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Andrzej Muszyński trafił do aleksandrowskiego BIN przed ćwierćwie-

czem. Jego bezpośredni szef, nieodżałowanej pamięci Stanisław 

Kaszubski, szybko zorientował się, jaki brylant zjawił się w fabryce 

silosów zbożowych. Andrzej zrozumiał w mig, czym są zakorzeniające 

się w krajobrazie polskiej wsi wyroby kujawskiej firmy, jak tę wieś 

europeizują i pracę rolnika czynią lżejszą, jak przechowalnictwo ziar-

na staje się wartością nadrzędną dla bez mała wszystkich dziedzin 

związanych z uprawą roli i hodowlą.  „Silosologia stosowana”, chociaż 

od niedawna brakuje wśród nas jej entuzjasty i współtwórcy, będzie 

żyła. I będzie zawsze przypominała Andrzeja – doskonałego promotora 

produktu i marki BIN, sekretarza Rady Ekspertów Polskiego Związku 

Producentów Roślin Zbożowych, Zasłużonego Agrobiznesmena, posia-

dacza Srebrnego Krzyża Zasługi…

„Mucha”, dusza każdego towarzystwa, był gawędziarzem o wielkim 

sercu, synonimem entuzjazmu, radości, koleżeństwa. Zawsze w Nim 

dominowała szlachetność i poprawność. Dzisiaj cenionych powszech-

nie ludzi coraz mniej. I takich najtrudniej żegnać…

                                                                             Przyjaciele

Żegnaj, 
Przyjacielu 
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Lekka Samba 
Złotego Żurawia, nagrodę tegorocznych Centralnych Tar-

gow Rolniczych, otrzymała kosiarka dyskowa XT 390 produkcji 
firmy Samasz. Ale uwagę warto zwrócić również na jej trochę 
mniejszą siostrę – Sambę 320. Jest to kosiarką dyskową boczną, 
uzupełniającą dotychczasową ofertę kosiarek lekkich. Maszynę 
wyposażono w listwę tnącą własnej konstrukcji – LiteCUT, 
przetestowaną na łąkach całego świata. Mała masa kosiarki 
przy szerokości koszenia 3,2 m wpływa na niskie zapotrzebo-
wanie na moc, umożliwia zagregowanie maszyny z mniejszymi 
ciągnikami i nie powoduje niszczenia darni. Samba 320 dosko-
nale sprawdza się na terenach górskich oraz podmokłych, 
gdzie masa maszyny oraz ciągnika ma duże znaczenie. Jest 
prosta w obsłudze i posiada możliwość regulacji w zależności 
od warunków pracy i oczekiwanych efektów. Posiada możliwo-
ści agregowania z innymi kosiarkami klasy lekkiej i tworzenia 
zespołów koszących z logo SaMASZ. Dodatkową zaletą jest 
możliwość pracy z kosiarkami frontowymi. 

Bezstopniowa regulacja nacisku na podłoże i duży zakres 
kopiowania terenu (+/- 30°) chronią darń, zapobiegając roz-
wojowi niepożądanych gatunków roślin, pozbawionych war-
tości odżywczej. Zaletą są też niskie koszty eksploatacji (więk-
szość napraw konserwacyjnych można wykonać we własnym 
zakresie).

 Warto przeczytać
Już wielokrotnie na łamach Zagrody prezentowaliśmy twórczość i działal-

ność Janusza Borkowskiego, założyciela fabryki maszyn rolniczych „Kruko-
wiak”,  jej wieloletniego szefa, zapalonego miłośnika Kujaw. Teraz ukazała się 
kolejna pozycja. Dotyczy medycyny naturalnej, a konkretnie walki z rakiem. 
Sądzimy, że warto się z nią zapoznać. Ale oddajemy głos autorowi.

Książka ta powstała w oparciu o moje spostrzeżenia, osobiste doświadcze-
nia i głęboką niezgodę na biznes rakowy, który,  niestety, ale całkowicie zdo-
minował kwestię leczenia chorób nowotworowych na całym świecie. Nie-
zmiernie ubolewam nad tym, że tak ciężko jest przebić się medycynie natu-
ralnej, która ma przecież zbawienny wpływ na ludzkie zdrowie i życie. 
Metody alternatywne przynoszą efekty, jednocześnie nie wyniszczając organi-
zmu, jak w przypadku toksycznej chemioterapii, naświetlania czy inwazyj-
nych operacji. To, co różni dwa wspomniane nurty w medycynie:  tradycyjny 
skupia się na skutkach raka, natomiast naturalny – na jego przyczynach. Nie 
wystarczy wyciąć guza, aby pozbyć się choroby…                       

„Bojko” 
nagrodzone!

Podczas ostatnich CTR w Nadarzynie smolicka 
odmiana żyta jarego Bojko została uhonorowana 
nagrodą Złotego Żurawia. Eksperci zauważyli jej 
szereg zalet. Bojko to odmiana przewódkowa, którą 
można wysiewać zarówno jesienią, jak i wiosną. 
W przypadku siewu wiosennego zaleca się wcze-
śniejszy termin, jak tylko pozwolą na to warunki. 
Wysokie plonowanie ziarna oraz duży plon zielonej 
masy to jej niewątpliwe zalety. Ponadto Bojko cha-
rakteryzuje się wysoką odpornością na mączniaka 
prawdziwego, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę, sep-
toriozy. Dzięki temu polecana jest również do upraw 
ekologicznych.
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Nowe wyzwania
Laureat ostatniego konkursu Agro Biz-

nes Klub, Przemysław Bochat, został 
wyróżniony tytułem Zasłużonego Promo-
tora Agrobiznesu.  Symboliczna szabla 
trafiła w godne ręce. Z BIN był związany 
od lat 12. Stosunkowo  krótko. Jednak 
marketing, za który odpowiadał, to auten-
tyczne mistrzostwo. Największego niedo-
wiarka potrafił przekonać, że silosy zbo-
żowe z Aleksandrowa Kujawskiego są 
wyrobem solidnym, wręcz niepowtarzal-
nym, wartym każdej inwestycji.  Miał 
rację, reklamacji nie starczało nawet na 
lekarstwo. Siłą rzeczy „jego” silosy zawo-
jowały nie tylko polską wieś, ale też wto-
piły się w europejski pejzaż  – od Grecji 
po Skandynawię, od Ukrainy po Danię. 
I nagradzano je wszędzie, gdzie się poja-
wiały. Aby nie być gołosłownym: Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie wyróżniły 
firmę złotymi krążkami aż pięciokrotnie, 
w tym „Grand Merkure” – za zaawanso-
waną technologię produktu i znaczną 
pozycję rynkową.

Przemysław Bochat był wszędzie, 
gdzie pachniało ziarnem. Rozmawiał 
z jego producentami, uczniami i studen-
tami rolniczych szkół, przedstawiciela-
mi placówek badawczych, instytutów 
hodowli roślin. Był też we władzach 
Polskiego Związku  Producentów  Zbo-
żowych. Jako członek zarządu próbował 
wpłynąć na podniesienie ceny skupu 
interwencyjnego zbóż, dążył do stabili-
zacji ich cen na rynku, promował zdro-
we pieczywo z całego ziarna (również na 
łamach  Zagrody). Teraz jest dyrektorem 
ds. relacji z klientami w toruńskiej fir-
mie Swimer. Stanął przed nowymi 
wyzwaniami. (Z)

Przemysław Bochat (z lewej) otrzymuje sym-
boliczną szablę z rąk ministra rolnistwa Jana 
Ardanowskiego

Dla ducha i podniebienia  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskonalenia Rolniczego z rozmachem 

rozpoczyna tegoroczną działalność. Już 30 marca, w podtoruńskim Przy-
sieku, podczas forum pszczelarskiego, będziemy mogli poznać zalety 
produktów najpracowitszych owadów,  ich medyczną wartość, historię 
bartnictwa i skosztować miodowych słodkości. W maju, w Minikowie, 
czeka nas podobna uczta. Tym razem będzie to święto smaku i tradycji.  
Delektując się  regionalnymi  potrawami obejrzymy egzotyczne zwierzaki, 
ozdobny drób, gołębią arystokrację. Duże zainteresowanie wzbudza 
zawsze Eurorzepak. 

Do Ośrodka zjadą się nie tylko okoliczni plantatorzy, ale też przedsta-
wiciele zakładów nawozowych, maszynowych, wytwarzających środki 
ochrony roślin, pracownicy naukowych instytutów. Warto dodać, że 
Pomorze i Kujawy to ścisła czołówka krajowa pod względem wielkości 
areału rzepakowych upraw. 

Dużym powodzeniem cieszą się też minikowskie dni otwartych drzwi, 
wystawy zwierząt, liczne szkolenia organizowane z myślą o rolnikach 
regionu. Najwięcej gości przybywa jednak na sztandarową imprezę 
KPODR – Międzynarodowe   Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH.  
Zawsze ściągają  setki firm. Tysiące plantatorów i hodowców chce obej-
rzeć najnowocześniejsze maszyny  (również w trakcie prac polowych), 
doświadczalne  uprawy, okazałą ekspozycję czworonogów i domowego 
ptactwa.  Odbywający  się w ostatni czerwcowy weekend AGRO-TECH 
zmienia się w ogromne rolnicze święto. 

A po wakacjach kolejne wystawy, pokazy, sympozja, następne okazje 
do konsumpcji miodu, nakielskiego karpia, krajeńskiej gęsiny… Więcej 
o tych atrakcjach dla ducha i podniebienia na www.kpodr.pl.

   

Z ogromną satysfakcję informujemy, że minikowski AGRO-TECH 

– 2018, zdaniem ankietowanych przez „Zagrodę” wystawców, 

uzyskał po raz dziewiąty(!) tytuł TARGOWEGO LIDERA. Krótko 

mówiąc był najstaranniej zorganizowaną imprezą w kraju. To 

zaszczytne wyróżnienie otrzymał poprzednio w latach 2001, 

2003, 2004, 2006, 2009, 2011, 2013 i 2016. Imponujący doro-

bek.  Nasz skromny puchar trafi więc do odpowiednich rąk – do 

Załogi KPODR w Minikowie.  Serdecznie gratulujemy. 

Redakcja
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Statystyczny Polak zjada rocznie 
76 kg mięsa i jego przetworów. Jakość  
i wartość odżywcza mięsa rośnie, 
a jak wynika z najnowszych badań, 
średnia zawartość w nim tłuszczu 
jest około dwukrotnie niższa niż 
sądzono. Przykładowo: jeszcze 20 lat 
temu popularny boczek zawierał 
15% tłuszczu więcej niż obecnie. 
W wyniku udoskonalenia hodowli 
proporcje te uległy znacznej popra-
wie. Z żywieniowego punktu widze-
nia mięso nadal jest bardzo ważnym 
i wartościowym składnikiem diety, 
ponieważ stanowi źródło białka 
o wysokiej wartości biologicznej, 
zapewniającego prawidłowy rozwój 
i zdrowie organizmu. Dostarcza rów-
nież wiele witamin E, B1 i B6, a także 
żelazo, które z mięsa możemy prze-
jąć aż 50%, podczas gdy z produktów 
roślinnych zaledwie 1-8 %. 

Związek „Polskie Mięso” prowa-
dzi obecnie kampanię promującą 
naszą wieprzowinę.  – Edukacja kon-
sumenta – twierdzi prezes zarządu 

Witold Choiński – ma na celu poka-
zanie, jak wysoki poziom prezentuje 
produkcja mięsa, jak ważna jest jego 
rola w zbilansowanej diecie, a także 
prawidłowej pracy organizmu. To 
samo dotyczy mięsa drobiowego, lek-
kostrawnego i z małą ilością kolage-
nu. Najbardziej dietetyczne są piersi 
kurczaka i indyków:  porcja ważąca 

100 g dostarcza, odpowiednio   tylko 
90/84 kcal   oraz   posiada  jedynie  
1,3/0,7 g tłuszczu. 

Warto dodać, że Polska jest jed-
nym z największych w Europie pro-
ducentów drobiu. Trafia głównie na 
rynki niemiecki (177 tys. ton), brytyj-
ski (88 tys. ton) i francuski (73 tys. 
ton). MK                                         

Na początku roku firma Bayer 
zaprezentowała kilka innowacyjnych 
środków ochrony roślin, jakie pojawią 
się po raz pierwszy na rynku w sezo-
nie 2019. Pierwszy z nich – Huzar 
Activ Plus  – to herbicyd do ochrony 
pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego 
i żyta. W sposób kompleksowy, prosty 
i wygodny rozwiąże problem chwa-
stów w zbożach bez konieczności 
wykonywania mieszanek zbiorniko-
wych. Środek działa na ponad 50 
gatunków chwastów – jednoliścien-
nych (takich jak miotła zbożowa, 
owies głuchy, wiechliny, chwastnica 
jednostronna) oraz dwuliściennych 
(m.in. fiołek polny, chaber bławatek, 
jasnoty, rdesty, przetaczniki). Ma dzia-
łanie nalistne i odglebowe. Efekt jest 
szybko widoczny.
Środek cechuje elastyczny termin 

stosowania, a także brak ograniczeń 
w uprawie roślin następczych. Her-
bicyd można stosować wiosną do 
fazy pierwszego kolanka zbóż. 

Z kolei Bandur, to herbicyd do 
ochrony ziemniaka, marchwi, paster-

naka, cebuli z siewu, czosnku, pie-
truszki, grochu, słonecznika, kminku 
zwyczajnego. Został już sprawdzony 
na milionach hektarów różnych 
upraw w Europie i na innych konty-
nentach. Teraz dostępny również 
w Polsce. To herbicyd selektywny, 
o działaniu kontaktowym. Substan-
cją czynną jest aklonifen. Jego działa-
nie związane jest z hamowaniem 

dwóch enzymów aktywnych odpo-
wiedzialnych za syntezę chlorofilu 
oraz syntezę karotenoidów. 

Preparat działa na różnorodne 
chwasty: wrażliwe są chwastnica 
jednostronna, fiołek polny, komosa 
biała, średnio wrażliwe – rdestówka 
powojowata (syn. rdest powojowaty). 
Odporna na działanie preparatu jest 
iglica pospolita. Preparat można sto-
sować w takich uprawach jak ziem-
niak, marchew, pietruszka korzenio-
wa, pasternak, cebula, czosnek, groch 
na suche nasiona, słonecznik, kmi-
nek, a także na plantacji wierzby 
energetycznej oraz w szkółkach 
drzew iglastych. 

Najlepiej działa na chwasty 
w trakcie ich kiełkowania i wscho-
dów oraz na chwasty w fazie liścieni. 
Bandur, stosowany doglebowo, two-
rzy na powierzchni gleby tzw. 
„powłokę ochronną”. Środek pozo-
staje aktywny przez  2–3 miesiące po 
zabiegu, ograniczając zachwaszcze-
nie wtórne.  

(L)

Innowacyjne środki ochrony roślin

Ważny składnik diety 
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W Polsce od 20 lat
Firma Saaten-Union została założona w 1965 roku 

przez 7 średniej wielkości prywatnych przedsiębiorstw. 
Właściwie struktura udziałowców nie uległa zmianie do 
teraz. Ackerman nadal specjalizuje się w hodowli jęcz-
mieni browarnych; W. von Borries-Eckendorf – uprawia 
pszenicę ozimą populacyjną i mieszańcową, jęczmień, 
owies oraz pszenżyto; P.H. Petersen – rośliny międzyplo-
nowe, bobik, żyto ozime populacyjne; Sünd-West Saat – 
pszenicę twardą i orkiszową;  Strube research – buraki 
cukrowe, pszenicę, słonecznik, groch pastewny i kukury-
dzę cukrową. 

Saaten-Union współpracuje również z innymi zakła-
dami, od których pozyskuje nasiona nadające się do dal-
szej dystrybucji. Firma posiada oddziały w dziewięciu 
europejskich krajach. W Polsce jest obecna od 1998 roku. 
Niedawno światło dzienne ujrzał projekt SU-2020. Pod tą 
tajemniczą nazwą kryje się plan polegający na zwiększe-

niu nakładów oraz na przyspieszaniu procesów hodowla-
nych w obrębie spółki. Podczas ostatniej konferencji 
w Poznaniu strategię działania na przyszłość oraz ofertę 
odmianową na rozpoczynający się sezon przedstawił Wol-
fgang Glaser – dyrektor zarządzający Saaten-Union GmbH. 
Stwierdził też, że  założona w Wągrowcu spółka należy do 
najlepszych w Europie przedsiębiorstw. O Saaten-Union 
Polska piszemy więcej na str. 28–29 (L)

Jeszcze nigdy rolnictwo nie stało przed tak ogromnymi 
wyzwaniami, jak obecnie. Rośnie liczba ludności świata 
i w 2050 roku osiągnie 10 mld. Zapotrzebowanie na żyw-
ność zwiększy się o połowę (w niektórych regionach Afry-
ki i Azji nawet o 100%). Wyzwaniem są coraz bardziej 
ekstremalne warunki pogodowe – wzrost temperatury, 
susze, powodzie. Jednocześnie część zasobów naturalnych 
bezpowrotnie ginie, kurczą się obszary ziemi uprawnej, 
a ona sama – jałowieje. Dziś jedynie 3 proc. powierzchni 
Ziemi stanowią grunty orne. Zaledwie 18 proc. z nich – 
czyli 0,5 proc. powierzchni globu – można przeznaczyć 
pod uprawę żywności. 

– Świat potrzebuje wyższej efektywności rolnictwa 
i zrównoważonego podejścia, uwzględniającego poszano-

wanie środowiska – mówi Joerg Rehbein, Head of Central 
& Eastern Europe Crop Science, Bayer – Wzrost populacji, 
zmiany klimatyczne, kurczenie się zasobów wymagają 
od rolnictwa nowego podejścia i innowacji: problemów 
jutra nie da się rozwiązać wczorajszymi metodami. Dlatego 
Bayer propaguje transformację cyfrową w rolnictwie, inno-
wacje i rozwiązania wspierające zrównoważoną produkcję 
żywności. Szacuje się, że korzyści płynące z cyfryzacji 
rolnictwa mogą wynieść 330 miliardów dolarów do 2025 r. 
Równocześnie dzięki rolnictwu cyfrowemu można osią-
gnąć zbiory wyższe o 25%.

Innowacyjne technologie cyfrowe odgrywają kluczową 
rolę w optymalizacji wykorzystania nasion, środków ochro-
ny roślin i produktów biologicznych, i przez to przyczy-
niają się do bardziej wydajnego wykorzystania zasobów – 
dodaje Joerg Rehbein – Rolnictwo cyfrowe zapewni na 
przykład zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin 
w przeliczeniu na hektar (poprzez wskazania do stosowa-
nia tylko takiej ich ilości, jaka jest potrzebna do ochrony 
upraw) oraz optymalizację dawki nasion do wysiewu. 
Świat wkracza w nową erę rolnictwa – która niesie za 

sobą wielkie wyzwania, domagające się nowych, zrówno-
ważonych rozwiązań i technologii, umożliwiających rolni-
kom zwiększenie produkcji przy ograniczeniu nakładów. 
Innowacje są niezbędne, by w zrównoważony sposób 
wytwarzać zdrowszą, bezpieczniejszą i bardziej przystęp-
ną żywność dla rosnącej populacji. Aby rolnictwo stało się 
równocześnie bardziej wydajne i bardziej zrównoważone, 
badania i rozwój są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek 
w historii.

– Firma Bayer, z rocznymi wydatkami na badania i roz-
wój rzędu 4,5 mld euro, podtrzymuje zobowiązania 
w zakresie innowacyjności, zrównoważonego rozwoju 
i transformacji cyfrowej, których celem jest zapewnienie 
żywności dla szybko rosnącej populacji, bez ryzyka wyczer-
pania zasobów – mówi Joerg Rehbein. (S)

Nadchodzące wyzwania
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Bracia Seweryn i Radosław Bor-
kowscy,  odpowiednio – prezes 

i wiceprezes zarządu  fabryki maszyn 
rolniczych „Krukowiak” w Brześciu 
Kujawskim, założonej przed 40 laty 
przez ich ojca Janusza, specjalizuje  
się w produkcji  głównie szerokiej 
gamy opryskiwaczy.  Seweryn Bor-
kowski ukończył studia o kierunku 
zarządzanie i finanse, zaś Radosław 
Borkowski  ekonomię o specjalizacji 
zarządzanie małymi i średnimi przed-
siębiorstwami. W ofercie KFMR  znaj-
dują się: opryskiwacze (zdumiewa 
ilość  ich typów), maszyny do ziem-
niaków, warzyw oraz pielęgnacji 
drzew owocowych. „Krukowiak”  dys-
ponuje też mocną siecią dilerską, 
dzięki czemu maszyny z lwem w logo  
znajdują masowych nabywców w Pol-
sce i w kilkudziesięciu krajach świata. 
I  wszędzie cieszą się uznaniem użyt-
kowników. Niedawno bracia Borkow-
scy zostali wyróżnieni, w konkursie 
Agro Biznes Klub, zaszczytnymi tytu-
łami Wzorowy Przedsiębiorca RP. 
Oddajmy im głos.

Seweryn Borkowski:  Od najmłod-
szych lat pomagałem  ojcu w prowa-
dzeniu  firmy.  Stopniowo zapozna-
wałem się z  kolejnymi etapami pro-
dukcji poszczególnych maszyn.  Dużo 
czasu upłynęło,  gdy  zostałem wice-
prezesem. Koncentrowałem się na 
zagadnieniach związanych z handlem 
zagranicznym. W 2013 roku zamieni-
łem się z ojcem funkcjami. Stopniowo 
przejmowałem kolejne obowiązki, by 
w końcu samodzielnie kierować 
przedsiębiorstwem. 

Radosław Borkowski:  Pracę 
w rodzinnym zakładzie podjąłem 
dopiero po ukończeniu studiów. Wró-
ciłem do firmy z wielkim ładunkiem 
wiedzy teoretycznej, z  dużymi chę-
ciami, by doskonalić  wspólne przed-
siębiorstwo. Zostałem wiceprezesem 
i odpowiadam za sprzedaż  oraz mar-
keting. Udało mi się zreorganizować 
krajową sieć dilerską, którą  nadzoru-
ję. To jeden z ważniejszych sukcesów. 
Teraz sprzedaż odbywa się wyłącznie 
przez  dilerów. Od pewnego czasu 
angażuję się także w sprawy związane 
z eksportem. 

Seweryn Borkowski:  Wszystkie 
decyzje podejmujemy wspólnie z bra-

tem. Jak dotąd najpoważniejszą naszą 
inwestycją było rozpoczęcie przebu-
dowy zakładu. Zaczęliśmy od hali 
prób, w której funkcjonuje unikalna 
na skalę europejską stacja kontroli 
opryskiwaczy, pozwalająca na jedno-
czesne testowanie 3 maszyn. Postano-
wiliśmy także zbudować nową halę 
i zakupić nowoczesną linię do malo-
wania proszkowego.  W nowych 
budynkach znajdują się  montażow-
nia, magazyn stali i krajalnia, malar-
nia, biura konstruktorskie, magazyn 
wysokiego składowania oraz market 
rolniczy. Kujawska fabryka  dziś zupeł-
nie nie przypomina tej sprzed 5 lat. 

Radosław Borkowski:  Promocja 
firmy opiera się na dwóch filarach – 
reklamie produktów i udziałach 
w wystawach. Jako zarząd bardziej 

stawiamy na pokazanie rolnikowi 
zalet maszyn niż promowanie marki.  
Wyrazem naszej polityki promocyjnej 
są także targi i wystawy, podczas któ-
rych możemy się spotykać z rolnika-
mi. 

Seweryn Borkowski: Maszyny 
produkowane u nas, są „pod klienta 
i szyte na miarę”. Np. opryskiwacze 
posiadają liczne możliwości modyfi-
kacji, każdy klient może tak skonfigu-
rować maszynę, by odpowiadała jego 
wymaganiom. Dlatego nie produkuje-
my  na zapas. Na nasz wyrób trzeba 
nieco poczekać, ale klient dostaje 
dokładnie taki, jaki potrzebuje. 
Zatrudniamy głównie rodaków, ale 
pracuję u nas także osoby pochodzące 
z zagranicy. Nie ma znaczenia, jakiej  
są płci i wyznań. (D)

Decyzje podejmujemy wspólnie

Wyróżnieni ofi cerskimi szablami Seweryn i Radosław Borkowscy w honorowym szpa-
lerze biznesmenów rolniczej branży
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W tym roku firma Agroyoumis, 
zajmująca się produkcją materiału 
siewnego soi, wprowadza nowy sys-
tem otoczkowania nasion o nazwie 
NUTRIENT COVER. Pod tym angiel-
skim określeniem kryją się trzy pol-
skie słowa – nasiona w odżywczej 
otoczce.  W praktyce oznacza to, że 
nasiona soi pokrywane są kilkoma 
warstwami różnych substancji, które 
mają za zadanie chronić roślinę 

w pierwszym etapie jej rozwoju 
a następnie ten rozwój wspomagać. 

A więc nasiona są zabezpieczone 
powłoką z naturalnej substancji fun-
gicydowej, która polepsza ukorzenia-
nie się roślin i podnosi ich odporność 
na choroby. Jest niezbędna w upra-
wach na zakażonym podłożu 
i w warunkach stresowych.  Warstwa 
mikroelementów zapobiega nato-
miast ich niedoborom w początkowej 
fazie rozwoju rośliny. Zawiera: bor, 
miedź, żelazo, mangan, molibden, 
cynk, azot, fosfor,potas, magnez, 
nikiel, tytan, a także aminokwasy, 
kwasy humusowe i kwasy fulwowe 
zwiększające przyswajalność skład-
ników pokarmowych.

Ochrona zewnętrzna – to powłoka 
na bazie szczepionki bakteryjnej HICO-
AT Super Soy, która zawiera z sobie co 
najmniej 2 miliardy żywych komórek 
bakterii z grupy Rhizobium (Bradyrhi-
zobium japonicum) i extender. To wła-
śnie  dzięki symbiozie z bakteriami 
brodawkowymi soja potrafi skumulo-
wać ok. 55–60% niezbędnego jej do 
rozwoju azotu z powietrza.

Od świtu 
do świtu

Trwa tegoroczny  Konkurs FLO-
RIANY. Biorą w nim udział setki jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych. W roku ubiegłym do programu 
„Ratujemy i uczymy ratować” złożo-
no  629 protokołów potwierdzają-
cych, że druhowie z OSP, podczas 
prawie 3 tys. godzin lekcyjnych, 
przeszkolili 30 tys. dzieci i młodzie-
ży. Ten konkurs inspiruje, prezentuje 
oraz  symbolicznie  nagradza starania  
strażaków-ochotników  na rzecz sze-
roko pojętego bezpieczeństwa, edu-
kacji dotyczącej niesienia pomocy 
i eliminowania zagrożeń. Ważne są 
też integracja i przeciwdziałanie 
wykluczaniu oraz aktywizacja lokal-
nych środowisk. 

W kapitule konkursowej już po 
raz drugi zasiądzie Jurek Owsiak, 
twórca i szef WOŚP. FLORIANEM 
czyli strażackim OSCAREM nagrodzi 
najaktywniejszych, podobnych sobie 
ludzi niosących pomoc.  Warto dodać, 
że związek OSP tworzą wspaniałe 
postacie. Ich praca też jest bezintere-
sowna i dająca się zauważyć w każ-
dej polskiej wsi. 700 tys. druhów 
tworzy 16 tys. zespołów gotowych do 
akcji od świtu do świtu. Posiadają 
niesamowitą wprost wiedzę i umie-
jętnie ją wykorzystują. Są ratownika-
mi technicznymi i drogowymi, powo-
dziowymi i nawodnymi, chemiczny-
mi i ekologicznymi, wreszcie medycz-
nymi, wysokościowymi i poszuki-
wawczymi. A jak trzeba, to i mruczka 
ściągną z przydrożnej topoli. I jak ich 
nie szanować? (Z)

Kompletna dokumentacja
Firma Agroexpert Kaczyńscy, bazując na prawie 20-letnim doświadczeniu 

w dziedzinie doradztwa rolniczego, wprowadza na rynek innowacyjny pro-
dukt: „AGROAKTA. Kompletna Dokumentacja Rolnicza”. Produkt w chwili 
premiery uhonorowany już został Złotym Żurawiem (nagroda CTR 2019).

Fenomen wydawniczy wśród publikacji rolnych to swoiste „biuro” rolnika, 
połączone z asystą firmy – infolinią. Jest to pierwsza w Polsce kompletna 
dokumentacja, jaką powinien prowadzić każdy rolnik, zawarta w jednym 
pakiecie połączona ze wsparciem doradczym sztabu ekspertów.

Całościowo produkt zawiera rzetelne kompendium wiedzy w postaci mini-
książki, opisujące poszczególne działy produkcji w oparciu o aktualny stan 
prawny, zawierające istotne informacje z punktu widzenia rolnika. Znajdzie-
my tam instrukcje związane z rejestrami, ewidencjami, dołączonymi na płycie 
CD szablonami, tabelami... Wszystko spakowane w solidne teczki z wewnętrz-
nymi wkładami, przygotowane do gromadzenia i przechowywania obszernej 
dokumentacji rolniczej. Pakiet uzupełnia m.in. roczny abonament na bezpłat-
ne konsultacje z doradcami rolniczymi w zakresie prowadzenia dokumentacji 
i dwuletnia aktualizacja przepisów prawnych.

Więcej informacji: www.agroexpert-polska.pl/agrokarta/ 

Otoczkowanie nasion
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Źródło wiedzy
Kielecki AGROTECH to wyjątkowo prestiżowe miejsce do rolniczego biz-

nesu,  lider wystaw dotyczących techniki, ulokowanych nie tylko w Polsce, 
ale i Europie Środkowo-Wschodniej. W roku ubiegłym zgromadził ponad 700 
wystawców z  24 krajów, ze wszystkich kontynentów. W 11 potężnych 
i nowocześnie  wyposażonych halach zgromadził 70 tys. zwiedzających. Te 
zdumiewające liczby  dowodzą o randze przedsięwzięcia i jego znaczeniu. 
Jest ono źródłem wiedzy o prącej do przodu technice upraw, hodowli,  sadow-
nictwa. Cieszy, że do Kielc przyjeżdża wielu młodych stażem rolników, tłumy 
uczniów i studentów. Jest pewne, że wykorzystają w praktyce zdobytą tu teo-
rię. Tak dzieje się od 25 lat. Bo właśnie tyle wiosen liczy sobie AGROTECH. 

