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Marka Case IH dołączyła do 
grona partnerów jednej z najważ-
niejszych imprez w świecie hodow-
ców i pasjonatów koni arabskich 
czystej krwi – 50. Aukcji Pride of 
Poland oraz towarzyszącego aukcji 
Narodowego Pokazu Koni Arabskich 
Czystej Krwi. Aukcja Pride od Poland 
to najbardziej prestiżowe wydarze-
nie tego typu w Polsce, o wielolet-
niej, sięgającej pół wieku tradycji. 
Stanowi niepowtarzalną okazję do 
wzbogacenia hodowli o najcenniej-
sze okazy koni arabskich czystej 
krwi z najznamienitszych i najbar-
dziej utytułowanych linii i rodów. 
Wysokiej klasy konie arabskie 
uczestniczące w aukcji, które mają 
na swoim koncie najwięcej osiągnięć 
pokazowych, pochodzą ze stadnin 
państwowych Janów Podlaski, 
Michałów i Białka oraz ze stadnin 
prywatnych. Gwarancją wysokiej 
jakości koni oferowanych podczas 
aukcji jest nie tylko długoletnia tra-

dycja hodowli, ale i olbrzymia pasja 
hodowców. To właśnie pasja, zaan-
gażowanie, tradycja i najwyższa 
jakość rezultatów są tym, co łączy 
markę Case IH oraz aukcję Pride od 
Poland i sprawia, że ta współpraca 
ma wyjątkowy charakter. Case IH to 
oczywisty wybór profesjonalistów, 
którzy stawiają na sprawdzone roz-

wiązania, nowoczesne technologie 
i jakość, udowodnioną ponad 
175-letnim dziedzictwem i doświad-
czeniem marki w branży rolniczej. 
Poza doskonałą ofertą oraz niezawod-
nością potwierdzoną przez użytkow-
ników na całym świecie, marka Case 
IH wyróżnia się również nietuzinko-
wym podejściem do klienta. (JP)

Przed nami kolejna, jedna z największych i najbardziej prestiżowych wystaw 
rolniczych w Europie – XXI AGRO SHOW (19–22 września).  Plenerowa formu-
ła i dogodny wrześniowy termin sprawiają, że AGRO SHOW cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem. To dlatego obecność na tej wystawie stała się obowiąz-
kowym punktem w dorocznym kalendarzu największych i najbardziej znanych 
producentów oraz importerów. To też świetna okazja dla firm, które dopiero 
rozpoczynają zdobywanie rynku. Na kilkudziesięciu hektarach prezentowane 
są nie tylko najnowocześniejsze maszyny i urządzenia rolnicze oraz środki pro-
dukcji rolnej, ale też najnowocześniejsze technologie stosowane w produkcji.   

Organizowane przez PIGMiUR  AGRO SHOW stało się nie tylko witryną 
wystawienniczą. Jest również  miejscem wymiany doświadczeń i wiedzy. To 
z kolei kształtuje prestiż imprezy oraz funkcję, jaką odgrywa w rozwoju sekto-
ra rolnego w naszym kraju. Stałym punktem są pokazy maszyn. W tym roku 
będą prowadzone w dwóch blokach. W bloku pierwszym zaplanowano pre-
zentację opryskiwaczy w systemie rolnictwa precyzyjnego. Blok drugi doty-
czyć będzie techniki siewu zbóż w systemie uproszczonym. Pokazy odbywać 
się będą od piątku do niedzieli.

Na czwartek, podczas Dnia Branżowego, zaplanowano spotkania z najbar-
dziej kluczowymi klientami w specjalnie przygotowanej strefie VIP.   Odbę-
dzie się również forum dealerów maszyn rolniczych. W programie znajdzie 
się m.in. spotkanie z Erikem Hogervorstem, prezydentem CLIMMAR – ogólno-
europejskiej organizacji reprezentującej interesy dealerów, a także dyskusja 
nt. wspólnej polityki rolnej w nowym rozdaniu budżetowym. 

W piątek będą mieć miejsce finały konkursów branżowych organizowa-
nych przez Izbę: Mechanik na Medal i Młody Mechanik na Medal oraz pod-
sumowanie ogólnokrajowego konkursu prowadzonego przez KRUS – Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne. (HS)

AGRO SHOW

Case IH partnerem 50. Aukcji Pride of Poland

Ogromne zainteresowanie                                       
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W sierpniu  br. czterokaruzelowa 
zgrabiarka GA 15131 marki Kuhn 
ustanowiła rekord świata w ilości 
zgrabianego pokosu. W ciągu 8 godzin 
pracy w agregacie z ciągnikiem John 
Deere 6250R zgrabiła 188,9 hekta-
rów, co daje średnio 23,6 ha/h. Do 
bicia rekordu wybrano typową duń-
ską farmę mleczną w miejscowości 
Braedstrup, usytuowanej  w górzy-
stym regionie Centralnej Jutlandii. 
Za kierownicą ciągnika John Deere 
6250R, wyposażonego w system pro-
wadzenia AutoTrac, intuicyjny 
wyświetlacz CommandCenter 4. 
generacji oraz ergonomiczny joystick 
CommandPRO, zasiadł Mikael Skel-
dal, który prowadzi gospodarstwo 
z dwoma braćmi i siostrą. Przedsta-

wiciel DLG (Niemieckie Towarzystwo 
Rolnicze), który weryfikował rekord, 
przeprowadził szereg pomiarów na 
miejscu. Dokładnie ustalono czas 
i powierzchnię, a jakość pracy zmie-
rzono za pomocą różnych próbek 
potwierdzających dobrą jakość paszy. 
Profil pokosu, straty i charakterystykę 
paszy ustalono i skategoryzowano 
w raporcie naukowym, który zostanie 
wkrótce opublikowany przez instytut 
DLG.

Zgrabiarka GA 1531, umożliwia-
jąca pracę z szerokością roboczą od 
9,50 do 14,70 m, stanowi podstawę 
bardzo wydajnego łańcucha zbiorów. 
Całkowicie hydrauliczny napęd 
pozwala idealnie dostosować pręd-
kość wałka odbioru mocy do rodzaju 

i objętości paszy oraz ograniczyć do 
minimum czynności konserwacyjne. 
Pokosy bardzo wysokiej jakości są 
uzyskiwane dzięki funkcji BOOST, 
która zwiększa prędkość przednich 
karuzel o 20% w stosunku do tyl-
nych, tak aby utworzyć jednorodny 
i dobrze napowietrzony pokos. Pod-
noszenie pojedynczych wirników 
umożliwiło  operatorowi ciągnika 
uzyskanie takiej wydajności nawet 
podczas omijania przeszkód i mimo 
zróżnicowanego kształtu pola. Ope-
rator docenił także terminal CCI 1200 
ISOBUS, dzięki któremu miał pod-
gląd wykonywanej pracy i możliwość 
optymalizacji prędkości obrotowej 
karuzel bez przerywania pracy oraz 
łatwość obsługi dżojstika WTK. (JP)

Rekord świata 
Kuhn w ilości 
zgrabionego 
pokosu

W związku z rosnącą popularno-
ścią odnawialnych źródeł energii, 
ubezpieczenie „Generali z myślą 
o domu” rozszerza zakres ochrony 
o panele solarne i kolektory fotowol-
taiczne. Solary i fotowoltaika na 
dachu oraz ścianie budynku objęte 
są ochroną w ramach definicji 
budynku, ale jest również możli-
wość ubezpieczenia powyższych 
urządzeń zamontowanych na tere-
nie posesji jako budowla (muszą być 
trwale połączone z gruntem). Ozna-
cza to, że polisa obejmuje od teraz 
urządzenia, które zostały zainstalo-
wane w dowolnym miejscu na pose-
sji. Nie muszą być one, jak do tej 
pory, przymocowane do ścian lub 
dachu budynku. 

Generali ponosi odpowiedzial-
ność za te urządzenia w granicach 
sumy ubezpieczenia, ale nie więcej 
niż 30 000 zł. Dostępna jest również 

opcja od kradzieży zwykłej. Przy 
zakupie polisy wystarczy rozszerzyć 
pakiet o opcję: budowle od kradzieży 
zwykłej. (G)

Dla właścicieli solarów
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Gospodarstwo rolne Bystrze, 
gmina Miłoradz we współpracy 
z doradcami PROCAM Polska Sp. 
z o.o., ustanowiło rekord w kategorii 
„największy plon pszenicy ozimej 
z hektara”.  Mistrzowski plon wyniósł 
10 531 kg. Zboże odmiany Findus 
zostało zasiane  w obsadzie 340 zia-
ren/m2, a przedplon stanowił rzepak 
ozimy. Przed siewem pole opryskano 
preparatem Rewital Pro+ w celu przy-
spieszenia rozkładu resztek pożniw-
nych. Odchwaszczanie plantacji 

wykonano jesienią. Zastosowano 
nawożenie podstawowe NPK – w tym 
także wiosną  – Prosan NS w celu 
uzupełnienia nawożenia azotem 
i siarką. Nawożenie dolistne wykona-
no nawozami z serii Proleaf, a także 
stymulatorem wzrostu Improver oraz 
preparatem NHCa Delta. Wiosną 
wykonano trzy zabiegi ochrony fungi-
cydowej.

Na polu zastosowano preparaty – 
do rozkładu resztek pożniwnych 
(Rewital Pro+) i  na  odchwaszczanie 

(Boxer 800EC, Kinara 500SC). Nawo-
żenie: sól potasowa, fosforan amonu, 
sól potasowa 60%, Prosan NS 16/40/5, 
saletra amonowa  Borealis. Ochrona 
fungicydowa: T1 – Ventur 300 SC + 
Input 460 EC + Halny 200 EC, T2 – 
Secardo XE 125C, T3 – Caramba 60 
SL + Buzz Ultra DF. Regulator wzro-
stu: Stabilan 750SL, Moddus Start 
250 DC. Nawożenie dolistne: Proleaf 
Makro P,  Proleaf Max 4.0. Biostymu-
lator: Improver+. Dodatkowo NHCa 
Delta. (PROC)

Gospodarstwo w telefonie
Na rynku pojawiła się nowa bezpłatna aplikacja do prowadzenia doku-

mentacji prac polowych oraz zarządzania gospodarstwem. Jest bardzo intu-
icyjna, prosta w obsłudze, a jednocześnie ułatwia zarządzanie. To młodsza 
siostra platformy 365FarmNet – 365Pocket. Jej premiera miała miejsce pod 
koniec sierpnia. 

Uproszczona, „kieszonkowa” wersja programu jest odpowiedzią na suge-
stie rolników. Jest to rozwiązanie, które pozwoli, bez zbędnych formalności, 
rozpocząć prowadzenie precyzyjnej i pełnej dokumentacji prac i wykonywa-
nych zabiegów polowych. Niepotrzebna jest rejestracja i – co ważne – tylko 
rolnik ma dostęp do danych, które zapisuje w swoim telefonie.

Jeśli jednak dla kogoś uproszczona wersja 365Pocket będzie za mało funk-
cjonalna, firma 365FarmNet ma do zaoferowania rolnikom rozbudowaną plat-
formę. Podstawowa, bezpłatna wersja programu obejmuje część dokumenta-
cyjną, karty pola, pogodę, kalendarz oraz analizę danych. 

Do aplikacji można dołączyć kilka nowych modułów. Jednym z ciekaw-
szych jest ten do planowania przejazdów polowych. Ścieżki przejazdu można 
oczywiście jak dodtychczas wyznaczyć „na oko”. Można też zrobić to z pomo-
cą komputera. Co zyskujemy? Czas i paliwo. Nie bez znaczenia jest, że jedno-
cześnie możemy bardziej zadbać o glebę, zmniejszając jej ugniatanie. (G)

Największy plon pszenicy
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OSP w Śliwicach (pow. Tuchola) 
już od dawna należy do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To 
drużyna z najwyższej półki strażac-
kiej służby. Zawsze jest gotowa do 
przeróżnych działań: ratowania toną-
cych, poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych i kataklizmach kli-
matycznych, do gaszenia pożarów 
różnego typu… Istnieje od 137 lat. 
Mało która w kraju jednostka może 
pochwalić się takim wiekiem oraz 
szacunkiem mieszkańców gminy. 
Kiedy zawyje syrena alarmowa czer-

wony pojazd może grzać na pełnych 
obrotach – ma zawsze wolną drogę.

Teraz w przestronnej remizie stoją 
już trzy bojowe auta. Przed kilkoma 
dniami za okazałymi wrotami zjawi-
ło się prawdziwe strażackie cacko: 
Mercedes Atego 4x4. Ten potężny 
samochód zabiera na akcję 4300 l 
wody i 430 l środka pianotwórczego. 
Niemiecka firma Daimler AG wypo-
sażyła go w niezawodny silnik 
z napędem na cztery koła. Jest nale-
życie przystosowany do działań 
zwłaszcza w terenie leśnym. 

Na zdjęciu robocza narada z wój-
tem  Danielem Kożuchem (pierwszy 
z lewej) dotycząca przeprowadzenia 
tegorocznych dożynek. Obok stoją: 
Paweł Włoch, Dariusz Suchomski, 
Henryk Banach, Grzegorz Kacerzew-
ski, Wojciech Malewicz, Szymon 
i Jerzy Wilkowscy. Warto jeszcze 
dodać, że auto zakupiono ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(Toruń), Komendanta Głównego Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz Urzędu 
Gminy w Śliwicach. (a)

Ziemniaki wracają do łask. Czasy, 
gdy Polska była potęgą w ich uprawie 
(pod względem zajmowanej 
powierzchni) co prawda minęły, ale 
powoli rolnicy przypominają sobie 
o tej roślinie. Mają im w tym pomóc 
m.in. organizowane przez Instytut 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 
w Boninie coroczne Dni Ziemniaka. 
W tym roku IHAR wyznaczył spotka-
nie w Siemiątkach u jednego z naj-
większych w Polsce producentów 
sadzeniaka – CN Nidzica.  Na 11 ha 
polu zaprezentowano 120 odmian. 
Szczególne warte uwagi były te, które 
miały cechy tolerancji na stres środo-
wiskowy.  W części edukacyjnej zor-

ganizowano wykłady szkoleniowe 
i fachowe konsultacje. Swoje produk-
ty zaprezentowali producenci maszyn: 
m.in. firma Grimme i Usaria Poska – 
maszyny do zbioru kamieni, firmy 
AVR, Grimme, KMK, Remprodex – 
maszyny uprawowe, sadzarki i for-
miarki redlin, Grimme i Ropa – kom-
bajny do zbioru ziemniaków.

Jaką pozycję zajmuje ziemniak 
dziś w polskim rolnictwie? W tym 
roku uprawiano go na powierzchni 
310 tys. ha. Niewiele, jeśli porówna 
się tę wielkość z areałem zbóż. Ważne 
jest jednak, że choć powoli, to jednak 
ziemniaków sadzimy coraz więcej. 
Przy średnim poziomie plonów na 

poziomie 260 dt/ha powninniśmy 
zebrać około 7,8 mln ton, tj, odrobinę 
więcej niż przed rokiem. 

