomiczne, 
typy, rodzaje i gatunki gleb. To powo-
duje zadowolenie rolników. To spra-
wia, że zabieg wapnowania jest pro-
sty i wygodny oraz finansowo korzyst-
niejszy. Potwierdzeniem tego jest fakt, 
że naturalna kreda jeziorna z Bełcha-
towa przyciąga coraz większą uwagę 
i z roku na rok staje się bardziej popu-
larna i niejednokrotnie stanowi stały 
element agrotechniki w gospodar-
stwach rolniczych.

Obecność naturalnej kredy jezior-
nej z Bełchatowa, wykorzystywanej 
w zabiegach wapnowania gleb, mają-
cych na celu utrzymanie optymalne-

go pH gleby, nie stanowi wzbogacenia 
oferty produktowej, ale jest jedynym 
mądrym, rozsądnym i właściwym 
rozwiązaniem w sytuacji szybkiej, 
dokładnej, skutecznej i ekonomicznej 
neutralizacji kwasowości gleby. Wap-
nowanie gleb z jej użyciem może 
doprowadzić gleby do optymalnego 
poziomu pH w produkcji roślinnej, 
pod warunkiem, że obliczenia dawek 
będą prawidłowe i dokładne, a zabieg 
wapnowania właściwie dobrany 
i odpowiednio wykonany.

Produkcja kredy jeziornej w for-
mie granulowanej (korzystnej z punk-
tu widzenia wysiewu na pola przez 
rolników) jest złożonym i trudnym 
procesem technologicznym. Z uwagi 

na dużą wilgotność, miękkość i roz-
drobnienie surowca, granulacja nie 
jest łatwa. Dzięki wytężonym stara-
niom i innowacyjnym rozwiązaniom 
technologicznym udało się jednej 
z polskich firm nawozowych rozwią-
zać problem aglomeryzacji kredy beł-
chatowskiej. Opatentowana linia 
technologiczna i sposób przebieg pro-
cesu pozwala na uzyskiwanie kredy 
granulowanej w pełni ekologicznej, 
zachowującej na każdym etapie pro-
dukcji swoje wyjątkowe naturalne 
właściwości.

Dr inż. Piotr Malczyk
Katedra Biogeochemii 

i Gleboznawstwa
Uniwersytet Technologiczno-Przy-

rodniczy w Bydgoszczy

Opatentowana linia 
technologiczna i sposób przebieg 
procesu pozwala na uzyskiwanie 
kredy granulowanej w pełni 
ekologicznej, zachowującej na 
każdym etapie produkcji swoje 
wyjątkowe naturalne właściwości.
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Kukurydza z przeznaczeniem na 
kiszonkę jest jedną z najbardziej 

wymagających upraw, nie tylko wśród 
roślin paszowych, ale wśród wszyst-
kich roślin uprawnych. Zapewne, gdy 
ogłaszano „panowanie” lucerny, 
brano pod uwagę jej królewskie 
maniery – trudność z  utrzymaniem 
na stanowisku, jej wymagania pokar-
mowe, stanowiskowe, ale i swoistą 
grację, jaką się odwdzięcza. Myślę, że 
śmiało te same cechy można przypi-
sać kukurydzy. O ile stanowisko – 
zwłaszcza to słabsze – nie jest dla niej 
aż takim problemem, o tyle, by ukaza-
ła swe prawdziwie szlachetne obli-
cze, musi być traktowana z należytą 
godnością.

Myśląc o kukurydzy kiszonkar-
skiej, nie możemy zapomnieć, z jakim 
przeznaczeniem ją uprawiamy. Koniec 
końców, kiszonka będzie stanowić 
tylko środek dla osiągania wysokich 
wydajności. By jednak to nastąpiło, 

inwestycje w przygotowanie stanowi-
ska, nawożenie lub ochronę przed 
grzybami czy insektami, stają się nie-
odzowne. Nie byłbym sobą, gdybym 
nie dodał czynnika równie ważnego, 
jak wymienione wcześniej. A miano-

wicie bezstratnej konserwacji, czyli 
kiszenia i przechowywania takiego 
materiału.

Rok do roku, rok po roku
Jednak potencjał plonotwórczy tej 

wspaniałej rośliny i powiązana z nim 
jakość żywienia opartego o kukury-
dzę, kontra ostateczny efekt, mogą 

czasem wprawić w konsternację. I nie 
chodzi tutaj o jakieś błędy popełnio-
ne w trakcie, ale o czynniki, na które 
nie mamy większego, lub żadnego 
wpływu. Niewątpliwie pogoda, 
a zwłaszcza ilość opadów będą klu-

czowe dla prawidłowego wzrostu 
i okazałego plonowania kukurydzy. 
W chwili, gdy niniejszy artykuł ujrzy 
światło dzienne, polscy hodowcy 
będą – w zależności od części kraju, 
w trakcie zbiorów, już po, lub tuż 
przed żniwami kukurydzianymi.

Jak doskonale wiemy, rolnictwo to 
fabryka pod gołym niebem. Tym 

Kiszonka z kukurydzy 
w suchym roku
O ile lucerna od lat dzierży tytuł królowej roślin paszowych, o tyle tuż za 
nią, jeśli już nie przed – znajduje się zdecydowanie najważniejsza w dobie 
wysokich wydajności roślina. Kukurydza, czy to w formie kiszonki, całego 
lub gniecionego ziarna, czy CCM-u to bez wątpienia podstawowa pasza 
w żywieniu wysokowydajnego bydła mlecznego. 

Susza to zapowiedź wysokiej suchej masy, 
a ta z kolei wpływa niekorzystnie na 
strawność takiej paszy.
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samym obszar, na który mamy wpływ 
nie obejmuje warunków pogodowych, 
a te były równie dynamiczne, jak 
w zeszłym roku, ale w odróżnieniu od 
zeszłorocznych opadów, tym razem 
na horyzoncie pojawiła się długo-
trwała susza. Gdy z końcem sierpnia 
rozmawiałem z zaprzyjaźnionym 
hodowcą, zebrał z hektara – średnio 
– 22 (!) tony zielonki kukurydzianej! 
To niemal 3 razy mniej niż średni 
wynik z ostatnich lat w jego gospo-
darstwie…

Obserwując sytuację na polach, 
z jednej strony, na południu Polski 

kukurydzy już prawie nie ma, a z dru-
giej, np. na terenie Podlasia czy pół-
nocnej Polski, żniwa zapowiadają się 
na koniec września czy początek paź-
dziernika. Gros decyzji o wcześniej-
szym zbiorze było podyktowanych 
bardzo dużym przyrostem suchej 
masy. W tym roku niemal bajkowo 
brzmi klasyczne „ścinaj po pierw-
szym przymrozku”. Kukurydza po 
prostu schła w oczach.