Od 15 do 17 marca święcić będziemy jubileusz -  piękny, godny najwyż-
szych  zaszczytów. Ale nie o świętowanie i zaszczyty zabiega Załoga firmy. 
Ważniejszym jest dla niej zapewnienie gościom dogodnych warunków do 
pracy, do  prezentacji swoich wyrobów, opinii, wiedzy. Rolnikom zaś trzeba 
pokazać to,  czego sobie życzą. 

- Międzynarodowe targi techniki są dziś wysoką i uznaną marką – mówi  
Andrzej Mochoń, prezes  zarządu – czynimy wszystko by każdy czuł się w  
Kielcach jak u siebie w domu. Albo i lepiej. A targi na długo pozostały dla  
rolników godnym zapamiętania wydarzeniem. 

 Menager Grzegorz Figarski  dodaje, że światowi i polscy producenci przy-
wożą na AGROTECH to, czego nasza wieś potrzebuje. Tak będzie i u progu 
sezonu  (LZ)

Jakość plus bezpieczeństwo
 
SWIMER działa na polskich i zagranicznych rynkach stosunkowo krótko 

– zaledwie 10 lat. Ale już dał się poznać jako prężne i solidne przedsiębior-
stwo. Produkuje zbiorniki z polietylenu: do magazynowania paliw AdBlue, 
nawozów  płynnych, środków chemicznych, wody. Odpowiadają wszelkim 
technicznym normom: są odporne na działania przetrzymywanej cieczy, róż-
nice temperatur, uszkodzenia mechaniczne.  Niezbędne nie tylko w rolnic-
twie. Stąd grad wyróżnień potwierdzających ich wysoką jakość. Dwupłasz-
czowy Swimer Tank otrzymał niedawno od KRUS „Dobrosława” – za zwięk-
szenie bezpieczeństwa w gospodarstwie. Łukasza Otrembę, założyciela firmy,  
nagrodzono tytułem Agro Przedsiębiorcy RP w konkursie Agro Biznes Klub 
i pucharem ministra rolnictwa – za wysoką jakość produktów. 

Niedawno SWIMER otrzymał dwa istotne certyfikaty. Potwierdzają one 
standardy zarządzania w obszarach jakości oraz bezpieczeństwa informacji 
w firmie. Ten drugi nadał Polski Rejestr Statków SA, a więc rzeczoznawca 
znany nie tylko w Europie. 

Dyrektor pionu certyfi kacji Polskiego Re-
jestru Statków, Jacek Papiński (z prawej), 
wręcza certyfi kat Przemysławowi Bocha-
towi, dyrektorowi ds. relacji z klientami 
fi rmy Swimer

Nowa 
odmiana 
kukurydzy

W 2019 roku DEKALB wprowadza 
na rynek najnowszą odmianę kukury-
dzy typu dent w segmencie średnio-
późnym (FAO270), z przeznaczeniem 
do uprawy na ziarno i bioetanol. To 
DKC 3787, odmiana o unikalnym 

połączeniu wczesności i bardzo 
wysokiego potencjału 
plonowania na ziarno. 
Wydaje bardzo wysokie 
plony ziarna na pozio-
mie najpóźniejszych 
odmian możliwych 
do uprawy na terenie 
naszego kraju. W do-
świadczeniach łano-
wych DEKALB w 2018 
roku, w miejscowości 
Gumna, DKC 3787 się-

gnął po rekord – 15,9 t/
ha, przy wilgotności 18,3%.

Cechuje ją dobry wigor wiosenny, 
średnio wysokie rośliny z nisko za-
wieszonymi kolbami oraz wysoka to-
lerancja na wyleganie łodygowe i ko-
rzeniowe. Koszulki okrywające kolby 
są luźne, co ułatwia oddawanie wody 
i przyspiesza zbiór. Odmianę charak-
teryzuje wysoka odporność na fuza-
riozę łodyg i kolb. Jest polecana do 
uprawy na wszystkich stanowiskach 
glebowych w centralnej i południo-
wej Polsce.
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Rozpoczęcie sezonu
Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie k/Warszawy  to 

w zasadzie pierwsza poważna wystawa w tym roku. Była też 
pierwszą okazją do zapoznania się z nowymi maszynami, środ-
kami ochrony roślin, nawozami, materiałem siewnym potrzeb-
nym już tej wiosny. Dominował właściwie jeden temat, ale jego 
rozmiar i rozmach dotyczył rolnictwa jutra. Obowiązywało 
hasło:  „Gospodarstwo na miarę przyszłości – nowoczesne tech-
nologie”. Aby goście mogli zaprezentować swoje rozwiązania 
dla przyszłego rolnictwa zaaranżowano dwa gospodarstwa – 
o profilu produkcji roślinnej oraz zwierzęcej.  Sądzimy, że eks-
peryment się udał, o czym świadczy chociażby spore nim 
zainteresowanie. Warto jeszcze dodać, że powierzchnia wysta-
wiennicza liczyła prawie 70 tys. m2. (G)

„Złotym Żurawiem”,   główną nagrodą CTR, wyróżniono HR Smolice (za żyto jare Bojko), Samasz (kosiarka XT 390),  ZPH Agromix  
(odpieniacz do agrochemikaliów), Agroexpert (agroakta), Hobo Systems (aplikacja Hobo), Polsad (ciągnik Kubota), Gama Group 
(robot Euromilk Qube), FarmNet GmbH (protokół transportu zbiorów ) i Rynek Hurtowy Bronisze (hala „Galeria hurtu”).



Adam Sulak, dyrektor handlowy 
firmy, twierdzi, że ostatnie lata nie są 
łaskawe dla branży rolniczej. I cieszy 
go fakt, że mimo wymagających 
warunków rynkowych New Holland 
zdobył najwyższe zaufanie użytkow-
ników. Mówi też, że to świadczy o nie-
zawodności produktów.  Warto przy-
pomnieć, że firma świętowała nie-
dawno piękny jubileusz 20-lecia 
obecności marki New Holland w Pol-
sce. 

W ciągu minionej dekady, od kiedy 
firma zajmuje pozycję lidera, aż 24 
tys. sztuk niebieskich ciągników zna-
lazło swoich właścicieli w rodzimych 
gospodarstwach. W roku 2018 naj-

większą popularnością cieszyły się 
seria T7 (454 sztuk), TD5 (429) oraz 
T6 (223).

– Przewidujemy, że rynek ciągni-
ków będzie kształtował się na podob-
nym poziomie, co może wiązać się 
z ogólną sytuacją w kraju. Ewentualne 
możliwości uzyskania wsparcia finan-
sowego przez rolników – ze środków 
unijnych – będą miały wpływ na ilość 
rejestrowanych nowych maszyn. Pro-
centowy rozkład ich sprzedaży 
z poszczególnych segmentów też nie 
ulegnie znaczącej zmianie.  Jesteśmy 
przekonani, że pozycję lidera utrzy-
mamy jeszcze długo – prognozuje szef 
marketingu Łukasz Chęciński. (L)

Niekwestionowany lider
 Znane są wyniki ubiegłorocznej sprzedaży ciągników 
rolniczych na polskim rynku. Już po raz dziesiąty 
z rzędu dominowała marka New Holland z rezultatem 
1936 sprzedanych maszyn. Najwięcej zarejestrowano 
ich w grudniu – 1394 sztuk.
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W roku 2017, a był to dla polskie-
go rolnictwa dobry rok, prze-

ciętny dochód z jednego hektara prze-
liczeniowego wyniósł 3 399 zł. Tak 
więc roczny dochód gospodarstwa 
rolnego o średniej w Polsce powierzch-
ni 10,4 ha, wyniósł 35 349 zł, co przy 
podzieleniu go przez przeciętną na 
wsi liczbę osób w rodzinie (4) daje 
736,5 zł na osobę miesięcznie.

Dużo? Chyba nie. W dodatku sta-
tystycznie „przeciętną” powierzchnię 
10,4 ha osiąga w Polsce tylko 24 proc. 
gospodarstw rolnych. Powierzchnia 
większości (52 proc.) nie przekracza 5 
hektarów. Czyli tzw. mediana jest 
mniejsza niż 5 ha! 

Najważniejszy jest poziom 
dopłat z budżetu UE

W ubiegłym roku przeciętny 
dochód z hektara był już znacznie 
niższy. Z przeprowadzonych w I pół-
roczu 2018 r. badań koniunktury 
w rolnictwie wynika, że opinie rolni-
ków na temat sytuacji gospodarstw 
rolnych i opłacalności produkcji 
w rolnictwie były najgorsze od 2015 
roku, kiedy przeciętny dochód z prze-
liczeniowego hektara użytków rol-
nych wyniósł 1 975 zł. Najgorzej oce-
niano sytuację w produkcji roślinnej 
oraz w produkcji wielokierunkowej. 
Przy tym najwięcej pesymistów było 
wśród plantatorów drzew i krzewów 
owocowych oraz rolników utrzymują-
cych trzodę chlewną i bydło rzeźne.

Przy ocenie opłacalności produk-
cji w rolnictwie saldo odpowiedzi 

negatywnych wyniosło 47,4 proc. 
Tylko 12,8 proc. rolników uznało 
swoją produkcję za opłacalną. 38,7 
proc. ankietowanych jako złą oceniło 
ogólną sytuację swoich gospodarstw 
rolnych, zdaniem 39 proc. także popyt 
na produkty rolne był niższy od ocze-
kiwań rolników.

Jednym z nieszczęść przy ocenie 
polskiego rolnictwa jest m.in. to, że 

w istocie nie wiadomo, kto w Polsce 
jest rolnikiem. Równoprawnych defi-
nicji gospodarstwa rolnego jest aż 11, 
przy tym przeważająca większość 
gospodarstw rolnych czerpie dochody 
także z innych źródeł (praca najemna, 
świadczenia społeczne, praca na wła-
sny rachunek itd.). Jakim takim 
wskaźnikiem może być dochód tych, 
którzy pracują w rolnictwie, przy 
założeniu, że pracują w nim w peł-
nym wymiarze godzin (tzw. pełnoza-
trudnieni). Otóż w Polsce ich udział 
w ogólnym zatrudnieniu oszacowano 
w 2016 roku na 12,6 proc. Wśród kra-
jów Unii Europejskiej wyższy był on 
wówczas tylko w Rumunii (30 proc.), 
Bułgarii (19 proc.), Chorwacji (14,9 
proc.) i Grecji (12,9 proc.). W Polsce 
dochody ludzi zatrudnionych w rol-
nictwie są o około 20 proc. niższe niż 
pracowników zatrudnionych 
w innych działach gospodarki. 

Jednocześnie dochody gospo-
darstw rolnych w Polsce są niezmier-
nie zróżnicowane. Mierzący nierów-
ności społeczne tzw. współczynnik 
Giniego, który wynosi u nas około 0,3, 
na wsi dochodzi do 0,55. Bo różna jest 

wielkość gospodarstw rolnych 
(powierzchnia niektórych nie prze-
kracza jednego hektara, podczas gdy 
inne mają ich po kilka tysięcy), mocno 
zróżnicowany jest wiek i poziom wie-
dzy rolników, około 300 tys. gospo-
darstw rolnych prowadzą kobiety. 

Z ogólnej w Polsce liczby 1,3 mln 
gospodarstw rolnych ponad połowa 
nie utrzymuje prawie żadnych związ-
ków z rynkiem, produkują one płody 
rolne tylko dla zaspokojenia własnych 
potrzeb, a bywa, że nie produkują 
w ogóle niczego. Starają się jedynie 
utrzymywać swoje grunty w stanie 
gotowości do produkcji rolnej, co jest 
warunkiem otrzymywania dopłat bez-
pośrednich z budżetu UE. A warto 
zaznaczyć, że właśnie z tych dopłat 
pochodzi obecnie około 60 proc. docho-
dów polskich gospodarstw rolnych. 

Temu tylko pług...
„Temu tylko pług a socha, kto tę czarną ziemię kocha” – pisała przed laty 
Maria Konopnicka. O tym, co ten miłośnik ziemi będzie z tego miał, poetka 
nie myślała w ogóle. Pojęcie opłacalności produkcji w rolnictwie było jej 
zupełnie obce. Obecnie dla tych, co żyją z pracy na roli, obce ono być nie 
może.

Ani polscy, ani większość unijnych rolników nie ma 
co liczyć w najbliższych latach na zwiększenie dopłat 
bezpośrednich
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W tej sytuacji od wielkości pro-
dukcji i cen produktów rolnych waż-
niejszy jest dla rolników... poziom 
dopłat z budżetu UE. Wprawdzie pol-
scy rolnicy otrzymują dopłaty mniej-
sze od unijnej średniej, ale są one 
mniejsze już tylko o 14 proc., ponadto 
nieprawdą jest, że najwyższe dopłaty 
otrzymują rolnicy w tzw. starych kra-
jach UE, gdyż największe są one na 
Malcie i na Cyprze, które do UE 
weszły w tym samym roku, co Polska. 
W dużej części bezzasadne są rów-
nież żądania zrównania stawek dopłat 
bezpośrednich we wszystkich krajach 
Unii, bo ich celem nie jest zrównanie 
dochodów rolników krajów Wspólno-
ty, ale zmniejszenie różnicy między 
dochodami rolników a dochodami 
innych grup społecznych w danym 
kraju UE. Warto przy tym zaznaczyć, 
że różnice wysokości dopłat bezpo-
średnich dla poszczególnych krajów 
UE stale się zmniejszają. 

Lepiej już było
Dr Justyna Góral z Instytutu Eko-

nomiki Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej uważa, że gdyby nie było 
dopłat bezpośrednich, to polscy 
i w ogóle unijni rolnicy staliby się 
bardziej przedsiębiorczy, byliby bar-
dziej wrażliwi na sygnały z rynku, 
efektywniej gospodarowaliby posia-
danymi zasobami, urealniłyby się 

ceny ziemi rolniczej i opłacałoby się 
ubezpieczanie rolniczej produkcji. 

I, zdaje się, Wspólna Polityka Rolna 
Unii Europejskiej powoli ku temu 
zmierza. W poprzednich latach na 
realizację założeń WPR przeznaczano 
około 70 proc. wspólnego budżetu 
UE, obecnie jest to 38 proc., 
a w następnej perspektywie finanso-
wej Unii, tj. na lata 2021–2027 Komi-
sja Europejska proponuje wydać na 
ten cel 27–28 proc.

Już z tego widać, że ani polscy ani 
większość unijnych rolników nie ma 
co liczyć w najbliższych latach na 
zwiększenie dopłat bezpośrednich, 
choć mogą one wzrosnąć w tych kra-
jach UE, gdzie są obecnie najniższe. 
Czyli w Chorwacji, na Łotwie, 
w Rumunii i Estonii. Może także 
w Portugalii i na Litwie. 

Stałe w ostatnich latach zmniej-
szanie pomocy dla unijnego rolnictwa 
zaczęło już wzbudzać uzasadnione 
obawy o jego przyszłość, zwłaszcza, 
że począwszy od roku 2000 w Chi-
nach pomoc dla tego sektora zwięk-
szono pięciokrotnie, a w USA dwu-
krotnie. Szkodliwe dla rolnictwa UE 
okazuje się także nieszczęsne embar-
go na eksport produktów spożyw-
czych do Rosji. Jedynym jego skut-
kiem jest dynamiczny w ostatnich 
latach rozwój rolnictwa rosyjskiego 
i zwiększanie samowystarczalności 

tego kraju w produkcji żywności. 
Zmniejszanie przez UE wydatków 

na rolnictwo już skutkuje wzrostem 
przeciętnego wieku unijnych rolni-
ków, czyli zmniejsza się też liczba ich 
następców. W Polsce taka tendencja 
jeszcze się nie uwidoczniła, czego 
następstwem jest względna u nas 
trwałość bardzo niekorzystnej struk-
tury agrarnej. Na razie jednak ta struk-
tura nie wadzi ani producentom, bo 
dochody polskich „rolników” w więk-
szości pochodzą z innych źródeł, nie 
przeszkadza też konsumentom, bo 
nijak nie wpływa ona na ceny żywno-
ści. 

Od rolników w wielu innych kra-
jach UE (np. Francji, Niemczech, 
Danii czy Holandii) polskiego rolnika 
różni także to, że nie jest on współ-
właścicielem cukrowni, zakładów 
przemysłu zbożowego, tłuszczowego 
czy zakładów mięsnych, nie posiada 
akcji przetwórni owoców i warzyw, 
w związku z czym co roku upomina 
się o „godziwe” ceny skupu zbóż, 
żywca, buraków cukrowych, owoców 
czy warzyw. Rolnika, który jest współ-
właścicielem cukrowni, cena skupu 
buraków nie obchodzi w ogóle. Dla 
niego ważna jest tylko cena cukru. 
Współwłasność zakładów przetwór-
stwa spożywczego w krajach UE jest 
jednym z istotnych źródeł dochodów 
rolników, w Polsce miejsce tej współ-
własności zajmuje zgoda władz na 
prowadzenie przez rolnika tzw. sprze-
daży bezpośredniej. W tym także pro-
duktów częściowo już przez niego 
przetworzonych. 

Czy zatem opłaca się w Polsce być 
rolnikiem? Otóż niektórym opłaca się 
to nawet bardzo. To znaczy tym, któ-
rzy mają odpowiednio duże gospodar-
stwa, posiadają wysokie kwalifikacje, 
korzystają z osiągnięć nauki i osiągają 
dużą skalę produkcji. Ale udział 
takich rolników w ogólnej ich liczbie 
wynosi 10–15 proc. Pozostałym utrzy-
mywanie gospodarstwa rolnego „opła-
ca” się dlatego, że może ono liczyć na 
niewielkie, ale pewne dopłaty 
z budżetu UE oraz że umożliwia ono 
otrzymanie w przyszłości emerytury. 
Składki emerytalne rolników są obec-
nie śmiesznie małe, późniejsza eme-
rytura też jest wprawdzie niewielka, 
ale w wielu przypadkach i tak jest ona 
głównym źródłem dochodów gospo-
darstwa. 

Edmund Szot

Rolnika, który jest 
współwłaścicielem cukrowni, 
cena skupu buraków nie 
obchodzi w ogóle. Dla 
niego ważna jest tylko cena 
cukru. Współwłasność 
zakładów przetwórstwa 
spożywczego w krajach 
UE jest jednym z istotnych 
źródeł dochodów rolników.
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Przygodni sprzedawcy
Przypadkowi handlarze na targo-

wisku, ogłoszeniodawcy w Interne-
cie lub prasie zwykle nie posiadają 
uprawnień, aby sprzedawać ziarno 
lub sadzeniaki do siewu – nie figuru-
ją w ewidencji podmiotów prowa-
dzących obrót materiałem siewnym, 
którą prowadzi Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIO-
RiN), ani też nie posiadają pisemnej 
zgody (licencji) od odpowiedniego 
hodowcy. Oferując i sprzedając nie-

kwalifikowany materiał do siewu, 
naruszają wyłączne prawo, ryzykując 
sankcje cywilnoprawne i karne. 
Pamiętajmy o tym, zamieszczając na 
giełdzie internetowej lub w gazecie 
ogłoszenie o sprzedaży do siewu 
materiału z własnego zbioru! 

Dobra cena, którą proponuje han-
dlarz, nie zrekompensuje ryzyka, 
jakie ponosi rolnik, który z jego ofer-
ty skorzysta. Przede wszystkim rol-
nik nie otrzyma faktury, przez co 
pozbawia się możliwości reklamacji 

w razie niepowodzenia uprawy – 
a jest to bardzo możliwe, bo nie może 
być pewien ani jakości kupionego 
ziarna, ani też, czy wszystkie dane 
w ofercie były zgodne z prawdą. 

Nie tylko sprzedawca, oferujący 
sadzeniaki lub nasiona do siewu bez 
spełnienia odpowiednich wymogów, 
ale również rolnik, który wysieje 
nabyty materiał niekwalifikowany, 
np. paszowy lub konsumpcyjny, 
narusza wyłączne prawo. Produkcja 
ekologiczna, mała powierzchnia 
zasiewów lub przeznaczenie zbiorów 
„na poplon” albo „na skarmienie” nie 
usprawiedliwiają łamania prawa. 
Nieznajomość nazwy odmiany rów-
nież nie zwalnia z odpowiedzialno-

ści. Tożsamość odmianową łatwo 
bowiem sprawdzić w drodze badań 
wykonywanych w specjalistycznym 
laboratorium. 

Wymiana sąsiedzka
Pomimo rosnącej świadomości 

rolników, ciągle jeszcze zdarzają się 
przypadki tzw. „wymiany sąsiedz-
kiej”. Rolnicy wymieniają się zebra-
nym ziarnem do siewu, często nie 
zdając sobie sprawy, że łamią przepi-
sy. Wyłączne prawo dotyczy bowiem 
nie tylko oferowania i sprzedaży, ale 
także zbywania w inny sposób (czyli 

Komu szkodzi szara strefa?
Nielegalny obrót materiałem do siewu – zmora hodowców 
i licencjonowanych producentów nasion. Choć wielu posiadaczy gruntów 
rolnych potrafi  umiejętnie zarządzać gospodarstwem, nasiona lub 
sadzeniaki za pół ceny ciągle jeszcze znajdują nabywców, nieświadomych 
tego, że kupując materiał w szarej strefi e, najbardziej szkodzą sami sobie.

Niektóre gatunki i odmiany nie są dozwolone 
przepisami krajowymi lub wspólnotowymi do 
siewu ze zbioru i jeśli chcemy je siać, należy 
każdorazowo kupić kwalifi kowany  materiał 
siewny. Ze zbioru nie wolno też siać odmian 
syntetycznych i mieszańcowych (F1).



np. zamiany) materiału odmiany 
chronionej do siewu. Aby taka wymia-
na nie naruszała wyłącznego prawa, 
hodowca musiałby wyrazić na nią 
zgodę na piśmie. 

Siew ze zbioru – tak, ale…
Rolnik może użyć do siewu ziarno 

z własnego zbioru. Musi tylko upew-
nić się, czy dana odmiana jest chro-
niona wyłącznym prawem, a jeśli tak, 
to czy ma on obowiązek rozliczenia 
się z hodowcą za odstępstwo rolne. 
Siew odmiany chronionej z własnego 
zbioru bez uiszczenia opłaty również 
narusza wyłączne prawo! Przypomi-
namy, że zgodnie z krajową Ustawą 
z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie 
prawnej odmian roślin, opłatę za 
odstępstwo rolne, w wysokości 50 
proc. opłaty licencyjnej, należy uregu-
lować w ciągu 30 dni od daty siewu.

Warto sprawdzić, czy daną odmia-
nę można w ogóle wysiać ze zbioru. 
Niektóre gatunki i odmiany nie są 
dozwolone przepisami krajowymi lub 

wspólnotowymi do siewu ze zbioru 
i jeśli chcemy je siać, należy każdora-
zowo kupić kwalifikowany  materiał 
siewny. Ze zbioru nie wolno też siać 
odmian syntetycznych i mieszańco-
wych (F1); powinni o tym pamiętać 
rolnicy uprawiający kukurydzę lub 
żyto hybrydowe.

Kto na tym traci?
Nielegalny obrót nasionami 

i sadzeniakami szkodzi hodowcom 
roślin rolniczych, pozbawiając ich 
wynagrodzenia za żmudną i kosztow-
ną pracę. Liczby mówią same za sie-
bie – wyhodowanie nowej odmiany 
trwa ok. 8–10 lat, procedura rejestra-
cji i objęcia ochroną prawną zajmuje 
kolejne 2–3 lata, a całość inwestycji 
z tym związana to koszt rzędu kilku 
milionów złotych. Chcąc kontynu-
ować prace nad nowymi odmianami, 
spełniającymi wymagania rynku, bar-
dziej odpornymi na choroby i anoma-
lie pogodowe, hodowcy muszą sami 
zgromadzić fundusze – z tego wzglę-

du decydują się na objęcie swoich 
odmian ochroną wyłącznego prawa, 
przeznaczając wpływy z opłat licen-
cyjnych i za odstępstwo rolne na 
innowacje niezbędne do efektywnego 
prowadzenia badań. 

Szara strefa szkodzi licencjonowa-
nym producentom kwalifikowanego 
materiału siewnego, którym nieuczci-
wa konkurencja odbiera klientów. Ale 
szkodzi też samym rolnikom, którzy 
od przygodnych handlarzy kupują 
nasiona lub sadzeniaki niewiadome-
go pochodzenia, gorszej jakości, czę-
sto zanieczyszczone lub zarażone 
chorobami, a w razie problemów 
z uprawą nie mają do kogo zwrócić 
się o rekompensatę. Siew takiego 
materiału w najlepszym razie może 
skończyć się niepowodzeniem zbio-
rów, a w najgorszym – sankcjami 
cywilnoprawnymi ze strony hodow-
cy, który domagać się będzie odszko-
dowania za poniesione straty.

Agencja Nasienna Sp. z o.o.
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Materiał siewny jest specyficz-
nym środkiem w produkcji rol-

niczej. W oparciu o odpowiednią 
wiedzę, dochowując należytej sta-
ranności, rolnik może samodzielnie 
na potrzeby swojego gospodarstwa 
wyprodukować przyzwoite nasiona 
do wykorzystania w następnym sezo-
nie. Podkreślamy: tylko na potrzeby 
swojego gospodarstwa! Produkcja 
materiału siewnego dla innych rolni-
ków, na sprzedaż, wymaga spełnienia 
dodatkowych warunków formalnych, 
takich jak rejestracja w PIORiN, uzy-
skanie licencji od hodowcy, zgłosze-
nie plantacji czy kwalifikacja jako-
ściowa nasion. 

Coraz większa liczba rolników 
zamiast siewu ze zbioru decyduje się 
jednak na zakup kwalifikowanego 
materiału siewnego. Jest to rozwiąza-
nie opłacalne choćby dlatego, że 
materiał kwalifikowany daje wyższy 
plon niż własne nasiona lub sadze-

niaki. Kwalifikat to środek produkcji 
tańszy również od nawozów i środ-
ków ochrony, gdyż jego wpływ na 
wielkość i jakość zbioru jest większy 
niż podnoszenie poziomu nawoże-
nia. 

Kwalifikowany materiał siewny 
cechują wysokie parametry jakościo-
we, podlegające kontroli służb 
publicznych. Kupując materiał 
z urzędową etykietą, mamy gwaran-
cję ich jakości. Warto poprosić sprze-
dawcę o kopię lub wgląd do świadec-
twa kwalifikacji nasion lub sadzenia-
ków po ocenie laboratoryjnej. Jeśli 
materiał siewny budzi nasze zastrze-
żenia, możemy skorzystać z  konsu-

menckiego prawa do reklamacji. Naj-
lepiej towar obejrzeć już w momen-
cie zakupu i w razie podejrzeń rekla-
mować natychmiast, a nie dopiero 
podczas wsypywania do siewnika 
albo sadzarki, lub też w trakcie upra-
wy. Na szczęście w Polsce coraz wię-
cej jest producentów kwalifikowane-
go materiału siewnego, którzy sami 
na siebie nakładają rygor spełnienia 
najwyższych wymogów jakościo-
wych, stawianych materiałom elitar-
nym.

Korzyści z siewu kwalifikatu są 
znacznie większe niż pieniądze zain-
westowane w zakup: korzystanie 
z postępu biologicznego, gwarancja 

Kwalifi kat czy siew ze zbioru? 

(Nie)trudny wybór
Opłacalność uprawy zależy przede wszystkim od tego, co zostanie 
zasiane lub zasadzone. Profesjonalny rolnik świadomy jest potencjału 
genetycznego, jaki niesie kwalifi kowany materiał siewny i potrafi  korzystać 
z postępu odmianowego.

Korzyści z siewu kwalifi katu są znacznie większe 
niż pieniądze zainwestowane w zakup.



wysokiej jakości i tożsamości pożą-
danej odmiany, możliwość precyzyj-
nego siewu dostosowanego do stano-
wiska, jednorodny i zdrowy łan, 
ograniczenie wydatków na ochronę, 
wyższa masa i jakość zbioru. Jeśli 
rolnikowi przysługuje de minimis, 
może otrzymać dopłaty za to, że 
obsiał pole materiałem kwalifikowa-
nym. Nie ma on też obowiązku uisz-
czać żadnych dodatkowych opłat dla 
hodowcy odmiany. 

Oczywiście rolnik może również 
zdecydować się na ponowne roz-
mnożenie części swojego zbioru. Ta 
opcja ma jednak swoje wady, gdyż 
w porównaniu do kwalifikatu trzeba 
zastosować nawet o połowę podwyż-
szoną normę siewu, uwzględniającą 
zanieczyszczenia i siłę kiełkowania. 
Materiał przed siewem trzeba bardzo 
dokładnie wyczyścić i przesortować, 
aby odrzucić m.in. nasiona innych 
gatunków i chwastów, uszkodzone 
ziarno lub też, w przypadku ziemnia-
ków, bulwy zgniłe albo porażone 

chorobami. Dopiero teraz można 
przystąpić do zaprawiania najlepszej 
frakcji materiału. 

Siew materiału z własnego zbioru 
wiąże się również z obowiązkiem 
uiszczenia opłaty dla hodowcy 
z tytułu tzw. odstępstwa rolnego, 
jeśli wysiana odmiana jest objęta 
ochroną wyłącznego prawa. Opłatę 
należy wpłacić w ciągu 30 dni od 
daty siewu, bez oczekiwania na 
wezwanie ze strony hodowcy lub 
Agencji Nasiennej Sp. z o.o. Jeżeli 
rolnik wysieje odmianę chronioną 
bez uiszczenia opłaty, naruszy 
wyłączne prawo hodowcy, co skutku-
je sankcjami cywilnoprawnymi.