Ziemniakami zajmuje się aż 350 
tys. gospodarstw, jednak tylko w 50 
tys. z nich możemy mówić o wyko-
rzystaniu nowoczesnej technologii 
uprawy, Jakie są te nasze plantacje? 
Niewielkie. Niestety, połowę stanowią 
te o powierzchni do 2 ha. Problemów 
jest więcej. Ot, chociażby wymienial-
ność materiału sadzeniakowego. 
W Holani wynosi ona 90%, w Niem-
czech – około 80%. Średnia europej-
ska – 50–60% a w Polsce 10%. 

Oj, długa jeszcze droga przed 
naszymi producentami. (G)

Czas przypomnieć sobie o ziemniakach

Strażackie 
cacko
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Początkowo firma miała charakter 
lokalny. Ale z czasem mężniała i stała 
się potężną ogólnopolską siecią 
doradztwa rolniczego. Współpracuje 
z tysiącami producentów – plantato-
rami zbóż, buraków, kukurydzy, ziem-
niaków, owoców. Można nawet powie-
dzieć, że jest ich strategicznym part-
nerem. To właśnie PROCAM – o nim 
piszemy – ma ogromny udział 
w zwiększaniu konkurencyjności pol-
skiej żywności na rynkach świato-
wych.

Wyróżniającą cechą firmy jest 
doradztwo agronomiczne prowadzo-
ne na bardzo wysokim poziomie oraz 
natychmiastowa dostępność środków 
ochrony roślin, nasion i nawozów. 
Bezpośredni kontakt z agronomem 
pozwala też na szybkie podjęcie decy-
zji i trafne dobranie odpowiedniego 
rozwiązania, dostosowanego do 
warunków panujących na danym 
polu. Wiedza posiadana przez agrono-
mów daje możliwość zamiany infor-

macji w konkretne rozwiązania. Są 
one  oparte na firmowych testach 
wdrożeniowych prowadzonych we 
współpracy z ośrodkami akademicki-
mi. Ich zaletą jest znajomość regional-
nej specyfiki gospodarstw, wyzwań 
w ochronie, agrotechnice i opłacalno-
ści upraw. Doradcy PROCAM każdego 

roku biorą udział w cyklu szkoleń 
agrotechnicznych kończących się 
wewnętrznym egzaminem. Są więc 
na bieżąco z postępem. Dzięki temu 
rolnicy z nimi współpracujący mogą 
angażować w produkcję mniejsze fun-
dusze i osiągnąć szybki wzrost docho-
dowości upraw. (a)

15 lat nowej agronomii

Na tę wiadomość długo czekali 
zarówno fani marki John Deere, jak 
i gry Farming Simulator. Czołowy pro-
ducent maszyn rolniczych powołał 
własną drużynę, która pod koniec lipca 
zainaugurowała rywalizację w Lidze 
Farming Simulator, powstałej z inicja-
tywy Giants Software, twórcy gry. 

Obecnie w grze można wcielić 
się w operatora ciągników serii: 6R, 
6M, 7R, 8R oraz 8RT. Można rów-
nież sterować kombajnami, m.in. 
T560i. Obecność czołowej marki 
producenta maszyn rolniczych 
w grze okazała się prawdziwym 
hitem. Za sprawą milionów aktyw-

nych graczy na całym świecie, gra 
Farming Simulator zyskuje ogromna 
popularność wśród amatorów spor-
tów elektronicznych. Co więcej, gra-
cze w trakcie wirtualnej rozrywki 
chętnie decydowali się na maszyny 
John Deere, zatem naturalnym kolej-
nym krokiem było powołanie druży-
ny e-sport. 

Nowo utworzony zespół John 
Deere stanowi siedmiu graczy z tere-
nu Niemiec. W trakcie 14 turniejów, 
rozgrywanych w całej Europie jesie-
nią i wiosną, uczestniczące w niej 
drużyny, w tym oczywiście ekipa 
John Deere, będą rywalizować 
o tytuł „Farming Simulator Cham-
pion” oraz o atrakcyjną nagrodę pie-
niężną w wysokości 250 tys. euro. 

Jeśli chcielibyście obserwować 
zmagania zawodników na żywo, to 
wkrótce będzie to możliwe – w dniach 
18–20 października br. podczas roz-
grywek w Poznań Game Arena. 
Można będzie wówczas nie tylko 
kibicować drużynie John Deere, ale 
też zmierzyć się z nią w meczu towa-
rzyskim.  (P)

John Deere wkracza w e-sport
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Forum rolnicze
Organizowane przez bydgoską „Gazetę Pomorską” forum odbędzie się już 

po raz szósty (11.X). To cenne, nie tylko dla okolicznych rolników, spotkanie 
jest wspaniałą okazja do wysłuchania opinii agrarnych ekspertów, do dyskusji 
nt. wyzwań dotyczących nowoczesnych technologii upraw, sadownictwa, 
hodowli.

A problemów do rozwiązania jest wiele. Sporym wyzwaniem stała się 
tegoroczna susza. Trzeba znaleźć sposób na niedobór wody, ale też na tanie 
z niej korzystanie. Nowe obowiązki nakłada na hodowców również tzw. pro-
gram azotanowy. Drożeją środki ochrony roślin – co uczynić, by portfele plan-
tatorów mocno nie ucierpiały? Uczestnicy forum będą także szukać odpowie-
dzi na pytanie jak zarobić na produkcji wieprzowiny, drobiu i wołowiny, 
podyskutują o korzystniejszej współpracy z zakładami przetwórczymi i prze-
twórstwie własnym. Interesująca jest również sytuacja na rynkach soi – są 
szanse na zwiększenie upraw roślin białkowych w Polsce i ograniczenie dro-
giego ich importu.

W bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym nie zabraknie też 
paneli sponsorowanych. Udział w forum jest bezpłatny, ale obowiązuje wcze-
śniejsza rejestracja. Szczegóły na www.strefaagro.pomorska.pl (LT)

Fot. A. Wojtasiewicz

Rolnicy Unii Europejskiej upra-
wiają połowę światowego areału 
buraków cukrowych, z ich winnic 
pochodzi dwie trzecie produkcji 
wina, gaje oliwne dostarczają surow-
ca do wytworzenia 70% oliwy. Na UE 
przypadają też ogromne ilości zbóż 
i mięsa. Co piąty jej obywatel pracuje 
na roli lub w przemyśle przetwór-
czym. Ale unijne rolnictwo już zaczy-
na odczuwać skutki panującej od 
dwóch lat suszy i upałów. Przy dal-
szym utrzymywaniu się dotychcza-
sowej emisji gazów cieplarnianych – 
jak  donosi „Gazeta Wyborcza” – pro-
dukcja kukurydzy, pszenicy i bura-
ków cukrowych zmniejszy się o poło-
wę już w połowie obecnego wieku. 
Głównie w Europie Południowej.

Niskie plony spowodują spadek 
cen ziemi uprawnej – nawet o 80%. 
Już obecnie zachodzi  potrzeba ogra-
niczenia marnowania żywności. 
Musimy też ulepszyć sposoby nawad-

niania pól, wprowadzić większą bio-
różnorodność. Ziemia nie będzie zbyt 
szybko wysychała i poddawała się 
erozji kiedy zastosujemy płodozmian 

i zrezygnujemy z orki. Ale przede 
wszystkim należy pomyśleć o upra-
wach roślin odpornych na wysokie 
temperatury i niedobór wody. (Z)

Koniec orki?

Złe wiadomości
Obrazki z targowisk mówią wiele: 

kapusta zdrożała prawie o 100%, 
papryka z kalafiorem trochę mniej – 
75–80%, fasolka szparagowa – ponad 
50%. Równie mocno „zakaprysiły” 
cebula, ogórki i marchew. Zupa 
warzywna, którą tak lubimy, wylecia-
ła z domowego menu. Jak podaje 
GUS tak wysokich skoków cen dotąd 
nie notowano. Nie są też efektem 
tegorocznej suszy. I nie spadły z sufi-
tu. Są potwierdzeniem rozpędzającej 
się inflacji. Krótko mówiąc złotówka 
traci na warości. Dla przeciętnej 
rodziny to zła wiadomość. Mniej 
kupionych warzyw (i owoców) to 
mniej witamin, których potrzebuje 
organizm.

Dodajmy, że drożeje też chleb, 
wieprzowina i jej przetwory, mięso 
wołowe, nabiał, cukier... Eksperci 
przewidują, że cenowa winda szyb-
ko się nie zatrzyma. To także kiepska 
informacja dla rodzin wielodziet-
nych i emerytów. Świadczenia tych 
ostatnich zostaną zrewaloryzowane 
– ale tylko o 3,2%. Jak się ma ta licz-
ba do z dnia na dzień rosnących 
kosztów? (Z)
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Ze wstępnego szacunku, sporzą-
dzonego w lipcu br. przez Głów-

ny Urząd Statystyczny, wynika, że 
zbiory zbóż (wraz z mieszankami) 
wyniosą w tym roku 24,6 mln ton 
i będą o 8 proc. większe od poprzed-
nich. GUS w swej prognozie nie 
uwzględnia jednak zbiorów kukury-
dzy, które – zdaniem plantatorów – 
będą w tym roku mniejsze niż przed 
rokiem i będą mieścić się w przedzia-
le 2,5–3,0 mln ton. Razem byłoby to 
zatem ponad 27 mln ton, ale taka roz-
bieżność w prognozach PZPRZ 
(25–26 mln ton)  i GUS (ponad 27 mln 
ton) występuje nie po raz pierwszy. 

Największe straty tegoroczna susza 
wyrządziła w zbożach jarych, ucier-
piała też kukurydza. W niektórych 
regionach osiągnęła ona wysokość 
1 m, nie wykształciła kolb. Na wyso-
kie plony nie ma już co liczyć

Rzecznik prasowy PZPRZ, Tade-
usz Szymańczak za dziwne uważa 
natomiast to, że zużycie zbóż w Pol-
sce wzrasta, zapasy ziarna maleją, 
a tegoroczne ceny skupu są takie same 
jak przed rokiem. Za pszenicę kon-
sumpcyjną płaci się rolnikom około 
670 zł za tonę, za paszową około 650 
zł (z czasem różnica tych cen będzie 
się powiększać). Cena jęczmienia 
utrzymuje się w przedziale 640–650 
zł, cena żyta konsumpcyjnego wynosi 
około 530 zł za tonę. Żyto paszowe 
jest jeszcze tańsze. 

Niedobór zbóż z tegorocznych 
zbiorów trzeba będzie zastąpić impor-
tem, głównie ze wschodu (Ukraina), 
gdzie koszty ich produkcji są dużo 
niższe niż w Polsce. M. in. ze względu 
na  niższe na Ukrainie koszty roboci-

zny, a także z powodu stosowania tam 
tańszych a zakazanych u nas środków 
ochrony roślin. 

Jednak nawet niewielki w sumie 
import zbóż wpływa negatywnie na 
ceny ich skupu w kraju, przez co opła-
calność produkcji zbóż maleje. Jest 
ona coraz mniejsza także z innych 
względów. 

– To, co jest potrzebne rolnikom do 
produkcji zbóż, drożeje – mówi Tade-
usz Szymańczak – rosną ceny energii 
i paliwa, drożeją smary, rosną także 
ceny robocizny. Sytuację gospodarstw 
rolnych pogarsza również to, że 
w ubiegłym roku też była susza i rol-
nicy dla pokrycia strat pobrali kredy-
ty, które trzeba teraz zwracać. 
A z czego to robić, jak w tym roku 
dochody rolników nie wzrosną. Tym-
czasem już w sierpniu trzeba rozpo-
cząć siewy rzepaku, na co też potrzeb-
ne będą pieniądze. 

Zboża zajmowały w tym roku 
powierzchnię 7,2 mln ha (wraz 
z kukurydzą uprawianą na ziarno – 
7,7 mln ha). Tegoroczne plony zbóż 

GUS oceniał w końcu lipca na 34,4 
kwintali z hektara, w tym plony zbóż 
ozimych na 38,4 q z 1 ha, a zbóż 
jarych na 28,3 q z 1 ha. A i tak, zda-
niem GUS, będą one większe niż 
w ubiegłym roku. Ozimych o 7 proc. 
i jarych o 4 proc. 

Z raportu opracowanego przez 
ekspertów Instytutu Ekonomiki Rol-

nictwa i Gospodarki Żywnościowej 
wynika, że oczekiwali oni w tym roku 
produkcji zbóż w Polsce na poziomie 
około 31 mln ton, czyli o ponad 
16 proc. wyższym niż w roku ubie-
głym, ale i tak niższym od zbiorów 
osiągniętych dwa lata wcześniej 
(31,8 mln ton). 

Z przewidywanej w raporcie 
IERiGŻ wielkości zbiorów zbóż naj-
więcej, bo 18 mln ton (58 proc.) prze-
znaczone miało być na spasanie, 
4,764 mln ton (15,3 proc.) na spoży-
cie, 3,180 mln ton (10,3 proc.) na 
zużycie przemysłowe. Pozostałe ziar-
no przeznaczano w bilansie na wysiew 
pod zbiory w 2020 roku oraz na straty 
i ubytki. Import zbóż miał wynieść 

Będziemy importerem zbóż
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych tegoroczne zbiory 
ocenia na 25–26 mln ton, czyli na mniej więcej takim samym 
poziomie jak przed rokiem. Gorsza niż przed rokiem jest jednak 
jakość tegorocznych zbiorów, zwłaszcza zbóż paszowych. 

W sezonie 2019/2020 Polska będzie per saldo 
importerem zbóż, podczas gdy przy takich jak 
u nas zasobach ziemi rolniczej mogłaby się 
stać nawet ich trwałym eksporterem. Ale do 
zwiększenia produkcji zbóż powinna zmierzać 
przez wyraźne zwiększenie plonów.



1620 tys. ton, eksport – 3 700 tys. 
ton. Teraz, gdy wiemy, że zbiory 
zbóż będą o około 4 mln ton niższe 
niż przewidywali eksperci, dwie 
ostatnie liczby będą musiały ulec 
zmianie. Bo krajowe zużycie zbóż 
(ponad 28,5 mln ton) będzie 
o około 1,5 mln ton wyższe od 
tegorocznych zbiorów.  

Mimo niższej w tym roku (niż 
np. przed dwoma laty) produkcji 
zbóż, w przeliczeniu na 1 miesz-
kańca wynosi ona u nas około 
700 kg i jest znacznie wyższa od 
średniej światowej (280–290 kg), 
a nawet od średniej w Unii Euro-
pejskiej (około 610 kg). Nasza prze-
waga nad UE wynika w tym przy-
padku z mocniej u nas rozwinię-
tych zbożochłonnych kierunków 
produkcji zwierzęcej (drób i trzoda 
chlewna). 

Wedle prognoz światowe zbio-
ry zbóż mają być w tym roku rekor-
dowe i wyniosą 2,2 mld ton. Były-
by zatem o 3,7 proc. wyższe niż 
w ubiegłym roku. 

W Unii Europejskiej tegorocz-
ne zbiory ocenia się na 312 mln 
ton, w tym na 154 mln ton zbiory 
pszenicy i na 158 mln ton zbiory 
zbóż paszowych.  