Zapotrzebowanie na wodę
Kukurydza jest rośliną, która da 

sobie radę ze słabymi stanowiskami, 
ale nie z deficytem wody. I o ile 
w zeszłym roku mieliśmy problem 
zgoła odmienny i wody było aż nadto 
– patrz problem z pleśniami i miko-
toksynami (do czego wrócimy w dal-
szej części tekstu), o tyle ten sezon, 
już od wiosny obfitował w bardzo 
wysokie temperatury i niezwykle 
niskie opady.

Dla kukurydzy problemem nie jest 
brak w wody w okresie siewu – tutaj 
bardziej stawiałbym na odpowiednie 
średniodobowe temperatury gleby. 
Aż do 10. liścia ilość dostępnej wody 
nie stanowi problemu. Problem poja-
wia się później, kiedy to właśnie od 
fazy 10. liścia, przez wszystkie kolej-
ne, aż do pełnej dojrzałości mlecznej, 
woda powinna być stale dostępnym 
składnikiem. Pamiętajmy, że mówimy 

o dostępności wody dla systemu 
korzeniowego kukurydzy, a ta, podob-
nie jak zbiorowiska łąkowe czy zboża 
jest, technicznie rzecz ujmując – 
trawą. Oznacza to, że deficyty wodne 
będą szczególnie dotkliwe, trwale 
odbijając się na plonach i ich jakości.
Kukurydziany sztab 
kryzysowy

Jak – z perspektywy żywieniowej 
– podchodzić do tematu suszy? Susza 
to zapowiedź wysokiej suchej masy – 
co jest logiczne. A ta z kolei wpływa 
niekorzystnie na strawność takiej 
paszy. Pamiętajmy, że w przypadku 

przeżuwaczy, za strawność, czyli 
działanie enzymatyczne na paszę, 
odpowiada mikroflora żwacza. A ta, 
zwłaszcza u wysokowydajnych krów, 
może po prostu nie mieć czasu 
wystarczająco „obrobić” taki materiał. 
To z kolei przekłada się na mniejsze 
wykorzystanie takiej kukurydzy 
i w konsekwencji – na  spadek efek-
tywności produkcji oraz rosnące kosz-
ty żywienia. Pamiętajmy, że idealna 
kiszonka z kukurydzy to w 50 proc. 
skrobia z ziarna, a reszta to część zie-
lona, która dostarcza m.in. cukrów 
prostych oraz celulozy i hemicelulo-
zy. Nawet, jeśli uda nam się osiągnąć 
udział ziarna w kiszonce na poziomie 
50 proc., pamiętajmy, że zbyt wysoka 
sucha masa, to nie tylko kłopot części 
zielonych, to także dużo trudniejszy 
dostęp bakterii do ziarna.

Dodatkowo nie możemy zapo-
mnieć o działaniu mechanicznym, 
które przygotowuje kukurydzę do 
kiszenia. Sieczkarnia polowa – bo 
o niej mowa – nie zawsze (zwłaszcza, 
jeśli jest to usługa) ma noże i walce 
w dobrym stanie. Zużyty osprzęt to 
gorsze rozdrobnienie materiału i już 
na „dzień dobry” spadek strawności 
i wykorzystania paszy. Po drugie, 
suchy materiał zebrany z pola to dużo 
szybsze zużywanie się tych części 
mechanicznych, a to również wyższe 
koszty produkcji paszy…

 W końcu, sucha pasza to poważny 
problem związany z finalną konser-
wacją kukurydzy w silosie. General-
nie, dla procesu zakiszania walczymy 
o „złoty środek” pomiędzy strawno-
ścią ważną dla zwierzęcia i poziomem 
energii (zwłaszcza skrobi), która jest 
ważna ze względu na koszty energii 
w dawce pokarmowej. Tym samym, 
poziom 30–35 proc. SM jako optimum 
dla kiszenia nie wzięło się z sufitu.

Zbyt suchy materiał to zapowiedź 
sprężynowania w trakcie procesu 
zwożenia i ubijania w silosie. Nieste-
ty, taka sprężynująca kiszonka działa 
niczym pompa, zaciągając powietrze 
do wnętrza silosa. W praktyce ozna-
cza to problemy z ustabilizowaniem 
życia mikrobiologicznego. Pamiętaj-
my, że proces kiszenia polega na 
stworzeniu kontrolowanych warun-
ków, gdzie walczymy o pH poniżej 
wartości 4,5 – przy optimum na pozio-
mie 4,0–4,2 pH dla kukurydzy. Dla-
czego to takie ważne? Ponieważ dopie-
ro poniżej 4,5 pH zahamowaniu ule-

Zbyt suchy materiał to zapowiedź sprężynowania 
w trakcie procesu zwożenia i ubijania w silosie. 
Niestety, taka sprężynująca kiszonka działa niczym 
pompa, zaciągając powietrze do wnętrza silosa.
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gają procesy biologiczne, w tym bak-
terii gnilnych, takich jak np. clostri-
dia, które psują sery już w trakcie 
przetwórstwa. Sprężynowanie, 
a przez to dostęp powietrza do wnę-
trza kiszonki powoduje aktywowanie 
się bakterii gnilnych i – co najgorsze 
– warunki tlenowe są śmiertelne dla 
bakterii kwasu mlekowego, dzięki 
którym proces kiszenia może w ogóle 
mieć miejsce! Taka pasza na pewno 
nie będzie kiszonką wedle definicji 
tego procesu… co najwyżej losowym 
produktem gnicia.

Huston, mamy problem
Co możemy zrobić, by minimali-

zować zakres problemów? Przede 

wszystkim – uczulam hodowców 
poważnie myślących o zdrowotności 
swojego stada (być może obruszą się 
ci, którzy nie myślą o tym poważ-
nie…), ale w tym roku bez dobrego 
zakiszacza ani rusz! Przy wysokiej 
suchej masie, konieczne będzie 
zaszczepienie bakterii kwasu mleko-
wego i zmaksymalizowanie procesu 
fermentacji.

Dodatkowa korzyść wynikająca 
ze stosowania zakiszaczy, to 
poprzez zaszczepianie korzystnych 
bakterii, tworzymy konkurencję 
dla tych niekorzystnych, gnilnych. 
Wszystkie bakterie potrzebują do 
funkcjonowania paliwa – cukrów 
prostych. Im więcej bakterii kwasu 

mlekowego, tym większa walka 
o te cukry!