O czym należy pamiętać, naby-
wając nasiona lub sadzeniaki do 
siewu? Przede wszystkim, unikajmy 
tzw. „okazji” – nie nabywajmy do 
siewu materiału niekwalifikowanego 
z targowiska, ogłoszenia w prasie lub 
Internecie albo z „wymiany sąsiedz-
kiej”. Jeśli okaże się, że były to nasio-
na lub sadzeniaki odmiany chronio-
nej, rolnik i sprzedawca mogą zostać 
obciążeni przez hodowcę wysokim 
odszkodowaniem za naruszenie 
wyłącznego prawa. Zgodnie z prze-
pisami, do siewu możemy używać 
tylko materiału kwalifikowanego lub 
z własnego zbioru.

Agencja Nasienna Sp. z o.o.

Coraz większa liczba rolników zamiast siewu ze zbioru 
decyduje się na zakup kwalifi kowanego materiału 
siewnego. Jest to rozwiązanie opłacalne choćby 
dlatego, że materiał kwalifi kowany daje wyższy plon 
niż własne nasiona lub sadzeniaki.
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W sytuacji postępujących zmian 
klimatu, tj. stopniowego wzro-

stu średniej temperatury Ziemi i towa-
rzyszących temu niekorzystnych zja-
wisk atmosferycznych (gwałtownych 
burz, powodzi, okresów dotkliwej 
suszy) osiągnięcie satysfakcjonujące-
go postępu w produkcji rolnej będzie 
szczególnie trudne. Nie będzie jednak 
zupełnie niemożliwe, a jedną z roślin, 
która może się do tego przyczynić jest 
kukurydza. 

Areał uprawy kukurydzy w świe-
cie jest na razie mniejszy od areału 
pszenicy, ale dzięki wyższemu plono-
waniu zbiory jej ziarna są już wyższe 
od światowych zbiorów pszenicy czy 
ryżu. W ostatnich latach przekraczają 
miliard ton.

Oprócz wysokich plonów zaletami 
kukurydzy są jej relatywnie (w relacji 
możliwych do uzyskania plonów) nie-
wielkie potrzeby wodne, nieprzesad-
ne wymagania glebowe oraz jej nie-
mal uniwersalna przydatność w pło-
dozmianie. Ta ostatnia cecha jest 

szczególnie cenna w takim rolnictwie 
jak nasze, w którym zboża zajmują 
około 75 proc. powierzchni zasie-
wów.  

Pozostałe – oprócz małej wrażli-
wości na warunki środowiskowe – 
zalety kukurydzy to wszechstronność 
jej użytkowania. Dzięki zawartości 
włókna w suchej masie, utrzymującej 
się w szerokich granicach (od 3 do 35 
proc.) nadaje się ona na paszę dla 
wielu różnych grup i różnych syste-
mów żywienia zwierząt, jest ponadto 
rośliną spożywczą, może być wyko-
rzystana również do celów przemy-
słowych. 

Miejsce Polski 
Głównymi producentami kukury-

dzy są takie kraje jak USA, Chiny, 
Brazylia, Argentyna, Meksyk, 
a w Europie – Ukraina, gdzie zbiory 
kukurydzy doszły już do 30 mln ton. 
W Unii Europejskiej najwięcej kuku-
rydzy uprawiają rolnicy we Francji, 
w Niemczech, w Rumunii i we Wło-

szech, liczącym się producentem ziar-
na kukurydzy są również Węgry 
(7 mln ton). W całej UE zbiory kuku-
rydzy wynoszą około 60 mln ton. 
Polska, ze zbiorami ziarna kukurydzy 
w granicach 3,0–4,5 mln ton, zajmuje 
dalsze miejsce.

Zdaniem polskich producentów 
kukurydzy, jej zbiory mogłyby u nas 
być nawet dwa razy większe. Liczbę 
jej producentów w Polsce oblicza się 
na około 200 tys. Przeciętna plantacja 
ma powierzchnię w granicach 5–7 ha. 
Najwięcej kukurydzy na ziarno upra-
wia się w woj. mazowieckim, wielko-
polskim, dolnośląskim i opolskim, ale 
m.in. dzięki pracy polskich naukow-
ców z Instytutu Hodowli i Aklimaty-
zacji Roślin, uprawa tej rośliny z prze-
znaczeniem do zbioru ziarna jest 
obecnie możliwa na terenie całego 
kraju. 

Mimo małego udziału Polski (5 do 
7 proc.) w produkcji kukurydzy w UE, 
nasz kraj jest per saldo jej... eksporte-
rem. Eksport ziarna kukurydzy z Pol-

Roślina przyszłości
Liczba ludności świata zwiększa się z każdym rokiem (w okresie ostatnich 
50 lat wzrosła ponad dwukrotnie), jeszcze szybciej rośnie przy tym jej 
zapotrzebowanie na żywność. Jak do tej pory, światowe rolnictwo próbuje 
temu z niezłym skutkiem sprostać, o czym świadczy coraz mniejszy 
w całości populacji udział ludności głodującej. Utrzymanie tej tendencji 
w następnych latach oznacza potrzebę zwiększenia do 2050 roku produkcji 
żywności o około 50 proc. 
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ski jest przeważnie większy od impor-
tu. Jest to możliwe m.in. dlatego, że 
niewielkich w sumie zbiorów tej rośli-
ny nie potrafimy odpowiednio wyko-
rzystać. 

Areał uprawy kukurydzy w Pol-
sce szacuje się na około 1150 tys. ha, 
z czego 0,5–0,6 mln ha zajmuje kuku-
rydza przeznaczona do zbioru ziarna. 
Na pozostałej powierzchni rośnie  
kukurydza uprawiana na kiszonkę 
i ten areał również mógłby być więk-
szy, bo na razie dostosowany jest do 
bardzo niskiego w Polsce pogłowia 
bydła (nieco ponad 6 mln sztuk). 
Zdaniem ekspertów pogłowie bydła 
w Polsce powinno wynosić 8–9 mln 
sztuk, bo przemawia za tym istnieją-
cy w Polsce obszar użytków zielo-
nych oraz możliwości zwiększenia 

uprawy roślin paszowych. Zwiększe-
nie w Polsce pogłowia bydła byłoby 
korzystne także dla ubogich w próch-
nicę polskich gleb, które wymagają 
znacznie większych dawek oborni-
ka.

Prezes Polskiego Związku Produ-
centów Kukurydzy, prof. Tadeusz 
Michalski ocenia, że w polskich 
warunkach potencjalne plony kukury-
dzy mogłyby dochodzić nawet do 

20 ton z hektara, na razie wynoszą 
6–7 ton. W USA średnie plony tej 
rośliny wynoszą około 11 ton z hekta-
ra, choć rekordziście ze stanu Iowa 
udało się zebrać 27,75 ton!

Ofi ara doktryny
Znacznie wyższe od plonów psze-

nicy plony kukurydzy wydawałyby 
się jednoznacznie przemawiać za 
wyższą opłacalnością jej produkcji, 
tymczasem w Polsce...

– Kukurydza jest prześladowana 
ze względów... politycznych – twier-
dzi najbardziej znany w kraju jej pro-
ducent, zarazem rzecznik Polskiego 
Związku Producentów Roślin Zbożo-
wych, Tadeusz Szymańczak – m.in. 
dlatego opłacalność jej produkcji jest 
u nas niższa niż w innych krajach.

Skutkiem politycznego czy raczej 
doktrynalnego traktowania kukurydzy 
są ogromne straty w jej uprawie powo-
dowane przez szkodnika o nazwie 
omacnica prosowianka. Walka z nim 
jest bardzo trudna, bo wymaga opry-
skiwania roślin osiągających 2–3 metry 
wysokości, co wymaga pozostawiania 
w uprawach tzw. ścieżek przejazdo-

wych, nikła jest również skuteczność 
stosowanych w tej walce środków 
ochrony roślin.

– Obliczono, że z powodu samej 
tylko omacnicy prosowianki straty 
w uprawie kukurydzy wynoszą około 
miliard złotych – mówi Tadeusz Szy-
mańczak. 

W USA czy w wielu innych kra-
jach omacnica prosowianka musi się 
obejść smakiem, bo uprawiana w tych 

krajach kukurydza ma wszczepiony 
gen, który temu szkodnikowi kon-
sumpcję kukurydzy, po prostu, obrzy-
dza. Ale to oznacza, że kukurydza 
w USA jest genetycznie modyfikowa-
na! Otóż, niezależnie od wyników 
tysięcy badań wykluczających ich 
szkodliwość, w Polsce rośliny gene-
tycznie modyfikowane nie mają racji 
bytu. A że Polaka skrótem GMO łatwo 
wystraszyć, władza, która przed taki-
mi roślinami go ochrania, zdobywa 
potem punkty w sondażach.  

– W USA, gdzie powstaje trzecia 
część światowych zbiorów kukury-
dzy, jest ona w 80–90 proc. modyfiko-
wana genetycznie, i to nie tylko prze-
ciw omacnicy, ale także przeciw her-
bicydom i stonce kukurydzianej – 
przekonuje Tadeusz  Szymańczak. – 
W Polsce toleruje się w to miejsce 
choroby grzybowe, na które szczegól-
nie nieodporna staje się kukurydza, 
której łodygi i kolby opanowane zosta-
ły przez larwy omacnicy prosowianki. 
Towarzyszące chorobom grzybowym 
mykotoksyny są potem jedną z przy-
czyn chorób nowotworowych u ludzi 
i zwierząt. 

 
Była kiedyś Bogiem

Kukurydza zawiera o 3–4 proc. 
mniej białka niż pszenica, znacznie 
wyższa jest natomiast jej wartość 
energetyczna. Ponadto nadaje się do 
produkcji niezawierających glutenu 
wyrobów spożywczych (oleju, syro-
pu, mąki, kaszy, płatków), można 
z niej produkować krochmal, alkohol, 
może być używana do produkcji bio-
gazu, a także jako surowiec energe-
tyczny do spalania. Pozostający przy 
produkcji alkoholu odpad gorzelniany 
jest bardzo wartościową paszą białko-
wą (zawiera ponad 25 proc. białka). 

Nic dziwnego zatem, że ta tak 
wszechstronnie użyteczna, a przy 
tym tak mało wymagająca roślina 
o najwyższej wartości energetycznej 
ze wszystkich zbóż, u Inków, Azte-
ków i Majów była kiedyś obiektem 
wierzeń i kultu religijnego. Uważano 
ją za źródło życia i nawet składano 
jej ofiary.

U nas nie składa się jej ofiar, to ona 
sama jest ofiarą. Ofiarą doktryny 
o szkodliwości GMO oraz umysłowe-
go i organizacyjnego lenistwa unie-
możliwiającego pełne wykorzystanie 
jej niezwykłych walorów. 

Anna Grabowska

W USA, gdzie powstaje trzecia część światowych 
zbiorów kukurydzy, jest ona w 80–90 proc. 
modyfi kowana genetycznie, i to nie tylko 
przeciw omacnicy, ale także przeciw herbicydom 
i stonce kukurydzianej

Prof. Tadeusz Michalski ocenia, że 
w polskich warunkach potencjalne plony 
kukurydzy mogłyby dochodzić nawet do 
20 ton z hektara, na razie wynoszą 6–7 ton.





Kukurydza w PDO
System badań Porejestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego (PDO) ma istotny wpływ na właściwy 
dobór materiału siewnego przez rolników oraz 
umożliwia ustalenie listy zalecanych do uprawy 
odmian na terenie województwa. Badania są 
ukierunkowane na potrzeby praktyki rolniczej, 
dając możliwość uzyskania poszerzonej informacji 
o odmianach, z uwzględnieniem ich reakcji na 
warunki siedliskowe oraz elementy agrotechniki.

Na rynku nasiennym i w Krajo-
wym rejestrze przybywa odmian 

kukurydzy. Na liście w grudniu 
2018 r. figurowało ich 199. Dodatko-
wo, po wejściu Polski do UE, można 
uprawiać u nas odmiany pochodzą-
ce ze Wspólnotowego Katalogu 
Odmian Roślin Rolniczych (CCA). 
Rozeznanie w przydatności ich 
z CCA dla warunków naszego kraju 
jest stosunkowo małe. Znaczna ilość 
sprowadzanych odmian przechodzi 
w naszych warunkach badania frag-
mentaryczne lub nie przechodzi ich 
wcale, dlatego przy zakupie należy 

zachować ostrożność. Coroczny 
zakup materiału siewnego nie może 
być przypadkowy.

Dużą pomocą w podjęciu decyzji 
przy wyborze mogą być wyniki 
doświadczeń prowadzonych 
w ramach Porejestrowego Doświad-
czalnictwa Odmianowego. Ten sys-
tem doświadczalnictwa, koordyno-
wany jest przez Centralny Ośrodek 
Badania Odmian Roślin Uprawnych 
(COBORU) we współpracy z Polskim 
Związkiem Producentów Kukurydzy 
(PZPK). Obiektem badań są te pozy-
cje wpisane do Krajowego rejestru, 
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które znajdują się w ofercie handlo-
wej firm nasiennych bądź będą 
dostępne w nadchodzących latach. 
Dodatkowo w sieci doświadczeń PDO 
badane są też odmiany z CCA, które 
uzyskały korzystne wyniki we wcze-
śniejszych, dwuletnich badaniach 
rozpoznawczych prowadzonych 
w kilku miejscowościach.

Polowe badania kukurydzy pro-
wadzi się dwukierunkowo: pod 
względem przydatności do uprawy 
na ziarno i w osobnej serii – na 
kiszonkę. 

Optymalna odmiana ziarnowa 
powinna się charakteryzować zdol-

nością tworzenia dużych plonów 
ziarna w rejonach, gdzie taka pro-
dukcja jest możliwa oraz odpowied-
nią wczesnością. Istotny jest także 
generatywny typ roślin (niezbyt 
wysokie łodygi bez skłonności do 
krzewienia), o małej podatności na 
szkodniki i choroby) oraz dużej 
odporności na wyleganie. Ważna jest 
także możliwie mała podatność na 
warunki stresowe, a zwłaszcza okre-
sowe niedobory wody. W przypadku 
uprawy kukurydzy dla przemysłu 
młynarskiego, ziarno  powinno być 
typu szklistego (flint), podczas prze-
robu kruszyć się na małe fragmenty, 

a dla produkcji skrobi i do fermenta-
cji – typu mączystego, w większości 
zębokształtne (dent).

Dobra odmiana kiszonkowa 
powinna się odznaczać dużym plo-
nem ogólnym suchej masy o korzyst-
nej strukturze, tj. dużym udziale 
kolb i wysokiej koncentracji energii, 
wczesnością odpowiednią do zamie-
rzonego terminu zbioru: w środko-
wej części kraju, przy przeciętnym 
przebiegu pogody dojrzałością 
kiszonkową odmian wczesnych już 
na początku września, a nawet 
w końcu sierpnia, a odmian później-
szych, bardziej plennych, pod koniec 
września. 

Ważna także jest wysoka straw-
ność wegetatywnych części roślin. Ta 
cecha jest przedmiotem dużego zain-
teresowania hodowców kukurydzy. 
Masa łodyg i liści o wyższej strawno-
ści jest efektywniej wykorzystywana 
przez bydło. Pod tym względem 
stwierdza się dość duże różnice 
odmianowe; niektóre hodowle już 
tworzą odmiany o podwyższonej 
strawności celulozowej frakcji roślin. 
U takich odmian duży udział kolb 
w strukturze plonu jest nieco mniej 
ważny. 

Standardowe doświadczenia 
porejestrowe prowadzi się w trzech 
grupach wczesności (wczesna, śre-
dniowczesna i średniopóźna). Przy 
podziale na grupy kierowano się  
wynikami odmian w poprzednich 
latach badań. W serii doświadczeń 
z kukurydzą na ziarno lokalizacja 
doświadczeń z poszczególnymi gru-
pami wczesności zmieniła się 
w porównaniu z latami ubiegłymi – 
większe zagęszczenie doświadczeń 
z odmianami wczesnymi  w rejonach 
północnych, a z odmianami średnio-
późnymi i późnymi w rejonach połu-
dniowych. Środek kraju to większa 
liczba doświadczeń średniowcze-
snych.  W roku 2018 założono 29 
doświadczeń z 56 odmianami ziarno-
wymi. Grupę wczesną stanowiły 
22 doświadczenia, średniowczesną 23 
doświadczenia,  a średniopóźną – 20 
lokalizacji. 

W roku 2018, we współpracy 
z PZPK, przeprowadzono 22 
doświadczenia z 26 odmianami 
kiszonkowymi.  Liczba odmian 
w poszczególnych grupach wcze-
sności to: 6 odmian badanych w gru-
pie wczesnej, 15 odmian w grupie 
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średniowczesnej oraz 5 odmian 
w średniopóźnej.

Kwietniowy przebieg pogody 
umożliwił terminowe siewy doświad-
czeń z kukurydzą (średnio w trzeciej 
dekadzie kwietnia). W sześciu miej-
scowościach siew został wykonany 
później, dopiero w pierwszej deka-
dzie maja. Duża cześć Polski (zwłasz-
cza Wielkopolska, część Kujaw, Dolny 
Śląsk, woj. lubuskie i opolskie) bory-
kała się z  wysokimi temperaturami 

oraz brakiem opadów, zwłaszcza 
w newralgicznym dla rozwoju kuku-
rydzy okresie, jakim jest wiechowa-
nie oraz zawiązywanie kolb. Przebieg 
pogody sprawił, iż kukurydza szybko 
osiągnęła dojrzałość. Zbiór wszyst-
kich grup wczesności nastąpił śred-
nio o trzy tygodnie wcześniej niż 
w roku 2017.
Średni plon ziarna w grupie wcze-

snej wyniósł 115,8 dt z ha i był na 
tym samym poziomie, jak w roku 

ubiegłym. Wilgotność ziarna nato-
miast była dużo niższa i wyniosła 
20,0 proc. Plonowanie odmian 
z grupy średniowczesnych wyniosło 
120,0 dt z ha i było tylko o 0,5 dt z ha 
większe od roku 2017. Wilgotność 
ziarna była aż o 10 proc. mniejsza 
i wyniosła 19,9 proc. Średni plon 
ziarna odmian średniopóźnych 
wyniósł 121,9 dt z ha (więcej od roku 
2017 o 3,4 dt z ha) przy wilgotności 
19,1 proc.

W roku 2018 zmieniona została 
metodyka zbioru doświadczeń 
z kukurydzą na kiszonkę – zamiast 
osobnego zbioru kolb i łodyg, kuku-
rydzę zbierano jednoetapowo.

W doświadczeniach na kiszonkę 
plon ogólny świeżej masy, średnio 
ze wszystkich badanych odmian, 
wyniósł około 573 dt z ha i był o 23 
dt z ha mniejszy od plonów z roku 
2017, a plon ogólny suchej masy, 
średnio ze wszystkich odmian i miej-
scowości wyniósł 204 dt z ha. 
W związku z przebiegiem pogody, 
średnia zwartość suchej masy była 
wyższa niż w roku 2018 i wyniosła 
35,5 proc. dla grupy wczesnej, 36,9 
proc. dla  średniowczesnej i 36,9 
proc. w grupie średniopóźnej.

Wyniki odmian wpisanych do Kra-
jowego rejestru i niektórych z katalo-
gu unijnego (CCA), uczestniczących 
w doświadczeniach, zamieszczono 
w tabeli wg malejącego plonu ogólne-
go suchej masy.

 Karolina Piecuch
COBORU    

Dobra odmiana kiszonkowa powinna się odznaczać 
dużym plonem ogólnym suchej masy o korzystnej 
strukturze, tj. dużym udziale kolb i wysokiej 
koncentracji energii oraz wczesnością odpowiednią 
do zamierzonego terminu zbioru.
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Tabela 1. Doświadczenia PDO na ziarno w r. 2018

Lp. Odmiana Firma nasienna
Plon ziarna 

przy 14 proc. wilgotności 
Wilgotność

ziarna
proc. wzorca

1 2 3 4

Wczesne

Wzorzec dt/ha, proc. 115,8 20,0

1 SY Talisman* Syngenta 106 98

2 KWS Salamandra KWS 105 102

3 Farmplus* Freiherr von Moreau 105 100

4 RGT Chromixx RAGT 104 100

5 KWS Kampinos KWS 103 105

6 RGT Metropolixx RAGT 103 102

7 Agro Fides KWS 102 103

8 LG31255 Limagrain 102 109

9 Keops KWS 101 102

10 Kwintus KWS 101 96

11 KWS Krogulec KWS 101 101

12 DKC3050* Monsanto 101 96

13 Amanova KWS 100 103

14 KWS Vitellio KWS 100 98

15 Rianni CS* Caussade 100 103

16 Kaprilias KWS 99 102

17 Cranberri CS* Caussade 98 106

18 SM Pokusa HR Smolice 97 98

19 SM Polonez HR Smolice 97 98

20 MAS 11K Maisadour 96 92

21 MAS 17 * Maisadour 96 99

22 MAS 15P Maisadour 92 92

23 LG30179 Limagrain 91 93

Średniowczesne

Wzorzec dt/ha, proc. 120,0 19,9

24 ES Inventive Euralis 107 93

25 Casandro Saatbau Linz 105 102

26 Plantus Freiherr von Moreau 105 109

27 P8329 Pioneer 103 93

28 Farmagic* Freiherr von Moreau 102 102

29 Farmfi re* Freiherr von Moreau 102 110

30 Agro Polis KWS 101 105

31 ES Hemingway Euralis 101 98

32 Figaro KWS 101 100

33 SY Pandoras Syngenta 101 100

34 SY Telias Syngenta 101 100

35 Agro Janus KWS 100 98

36 ES Perspective Euralis 100 93

37 Farmezzo Freiherr von Moreau 100 104

38 RGT Exxposant* RAGT 99 92

39 Janero Syngenta 98 102

40 Joffrey Limagrain 98 98

41 LG31250 Limagrain 98 101

42 Milosz Freiherr von Moreau 98 102

43 Sativo Saatbau Linz 98 103

44 Norico Saatbau Linz 97 96

45 Perrero Saatbau Linz 96 98

46 Susetta Freiherr von Moreau 90 103
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Średniopóźne

Wzorzec dt/ha, proc. 121,9 19,1

47 ES Faraday Euralis 107 98

48 DKC3969* Monsanto 104 94

49 P8821 Pioneer 103 96

50 Walterinio KWS KWS 101 108

51 Chamberi CS* Caussade 101 96

52 Talentro Saatbau Linz 98 101

53 Surterra* Dow Agro Sciences 98 112

54 Keltikus KWS 97 95

55 RGT Conexxion* RAGT 97 96

56 Codigip Caussade 95 104

Kol. 1: Odmiany występują w tych grupach wczesności, w których uczestniczyły w doświadczeniach
*- odmiana z CCA
Kol. 3, 4: Wzorzec stanowi średnia z odmian: w grupie wczesnej Lp.1–23, średniowczesnej Lp.24–46, średniopóźnej Lp.47–56

Tabela 2. Doświadczenia PDO na kiszonkę. W r. 2018

Lp. Odmiany Firma nasienna
Plon ogólny świeżej 

masy
Plon suchej masy

ogólny
Zawartość suchej 

masy
proc. wzorca 

GRUPA WCZESNA

Wzorzec, dt z ha, proc. 574 201,5 35,5

1 Ligato Saatbau Linz 101 102 101

2 KWS Salamandra KWS 98 101 103

3 SY WelasCCA Syngenta 102 100 98

4 LG31255 Limagrain 101 100 99

5 SM Pokusa HR Smolice 102 99 97

6 Babexx CCA RAGT 96 98 101

GRUPA ŚREDNIOWCZESNA

Wzorzec, dt z ha, proc. 573 202,8 35,9

7 Brigado Saatbau Linz 113 108 95

8 SM Kurant HR Smolice 108 104 96

9 Figaro KWS 103 104 101

10 SY Kardona Syngenta 101 103 102

11 FarmagicCCA Farm Saat 101 101 100

12 Volumixx CCA RAGT 101 101 100

13 Agro Janus KWS 98 100 103

14 Bilizi Syngenta 99 99 100

15 Chicago Saatbau Linz 98 99 101

16 Farmfi reCCA Farm Saat 100 99 98

17 Cyrano Saatbau Linz 98 98 100

18 Farmplus CCA Farm Saat 98 98 100

19 Farmezzo Freiherr von Moreau 95 97 103

20 MAS 20S Maisadour 98 96 98

21 Agro Polis KWS 92 94 103

GRUPA ŚREDNIOPÓŹNA

Wzorzec, dt z ha, proc. 574 206,9 36,5

22 Dublino Saatbau Linz 102 103 102

23 DS1460C Dow Agro 103 101 98

24 MAS 28ACCA Maisadour 101 100 99

25 Walterinio KWS KWS 98 99 101

26 Farmgigant CCA Farm Saat 98 98 100

Kol. 1: Odmiany występują w tych grupach wczesności, w których uczestniczyły w doświadczeniach
Kol. 4, 5: Wzorzec stanowi średnia z odmian: w grupie wczesnej Lp.1–6, średniowczesnej Lp.7–21, średniopóźnej Lp. 22–26    
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Wreszcie budują w Wągrowcu 
nowoczesną halę produkcyj-

no-magazynową. Wartość inwestycji, 
bagatela, 2,3 mln euro. Taki jest 
początek SAATEN-UNION Polska. 
Przyznać trzeba, że to początek z gło-
śnym przytupem. 

Po 20 latach prezes Zarządu Leszek 
Goliński może powiedzieć znacznie 
więcej. A więc założono kolejną stację 
hodowlano-nasienną (w Goli k. Gosty-
nina), ukierunkowaną na produkcję 
nowych odmian rzepaku ozimego na 
potrzeby firmy Rapool. Potrzebny był 
magazyn – zbudowano więc nową 

halę wraz z koszem przyjęciowym 
oraz linią do przerobu zbóż. Wartość 
obiektu prawie 1,5 mln euro. W chwi-
li obecnej w SAATEN-UNION Polska 
zatrudnionych jest 28 osób, z czego 
14 pracuje w stacjach hodowlanych, 
a 6 stanowi zespół fachowych dorad-
ców handlowych. 

W ofercie przedsiębiorstwa znaj-
duje się 111 (!) odmian roślin rolni-
czych, w tym 67 populacyjnych: 
zbóż, strączkowych, lnu oraz 14 mie-
szańcowych – żyta i pszenicy ozimej,  
a także 30 odmian kukurydzy. Firma, 
co nie jest żadną tajemnicą, stawia na 
rozwój hodowli odmianowej, czego 
wyrazem jest zwiększenie wykorzy-
stania możliwości stacji z początko-
wych 1000 poletek aż do około 10 000 
w każdej ze stacji obecnie. Pozwoli to 
na uzyskanie kolejnych wysokoplen-
nych i lepiej dostosowanych do pol-
skich warunków gospodarowania 
odmian.

Ciekawie prezentuje się tegorocz-
na oferta dotycząca kukurydzy. Opie-
kujący się tą roślinę (i soją) szef pro-
duktu Rafał Spychała radzi zwrócić 
szczególną uwagę na odmianę Janero 
(FAO 240). To niedawno zarejestro-
wany u nas mieszaniec o użytkowo-
ści ziarnowej, charakteryzujący się 
wysokim i stabilnym plonowaniem. 
Inny „ziarnowiec” Korynt (FAO 230-
240), też wysokoplenny, dobrze radzi 
sobie w okresie niedoboru opadów. 
Suterra (FAO 250) to mieszaniec 
pojedynczy rekomendowany do 
uprawy w trudnych warunkach. 

Sprawdza się w użytkowa-
niu kiszonkowym. Neutri-
no (FAO 240-250), to śre-
dniowczesny, odporny na 
chłody wiosenne kiszon-
kowiec. Suprime (FAO 
260) jest  rośliną śred-
niopóźną  i bardzo 
wysoką – stosowaną na 
kiszonkę i biogaz…

W ofercie SAATEN-
UNION Polska na 
sezon 2019 znajdują 
się również 4 odmia-
ny soi o zróżnicowa-
nej wczesności: od 
wczesnej Adsoy, 
przez średnio-wcze-
sną Sculptor i śred-
nio-późną Acardia aż 
do późnej Coraline. 

Firma wykorzy-
stuje najnowocze-
śniejsze techniki 

hodowlane do tworzenia nowych 
odmian. W strukturze zakładu znaj-
duje się przedsiębiorstwo usługowe 
SAATEN-UNION Biotec, odpowie-
dzialne za rozwijanie i praktyczne 
stosowanie w hodowli odmianowej 
takich technik laboratoryjnych jak: 
kultury in vitro – uzyskiwanie linii 
podwojonych haploidów DH; marke-
ry molekularne – wspomaganie selek-
cji oraz badanie dystansu genetycz-
nego czy cytometria przepływowa – 

określanie pozio-
mu ploidalności 
roślin.  

Kierunki rozwo-
ju hodowli SAATE-
N-UNION na naj-

bliższe lata to wyso-
kość  plonu 
i jego jakość oraz 
odporność na choro-

by i niekorzystne 
warunki uprawy. 
Wśród zbóż warto 

zwrócić uwagę na: psze-
nicę ozimą Expo (E), zare-
jestrowaną w 2018 
w Niemczech, charaktery-
zującą się bardzo wysokimi 
parametrami jakościowymi 
pszenic elitarnych, dobrym 
profilem zdrowotnościo-
wym, szczególnie w odnie-
sieniu do mączniaka i fuza-
rium oraz wyróżniającą się 
wśród pszenic zimotrwało-
ścią; pszenżyto ozime Tadeus, 
zarejestrowane w 2017 roku 
w Polsce, posiadające bardzo 
wysoką masę tysiąca ziaren 

(43,7 g. wg COBORU), najwyż-
szą odporność na porastanie (7 
pkt. skali COBORU), bardzo 
dobrą zimotrwałość (5,5 pkt. wg 
badań COBORU) oraz wysoką 
odporność na wyleganie; jęcz-

20 lat na polskim rynku
Faktyczną działalność gospodarczą  – „od pierwszej faktury” –  rozpoczęli 
w ostatnim roku ubiegłego wieku. Szybko zakładają w Spytkówkach koło 
Racotu stację doświadczalno-hodowlaną,  skupiającą się na zbożach 
ozimych oraz rzepaku, organizują dni pól, testują zimotrwałość odmian.
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W ofercie Saaten-Union znajduje się 
111 odmian roślin rolniczych, 
w tym 67 populacyjnych
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mień ozimy Jakubus, charakteryzują-
cy się najwyższym poziomem plono-
wania w doświadczeniach rejestro-
wych i porejestrowych COBORU, 
wysoką zimotrwałością oraz dobrą 
odpornością na wyleganie, doskonale 
sprawdzający się na wszystkich jęcz-
miennych stanowiskach, szczególnie 
w regionach ze słabszą glebą i trud-
niejszymi warunkami pogodowymi. 