Z przedstawionych wyżej liczb 
wynika, że w sezonie 2019/2020 
Polska będzie per saldo importerem 
zbóż, podczas gdy przy takich jak 
u nas zasobach ziemi rolniczej 
mogłaby się stać nawet ich trwałym 
eksporterem. Ale do zwiększenia 
produkcji zbóż nie powinna zmie-
rzać przez zwiększenie powierzch-
ni ich zasiewów, a przez wyraźne 
zwiększenie plonów roślin zbożo-
wych. Obecny udział zbóż w ogól-
nej powierzchni zasiewów (wraz 
z kukurydzą na ziarno jest to blisko 
8 mln ha) wynosi ponad 70 proc. 
i już teraz jest za duży.  I w istotny 
sposób przyczynia się to do zmniej-
szenia bioróżnorodności upraw. 

Zdaniem ekologów powierzch-
nia przeznaczana pod uprawę zbóż 
nie powinna w Polsce przekraczać 
6 mln ha, co przy pożądanym 
poziomie ich zbiorów w wysoko-
ści co najmniej 30 mln ton ozna-
czałoby konieczność zwiększenia 
plonów zbóż do poziomu 50 kwin-
tali z hektara. Wymaganie to nie 
przekracza możliwości polskiego 
rolnictwa, które przecież w okresie 

ostatnich 30 lat podwoiło plony 
buraków cukrowych czy wydaj-
ność mleczną polskich krów. Otóż 
w wysokości plonów zbóż postęp 
był daleko mniejszy. 

Najprostszą do tego celu drogą 
byłoby wykorzystanie postępu bio-
logicznego, czyli znacznie szersze 
korzystanie przez rolników z kwa-
lifikowanych nasion zbóż (w ubie-
głym roku udział kwalifikatów 
w ogólnej ilości wysiewanych zbóż 
wynosił zaledwie 17 proc., w tym 
w woj. mazowieckim tylko 5 proc. 
a w woj. świętokrzyskim i podkar-
packim 8 proc.) oraz poprawa 
efektywności nawożenia przez 
wyraźne zmniejszenie zakwasze-
nia polskich gleb. Czyli przez istot-
ne zwiększenie ich wapnowania. 

Producenci zbóż w Polsce mają 
jeszcze jedno zmartwienie. Otóż 
niepokoi ich trwające od wielu już 
lat zmniejszanie się spożycia pro-
duktów zbożowych. Tylko w latach 
2001–2019, wyrażone w ekwiwa-
lencie mąki w kilogramach na 
osobę, zmniejszyło się ono z ponad 
120 kg do około 100 kg, czyli 
o 20 proc. Wpłynęło na to głównie 
zmniejszenie spożycia pieczywa 
i mąki pszennej, a także ryżu i płat-
ków śniadaniowych, nie zmniej-
szyło się natomiast spożycie kasz 
i ziaren zbóż a także spożycie 
makaronów i mąk innych niż 
pszenna. Wydatki gospodarstw 
domowych na produkty zbożowe 
stanowią około 15 proc. ogółu 
wydatków na żywność, więcej 
wydajemy tylko na zakup mięsa 
i przetworów mięsnych. 

W związku z suszą, w niektó-
rych gazetach pojawiły się już 
informacje o spadku zbiorów zbóż 
o ponad 30 proc. i grożących nam 
z tego powodu podwyżkach cen 
pieczywa oraz innych produktów 
zbożowych. Gdyby nawet zbiory 
zbóż spadły, a w porównaniu z ub. 
rokiem będą przecież nawet nieco 
większe, to udział ceny zbóż 
w cenie pieczywa wynosi tylko 
11,5–12,5 proc. Czyli jest prawie 
żaden. Największy wpływ na cenę 
pieczywa (blisko 75 proc.) ma 
branża piekarnicza.

Podsumowując: na rynku zbóż 
nie jest najlepiej, ale katastrofy nie 
ma.

Edmund Szot
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Tymczasem widoczne już skutki 
rabunkowej względem natury 

działalności człowieka będą w następ-
nych latach jeszcze bardziej opłaka-
ne. Przy kontynuacji obecnego mode-
lu rozwoju ludzkości grożą nawet 
zagładą cywilizacji. 

Marcin Popkiewicz, autor znako-
mitej książki „Świat na rozdrożu” 
powiada, że stajemy obecnie przed 
takim samym wyborem jak ludzie pły-
nący na tratwie w kierunku wodospa-
du Niagara. Mamy jeszcze do niego 
około 300 m i jest to już ostania szan-
sa, by starać się dobić przedtem do 
któregoś brzegu. Niestety, nadal wio-
słujemy w tym samym kierunku, 
w dodatku jeszcze mocniej. Kiedy za 
20–30 lat temperatura Ziemi podniesie 
się o 2 stopnie Celsjusza i do stoczenia 
się w przepaść zostanie tylko 50 m, 
żadne manewry już nam nie pomogą. 

Coraz bardziej sucho
Jednym ze skutków coraz szyb-

szego ocieplania się Ziemi są częst-
sze niż kiedyś dotkliwe susze oraz 
gwałtowne niszczące huragany i nie-
przynoszące większej ulgi ulewy, po 
których woda nie zdąża wsiąkać 
w spieczoną ziemię i spływa do rzek 
i do morza. W Polsce tego typu zjawi-
ska pojawiają się już od około 20 lat, 
przy czym tzw. susza rolnicza, z róż-
nym co prawda natężeniem, utrzy-
muje się nieprzerwanie już bez mała 
40 lat. W tym roku jest ona jeszcze 
głębsza niż przed rokiem. A już 
w ubiegłym roku na pomoc dla 
dotkniętych suszą gospodarstw rol-
nych rząd wydał aż 2,2 mld zł. 

W tym roku do regionów najbar-
dziej dotkniętych suszą zalicza się 
województwa: lubuskie, wielkopol-
skie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, 
północną część woj. mazowieckiego, 

ale także woj. zachodniopomorskie 
oraz – punktowo – niektóre gminy 
prawie w całym kraju. W rezultacie 
ocenia się, że susza rolnicza wystąpi-
ła w tym roku w 14 województwach.

Susza przyspiesza zbiory, do któ-
rych trzeba przystępować kiedy ziar-
no roślin rolniczych nie jest jeszcze 
dobrze wykształcone, co zmniejsza 
plony, przede wszystkim zbóż jarych. 
Ale skutki suszy odczuwają również 

zboża ozime. Susza zmniejsza także 
zbiory ziemniaków i buraków cukro-
wych, nie mówiąc już o wyschnię-
tych pastwiskach i zmniejszonych 
zbiorach siana z przesuszonych łąk. 

Kazimierz Kobza z Polskiego Związ-
ku Plantatorów Buraka Cukrowego 
potwierdza niekorzystny wpływ suszy 
na zbiory buraków cukrowych, które 
– podobnie jak przed rokiem – zajmują 
powierzchnię 235 tys. ha, nie wpada 
jednak w panikę. Liczy na plony na 
poziomie 60 ton z hektara i wyprodu-
kowanie co najmniej 2 mln ton cukru. 

– Jeśli teraz zaczną padać deszcze 
– wnioskuje – to wprawdzie wzrosną 
plony buraków, ale jednocześnie 
zmniejszy się ich polaryzacja, czyli 
zawartość cukru. W sumie na jedno 
wychodzi. 

Większy niż w przypadku podsta-
wowych roślin rolniczych jest w tym 
roku wpływ suszy na plony i zbiory 
owoców i warzyw. Po nieprzychylnej 

dla nich wiośnie ich ceny wzrosły 
już wcześniej, potem letnia susza 
tylko tę klęskę pogłębiła.

Zdaniem ekspertów Głównego 
Urzędu Statystycznego (szacunek 
z 31 lipca br.) zbiory warzyw grunto-
wych wyniosą w tym roku 3,8 mln 
ton i będą o 9 proc. mniejsze niż 
przed rokiem. Znacznie większe będą 
straty owoców. Ich zbiory z drzew 
wyniosą 3,4 mln ton (spadek 

o 25 proc.), zbiory owoców z krze-
wów i plantacji wyniosą około 
0,5 mln ton (spadek o 20 proc.).  

Trzeba się bronić
Minister rolnictwa i rozwoju wsi, 

Jan Krzysztof Ardanowski uważa, że 
polskie rolnictwo nie powinno być aż 
tak zależne od kaprysów aury. Ale 
trzeba w tym celu podjąć odpowied-
nie działania. Np. zdolności retencyj-
ne, czyli możliwości zatrzymania 
wody pochodzącej z opadów powin-
ny zostać w Polsce co najmniej podwo-
jone (z 6–7 proc. do około 15 proc.). 
Jednocześnie znacznie więcej niż 
teraz gospodarstw rolnych powinno 
stosować nawadnianie upraw. Dalej, 
polskie gleby cierpią na duży niedo-
bór sprzyjającej zachowaniu wilgoci 
próchnicy i nadal ulegają degradacji. 
Ponadto w dążeniu do obniżenia kosz-
tów produkcji  polscy rolnicy zbyt 
pochopnie zrezygnowali z uprawy 

Jeszcze jeden kotlet dzisiaj...
Pogląd, że postępujące od czasu rewolucji przemysłowej zmiany klimatu 
na naszym globie nie mają żadnego związku z działalnością człowieka 
został już defi nitywnie odrzucony i obecnie utrzymuje się on w jeszcze 
mniejszej ilości głów, niż przekonanie o tym, że Ziemia jest płaska. Tyle że 
z tej świadomości niewiele na razie wynika. 

Susza przyspiesza zbiory, do których trzeba 
przystępować kiedy ziarno roślin rolniczych nie 
jest jeszcze dobrze wykształcone, co zmniejsza 
plony, przede wszystkim zbóż jarych.
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korzystnych dla utrzymania w glebie 
wilgoci  poplonów. Przy niskim 
w naszym kraju pogłowiu bydła wyda-
ją się one rolnikom nieszczególnie 
potrzebne, nie docenia się też należy-
cie walorów produkowanego przez 
zwierzęta obornika. Prawie żadna jest 
w Polsce wiedza o możliwości podję-
cia w kraju uprawy roślin sucholub-
nych, a więc obywających się bez 
większej ilości wody. Itd, itd...

Z narastającymi problemami 
z powodu corocznej już suszy nie 
próbują walczyć nie tylko rolnicy. Np. 
pod względem poziomu lesistości 
wyprzedzają nas pawie wszyscy sąsie-
dzi, z wyjątkiem Ukrainy, gdzie ta 
lesistość jest jeszcze mniejsza. A prze-
cież las jest najlepszym, bo najtań-
szym i najbardziej przy tym rozległym 
zbiornikiem retencyjnym. Otóż, zda-

niem przyrodników, bez szkody dla 
wielkości produkcji rolnej można by 
zalesić w Polsce 1,0–1,5 mln ha naj-
słabszych gruntów, położonych 
zwłaszcza w centralnym pasie kraju. 

Poprzez produkcję tzw. zielonej 
energii pochodzącej ze spalania bio-
masy rolnictwo może włączyć się do 
walki o zmniejszenie emisji dwutlen-
ku węgla pochodzącego ze spalania 
paliw kopalnych. Bo to właśnie ten 
dwutlenek tworzy coraz grubszą koł-
derkę uniemożliwiającą z Ziemi 
odpływ ciepła. Rolnictwo i leśnictwo 
pochłaniają już około jedną trzecią 
tej emisji, jednak nadmierne obarcza-
nie rolnictwa produkcją zielonej 
energii to także ryzyko dla produkcji 
żywności i niszczenie tzw. bioróżno-
rodności w przyrodzie. Czyli postę-
pująca degradacja środowiska. 

Póki my żyjemy
Komunikat Międzynarodowego 

Zespołu do spraw Zmian Klimatu 
(IPCC) ostrzega, że zniszczona ziemia 
będzie mniej produktywna. Czyli 
w walce ze skutkami ocieplania się 
klimatu Ziemi nie można zapominać 
o jednoczesnym zapewnieniu bezpie-
czeństwa żywnościowego ludności. 

Eksperci IPCC słusznie zauważa-
ją, że składa się to bezpieczeństwo 
z czterech  filarów, takich jak dosta-
teczna podaż, akceptowane społecz-
nie ceny produktów żywnościowych, 
ograniczenie ich marnotrawstwa oraz 
stabilna produkcja żywności.   

W każdym z tych filarów jest jesz-
cze wiele do zrobienia. Np. trzecia 
część produkowanej żywności jest 
obecnie marnowana, podczas gdy 
pół miliarda ludzi (7 proc.) już teraz 
żyje na obszarach zamieniających się 
w pustynię, gdzie produkcja rolnicza 
staje się niemożliwa. Z różnych 
względów, m.in. z powodu dużych 
nierówności społecznych, część lud-
ności głoduje także w tych regionach, 
gdzie podaż żywności jest relatywnie 
wystarczająca. W walce z głodem 
warto też pomyśleć o zmianie nawy-
ków żywieniowych i zmniejszeniu 
spożycia mięsa, którego produkcja 
jest najkosztowniejsza. Choć całko-
wite wyeliminowanie tego produktu 
z diety człowieka wydaje się na razie 
mało możliwe. 

Ciekawe jest natomiast to, że w żad-
nej z recept na bezpieczne przetrwanie 
naszej cywilizacji nie postuluje się 
ograniczenia przyrostu naturalnego 
i powstrzymania trwającego od począt-
ku rodzaju ludzkiego wzrostu zalud-
nienia Ziemi. Prawdopodobnie wynika 
to z przeświadczenia, że wprawdzie 
ludzi jest na świecie coraz więcej, ale, 
jak dotąd, żyje im się ogólnie coraz 
lepiej. Trochę wygląda to jak satysfak-
cja kogoś, kto wypadł z dziesiątego 
piętra i na wysokości pierwszego cie-
szy się, że leci mu się coraz prędzej.

SE

W dążeniu do obniżenia kosztów 
produkcji  polscy rolnicy zbyt pochopnie 
zrezygnowali z uprawy korzystnych dla 
utrzymania w glebie wilgoci  poplonów.
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Już 10 lat 
na polskim rynku
W 2019 roku Centrala Nasienna w Środzie Śląskiej 
została wystawiona na sprzedaż. O możliwość 
kupna ubiegało się kilka fi rm – w tym austriacki 
Saatbau. I to on ostatecznie został nabywcą. Czy 
to będzie dobre rozwiązanie dla fi rmy, czy nie  
stracą na tym rolnicy, dotychczasowi pracownicy 
a w końcu polska gospodarka – zastanawiali się 
wszyscy.

Minęło 10 lat. Dużo  i mało jedno-
cześnie. Dużo dla ludzi pracują-

cych w Saatabau – tu w Środzie Ślą-
skiej i w centrali  w Austrii. Mało – bo 
cóż to jest 10 lat w tej branży. Chociaż 
nie do końca. Rolnictwo to dziś sek-
tor, w którym zmiany następują bar-
dzo szybko. Szybciej niż kiedykolwiek 
w przeszłości. Nowe technologie 
upraw, coraz wydajniejsze maszyny, 
środki ochrony roślin i w końcu nowe 
odmiany – to dziś czynniki decydują-
ce o tym, jakie będą plony i czy god-
nie na nich zarobimy. 