Kolejnym krokiem powinno być 
stosowanie zakiszaczy heterofermen-
tatywnych, oferujących szczepy dzia-
łające w warunkach tlenowych i pro-
dukujące dodatkowe metabolity, jak 
np. kwas octowy czy kwas propiono-
wy. Oba te metabolity znane są ze 
swojego działania konserwującego, 
właśnie przy dostępie powietrza.

Choć nie jestem fanem takiego 
rozwiązania, w tym roku może być 
konieczne dolewanie wody do zielon-
ki przed zakiszeniem. W ramach 
komentarza, uczulam jedynie na nie-
przesadzanie z ilością wody, by soki 
kiszonkarskie nie wyciekały strumie-
niem w trakcie ubijania. To ogromna 
strata energii, zwłaszcza cukrów pro-
stych.

Na koniec dobra folia typu stretch, 
by minimalizować sprężynowanie 
i dostawanie się powietrza do środka. 
A na to gruba folia i dobre dociążenie 
silosa – ponownie, by jak najmniej 
powietrza dostawało się z zewnątrz 
do środka.

Problem złożony
Susza oznacza jeszcze jedno. 

Mniejsze plony. W tym roku dbałość 
o pasze, które udało nam się zebrać 
z pola powinna być priorytetem wyż-
szym niż koszty! Pamiętajmy, że ta 
sytuacja to nie tylko nasz region, ale 
niemal cała Polska, oraz znaczna 
część Europy. Wniosek nasuwa się 
jeden – pasza będzie droga. Zadbaj-
my o to, by zmaksymalizować wyko-
rzystanie tego, co udało nam się 
zebrać i – mam nadzieję – efektywnie 
zakonserwować. Wysokowydajny 
10-tysięcznik nie może nie dostać 
jeść! Już to powinno nas przestrzegać 
przed pozornymi oszczędnościami.

W produkcji bydlęcej chodzi nie 
tylko o mleko, ale i rozród. I o ile 
krowa jest w stanie produkować 
mleko przy wysokim skażeniu miko-
toksynami, bo trzeba o nich wspo-
mnieć, o tyle ucierpi jej rozród, odpor-
ność, a także cielę, które spożywa 
mikotoksyny. Pamiętajmy, że miko-
toksyny to nie tylko pole, ale i silos. 
Błędy w fermentacji mogą doprowa-
dzić do pojawienia się pleśni, a to 
gwarant występowania tych niebez-
piecznych toksyn.

Mgr inż. Marcin Wojcieszek

W tym roku bez dobrego zakiszacza ani rusz! 
Przy wysokiej suchej masie, konieczne będzie 
zaszczepienie bakterii kwasu mlekowego 
i zmaksymalizowanie procesu fermentacji.
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A to co? Sklep z pilarkami we wsi? 
Chyba ktoś na głowę upadł. Nie 

mówię w mieście, gdzie klientela licz-
na, ale tutaj? Odebrałem mój wyrób 
samochodopodobny marki Seicento, 
ale zamiast jechać prosto do biura 
podjechałem pod sklep. Zamknięte – 
przyjęcie towaru. Trudno, wpadnę 
kiedy indziej. Przez tydzień z racji 
obowiązków i braku czasu sklep ów 
mijałem tylko z daleka jednakże nie 
dawało mi spokoju, kogo tak pogięło, 
by we wsi – co prawda dużej, gminnej 
w środkowo-wschodnich Borach 
Tucholskich – lokalizować sklep 
z pilarkami. W czasach, gdy pracowa-
łem w służbie leśnej, moi robotnicy co 
prawda używali pilarek Husqvarny, 
ale z tego co pamiętam, to wyrażali się 
o nich pozytywnie i służyły im beza-
waryjnie przez wiele lat. Logicznie 
myśląc, skoro są dobre, to niezbyt czę-
sto wymieniano je na nowe. Prowad-
nice, oleje, łańcuchy – to rozumiem, 
bo to się zużywa. Ale pilarki? Musia-
łem zaspokoić swoją ciekawość bar-
dziej niż pragnienie popołudniowym 
browarkiem. Wszedłem. Cześć, Sła-
wek – przywitała mnie stojąca za ladą 
niewiasta, za którą niejeden robotnik 
leśny (i nie tylko leśny) obejrzałby się 
na ulicy. Kobieta w sklepie, który ofe-
ruje sprzęt przeznaczony przede 
wszystkim dla męskich mocnych 
dłoni, to raczej nie jest częsty widok.  
Rozejrzałem się po oferowanym sprzę-
cie, spojrzałem na nią. 

– Niemożliwe, ty tutaj? 
– Niemożliwe do realizacji zamó-

wienia załatwiam od ręki, na inne 
musisz poczekać dzień, góra dwa – 
odpowiedziała z uśmiechem i bły-
skiem w oku. 

Ech, kobiety! Wychodząc ze sklepu 
zadawałem sobie oczywiste pytanie, 
jak długo się on utrzyma. 

Minęło kilkanaście lat. Sklep ma 
się dobrze. Dwie ulice dalej powstał 
nawet serwis owej marki. Jakim cudem 

tak specjalistyczny sklep zapewnił 
dochód sprawiający, że nadal dobrze 
egzystuje? Zacząłem kombinować, bo 
myślenie ma ponoć przyszłość. Odkry-
łem, skądinąd dawno odkrytą zasadę, 
że wpierw musi być popyt by była 
podaż. Genialne! Trzeba mieć otwarte 
oczy, ale po kolei. 

W Borach Tucholskich lasów 
dostatek, zarówno tych państwowych 
jak i prywatnych. Jednym z procesów 
hodowli lasu jest kształtowanie drze-
wostanu na przestrzeni lat, czyli od 
posadzenia do pozyskania w formie 
zrębu dojrzałego już drzewostanu. Na 
każdym etapie wzrostu drzew wyko-
nuje się różnego rodzaju zabiegi 
hodowlane, które nieodłącznie zwią-
zane są z pozyskaniem surowca 
drzewnego o różnorodnym przezna-
czeniu, ale nie tylko. 