SAATEN-UNION jest obecnie 
jedyną firmą hodowlano-nasienną na 
świecie posiadającą kompetencje 
w hodowli odmian mieszańcowych 
wszystkich najważniejszych zbóż 

ozimych: żyta, pszenicy, jęczmienia 
a w przyszłości prawdopodobnie 
również pszenżyta. Program hodow-
lany żyta mieszańcowego rozpoczęto 
w połowie lat 80., czego rezultatem 
była rejestracja w 1992 r. pierwszej 
odmiany mieszańcowej w ofercie SU, 
Rapid F1. Kamieniem milowym dla 
SAATEN-UNION Polska była reje-

stracja odmiany SU Performer F1 
w 2014 roku w Polsce – najczęściej 
polecanej do uprawy odmiany żyta 
mieszańcowego w naszym kraju. 
Odmiany z oferty SU cechuje efekt 
Turbo, objawiający się zrównoważo-
nym rozwojem jesiennym oraz bar-
dzo dynamicznym wiosennym, 
pozwalającym skompensować przy-
spieszenie sezonu wegetacyjnego. 

Warto też zwrócić uwagę na 
odmianę SU Promotor F1 – doskona-
le sprawdzającą się na typowych 
polskich glebach. 

Co roku w obrębie programów 

hodowlanych pszenicy mieszańco-
wej SAATEN-UNION dokonuje się 
ponad 5200 krzyżówek na z wyko-
rzystaniem 1700 linii matecznych 
i ojcowskich. Aktualnie zarejestro-
wanych w Europie jest około 40 
różnych odmian, a 21 kolejnych 
przechodzi procedury rejestracyjne. 
Bardzo ważnym wydażeniem 

w historii firmy była rejestracja 
w 1999 roku w Niemczech odmiany 
Hybnos 1 F1 – pierwszej komercyj-
nej odmiany pszenicy mieszańco-
wej SAATEN-UNION. Pierwszą 
zarejestrowaną odmianą pszenicy 
hybrydowej w Polsce była Hybery 
F1 (2015). Nowością w ofercie psze-
nic mieszańcowych na sezon 2019 
jest Hymalaya F1, zarejestrowana 
w 2018 roku w Niemczech, najplen-
niejsza odmiana pszenicy ozimej 
o jakości „chlebowej” – „B”. 

Stosunkowo nową grupą odmian 
w obrębie Hyseed jest jęczmień 
ozimy. Pierwszą odmianą jęczmienia 
ozimego mieszańcowego hodowli 
SAATEN-UNION była Hedy F1, zare-
jestrowana w 2017 roku w Austrii. 
Odmiany pochodzące z programu 
hodowlanego SU, charakteryzują się 
obniżoną w stosunku do odmian 
populacyjnych normą wysiewu 
(>50%), tolerancją na opóźnione 
siewy oraz ulepszoną zimotrwało-
ścią. W ofercie na sezon 2019 znajdo-
wać się będzie m.in. odmiana SU 
Hylona F1, zarejestrowana w 2018 
roku w Czechach, cechująca się bar-
dzo wysoką zimotrwałością (5,5 pkt 
wg. COBORU). 

LB

SAATEN-UNION jest obecnie jedyną fi rmą 
hodowlano-nasienną na świecie posiadającą 
kompetencje w hodowli odmian mieszańcowych 
wszystkich najważniejszych zbóż ozimych

Rafał Spychała – product manager ds. kukurydzy i soi, Leszek Goliński – prezes Zarządu Saaten-Union Polska, Wolfgang Glaser – 
dyrektor zarządzający Saaten-Union GmbH, Michał Pepka – manager ds. zbóż mieszańcowych i marketingu, Tomasz Szymański – 
product manager ds. zbóż konwencjonalnych
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Na początku roku 2018 Krajowy 
rejestr zbóż wzbogacił się 

o 10 nowych odmian jęczmienia jare-
go. Wśród nich znalazła się 
jedna odmiana typu browarnego 
(RGT Atmosphere) oraz 9 pastew-
nych (Etoile, Eldorado, Farmer, Isme-
na, Maggie, MHR Fajter, Pilote, Rezus 
i Runner). Cztery spośród zarejestro-
wanych odmian pochodzą z hodowli 
krajowej, natomiast pozostałe to kre-
acje zagraniczne. W roku 2018 z Kra-
jowego rejestru wykreślono: Afrodite, 
Marthe, Signora i Serwal. Nowe 
odmiany wyróżniają się zarówno pod 
względem plenności jak i odporności 
na choroby. Aktualnie w krajowym 
rejestrze jęczmienia jarego mamy 74 
odmiany, w tym 45 zagranicznych 
i 29 odmian polskich. 

W minionym sezonie wegetacyj-
nym niekorzystne warunki pogodo-
we, a zwłaszcza dotkliwa susza, spo-
wodowały, że uzyskane plony były 
najsłabsze na przestrzeni minionych 
10 lat. Średni plon ziarna odmian 
wzorcowych na przeciętnym pozio-
mie (a1) wyniósł 61,6 dt z ha i był 
niższy o ponad 12 proc. w porówna-
niu do roku 2017. Na wysokim pozio-

mie agrotechniki (a2) średni plon 
wzorca był niższy w stosunku do 
roku 2017 o 15 proc. i wyniósł 67,9 dt 
z ha. Najwyższe plony ziarna osią-
gnięto w rejonie VI (południowo-w-
chodni rejon Polski) –  średnio 75,4 dt 
z ha na przeciętnym poziomie agro-
techniki. Najsłabiej odmiany jęcz-
mienia plonowały w rejonie III 
(zachodnia część kraju) – 49,2 dt z ha. 

Odmiany jęczmienia jarego
Jęczmień jary zajmuje w Polsce czwarte miejsce pod względem 
powierzchni uprawy wszystkich zbóż i pierwsze miejsce po względem 
uprawy zbóż jarych. W minionych latach uprawiany był na powierzchni 
około 0,7 mln ha (dane GUS). Największe znaczenie ma w województwach 
świętokrzyskim, małopolskim i kujawsko-pomorskim; najmniejsze 
natomiast w województwach podlaskim, mazowieckim,  pomorskim 
i zachodniopomorskim. 

W minionym sezonie wegetacyjnym 
niekorzystne warunki pogodowe, a zwłaszcza 
dotkliwa susza, spowodowały, że uzyskane 
plony były najsłabsze na przestrzeni 
minionych 10 lat.



Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian jęczmienia jarego (wg COBORU)
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Typu browarnego

Accordine 7,95 64,9 72,2 50,0 77 5 5 5 5 5 5

Baryłka 6,90 63,7 70,5 47,9 67 6 6 5 4 5 5

Bente 6,00 68,1 76,8 54,3 73 6 6 4 5 5 6

Britney 5,90 66,1 74,5 51,2 69 5 6 5 5 6 5

Esma 7,00 67,6 75,1 52,1 72 5 6 6 5 5 5

KWS Cantton 6,25 67,3 75,2 50,1 76 5 6 5 5 6 4

KWS Dante 6,10 66,5 74,9 48,2 69 6 6 5 5 5 6

KWS Fabienne 7,40 64,4 73,1 47,3 70 5 6 5 5 5 5

KWS Irina 6,80 66,3 74,3 49,9 68 6 6 6 5 5 5

KWS Orphelia 6,80 65,6 73,6 49,5 68 5 6 6 5 5 5

Olympic 6,55 62,9 71,0 47,2 70 5 6 5 4 5 4

Ovation 6,55 64,8 72,9 51,3 72 4 6 5 4 5 5

RGT Atmosphere 6,00 65,7 74,2 52,5 75 4 5 4 5 5 5

RGT Baltic 8,10 63,4 71,8 51,1 72 5 5 5 4 5 4

RGT Planet 7,80 66,6 74,7 51,6 74 4 5 4 5 5 5

SU Lolek 6,85 64,5 71,4 49,7 71 5 6 5 5 5 5

Uta 7,95 62,8 73,1 54,6 73 5 5 4 5 5 6

Xanthe 7,20 66,4 74,7 53,3 72 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 – wyższy stopień oznacza ocenę korzystniejszą 
dojrzałość pełna – liczba dni od 1.01.
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Przy wyborze odmian jęczmienia do 
siewu warto sięgnąć po wyniki Pore-
jestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego. Wyniki ważniejszych 
cech rolniczo-użytkowych odmian 
jęczmienia jarego zamieszczono 
w tabeli. W ostatnim trzyleciu najle-
piej plonowała odmiana browarna 
jęczmienia jarego – Bente. Jest ona 
stosunkowo nowa, która przewyższa 
plonem najlepsze odmiany pastew-
ne, a  przy tym wyróżniła się również 
pod względem plonowania w warun-
kach suszy. 

Badania rejestrowe i porejestrowe 
jęczmienia prowadzi się przy upra-
wie na dwóch,   poziomach agrotech-
niki. Wysoki poziom agrotechniki 
(a2) różni się od przeciętnego (a1) 
zwiększonym o 40 kg/ha nawoże-
niem azotowym, stosowaniem dolist-
nych preparatów wieloskładniko-
wych oraz ochroną przed chorobami 
i wyleganiem. Umożliwia to dokona-
nie oceny reakcji odmian przy dodat-
kowych nakładach na nawożenie 
i ochronę. 

Odmiany w ramach badań PDO 
oceniane są również pod kątem 
odporności na choroby. W ostatnich 
latach na jęczmieniu jarym najczę-
ściej występowała plamistość siatko-
wa i mączniak prawdziwy. Spośród 
zarejestrowanych, wyróżnić możemy 
kilka, które cechują się ogólnie dobrą 
odpornością na choroby (Ismena, 
KWS Olof, MHR Fajter i Rubaszek).

Jęczmień jary jest zbożem podat-
nym na wyleganie, co wynika z deli-
katnej budowy źdźbła. Wyleganie 
występuje częściej przy intensywnej 
technologii uprawy. W przedstawio-
nym zestawieniu (tab. 1) wyróżnić  
możemy kilka kreacji o większej 
odporności na wyleganie. Z grupy 
odmian browarnych są to Baryłka, 
Bente, KWS Dante i KWS Irina, nato-
miast z grupy pastewnych – Farmer, 

Oberek, Paustian, Polonia Staropol-
ska, Rubaszek, Soldo i Teksas.

Powierzchnia plantacji nasien-
nych jęczmienia jarego w roku 2018 
wyniosła prawie 10,7 tys. ha i była 
większa niż w roku poprzednim 
o blisko 1,4 tys. ha. W większości 
rozmnażane były odmiany z Krajo-
wego rejestru, na 72 roc. całkowitej 
powierzchni rozmnożeń jęczmienia 
jarego. Odmiany z Katalogu Wspól-
notowego Odmian Roślin Rolniczych 
(CCA) rozmnażane były na mniejszej 
powierzchni (28 proc.). Na rynku 
nasiennym najbardziej popularne 
spośród zarejestrowanych, są obec-
nie: Ella – 11,0 proc., RGT Planet – 
7,2 proc., Kucyk – 6,7 proc., Soldo – 
6,4 proc. i Radek – 4,6 proc. 

mgr inż. Joanna Szarzyńska 
COBORU

W ostatnim trzyleciu najlepiej plonowała 
odmiana browarna jęczmienia jarego – Bente.
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Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian jęczmienia jarego (wg COBORU)
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Typu pastewnego

Airway 66,6 74,3 48,2 73 5 6 5 5 5 6

Allianz 64,9 72,3 48,1 75 4 5 6 5 6 5

Argento 63,5 72,1 48,3 70 4 5 5 5 5 5

Basic 64,7 72,4 52,1 71 5 6 6 4 6 5

Eldorado 66,3 75,2 50,5 72 5 6 5 5 5 6

Ella 64,0 71,3 51,5 74 5 6 6 4 5 6

Etolie 66,8 74,8 48,0 71 5 5 4 5 4 6

Farmer 65,3 72,1 51,5 72 7 6 5 5 4 5

Iron 62,7 70,9 47,0 72 5 2 5 6 5 5

Ismena 68,0 75,8 51,9 70 5 6 5 5 6 6

Kucyk 61,8 69,3 48,7 77 4 5 4 5 5 5

KWS Atrika 65,0 73,5 51,3 75 5 6 4 5 5 5

KWS Harris 67,5 75,6 49,7 74 5 6 5 5 5 5

KWS Olof 66,8 73,9 48,3 72 5 5 6 6 5 6

KWS Vermont 66,4 75,4 49,5 70 5 6 5 4 5 5

Maggie 67,3 75,8 51,6 68 5 5 5 5 5 5

MHR Fajter 67,5 74,3 50,6 68 5 5 6 6 5 6

Natasia 63,2 70,6 51,4 72 5 4 5 5 5 5

Oberek 63,2 70,9 52,3 71 6 4 5 5 5 6

Paustian 66,6 74,9 49,7 72 6 5 5 5 6 4

Penguin 64,1 72,4 48,9 76 4 5 5 6 5 5

Pilote 68,2 75,5 50,7 71 5 5 5 6 5 5

Podarek 64,6 73,0 50,5 75 5 3 6 5 5 5

Polonia Staropolska 64,7 74,0 47,3 63 6 3 4 5 5 5

Radek 65,4 72,8 49,8 75 5 6 5 5 5 6

Ramzes 64,4 71,9 48,1 75 5 6 6 5 5 5

Rezus 66,8 74,0 51,6 74 4 4 6 5 5 5

Ringo 61,5 70,5 49,6 70 5 5 4 5 5 5

Rubaszek 67,3 74,4 47,5 68 6 6 6 5 5 6

Runner 67,7 75,5 52,3 69 5 5 5 5 4 6

Salome 66,2 74,1 49,6 68 5 5 5 5 5 5

Skald 61,7 68,9 49,7 72 5 4 5 6 5 4

Soldo 66,5 74,8 54,2 71 6 6 6 5 5 5

Suweren 64,8 72,1 48,2 78 4 3 5 5 5 4

Teksas 65,6 73,6 48,9 69 6 5 5 4 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 – wyższy stopień oznacza ocenę korzystniejszą 
dojrzałość pełna – liczba dni od 1.01.
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Ciągła poprawa jakości produktów 
jest bez wątpienia z korzyścią 

dla producenta rolnego. Pełnia suk-
cesu w postaci odpowiedniej jakości 
aplikacji leży już po jego stronie. 
Generalnie przyjmuje się zasadę, że 
w połowie za skuteczność zabiegu 
odpowiada zastosowany środek, 
w połowie zaś aplikacja i warunki, 
w jakich preparat został zastosowa-
ny. Analizując najczęstsze powody, 
które prowadzą do braku uzyskania 
zadawalających efektów, nie można 
wybrać jednej głównej przyczyny. 
Najczęściej jest to splot kilku czynni-
ków, z których najważniejsze opisu-
jemy poniżej. 

Odpowiedni moment 
zabiegu

Jednym z podstawowych warun-
ków wysokiej skuteczności zabiegów 
ochrony roślin jest odpowiednio 
dobrany czas stosowania. Kryje się 
pod tym pojęciem właściwe dobranie 
czasu aplikacji do fazy rozwojowej 
rośliny uprawnej lub zaawansowania 
rozwoju chwastu. Związane jest to 

z bezpieczeństwem zabiegu, które 
nabiera szczególnego znaczenia 
w przypadku stosowania herbicydów 
charakteryzujących się wąskim 
oknem aplikacji. Zaawansowanie 
rozwoju rośliny jest raczej drugopla-
nowym tłem i nabiera znaczenia 
w obszarze dotarcia cieczy roboczej 
do celu. Mocno rozbudowana masa 
roślinna uprawy, przejmuje część 

Wpływ warunków 
środowiskowych, pogodowych 
i technicznych na skuteczność 
zabiegów herbicydowych
Regulacja zachwaszczenia zbóż jest zabiegiem wymagającym precyzji, 
zarówno pod względem doboru odpowiedniego herbicydu, jak też samej 
aplikacji. Firmy produkujące preparaty chwastobójcze z coraz większą 
uwagą pracują nad dostosowaniem jakości produktu do zmieniających 
się potrzeb środowiskowych. Kompensacja występowania wybranych 
gatunków chwastów oraz pojawiające się odporności zmuszają do 
dostosowania składów preparatów, zarówno pod kątem kompozycji 
substancji aktywnych, jak też pod względem formulacji. 

Im mniejsza siewka, tym łatwiej jest ją usunąć 
z plantacji. Chwasty w zaawansowanych fazach 
rozwojowych są mniej wrażliwe.
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cieczy roboczej, ograniczając tym 
samym dotarcie do wyznaczonego 
celu. Zbyt mała obsada lub osłabiona 
kondycja rośliny uprawnej powodu-
je, że spada konkurencyjność wobec 
chwastów, a to właśnie zdominowa-
nie chwastów osłabionych działa-
niem herbicydu dopełnia dzieła 
zniszczenia chwastów.

W uzyskaniu właściwej skutecz-
ności herbicydowej kluczową rolę 
ma faza rozwojowa chwastu. Panuje 
zasada, że im mniejsza siewka, tym 
łatwiej jest ją usunąć z plantacji. 
Chwasty w zaawansowanych fazach 
rozwojowych są mniej wrażliwe. 
Rozwinięte osobniki potrafią zdezak-
tywować dawkę substancji lub prze-
trwać chwastobójcze działanie, do 
czasu spadku lub całkowitego rozpa-
du substancji aktywnej. Wraz ze 
wzrostem, niektóre gatunki, jak na 

przykład chaber bławatek wytwarza-
ją rezerwuar substancji odżywczych, 
który pozwala przetrwać niekorzyst-
ne warunki w czasie, gdy są poddane 
działaniu herbicydów. 

 
Warunki pogodowe przed, 
w trakcie i po zabiegu

Najlepsze parametry zabiegu 
ochrony roślin otrzymuje się w cza-
sie, gdy łan rośliny uprawnej, ale 
również znajdujące się w nim chwa-
sty są w trakcie intensywnej wegeta-
cji. Związane jest to ze skutecznością 
i selektywnością. Rośliny uprawne 
w dobrej kondycji są w stanie zneu-
tralizować wyższe stężenia środka 
ochrony roślin bez uszczerbku dla 
dalszego rozwoju i plonu. Chwasty 
z kolei w czasie intensywnego wzro-
stu pobierają więcej substancji aktyw-
nej. Jednym z powodów takiego stanu 

rzeczy jest brak grubej okrywy wosko-
wej, trudnej do przejścia dla substan-
cji aktywnej. Wystawione liście pełne 
turgoru są łatwiejszym celem dla kro-
pli cieczy roboczej. Większa ilość 
substancji aktywnej, której nie są 
w stanie rozłożyć do związków nie-
szkodliwych, zwiększa szanse na 
szybsze i bardziej pewne zniszczenie 
chwastów.

 
Warunki pogodowe w czasie 
zabiegu

Większość użytkowników środ-
ków ochrony roślin przede wszyst-
kim zwraca uwagę na zmywanie pro-
duktu. Uzależnienie  decyzji o wyko-
naniu lub rezygnacji z zabiegu podję-
te po analizie ryzyka wystąpienia 
tego tylko parametru jest błędem. 
Opadów deszczu nie można bagateli-
zować, chociaż należy przyznać, że 
ryzyko zmywalności preparatów 
z liści roślin jest niejednokrotnie 
przeceniane. Nie zalecamy bagateli-
zować ryzyka osłabienia skuteczno-
ści przez opady. Należy zauważyć 
jednak, że o zmywaniu środka ochro-
ny roślin przy produktach o dobrze 
przygotowanej formulacji, mamy do 
czynienia przy wystąpieniu deszczu 
o intensywności minimum 20 litrów 
na godzinę. Jak pokazują charaktery-
styki markowych produktów, już pół 
godziny po zabiegu ilość preparatu 
zmywana przez deszcz nie ma zna-
czenia w utrzymaniu odpowiedniej 
skuteczności.

Mniej osób, spośród wykonują-
cych zabieg, zwraca uwagę na podsta-
wowy warunek uzależnienia skutecz-
ności, jakim jest odpowiednia wilgot-
ność powietrza. Odpowiada ona za 
żywotność kropli. Nabiera to szcze-
gólnie znaczenia przy zabiegach, 
w których stosuje się niewielką ilość 
cieczy roboczej. W warunkach niskiej 
wilgotności, poniżej 40 proc., znaczna 
część kropli nie dociera do celu, zwy-
czajnie wyparowując. Wilgotność 
powyżej 90 proc. to z kolei właściwie 
punkt rosy, po którym naniesiona kro-
pla może spłynąć z większymi kropla-
mi rosy z liści. Optymalny przedział 
wilgotności zapewniający właściwe 
dotarcie kropli to 60–80 proc. Do tej 
pory dosyć trudne było uzyskanie 
informacji na temat wilgotności 
powietrza. Na szczęście pojawia się 
coraz więcej prognoz podających dane 
tego parametru. 

Optymalny przedział wilgotności zapewniający 
właściwe dotarcie kropli to 60–80 proc.
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Prędkość wiatru podczas zabiegu 
to problem znoszenia cieczy roboczej 
powodujący, że na części pola pozo-
stają miejsca niedopryskane, z mniej-
szą skutecznością. Prędkość wiatru 
związana jest nierozerwalnie z wiel-
kością kropli. Im mniejsza kropla 
tym większe prawdopodobieństwo 
zniesienia. Technika rolnicza pozwa-
la na stosowanie środków ochrony 
roślin przy dyszach antyznoszenio-
wych, nawet jeżeli wiatr wieje z pręd-
kością 6 m/s. Przy zwykłych dyszach 
za udany zabieg można uznać tylko 

ten, który był wykonany przy pręd-
kości wiatru w okolicach 3 m/s. Pręd-
kości wiatru na poziomie 7–8 metrów 
są akceptowalne przy opryskiwa-
czach z wymuszonym strumieniem 
powietrza, czyli z rękawem. 

Temperatura powietrza najlepsza 
do zabiegów to 16–20°C. W tym prze-
dziale skuteczność wykazują wszyst-
kie preparaty. Spadki temperatur 
poniżej 12°C oznaczają kłopoty 

z wnikaniem niektórych substancji 
aktywnych. Herbicydy w etykietach 
stosowania zawierają informacje na 
temat temperatury powietrza, która 
jest najbardziej efektywna dla działa-
nia herbicydu. Przy wrażliwych pro-
duktach warto zasięgnąć informacji 
nie tylko o temperaturze w czasie 
zabiegu (przynajmniej w trakcie i 2 
godziny po zakończeniu aplikacji) 
ale również o wymaganych tempera-
turach w następnych dniach. Część 
herbicydów, nawet tych stosowanych 
nalistnie, utrzymuje skuteczność 

nawet w niższych temperaturach 
i takie powinny mieć pierwszeństwo 
wyboru wiosną, gdy dobowa tempe-
ratura powietrza waha się.

Przygotowanie cieczy 
roboczej

Ilość cieczy roboczej ma znacze-
nie przy zapewnieniu odpowiednie-
go stężenia produktu. Zbyt duża ilość 
wody zwłaszcza nieodpowiednio 

skondycjonowanej przekłada się na 
ryzyko częściowego zablokowania 
działania produktu. 

Podstawowe znaczenie przy utrzy-
maniu najwyższej skuteczności herbi-
cydów ma odpowiednie pH cieczy. 
Jest ono zależne od rodzaju środka, 
jaki jest używany. Herbicydy sulfony-
lomocznikowe działają najlepiej przy 
wysokim pH, które przy niektórych 
produktach może dochodzić do 9. 
Zakwaszanie cieczy roboczej poprzez 
zastosowanie produktów zakwaszają-
cych lub mieszanie z innymi środka-
mi ochrony roślin, które zakwaszają 
ciecz w opryskiwaczu może prowa-
dzić do utraty zakładanej skuteczno-
ści. Wykonując zabieg mieszaniną 
preparatów należy zapewnić opty-
malne warunki dla preparatu, który 
stanowi główny cel zabiegu. Przy 
przygotowaniu mieszanin ważna jest 
kolejność dodawania poszczególnych 
komponentów. Należy również pamię-
tać, by mieszaniny zostały wypryska-
ne w możliwie jak najkrótszym czasie 
po przygotowaniu. Pozwala to zmini-
malizować ryzyko antagonistycznego 
działania użytych do przygotowania 
mieszaniny komponentów. W celu 
wykluczenia ryzyka spadku skutecz-
ności najlepiej zapoznać się z infor-
macją o możliwości mieszania 
poszczególnych produktów lub zdać 
się na gotowe mieszaniny fabryczne. 

Podstawowe znaczenie przy utrzymaniu 
najwyższej skuteczności herbicydów ma 
odpowiednie pH cieczy. Jest ono zależne od 
rodzaju środka, jaki jest używany.

Wszelkie wahania belki roboczej 
i zmiana konta ustawienia końcówki 
rozpylacza to pogorszenie dotarcia 
kropli i równomierności pokrycia. 



Omnera® LQM®

Ochrona przed chwastami

®, 

Omnera®, LQM®

FMC Agro Polska Sp. z o.o.

ZE ŚRODKÓW O CHRONY ROŚLIN NALE Ż Y KOR Z YSTAĆ Z Z ACHOWANIEM BE ZPIEC ZEŃST WA. PR ZED K A ŻDYM UŻ YCIEM PR ZEC Z Y TA J INFOR M AC JE 
Z AMIE SZC ZONE W E T YKIECIE I INFOR MAC JE D OT YC Z ĄCE PRODUK TU. Z WRÓ Ć UWAGĘ NA Z WROT Y WSK A ZUJĄCE RODZ A J Z AGROŻENIA 

OR A Z PR ZE S TR ZEG A J ŚRODKÓW BE ZPIEC ZEŃS T WA Z AMIE SZC ZONYCH W E T Y KIECIE. 
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Dawka preparatu 
Dawka preparatu ma znaczenie, 

zwłaszcza w warunkach większego 
zasiedlenia plantacji przez chwasty 
w zaawansowanych fazach rozwojo-
wych. W dobie powstawania odpor-
ności, szczególnie parametr stosowa-
nia rekomendowanej przez produ-
centa dawki nie powinien podlegać 
żadnym dyskusjom i odstępstwom. 
Przy obniżeniu dawki nie tylko ogra-
nicza się ilość wnoszonej substancji 
aktywnej, ale również wszystkich 
substancji pomocniczych. Wprowa-
dzona zostaje mniejsza ilość adiu-
wantów. Wynikiem tego może więc 
być gorsze naniesienie i pokrycie cie-
czą. Szczególnego znaczenia nabiera 
to przy chwastach o powierzchni 
gładkiej, otoczonej woskiem, jak na 
przykład u komosy. W przypadku 
chwastów z liśćmi pokrytymi wło-
skami, mniejsza ilość preparatu obni-
żającego napięcie powierzchniowe to 
ryzyko słabego dotarcia do skórki 
liścia. Mniejsza część adiuwantu to 
szybsze odparowanie kropli czy 
wzrost ryzyka nieutrzymania się na 
powierzchni liścia.  

Technika zabiegu
Prędkość przejazdu opryskiwa-

cza, dostosowana ilość cieczy robo-
czej, stabilność belki, wysokość unie-
sienia belki, precyzyjne wyznaczanie 
ścieżek przejazdowych. Ciśnienie 
opryskiwacza, stabilność ciśnienia 
i równa praca pompy, dobór odpo-
wiednich końcówek rozpylaczy, sto-
pień zużycie końcówek rozpylaczy 
wpływają na parametry zabiegu. 

Z warunkami pogodowymi i polo-
wymi podczas zabiegu skorelowana 
powinna być ilość cieczy wypryski-
wana na danym polu. Szczególnie 
w przypadku zastosowań herbicydów 
działających nalistnie ilość cieczy 
roboczej powinna być w dolnych gra-
nicach zalecanych w etykiecie pro-
duktu. W późniejszych fazach rozwo-
jowych, gdzie konieczne jest dokładne 
pokrycie lub penetracja łanu możemy 
pozwolić sobie na zwiększenie ilości 
cieczy. W zbożach w początkowych 
fazach rozwojowych rośliny przyjmu-
ją mniej niż 100 litrów cieczy stąd 
większe ilości powodują spływanie 
i straty cieczy opryskowej. 

Ze zwiększeniem ciśnienia rośnie 
udział drobnych kropli, które są bar-
dziej podatne na znoszenie i odparo-

wywanie. Zmniejszanie wielkości 
kropli nierozerwalnie łączy się z jej 
żywotnością i dotarciem do celu. 

Wszelkie wahania belki roboczej 
i zmiana konta ustawienia końcówki 
rozpylacza to pogorszenie dotarcia 
kropli i równomierności pokrycia. 

Wszystkie omawiane parametry 
zabiegu powinny być brane pod 
uwagę przed rozpoczęciem aplikacji. 

Skuteczność zabiegu zależna jest od 
tego, jak dokładnie zostaną przygoto-
wane wszystkie z omawianych para-
metrów.  Zachowanie właściwych 
parametrów zabiegu wiąże się 
z korzyścią nie tylko dla producenta 
rolnego w postaci skuteczności zabie-
gu, ale również środowiska. 