Firma Saatbau – o czym może nie 
wszyscy wiedzą – jest spółdzielnią. 

Ta forma własności mająca w naszym 
kraju również mało chlubną historię, 
sprawdza się w wielu krajach. Wła-
ścicielami firmy jest grupa ponad 
3000 rolników. To oni podejmują 
strategiczne decyzje. I jako rolnicy 
wiedzą, że w rolnictwie trzeba myśleć 
długofalowo – dlatego wszystkie 
zyski z działaności są inwestowane.  

– To były dobrze przepracowane 
lata – mówił przezes Saatbau Polska 
Zygmunt Król na gali z okazji 10-le-
cia istnienia firmy. – Dziś jesteśmy 
w czołówce firm w Polsce produkują-
cych kwalifikowany materiał siewny. 
Współpracujemy z dużą grupą plan-

Zygmunt Król – prezes Saatbau Polska
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tatorów, dzięki czemu możemy zaofe-
rować wysokiej jakości nasiona 
namnożone w naszym klimacie. Jeste-
śmy pewni, że pochodzący z Saatbau 
materiał siewny jest odpowiedni do 
wysiewania  w polskim warunkach. 
Dziś, po zaledwie 10 latach znają nas 
rolnicy i polecają sobie nawzajem. 

Z uznaniem, wręcz z dumą, 
o osiągnięciach Saatbau Polska wyra-
żali się zarówno Hans Ecker – prezes 
Zarządu Saatbau oraz Josef Fraun-
dorfer – przewodniczący rady nad-
zorczej Saatbau Polska. – Przekształ-
cenie Centrali Nasiennej w Środzie 
Śląskiej, która stała się polskim 
oddziałem Saatbau może być wzorem 
prywatyzacji. Widzimy, jak bardzo 
rozwinęła się Polska w ciągu ostat-
nich 10 lat i cieszę się, że Saatbau ma 
też w tym też swój udział – takimi 
słowami zakończył swoje wystąpie-
nie Hans Ecker.

W Środzie Śląskiej zainwestowa-
no dotychczas około 45 mln zł. Zyski 
wypracowane w Saatbau Poska zosta-
ją w kraju. I z każdym rokiem zmie-
niają firmę.   

A co znajdziemy w ofercie Saat-
bau ze Środy Śląskiej – wszystkie 
podstawowe odmiany roślin. Ale 
cały czas najważniejsza jest kukury-
dza. Na długiej liście odmian jast 
około 70 pozycji. Do ich zaprawiania 
stosuje się tu unikalną technologię 
OPTI PLUS, na którą składają się 
mieszaniny substancji aktywnych 
o działaniu fungicydowym, repelen-
tu odstraszającego dzikie zwierzęta 
i nawozu donasiennego, który służy 
do poprawy zaopatrzenia roślin 
w fosfor i cynk. To jedyny stosowany 
w Polsce system ochrony kukurydzy 
o tak szerokim działaniu. 

Jakość oferowanych nasion i kon-
sekwencja we wdrażaniu nowych 
technologii poza uznaniem w bran-
ży zaowocowała wieloma nagrodami 
i wyróżnieniami, m.in. certyfikatem 
ESTA  – Europejska Gwarancja Jako-
ści Zaprawiania Nasion oraz złotym 
medalem za odmianę kukurydzy 
Casandro na Targach Agrotech 
w Kielcach.

(KG)

Goście z Austrii, wśród nich m.in. Andriy Rekrut – dyrektor na Europę Środkową, Josef 
Fraundorfer – przewodniczący rady nadzorczej Saatbau Polska, Roland Graffonara oraz 
pracownicy działu marketingu, Zakładu Przerobu Nasion i członkowie Rady Nadzorczej 
austriackiej spółdzielni
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EXPO
Pszenica ozima elitar-

na (E). Expo to unikalna 
kombinacja wysokiego pod 
względem jakości plonu, 
bardzo wysokiej zimotrwało-
ści oraz najlepszej odporno-
ści na Fusarium. Powtarzal-
ność plonowania oraz wyso-
ka zimotrwałość sprawiają, 
że jest to idealna pszenica 
dla uprawy w Polsce. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
dobra stabilności liczby opa-
dania, wysoka wydajność mąki i bardzo duża objętość wypiekowa chleba, 
a także ponadprzeciętna zawartość białka (klasa 7).

TADEUS 
Nowa odmiana pszenżyta ozimego zarejestrowana w 2017 roku. Rośliny 

o średniej długości słomy i ponadprzeciętnej odporności na wyleganie. 
Wyniki plonowania z PDO 2018 Tadeusa wykazały że jest to najlepiej plonu-
jące pszenżyto na stanowiskach z okresowymi niedoborami wody odpowied-
nio 108% na poziomie A1 oraz 106% na poziomie A2. Charakteryzuje go 
również najwyższa odporność na porastanie (7 pkt. w skali COBORU), co 
ma znaczenie przy mokrych żniwach. Odmiana o bardzo wysokiej zimotr-
wałość 5,5 wg COBORU oraz o najwyższej masie tysiąca nasion wśród 
odmian w polskim rejestrze.

JAKUBUS 
Odmiana wielorzędowa jęczmienia 

ozimego. Jakubus osiągnął najwyższe 
wyniki plonowania w doświadczeniach 
rejestrowych i porejestrowych COBORU 
(średnia z lat 2016-2018 A1–108% 
A2–108%). Dzięki wysokiej wydajności 
Jakubus został wzorcem plonowania. 
Polecany na wszystkie jęczmienne sta-
nowiska, w szczególności na regiony ze 
słabszą glebą i z trudniejszymi warun-
kami pogodowymi. Jedna z najwyż-
szych zimotrwałości, 5 wg COBORU, 
pozwala na jej siew we wszystkich 
regionach Polski.

INSPECTOR 
Jedna z najnowszych odmian żyta populacyjnego zarejestrowana 

w 2017 roku. Jest to żyto nadające się do celów piekarniczych oraz do 
wykorzystania na paszę.  Dzięki takim parametrom jak: szybki wzrost roślin 
wiosną, wyższa odporność na pleśń śniegową oraz odporność na wyleganie 
z powodzeniem uprawiane jest również z przeznaczeniem na zielonkę. 
W 2018 na poziomie intensywnym wg badań PDO COBORU Inspector 
plonował na poziomie 107% wzorca jako najplenniejsza odmiana 
populacyjna żyta ozimego w Polsce.

Ciekawe 
odmiany 

Saaten Union jest organizacją, 
utworzoną w 1965 roku przez sie-
dem niemieckich firm hodowlano-
nasiennych. W Polsce nasiona tej 
firmy znane są od lat. Dziś oferuje 
szeroką gamę wysokowydajnych 
odmian roślin – zbóż, kukurydzy 
oraz roślin poplonowych. Coraz 
większego znaczenia w nowocze-
snym rolnictwie i nasiennictwie 
nabierają odmiany hybrydowe (mie-
szańcowe), które zapewniają produ-
centowi wysoki i stabilny poziom 
plonowania.

Odmiany spełniają wysokie wyma-
gania współczesnego rolnictwa. Duże 
znaczenie dla firmy ma prowadzona 
od kilku lat współpraca hodowców 
zrzeszonych w SAATEN-UNION 
i z innymi polskimi firmami hodowla-
no-nasiennymi. Efektem tego współ-
działania jest zarejestrowanie kilku 
wspólnych odmian (mieszańców) 
kukurydzy i żyta. Bogata wymiana 
materiałów doświadczalnych pomię-
dzy hodowcami przyczyniła się rów-
nież do wprowadzenia na rynek euro-
pejski odmian hodowanych w Polsce.

W 2002 roku grupa hodowców 
zrzeszonych w firmie SAATEN-
UNION utworzyła na terenie Polski 
Stację Doświadczalno-Hodowlaną. 
Prowadzi ona ścisłe doświadczenia 
polowe z takimi gatunkami roślin 
jak rzepak ozimy, pszenica ozima, 
jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, 
żyto ozime oraz zboża jare – jęcz-
mień i owies. Program badawczy 
stacji obejmuje prace w zakresie 
selekcjonowania materiałów nie-
mieckich firm hodowlanych wcho-
dzących w skład SAATEN-UNION 
oraz koordynuje sprawy związane 
z rejestracją odmian w COBORU. 
Stacja została włączona do europej-
skiej sieci ponad 100 punktów 
doświadczalnych SAATEN-UNION 
obejmujących obszar całej Europy.

Zboża
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Mieszanki traw pastewnych

COUNTRY ENERGY 2027 
– mleczny index

Wysokowydajna mieszanka o najwyższej jako-
ści paszy objętościowej przeznaczona na nowe 

użytki, podsiewy oraz grunty orne. Wybitna 
jakość paszowa przy wysokich plonach. Opraco-

wana dla uzyskania maksymalnej wydajności 
paszy objętościowej. Mieszanka odmian o szcze-

gólnie wysokiej strawności.

Mieszanki poplonowe

WARMSEASON 
– czas na wzrost

Mieszanka idealna do siewu letniego 
np. po wcześnie sprzątanych zbożach 
lub mieszankach GPS. Specjalnie 
dobrane składniki dobrze tolerują bar-
dzo ciepłe warunki i mają długi wzrost 
wegetatywny, co zmniejsza ryzyko osy-
pywania nasion. Ponadto wczesny siew 
prowadzi do silnego wzrostu korzeni 
i maksymalnej fotosyntezy. Ma to pozy-
tywny wpływ na powstawanie wysię-
ków w ten sposób odżywiających orga-
nizmy bytujące w glebie. Podczas gdy 
len oleisty i wyka jara bardzo głęboko 
przerastają glebę korzeniami, sorgo 
zapewnia jej szybką mikoryzację.

Mieszanka WarmSeason nadaje się 
na stanowiska ciepłe i jako międzyplon 
z roślinami motylkowymi, zbożami, 
burakami cukrowymi, ziemniakami 
i kukurydzą. Nie jest zalecana w przy-
padku wąskiego płodozmianu buracza-
nego.

KWIATOWY RAJ Z LIPPSTADT 
– wielogatunkowa mieszanka kwiatowa

Poprzez różnorodne rośliny kwitnące widok krajobrazu jest bar-
dziej przyjazny. Kwiatowy Raj z Lippstadt to sprawdzona mieszanka 
dla pszczół i motyli. Kompozycja składa się z gatunków, które mają 
różne terminy kwitnienia, aby osiągnąć jak najdłuższy możliwy 
okres utrzymania kwiatów. W kwiatowym raju z Lippstadt, np. gor-
czyca biała i lnianka siewna dążą do szybkiego zakwitania po sie-
wie. Łubiny i grochy rozwijają się nieco wolniej i zaczynają kwitnąć 
w późniejszym terminie wegetacji. Gatunki koniczyn zapewniają 
dobre pokrycie gleby i mają działanie tłumiące na chwasty.

MAISPRO TR Greening 50 
Wyważony, częściowo zimotrwały międzyplon do 

intensywnych płodozmianów z kukurydzą. Wspiera mikoryzację 
w kukurydzy, dzięki temu poprawia strukturę gleby. 

W ten sposób gleba osiąga większą stabilność wodną i nośność, 
a jej uprawa jest ułatwiona. Poprzez intensywne ukorzenienie 

komponentów mieszanek tworzą się nowe korytarze korzeniowe, 
które pomagają kukurydzy przede wszystkim 

w okresach suszy. Skuteczną ochronę przed erozją, 
aż do wiosny, zapewniają gatunki zimotrwałe. 

W korzystnych warunkach wiosną wystarczy uprawa 
międzyplonu na głębokość siewu nasion kukurydzy. W ten 

sposób kapilary w glebie pozostają nienaruszone, zabezpieczając 
dostarczanie wody do kiełkującego zarodka.
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Przed stu laty odmiana decydowa-
ła o plonach w niewielkim stop-

niu. Początkowo głównym motorem 
wydajności była mechanizacja 
i nawożenie, a więc wprowadzanie 
przez rolnika zmian na polu w taki 
sposób, aby zapewnić roślinom opty-
malne warunki rozwoju.

W monokulturach intensywnie 
rozwinęły się jednak choroby roślin. 
W połowie ubiegłego wieku jako naj-
bardziej znaczący lider w produkcji 
rolniczej do gry weszła chemiczna 
ochrona roślin, a więc nadal zmiany 
środowiska na rzecz upraw. Jednak 
nie wszystko w środowisku można 
zmienić, a stosowana technika, nawo-
żenie i chemizacja sięgała kresu eko-
nomicznego uzasadnienia dla dalsze-
go wzrostu stosowania. Ponadto sto-
sowanie chemicznych środków 
ochrony roślin okazuje się niezwykle 
kosztowne dla rolnika. Dlatego rolni-
cy zaczęli zwracać większą uwagę na 
odmiany oporne na choroby, by w ten 
sposób ograniczyć liczbę zabiegów 
chemicznych. W drugiej połowie 
ubiegłego stulecia stopniowo znacze-
nia nabierało zatem odkrywanie 
nowych odmian, które w konkret-
nych warunkach środowiskowych 
potrafiły optymalnie, lub maksymal-
nie, je wykorzystać dla maksymaliza-
cji plonu i jego jakości. Już przed 20 
laty postęp odmianowy decydował 
w około 50% o wydajności uprawy. 
Obecnie w wysokoefektywnych 
i dobrze zorganizowanych gospodar-

stwach rolnych dobór odmianowy 
może w 70–80% mieć wpływ na uzy-
skanie oczekiwanego powodzenia 
uprawy, wielkości i jakości plonu.

Obecnie roczna liczba rejestrowa-
nych w Polsce i Europie nowych 
odmian jest dużo większa niż 
w końcu ubiegłego wieku. Jest duże 
zapotrzebowanie na nowe odmiany 
dostosowane do oczekiwań rolników 
i przemysłu. Dlatego w ostatnich 

latach hodowle roślin zaczęły nie-
zwykle intensywnie inwestować 
w swój warsztat pracy: w specjali-
styczny niezwykle kosztowny sprzęt 
polowy i laboratoryjny, szklarnie 
i nowe techniki hodowlane, aby 
przyspieszyć wyprowadzanie 
nowych odmian o oczekiwanych 
cechach, w specjalne programy kom-
puterowe wspierające hodowlę. Te 
działania, mimo że niezwykle kosz-
towne, przynoszą na tyle dużo 
nowych odmian, że każdy rolnik ma 

z czego wybrać odmianę optymalną 
dla warunków gospodarstwa. W kon-
sekwencji średnia plonów wciąż 
rośnie.

Trzeba jednak mieć świadomość, 
że największy postęp w tradycyjnym 
modelu hodowli roślin rolniczych 
już się dokonał. Plonowanie czołów-
ki nowo rejestrowanych odmian 
w najbliższych latach praktycznie 
będzie bardzo blisko teoretycznych 

możliwości danego gatunku. Dlatego 
przed hodowcami stoją nowe wyzwa-
nia, szczególnie dotyczące metod 
hodowli roślin i sprostania wpływo-
wi skutków zmian klimatycznych na 
zachowanie roślin.