Zacznijmy chronologicznie – tak 
będzie jaśniej. W momencie posadze-
nia drzewek, rosną one we wczesnym 
etapie blisko siebie, tzn. w odległości 
30–50 cm. Na tym etapie drzewka 
rosną sobie „wygodnie”, mając wolną 
przestrzeń, którą niestety próbują opa-
nować różnorodne chwasty. Trzeba 
więc po prostu wejść z wykaszarką, 
najlepiej mechaniczną i się ich pozbyć. 
W lesie na uprawach gałęzi i kamieni 
oczywiście nie brakuje więc i sprzęt 
do tego musi być solidny. W miarę 
rozrastania się koron robi się drzewom 
coraz ciaśniej. Rozpoczyna się ich 
rywalizacja o światło. Czas na pierw-
sze zabiegi pielęgnacyjne zwane 
czyszczeniami wczesnymi. Wtedy po 
raz pierwszy wchodzimy z wycinką. 
Na razie jeszcze z siekierą (od czegoś 
trzeba zacząć). Ale w miarę wzrostu 
drzewek w kolejnych zabiegach zwa-
nych czyszczeniami późnymi, gdy 
pień staje się na tyle gruby, że dalsze 
operowanie siekierą naraża nas na 
kontuzję ramienia, przychodzi pora na 
pilarkę spalinową. Robotnicy leśni 
takich drzewek wycinają tysiące więc 

oprócz dobrych niezawodnych pilarek 
używają do nich łańcuchów dobrej 
marki, których nie będą co chwilę 
ostrzyć, marnując swój czas, bo czas 
to pieniądz. W czyszczeniach póź-
nych pozyskujemy tyczki, żerdzie 
ewentualnie opał. Takie drzewko trze-
ba nie tylko wyciąć, ale jeszcze okrze-

Mercedes wśród pilarek
Idąc szybkim marszem po samochód do warsztatu niespecjalnie 
zwracałem uwagę na otoczenie, ale tego nie szło nie zauważyć. Po prawej 
stronie, gdzie jeszcze niedawno znajdował się szyld „do wynajęcia”, 
pojawił się napis Husqvarna.
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sać i pociąć ewentualnie na kawałki. 
Bez pilarki ani rusz, no chyba że ktoś 
chce rozwinąć tężyznę fizyczną przy 
pomocy piły systemu twoja-moja. 

Mijają lata, drzewka rosną i przy-
chodzi czas na trzebieże wczesne, 
a następnie późne. Tu już sprawa deli-
katnie się komplikuje, bo nadszedł 
czas na konkretne rżnięcie. Drzewa są 
wyższe i grubsze, a co za tym idzie 
rosną wymagania zarówno co do 
sprzętu, jak i umiejętności pilarza. 
Oprócz ścięcia drzewa należy również 
je wymanipulować czyli pociąć na 
odpowiednie sortymenty. Zależnie od 
możliwości jak i przeznaczenia tnie-
my je na 1-metrowe drewno opałowe 
oraz papierówkę czyli kawałki o dłu-
gości 2,4 metra przeznaczone dla 
zakładów celulozowych. W drzewo-

stanach które osiągnęły wiek rębności 
przychodzi pora na zręby. Tu już 
potrzebni są fachowcy, bo i wymaga-
nia względem umiejętności jak i sprzę-
tu są najwyższe. 

Odrębną sprawą są drzewostany 
poklęskowe. Przypomnijmy sobie 
nawałnicę z sierpnia 2017 roku, która 
dotknęła Bory Tucholskie. Pamiętamy 
jak apelowano o łańcuchy do pilarek, 
gdyż to one najszybciej się zużywały. 
Dla niewtajemniczonych – każdy 
łańcuch się z czasem tępi i trze-
ba ostrzyć tzw. ogniwa tnące 
oraz spiłowywać ograniczniki 
regulujące grubości cięcia. Kole-
dzy pilarze, którzy pracowali 
w okolicach Rytla opowiadali, jak 
łańcuchy niemarkowych firm po 
jednym dniu pracy lądowały 

w krzakach. Nasi, z racji umiejscowie-
nia sklepu Husqvarny, wykupili 
wszystkie łańcuchy, które były do 
kupienia i często odsprzedawali lub 
oddawali ochotnikom wyposażonym 
w sprzęt dla weekendowych drwali. 
A sklepowa zamawiała oczywiście 
następne Husqvarny, które w tamtym 
okresie szły jak ciepłe bułeczki. 

Nie samym chlebem żyje 
człowiek, więc nie tylko pilar-

ki wraz z osprzętem oferuje ów sklep. 
Wokół wielu okolicznych ośrodków 
wczasowych, jak i co większych gospo-
darstw znajdują się trawniki. Wyka-
szarka jest dobra na małą powierzch-
nię, ale gdy trzeba wykosić kilkadzie-
siąt arów trawnika to inwestuje się 
w profesjonalną kosiarkę. Oczywiście 
jej wielkość jest proporcjonalna zarów-
no do wielkości trawnika, jak i zaso-
bów portfela. Żywopłoty wymagają 
pielęgnacji – to wie każdy. Czasy seka-
torów powoli mijają. Obecnie właści-
ciel pilarki dokupuje odpowiednią 
prowadnicę ze specjalnym łańcuchem 
i już można puszczać wodzę fantazji 
w kształtowaniu żywopłotów czy poje-
dynczych drzew. Jesienią liście spada-
ją – nic odkrywczego, ale są miejsca, 
które powinny być od nich wolne. Sta-
cje benzynowe, utwardzone powierzch-
nie wokół pawilonów handlowych czy 
też parkingi. Z pomocą specjalnej 
dmuchawy w mig można taką 
powierzchnię oczyścić. W mojej okoli-
cy przybywa budynków mieszkalnych 
jak i jednorodzinnych, a co za tym 
idzie przybywa trawników i żywopło-
tów. Drewna opałowego do cięcia też 
nie brakuje, więc sklepik Husqvarny, 
a raczej jego właścicielka, z pewnością 
na brak klienteli się nie uskarża.

Sławomir Rajnik
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W naszej staropolskiej, szlachec-
kiej tradycji utarł się zwyczaj, 

że po urodzeniu  potomka płci męskiej 
sadziło się dąb lub buk, a po przyjściu 
na świat córki sadzono głównie lipy. 
Drzewa, zwłaszcza te wiekowe i czę-
sto obumierające, wymagają podejścia 
z piłą. Epoka stylu „twoja-moja” minę-
ła bezpowrotnie. Czas na pilarkę łań-
cuchową, najlepiej taką, która nie 
rozsypie się po roku użytkowania. 
Polecam mercedesa wśród pilarek – 
Husqvarnę. Ich legendarna trwałość 
i niezawodność jest doskonale znana 
robotnikom leśnym. To właśnie pilar-
ki tej marki są głównie używane przez 
pilarzy i właśnie z nimi najbardziej 
kojarzy się nazwa Husqvarna. Jeśli 
uporamy się z uschniętymi okazami 
drzew, poobcinaliśmy suche konary, 
poprzerzynaliśmy pnie, czas zadbać 
o krzewy, a konkretnie żywopłoty. 