Marek Tański

Odpowiedni moment zabiegu
• Mocno rozbudowana masa roślinna uprawy, przejmuje część cieczy 

roboczej, ograniczając tym samym dotarcie do wyznaczonego celu.
• Im mniejsza siewka chwastu, tym łatwiej jest ją usunąć z plantacji. 
• Gdy chwasty są w trakcie intensywnego wzrostu, pobierają więcej sub-

stancji aktywnej.

Warunki pogodowe przed, w trakcie i po zabiegu
• Opadów deszczu nie można bagatelizować ale ryzyko zmywalności pre-

paratów z liści roślin jest niejednokrotnie przeceniane.
• Odpowiednia wilgotność powietrza odpowiada za żywotność kropli. 

Ma to szczególne znaczenie przy zabiegach, w których stosuje się nie-
wielką ilość cieczy roboczej. Optymalny przedział wilgotności zapewnia-
jący właściwe dotarcie kropli to 60–80 proc.

• Prędkość wiatru związana jest nierozerwalnie z wielkością kropli. Im 
mniejsza kropla tym większe prawdopodobieństwo zniesienia substan-
cji przez wiatr. 

• Przy zwykłych dyszach za udany zabieg można uznać tylko ten, który był 
wykonany przy prędkości wiatru w okolicach 3 m/s

• Prędkości wiatru na poziomie 7–8 metrów są akceptowalne przy opry-
skiwaczach z wymuszonym strumieniem powietrza, czyli z rękawem. 

• Temperatura powietrza najlepsza do zabiegów to 16–20°C.
• Przy wrażliwych produktach warto zasięgnąć informacji nie tylko o tem-

peraturze w czasie zabiegu (przynajmniej w trakcie i 2 godziny po 
zakończeniu aplikacji), ale również o wymaganych temperaturach 
w następnych dniach.

Przygotowanie cieczy roboczej
• Zbyt duża ilość wody zwłaszcza nieodpowiednio skondycjonowanej 

przekłada się na ryzyko częściowego zablokowania działania produktu.
• Podstawowe znaczenie przy utrzymaniu najwyższej skuteczności herbi-

cydów ma odpowiednie pH cieczy. Jest ono zależne od rodzaju środka, 
jaki jest używany. 

• Należy pamiętać, by mieszaniny zostały wypryskane w możliwie jak 
najkrótszym czasie po przygotowaniu. Pozwala to zminimalizować ryzy-
ko antagonistycznego działania użytych do przygotowania mieszaniny 
komponentów.

Dawka preparatu 
• W dobie powstawania odporności, szczególnie parametr stosowania 

rekomendowanej przez producenta dawki nie powinien podlegać żad-
nym dyskusjom i odstępstwom

Technika zabiegu
• Ze zwiększeniem ciśnienia rośnie udział drobnych kropli, które są bar-

dziej podatne na znoszenie i odparowywanie. Zmniejszanie wielkości 
kropli nierozerwalnie łączy się z jej żywotnością i dotarciem do celu

• Wszelkie wahania belki roboczej i zmiana konta ustawienia końcówki 
rozpylacza to pogorszenie dotarcia kropli i równomierności pokrycia. 
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Syngenta podjęła wyzwanie, aby 
pomóc rolnikom w uzyskaniu 

dobrych plonów w trudnych warun-
kach pogodowych. Wprowadzony na 
rynek w 2018 roku fungicyd do 
ochrony zbóż ELATUS™ Era odniósł 
ogromny sukces i znakomicie spraw-
dził się podczas ekstremalnej suszy. 
Znacznie wydłużył fizjologiczny 
okres wzrostu roślin i tym samym 
każdorazowo zwiększał plonowanie, 
co potwierdziły liczne międzynaro-
dowe badania. W wielu regionach 
świata uzyskano plony pszenicy wyż-
sze o 2,9 dt/ha. Efekty takie obserwo-
wano na polach, na których nie 
występowały jakiekolwiek choroby 
zbóż. Zwyżka ta pochodzi jedynie 
z pozytywnego wpływu Elatusa 

i zawartej w nim substancji czynnej 
solatenol na fizjologię roślin. 
W doświadczeniach w polskich 
gospodarstwach wyniki plonowania 
były również wyższe (uzyskano od 
2,2 do 3 dt/ha więcej). – Jestem prze-
konany, że produkty ELATUS™ Era 
i ELATUS™ Plus staną się w kolej-
nych latach standardem w fungicy-
dowej ochronie zbóż – stwierdził 
prezes Zarządu Marek Łuczak.

Syngenta pozostaje liderem bran-
ży regulatorów wzrostu, przede 
wszystkim dzięki Moddus® 250 SC 
oraz Moddus Start®. Znaczącą sprze-
daż osiągnął także pak herbicydowy 
Axial® Komplett Pak, zwalczający 
szerokie spektrum chwastów dwuli-
ściennych. – Na najbliższy rok pla-

nujemy zwiększenie sprzedaży 
o kolejne kilkadziesiąt procent – 
zapowiedziała szefowa marketingu  
Dorota Mazurek. W trudnym 2018 
roku dużym zainteresowaniem rolni-
ków cieszyła się kompleksowa oferta 
nasion i środki ochrony roślin dla 
kukurydzy. – Nasza flagowa odmiana 
SY Talisman podwoiła sprzedaż rok 
do roku – podkreślił Jerzy Tkaczuk, 
regionalny kierownik sprzedaży. 
Warto przypomnieć, że odmiana ta, 
jako jedyna w Polsce, w ciągu ostat-
nich trzech lat rokrocznie osiągała 
pierwsze miejsca w rankingach plo-
nowania COBORU i w badaniach 
CCA w roku 2016. Uzyskała też iden-
tyczne miejsce w klasyfikacji PDO 
w 2017 i w 2018 roku.

Nowe produkty i rejestracje 
na 2019 rok 

W 2018 roku Syngenta zakończy-
ła procesy rejestracji 12 nowych pre-
paratów. Wśród nich znalazły się m.
in. regulator wzrostu Moddus® Flexi 
w nowej formulacji – mikroemulsji 
dla potrzeb ochrony zbóż, w tym 
zboża stanowiące uprawy małoob-
szarowe, takie jak orkisz i pszenica 
durum. Portfolio firmy poszerzone 
zostało także o trzy herbicydy: Avoxa® 
i Traxos® do ochrony zbóż oraz 
Gardo® Gold do ochrony upraw kuku-
rydzy. Zarejestrowano także fungicy-
dy: Amistar® Gold – ważną pozycję 
w ochronie rzepaku, buraka cukro-
wego, soi, słonecznika, gorczycy, lnu 
i upraw maku, Tern® do zwalczania 

mączniaka prawdziwego w zbożach 
oraz zaprawy nasienne z rodziny 
Vibrance® do ochrony nasion zbóż, 
kukurydzy i buraka cukrowego. 
W kontekście obecnych prac rządo-
wych nad programem, który ma 
pozwolić na częściowe zastąpienie 
importowanej soi krajowymi roślina-
mi białkowymi, Syngenta dodała do 
swojej oferty produktowej kolejny 
preparat wpisujący się w ten pro-
gram, zaprawę Maxim 025FS rozsze-
rzoną o rośliny białkowe.

W 2019 firma spodziewa się reje-
stracji preparatu Taegro® – pierwsze-
go bio-fungicydu opartego na bakterii 
laseczki siennej (Bacillus subtilis) 
oraz zapraw kukurydzianych Maxim® 
Quattro i Vibrance® XL. Anna Bobiń-
ska, dyrektor ds. rejestracji, zapowie-
działa także rozszerzenie rejestracji 
wielu preparatów z szczególnym 

Patrzymy w przyszłość
Innowacyjne rozwiązania dotyczące ochrony roślin w skrajnych 
warunkach pogodowych, nowe produkty i serwisy dla rolników oraz 
zobowiązania fi rmy w zakresie zrównoważonego rozwoju – to główne 
tematy niedawnej konferencji prasowej Syngenta.

Syngenta pozostaje liderem branży regulatorów 
wzrostu, przede wszystkim dzięki Moddus® 250 
SC oraz Moddus Start®.

Marek Łuczak, prezes Zarządu, Dorota Mazurek,     
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uwzględnieniem upraw małoobsza-
rowych, dla których brakuje obecnie 
rozwiązań fungicydowych. W trwa-
jącej krajowej dyskusji na temat zwal-
czania szarka komośnika w uprawie 
buraka cukrowego, Syngenta propo-
nuje preparat Karate Zeon 50CS, 
który będzie dostępny w sprzedaży 
w najbliższych miesiącach. Niezależ-
nie od wyżej wymienionych proce-
sów rejestracyjnych Syngenta sku-
tecznie pracuje nad wydłużeniem 

okresu ważności swoich preparatów 
z typowych dwóch lat do lat trzech 
lub czterech. 

– Na zbliżający się sezon Syngen-
ta proponuje kilka nowych zapraw 
nasiennych z rodziny Vibrance®. 
W ich składzie znajduje się substan-
cja czynna sedaxan, która nie tylko 
zwalcza najważniejsze choroby odna-
sienne, ale – co szczególnie ważne – 
ma także pozytywny wpływ na roz-
wój systemu korzeniowego. Zostało 
to potwierdzone przez wiele badań 
naukowych – tłumaczył Łukasz Boj-
kowski, szef działu wsparcia tech-
nicznego na Europę Centralną. 
– Vibrance® Star to zaprawa do prze-
mysłowego i profesjonalnego zapra-
wiania zbóż przeciwko wszystkim 
najważniejszym chorobom odnasien-
nym. Wyjątkową cechą Vibrance® 
Star jest zwalczanie ostrej plamisto-

ści oczkowej (powodowanej przez 
Rhizoctonia spp.) oraz pałecznicy 
zbóż i traw. Maxim® Power to z kolei 
produkt do zaprawiania zbóż bezpo-
średnio w gospodarstwach. Zaprawą 
dedykowaną do ochrony kukurydzy 
przed głownią pylącą oraz zgorzelą 
siewek jest Vibrance® 500FS. Vibran-
ce® SB to zaprawa do nasion buraka 
cukrowego, zawierająca sedaxan, flu-
dioxonil oraz metalaxyl-M. 

W gronie nowości herbicydowych 

pojawi się kilka wygodnych do zasto-
sowania rozwiązań pakietowych. Po 
pierwsze Avoxa® Pak, składający się 
z dwóch preparatów: Avoxa (gotowa 
mieszanina pinoksaden + piroksu-
lam) w pakiecie z herbicydem Cama-
ro (2,4-D i florasulam). To rozwiąza-
nie, stosowane na wiosnę od końca 
fazy krzewienia do fazy BBCH 32, 
skutecznie zwalcza chwasty jedno- 
i dwuliścienne w pszenicy ozimej 
oraz w pszenżycie ozimym. Dodatko-
wo, Avoxa Pak zabezpiecza przed 
powstawaniem odporności miotły 
zbożowej. Z kolei Traxos® to nowość 
zawierająca pinoksaden i klodinafop 
do stosowania wiosną lub jesienią, 
skuteczna w zwalczaniu wyczyńca 
polnego i miotły zbożowej. Traxos to 
bardzo ciekawe rozwiązanie na pola 
z trudnym wyczyńcem. Rolnicy bar-
dzo chętnie stosują proste rozwiąza-

nia pakietowe. Jest to dla nich uła-
twienie, gdyż Syngenta przejmuje na 
siebie odpowiedzialność za przygoto-
wanie skutecznej mieszaniny. 

W portfolio firmy nie zabraknie 
nowości do regulacji zbóż. Propono-
wany na 2019 rok Moddus Flexi 
zachowuje zalety Moddus 250 EC, 
ale jest bardziej elastyczny w miesza-
ninach z herbicydami czy fungicyda-
mi. Nowe rozwiązanie pakietowe dla 
upraw kukurydzy to przede wszyst-
kim Gardo® Gold Pak – połączenie 
Gardo Gold i Impreza Max (nikosul-
furon), polecane na 2,5 ha w fazie 
2–4 liści kukurydzy, do  zwalczania 
chwastów jedno- i dwuliściennych. 
Gardo Gold Pak jest absolutnie bez-
pieczny dla buraka czy strączkowych, 
sianych po kukurydzy.

Rolników uprawiających rzepak 
ucieszy również rejestracja Amistar® 
Gold do zwalczania zgnilizny twar-
dzikowej w rzepaku i chwościka 
buraka w buraku cukrowym. W kolej-
nych latach Syngenta planuje rozsze-
rzenie rejestracji Amistar Gold 
o suchą zgniliznę kapustnych, rdzę 
buraka  i rizoktoniozę w buraku. 

Serwis społecznościowy 
dla rolników i nowe wideo 
porady z pola

Coraz więcej rolników poszukuje 
porad agrotechnicznych w sieci. Dla-
tego już od kilku lat Syngenta aktyw-
nie rozwija serwisy internetowe 
wspierając rolników w prowadzeniu 
gospodarstw. – W ostatnim roku pod-
jęliśmy współpracę z 17 vlogerami 
rolniczymi. Testy i opinie o produk-
tach budziły ogromne zaangażowa-
nie użytkowników zarówno na kana-
le You Tube Syngenta Polska jak i na 
oficjalnym profilu firmy na Facebo-
oku – powiedziała Dorota Mazurek. 
Na wiosnę Syngenta przewiduje 
nową odsłonę serwisu Infopole. 
Oprócz monitoringu pól, cieszącego 
się zaufaniem rolników od 12 lat, 
pojawią się użyteczne funkcje takie, 
jak korzystanie z indywidualnej pora-
dy ekspertów, kalkulator środków 
ochrony roślin czy elektroniczny 
kalendarz ewidencji zabiegów. Nowo-
ścią w polskim internecie będzie 
z pewnością stworzenie w ramach 
Infopola serwisu społecznościowego 
jako miejsca wymiany opinii między 
rolnikami. 

(AD)

        Iza Wawerek, Jerzy Tkaczuk, Anna Bobińska i Łukasz Bojkowski
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Zakwaszanie się gleb w warun-
kach glebowo-klimatycznych 

naszego kraju jest procesem ciągłym. 
Wiąże się to z pochodzeniem gleb, 
które na etapie tworzenia zostały sil-
nie przemyte przez wody z topnieją-
cego lodowca, a także z przewagą 
opadów nad parowaniem w okresie 
jesienno-zimowym. Do tego docho-
dzą czynniki antropogeniczne, takie 
jak stosowanie nawozów mineral-
nych (głównie azotowych). W przyję-
tym w Polsce systemie doradztwa 
nawozowego kontrolę odczynu gleby 
powinno się wykonywać co 3–5 lat. 
Wynika to z tego, że efektywność 
zabiegu wapnowania utrzymuje się 
mniej więcej przez taki okres. Oczy-
wiście każdy rolnik powinien podejść 
do tego zagadnienia indywidualnie, 
uwzględniając charakter produkcyj-
ny gospodarstwa, jakość gleb, ilość 
stosowanych nawozów mineralnych, 
szczególnie tych o działaniu zakwa-
szającym. Na przykład 1 kg azotu 
amonowego z nawozu mineralnego 
wywołuje zakwaszenie równoważne 
ok. 2 kg CaO.

Buforowość – 
przeciwstawianie się 
zmianom odczynu

Obniżanie się odczynu gleby pro-
wadzi do pogorszenia właściwości 
gleb i produktywności roślin. Zmia-
ny właściwości gleb powodowane 
procesami zakwaszenia środowiska 
ujawniają się z różną intensywnością 
zależnie od właściwości buforowych. 
Buforowość jest to zdolność gleby do 
przeciwstawiania się zmianie swego 

odczynu, w czasie działania na nią 
kwasami lub zasadami. Właściwości 
buforowe zależą od zawartości w gle-
bie koloidów mineralnych i organicz-
nych, od rodzaju kationów wymien-
nych oraz zawartości węglanów. 
Wysokie właściwości buforowe 
w stosunku do kwasów mają gleby 
węglanowe oraz gleby ciężkie, silnie 
próchniczne o odczynie zbliżonym 
do obojętnego. Niską buforowością 
charakteryzują się gleby piaszczyste, 
ubogie w próchnicę i części koloidal-
ne. Gwałtowne zmiany odczynu są 
zjawiskiem niepożądanym, gdyż 
wywołują one zakłócenia w środowi-
sku glebowym w przyswajalności 
składników pokarmowych. Ze wzglę-
du na małe zdolności buforowe gleb 
lekkich, a więc małą zdolność do 

przeciwstawiania się zmianom 
odczynu, gleby te powinno się wap-
nować częściej mniejszymi dawkami 
(nawet co 3 lata). Zdolność buforowa 
gleb ciężkich jest znacznie większa 
a więc zmiany pH zachodzą znacznie 
wolniej, dlatego też gleby takie wap-
nuje się rzadziej, co 4–5 lat, ale więk-
szymi dawkami. W związku z różny-
mi właściwościami gleb użytkowa-
nych rolniczo, w celu ułatwienia 
decyzji co do zasad i warunków same-

go wapnowania opracowano tabele 
potrzeb wapnowania w zależności od 
kategorii agronomicznej gleby i aktu-
alnego odczynu. Tymi tabelami posłu-
gują się wszystkie jednostki zajmujące 
się doradztwem i/lub ustalaniem wła-
ściwych dawek wapna nawozowego. 
W zależności od aktualnego odczynu 
dawki wapna mogą być bardzo wyso-
kie od 3,0 do 6,0 t CaO/ha, lub niskie 
około 0,5–1,0 t CaO/ha, tzw. wapno-
wanie zachowawcze (Tab. 1).

Neutralizacja kwasowości
Proces zobojętniania gleby 

w warunkach polowych uzależniony 
jest m.in. od równomierności rozsie-
wu nawozu, wymieszania wapna 
w glebie, rodzaju wapna (tlenkowe, 
węglanowe), przebiegu warunków 

atmosferycznych. Podczas często 
występujących w naszym klimacie 
okresów niedostatku wody w glebie 
dyfuzja jonów wapnia w roztworze 
glebowym i przemieszczanie ich 
wraz z roztworem też są ograniczone. 
W wyniku wyżej wymienionych 
czynników często maksimum pH 
osiąga się dopiero w drugim roku po 
wapnowaniu, a sama skuteczność 
zabiegu wapnowania przed siewem 
roślin jest znikoma. Jak widać, na 

Monitorowanie odczynu gleb 
w gospodarstwie
Odczyn gleby (pH) jest niezwykle ważnym wskaźnikiem mówiącym 
o aktualnym stanie żyzności gleby oraz jej funkcji produkcyjnej. 
Doprowadzenie odczynu do poziomu optymalnego dla danej kategorii 
agronomicznej nie zwalnia nas z bieżącej kontroli tego parametru. Jest to 
związane z tym, że w zależności od gatunku gleby, intensywności uprawy, 
rodzaju i ilości stosowanych nawozów mineralnych, zmiany pH mogą 
zachodzić w różnym tempie.

Często maksimum pH osiąga się dopiero w drugim 
roku po wapnowaniu, a sama skuteczność zabiegu 
wapnowania przed siewem roślin jest znikoma.



100 % reaktywność, produkt całkowicie 
przyswajalny przez glebę i rośliny

Skutecznie uzupełnia niedobory magnezu 

Błyskawicznie podnosi pH gleby i poprawia jej 
strukturę

Zobojętnia toksyczny glin, pozytywnie wpływa na 
chemię gleby

Idealnie współdziała z nawozami azotowymi, 
takimi jak mocznik czy saletrzak, podwajając efekty 
ich działania

Oferuje możliwość zastosowania pogłównego 
w systemie całorocznym

Zawiera mikroelementy: żelazo, mangan, bor, 
miedź, cynk, molibden

Innowacyjny na rynku polskim nawóz  
wapniowo-magnezowy

Produkowany z bardzo wysokiej jakości, 
zmikronizowanej mączki magnezowej

Najwyższa zawartość magnezu i wapnia  
(MgCO3 42%, CaCO3 55%)

Zawiera cenne dla roślin mikroelementy  
(B, Zn, Mn, Mo, Fe, Cu)

Charakteryzuje się wyjątkowo łatwą  
przyswajalnością dla roślin

Wysoka zawartość wapnia i magnezu wpływa  
na szybkie podwyższenie odczynu gleby

Zwiększa przyswajalność mikropierwiastków powodując 
znaczący wzrost plonów roślin uprawnych

Produkowany w ekologicznej technologii –  
bez użycia klejów i innych ulepszaczy

Całoroczna możliwość nawożenia

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

INNOWACJA W WAPNOWANIU GLEBY!

WAPNO  
MAGNEZOWE  
GRANULOWANE
MgCO3 42% | CaCO3 55% | Reaktywność 100%

www.polcalc.pl

NOWOŚĆ
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uregulowanie odczynu gleby potrze-
ba zarezerwować przynajmniej jeden 
sezon wegetacyjny. Wapnowanie jest 
zabiegiem, który ma na celu zmienić 
właściwości fizykochemiczne gleby, 
co przełoży się na większą produk-
tywność, oczywiście przy zachowa-
niu zasad agrotechniki. Nigdy nie 
powinno porównywać się efektyw-
ności wapnowania w stosunku do 
działania np. saletry amonowej, któ-
rej efekt działania na roślinę widać 
już następnego dnia po jej aplikacji. 
Dlatego też w uprawie roślin wyma-
gających odczynu obojętnego czy 
zasadowego, np. jęczmień, burak 
cukrowy, rzepak, pszenica ozima, 
lucerna koniecznie trzeba odpowied-
nio wcześniej przygotować stanowi-
sko pod ich uprawę. 

W związku z powyższym, opty-
malnym terminem wapnowania jest 
okres pożniwny po sprzęcie zbóż. 
Aby osiągnąć zadawalający efekt 
odkwaszający, wysiane wapno nale-
ży dokładnie wymieszać z glebą, 
wtedy dochodzi do efektywnego kon-
taktu nawozu z glebą. Ponadto 
w okresie jesiennym cząstki wapna 
są wymywane w głębsze warstwy 

gleby, co sprzyja odkwaszeniu pod-
glebia. Późnojesienne wapnowanie, 
z wyjątkiem gleb lekkich, raczej nie 
zapewni oczekiwanych efektów 
zabiegu wapnowania w roku następ-
nym. Podobnie należy traktować 
wapnowanie w okresie wiosennym. 
W ostatnim czasie bardzo modne 
staje się wapnowanie coroczne nie-
wielkimi dawkami wapna na słomę. 

Dawki te wahają się w granicach od 
200 do nawet 800 kg CaO/ha. Jak już 
wcześniej wspomniano, niezwykle 
ważna jest równomierność i dokład-
ność aplikacji nawozu, a tu z pomocą 
mogą przyjść wapna nawozowe gra-

nulowane. Przy ich wyborze należy 
zwrócić uwagę na jednorodność gra-
nul, które zapewnią równomierny 
wysiew. Te niewielkie dawki mają za 
zadanie podtrzymywanie optymalne-
go odczynu gleby, wspomagają roz-
kład materii organicznej (resztek 
pożniwnych) oraz uzupełniają rocz-
ne straty wapnia z gleby, które szacu-
je się na około 200–500 kg CaO z jed-
nego hektara.

Wapń (Ca2+)
Wraz z zabiegiem wapnowania 

wnosi się do gleby wapń, który jest 
jednym z głównych składników 
pokarmowych roślin uprawnych. 
Niedobory wapnia w glebach upraw-
nych występują bardzo rzadko, co 
wynika z wystarczającej zawartości 
tego składnika, jeżeli chodzi o potrze-
by fizjologiczne roślin. Ujawniające 

się skutki niedoboru wapnia w rośli-
nach spowodowane są zatem nie tyle 
niedoborem tego pierwiastka w śro-
dowisku, co działaniem czynników 
ograniczających wzrost systemu 
korzeniowego, z czego najważniejsze 

jest nadmierne zakwaszenie gleby. 
Obecność wapnia w glebie wpływa 
na dobre ukorzenianie się roślin, 
zmniejszenie toksyczności glinu, 
poprawę warunków pobierania 
składników pokarmowych. Wapń 
jest niezbędny do zawiązywania bro-
dawek korzeniowych przez rośliny 
strączkowe (bobik, grochy, łubiny, 
wyki) oraz rośliny bobowate (koni-
czyny, lucerny).

Korekta odczynu, a więc wielkość 
dawki CaO, uzależniona jest od aktu-
alnego pH gleby. W jednym przypad-
ku wymaga to zastosowania wyso-
kich dawek, w innym mogą to być 
niewielkie ilości potrzebne do zacho-
wania optymalnego odczynu. Nieza-
leżnie od przyjętego systemu wapno-
wania, raz na 3–4 lata czy corocznie, 
ważne jest, aby wypracować w gospo-
darstwie automatyzm polegający na 
regularnej kontroli odczynu gleby 
(regularnej tzn. przynajmniej raz na 
4 lata). Optymalny odczyn pH wyno-
si dla gleb bardzo lekkich 5,1–5,6, 
lekkich 5,6–6,1, średnich 6,1–6,6, 
ciężkich 6,6,–7,1, wapnowanie gleb 
powyżej tego zakresu jest zabiegiem 
zbędnym.

dr Piotr Ochal
IUNG-PIB Puławy

Obecność wapnia w glebie wpływa na 
dobre ukorzenianie się roślin, zmniejszenie 
toksyczności glinu, poprawę warunków 
pobierania składników pokarmowych. 

Aby osiągnąć zadawalający efekt 
odkwaszający, wysiane wapno należy 
dokładnie wymieszać z glebą, wtedy dochodzi 
do efektywnego kontaktu nawozu z glebą.

Dawka wapna w zależności od kategorii agronomicznej i potrzeb wapnowania w t CaO/ha

Potrzeby wapno-
wania

Rodzaj gleby
bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie

pH dawka pH dawka pH dawka pH dawka
Konieczne do 4,0 3,0 do 4,5 3,5 do 5,0 4,5 do 5,5 6,0

Potrzebne 4,1–4,5 2,0 4,6–5,0 2,5 5,1–5,5 3,0 5,6–6,0 3,0

Wskazane 4,6–5,0 1,0 5,1–5,5 1,5 5,6–6,0 1,7 6,1–6,5 2,0

Ograniczone 5,1–5,5 - 5,6–6,0 - 6,1–6,5 1,0 od 6,6 1,0

(źródło: IUNG)
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Chociaż co do siewu i orania to nie 
jest tak do końca. W szkółkach 

wysiewa się nasiona drzew, by wyho-
dować sadzonki, które następnie 
transportuje się w miejsce usuniętego 
wcześniej drzewostanu. Od tego 
momentu do czasu uzyskania dojrza-
łego, pięknego lasu panować tu będzie 
nieustanna rywalizacja, walka o prze-
życie, o światło, o wodę, a rolą opie-
kunów jest odpowiednio tą walką 
pokierować. 

Jako że około 70% terenów zadrze-
wionych zajmuje sosna, to skupmy się 
na jej przykładzie. W momencie obsa-
dzenia otrzymujemy uprawę. W tym 

okresie kilkunastocentymetrowe 
roślinki są najbardziej wrażliwe na 
warunki pogodowe i czynniki takie 
jak owady, pożary, zgryzanie przez 
zwierzynę itd. Ten czas poświęcany 
jest głównie na ochronę. Gdy drzewka 
osiągną zwarcie (zetkną się korona-
mi), do czasu wydzielania (obumiera-
nie sztuk najsłabszych) uprawa prze-
chodzi w fazę młodnika. Wówczas 
wykonuje się pierwsze zabiegi zwane 
czyszczeniami, które nieznacznie 
wyprzedzają naturalny proces 
obumierania najsłabszych egzempla-
rzy. Reguluje się w ten sposób zagęsz-
czenie i odpowiednie rozmieszczenie. 

Zabieg ten z racji niewielkiej grubości 
pni i małej wysokości wykonuje się 
zwykłą siekierką, usuwając wytypo-
wane osobniki. O sprzęcie zmechani-
zowanym, z racji ciasnoty (gęstwiny), 
nie ma co marzyć. W drzewostanie 
dojrzewającym (przedrębnym) wyko-
nuje się zabiegi zwane trzebieżami. 
Wczesne,  kiedy usuwa się osobniki 
najsłabsze, obumarłe i obumierające. 
Pozyskuje się głównie żerdzie i drągi 
– sortymenty przeznaczane m.in. na 
zrąbki (materiał do zakładów celulo-
zowych) lub na opał. Kiedy drzewo-
stan osiąga swoją biologiczną wyso-
kość i przestaje intensywnie wydzie-
lać posusz rozpoczyna się czas trze-
bieży późnych, który przypada na 
50–60 rok życia lasu. Dojrzewający las 
rośnie w masę i tężeje. Cięcia trzebie-
żowe powtarza się co 7–10 lat. Ich 
głównym celem jest rozluźnienie 
w koronach drzew. Z tego okresu 

pozyskuje się sporo surowca,  głównie 
wałków „papierówki”, troszkę mniej 
dłużyc  na deski. Tutaj na siekierę czy 
piłę w stylu twoja-moja już się nie 
pokusimy. Do ścinania, okrzesywania 
czy przeżynania robotnik leśny 
potrzebuje pilarki spalinowej lub jak 
dawniej określano – łańcuchowej.

Robotnicy pracujący przez więk-
szość roku pilarkami w najprzeróż-
niejszych warunkach potrzebują 
sprzętu profesjonalnego przez duże P. 
Trwałość, niezawodność, bezawaryj-

Dawid kontra Goliat
„Leśnik nie sieje, leśnik nie orze, wysokie sosny to jego 
zboże…” Fragment tego nieofi cjalnego hymnu leśników,  
śpiewanego raczej nie na baczność i nie tylko przy herbacie, 
zaledwie nakreśla, co jest celem ich pracy. 

Robotnicy pracujący przez większość 
roku pilarkami w najprzeróżniejszych 
warunkach potrzebują sprzętu 
profesjonalnego przez duże P.