Już teraz wprowadzajmy 
zmiany w sposobie 
gospodarowania

Zmiany klimatyczne postępują. 
Naiwny ten, kto wierzy, że zmniej-
szenie zużycia węgla, przeorientowa-

Czy hodowla nowych 
odmian roślin będzie jeszcze 
rolnikom potrzebna?

Dzięki profesjonalnej hodowli nowych odmian roślin rolniczych, 
w ciągu ostatniego stulecia co najmniej kilkakrotnie wzrosła ich 
wydajność i jakość, a także efektywność w produkcji żywności 
przetworzonej. Wydawać by się mogło, że osiągnęliśmy tyle, iż więcej 
się nie da. 100 lat temu przeciętnemu rolnikowi nawet się nie śniło, że 
można zebrać 10 ton pszenicy z hektara.

Hodowle roślin rolniczych od kilku lat 
zintensyfi kowały prace dla wyprowadzenia 
nowych odmian roślin rolniczych o zwiększonej 
odporności na niedobory wody. Proces ten 
jednak wymaga czasu, dużych nakładów pracy 
i środków fi nansowych.



nie zaopatrzenia w energię na źródła 
odnawialne, selekcja odpadów oraz 
wszelkie inne działania proekolo-
giczne odwrócą negatywne skutki 
ocieplenia klimatu. Jedynie możemy 
je spowolnić, a może nawet zatrzy-
mać ten proces. Dlatego każdy z nas 
powinien natychmiast zacząć od sie-
bie i swoich złych nawyków, aby 
ograniczyć ślad węglowy. Im szybciej 
tym lepiej, ale i tak to, co było już nie 
wróci. Usychają nie tylko uprawy. 
W tym roku byłem u rolników, któ-
rym z braku wody usychają stare 
zadrzewienia śródpolne. Dlatego 
należy mieć świadomość konieczno-
ści równoległego dostosowywania 
produkcji rolniczej do zmieniających 
się warunków środowiskowych. Fun-
damentalna jest zmiana rodzaju 
i sposobu wykonania zabiegów agro-
technicznych w taki sposób, aby 
maksymalnie oszczędzić zasoby 
wody w glebie. Na drugim miejscu 
stawiam odpowiedni dobór odmian 
roślin mniej wrażliwych na niedobo-
ry wody, a także poszukiwanie 
nowych gatunków roślin uprawnych, 

które są bardziej odporne na suszę. 
Na trzecim powszechną uprawę 
poplonów i międzyplonów popra-
wiających kulturę gleby, a przede 
wszystkim poprawiających zasob-
ność kompleksu sorpcyjnego gleby, 
aby wykorzystać jego zdolności do 
zatrzymywania wody. Permanentne 
niedobory wody w Polsce i okresowe 
susze nie napawają optymizmem. 
Powszechnie mówimy o konieczno-
ści prowadzenia małej i dużej reten-
cji wody, aby korzystać z tych zapa-
sów w okresach niedoboru. Bardzo 
słusznie i powinniśmy wnioski z tych 
dyskusji jak najszybciej urzeczywist-
nić w infrastrukturze produkcji rol-
niczej. 

Ze swej strony hodowle roślin 
rolniczych od kilku lat zintensyfiko-
wały prace dla wyprowadzenia 
nowych odmian roślin rolniczych 
o zwiększonej odporności na niedo-
bory wody. Proces ten jednak wyma-
ga czasu, dużych nakładów pracy 
i środków finansowych. Wyhodowa-
nie nowej odmiany to program wielo-
letni, który w przypadku sukcesu 

zapewni jej dostępność na rynku naj-
wcześniej po 7 latach. Koszty takiego 
programu hodowlanego to miliony 
euro. Póki co trzeba korzystać 
z odmian już istniejących jak najroz-
sądniej, dobierając do produkcji 
w swoim gospodarstwie również pod 
względem wymagań wodnych.

Jak korzystać z postępu 
odmianowego?
Łatwiej jest dostosować roślinę do 

środowiska niż odwrotnie, a każda 
nowa odmiana to innowacja. Hodow-
la nowych odmian roślin daje rolni-
kowi więcej niż postęp w innych 
dziedzinach agrotechniki. Co do 
zasady, nowe odmiany roślin rolni-
czych, to lepsze plony. Postęp wydaje 
się jednak mieć swoje granice. 
Hodowle roślin dwoją się i troją, aby 
wyprowadzać nowe odmiany, oporne 
na nowe warianty chorób i szkodni-
ków. Jest jednak jeszcze jedna, nie-
zwykle istotna przesłanka dla dalsze-
go postępu odmianowego w aspekcie 
oporności na choroby. Pozostałości 
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pestycydów, herbicydów i fungicy-
dów z każdym zabiegiem „dokładają 
się” do trucizn, które opadają na Zie-
mię wraz z innymi pyłami cywiliza-
cyjnymi jak spaliny i opad poprze-
mysłowy. Dla Ziemi te zanieczysz-
czenia są kosztem o znaczeniu egzy-
stencjalnym. Tak więc na postępie 
odmianowym oszczędzać nie wolno. 

Dlatego warto wymieniać mate-
riał siewny co dwa lata, kupując 
kwalifikowany materiał siewny. 
Wówczas możliwe jest utrzymanie 
plantacji w dobrej zdrowotności 
i zaoszczędzenie na kosztach opry-
sków chemicznych. Najlepiej jednak 
siać tylko kwalifikowany materiał 
siewny. Najwyższej jakości. Profesjo-
nalnie wyczyszczony i zaprawiony. 
Twoja plantacja będzie zabezpieczo-
na przed chorobami i szkodnikami 
już od pierwszych dni istnienia.

Kwalifikowany materiał siewny 
jest środkiem produkcji znacznie 
tańszym od nawozów i środków 
ochrony, a jego wpływ na wielkość 
i jakość zbioru jest znacznie większy 
niż jakiegokolwiek innego czynnika 

agrotechnicznego. Praktycznie w każ-
dym przypadku kwalifikowany mate-
riał siewny, choć z pozoru droższy, 
faktycznie jest tańszy od użytego do 
siewu materiału z własnego zbioru. 
Oczywiście koszt produkcji, trans-
portu oraz marża powodują, że za 
kwalifikat trzeba zapłacić cenę 
2–3 razy wyższą niż za materiał 
paszowy, lecz i uzyskane korzyści są 
relatywnie większe: korzystamy 
z postępu biologicznego; otrzymuje-
my gwarancję wysokiej jakości i toż-
samości pożądanej odmiany; może-
my precyzyjnie siać według normy 
dostosowanej do stanowiska; może-
my ograniczyć ilość siewu na 1 ha, 
gdyż nie siejemy śmieci, a jedynie 
profesjonalnie wyczyszczone, zapra-
wione i świetnie kiełkujące nasiona, 
zabezpieczone przed chorobami 
odglebowymi, i szkodnikami; zysku-
jemy  jednorodny i zdrowy łan, co 
pozwala na wyższą masę i jakość 
zbioru, a także na ograniczenie 
wydatków na ochronę chemiczną 
plantacji. Przyrost i zdrowotność 
plonu ze sporą nawiązką równoważą 

nakład poniesiony na zakup kwalifi-
katu.

Jeśli jednak ktoś uparcie uważa, że 
kwalifikat jest zbyt drogi i będzie siał 
„swoje”, ma obowiązek uszanowania 
faktu ochrony prawnej odmian roślin. 
Naruszenie wyłącznego prawa podle-
ga prawu karnemu. Dlatego każdy 
koniecznie musi wiedzieć, że naru-
szeniem wyłącznego prawa jest:

1. Siew nabytego (kupno, wymia-
na, darowizna itp.) ziarna paszowego 
lub konsumpcyjnego odmiany obję-
tej ochroną prawną. Do siewu takich 
odmian można kupować wyłącznie 
kwalifikowany materiał siewny. 
Dotyczy to każdego gospodarstwa, 
niezależnie od jego powierzchni.

2. Oferowanie z przeznaczeniem 
do siewu odmiany objętej ochroną 
prawną bez pisemnej licencji od 
hodowcy. Oferować i sprzedawać do 
siewu można wyłącznie kwalifikowa-
ny materiał siewny, po uprzednim 
uzyskaniu pisemnej zgody (licencji) 
od hodowcy. Dotyczy to każdego 
gospodarstwa, niezależnie od jego 
powierzchni, a także jakiegokolwiek 
innego podmiotu.

Gdyby nie ustawowy zapis o moż-
liwości użycia do siewu materiału 
z własnego zbioru niektórych gatun-

ków, siew odmian objętych ochroną 
prawną byłby możliwy tylko i wyłącz-
nie jako licencjonowany, kwalifiko-
wany materiał siewny. W ramach 
odstępstwa rolnego rolnicy mogą 
siać własne zbiory chronionych 
odmian zbóż, rzepaku, niektórych 
roślin strączkowych, ziemniaków bez 
pisemnej zgody hodowcy. Rolnik 
w zamian ma obowiązek uiszczenia 
opłaty w wysokości 50% stawki 
licencyjnej dla hodowcy za skorzy-
stanie z tego przywileju. 

Paweł Kochański

Kwalifi kowany materiał siewny jest środkiem 
produkcji znacznie tańszym od nawozów 
i środków ochrony, a jego wpływ na wielkość 
i jakość zbioru jest znacznie większy niż 
jakiegokolwiek innego czynnika
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Susza jest jednak szczególnie groź-
na na glebach lekkich, gdzie bar-

dzo szybko następują straty wody, 
również w wyniku utrudnionego pod-
siąku z głębszych warstw. Z kolei gleby 
ciężkie po dłuższym okresie deficytu 
wody ulegają  charakterystycznym, 
często głębokim spękaniom, które 
dodatkowo przesuszają glebę i rośliny 
oraz uszkadzają ich system korzenio-
wy. Wobec postępujących, niekorzyst-
nych zmian klimatu, generalnych 
recept na suszę (poza kosztownym 
nawadnianiem)  nie ma, można jedy-
nie łagodzić jej negatywne skutki, 
o czym szerzej w poniższym artykule.

Gleby strukturalne z wysoką 
zawartością próchnicy lepiej 
zaopatrują rośliny w wodę 

Ponad 60% gleb Polski wykazuje 
zbyt duże zakwaszenie, niską zawar-

tość materii organicznej i składników 
pokarmowych, a przy tym (w gle-
bach lekkich) niewielką zawartość 
frakcji ilastej. Prowadzi to do dużej 
przepuszczalności wodnej tych gleb, 
ponieważ wykazują one małą zdol-
noś jej retencji. By zapewnić w okre-
sie wegetacji w miarę dobre zaopa-
trzenie roślin w wodę, należy dążyć 
do uzyskania wysokiej żyzności 
i urodzajności gleb poprzez:
-  uzyskanie w miarę wysokiej 

zawartości próchnicy,
-  uzyskanie i utrwalenie gruzełko-

watej struktury,
-  uzyskanie optymalnego odczynu 

(pH) i zasobności w składniki 
pokarmowe.
Pod pojęciem żyzności należy 

rozumieć zespół fizycznych, chemicz-
nych i biologicznych właściwości 
gleby, które umożliwiają zaspokoje-

nie podstawowych potrzeb życio-
wych roślin, w tym zaopatrzenie 
w wodę. Gleba żyzna jest z natury 
urodzajna, a przy tym:
– łatwiejsza w uprawie. Na glebach-

ciężkich bardziej rozluźniona, 
podczas gdy na lekkich – piasz-
czystych, zwięźlejsza. Lepiej 
wówczas gromadzi wodę i skład-
niki pokarmowe, mniej zaskoru-
pia się po ulewnych deszczach, 
co ułatwia wschody, bądź przyję-
cie wysadzonej rozsady, jak też 
rozrost systemu korzeniowego,

– są w niej właściwe relacje między 
wodą a powietrzem, łatwiejszy 
podsiąk wody podczas suszy oraz 
jej gromadzenie i przesiąkanie po 
nadmiernych opadach, 

– ułatwia mineralizację i humifika-
cję wnoszonych do gleby substan-
cji organicznych w związki próch-

Jak łagodzić skutki suszy?
Długotrwały niedobór opadów, przy wysokich temperaturach i dużym 
nasłonecznieniu, prowadzą do defi cytu wody w glebie i roślinach, co 
skutkuje zahamowaniem ich wzrostu i przyspieszonym rozwojem („starają” 
się wydać plon zanim zginą z braku wody), a w konsekwencji spadkiem 
plonu i pogorszeniem jego jakości. Nadmierne przesuszenie gleby utrudnia 
też rozrost systemu korzeniowego roślin, szczególnie na glebach zwięzłych, 
co przekłada się na gorszą dostępność składników pokarmowych z gleby 
i zakłóca przebieg wegetacji roślin.
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niczne, magazynujące wodę 
i składniki mineralne. Aktywną 
rolę w tych przemianach przej-
mują wówczas pożądane mikro-
organizmy, głównie bakterie,

– umożliwia uzyskiwanie wysokich 
oraz stabilnych w wieloleciu plo-
nów.
Gleba żyzna posiada uregulowane 

stosunki powietrzno-wodne, głównie 
dzięki uzyskaniu gruzełkowatej 
struktury, co gwarantuje m.in. opty-
malny odczyn, tj. lekko-kwaśny 
(pH 5,5–6,5) na glebach lżejszych lub 
obojętny (6,6–7,2) na zwięźlejszych. 
Ważną i podstawową cechą gleby 
żyznej jest też w miarę wysoka zawar-
tość próchnicy, w glebach lekkich 
powyżej 1,5%, zaś w średnich i zwię-
złych ponad 2%. Cechuje ją też śred-
nia lub wysoka zasobność w przy-
swajalne formy składników pokar-
mowych. 
Żyzność kształtowana jest zarów-

no przez skałę macierzystą, z której 
powstała gleba, przebieg opadów 
i temperatur, rzeźbę terenu, jak też 
wieloletnią działalność rolnika. 
W odniesieniu do rodzaju i gatunku 
gleby, o żyzności decyduje jej skład 
granulometryczny, głównie udział 
części spławialnych (o średnicy poni-
żej 0,02 mm), a wśród nich najdrob-
niejszej frakcji – iłu koloidalnego 
(poniżej 0,002 mm). Frakcja ta 
w decydującym stopniu wpływa na 
zwięzłość gleby oraz jej właściwości 
wodne i sorpcyjne. Zbyt duża zawar-
tość części ilastych czyni glebę zwię-
złą, mażącą się w uprawie na mokro 
i zbrylającą przy niedoborze wody. 
Są to gleby ciężkie w uprawie, na 
ogół zimne, choć o dużym potencjale 
plonowania. Z kolei niewielka zawar-
tość w glebie iłu koloidalnego czyni 
glebę lekką w uprawie, ale słabo 
magazynującą wodę i składniki 
pokarmowe. 