Kilka, kilkanaście metrów żywo-
płotu, zwłaszcza niewysokiego, obe-
tniemy czy też uformujemy zwykłymi 
nożycami. Jednakże w parkach czy 
ogrodach żywopłoty ciągną się nieraz 
na setki metrów, a wtedy to tylko 
życzyć szczęścia ogrodnikowi z ręcz-
nymi nożycami. No chyba, że ma 
nadmiar czasu. Husqvarna wprowa-
dziła na rynek świetny sprzęt, który 
wygląda jak pilarka. Tyle że zamiast 
prowadnicy z łańcuchem tnącym 
zastosowano ruchome noże. Z takim 
sprzętem można pokusić się o niety-
powe formowanie żywopłotów a także 
koron młodych niewysokich drzew. 
Z takim sprzętem w tworzeniu  krze-
wiastych rzeźb jesteśmy ograniczeni 
na szczęście nie czasem, a własną 
fantazją, 

Czas zejść na ziemię, a właściwie 
na trawnik. Każdy wymaga przycina-
nia – niby nic odkrywczego, jednak 
w tym wypadku wielkość ma znacze-
nie. Mały trawnik – mały problem, 
duży trawnik – duży problem. O ile 
kilkuarowy trawnik przytniemy wyka-
szarką czy kosiarką spalinową, to 

z dużymi powierzchniami musimy 
radzić sobie dużym sprzętem. 
Husqvarna pomyślała i o tym, produ-
kując traktorki-kosiarki. Wraz z nadej-
ściem jesieni, gdy trawa przestaje 
rosnąć, zmienia się przeznaczenie 
kosiarek. Koszmar ogrodników czyli 
spadające liście można rozwiązać 
właśnie kosiarkami, gdyż większość 
konstrukcji posiada możliwość zbioru 
skoszonej trawy, a wraz z nią i liści. 
No tak, ale na powierzchnie utwar-
dzone kosiarka nie wjedzie, a liście 
z podjazdów, chodników, ścieżek 
i dróg też trzeba usunąć. I na to 
Husqvarna znalazła rozwiązanie, pro-
dukując specjalne dmuchawy do liści. 
Z ich pomocą zdmuchujemy liście 
na trawnik a tam już sobie poradzi-
my. 

Koszenie trawników to raczej 
męskie zajęcie, kobiety natomiast, 
z racji swej natury raczej do pielęgnacji 
kwiatów są predysponowane. No niby 
tak, ale co ma zrobić niewiasta, gdy 
trawa wysoka, a w pobliżu brak pomoc-
nej męskiej dłoni? Złośliwy powie-
działby, że w tym momencie kończy 
się feminizm. Otóż nie. Kilka lat temu 
Husqvarna wypuściła na rynek auto-
matyczne kosiarki które mogą praco-
wać 24 godziny na dobę przez 7 dni 
w tygodniu. Pracują samodzielnie, nie-
zależnie od kształtu trawnika oraz 
obecności przeszkód. Ot, taki mały 
inteligentny robot. Mając napęd elek-
tryczny, pracują niemalże bezgłośnie, 
co ma znaczenie zwłaszcza w godzi-
nach porannych, gdy sąsiedzi jeszcze 
śpią. Ponadto pracują w każdych 
warunkach atmosferycznych i same 
odnajdują stację dokującą celem nała-
dowania. Ach, żeby jeszcze obiad 
umiała taka ugotować – westchnie nie-
jedna pani. Kto wie? Może pragma-
tyczni Szwedzi z zakładów Husqvarna 
i o takich maszynach pomyślą, a my 
będziemy delektować się widokiem 
naszego rajskiego ogrodu.

SR

Pamiętajcie o ogrodach
…przecież stamtąd przyszliście. W żar epoki użyczą wam 
chłodu tylko drzewa, tylko liście –  śpiewał swego czasu 
nieodżałowany Jonasz Kofta.



PROMOCJA

Sugerowana cena detaliczna brutto:

1 899 zł   1 749 zł
Oferta ważna do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów 

HUSQVARNA 450   
Uniwersalna pilarka dla rolników, sadowników i innych użytkowników poszukujących maszyny do bardziej 

wymagających zadań i o profesjonalnych parametrach. Łatwy rozruch również przy słabszym pociągnięciu 

za uchwyt rozrusznika i korki wlewu paliwa i oleju ze składanym uchwytem. Silnik X-Torq® to mniejsze zużycie 

paliwa oraz zmniejszona emisja zanieczyszczeń. Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej 

oraz widoczny poziom paliwa ułatwiają obsługę pilarki. Więcej informacji na: HUSQVARNA.PL

50,2 cm³, 2,4 kW, 33-50 cm, 4,9 kg

Sprawdź u Autoryzowanego Dilera Husqvarna 

WWW.HUSQVARNA.COM/PL/WYSZUKIWARKA-DILEROW

NIEZAWODNE
PILARKI

Sugerowana cena detaliczna brutto:

849 zł   699 zł
Oferta ważna do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów 

HUSQVARNA 236  
Model idealny do podkrzesywania, mniej intensywnego cięcia i użytku podczas prac 

przydomowych. Łatwy do uruchomienia i obsługi dzięki takim cechom, jak: ergonomiczny 

kształt, przyjazna technologia oraz sprawny silnik o niskiej emisji spalin X-Torq®. 

Więcej informacji na: HUSQVARNA.PL

38,2 cm³, 1,4 kW, 33-40 cm, 4,7 kg
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List zza szafy
Opatrzności dzięki składam, że nie mam dzie-

ci w wieku szkolnym. To bowiem, co się dzieje 
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego…  
Żadne słowo nie wydaje mi się odpowiednie, aby 
odzwierciedliło ten stan wariacji, który zapano-
wał. 

Sama chodziłam przecież do szkoły, moje 
dzieci też chodziły i zdaję sobie sprawę, że trzeba 
przed 1 września poczynić pewne przygotowa-
nia, kupić to i owo. Książki, zeszyty, piórnik, 
gumkę, kredki, kapcie, strój gimnastyczny… Jak 
ja chodziłam do szkoły, to zeszyty i książki okła-
dało się w jakiś papier. Jakiś. Któregoś roku był 
modny kolorowy, tzw. glansowany, a kiedy indziej 
furorę zrobiła nie tylko w swojej klasie, ale i całej 
szkole dziewczynka, która użyła w tym celu… 
kartek jakiegoś czasopisma. Oczywiście znalazła 
szybko naśladowców.