PROMOCJA
PILARKA
HUSQVARNA
445

Promocyjna cena brutto:

 1 729 zł  1 699 zł
45,7 cm³, 2,1 kW, 33-50 cm / 13”-20”, 4,9 kg

Oferta ważna do 28.02.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

PROMOCJA

Olej HP 1 L 
do silników 
dwusuwowych

Zestaw
do ostrzenia 
łańcucha

GRATIS W ZESTAWIE Z PILARKĄ



ność, mała masa, niska wibracja, 
minimalny hałas czy też emisja spalin 
to czynniki bezwzględnie wymagane. 
Wszystkie legły u podstaw powstania 
jednych z najbardziej rozpoznawal-
nych spalinówek znanej szwedzkiej 
firmy Husqvarna. Z moich obserwacji 
wynika, że obecnie króluje model 
576XP. Dawno minęły czasy, gdy do 
prac przy ścince drzew brano bezro-
botnych, jak to określało się dosadnie: 
„granatem od pługa oderwanych”. 
Obecni pilarze to profesjonaliści 
w swym fachu, wręcz mistrzowie. 
Pilarka to ich narzędzie pracy zapew-
niające byt rodzinie, więc sami wie-
dzą, co najlepsze. Nigdzie w Borach 
Tucholskich nie widziałem robotni-
ków pracujących pilarkami innymi 
niż Husqvarny, Powie ktoś, że to rekla-
mowanie firmy. Proszę pojechać na 
jakiekolwiek zawody drwali i znaleźć 
pilarkę innej marki niż Husqvarna…

Gdy drzewostan osiągnie dojrza-
łość rębną (wiek rębny), tartaki otrzy-
mują materiał do przetarcia na deski. 
Jak określa się wiek rębny? Otóż  kil-
kuwiekowe obserwacje pozwalają 
dojść do wniosku, że wiek rębny przy-
pada na okres… pierwszych objawów 
chorób, kiedy drzewa tracą na jakości 
technicznej  czyli  starzeją się. Drze-
wostanów dojrzałych nie tnie się na 
hura, ale w sposób przemyślany 
i zaplanowany. Dla przykładu, obszar 
lasu sosnowego tnie się pasami szero-
kimi na 50 m, które odnawia się 
(sadzi nowe pokolenie), a po 5–10 
latach tnie się kolejny pas. Po kilku 

dziesięcioleciach stare sosny są wycię-
te, a na ich miejscu mamy drzewostan 
o schodkowym układzie względem 
wysokości i zróżnicowany wiekowo. 
Wszystkie te cięcia są planowane  
z myślą o wielkości pozyskania drew-
na w danych latach. 

Sposoby cięcia na zrębach też są 
różne. Tam gdzie króluje sosna tworzy 
się zręby zupełne czyli wąskie o sze-
rokości 50 m. Przy takich jednogatun-
kowych drzewostanach często można 
zaobserwować procesory leśne czyli 
maszyny ścinająco-układające. Jak 
nazwa wskazuje, operator takowego 
monstrum przy pomocy wysięgnika 
ścina drzewo, okrzesuje, wyrabia 
odpowiednie sortymenty i jeszcze 
układa surowiec na stosy. Taki sobie 
kombajn leśny. Jedna maszyna potrafi 
zastąpić 2–4 pilarzy. Jest wydajna i 
ekonomiczna. Supermaszyna, że tylko 
piać z zachwytu. Po co tylu pilarzy 
skoro jeden człowiek z procesorem 
wystarczy? Niestety, nie  jesteśmy 
w stanie wszystkiego przewidzieć. 
Różne czynniki powodują koniecz-
ność pozyskania drewna w wyniku 
cięć sanitarnych. Jest to grupa tzw. 
użytków przygodnych. Jak sama 
nazwa wskazuje, wykonuje się je 
wówczas, gdy las spotka jakaś mało 
ciekawa przygoda. Usuwa się wtedy 
wiatrołomy, wywroty, drzewostany 
pogradacyjne (po inwazji owadów), 
śniegołomy, z terenu pożarzysk itd. 
Procesor, jak wspomniałem, pracuje 
na zrębach zupełnych, a tam gdzie 
trzeba pracować między drzewami on 

się z racji wymiarów najzwyczajniej 
nie zmieści. Sprawa również się kom-
plikuje, gdy mamy wykonać zrąb, ale 
w II piętrze lasu rosną buki, dęby czy 
jawory i chcemy te drzewa wyprowa-
dzić jako przyszłościowy drzewostan.  
Nie da się wyciąć wielkim proceso-
rem sosen, nie niszcząc przy tym 
gąsienicami niższych drzew. Tu wra-
camy do klasyki czyli niezawodnego 
pilarza z niezawodną Husqvarną. 

Czy zręby są koniecznością?  
W lasach gospodarczych bezwzględ-
nie tak! Rodzajów zrębów jest sporo 
– są zależne od wielu czynników. Ale 
zadaniem głównym jest prowadzenie 
ciągłej gospodarki mającej na celu nie 
tylko hodowanie i pozyskanie. Rów-
nie ważne jest utworzenie jak najbar-
dziej zróżnicowanego pod względem 
wieku i składu gatunkowego drzewo-
stanu. Wbrew pozorom to nie stare 
lasy czy bory są największym schro-
nieniem dla zwierzyny. To właśnie 
młodniki są ostoją saren, jeleni, danie-
li, dzików... Dlatego też obowiązuje 
zakaz wchodzenia do nich. Niektóre 
gatunki ptaków i zwierzyny drobnej 
zamieszkują niemal wyłącznie młod-
niki. Nie bez znaczenia jest również 
czynnik ekonomiczny. W jałowych 
drzewostanach sosnowych pozbawio-
nych podszytu nasz goliat czyli proce-
sor z pewnością wygra. W bogatszym 
gatunkowo czy siedliskowo drzewo-
stanie nasza Husqvarna będzie górą. 
Tych drugich jest więcej. Wynik star-
cia Dawida z Goliatem jest oczywisty.

  Sławomir Rajnik

Kilkuwiekowe obserwacje pozwalają 
dojść do wniosku, że wiek rębny 
przypada na okres… pierwszych 
objawów chorób, kiedy drzewa tracą na 
jakości technicznej  czyli  starzeją się. 
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Jak narodziła się fi rma?
Jej korzenie  sięgają lat 20. XVII 

wieku,  a  założycielem był Masamo-
to Sumitomo, który w japońskim 
Kioto otworzył sklep z lekami i książ-
kami. Bazując na swoich doświad-
czeniach  spisał zasady prowadzenia 
przedsiębiorstwa handlowego. 
Dokument ten stworzył podwaliny 
międzynarodowego koncernu Sumi-
tomo Corporation, działającego 
obecnie w różnych branżach takich, 
jak przemysł wydobywczy, produk-

cja chemiczna, czy transport 
(poprzez 700 spółek na całym świe-
cie). Ważną pozycję zajmują w nim 
przedsiębiorstwa związane z rolnic-
twem, wśród nich Sumi Agro. 

W Europie Sumi Agro rozpoczęła 
działalność w 1992 roku, otwierając 
pierwszą spółkę na Węgrzech, 
a następne w kolejnych krajach. Ich 
ambicją  było dążenie do prymatu 
w dystrybucji środków ochrony 
roślin, nasion i nawozów na  konty-
nencie. Ten cel realizowany jest 
poprzez sprzedaż produktów róż-
nych dostawców (głównie japoń-
skich) oraz własnych innowacyj-
nych rozwiązań dla rolnictwa 
i ogrodnictwa. Sojusz strategiczny, 
który w 2012 roku Sumi Agro Euro-
pe nawiązała z włoskim producen-
tem SIPCAM umożliwił  dostęp do 
całego europejskiego rynku środków 
ochrony.

Polska spółka rozpoczęła działal-
ność w 1994 roku jako jedna z pierw-
szych na Starym Kontynencie, kon-
sekwentnie realizując misję firmy-
matki. Już dwa lata później na rynku 
pojawił się Mospilan 20 SP, do dziś 
jeden z najczęściej stosowanych 
u nas insektycydów. 

Spółka dziś 
W 1994 roku zespół Sumi Agro 

Poland liczył dziewięć osób, teraz 
37 z czego 17 pracuje w terenie jako 

eksperci sprzedaży. Są cenieni przez 
rolników za wiedzę i  fachowe 
doradztwo. Centrum produkcyjnym 
i konfekcyjnym dla środków ochro-
ny roślin, nawozów i adiuwantów 
jest firma Fregata SA w Waćmierzu. 
Główne obszary działalności Sumi 
Agro to sprzedaż środków ochrony, 
nasion, nawozów specjalistycznych 
i adiuwantów. W ofercie znajdują 
się produkty kluczowe dla ochrony 
upraw. Najważniejsze z nich to fun-
gicyd Topsin M 500 SC oraz insekty-
cyd Mospilan 20 SP – o najszerszym 
zakresie rejestracji na rynku i jedy-
ny środek o 4-letnim okresie ważno-
ści. 

Partner i doradca
– Jesteśmy dumni, że w ciągu 

tych 25 lat zbudowaliśmy profesjo-
nalny zespół ludzi zaangażowanych 
w swoją pracę i wspólnymi siłami 

osiągnęliśmy wiele. Od początku 
działalności do dziś utrzymujemy 
stabilną pozycję na rynku, a nasze 
produkty znajdują się w czołówce 
najpowszechniej stosowanych. Sta-
ramy się reagować na potrzeby rol-
ników, opracowując i wprowadzając 
do obrotu również takie środki  jak 
Yamato 303 SE i Isomaty . Chcemy 
być dla plantatorów partnerem 
i doradcą. Dbać o ich potrzeby, jed-
nocześnie dbać o bezpieczeństwo 
środowiska i owadów zapylających. 
To nasze cele od początku działalno-
ści – mówi Tomasz Malczewski, pre-
zes Sumi Agro Poland. 

Firma od lat współpracuje z pol-
skimi przedsiębiorstwami.  Wiele 
nas łączy ze wspomnianą już Frega-
tą  SA oraz Krajową Spółką Cukro-

Nad Wisłą od ćwierćwiecza
Producent środków ochrony roślin, w tym najpopularniejszego 
insektycydu w Polsce – Mospilanu 20 SP, świętuje w tym roku 
okrągłą rocznicę obecności na polskim rynku. Co fi rma Sumi Agro 
Poland uważa za największy dotychczasowy sukces i jak widzi 
swoją przyszłość?

„Od początku działalności do dziś utrzymujemy 
stabilną pozycję na rynku, a nasze produkty 
znajdują się w czołówce najpowszechniej 
stosowanych środków ochrony roślin”.
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wą SA  Jesteśmy w stałym kontakcie 
z zakładami konfekcjonującymi 
środki ochrony roślin, instytutami 
i ośrodkami badawczymi (m.in. IOR-
PIB Poznań, UP Lublin, UP Olsztyn, 
IO Skierniewice),  z zrzeszeniami 
branżowymi  –   producentów zbóż 
czy producentów rzepaku i roślin 
białkowych. Ważnym elementem 
naszej strategii jest również działal-
ność w Polskim Stowarzyszeniu 
Ochrony Roślin (PSOR). Od momen-
tu jego założenia współtworzymy  
i finansujemy  system  zbiórki opa-
kowań.  Sumi Agro Poland aktywnie 
angażuje się także  w edukację pol-
skich producentów. Rocznie nasi 
pracownicy przeprowadzają ponad 
100 szkoleń, propagują akcje „Ochro-
na roślin bezpieczna dla pszczół” 
oraz „Budujemy populację owadów 
zapylających”. 

Co przyniesie jutro?
Dziś Sumi Agro Poland dostarcza 

kompleksowe rozwiązanie dla pol-
skich rolników. Ale już myśli się 
o przyszłości.

– Konsekwentnie realizujemy 
nasze plany dotyczące  rozwiązań 
niekonwencjonalnych . Mowa o takich 
produktach jak japońskie blokery roz-
mnażania szkodników sadowniczych 
(Isomaty), biostymulatory, czy biolo-
giczne środki ochrony roślin. Planuje-
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Marta Strzelecka-Berek 
– kierownik ds. produktów rolniczych 
i Tomasz Malczewski 
– prezes SUMI AGRO Polska

my łączyć je z produktami konwen-
cjonalnymi. Ważne jest dla nas rów-
nież przekazywanie wiedzy związanej 
z celowością  oferowanych rozwiązań 
w praktyce  – mówi Urszula Filipecka, 
dyrektor marketingu. 

Firma rozumie potrzeby rynku. 
W dobie rosnących wymagań konsu-
mentów odnośnie likwidowania 
pozostałości środków ochrony roślin 
w produktach oferuje preparaty, 
które nie pozostawiają substancji 
czynnych. Podobnie, wychodząc 
naprzeciw  trendom budowania plo-
nów przy użyciu naturalnych środ-
ków, wprowadza się biostymulatory 
zawierające w składzie aminokwasy 
wyłącznie pochodzenia roślinnego. 
Zakup od hiszpańskiego dostawcy 

Futureco Bioscence w 2017 roku 
umożliwił Sumi Agro Poland dostęp 
do nowych, rozwojowych segmen-
tów rynku rolniczego, w tym wła-
śnie biostymulatorów. Oferowane 
obecnie produkty niekonwencjonal-
ne to trzy japońskie Isomaty: Isonet 
Z, Isomate CTT i Isomate CLS 
(w trakcie rejestracji) oraz cztery 
biostymulatory: Shigeki, Kaishi, 
Kinactiv  i Kinactiv Initial oparte 
wyłącznie na substancjach pocho-
dzenia roślinnego.  Dzięki współpra-
cy z wiodącymi japońskimi  dostaw-
cami nowych molekuł  firma  ma 
w bliskich planach wprowadzenie 
na polski rynek produktów na bazie 
zupełnie nowych substancji czyn-
nych. (B)
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Z perspektywy minionych czterech 
lat z całą pewnością można 

stwierdzić, że decyzja Izby o organi-
zacji Mazurskiego AGRO SHOW oka-
zała się prawdziwym strzałem w dzie-
siątkę. Wystawa, która na stałe wpisa-
ła się do kalendarza profesjonalnych 
imprez wystawienniczych w branży 
rolniczej, z roku na rok rozwija się, 
gromadząc czołowych dystrybutorów 
maszyn, ciągników i urządzeń rolni-
czych z regionu północno-wschodniej 
Polski. Cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem rolników, dla których sta-
nowi doskonałą okazję do zapoznania 
się z kompleksową ofertą firm maszy-
nowych i ewentualnego doposażenia 
gospodarstwa przed rozpoczęciem 
kolejnego sezonu. W tym roku w ciągu 
dwóch dni trwania wystawy przez 
hale wystawowe przewinęła się rekor-
dowa liczba ponad czterdziestu tysię-
cy zwiedzających. 

Na zlokalizowanej w czterech 
halach powierzchni wystawienniczej 
swoją ofertę zaprezentowało ponad 
200 wystawców. Chętnych było wię-
cej, ale wielu z nich organizatorzy 

musieli odmówić uczestniczenia ze 
względu na ograniczoną powierzch-
nię. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
ekspozycja Mazurskiego AGRO 
SHOW 2019 nie ograniczała się 
wyłącznie do maszyn i urządzeń rol-
niczych. Uzupełniała ją oferta firm 
nasiennych, nawozowych, dystrybu-
torów środków ochrony roślin, orga-

nizacji rolniczych i instytucji związa-
nych z branżą. Obecni na wystawie 
rolnicy mogli ponadto skorzystać 
z punktów doradczych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innych 
instytucji. 

Mazurskie Agro Show z założenia 
jest regionalną wystawą dilerów, dla-
tego nie ma niej spektakularnych 

Kolejny rok, kolejny rekord
Tak w telegrafi cznym skrócie można podsumować tegoroczną 
halową wystawę maszyn rolniczych, która w dniach 9–10 lutego 
br. odbyła się w w Ostródzie. Zorganizowane przez Polską Izbę 
Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych już po raz piąty, 
Mazurskie AGRO SHOW jest jedyną tak kompleksową wystawą 
rolniczą w województwie warmińsko-mazurskim, otwierającą 
sezon jako najważniejsze wydarzenie branżowe dedykowane 
rolnikom z północno-wschodnich rejonów kraju.

AGRO SHOW
MAZURSKIE

Ostróda 2019

Agregat uprawowo-siewny ATSU 3.0 fi rmy Agro Tom Dystrybutorem ciągnika Kirowiec K-700 jest Agromilka

Jednoskibowy pług obracalny MVP 28/A Warior włoskiej fi rmy Moro Apatri – masa  
własna 1920 kg, głębokość robocza 80–110 cm
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nowości, tym niemniej w tegorocznej 
ofercie obecnych w Ostródzie firm nie 
zabrakło interesujących propozycji. 
Przedstawiamy kilka z nich, które 
naszym zdaniem zasługiwały na 
szczególna uwagę.

W stoisku firmy Agro Tom orygi-
nalną kolorystyką przyciągał wzrok 
agregat uprawowo-siewny ATSU 3.0. 
Od bieżącego roku wszystkie maszyny 
tego producenta zmieniają barwę 
z czerwonej na nietypową dla sprzętu 
rolniczego szarą, co ma je wyróżniać 
na tle konkurencji. Prezentowany 
w Ostródzie zestaw do uprawy uprosz-
czonej jest wyposażony w przednią 
włókę, dwa rzędy talerzy o średnicy 
560 mm na piastach bezobsługowych, 
sekcję nawozową, zagęszczający wał 
oponowy, sekcję wysiewającą składa-
jącą się z samoczyszczących się redlic 
dwutalerzowych z kołem kopiującym 
i dzielony zbiornik nawozowo-nasien-
ny.

W latach siedemdziesiątych ubie-
głego wieku na polach dużych PGR 

i spółdzielni rolniczych pracowały 
najcięższe w naszym rolnictwie 
radzieckie ciągniki Kirowiec K-700. 
Obecnie marka ta powraca na nasz 
rynek w postaci modelu K-7, którego 
dystrybutorem jest firma Agromilka. 
Białoruski Kirowiec K-7 jest napędza-
ny ośmiocylindrowym silnikiem TMZ 
o pojemności 17 l i mocy 420 KM. 
W układzie przeniesienia napędu 
zastosowano przekładnię PowerShift 
16/8. Wydajność pompy hydraulicz-
nej wynosi 180 l/min, udźwig trzy-
punktowego układu zawieszenia – 
9000 kg, masa własna ciągnika – 
17 000 kg z możliwością dociążenia 
do 24 000 kg. 

System gąsienic zamiennych 
Camso CTS włoskiej firmy Camso 
zapewnia doskonałe właściwości trak-
cyjne w najcięższych warunkach 
pracy i redukuje ugniatanie gleby 
o ponad 65%. Może być stosowany do 
różnych modeli i aplikacji ciągników 
i kombajnów zbożowych. System 
zwiększa mobilność i łatwość poru-

szania się maszyn na miękkich podło-
żach i stabilizuje ich pracę. Duża 
powierzchnia styku gąsienic z glebą 
zmniejsza jej niszczenie.

W wielu gospodarstwach z powo-
dzeniem są wykorzystywane mocno 
już leciwe Ursusy C-4011, C-355 
i C-360. Użytkownikom tych pojaz-
dów firma Agromil proponuje wypo-
sażenie ich w napędzaną oś przednią. 
Oferuje dwie wersje tego napędu: 
z mostem od Uaza z felgami przysto-
sowanymi do opon 7.50-16 lub 
z mostem od Robura – felgi i opony 
11.5/80-15.3.

Z racji swych gabarytów powszech-
ny podziw zwiedzających wzbudzał 
jednoskibowy pług obracalny MVP 
28/A Warior włoskiej firmy Moro Apa-
tri. Głębokość robocza tego narzędzia 
o masie 1920 kg wynosi 80–110 cm. 
Stosowany w pracach melioracyjnych 
i przy układaniu instalacji nawadnia-
jących pług jest wyposażony 
w hydrauliczną regulację nachylenia 
i hydraulicznie regulowany przesuw 
boczny. Do współpracy wymaga cią-
gnika o mocy od 300 do 450 KM.

Prezentowany w stoisku firmy 
Agro-Szczuka Atlas to wielozadanio-
wy multipodnośnik do ciągników rol-
niczych, opatentowany przez firmę 
Agrinord Macchine Per L’Agricoltura. 
Po zagregatowaniu z trzypunktowym 
układem zawieszenia Atlas umożli-
wia holowanie ciągnika w terenie 
w razie uszkodzenia skrzyni biegów, 
poruszanie się ciągnika bez tylnych 
kół oraz podnoszenie go bez działają-
cego systemu hydraulicznego z wyko-
rzystaniem wyjść innego traktora. 
Ponadto zdecydowanie upraszcza 
demontaż kół ciągnika, co ułatwia 
jego mycie, konserwację i naprawę. 

Jan Przyrowski

System gąsienic zamiennych Camso CTS włoskiej fi rmy Camso Użytkownikom starych Ursusów C-4011, C-355 i C-360 fi rma 
Agromil proponuje wyposażenie ich w napędzaną oś przednią 

Wielozadaniowy multipodnośnik do ciągników rolniczych Atlas prezentowany w sto-
isku fi rmy Agro-Szczuka
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Polska istotnym rynkiem 
w Europie

Do największych rynków w Euro-
pie należą Francja, Niemcy oraz Wło-
chy. W okresie 2010–2017 we Francji 
zarejestrowano ich 311 980, w Niem-
czech 294 550, zaś we Włoszech 
181 198. W tym samym okresie w Pol-
sce pojawiło się 121 855, co uplasowa-
ło nasz kraj na czwartej pozycji, przed 
Wielką Brytanią (118 677) i Hiszpanią 
(93 740). 

Polski rynek dla producentów 
nabrał szczególnego znaczenia po 
2004 r., kiedy to po przyjęciu do Unii 
Europejskiej polscy rolnicy mogli 
skorzystać z dopłat z funduszy unij-
nych. W okresie 2004–2012 popyt na 

nowe ciągniki w Polsce wzrósł pra-
wie trzykrotnie. Dzięki temu różnice 
w liczbie rejestracji pomiędzy Polską 
i pozostałymi krajami w Europie 
znacznie zmalały. Biorąc pod uwagę 
okres 2013–2018, kiedy to rynek 
w Europie zaczął się kurczyć, liczba 
rejestrowanych w Polsce tych maszyn 
wyniosła 70 976 sztuk i była niewiele 
mniejsza niż w Wielkiej Brytanii 
(71 504),  ale większa niż w Hiszpa-
nii (64 586).  

Polska jest największym rynkiem 
w krajach Europy Centralnej 
i Wschodniej. W 2016 r., odnotowano 
u nas najniższy od wejścia do UE 
popyt na ciągniki. Liczba rejestracji 
tych pojazdów wyniosła 8952 sztuki 

(w Republice Czeskiej – 1872, na 
Litwie 1456 sztuk, na Węgrzech 2850, 
na Słowacji 799, w Austrii 4573, 
w Szwecji – 3520 zaś w Finlandii 
1611). 

Tendencje w Polsce i Unii 
Europejskiej

Porównując liczbę nowych ciągni-
ków rejestrowanych w Polsce w latach 
2004–2012  z tendencjami, jakie miały 
miejsce w krajach będących europej-
skimi liderami, można stwierdzić, że 
w tym okresie nasz kraj był bardzo 
rozwojowym rynkiem dla producen-
tów. W tychże latach nastąpił znaczny 
wzrost popytu. Po 2005 r. roczna licz-
ba rejestracji nowych ciągników 

Rynek ciągników w Polsce 
wciąż perspektywiczny
Rynek ciągników rolniczych w Polsce staje się coraz trudniejszy dla 
producentów tych pojazdów. Od kilku lat wytwórcy traktorów borykają 
się ze spadkiem popytu. Problem ten nie dotyczy tylko Polski. Spadek 
sprzedaży nowych maszyn ma miejsce praktycznie w całej Europie. 
Pomimo tego polski rynek nadal rokuje dobre perspektywy. 

Ciągniki marki 
New Holland są 
najczęściej kupowane 
m.in. w Polsce, we Francji 
i we Włoszech
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w Polsce przekroczyła 10 tys. sztuk. 
Rekord (19 113) miał miejsce 
w 2012 r. 

Lata 2004–2012 przyniosły wzrost 
popytu w Niemczech. Rekord w tym 
kraju, podobnie jak w Polsce, odnoto-
wano w 2012 r. Wtedy to za Odrą 
zarejestrowano 36 264 traktorów. 
Rynek francuski jak i brytyjski w tym 
okresie cechowała względna stabiliza-
cja. Natomiast we Włoszech i Hiszpa-
nii panowała tendencja spadkowa. 
Pomiędzy 2004 a 2012 r. liczba reje-
stracji we Włoszech zmniejszyła się 
o 40%, zaś w Hiszpanii aż o 60%. 

Mniejsz popyt
Jak wynika z dostępnych danych, 

rynek europejski cechują wahania 
w liczbie rejestracji z jednoczesnym 
zróżnicowaniem sprzedaży 
w poszczególnych krajach. W dużej 
mierze decydują o tym przemiany 
w strukturze agrarnej, jak również 
zmiany opłacalności produkcji rol-

nej. W 2011 r. na terytorium 17 kra-
jów (Niemcy, Francja, Włochy, Pol-
ska, W. Brytania, Hiszpania, Austria, 
Szwecja, Holandia, Portugalia, Szwaj-
caria, Norwegia, Finlandia, Węgry, 
Czechy, Dania, Belgia) zarejestrowa-
no 179 852 nowe pojazdy. Rok póź-
niej ich liczba zmalała o ok. 3 tys. 
sztuk. Spadkowa tendencja utrzyma-
ła się do 2016 r., kiedy rejestracja 
ponownie wzrosla do 139 884 sztuk. 
Wzrost liczby zarejestrowanych cią-
gników do poziomu 165 499 sztuk 
odnotowano dopiero w 2017 r. 
Domniemywać można, że znaczny 
wpływ na ten stan miała zapowiedź 
wprowadzenia w 2018 roku nowych 
przepisów znanych pod nazwą 
„Mother Regulation”, które dotyczą 
szeregu zabezpieczeń mających na 
celu podniesienie bezpieczeństwa 
pracy traktorami. W związku z tym 
wielu producentów i dilerów zmu-
szonych było do rejestracji ciągników 
przed  wprowadzeniem w życie 
wspomnianego rozporządzenia. 
Oznacza to, że zarejestrowane przez 
producentów i dilerów maszyny... 
trafiły potem na rynek pojazdów uży-
wanych. 

Liderzy rynku ciągników
W większości krajów Europy na 

rynku ciągników dominują John 
Deere, Fendt i New Holland. Przez 
blisko 12 lat John Deere dominował 
na rynku francuskim, ale w 2018 r. 

pierwszą pozycję w tym kraju zajął 
New Holland. Firma jest też liderem 
na rynku włoskim oraz polskim. 
Liczba zarejestrowanych u nas 
w 2018 r. pojazdów tej marki wynio-
sła 1936 sztuk i była o ponad 22% 
wyższa w porównaniu z ubiegłym 
rokiem. Drugą pozycję  zajmuje John 
Deere, który w 2018 r. odnotował 
wzrost rejestracji o 18,6%. Dla kon-
cernów John Deere i New Holland 
Polska jest piątym rynkiem w Euro-
pie. 

W latach 2016 i 2017 trzecią pozy-
cję na w Polsce zajmował Zetor. Dla 

Wielki przegrany – w 2018 
roku Ursus zanotował spadek 
sprzedaży o prawie 63%



tego producenta nasz kraj jest bardziej atrakcyjny niż 
rynek czeski. Największe spadki sprzedaży w 2018 r. 
odnotowały firmy Ursus (-62,9%) oraz Farmtrac 
(-62,5%). 

Perspektywy rynku
Analizując dostępne dane można wnioskować, że 

w wyniku zarówno przemian strukturalnych jak i tech-
nologicznych w rolnictwie rynek ciągników znacznie się 
skurczył. Przykładem są Niemcy. W 1970 r. sprzedano 
tam 65 tys. traktorów o łącznej mocy 2,2 mln kW. 
A w 2001 r. ich sprzedaż spadła do 25 tys. sztuk. Warto 
zwrócić uwagę, że łączna ich moc wyniosła 1,8 mln kW. 
To wynika z faktu, że w krajach UE zmniejsza się liczba 
gospodarstw rolnych (w średnim tempie 3,7% rocznie), 
z jednoczesnym wzrostem powierzchni UR przypadają-
cych na jedno gospodarstwo. Sprawia to, że grupa euro-
pejskich klientów kurczy się, co w długofalowej perspek-
tywie może oznaczać kolejny spadek sprzedaży ciągni-
ków pod względem ilościowym przy jednoczesnym 
wzroście udziału maszyn wyższych mocy. 