Podczas zalewowego nawadnia-
nia pól (także zraszaczami) i rosną-
cych na niej roślin (najlepiej w godzi-
nach wieczornych), należy jednora-
zowo dostarczać wodę w większych 
ilościach, by głębiej zwilżyć glebę (co 
najmniej 5–10 cm warstwę), a nie 
jedynie powierzchniowo, jak się to 
często praktykuje, np. w uprawach 
warzywnych, w ogródkach przydo-
mowych, na działkach, itp. Rzadsze 
a głębsze nawilgotnienie gleby daje 
zdecydowanie lepsze wyniki plono-

twórcze, ale też ekonomiczne 
(poświęcony czas i wydatek wody), 
niż częste, ale powierzchowne. Po 
wykonaniu tej czynności, celowe jest 
zruszenie wierzchniej warstwy gleby, 
by zapobiec stratom wody z głęb-
szych warstw i dostarczyć powietrze 
do systemu korzeniowego roślin. 
Oczywiście po zamontowaniu wod-
nej instalacji kroplującej, ta czynność  
jest łatwiejsza w realizacji, a przy 
tym  prowadzona zwykle w godzi-
nach nocnych, by nie tracić bezpro-
duktywnie wody w wyniku parowa-
nia. 

Próchnica, a zwłaszcza jej główny 
składnik – kwasy humusowe oraz 
odpowiedni odczyn kształtują pożą-

daną strukturę gruzełkowatą gleb 
mineralnych, dzięki czemu optyma-
lizują ich stosunki powietrzno-wod-
ne. Związki próchniczne gromadzą 
bowiem 3–5 krotnie więcej wody  
dostępnej dla roślin niż same ważą. 
Jest to szczególnie ważne w latach 
lub w okresach z jej niedoborem, 
a takie coraz częściej występują 
w naszym klimacie. Poza tym pojem-
ność sorpcyjna związków próchnicz-
nych, czyli zdolność zatrzymywania 
(sorbowania) i uwalniania do roz-
tworu przyswajalnych dla roślin 
składników pokarmowych, przewyż-
sza 5–10 krotnie pojemność sorpcyj-
ną części mineralnej gleb.  Związki 
próchniczne zwiększają też istotnie 
właściwości buforowe gleb, czyli ich 
odporność na gwałtowne (niepożąda-
ne) zmiany wartości pH, zarówno 
w sensie zakwaszania, jak też alkali-
zacji (przewapnowania) gleb. Korzyst-
nie wpływają także na aktywność 
biologiczną gleb. Namnażają są wów-
czas w większej ilości pożądane bak-

terie saprofityczne, będące antagoni-
stami patogenów chorób roślinnych. 

Wpływ rolnika w tworzeniu 
żyznej gleby, dobrze 
magazynującej wodę 

Działalność rolnika w podnosze-
niu, a następnie stabilizacji żyzności 
gleby powinna się przejawiać poprzez 
racjonalne nawożenie organiczne 
i mineralne, w tym wapnowanie, szer-
szy asortyment uprawianych roślin, 
w tym wieloletnich oraz zabiegi upra-
wowe. W glebie zachodzą ciągłe zmia-
ny biologiczne i chemiczne, decydu-
jące o tworzeniu  i rozkładzie (minera-
lizacji) związków próchnicznych. 
Próchnica tworzona jest z wnoszo-

nych nawozów i odpadów organicz-
nych w postaci obornika, gnojowicy, 
kompostów, nawozów zielonych, 
resztek pożniwnych i ubocznych 
(słoma zbóż, rzepaku, roślin strączko-
wych, liści buraka, łodyg tytoniu 
i chmielu, rozdrobnionych łodyg 
i liści malin). W największym stopniu 
wzbogaca glebę w substancję orga-
niczną obornik, tylko w nieco mniej-
szym zakresie przyorane liście bura-
ków  oraz uprawiane w wieloletniej 
monokulturze trawy i bobowate drob-
nonasienne oraz ich mieszanki. 
W mniejszym, ale w znaczącym stop-
niu na tworzenie próchnicy oddziału-
ją także jednoroczne rośliny strączko-
we oraz  różnego rodzaju międzyplo-
ny. Na ogół zubażają glebę w substan-
cję organiczną warzywa, w tym ziem-
niaki oraz kukurydza zbierana na 
kiszonkę, a także (przy zbiorze z pola 
słomy) rośliny zbożowe i rzepak. 
Około 60% gruntów ornych w naszym 
kraju wykazuje niską zawartość 
próchnicy. 

Próchnica, a zwłaszcza jej główny składnik – 
kwasy humusowe oraz odpowiedni odczyn 
kształtują pożądaną strukturę gruzełkowatą 
gleb mineralnych, dzięki czemu optymalizują ich 
stosunki powietrzno-wodne. Związki próchniczne 
gromadzą bowiem 3–5 krotnie więcej wody  
dostępnej dla roślin, niż same ważą. 



Stymulacja aminokwasami 
Agro-Sorb Folium upraw ozimych

Zastosowanie aminokwasów w uprawach ozimin dosko-

nale zwiększa siłę i wigor roślin dzięki czemu rośliny 

budują większy i silniejszy system korzeniowy. Siłę oddzia-

ływania aminokwasów mierzy się poprzez obserwację 

systemu korzeniowego roślin. Efekty można zaobserwo-

wać już po ok. 5–10 dniach od zastosowania aminokwa-

sów. 

U zbóż potraktowanych aminokwasami obserwuje się 

bardziej rozbudowany system korzeniowy, dłuższe korze-

nie sięgające głębiej od roślin kontrolnych nawet o 20 cm 

(gdzie korzenie w kontroli mają tylko po ok 5–8cm długo-

ści). Przypomnijmy, że aminokwasy możemy stosować 

w fazie 3–8 liści. 

Dodatkowym efektem zastosowania aminokwasów jesie-

nią jest pogrubienie szyjki korzeniowej, łodygi oraz pogru-

bienie liści. Energia zakumulowana w takiej roślinie dosko-

nale przygotowuje zboża do przezimowania oraz daje siłę 

i wigor, dzięki czemu rośliny lepiej przezimują, a wiosną 

mają lepszy start podczas wznowienia wegetacji. Rośliny 

lepiej ukorzenione są mniej podatne na stres związany 

z ewentualnym niedoborem lub nadmiarem wody oraz 

lepiej i więcej przyswajają składników pokarmowych 

zawartych w ziemi. 
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www.agro-sorb.com
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Według prof. Kusia, przy jej zawar-
tości na poziomie 2%, w warstwie 
gleby do 30 cm, znajduje się 96 t/ha 
próchnicy. Produkcja ziemniaków 
i warzyw powoduje w okresie rocz-
nym zubożenie gleby w substancję 
organiczną przeciętnie o 1 t, kukury-
dzy na kiszonkę o 0,8 t, zaś zbóż 
(zebrana słoma) o 0,4 t w przeliczeniu 
na 1 ha. Z kolei rośliny wieloletnie 
wzbogacają glebę w substancję orga-
niczną średnio o 0,8 t, strączkowe 
o 0,16 t, międzyplony o 0,1–0,25 t, 
dawka 5 t słomy zbożowej lub rzepa-
kowej o 0,5 t, zaś obornik w dawce 
25–40 t o 1,1–1,8 t. 

Gleba żyzna tworzona jest też 
w wyniku tzw. konserwującej upra-
wy. Polega ona na długotrwałym 
utrzymywaniu powierzchni gleby 
pod różnego rodzaju okrywami roślin-
nymi, tworzonymi przez międzyplo-
ny lub resztki pożniwne, wymieszane 
(lub nie) z wierzchnią warstwą gleby, 
bez jej odwracania pługiem. Jest on 
zastąpiony narzędziami spulchniają-
cymi. Dzięki temu wzrasta w glebie, 
zwłaszcza w jej wierzchniej warstwie 
zawartość materii organicznej, w tym 
próchnicy, a w efekcie jej żyzność. 
Mniejsze są też straty wody, mniejsze 
nakłady energetyczne na uprawę 

gleby oraz ograniczona erozja wodna 
i wietrzna. 

Ze strony rolnika w celu zabezpie-
czenia się przed negatywnymi skutka-
mi suszy, istotna jest  racjonalna agro-
technika, w tym zabiegi uprawowe 
i pielęgnacyjne w okresie wegetacyj-
nym i pozawegetacyjnym roślin, 
zmierzające do gromadzenia wody 
i oszczędzające jej zapasy. W tym celu 
należy ograniczać przede wszystkim 
liczbę zabiegów uprawowych, zwłasz-
cza głębiej wykonywanych, do nie-
zbędnego minimum. Każda głębsza 
uprawa, zwłaszcza orka, przerywa 
wprawdzie podsiąk wody i jej straty 
z głębszych warstw, ale jednocześnie 
przesusza wyoraną warstwę gleby. 
Wyjątkiem jest orka przedzimowa pod 
rośliny jare, która sprzyja gromadze-
niu wody z opadów zimowych. 
W związku z tym po zbiorach zbóż 
i rzepaku, wskazane jest w miarę 
szybkie wykonanie podorywki lub 
wymieszanie pociętej słomy 
z wierzchnią warstwą gleby broną 
talerzową lub innym narzędziem, 
w celu przerwania podsiąku i paro-
wania wody z głębszych warstw. Celo-
wy w tym okresie może być też 
natychmiastowy wysiew niektórych 
międzyplonów, np. z udziałem roślin 
strączkowych (do 10 VIII). 

Przed wysiewem nasion należy  
spulchnić glebę jedynie na głębokość 
ich siewu, by je następnie umieścić 
na wilgotnym podłożu, ułatwiającym 
podsiąk wody do kiełkujących nasion. 
W przypadku wysadzanej rozsady 
glebę należy spulchnić nieco głębiej, 
by umożliwić jej prawidłowe wysa-
dzenie i przyjęcie.  Przy uprawie 
roślin w szerokich rzędach (okopo-
we, warzywa, kukurydza, tytoń, 
chmiel, niekiedy też rzepak, gryka 
i niektóre inne rośliny), należy starać 
się w okresie posusznym, by uprawki 
międzyrzędowe, związane z likwida-
cją chwastów i zaskorupieniem gleby, 
także obredlaniem ziemniaków, pro-
wadzić w miarę płytko. Chodzi o to, 
by zruszona i pozbawiona wody 
wierzchnia warstwa gleby, stanowiła 
skuteczną izolację przed jej stratami 
z głębszych poziomów. Dotyczy to 
także wiosennego zabiegu włókowa-
nia i bronowania przed wysiewem 
lub sadzeniem rozsady roślin jarych. 
Oczywiście w okresach z nadmiarem 
opadów, należy głębiej zruszyć 
i spulchnić glebę, w celu jej napo-

Każda głębsza uprawa, zwłaszcza orka, przerywa 
wprawdzie podsiąk wody i jej straty z głębszych 
warstw, ale jednocześnie przesusza wyoraną 
warstwę gleby. Wyjątkiem jest orka przedzimowa 
pod rośliny jare, która sprzyja gromadzeniu wody 
z opadów zimowych. 





26

wietrzenia i pozbycia się  nadmiaru 
wody, wykonując ten zabieg przy 
optymalnej wilgotności gleby. Jednak 
również wówczas trzeba mieć na 
uwadze fakt, iż po okresie nadmiaru 
opadów przychodzi zwykle okres ich 
niedoboru, a więc nie można wody 
bezproduktywnie tracić. 

W naszych warunkach klimatycz-
nych, na ogół istotnie lepsze wyniki 
w plonach, uzyskuje się z uprawy 
zbóż ozimych, ewentualnie przewód-
kowych, czyli niektórych odmian 
pszenic jarych, wysiewanych w listo-
padzie. Powodem jest zazwyczaj 
znacznie większa wrażliwość form 
jarych, wysiewanych wiosną, na 
występujący w okresie wiosenno-let-
nim niedobór wody. Poza tym w przy-
padku uprawy roślin jarych, należy 
pamiętać o płytkim zruszeniu wierzch-
niej warstwy gleby przed wysiewem 
nasion oraz w miarę wczesnym wysie-
wie. Nawozy fosforowo-potasowe 
oraz częściowo magnez i siarkę, lepiej 
wysiać jesienią pod orkę zimową, 
ewentualnie  międzyplon, niż wiosną,  
przed wysiewem nasion. Przesuszają 
one dodatkowo glebę i są w niewiel-
kim stopniu wykorzystane przez rośli-
ny, zwłaszcza fosfor i potas.  

Korzystny wpływ 
preparatów doglebowych na 
właściwości wodne gleb

W ofercie handlowej znajdują się 
też specjalistyczne preparaty popra-
wiające właściwości fizyczne (w tym 
wodne), chemiczne i biologiczne gleb, 
a w konsekwencji stymulujące wzrost 
i rozwój roślin. Autor niniejszego opra-

cowania zaleca jeden z następujących 
tego typu preparatów doglebowych, 
oferowanych na naszym rynku: Akra 
Kombi, Humac Agro, Humus Active, 
Totalhumus, Totalsoil, Petro 330 ST 
bio, PRP Sol, Solactiv Evo,  Rosahu-
mus. Jak wynika z wielu badań, po 
2–3 letnim okresie ich stosowania, 
w przypadku wielu z nich, można 
liczyć  na wyraźną poprawę żyzności 
gleb, a w konsekwencji na wzrost plo-
nów i poprawę ich jakości. Preparaty te 
zawierają z reguły kwasy humusowe 
i fulwowe, czyli główne składniki 
próchnicy glebowej, niekiedy też inne 
substancje, np. zeolit, krzemionkę oraz 
składniki pokarmowe. Po wniesieniu 
do gleby oddziałują próchnico- i struk-
turotwórczo, a przy tym stabilizują 
(utrzymują) na pożądanym poziomie 
odczyn gleby oraz korzystnie wpływa-
ją na jej właściwości wodne oraz przy-
swajalność zawartych i wnoszonych 
do gleby składników pokarmowych, 
także ze związków trudno dostępnych, 
np. fosforanów. Poza tym korzystnie 
oddziałują na biologiczne właściwości 
gleby, czyli rozwój pożądanych, mikro-
organizmów (bakterii, promieniow-
ców, grzybów) i dżdżownic, tworzą-
cych żyzną i urodzajną glebę.

Cennym składnikiem, zawartym 
w niektórych z tych preparatów (Akra 
Kombi i Solactiv Evo) jest niedocenia-
ny w rolnictwie, a poprawiający istot-
nie właściwości gleby, minerał z grupy 
glinokrzemianów – zeolit. Jego zalety 
można scharakteryzować następująco:
– oddziałuje strukturotwórczo, 

głównie na lżejszych, ale też 
zwięźlejszych glebach,

– wiąże składniki pokarmowe, zapo-
biegając ich stratom w wyniku 
wymywania, jak też uruchamia je 
dla roślin z form trudno dostęp-
nych, 

– magazynuje wodę, dzięki czemu 
niweluje stres wodny roślin 
w okresie suszy,

– zwiększa istotnie pojemność sorp-
cyjną i wodną gleby, dzięki czemu 
korzystnie oddziałuje na gospo-
darkę wodno- powietrzną gleby 
i wykorzystanie składników pokar-
mowych,

– korzystnie wpływa na właściwości 
buforowe gleb, czyli niepożądane 
zmiany wartości pH.   