Moje dzieci i ich rówieśnicy w okładanie 
zeszytów i książek się nie bawili, bo wtedy były 
już w sklepach gotowe okładki z plastiku. Wygod-
niejsze i na pewno trwalsze, ale pozbawiające 
fantazji i inwencji. Nie mówiąc już o tym, że 
sporo droższe.

Właśnie, droższe. Za „moich czasów” np.  ist-
niała  gumka „Myszka”, niepozorna, za to świet-
nie ścierająca. Dzisiaj gumek są setki. Różowe, 
zielone…, w kształcie żółwia, piłki nożnej… Do 
wyboru i do koloru. I – do paragonu kasowego, bo 
te wymyślności kosztują. A każdy dzieciak chce 
mieć najokazalszą, A żaden rodzic nie chce, żeby 
jego potomek był gorszy. Więc płaci za te wszyst-
kie szkolne gadżety. 

Tak, gadżety, świadomie nie użyłam słowa 
„przybory szkolne”, bo ich wymyślność wcale nie 
jest niezbędna (równie prostą będzie kreska nary-
sowana przy użyciu zwyczajnej linijki, jak ta, 
którą się rysuje przy linijce ozdobionej kwiatka-
mi, pieskami czy czymś tam jeszcze). No, ale jak 
to? Przecież trzeba czymś zaimponować kolegom! 
A najłatwiej właśnie takimi różnymi „cudeńka-
mi” – i rewia trwa. 

W tym roku, za sprawą tzw. wyprawkowego 
w wysokości 300 zł na ucznia jest ona zwielokrot-
niona. Nawet rodzice, którzy dotychczas się jej 
opierali, teraz już nie mogą powiedzieć małolato-
wi domagającemu się np. piórnika w kształcie 
statku kosmicznego, że nie mają pieniędzy. Jesz-
cze ich sąsiedzi posądzą, że to, co dostali na 
dziecko, to przepili. Więc kupują. Tornistry, piór-
niki, gumki, długopisy, adidasy, spódniczki, blu-
zeczki, balerinki… Rozpoczęte w sierpniu szaleń-
stwo szkolnych zakupów ciągle trwa. No, bo jak 
to – Zośka od Kowalskich ma różową bluzeczkę, 
to ja swojej Marzence kupię niebieską...

Uff, jak to dobrze, że nie mam dzieci w wieku 
szkolnym!

Janka

Grubaśne swetry
Prawie co roku o tej porze namawiam Was do podjęcia flirtu 

z szydełkiem bądź drutami. Po pierwsze – taka dzierganinka to 
świetne zajęcie na długie jesienne wieczory, a po drugie – grubaśny 
sweter przyda się na zimę, zwłaszcza, że mówi się, iż najbliższa 
zima ma być mroźna.

Grubaśny zaś dlatego, że… ręcznie najprzyjemniej dzierga się 
z bardzo grubej włóczki na bardzo grubych drutach.  Wtedy szybko 
robótki przybywa, bo oczka są ogromniaste, i człowiek ma satysfak-
cję. Małe oczka (cienka włóczka) to straszna dziubanina i łatwo się 
do niej zniechęcić. Dlatego mówię o swetrach grubaśnych. 

Mogą być całkowite, tj. z rękawami, albo pozbawione rękawów 
kamizelki. Zaleta tych drugich polega nie tylko na tym, że robótka 
jest szybciej gotowa, ale na taką kamizelkę swobodnie można zało-
żyć kurtkę, podczas gdy grubaśne swetrowe rękawy mogą się w niej 
po prostu nie zmieścić.

Co mówisz? Że nie umiesz robić na drutach? Bzdura! Na pewno 
w najbliższym otoczeniu znajdzie się ktoś, kto pokaże najprostszy 
ścieg, a że robótka może wyjść trochę… koślawo, to – tylko lepiej. Od 
razu będzie widać, że ten sweter to najprawdziwsze  rękodzieło. 

A więc do dzieła!   

ś

Czas na dynię
Są piękne. Ale nie tylko. Również 

pożyteczne niezmiernie. Zawierają dużo 
witamin A, C i E, a to są akurat te, które 
dbają o naszą cerę i nasz wzrok.  Czym 
dynia jest bardziej pomarańczowa, tym 
w niej więcej witaminy A. Wybierajmy 
więc te najbardziej pomarańczowe. 
Najśliczniejsze zresztą.

I nie pozbywajmy się pestek, bo one 
są w dyni najcenniejsze. Zawierają  cynk, 
żelazo, selen i zdrowe tłuszcze.  Ale cała 
dynia jest cenna – wzmacnia układ odpor-
nościowy, dba o nasze serce, reguluje 
układ trawienny, zapobiega miażdżycy 
i chorobom prostaty. A więc – cieszmy 
się, że właśnie nastał czas na dynie!
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Zwyczajny burak
A właściwie należałoby powiedzieć – 

nadzwyczajny. Bowiem niepozorne (i, nie-
stety, niedoceniane) buraki kryją w sobie 
mnóstwo fantastycznych niespodzianek 
odżywczych i zdrowotnych – usuwają tok-
syny z organizmu, a picie soku z buraków 
może poprawić jego wydolność nawet 
o kilkanaście procent. Zawierają buraki 
liczne witaminy (m.in.  B12, która wspo-
maga pamięć), kobalt, wapń, magnez, sód, 
potas, magnez, miedź, kwas foliowy… 
Łatwiej byłoby chyba wyliczyć, czego nie 
posiadają. Generalnie wspomagają ogólną 
odporność, spowalniają procesy starzenia 
się, obniżają ciśnienie i poziom cholestero-
lu, zmniejszają ryzyko zawału serca, oste-
oporozy i choroby Alzheimera Działają 

także zasadotwórczo, czyli zapobiegają 
zaburzeniom równowagi kwasowo-zasado-
wej w organizmie, która może być spowo-
dowana zbyt wysokim spożyciem mięsa. 
Jednym słowem – buraki to samo zdrowie. 

By zachowały jak najwięcej cennych 
dla tego zdrowia składników, należy goto-
wać je w łupinie, którą zdejmuje się, gdy 
wystygną. Buraki można też piec w całości 
(bądź w plasterkach – powstaną wtedy 
pyszne buraczane chipsy) w piekarniku. 

Sok  buraka
Dwa średnie, obrane cienko ze skórki 

buraki trzemy na drobnej tarce lub miksu-
jemy, a następnie odciskamy sok przez 
czystą gazę. 