W najbliższych latach sprzedaż w większej mierze 
będzie uzależniona od kondycji finansowych gospo-
darstw rolnych niż tendencji w przemianach struktural-
nych. Ponadto nowe wymagania unijne, dotyczące kon-
strukcji ciągników, pociągają za sobą wzrost ich ceny, co 
tym bardziej ogranicza ich sprzedaż. Brak środków na 
zakup nowych pojazdów przekłada się na wzrost zainte-
resowania sprzętem z drugiej ręki. Trend ten jest widocz-
ny m.in. we Włoszech. Podobnnie jest w Polsce, gdzie 
liczba rejestrowanych „używek” w latach 2017 i 2018 
przekroczyła 16 tys. sztuk, znacznie przewyższając reje-
stracje nowych ciągników. Oznacza to, że rolnicy ciągle 
potrzebują uzupełnienia parku maszynowego i moderni-
zacji gospodarstw. Jednakże z braku środków finanso-
wych dokonują zakupu tańszych maszyn używanych. 
Wzrost zakupu używek oznacza, że polski rynek nowych 
ciągników jest nadal perspektywiczny i czeka tylko na 
lepsze na czasy. 

opr. dr inż. Jacek Skudlarski 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Pożyczka STANDARDOWA
Przedmiot fi nansowania  maszyny rolnicze

Udział własny  od 0%

Raty  miesięczne, kwartalne, 
 pólroczne, sezonowe

Oprocentowanie pożyczki  w zależności 
 od parametrów

Okres fi nansowania  od 12 do 120 miesięcy

Prowizja od Klienta  1,00%

Pożyczka 5x20%
Przedmiot fi nansowania  maszyny rolnicze

Udział własny  20%

Raty  kwartalne

Oprocentowanie pożyczki  0,0%

Okres fi nansowania  12 miesięcy

Prowizja od Klienta  brak

Pożyczka 4x25%
Przedmiot fi nansowania  maszyny rolnicze

Udział własny  25%

Raty  półroczne

Oprocentowanie pożyczki  0,0%

Okres fi nansowania  18 miesięcy

Prowizja od Klienta  1,00%

Pożyczka 5x20%
Przedmiot fi nansowania  maszyny rolnicze

Udział własny  20%

Raty  półroczne

Oprocentowanie pożyczki  0,0%

Okres fi nansowania  24 miesiące

Prowizja od Klienta  1,50%

NOWE MOŻLIWOŚCI
SOLIDNE FINANSOWANIE 

FABRYCZNE
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JESTEŚMY NA TARGACH AGROTECH W KIELCACH – ZAPRASZAMY

Prawdziwy Tytan – 8,3 m 
Zastosowany nowoczesny system 

hydro-press zapewnia równomierny nacisk 
wszystkich sekcji wału na glebę. Dzięki 
specjalnemu profilowi pierścienie wału 

wnikają w nią i powodują jej powierzch-
niowe zagęszczenie. Znaczna waga na metr 
szerokości powoduje wystarczające utwar-

dzenie i wyrównanie warstwy ornej. Dzięki 
temu nie tworzą się głębokie koleiny pod-

czas 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 usu-
wania chwastów. Może być stosowana we wszystkich 
warunkach glebowych, szczególnie przydatna jest do sil-
nie wyschniętej powierzchni. Zastosowane gwiazdy obro-
towe doskonale rozbiją skorupę gleby. Chwasty są wyry-
wane 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 gru-
bości 15 mm, osadzone na łożyskach kulkowych. Moco-
wane są wahliwie do specjalnego zęba sprężynowego 
zapewniającego odpowiedni nacisk. Duża prędkość pracy 
brony zmniejsza koszty i skraca czas zabiegów pielęgna-
cyjnych. Niezawodny Ajax

Agregat ścierniskowy – gruber Ajax Trio  używa-
ny 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. Zabezpie-

czenie zębów może być bolcowe lub sprężynowe 
(podwójna sprężyna). Talerze zamontowane na pła-
skich sprężynach doskonale 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 redli-

cami z tzw. skrzydełkami i wtedy zalecana jest głę-
bokość pracy 15–20 cm, a po odjęciu skrzydełek 

zwiększa się ona do max. 35 cm.    

EXPOM Sp. z o.o.

EXPOM Sp. z o.o., 99-340 Krośniewice, ul. Parkowa 2
tel. 24 252 30 03, mobile: 605 540 287,  e-mail: leszek@expom.eu



Podczas tegorocznych targów Agro-

tech  w Kielcach Kujawska Fabry-

ka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o. 

przedstawi  kilka nowości. Początek 

roku i rozpoczęcie nowego sezonu 

agrotechnicznego jest idealną okazją 

do zaprezentowania kierunku rozwo-

ju wskazania nowych trendów 

w budowie opryskiwaczy. 

Pierwszą z nowości będą osłony 
boczne zamontowane na opryskiwa-
czu Goliat, które zakrywają wszystkie 

zawory i armaturę cieczową służącą 

do przygotowania cieczy roboczej. 

Osłony te mają również zagwaranto-

wać ochronę roślin narażonych na 

bezpośredni kontakt z opryskiwa-

czem podczas jego pracy. Dzięki 

zastosowaniu osłon produkowana już 

od kilku lat maszyna, dobrze znana 

nie tylko wśród polskich rolników, 

nabiera nowego  i świeżego wyglądu.

Dopełnieniem całości jest możli-

wość zastosowania systemu ISOBUS. 

To klient decyduje czy opryskiwacz 

ma zostać przystosowany do współ-

pracy z ciągnikiem za pośrednictwem 

ISOBUS’a. Jeśli ciągnik nie posiada 

odpowiedniego oprzyrządowania 

może zostać również doposażony 

w odpowiedni terminal wraz z nie-

zbędnym osprzętem, aby móc w pełni  

korzystać z możliwości jakie daje 

ISOBUS.

Również w opryskiwaczach 
sadowniczych zaszły zmiany. Od 

bieżącego roku zawieszane opryski-

wacze sadownicze otrzymały „nowy” 

zbiornik, który stylistycznie nawiązu-

je do całej serii opryskiwaczy sadow-

niczych.  Zastosowanie ergonomicz-

nego rozmieszczenia  wszystkich ele-

mentów pozwala na wygodniejszą 

i wydajniejszą pracę.

NOWOŚCI • NOWOŚCI • NOWOŚCI • NOWOŚCI • NOWOŚCI

www.krukowiak.com.pl



POM Brodnica nie próżnuje. 

Firma przejęta w czerwcu 2016 

roku nie marnuje czasu i nadgania 

zaległości produktowe z poprzed-

nich lat. W krótkim czasie przetesto-

wano w warunkach polowych 

a następnie wprowadzono do sprze-

daży wiele typów nowych maszyn. 

W ubiegłym roku niezwykle dużym 

zainteresowaniem cieszyła się nowa 

wersja siewnika zawieszanego JOTA 

Z – w tym roku POM stawia szczegól-

nie na rozwój tej grupy produktowej 

i co z tym związane nowego zestawu 
uprawowo-siewnego Duo Slim 

o szerokości 3,0 m. Zestaw ten ma 

być propozycją dla Klientów, którzy 

szukają stosunkowo lekkiej maszyny, 

mogącej współpracować z ciągnika-

mi o mocy od 90 KM. Zestaw ten 

składa się z agregatu uprawowego 

zaopatrzonego w dwa rzędy spręży-

stych zębów roboczych typu JackPot 

32x10 oraz tylnego wału doprawiają-

cego – rurowego. Na tym agregacie 

nabudowany został siewnik mecha-

niczny o pojemności skrzyni 450 L 

(w opcji znajduje się nadstawka 

zwiększająca pojemność do 700 L). 

Ważnym atutem siewnika jest fakt, iż 

posiada redlice wysiewające dwuta-

lerzowe, naprzemienne, które bardzo 

dobrze sprawdzają się w siewnie 

bezpośrednim. Dodatkowo każda 

redlica posiada kółko kopiująco-do-

gniatające, które nie tylko zapewnia 

właściwe podsiąkanie nasion, ale 

przede wszystkim utrzymuje zadaną 

głębokość wysiewu ziaren. Na szcze-

gólną uwagę zasługuje również bar-

dzo dobry (regulowany centralnie 

i indywidualnie) docisk redlic docho-

dzący do 40 kg/redlicę. Zestaw posia-

da bardzo bogate wyposażenie pod-

stawowe, w które wchodzą ścieżki 

technologiczne, sterowane automa-

tycznie z tzw. komputera, znaczniki 

przejazdowe hydrauliczne – nieza-

leżne oraz oświetlenie drogowe LED.

Kolejną ciekawą propozycją jest 

wał znany z dotychczasowej oferty 

POM ale tym razem zamiast pierście-

ni żeliwnych typu Crosskill czy Cam-

bridge elementem zagęszczającym 

jest rura stalowa o średnicy 610 mm 

i ściance 12 mm. Wały te będą miały 

możliwość zalania wodą – dzięki 

czemu Użytkownik będzie miał 

wpływ na regulację ciężaru całego 

wału. Proponowana konstrukcja 

pozwoli na pracę na polach szczegól-

nie zakamienionych bez obawy 

o uszkodzenia elementów roboczych. 

Seria Omega Plus charakteryzuje się 

centralnym zawieszeniem ramion 

z elementami roboczymi – dzięki 

temu uzyskany zostaje efekt „dopa-

sowywania” się sekcji roboczych do 

kształtu pola. To proste rozwiązanie 

nie tylko pozwala na równomierne 

ugniatanie na całej szerokości robo-

czej, ale zwiększa w znacznym stop-

niu żywotność całej konstrukcji 

maszyny (ograniczone zostają do 

minimum przeciążenia poszczegól-

nych elementów, jakie mogą zaist-

nieć na nierównej powierzchni pola). 

Wały te oferowane są w szeroko-

ściach 4,6, 5,3 oraz 6,2 m.
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– Jak to się stało, że świnie hodowane 
w Polsce zaczęły chorować na ASF? 
Czy kiedykolwiek wcześniej mieli-
śmy problemy z tym problemem?

– Główny rezerwuar wirusa choro-
by ASF znajduje się w Afryce. Przy-
puszcza się że do Polski choroba przy-
wędrowała aż z Gruzji. Najprawdopo-
dobniej  wirus dostał się do tego kraju 
wraz odpadkami kuchennymi ze stat-
ku, który przypłynął z Afryki do portu 
Poti. Było to w 2007 roku. ASF bardzo 
szybko rozprzestrzenił się w samej 
Gruzji i krajach sąsiednich. Mniej wię-
cej w tym czasie miał miejsce konflikt 
zbrojny pomiędzy Rosją i Gruzją – 

stąd liczna obecność żołnierzy rosyj-
skich na tym terenie.  Przypuszcza się 
że to właśnie oni przenieśli tę chorobę 
dalej, w różne regiony swojego kraju.  
Jak? Na przykład w żywności, mięsie 
i wyrobach wieprzowych niepodda-
nych obróbce termicznej. 

Mimo dość radykalnych działań 
władz rosyjskich nie udało się wyeli-
minować wirusa. Dość szybko pojawił 
się on na Białorusi, Ukrainie oraz 
Litwie. I od tego czasu rozprzestrzenia 
się po całym kontynencie Europy 
i Azji. Przemieszcza się powoli. Do tej 
pory nikomu nie udało się go zatrzy-
mać w drodze i wyeliminować. 

– Kiedy wirus pojawił się w Polsce?
– Pierwsze przypadki ASF odno-

towano w lutym 2014 roku przy gra-
nicy z Białorusią. Wcześniej u nas tej 
choroby nigdy nie było. 

– Czy jeszcze gdzieś w Europie jest 
problem z ASF?

– Wirus ASF jest przede wszyst-
kim u naszych wschodnich sąsia-
dów – Rosji, Białorusi, Ukrainie, 
Mołdawii. Jest także w krajach UE 
na Litwie, Łotwie i w Estonii. Przy-
padki choroby pojawiły się już 
w Czechach, na Węgrzech, w Rumu-
nii i Belgii. Myślę, że jest tylko kwe-

Czy pozbędziemy się ASF?

Afrykański pomór świń (ASF) pojawił się w Polsce zaledwie kilka lat 
temu. Wirus atakuje tylko dziki oraz świnie i jest dla nich śmiertelnie 
niebezpieczny. Jedyną dobrą informacją jest to, że nie jest on groźny dla 
ludzi, a dokładnie dla naszego zdrowia. Jest jednak bardzo groźny dla 
hodowców świń. Pojawienie się ogniska ASF może sprawić, że nagle 
trzeba będzie zlikwidować całe stado, a rolnik straci podstawowe źródło 
dochodu. Co zatem robić? W jaki sposób wirus ASF trafi ł do Polski? Czy 
można z nim skutecznie walczyć? Zapytaliśmy o to dr.n.wet. Tadeusza 
Jakubowskiego, wykładowcy SGGW w Warszawie.

W razie pojawienia się choroby 
rolnik musi dokładnie wiedzieć, 
dokąd i kiedy zawieźć zdrowe 
zwierzęta z obszaru objętego 
ograniczeniami, kiedy i ile otrzyma 
rekompensaty lub odszkodowania. 
Potrzeba szybko dostępnych  
pieniędzy, użytych bez nadmiernej 
biurokracji, dobrej organizacji 
i skutecznego działania.Fo
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stią czasu pojawienie się wirusa 
w innych krajach.

Przed laty z  ASF walczyła Portu-
galia i Hiszpania. Odnieśli sukces – 
opanowali chorobę, ale zajęło im to 
około 30 lat. Jak to zrobili. Tak napraw-
dę skuteczne okazało się jedno działa-
nia – likwidacja wszystkich gospo-
darstw hodowlanych, które nie były 
w stanie zapewnić pełnej bioasekura-
cji. Ale sięgnęli po ten „ostateczny” 
środek, dopiero po wielu latach bez-
skutecznej walki. Musiały upłynąć 
trzy dekady zanim sami rolnicy zro-
zumieli powagę sytuacji i wyrazili 
zgodę na likwidację chowu świni 
domowej tam, gdzie niemożliwa była 
pełna bioasekuracja. Warto też dodać, 
że na tamtych terenach było znacznie 
mniej dzikich nosicieli wirusa. 

– Co to znaczy pełna bio-
asekuracja?

– To całkowite odizo-
lowanie stada świń od 
świata zewnętrznego. 
Wychów tylko pod 
dachem. Zapew-

nienie szczelnego ogrodzenia, tak 
żeby dzikie zwierzęta nie były w sta-
nie przedostać się na teren fermy. 
Zatrudnianie ludzi, którzy nie mają 
styczności z innymi zwierzętami, 
odpowiednie zabezpieczenie paszy 
i ściółki przed dostępem innych dzi-
kich zwierząt, które mogą na sobie 
przenieść wirusa. I co najtrudniejsze, 
to przekonanie ludzi, którzy wchodzą 
na teren fermy poprzez śluzę, że 
muszą się kompletnie przebierać 
w czystą fermową odzież. Na spełnie-
nie tych warunków stać tylko duże, 
prowadzone na skalę przemysłową 
hodowle. Male gospodarstwa będą 
miały z tym problem. Może bowiem 
okazać się, że koszty wprowadzenia 
bioasekuracji przewyższą potencjalne 
zyski. Nie bez znaczenia jest też nasza 
mentalność. Przeświadczenie, że 

zmiana ubrania, maty dezynfek-
cyjne to jakaś fanaberia. Pamiętaj-
my jednak, że poza dzikami, to 
właśnie człowiek z jego niefraso-
bliwością jest idealnym środkiem 
transportu wirusa do stada. 

Pełna bioasekuracja ozna-
czać więc będzie praktycz-

ne wyeliminowanie 
p r z y d o m o w e g o 

chowu świń na 
własne potrzeby. 
Rolnicy mogą 
odebrać to jako 
atak na trady-
cje. 

– Czy w 
takim razie 
wytrzebienie 
d z i k ó w 

z naszych pól i lasów 
nie wystarczy?

– Odstrzał dzików to 
tylko jeden z elementów 
walki z chorobą. Jeśli 
zastrzelimy nawet 
wszystkie dziki – co 
w praktyce jest niewy-
konalne – przyjdą do 
nas nowe zza granicy. 
Każdego roku myśliwi 
odstrzeliwują około 200 
tys. dzików, a ich pogło-
wie zmienia się niewiele 
(patrz tabela). Polska nie 
jest wyspą odgrodzoną 

z każdej strony wodą. Ale 
nawet to nie gwarantowa-
łoby sukcesu. Wiele lat temu 

(rok 1967) ASF pojawił się we Wło-
szech na Sardynii. Wydawało się, że 
gdzie jak gdzie, ale na tej stosunkowo 
niewielkiej wyspie szybko zlikwiduje 
się problem. Niestety do tej pory nie 
udało się tego zrobić. Pozytywnym 
przykładem może być natomiast Kuba, 
gdzie ASF pojawił się w latach 70. 
(przywleczony na wyspę najprawdo-
podobniej przez kubańskich żołnierzy 
walczących w Afryce). Tam po prostu 
zdecydowano się na wybicie wszyst-
kich świń i wprowadzono zakaz tuczu. 
Po kilku latach chów powrócił, ale 
ASF nie był już problemem. 

– Może zatem wystarczy wybudo-
wanie płotu, zapory. Może Wisła 
powstrzyma marsz wirusa na 
zachód?

– Ani płot, ani szeroka rzeka nie 
powstrzyma ASF. Wirus już dawno 
przekroczył Wisłę. 

Nowe przypadki ASF pojawiły się 
w zeszłym roku w Belgii  przy grani-
cy z Francją, Luxemburgiem i Niem-
cami. Jak się tam wirus dostał – nie 
wiadomo. Wiadomo natomiast, że 
można go przewieźć np. w kanapce. 
Wcześniej był w Belgii notowany 
i zwalczony w 1985 roku.

Jest niewielka nadzieja, że wirus 
zatrzyma się, przynajmniej na jakiś 
czas, na autostradzie A2. Trasa ogro-
dzona jest z dwóch stron płotem co 
skutecznie utrudnia przemieszczanie 
się zwierząt. 

Liczebność i pozyskanie dzików 
w Polsce (w obwodach kół łowiec-
kich) w tys. osobników

sezon liczebność pozyskanie

2008/09 187 201,4

2009/10 225 196,6

2010/11 227 211,3

2011/12 244 177,2

2012/13 232 218,9

2013/14 257 219,9

2014/15 258 260,2

2015/16 241 310,3

2016/17 229 282,2

2017/18 198 308,6

2018/19 82 –

Liczebność podawana jest na począt-
ku danego sezonu łowieckiego, 
według ocen szacunkowych dokony-
wanych w marcu, natomiast pozyska-
nie dotyczy czałego sezonu, trwające-
go od kwietnia do marca 
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– ASF pojawił się również w Chi-
nach...

– Ogniska odnotowano w jego pół-
nocnych prowincjach, czyli w miej-
scu, gdzie jest największe pogłowie 
świń. Zaczęło się od prowincji Lia-
oning. Choroba staje się wielkim pro-
blemem dla tego kraju – proszę 
pamiętać że Chińczycy, podobnie jak 
my, wieprzowinę stawiają na pierw-
szym miejscu. 

– Wróćmy do Polski
– Proszę spojrzeć na mapę. Nad 

Polską otworzyła się „paszcza lwa”. 
Na niebiesko zaznaczono obszary 
zagrożone. Najbardziej przy granicy 
z obwodem kaliningradzkim oraz 
wschodnia część woj. lubelskiego. 

– Co w takim razie powinniśmy 
robić?

– Trzeba działać wielokierunkowo. 
Przede wszystkim pełna bioasekuracja 
– o czym już mówiłem. Eliminacja 
nadmiernej liczby dzików też nie 
zaszkodzi. Ale to nie wystarczy. Trze-
ba też przekonać rolników do tych 
działań. A gdy okaże się, że gdzieś 
pojawi się nowe ognisko – trzeba szyb-
ko reagować. Mówię nie tylko o szyb-
kiej interwencji służb weterynaryj-
nych. Szybkie tempo powinno też 
dotyczyć wypłat rekompensat za utra-
cone dochody. Trzeba także rozwiązać 
problem ubojni. Dawno już minęły 
czasy, gdy były one w każdej gminie 
i służyły do uboju na użytek własny, 
z konieczności, a nawet sanitarny. 
Dziś ze zwierzętami trzeba jechać po 
kilkadziesiąt kilometrów. A gdy świ-
nie pochodzą ze strefy zagrożonej ta 

prosta czynność staje się problemem. 
Mówi się – ale na razie tylko mówi – 
o ubojniach mobilnych. A może warto 
zastanowić się nad stworzeniem 
małych, gminnych (powiatowych)  
ubojni pracujących non profit specjal-
nie dla uboju zwierząt od lokalnych 
hodowców i kierowanych z urzędu 
przez Inspekcję Weterynaryjną.  

Musimy nauczyć się szybko i sku-
tecznie zarządzać kryzysem, jakim 
jest ASF. Z problemem ASF rolnik nie 
może być pozostawiony sam sobie. 
W razie pojawienia się choroby musi 

dokładnie wiedzieć, dokąd i kiedy 
zawieźć zdrowe zwierzęta z obszaru 
objętego ograniczeniami, kiedy i ile 
otrzyma rekompensaty lub odszkodo-
wania za zwierzęta padłe i ubite 
„z urzędu”. Jeśli tego nie zrobimy 
sprawnie, pojawi się żal, bunt, złość. 
Politycy zawsze lubią dużo mówić. 
A tu potrzeba szybko dostępnych  
pieniędzy, użytych bez nadmiernej 
biurokracji, dobrej organizacji i sku-
tecznego działania.
– Dziękuję za rozmowę.

Krzysztof Gawrychowski

obszar zagrożenia

obszar objęty ograniczeniami

obszar ochronny

ogniska ASF u świń

przypadki ASF u dzika

Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii
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Polisa Concordia Agro obejmuje 
ochroną budowle, stałe elementy 

budynków, nakłady inwestycyjne, 
maszyny, urządzenia i wyposażenie, 
ziemiopłody, materiały i zapasy, zwie-
rzęta gospodarskie, mienie osób trze-
cich oraz mienie pracownicze.

– Obowiązkowe ubezpieczenie 
budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego od ognia 
i innych zdarzeń losowych, jak sama 
nazwa wskazuje, chroni przede 
wszystkim budynki i to też nie w peł-
nym zakresie. Jest to bardzo istotne 
zabezpieczenie obejmujące 13 rodza-
jów ryzyka. Należą do nich m.in. 
ogień, piorun, eksplozja, huragan, 
podtopienie, powódź, a także opady 
śniegu. Wiele budynków rolniczych 
jest już w słusznym wieku, co tylko 
czyni je bardziej podatnymi na różne-
go typu szkody – wyjaśnia Sergiusz 
Lenhardt, Ekspert Concordii należącej 
do Grupy Generali.

I dodaje: – Zasadne jest też z pew-
nością objęcie dodatkową ochroną 
zawartości budynków, tj. maszyn, 
urządzeń, wyposażenia, środków 
obrotowych czy zwierząt. Oprócz 
kategorii chronionego mienia, istotny 
jest również zakres zdarzeń objętych 
umową. Do 13 rodzajów ryzyka z poli-
sy obowiązkowej dochodzą kolejne – 
z umów dobrowolnych. Łącznie klient 
może zabezpieczyć swój majątek przed 
20 rodzajami ryzyka. Do najbardziej 

prawdopodobnych należą: przepięcie 
(grożące uszkodzeniem maszyn i urzą-
dzeń), szkody wodociągowe (niebez-
pieczne dla wrażliwych na wilgoć 
zbóż i materiałów sypkich) czy dym 
i sadza – bardzo groźne w przypadku 
hodowli zwierząt, zazwyczaj wrażli-
wych na wszelkiego rodzaju substan-
cje trujące uwalniane w procesie spa-
lania. Niewielki pożar (np. elementów 
PCV) może spowodować tylko drobne 
uszkodzenia w budynku, jednak 
w konsekwencji wydzielającego się 
dymu – może niestety doprowadzić do 
śmierci bydła, trzody czy drobiu. Moż-
liwe do wykupienia przez rolnika jest 
również dobrowolne ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej czy nie-
szczęśliwych wypadków. 

Przy wyborze polisy rolnicy 
powinni zwracać uwagę na rodzaj 
prowadzonej przez siebie działalno-
ści. Inne są bowiem potrzeby ubezpie-
czeniowe osoby zajmującej się upra-
wą zbóż, a inne np. producenta trzody 
chlewnej. Brak uwzględnienia tego 
faktu skutkuje często pominięciem 
przy wyborze ochrony ubezpiecze-
niowej ważnych i przydatnych klau-
zul dodatkowych, jak np. klauzuli 
chroniącej rolnika przed szkodami 
w jego inwentarzu żywym na skutek 
porażenia prądem.

Kolejnym ważnym elementem 
przy wyborze polisy Concordia Agro 
jest właściwe określenie sumy ubez-

pieczenia. Bardzo często sumy nie 
odpowiadają faktycznej wartości mie-
nia, co w efekcie powoduje często 
rozczarowanie na etapie likwidacji 
szkody.

– Lato roku 2017 bardzo dobrze 
pokazało nam wszystkim sens i zasto-
sowanie ubezpieczenia gospodarstwa 
rolnego. Występujący w tym okresie 
na terenie Polski orkan spowodował 
liczne szkody – nie tylko zerwane 
dachy budynków, ale i powalone na 
maszyny drzewa. Rok ten nie był rów-
nież łaskawy dla budynków inwentar-
skich, które z dość dużą częstotliwo-
ścią ulegały szkodom pożarowym. 
W wyniku oddziaływania tego nisz-
czycielskiego żywiołu dochodziło do 
wielotysięcznych, a nawet miliono-
wych strat – wskazuje Sergiusz Len-
hardt.

I podsumowuje: – Warto pomyśleć 
o zabezpieczeniu jeszcze przed wystą-
pieniem szkody. Tym bardziej, że 
koszt polisy jest niczym w porówna-
niu z wysokościami wypłat znajdują-
cych się w naszych teczkach szkodo-
wych. Dla przykładu, ubezpieczenie 
obejmujące ochroną mienie wewnątrz 
budynków rozpoczyna się już od 47 
zł, natomiast klauzula szczególna 
Agro Dom, dotycząca budynku miesz-
kalnego i zawierająca m.in. ubezpie-
czenie OC w życiu prywatnym, to 
wydatek rozpoczynający się już od 
178 zł na rok.

To warto 
wiedzieć 
o ubezpieczeniu 
budynków 
rolnych 

Warto mieć świadomość przed czym chroni ubezpieczenie 
obowiązkowe, a przed czym dodatkowe. Concordia 
Ubezpieczenia, należąca do Grupy Generali, zapewnia pełną 
ochroną w jednym i drugim obszarze.  
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Wielu będzie musiało szukać 
dodatkowych źródeł dochodu 

w sferze alternatywnej produkcji 
pozarolniczej lub usług. Znacząca 
grupa mieszkańców,  szczególnie 
z rodzin rolniczych, będzie musiała 
znaleźć zupełnie nowe źródło 
dochodu. Pozarolniczy rozwój ozna-
cza promowanie wsi jako dobrego 
miejsca do życia (funkcji mieszka-
niowej), miejsca wypoczynku i tury-
styki, ochrony naturalnego środowi-
ska, krajobrazu, kultywowania tra-

dycji i tożsamości kulturowej oraz 
świadczenia innych usług. Poważ-
nym wyzwaniem dla wsi jest wyszu-
kanie sposobów takiej mobilizacji 
mieszkańców, aby w przyszłości 
znaleźli oni dla siebie odpowiednie 
miejsce. 

Jedną z alternatyw dla klasyczne-
go rolnictwa wskazuje się tzw. rolnic-
two społeczne. To innowacyjne 
podejście, w którym istotą jest  wielo-
funkcyjność rozumiana jako możli-
wość zaspokojenia w gospodarstwie  

potrzeb nie tylko produkcyjno-rynko-
wych, ale także  środowiskowych, 
kulturowych, gospodarczych i spo-
łecznych. Podobnie jest  ono definio-
wane  przez Europejski Komitet Eko-
nomiczno-Społeczny, który w swojej 
opinii  określa rolnictwo społeczne 
jako innowacyjne podejście, łączące 
dwie koncepcje: rolnictwo wielo-
funkcyjne i usługi społeczne – opiekę 
zdrowotną na poziomie lokalnym. 
W ramach produkcji rolnej przyczy-
nia się do poprawy samopoczucia 

i integracji  osób o szczególnych 
potrzebach. 

Zainteresowanie tego typu aktyw-
nością wynika z coraz lepszego zro-
zumienia funkcji, jaką rolnictwo 
i zasoby obszarów wiejskich mogą 
odegrać w poprawie kondycji spo-
łecznej, fizycznej i psychicznej  oby-
wateli. Jednocześnie rolnictwo spo-
łeczne stanowi  szansę na dostarcza-
nie nowych usług, a tym samym 
poszerzenie i zróżnicowanie ich dzia-
łalności oraz wielofunkcyjnej roli.   

Taka integracja działań  może rów-
nież zapewnić rolnikom dodatkowe 
źródła dochodów.

Informacje na temat rolnictwa 
społecznego i generalnie wsi jako tra-
dycyjnie przyjaznego miejsca dla 
osób starszych są spójne z prognoza-
mi demograficznymi zarówno dla 
Europy Zachodniej, jak i dla Polski. 
W okresie 1950–2011 udział osób 
w wieku 75 lat i więcej wzrósł z 1,6% 
do 6,5%, natomiast w 2035 roku 
odsetek ten osiągnie wartość 12,3%. 

Gospodarstwa opiekuńcze 
to konieczność
Obserwowane w ostatnich latach przemiany wskazują na to, że 
przyszłość wsi jest związana z koniecznością znalezienia różnych ścieżek 
rozwojowych dla poszczególnych grup jej mieszkańców. Z pewnością dla 
nieco mniej niż połowy z nich przez następnych kilka, kilkanaście lat, 
rolnictwo będzie stanowiło ważne źródło dochodu. Jednak  ci, którzy chcą 
utrzymywać się wyłącznie lub w większości z produkcji rolnej, muszą 
dokonać niezbędnych modernizacji i inwestycji. 

Około roku 2002 projektem zaraził mnie Kees Manintveld z Holandii, który 

prezentował tworzące się wówczas  gospodarstwa typu holenderskiego  

w powiatach biłgorajskim i leżajskim (akcja spaliła na panewce). Kiedy około 

roku 2010 realizowaliśmy, jako KPODR Minikowo, program reorientacji zawo-

dowej rolników, wróciły gospodarstwa opiekuńcze jako jeden z kierunków 

zmian w gospodarstwach agroturystycznych w Borach Tucholskich. Gospo-

darstwa i tak były otwarte na osoby z zewnątrz, szukały sposobu na wydłu-

żenie sezonu turystycznego, bowiem coraz trudniej było im utrzymywać się 

z rolnictwa.
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Według prognoz GUS w 2030 roku 
ogółem aż 53,3% gospodarstw jedno-
osobowych będzie prowadzonych 
przez osoby w wieku co najmniej 
65 lat, w tym 17,3% przez osoby 
w wieku powyżej 80 lat. Oznacza to, 
że samotnie w swoich gospodarstwach 
domowych będzie pozostawać odpo-
wiednio 2 740 tys. osób w wieku 65 
lat i więcej, w tym 887 tys. osób 
w wieku minimum 80 lat. 