– ułatwia ukorzenienie roślin oraz 
uodparnia je na patogeny chorób 
grzybowych.
W podsumowaniu należy pod-

kreślić, iż gleby żyznej, czyli struk-
turalnej, z optymalnym odczynem 
i wysoką zasobnością w składniki 
pokarmowe i związki próchniczne, 
dobrze magazynującej wodę, nie da 
się „stworzyć” w przeciągu roku. Jest 
to proces wieloletni, ale gwarantują-
cy w przyszłości satysfakcję z wyko-
nanej pracy w postaci wysokich 
i stabilnych w wieloleciu  plonów, 
mniej uzależnionych od przebiegu 
pogody w okresie wegetacyjnym 
roślin. 

    prof. dr hab. Czesław Szewczuk
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 
dr inż. Marzena Tomaszewska

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Chelmie

Około 60% gruntów ornych 
w naszym kraju wykazuje niską 
zawartość próchnicy. 
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Szacuje się, że powierzchnia gleb 
zakwaszonych wynosi ok. 7 mln 

ha.   Największym udziałem gleb kwa-
śnych i bardzo kwaśnych charaktery-
zują się województwa: łódzkie, mało-
polskie i podkarpackie i mazowieckie 
(rys. 1).

W Polsce zakwaszenie gleb 
w dużym stopniu wynika ze specyfiki 
procesu glebotwórczego i rodzaju skał 
macierzystych, z których została utwo-

rzona pokrywa glebowa. Ponad 90% 
powierzchni kraju zajmują gleby polo-
dowcowe lekkie i bardzo lekkie, wytwo-
rzone z kwaśnych skał osadowych, 
okruchowych luźnych przyniesionych 
przez lodowce ze Skandynawii. Gleby 
lekkie są łatwo przepuszczalne dla 
wody, która przemywając profil glebo-
wy wymywa zeń składniki mineralne, 
w tym wapń i magnez – pierwiastki  
neutralizujące kwasy mineralne i orga-
niczne obecne w glebie. 

Szacunkowe straty wapnia z gleby 
w wyniku wymywania wynoszą od 
100 do 250 kg z 1 ha rocznie, a magne-
zu od 20 do 40 kg. Ubytek tych pier-
wiastków z gleby powinien być 
rekompensowany poprzez stosowa-
nie wapna nawozowego  aby prze-
ciwdziałać procesowi dalszego 
zakwaszania. 

 Na odczyn gleby duży wpływ 
wywiera także działalność człowie-
ka: przemysł i komunikacja emitują-

ce substancje kwasotwórcze, a także 
nawożenie użytków rolnych. Naj-
większy udział (ok. 60% N) w struk-
turze zużycia nawozów azotowych 
mają saletra amonowa i mocznik. 
Oba nawozy charakteryzują się rów-
noważnikiem wapniowym równym 
-1. To znaczy, że dla zrównoważenia 
zakwaszającego działania 1 kg azotu 
w takim nawozie potrzebne jest 
zastosowanie 1 kg CaO.  Aktualnie 
zużycie nawozów azotowych sięga 

Wapnowanie regeneruje gleby 
i chroni środowisko

Problem zakwaszenia w Polsce dotyczy 57% próbek glebowych 
pobranych i przeanalizowanych w latach 2014–2015 na obszarze 
całego kraju w liczbie blisko 55 tys. Przeprowadzone badania 
pokazały, że 29% próbek charakteryzowało się odczynem bardzo 
kwaśnym (pH poniżej 4,5), a dalsze 28% odczynem kwaśnym 
(pH 4,6–5,5). 

Rys. 1. Udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w województwach. Źródło: IUNG-PIB

Aktualnie zużycie 
nawozów azotowych 
sięga 80 kg N/ha, czyli 
dla zneutralizowania 
ich działania 
zakwaszającego na 
1 ha użytków rolnych 
należałoby każdego roku 
zastosować 80 kg CaO. Średnio dla Polski – 57,2 proc.

< 50,0
50,0–55,0
55,1–60,0
60,1–65.0
> 65,0

% gleb
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80 kg N/ha, czyli dla zneutralizowa-
nia ich działania zakwaszającego na 
1 ha użytków rolnych należałoby 
każdego roku zastosować 80 kg 
CaO. 

Zatem, aby przeciwdziałać zakwa-
szaniu gleb, wynikającemu z przy-
czyn naturalnych i antropogenicz-
nych, na 1 ha użytków należy  corocz-
nie stosować ok. 220 do 350 kg CaO 
na 1 ha (880–1400 kg  na 1 ha w cyklu 
czteroletnim). Natomiast dla uzyska-
nia poprawy odczynu gleb kwaśnych 
konieczne jest zastosowanie znacznie 
wyższych dawek wapna. Ich wiel-

kość zależy od potrzeb wapnowania, 
o których decyduje aktualny odczyn 
(pH) oraz kategoria agronomiczna 
gleby (tab. 1 i 2).

W wyniku transformacji gospo-
darczej w końcu ubiegłego wieku 
dotacje państwowe do wapna nawo-
zowego zostały zniesione. To spowo-
dowało znaczący wzrost kosztów 
zabiegu wapnowania, a w efekcie 
spadek zużycia nawozów wapnio-
wych z ok. 180 kg CaO na 1 ha rocz-
nie na początku lat 90. do niespełna 
40 kg CaO na 1 ha w pierwszej deka-
dzie tego  wieku.  W ostatnich latach 
zużycie wapna waha się pomiędzy 

50 a 60 kg CaO na 1 ha rocznie,  co 
stanowi mniej niż 20%  potrzeb.  

Zakwaszenie gleb jest czynnikiem 
silnie hamującym  wzrost i rozwój 
roślin uprawnych, co przekłada się 
na słabe wykorzystanie składników 
pokarmowych dostarczanych 
w nawozach. Skutkiem tego  jest 
niska efektywność nawożenia i duże 
straty składników pokarmowych nie-
wykorzystanych przez rośliny. Doty-
czy to w szczególności azotu,   który 
pozostawiony w glebie łatwo ulega 
wymywaniu do wód podziemnych. 
Regulacja odczynu gleby jest zatem 

jednym z najważniejszych czynni-
ków ograniczających  straty azotu 
z rolnictwa i jego niekontrolowane 
rozpraszanie w środowisku. 

Podjęty w roku bieżącym prioryte-
towy „Ogólnopolski program regene-
racji  środowiskowej gleb poprzez ich 
wapnowanie” jest znakomitym narzę-
dziem wspierającym realizację celu 
nakreślonego przez tzw. dyrektywę 
azotanową, jakim jest zmniejszenie 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych 
do wód. 

Regulacja odczynu wszechstron-
nie korzystnie  oddziałuje  na  środo-
wisko glebowe, m.in.   poprawia 

strukturę i zwiększa zdolności sorp-
cyjne gleby, podnosi aktywność 
mikrobiologiczną, a w konsekwencji 
zmniejsza emisję tzw. gazów cieplar-
nianych do atmosfery, co jest celem 
dyrektywy w sprawie redukcji krajo-
wych emisji niektórych rodzajów 
zanieczyszczeń atmosferycznych 
(tzw. dyrektywa NEC). 

Ukierunkowany na cele związane 
z ochroną środowiska naturalnego 
„Ogólnopolski program regeneracji  
środowiskowej gleb poprzez ich wap-
nowanie” jest finansowany ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.   

Program polega na dofinansowa-
niu zakupu nawozów wapniowych 
w ilościach zgodnych z zaleceniami, 
dla gospodarstw o powierzchni użyt-
ków rolnych do 75 ha. 

Podstawą wyliczenia dawek 
nawozów wapniowych jest określe-
nie  odczynu gleby na podstawie 
reprezentatywnej próbki  pobranej 
z pól należących do podmiotu wnio-
skującego o dofinansowanie. Pobór 
próbek można wykonać samodziel-
nie lub zlecić okręgowej stacji che-
miczno-rolniczej. Jedna próbka gle-
bowa reprezentuje powierzchnię 
gruntów nie większą niż 4 ha o zbli-
żonych warunkach przyrodniczych. 
Próbka reprezentatywna musi być 
przygotowana poprzez zmieszanie  
co najmniej 20 próbek pierwotnych 
w przypadku gruntów ornych na gle-
bach mineralnych  lub co najmniej 
40 próbek w przypadku gleb orga-
nicznych i użytków zielonych. Prób-

Tabela 1. Ocena potrzeb wapnowania gleb

Ocena potrzeb 
wapnowania

Kategoria agronomiczna gleby

bardzo lekka lekka średnia ciężka

Odczyn (pH w KCl)

Konieczne do 4,0 do 4,5 do 5,0 do 5,5

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

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

Ograniczone 5,1–5,5 5,6–6,0 6,1–6,5 6,6–7,0

Zbędne od 5,6 od 6,1 od 6,6 od 7,1

Tabela 2. Zalecane dawki wapna nawozowego w t CaO na 1 ha co 4 lata 

Potrzeby wapnowania
Kategoria gleby

bardzo lekka lekka średnia ciężka

Konieczne 3,0 3,5 4,5 6,0

Potrzebne 2,0 2,5 3,0 3,0

Wskazane 1,0 1,5 1,7 2,0

Ograniczone - - 1,0 1,0

Szacunkowe straty wapnia z gleby w wyniku 
wymywania wynoszą od 100 do 250 kg z 1 ha 
rocznie, a magnezu od 20 do 40 kg.
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ki pierwotne należy pobrać w róż-
nych miejscach z całej powierzchni  
pola (rys. 2) z warstwy gleby o miąż-
szości 20 cm. Poboru próbek doko-
nuje się przy pomocy  laski glebowej 
(fot.), a w przypadku jej braku przy 
użyciu szpadla. Próbkę reprezenta-
tywną z każdego pola należy odpo-
wiednio zabezpieczyć przed rozsy-
paniem (pudełko tekturowe lub 
mocny woreczek) i dobrze oznako-
wać (numer lub nazwa pola czy 
działki ewidencyjnej, z której próbka 
pochodzi). Pobrane próbki należy 
przekazać do okręgowej stacji che-
miczno-rolniczej lub innego labora-
torium posiadającego akredytację  
w zakresie agrochemicznych badań 
gleby, celem określenia odczynu. 
W przypadku gleb o pHKCl mniej-
szym lub równym 5,5 rolnik może 
ubiegać się o dofinansowanie zaku-
pu wapna przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Do wniosku załącza 
się opinię okręgowej stacji chemicz-
no-rolniczej o potrzebach wapnowa-
nia i ilości wapna niezbędnej dla 
przeprowadzenia zabiegu wapnowa-

nia w gospodarstwie oraz fakturę 
potwierdzającą dokonanie zakupu 
nawozu. 

Okres późnego lata po zbiorach, 
przed siewem nawozów pod oziminy 
to najlepszy czas na pobranie próbek 
glebowych. Zlecając ich analizę nie 

Rys. 2.  Proponowane schematy poboru próbek pierwotnych gleby. Źródło: PN-R-04031

Laski glebowe do poboru próbek glebowych z warstwy ornej. Fot: T. Jadczyszyn 

ograniczajmy się wyłącznie do ozna-
czenia odczynu. Warto jednocześnie 
określić zawartość w glebie najważ-
niejszych składników pokarmowych 
roślin:  fosforu, potasu i magnezu. 
Rozeznanie zasobności gleb pozwoli 
zracjonalizować zarządzanie nawo-

zami w gospodarstwie, co niewątpli-
wie przyniesie pozytywne skutki 
produkcyjne i ekonomiczne, ale także 
środowiskowe. Stosowanie nawozów 
bez znajomości zasobów glebowych 
prowadzi do powstawania  nadmia-
rów lub niedoborów poszczególnych 
składników.  Niekorzystnym zjawi-
skiem w polskim rolnictwie jest nara-
stający  deficyt potasu w stosunku do 
azotu i fosforu. Trzeba na ten fakt 
zwracać uwagę zwłaszcza  gospodar-
stwach stosujących regularnie nawo-
zy wieloskładnikowe o ustalonym  
stosunku N:P:K. Składniki pokarmo-
we stosowane w niewłaściwych pro-
porcjach nie mogą być efektywnie 
wykorzystane przez rośliny i stają się 
obciążeniem dla środowiska.  

Szczegółowe informacje o „Ogól-
nopolskim programie regeneracji  
środowiskowej gleb poprzez ich wap-
nowanie” są dostępne na stronie 
internetowej Krajowej Stacji Che-
miczno-Rolniczej.

dr inż. Tamara Jadczyszyn
Instytut Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa – Państwowy 
Instytut Badawczy w Puławach

Opracowanie wykonano w ramach zadania 1.6 Programu Wieloletniego IUNG-PIB 



Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszo-
nych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Wnio-

ski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb  rolnicy mogą składać 
od 01.08.2019r we właściwych Okręgowych Stacjach Chemiczno-Rolni-
czych.  Program ten jest szczególnie ważny, gdyż ocenia się, że około 80% 
użytków rolnych Polski jest w różnym stopniu zakwaszonych (bardzo 
kwaśne 29%, kwaśne 28%, lekko kwaśne 24%). Przy czym gleby bardzo 
kwaśne i kwaśne stanowią ponad 50% gleb użytkowanych rolniczo.  Decy-
zję o wyborze wapna nawozowego rolnik powinien podejmować w opar-
ciu o aktualne wyniki badań próbek gleby i zalecenia nawozowe wykona-
ne przez OSChR. Należy pamiętać, że na gleby kwaśne o niskiej zawarto-
ści magnezu zawsze stosujemy węglanowe wapno magnezowe SuperMag, 
które zawiera 55 % CaCO3 oraz 42 % MgCO3. Nawóz ten jest produkowany 
z rozdrobnionej maczki magnezowej, przy czym 50 % cząstek ma średnicę 
mniejszą niż 0,02 mm. Stopień rozdrobnienia mączki wpływa na aktyw-
ność chemiczną i szybkość rozpuszczenia w środowisku glebowym. Im 
więcej frakcji pylistej zawiera nawóz wapniowo-magnezowy tym bardziej 
zwiększa się jego powierzchnia reakcji z roztworami glebowymi. Mączka 
magnezowo-wapienna jest następnie poddana procesowi granulacji, 
a uzyskane granule nawozu SuperMag o wielkości 2–8 mm umożliwiają 
jego  równomierny wysiew. Nawóz ten zastosowany w dawce 
500–1000 kg/ha podnosi odczyn gleby oraz zwiększa zawartość magnezu 
przyswajalnego, który w roślinie spełnia szereg ważnych funkcji fizjolo-
gicznych. Pierwiastek ten reguluje intensywność fotosyntezy ponieważ 
warunkuje zawartość chlorofilu w liściach. Magnez decyduje także o prze-
mianach energetycznych w roślinie, syntezie węglowodanów, tłuszczów 
i białek oraz transporcie asymilatów, ogranicza zawartość azotanów. 
Wykazano, iż magnez pobudza rozwój systemu korzeniowego i procesy 
pobierania przez rośliny składników pokarmowych z gleby.

SuperMag dzięki wysokiej zawartości łatwo dostępnego wapnia 
i magnezu wpływa na szybkie podwyższenie odczynu gleby i wzrost 
przyswajalności makropierwiastków co przyczynia się do poprawy jako-
ści oraz wzrostu plonów roślin uprawnych. W przypadku gleb kwa-
śnych o wysokiej zawartości magnezu wskazane jest zastosowanie gra-
nulowanego wapna węglanowego Polcalc III Generacji, które zawiera 
do 98% CaCO3. 