Kwas buraczany
(skuteczna profilaktyka w okresach nasilo-
nych infekcji)

1 kg obranych i pokrojonych w grube 
plastry lub ćwiartki buraków zalewamy 
w kamiennym garnku letnią przegotowaną 
wodą, dodając 2 łyżeczki cukru. Na wierz-
chu kładziemy suchą kromkę chleba i przy-
ciskamy talerzykiem. Odstawiamy na 5–7 
dni. Wówczas zlewamy kwas do butelek 
i stawiamy w suchym chłodnym miejscu. 
Pijemy 1–2 szklanki dziennie.  

Pora na przetwora
Pora na przetwora – to oczywiście niegramatycznie, bo powinno być: 

pora na przetwór, albo jeszcze lepiej w liczbie mnogiej: pora na 
przetwory, ale… ładnie się rymuje, prawda?! A poza tym właśnie 
nastała taka pora, że wszyscy robią przetwory (głównie owocowe) na 
zimę. Jednym wychodzą one lepiej, innym gorzej… Żeby wyszły jak 
najlepiej, trzeba pamiętać o tym, że:
• Owoce na przetwory nie powinny być zbierane w dzień deszczowy. 

Wilgoć źle bowiem wpływa na ich smak i trwałość.
•  Na przetwory powinno się wybierać wyłącznie owoce dojrzałe, ale 

nigdy nadgniłe.
•  Słoiki do przetworów i ich nakrętki muszą być idealnie czyste i nie 

mogą mieć jakichkolwiek uszkodzeń.
• Domowy dżem będzie dłużej świeży, jeśli przed zamknięciem słoika 

naleje się na wierzch odrobinę świeżego spirytusu.
• Jeśli przetwory są w słoikach zakręcanych, powinno się je 

przechowywać ustawione… dnem do góry, ich zawartość nie będzie 
wówczas pleśniała., 

Zioła też mogą szkodzić
Przyjęło się uważać, że zioła są nieszkodliwe więc można się nimi 

leczyć samemu. Niestety, jest to  przekonanie błędne, ponieważ niewła-
ściwie dobrane zioła mogą nie tylko pogorszyć stan zdrowia, ale i spo-
wodować zatrucie. Wszak zioła (tak jak leki) też zawierają substancje 
aktywne, działające lecznicze, tyle że pochodzenia naturalnego, a nie 
chemicznego.

Zdaniem lekarzy po pół roku systematycznego picia ziołowych 
naparów  powinno się zrobić co najmniej 3-miesięczna przerwę. Należy 
też sprawdzić, czy stosowane zioła nie osłabiają przypadkiem działania 
leków przyjmowanych przy chorobach przewlekłych. Nie powinno się 
na własną rękę stosować ziół silnie działających (np. naparstnica, która 
może spowodować zwolnienie pracy serca), a także łączyć ziół mają-
cych w swym składzie walerianę ze środkami nasennymi.

Oczywiście nie należy przy tym popadać w paranoję, wystarczy 
lekka ostrożność.   
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Zosia, 20-letnia wnuczka Róży, 
płynnie prowadziła samochód. 

Róża zamknęła oczy i ukołysana 
monotonną jazdą zdrzemnęła się. 
Nagle – obudziło ją gwałtowne hamo-
wanie.

– A niech to! Tego nam tylko bra-
kowało! Objazdu po jakichś werte-
pach! – warknęła Zosia, skręcając 
w polną drogę.

Teraz jazda  przestała być mono-
tonna i Róża, przebudziwszy się, 
zaczęła wyglądać przez okno. 
Krajobraz za nim był jednorodny, naj-
pierw las, potem pole, potem znowu 
kawałek lasu, ale patrzyła na to 
wszystko z przyjemnością. I wtedy 
dojechały do skrzyżowania. 
Drogowskaz na lewo wskazywał kie-
runek objazdu, a na skierowanym 
w prawo widniała nazwa – Koźlaki. 
Zosia oczywiście skręciła w lewo, ale 
wtedy Róża zawołała.

– Nie! Nie! Jedź na prawo!
Wnuczka popatrzyła na nią zdzi-

wiona.
– Potem ci wytłumaczę. Skoro tu 

się znalazłyśmy, podjedźmy na chwi-
lę do Koźlaków. 

*   *   *
Miała wtedy 16 lat i nie była spe-

cjalnie zachwycona tym, że rodzice 
wysłali ją na cały wakacyjny miesiąc 
wraz z babcia Eulalią na tzw. wczasy 
pod gruszą. Do Koźlaków właśnie. 
Babcia Eulalia chorowała w zimie na 
płuca i lekarz zalecił jej zdrowe wiej-
skie powietrze. Wiadomo było, że 
babcia nie może być tam sama, a że 
ani mama Róży, ani jej siostra nie 
miały w lecie urlopu, padło na Różę. 
Stwierdzenie, że nie była tym specjal-
nie zachwycona, nie oddawało praw-
dziwego jej nastroju. Tak naprawdę, 
Róża była po prostu wściekła.

Chodziła Róża po tych polach i – 
głośno klęła. Cholera, psiakrew, kur-
demol… – wyrzucała głośno z siebie.

Któregoś razu  nieoczekiwanie 
usłyszała na swoją „cholerę” odpo-
wiedź w postaci „jasna cholera!”. 
Odwróciła się. Na sąsiedniej miedzy 
stał wysoki, parę lat chyba starszy od 
niej chłopak o jaskrawo kasztano-
wych włosach, który się śmiał i… 
wyrzucał z siebie z szybkością karabi-

nu maszynowego różne przekleń-
stwa. 

To był Antek. Syn sąsiadów gospo-
darzy, gdzie wynajmowały z babcią 
pokój, który przyjechał po zdanych 
egzaminach do domu, aby pomóc ojcu 
przy żniwach. Żniwa żniwami, ale tak 
się złożyło, że codziennie znajdował 
czas, aby spędzić go z Różą. Pokazywał 
jej różne ciekawostki w okolicy, albo 
po prostu siedzieli na jakimś pniu 
w lesie czy nad stawem z kumkający-
mi żabami i rozmawiali. Świetnie im 
się o różnych rzeczach gadało, dobrze 
się rozumieli i… bardzo się polubili. 
Gdy któregoś wieczoru Antek nie tylko 
przytulił na pożegnanie, ale również 
pocałował Różę, poczuła się tak cudow-
nie jakby była w niebie. 