Opisane wyżej zmiany prędzej 
czy później wymuszą konieczność 
powstawania nowych rozwiązań 
radzenia sobie ze starzejącym się 
społeczeństwem. Szacuje się, że do 
2030 roku, w Polsce, liczba osób 
powyżej 75 lat wymagających opieki 
w domach pomocy wzrośnie o blisko 
21 tys. Zapotrzebowanie będzie 
o połowę wyższe od planowanego 
wzrostu liczby miejsc w domach 
opieki. Wykorzystanie nowych funk-
cji rolnictwa, takich jak rolnictwo 
społeczne, przyczyni się z jednej 
strony do rozwoju przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich w innowa-
cyjnych kierunkach, a z drugiej 
pozwoli odpowiedzieć na rosnące 
zapotrzebowanie związane z opieką 
i wyłączeniem społecznym osób star-
szych i niepełnosprawnych. Gospo-
darstwo opiekuńcze to fuzja  polega-
jąca na łączeniu działalności rolni-

Od września 2016 r. KPODR, w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Bory 
Tucholskie”,  rozpoczął realizację projektu „Zielona opieka – gospodarstwa 
opiekuńcze w woj.  kujawsko-pomorskim”. Służy on zapewnieniu osobom 
niesamodzielnym z obszarów wiejskich opieki dziennej. Wcześniej zespół 
projektowy określił sposób funkcjonowania takich gospodarstw. Założone 
wymagania stanowiły kompromis pomiędzy wymogami i warunkami świad-
czenia publicznych i prywatnych usług opiekuńczych oraz możliwościami 
gospodarstw rolnych i agroturystycznych. (…)
Projekt się rozrastał. Już w pierwszym etapie realizacji objął obszar 5 powia-
tów: brodnickiego, mogileńskiego, świeckiego, tucholskiego i wąbrzeskiego. 
Szukano miejsc i osób chętnych do sprawowania opieki. Następnie przyszli 
opiekunowie i wolontariusze wzięli udział w kursie dla opiekuna osób star-
szych i niepełnosprawnych, by uzyskać potrzebne kwalifikacje. We współpra-
cy z doradcami przygotowano  ofertę zajęć i aktywności. Jednocześnie 
przeprowadzono nabór chętnych i od stycznia 2017 r. z opieki zaczęli korzy-
stać pierwsi podopieczni – 75 osób. Na zdjęciu podopieczni z Legbądu.
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czej z opieką nad osobami potrzebu-
jącymi wsparcia. Elementem istot-
nym w gospodarstwie opiekuńczym 
jest korzystanie z zasobów tego 
gospodarstwa do prowadzenia dzia-
łań o charakterze terapeutycznym, 
opiekuńczym i integracyjnym.

Funkcjonowanie gospodarstw 
opiekuńczych znalazło się również 
w Strategii na rzecz Odpowiedzialne-
go Rozwoju (SOR). Kwestia zwięk-
szenia pozarolniczych funkcji gospo-
darstw rolnych (w tym opiekuńczych, 
zdrowotnych czy edukacyjnych), jest 
podnoszona w SOR kilkukrotnie. Jest 
to jedno z działań przewidzianych do 
realizacji do 2020 roku w ramach 
celu związanego z rozwojem obsza-
rów wiejskich. Zaproponowane kie-
runki działań mają także odzwiercie-
dlenie w projektach strategicznych 
nakreślonych w SOR. W założeniach 
projektu strategicznego „(Nie)samo-
dzielni”,  w ramach którego mają 
powstać wiązki różnorodnych usług 
społecznych na rzecz osób niesamo-
dzielnych (które zmniejszą ryzyko 
nadmiernego obciążenia pracą opie-
kunów nieformalnych), Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje 

komponent pod nazwą „Gospodar-
stwo otwarte na ludzi”. 

Kolejne kroki związane z rozwo-
jem gospodarstw opiekuńczych winny 
być podejmowane z uwzględnieniem 
najpierw potrzeby usankcjonowania 
prawnego statusu gospodarstwa opie-
kuńczego. Nawet jeżeli dokumenty 
takie jak Strategia na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju wskazują pewne 
ścieżki rozwoju, nie jest możliwe 
rekomendowanie dalszych działań, 
bez wpisania gospodarstw opiekuń-
czych do funkcjonującego w Polsce 
systemu opieki społecznej. Należy 
więc zasugerować zmiany w Ustawie 
z 12 marca 2004 roku o pomocy spo-
łecznej w art. 51  poprzez dopisanie 
gospodarstwa opiekuńczego, jako 
kolejnego typu ośrodków wsparcia. 

Natomiast w następnych  artykułach 
ustawy (51a–51c), wpisać gospodar-
stwo opiekuńcze jako typ działań na 
rzecz osób z niepełnosprawnością, 
w tym należy uwzględnić możliwość 
finansowania tworzenia i działalności 
gospodarstwa ze środków rządowych. 
Dzięki takim zapisom pilotaż realizo-
wany od 2013 roku w województwie 
kujawsko-pomorskim  przez KPODR 
Minikowo będzie mógł być upo-
wszechniony na inne województwa, 
a gospodarstwa opiekuńcze mają 
szansę stać się kolejną formą pozy-
tywnej i pożądanej aktywności gospo-
darstw rolnych.

dr Ryszard Kamiński
dyrektor Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

                         w Minikowie

Pilne jest uzyskanie statusu gospodarstwa opiekuńczego jako legalnej formy 

świadczenia takiej usługi. Gospodarstwa opiekuńcze zostały zgłoszone jako 

innowacja społeczna. To dla nas zaszczyt, ale zamiast być ciekawostką  woli-

my ugruntować i upowszechnić  ten rodzaj działań, znaleźć rozwiązania 

prawne i trwałe źródła finansowania. Nasze doświadczenia pokazują, że 

w tego typu przedsięwzięciach  społecznych należy pracować w sposób 

konsekwentny i cierpliwy. 
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List zza szafy
Wczoraj przyleciała  Sokołowska, czyli nasza 

lokalna BBC. Jak na jednym końcu wsi ktoś 
kichnie, to na drugim już zaraz o tym wiedzą. 
Dzięki Sokołowskiej, rzecz jasna. Nie wiem, czy 
nie jest nawet szybsza od reporterów BBC.

Wczorajsza wiadomość została przez nią 
zapowiedziana telefonicznie. „Mam prawdziwą 
bombę” – poinformowała, co wzbudziło moje 
zainteresowanie do tego stopnia, że… wstyd się 
przyznać, nie mogłam się jej przyjścia docze-
kać. A szło jej się długo, bo w każdym domu po 
drodze nie tylko informowała, ale i komentowa-
ła wiadomość, a często gęsto rozwijała się wokół 
tej wiadomości dyskusja. Do mnie więc dobrnę-
ła, jak już zaczynało się zmierzchać. 

– Córka Koziejuków przeszła na wegetaria-
nizm – wypaliła od progu.

– Tak? I co z tego? – zdziwiłam się, rozczaro-
wana, że do  takiego głupstwa sprowadza się ta 
ponoć sensacyjna wiadomość.

– Jak to co z tego? – zdziwiła się z kolei 
Sokołowska. – Przecież ona NIE JE MIĘSA!

No cóż, dla wielu  ludzi fakt, że ktoś dobro-
wolnie rezygnuje z jedzenia mięsa jest świadec-
twem, że musi mu brakować piątej klepki. Cie-
kawe, co by powiedzieli niektórzy moi sąsiedzi, 
gdyby wiedzieli, że ja też mam za sobą próby 
(nawet kilkakrotne) wegetariańskie. Niestety, 
długo nie wytrzymałam (najdłużej to było chyba 
3 miesiące), bo mięsko lubię bardzo. Choć mam 
świadomość, że za bardzo – oj, ten wredny cho-
lesterol! Na szczęście moi sąsiedzi o tym, tj. 
o tych moich próbach nie wiedzieli, bo nikomu 
się nie zwierzałam. Mój stary też nie, chociaż 
się ze mnie podśmiewywał. Ale tej biednej 
Koziejukównie pewnie dołożyła mamusia, którą 
na wieść o pomyśle Beatki, bo Koziejukówna 
ma na imię Beatka, musiało autentycznie zatkać. 
Jak to? Jej córka nie będzie jadła mięsa? Wszak 
tuczarnia Koziejuków w całym powiecie sław-
na, że taka nowoczesna i że towar taki znakomi-
ty, a tu rodzona latorośl okoniem staje!

Beatka ma 20 lat, studiuje medycynę 
w Gdańsku, więc na pewno wie co robi. Jej 
sprawa czy będzie wegetarianką, czy będzie 
obżerała się pysznym mięskiem z rodzinnej 
tuczarni, czy, jak ja, z wegetarianizmu zrezy-
gnuje, ale ilość mięsa w diecie ograniczy. Bo tak 
naprawdę, to u nas, przynajmniej w naszej wsi, 
ludzie na ogół mięsa nie jedzą, ale… się nim 
obżerają. Co ich zdrowiu bynajmniej nie służy, 
chociaż każdy będzie tłumaczył, że od mięsa 
ma się siłę, wigor i… nie wiem, co tam jeszcze. 
Aha, że człowiek wie, że żyje.

No owszem, żyje. Beatka pewnie powiedzia-
łaby, że do czasu, ale kto by tam słuchał takiej 
smarkatej, co jej piątej klepki brakuje.

Janka

Pokoloruj świat!
No, może nie cały od razu, ale przynajmniej kawałek. Ten, który 

zakładasz na siebie.
Przyjęło się, że wielobarwne są ciuchy wiosenno-letnie, natomiast 

jesienno-zimowe bazują na kolorach spokojnych, przydymionych, 
takich… zdechłych po prostu. Takich jak krajobraz dookoła – szaro, 
buro, niewesoło… A niby dlaczego go nie ubarwić? Kto powiedział, że 
czerwona czy niebieska torebka pasują w lecie, a w zimie powinna być 
czarna, brązowa, szara? Że wiosenne spodnie mogą być w kolorze szpi-
nakowym, ale w zimie raczej ciemniejsze, bardziej bure? 

No, kto tak powiedział? Nikt! Po prostu tak się przyjęło. Że jak świat 
bury, to i my bure być powinnyśmy. Niby czemu? Dla towarzystwa? 
A może lepiej byłoby na odwrót? Żeby było weselej i przyjemnie?

Pokolorujmy zatem świat!

Strączki na talerzu
Rośliny strączkowe  mają bardzo dużo białka, mogą więc z powo-

dzeniem zastąpić produkty pochodzenia zwierzęcego. Dostarczają 
ponadto wiele innych cennych składników jak magnez, wapń, żelazo, 
błonnik pokarmowy, witaminy z grupy B. Z tego względu są nieocenio-
ne i choć są ciężko strawne, dietetycy zalecają ich jadanie dwa-trzy 
razy w tygodniu. Na szczęście bowiem można zmniejszyć ich nieko-
rzystne działanie, wypłukując z  nich związki dla nas szkodliwe w cza-
sie moczenia. Najlepiej zalać nasiona wrzątkiem i pozostawić na co 
najmniej 2–3 godziny w temperaturze pokojowej, można je moczyć 
dłużej, do 12 godzin. Po wymoczeniu nasiona płuczemy i gotujemy 
w świeżej wodzie. Natomiast działanie wzdymające strączkowych 
zmniejszamy dodając do potraw sporo przypraw.

Jak chociażby do tego pasztetu.
Składniki: 200 g soczewicy, 2 liście laurowe, 200 g pieczarek, por, 

2 jajka, 150 g sera żółtego, natka pietruszki,  2 łyżki oliwy, sól, pieprz, 
ulubione zioła.

Wymoczoną soczewicę ugotuj wraz listkami laurowymi do miękko-
ści. Odsącz, usuwając liście laurowe. Dodaj  jajka, starty ser, posiekane 
pieczarki, pora i natkę. Wyrób masę, przypraw solą, pieprzem i zioła-
mi. Gdyby była za rzadka, zagęść mąką. Przełóż ją do formy wysmaro-
wanej oliwą i piecz przez ok. 
60 minut w temperatu-
rze 180oC.
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Co za smok ten smog!
No, okropne smoczysko, nie da się ukryć! Smog czyli zanieczysz-

czenie powietrza towarzyszy nam od dawna, ale z roku na rok robi się 
coraz bardziej uciążliwy, szkodliwy dla naszego zdrowia. Chrypka, 
zadyszka, piekące oczy, bóle głowy… Wszyscy je teraz odczuwamy. Co 
w tej sytuacji robić? Poza zmniejszaniem zanieczyszczenia (ot, cho-
ciażby rezygnacja z palenia w piecach różnymi śmieciami, zwłaszcza 
plastikowymi)  można łagodzić te smogowe dolegliwości. Udowodnio-
no np., że osoby które dostarczają swoim organizmom więcej witamin 
z grupy B są odporniejsze na szkodliwe działanie smogu. Warto więc 
wprowadzić do swojego zimowego menu więcej kaszy gryczanej, brą-
zowego ryżu, wątroby, roślin strączkowych, orzechów włoskich czy 
bananów. Skarbnicą witamin z grupy B są też żółtka jaj i marchew.

Jeśli zaś chodzi o piekące oczy, trzeba je odpowiednio nawilżać (bo 
oczy szczypią, gdy spojówki są wysuszone) i to zarówno od zewnątrz 
(kroplami nawilżającymi), jak i od wewnątrz – po prostu pijąc więcej 
płynów. Oczywiście smoka w ten sposób nie pokonamy, ale będzie 
nam trochę lżej.

Czy wiesz, że…
• Imbir skutecznie przeciwdziała chorobie lokomocyjnej. Warto więc 

wypić  herbatkę imbirową lub zjeść potrawę z dodatkiem tej przy-
prawy przed podróżą. 

• Sok z marchwi reguluje pracę żołądka i dwunastnicy, utrzymuje 
w zdrowiu wątrobę, wzmacnia paznokcie i włosy. Marchew zawie-
ra też dużo błonnika pokarmowego.

• Szklane półmiski czy talerze nie będą pękać pod wpływem gorą-
cych potraw, jeśli postawimy je na wilgotnej ściereczce.

• Ból zęba lub dziąseł można złagodzić, żując goździki. Zawarte 
w nich olejki eteryczne działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo.

• Pieczarki stanowią nie tylko smaczny dodatek do wielu potraw, ale 
mają też korzystny wpływ na wzrost kości, zmniejszają ryzyko 
wystąpienia choroby Altzheimera, pomagają usunąć chroniczne 
zmęczenie i działają stymulująco na rozwój flory bakteryjnej w jeli-
tach.

• W stanach obniżonego nastroju można sobie pomóc, zjadając cze-
koladę, banany czy gałką muszkatołową zmieszana z jogurtem. 

Jogurt – raz!
Jogurty stały się u nas bardzo 

popularne. I wspaniale, bo napój to 
ze wszech miar godzien polecenia. 
W krajach, gdzie wyrabia się go i spo-
żywa  od wieków (np. w basenie 
Morza Śródziemnego)  medycyna 
ludowa miała go za eliksir młodości 
i niezastąpiony w leczeniu wszyst-
kich zaburzeń trawiennych. A to 
dzięki żywym kulturom bakterii, 
które zawiera, a które w naszym 
przewodzie pokarmowym ulegają – 
po spotkaniu z bakteriami, które się 
w nim znajdują –  różnym przekształ-
ceniom, w wyniku których powstają 
liczne  substancje działające wspa-
niale na nasz organizm. Ilja Mieczni-
kow, mikrobiolog z Instytutu Pasteu-
ra, za sprawą którego jogurtem  zain-
teresowała się także medycyna nowo-
czesna, nazwał go lekiem uniwersal-
nym na choroby serca, starzenie się 
i ogólne osłabienie organizmu. I tutaj 
uwaga, bardzo ważna. Te właściwo-
ści posiada jedynie jogurt prawdzi-
wy, tj. zawierający owe żywe kultury 
bakterii. Jeśli producent poddał 
jogurt pasteryzacji, zabił je i pod tym 
względem jest on bezwartościowy. 
Ponadto, pożyteczne substancje  znaj-
dują się w jogurtach produkowanych 
z mleka pełnotłustego, a w coraz 
popularniejszych jogurtach odtłusz-
czonych (light) ich ilość jest zniko-
ma. 

A zatem – jogurt raz! Ale przed-
tem dokładnie przeczytaj jego etykie-
tę.
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Ten kurs w Warszawie to była 
nagroda dla wyróżniających się słu-
chaczek ich prowincjonalnego Stu-
dium Nauczycielskiego. Wszystkie 
dziewczyny zazdrościły ich trójce 
wyjazdu do „wielkiego świata”. Mirkę 
ten „wielki świat” dosłownie oczaro-
wał, zwłaszcza życie studenckie. Te 
kluby, potańcówki… Na tamtą pry-
watkę szykowała się szczególnie sta-
rannie. Szła bowiem z koleżanką 
z akademika do Elizy, dziewczyny 
cieszącej się opinią osoby wyrafino-
wanej, na balangach u której bywały 
ważne osobistości. Nie chciała być 
gorsza. Wszystkie pieniądze wydała 
na obcisła miniówę, w której (wysoka 
i smukła) prezentowała się naprawdę 
wspaniale. Nic dziwnego, że gdy tylko 
przekroczyły drzwi willi rodziców 
Elizy (których, rzecz jasna w domu 
nie było) rzuciło się ku niej kilku face-
tów. Wyścig wygrał nie wyglądający 
już na studenta, mężczyzna w sre-
brzystej koszuli.  

– Chodź, moja śliczna! – powie-
dział, biorąc ją za rękę – Nie oddam 
cię nikomu!.

I jak powiedział, tak się i stało.
Mirka pamięta tamten wieczór jak 

przez mgłę. Jacek, bo tak miał na imię 
właściciel srebrzystej koszuli, tańczył 
wspaniale, czule Mirkę do siebie przy-
tulając, a całował jeszcze wspanialej. 
Potem był jakiś pokoik  na pięterku, 
jakiś koc w… żyrafy i szampan, dużo 
pysznego szampana.

Po kilku tygodniach zorientowała 
się, że coś jest z nią nie tak. Lekarz 
potwierdził przypuszczenia. Była 
w ciąży. Przeraziła się. Koleżanka, 
z którą była na tamtej prywatce pora-
dziła jej, żeby poszła ze swym proble-
mem do Elizy, która na pewno coś 
poradzi. Mirka trochę się krępowała, 
ale w końcu, nie mając innego wyj-
ścia, zdobyła się na odwagę. Eliza 
podeszła do sprawy ze zrozumie-
niem. 

– Żaden problem – machnęła lek-
ceważąco ręką. – Masz tu adres Jacka 
do pracy. To porządny gość. Da ci kasę 
na skrobankę i za tydzień będzie po 
kłopocie.

Szła do tego jakiegoś biura jak na 
ścięcie. Nie była pewna, czy Jacek 

w ogóle ja pozna (w końcu i na samej 
prywatce, i w tym małym pokoiku 
było… ciemnawo), ale… autentycznie 
ucieszył się na jej widok.

– Mirka! Jak fajnie, że przyszłaś! – 
zawołał wyskakując zza biurka. – Co 
u ciebie słychać?!

 Gdy powiedziała, a raczej wydu-
kała, co i jak, ku jej zdziwieniu ucie-
szył się.

– To wspaniale zawołał! Skąd ty 
właściwie jesteś? Aha, to… – zaczął 
przeglądać kalendarz – w przyszłą 
sobotę jedziemy do twoich rodziców, 
poproszę ich o twoją rękę i…

I wszystko potoczyło się błyska-
wicznie. Rodzice byli zachwyceni 
przyszłym zięciem i ze zrozumieniem 
podeszli  do faktu, że ślub musi być 
jak najszybciej. Ani Mirka się obejrza-
ła, jak przyodziana w coś białego 
i koronkowego powtarzała bezmyśl-
nie słowa małżeńskiej przysięgi, 
a potem przyjmowała gratulacje od 
połowy miasteczka. Migały jej przed 
oczami twarze szkolnych koleżanek, 
jedne szczerze uśmiechnięte, inne – 
zazdrosne, mignęła także przez 
moment twarz Waldka, jej szkolnego, 
jak to się mówi – chłopaka. Malowało 
się na niej… jakby rozczarowanie.

Na studia już nie wróciła. Była 
zajęta urządzaniem nowego mieszka-
nia, odpowiedniego – tak mówił Jacek 
– dla rodziny. Dał jej na to sporo pie-
niędzy i nie wtrącał się, powiedział 
tylko, że w swoim gabinecie chce 
mieć bardzo duże biurko i duży głębo-
ki fotel, najlepiej dwa. Reszta była mu 
obojętna. „Rób, co chcesz!” i… zagłę-
biał się w tym swoim głębokim fotelu 
z jakąś książką.

Gdy urodziła się Joasia, Mirka już 
nie czuła się taka samotna, bo przy 
małym dziecku jest dużo roboty. 
Zwłaszcza, że Jacek w niczym jej nie 
pomagał, chyba że czasami w niedzie-
lę z dumą pchał wózek i chwalił się 
napotkanym znajomym, jaka ta jego 
latorośl jest wspaniała.

Lubił się także chwalić piękną 
żoną. Nie żałował jej pieniędzy na 
stroje i sam ją często namawiał, żeby 
poszła na jakieś ciuchowe zakupy. 
Joasią się wtedy zajmowała „godzino-
wa niania”, pani Tereska. Która zosta-

wała z dziewczynką także wtedy, gdy 
Jacek raz, dwa razy w miesiącu zabie-
rał Mirkę gdzieś wieczorem, na jakąś 
kolację ze znajomymi. Sam na takich 
kolacjach bywał niemal codziennie, 
a gdy robiła mu wyrzuty, że on się 
bawi o ona siedzi sama, odpowiadał, 
że strasznie by się tam wynudziła, 
a poza tym nie siedzi sama, tylko 
z Joasią. A potem jeszcze z Micha-
siem, a później i z Krzysiem.

Czasami odwiedzały Mirkę kole-
żanki. Z tych warszawskich, to wła-
ściwie jedynie Eliza, która na dobrą 
sprawę była bardziej znajomą Jacka 
niż jej, ale uważała się za ich swatkę, 
więc póki nie wyjechała na stałe z Pol-
ski, wpadała co jakiś czas zobaczyć, 
co u Mirki. Te szkolne, pozawarszaw-
skie znaczy się, wpadały na dłużej,  
często z nocowaniem. Były niezmien-
nie zachwycone mieszkaniem Mirki, 
jej ubraniami, jej szarmanckim wobec 
gościa mężem. Nie ukrywały, że jej 
zazdroszczą. Tego, że mieszka w War-
szawie i że nie ma żadnych trosk pie-
niężnych, bo Jacek był obrotny. 

– Ty, Mirka – mówiła Zosia, z którą 
całe 11 szkolnych lat przesiedziały 
w jednej ławce – wygrałaś główny los 
na loterii. Masz wszystko, nie to, co 
my!  

– Ale masz fajnie – mówiła 
Agnieszka, razem z którą w swoim 
czasie podjęła naukę w Studium 
Nauczycielskim. – Takie wygodne 
mieszkanie, takie ładne meble. Nas na 
to nigdy nie będzie stać, bo wiadomo, 
ile zarabiają nauczyciele! 

– Zazdroszczę ci – zwierzała się 
Krysia, sąsiadka z podwórka, z którą 
co prawda chodziły do różnych szkół, 
ale spędzały ze sobą mnóstwo czasu. 
– Ja byłam głupia. Miałam jednego 
starającego się, poważny facet, dobrze 
ustawiony, nawet niebrzydki, ale mu 
odmówiłam, bo kochałam Tomka. No 
i co mi z tej miłości, jak nam do 
pierwszego nie zawsze wystarcza. 
O drugim dziecku nie ma mowy, nie 
damy rady. A ty, Mirka, byłaś mądra. 
Dobrze wybrałaś! Przecież gdybyś 
wybrała Waldka…

Wybrała Waldka…? Przecież ona 
nikogo nie wybierała! 

Ewa Kłosiewicz 

Koc w żyrafy
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Karpik na wesoło
Przeciętny Polak zamyka się, jeśli chodzi o karpia, 

wyłącznie w obrębie wigilijnej tradycji, a poza tym raczej 
nie ma z tą rybą do czynienia. Ani na talerzu, ani w żaden 
inny sposób. W jaki można? A np. w taki jak w Niemodli-
nie, gdzie już po raz 16. odbyła się huczna impreza pro-
mująca opolskiego karpia. Przybyli na nią licznie zarów-
no hodowcy, jak i miłośnicy tej ryby. Ci ostatni dzielili się 
na konsumentów (wiadomo, dobrze przyrządzona rybka 
nie jest zła) i… artystów. Karp bowiem był motywem 
wielkiego międzynarodowego konkursu  plastycznego, na 
który nadesłano… 179 prac z 22 krajów.  Grand Prix zdo-
był Zbigniew Woźniak ze Zduńskiej Woli. 

KURIER
Pismo Opolskiego ODR w Łosiówce

Ekowarsztaty 
dla przyszłych kucharzy

Kaszubi, Kociewiacy, Borowiacy czy Żuławiacy  słyną 
z bogactwa i oryginalności swoich kuchni. Pomorze od 
zawsze znajduje się w ścisłej czołówce na Liście Produktów 
Tradycyjnych. Jednym ze sposobów kultywowania tej tra-
dycji jest edukacja młodzieży – coraz więcej pomorskich 
szkół ponadgimnazjalnych, kształcących w zawodzie kucha-
rza, objętych jest warsztatami ze znajomości kuchni regio-
nalnej. W ubiegłorocznym ich cyklu wzięło udział 8 szkól, 
a „gwiazdą” warsztatów były produkty spożywcze wytwo-
rzone w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych. 
W sumie przeszkolono niemal 300 przyszłych kucharzy.

POMORSKIE WIEŚCI ROLNICZE
Pismo Pomorskiego ODR w Lubaniu

wieści…wieści…

Dziurki do sera
Mało kto wie, że tradycja serowarska na ziemiach pol-

skich jest znacznie dłuższa niż we Francji czy Szwajcarii, 
ponieważ to na Kujawach znaleziono pochodzące sprzed 
7500 lat fragmenty ceramiki ze specjalnymi dziurkami, 
które dziś pojawiają się w naczyniach służących do pro-
dukcji sera. Po przeprowadzeniu analizy chemicznej 
wykryto pozostałości mleka, co potwierdza, że znalezisko 
służyło w przeszłości właśnie do jego przetwarzania. 

I choć może serowarstwo nie jest u nas specjalnie roz-
winięte, to  prawdziwi pasjonaci są tej wielowiekowej 
tradycji wierni. Należą do nich m.in. państwo Lucyna 
i Sylwester Wańczykowie z Krzeszowic, którzy nie tylko 
prowadzą serowarnię, ale także działalność edukacyjną. 
Od lat prowadzą warsztaty serowarskie, a marzeniem 
pana Sylwestra jest otwarcie szkoły. Grono podobnych 
mu pasjonatów jest na Dolnym Śląsku coraz większe – 
w roku 2012 założyli Stowarzyszenie Serowarów Farmer-
skich i Zagrodowych, które we współpracy  Uniwersyte-
tem Przyrodniczym we Wrocławiu od kilku lat organizuje 
tam Święto Sera i Wina.

ROLNICZY RYNEK
Pismo Dolnośląskiego ODR we Wrocławiu

Ślimaczki po… łódzku
Już po raz trzeci Łódzki ODR, we współpracy z łódz-

kim oddziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 
był organizatorem  pokazu kulinarnego  „Tradycyjne 
smaki regionu łódzkiego”. W świąteczny jego nastrój 
wprowadziła licznie przybyłych na imprezę  kustosz 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, 
opowiadająca bardzo ciekawie o polskich tradycjach 
świątecznych. A potem… A potem była uczta, bo wyglą-
dem i zapachem kusiły kartacze z gęsiny, ślimaczki 
z makiem, dziad kapuściany i wiele, wiele innych 
potraw.

RADA
Pismo Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Bratoszewicach
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Poziomo: 1) składana po deszczu, 11) podobna do poma-
rańczy, 12) uciskowa lub na włosy, 14) niezbędne w karet-
ce pogotowia, 15) wyprawiane po ślubie, 16) cukrowe na 
polu, 17) ... z kremem, 18) nęci pszczoły, 20) żałosne 
głosy, 22) statek Noego, 23) okalają końskie nozdrza, 
26) banda, 28) kulka z włóczki, 29) 2 ha pola, 30) przy-
mierze, 33) cześć religijna, 35) grymas bobasa, 38) szukał 
miliona w filmie, 41) ptak z australijskiego stepu, 
42) dawna polska miara objętości, zawierająca cztery 
kwarty (w przybliżeniu cztery litry), 45) główny składnik 
powietrza, 46) pod szyją oseska, 47) rzeka na Alasce, 
48) niejedna w Ciechocinku, 49) główne miasto kraju, 
50) rzekomy dobroczyńca
Pionowo: 2) Sari lub Rusowicz, 3) imię Celińskiej, aktor-
ki, 4) sznur do chwytania koni, 5) A w fizyce, 6) samiec 
na podwórzu, 7) jest w gorącej wodzie kąpany, 8) pchła 

lub pluskwa, 9) pracownik kolei wykonujący prace przy 
zestawianiu pociągów, 10) podczas żniw ma pełne ręce 
roboty, 13) kamień szlachetny, 19) duchowieństwo, 
21) składnik zupy jarzynowej, 24) góra przy kopalni, 
25) barczyste u atlety, 27) ... i krzyżyk, 30) marka ciężaró-
wek, 31) worki na grzbiecie osła, 32) smakołyk, rarytas, 
34) gdy kamień spada z serca, 35) rodzaj kaszy sporządza-
nej ze specjalnych odmian pszenicy, 36) jeden w wyli-
czance, 37) kąśliwy utwór literacki, 39) cienka warstwa 
pojawiająca się na powierzchni czegoś, 40) droga w skale, 
43) dokumenty sądowe, 44) ostre sztućce, 45) „... Maria”, 
przebój Czerwonych Gitar.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, 
uporządkowane od 1 do 23, utworzą rozwiązanie. Prosimy 
przesyłać je wyłącznie mailem: redakcja@eZagroda.pl. 

Tadeusz Głupczyk

KRZYŻÓWKA z fi rmą