A potem była znowu cała nie-
szczęśliwa, bo nadszedł czas odjazdu 
z Koźlaków i tym samym czas poże-
gnania z Antkiem. Obiecali sobie 
wzajemnie, że nie zapomną, że będą 
do siebie pisać. On bowiem studiował 
w Poznaniu, ona mieszkała 
w Warszawie. Owszem, przez jakieś 
trzy, cztery miesiące listy z Poznania 
do Warszawy i z Warszawy do 
Poznania, choć coraz rzadziej, wędro-
wały, a potem…  Róża już dzisiaj nie 
pamięta, czy to ona nie odpisała na 
ostatni list Antka, czy Antek nie odpi-
sał na jej list…  

*   *   *
– No, to mamy te Koźlaki, dokąd 

chcesz jechać – jej rozmyślania prze-
rwał głos Zosi.

– Stań – powiedziała – przy mły-
nie.

Zosia zaparkowała. Wysiadły.
– To dokąd teraz, babciu?
– Sama nie wiem… Poczekaj, 

chyba… w prawo. Tak, chodźmy 
tędy. 

Ruszyły. Przez te ponad 50 lat 
sporo się we wsi zmieniło. 

To chyba tutaj – pomyślała Róża. 
– To tutaj stał ten dom, gdzie mieszka-
łyśmy z babcią, czyli zaraz na prawo 
był dom rodziców Antka… A może 
nie tutaj, może dalej, jakoś to inaczej 
wygląda…  

– Kogo panie szukają? – usłyszały 
i zza żywopłotu z pięknie przystrzy-
żonych iglaków wyszła dziewczyna 

w białych dżinsach. Miała jaskrawo 
kasztanowe włosy…

Róża gwałtownie zatrzymała się. 
Zosia spojrzała na nią zdziwiona, 
a kasztanowowłosa dziewczyna 
powtórzyła pytanie.

– Och, nikogo konkretnie nie szu-
kamy. Ja tu po prostu kiedyś, przed 
bardzo wielu laty spędzałam wakacje, 
a dzisiaj całkiem przypadkiem zoba-
czyłyśmy drogowskaz…

– Aaa, jasne – włączyła się dziew-
czyna. – To przez ten objazd pewnie, 
bo normalnie to my jesteśmy bardzo 
na boku od wszystkich tras, ale teraz 
remontują szosę…

– Ale dzięki niemu znowu, po tylu 
latach, znalazłam się w Koźlakach – 
powiedziała Róża.

 – I jak je pani widzi, zmieniło się 
coś? – zapytała dziewczyna.

– No pewnie, to zupełnie inna 
wieś, niczego tu nie poznaję. No, 
może ten stary młyn…

– No, to nasz zabytek – ucieszyła 
się dziewczyna. – Poza tym mamy 
jeszcze takie minimuzeum. Mają 
panie ochotę? Chętnie pokażę!

Miały ochotę i zgodnie ruszyły 
przez wieś. Obie dziewczyny przo-
dem. Róża za nimi. One o czymś 
gadały, a Róża szła zamyślona, zanu-
rzona we wspomnieniach.  O tym 
lesie, gdzie siadywali z Antkiem na 
zwalonych pniach, o tym stawie, 
gdzie żaby kumkały niczym wielka 
orkiestra symfoniczna, o tym poca-
łunku najcudowniejszym na świecie 
i o tych listach, nienapisanych już 
nigdy nie wiadomo dlaczego… 

Nagle te rozmyślania przerwał głos 
Zosi.

– Wyobraź sobie, babciu, że ona – 
wskazała na ich kasztanowowłosą 
przewodniczkę – też ma na imię 
Róża.

– Naprawdę, masz na imię Róża? 
– zapytała.

– Naprawdę – odpowiedziała ta 
druga Róża. – Wiem, że to takie trochę 
staroświeckie imię, ale mnie się podo-
ba, bo to mój ukochany dziadek uparł 
się, żeby mnie tak nazwać…

– A jak dziadek miał na imię?
– Antoni.

Ewa Kłosiewicz

Róża – bo dziadek się uparł



Twój agrobiznes
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Poziomo: 4) kiosk z warzywami, 8) pierwsza płytka orka 
wykonywana zaraz po sprzęcie głównych zbóż, 9) świer-
kowy lasek, 10) ilość pracy wyznaczona do wykonania 
w określonym czasie, 11) filip, który wyskoczył z konopi, 
13) kończy pacierz, 14) odmiana gruszy charakteryzująca 
się wydłużonymi owocami o aromatycznym, soczystym 
miąższu, 15) zwężenie ciała nad biodrami, 16) panna, do 
której wzdychał basista w piosence Młynarskiego, 17) 
struś amerykański, 19) „tata” źrebaka, 21) np. kantówka, 
23) kamizelka ratunkowa, 26) ptak z rodziny krukowatych, 
27) członek komisji sędziowskiej, 29) pospolity chwast, 
32) galaretowata legumina z mąki ziemniaczanej, soku 
owocowego, wody i cukru, 34) kangur lub koala, 36) rolny 
nieużytek, 37) tłum, ciżba, 40) podawana do publicznej 
wiadomości, 45) krajanka, 47) czarna odmiana chalcedo-
nu, 48) „łapacz” drogówki, 49) gnaty, 50) roślina w herba-
rium, 51) np. w jadłodajni

Pionowo: 1) pojazd na budowie, 2) grucha na dachu, 3) ciasto 
przekładane bakaliami, 4) wąskie, długie pasy ziemi uprawnej, 
ograniczone bruzdami, 5) miejsce na mecie, 6) ... Wszołkówna, 
aktorka, 7) ubiór dla nurka, 10) waga towaru bez opakowania, 
12) dymka na działce, 17) ślepy – bez pocisku, 18) bohaterka 
„W pustyni i w puszczy”, 20) mieszanina wielu głosów, 22) mio-
tełka do wody święconej, 23) najpospolitszy minerał skorupy 
ziemskiej, 24) ziemia uprawna, 25) ostry brzeg, krawędź, 
28) Wiejska w Warszawie, 30) do czasu ... wodę nosi, 31) arab-
ski „sołtys”, 33) puste miejsce. 34) filmowy chwyt, 35) jasno-
włosy, 37) w uszku igły, 38) to, co stanowi istotę, sens czegoś, 
39) duplikat. 41) rzeka w Łomży, 42) ...Bałtyckie, 43) przylądek, 
44) jesienny kwiat, 46) hałda.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, upo-
rządkowane od 1 do 28, utworzą rozwiązanie. Prosimy przesy-
łać je wyłącznie mailem: redakcja@eZagroda.pl. 

Tadeusz Głupczyk

KRZYŻÓWKA Z FIRMĄ
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