SuperMag oraz Polcalc III Generacji są nawozami granulowanymi 
o 100% reaktywności, które można stosować przedsiewnie oraz pogłów-
nie na rosnące rośliny zarówno w okresie jesiennym jak i wiosennym. 
Wysiew nawozów granulowanych „pod orkę” zmniejsza korzyści płyną-
ce z ich zastosowania, ponieważ pogarsza się wówczas równomierność 
procesu odkwaszania gleby i opóźnia się proces rozpadu granulek.   
Dobór dawki nawozów należy dokonać w oparciu o aktualne wyniki 
badań próbek glebowych oraz tabele dawkowania nawozów w systemie  
SuperMag  i Polcalc. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych produktach  
zapraszamy na www.polcalc.pl 

Szanowni Rolnicy  
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przyjął Program priorytetowy pt. 

Ogólnopolski program 
regeneracji środowiskowej 
gleb poprzez ich wapnowanie
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Jeszcze na początku pierwszej deka-
dy XXI wieku – przypomina raport 

Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej („Rynek 
środków produkcji dla rolnictwa – 
stan i perspektywy”) – zużycie nawo-
zów mineralnych i wapniowych 
w przeliczeniu na czysty składnik 
kształtowało się u nas na zbliżonym 
poziomie. Drastycznie zmniejszyło 
się ono dopiero po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej wraz z czym 
nastąpiła likwidacja dotacji do wap-
nowania gleb. 

W sezonie 2017/2018, w przeli-
czeniu na 1 ha użytków rolnych 
przeciętne zużycie nawozów wap-
niowych w polskim rolnictwie 
wyniosło 55,1 kg CaO i było o 4 proc. 
wyższe niż w sezonie poprzednim. 
Najwyższe (118,5 kg CaO na 1 ha) 
było w woj. opolskim, natomiast 
najniższe (21,4 kg CaO na 1 ha) – 
w woj. podlaskim. Niskie (poniżej 
40 kg CaO na 1 ha) zużycie nawo-
zów wapniowych utrzymuje się też 
w woj.: małopolskim, świętokrzy-
skim, łódzkim i warmińsko-mazur-
skim.  

Około 90 proc. gleb w Polsce 
powstało na kwaśnych skałach polo-
dowcowych. Obecnie najbardziej 
kwaśny odczyn gleby (w granicach 
60 do 80 proc.) występuje w woje-
wództwach: podkarpackim, łódzkim, 
mazowieckim i podlaskim. Tylko 
w dwóch regionach: kujawsko-po-
morskim i opolskim mieści się on 
w granicach 20–40 proc. Przy tym za 
największe i bezwzględnie konieczne 

uważa się obecnie wapnowanie gleb 
w woj. podkarpackim.

Roślinom do życia potrzebne są 
takie pierwiastki jak azot, fosfor, 
potas, wapń, magnez, siarka, żelazo, 
bor, cynk, mangan, miedź i molib-
den. Pierwsze trzy z nich staramy się 
dostarczyć glebie w postaci nawozów 
mineralnych. W wapń i magnez 
zaopatrujemy ją poprzez wapnowa-
nie.

Przy glebach mocno zakwaszo-
nych korzyści nawożenia mineralne-
go okazują się o wiele słabsze niż 
przy glebach o odczynie obojętnym 
lub zasadowym, bo dostarczane gle-
bie składniki pokarmowe, głównie 
zasadowe, wymywane są do głęb-

szych jej warstw, ponadto w kwa-
śnych glebach mniejsza jest aktyw-
ność zawartych w niej drobnoustro-
jów. Niższa jest również zawartość 
próchnicy i osłabiona zostaje inten-
sywność pobierania azotu z powie-
trza przez mikroorganizmy. Zawarte 
zarówno w glebie jak i przez te, które 

współżyją z roślinami motylkowymi. 
W rezultacie kwaśna gleba jest mniej 
przewiewna i mniej urodzajna. 

Zakwaszona ma mniejsze możli-
wości przyswajania zwłaszcza fosfo-
ru, magnezu i molibdenu, sprzyja 
natomiast zwiększeniu obecności 
metali ciężkich, takich jak kadm 
i ołów. Niekiedy ich zawartość jest 
potem w roślinach tak duża, że nie 
nadają się one do konsumpcji. I ule-
gają dyskwalifikacji. 

Wapnowanie przyczynia się do 
tworzenia gruzełkowatej struktury 
gleby, przez co ułatwia infiltrację 

Dotacje do zakupu wapna

Tyle, co NFOŚiGW napłakał
W Polsce utrzymuje się wyraźna przewaga gleb kwaśnych i bardzo 
kwaśnych, na których uzyskiwanie wysokich plonów jest raczej 
niemożliwe. Tymczasem zużycie odkwaszających glebę nawozów 
wapniowych jest u nas stosunkowo niewielkie. Liczba gospodarstw 
rolnych stosujących nawozy mineralne jest prawie osiem razy większa 
od liczby tych, które stosują nawozy wapniowe. A zużycie nawozów 
mineralnych jest ponad dwa i pół razy większe. 

Przy glebach mocno zakwaszonych 
korzyści nawożenia mineralnego 
okazują się o wiele słabsze niż przy 
glebach o odczynie obojętnym lub 
zasadowym.
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wody opadowej, utrzymuje większe 
zasoby wody z opadów zimowych, 
ułatwia wzrost korzeni roślin oraz 
zwiększa ich odporność na niedobo-
ry wody w okresie wegetacji.

Rolnicy nie uświadamiają sobie 
na co dzień, że gleba jest naturalnym 
środowiskiem dla żyjących w niej 
mikroorganizmów (głównie bakterii), 
których jest tam wcale dużo: od 
trzech do piętnastu ton na 1 ha war-
stwy ornej gleby. Tyle, że tych żyjątek 
nie widać. Bo w każdym gramie gleby 
może ich być nawet kilka miliardów. 
Mówiąc wprost, gleba, po prostu, 
żyje i trzeba jej w tym życiu poma-
gać. 

Kwasowość gleby określa wskaź-
nik pH, który dla gleb bardzo kwa-
śnych jest mniejszy od 4,5, dla kwa-
śnych mieści się w przedziale 4,5 do 
5,5, dla gleb słabo kwaśnych wynosi 
5,6 do 6,5, gleby o wskaźniku 6,2 do 
7,2 uważa się za obojętne, a powyżej 
7,2 określane są jako zasadowe.

Do silnie kwaśnych zalicza się 
gleby bielicowe, leśne, torfowe oraz 
glejowo-murszowe, gleby obojętne to 
czarnoziemy i mady, gleby zasadowe 
to rędziny.

W latach 90. ubiegłego wieku rol-
nicy wysiewali na pola średnio 135 
kg CaO na jeden hektar, przy czym 
w woj. kujawsko-pomorskim, opol-
skim, dolnośląskim i śląskim poziom 
nawożenia wapnem był znacznie 

wyższy od średniej. A i tak w stosun-
ku do potrzeb był on za niski. Dostar-
czanie polskim glebom takich jak 
teraz dawek wapna (55 kg kg CaO na 
1 ha) jest jakby zwilżaniem ust 
komuś, kto od kilku dni obywa się 
bez wody.  

Nie wiadomo, jak w tym kontek-
ście ocenić wprowadzone 1 czerwca 
2019 r. dotacje do wapnowania gleb 
pochodzące z zasobów finansowych 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej i prze-
kazywane gospodarstwom rolnym 
w ramach „Ogólnopolskiego Progra-
mu regeneracji środowiskowej gleb 

poprzez ich wapnowanie”. Będzie on 
realizowany przez cztery lata (do 
31 października 2023 r.), ale obejmie 
tylko gleby bardzo kwaśne i kwaśne 
(do 5,5 pH), w sumie około 250 tys. 
ha. To znaczy chyba tylko na tyle 
starczy przewidzianych w tym pro-

gramie funduszy, które łącznie 
wyniosą 300 mln zł (po 75 mln zł na 
rok). Bo łączna powierzchnia kwa-
śnych gleb jest w Polsce o wiele więk-
sza. Dopłaty przewidziane są tylko 
do zakupu wapna i nie obejmują jego 
transportu i wysiewania. 

W okresie tych czterech lat rolnik 
będzie miał prawo tylko do jednego 
z tego tytułu wsparcia, o które wnio-
sek powinien złożyć do Okręgowej 
Stacji Chemiczno-Rolniczej. Ta na 
podstawie aktualnych wyników 
badań gleby rolnika wypłaci mu sto-
sowne dotacje, których wysokość 
będzie ponadto zależała od wielkości 

gospodarstwa. Najwyższa – 300 zł do 
1 tony zakupionego wapna (CaO lub 
MgO) – przewidziana jest dla gospo-
darstw o powierzchni do 25 ha, niż-
sza – 200 zł – dla gospodarstw 
o powierzchni od 25 do 50 ha i naj-
niższa – 100 zł – dla gospodarstw 
rolnych o powierzchni od 50 do 
75 ha. Dla jeszcze większych gospo-
darstw dopłat do zakupu wapna nie 
będzie. 

Zróżnicowanie wysokości dotacji 
w zależności od powierzchni gospo-
darstwa wynika zapewne z przeko-
nania, że większe jednostki osiągają 
większe zyski z tytułu samej tylko 
skali produkcji. 

Naszym zdaniem, znacznie wię-
cej korzyści przyniosłoby uświado-
mienie wszystkim rolnikom znacze-
nia wapnowania dla wysokości plo-
nów na zakwaszonych glebach i to 
zakwaszonych nie tylko do poziomu 
5,5 pH . Rolnik powinien mieć świa-
domość tego, że jego gleba jest żywym 
organizmem, który ma określone 
potrzeby pokarmowe i jego, inna 
rzecz, że – w sumie bardzo opłacal-
nym – obowiązkiem jest ich zaspoko-
jenie.

Anna Grabowska

Zakwaszona gleba ma mniejsze możliwości 
przyswajania zwłaszcza fosforu, magnezu 
i molibdenu, sprzyja natomiast zwiększeniu 
obecności metali ciężkich, takich jak kadm i ołów.
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Pierwsze zagrożenie może być 
widoczne już po wschodach. Na 

roślinach w stadium liścieni pojawić 
się może zgorzel siewek, mączniak 
rzekomy lub sucha zgnilizna kapust-
nych. Choroby te powinny być kon-
trolowane już przez substancje czyn-
ne budujące zaprawy używane do 
zaprawiania nasion rzepaku, ale nie 
zawsze tak jest.  

Jednak bezwzględnie w okresie 
jesieni powinno się też zabezpieczyć 
rzepak przed porażeniem, które 
występuje na liściach właściwych. 

W tym czasie chodzi głównie o takie 
choroby jak: sucha zgnilizna kapust-
nych, czerń krzyżowych, szara pleśń 
i cylindrosporioza. Objawy tych cho-
rób opisane są w tabeli 1. Warto 
zadbać, aby nie były one widoczne 
na liściach. Pojawienie się na blasz-
kach liściowych beżowych, owal-
nych nekroz (sucha zgnilizna kapust-
nych) czy czarnobrunatnych plam 
(czerń krzyżowych) to problem,  któ-
rego konsekwencje przenoszą się na 
dalsze fazy rozwojowe. Dobry wzrost 
zagwarantować należy roślinom 

przez cały okres wegetacji. Jesienią, 
gdy wystąpią choroby, spowodują 
one złe perspektywy dla samego 
przezimowania czy dalszego, tj. wio-
sennego rozwoju rzepaku.  Skutkiem 
niezwalczania sprawców chorób 
jesienią jest przyzwolenie na wyła-
mywanie się łodyg już kwitnących 
czy dojrzewających roślin (sucha 
zgnilizna kapustnych) i zgoda na nie-
zakłócony rozwój czerni krzyżowych 
oraz szarej pleśni na wszystkich nad-
ziemnych częściach rzepaku, między 
innymi na łuszczynach. To też możli-

Ochrona rzepaku ozimego 
przed chorobami jesienią

Tabela 1. Objawy porażenia przez wybranych sprawców chorób jesienią
Choroba Charakterystyczne objawy 

Sucha zgnilizna kapustnych Na liściach jasnobrązowe plamy z czarnymi punktami na powierzchni (pikinidmi). Na szyjkach 
korzeniowych drobne, brunatne, mokre plamy, stopniowo powiększające się, obejmujące głębiej 
leżące tkanki.

Czerń krzyżowych Na liściach brązowe, brunatne plamy, owalnego kształtu, często z żółtą obwódką. Niektóre pla-
my z koncentrycznymi liniami. 

Szara pleśń Na liściach płowe plamy oraz szary nalot grzybni, z zarodnikowaniem konidialnym. Porażona 
roślina lub jej organ gnije i zamiera.

Cylindrosporioza Plamy wytworzone przez białe koncentryczne skupiska struktur grzyba (acerwulusy), spękania 
skórki liścia, chropowatość i deformacja liści. Jesienią obserwowana bardzo rzadko.

Oceniając w tym sezonie występowanie sprawców chorób powodujących 
straty gospodarcze można dojść do wniosku, że nie jest to ważny problem 
w uprawie rzepaku. Nie jest to jednak dobra myśl, bo przecież każdy 
producent rzepaku wie, że sezony różnią  się od siebie i są niepowtarzalne. 
Nie opłaca się zakładać, że w tym sezonie, gdy wysieje się rzepak, na 
plantacjach nie pojawią się grzyby. 



wość rozwijania się sprawcy poten-
cjalnie groźnej choroby jaką jest 
cylindrosporioza. Z tych wymienio-
nych powodów wynika, że rzepak 
trzeba i warto chronić jesienią. Środ-
ków grzybobójczych zarejestrowa-
nych do ochrony rzepaku jesienią nie 
brakuje (tab. 2). Przy planowaniu 
zabiegu w tym czasie określa się jakie 
s.cz. stosowane będą w całym proce-
sie ochrony rzepaku w sezonie, aby 
ich nie stosować więcej niż raz lub 
dwa razy. Pamiętać należy, że fungi-
cydy polecane do ochrony jesiennej 
mają zwalczać patogeny, ale wiele 
z nich ma też zdolność do utrzymy-
wania stożka wzrostu przy powierzch-
ni gleby, co ułatwia roślinom prze-
trwanie trudnego okresu zimowego 
spoczynku (środki zawierające s.cz 
z grupy triazoli). Wydaje się też, że ze 
względu na stresujące działanie sto-
sowanego fungicydu rozważyć nale-
ży termin, w którym jest on użyty. 
Chodzi o liczbę liści czy par liści 
właściwych. Gdyby środek był stoso-
wany zbyt wcześnie, a okres spo-
czynku zimowego rozpoczynałby się 

krótko po zabiegu z użyciem triazoli, 
to mogłoby to osłabić zdolność prze-
zimowania takich roślin.  Przeważnie 
wykonywanie zabiegu z użyciem 
środka grzybobójczego lub grzybobój-
czego ze zdolnością regulowania 
wzrostu i wpływającego na pokrój 
rośliny odbywa się, gdy rzepak ma 
rozetę składającą się z 4–6 liści. Wyda-
je się, że jest to właściwy termin do 
stosowania fungicydu w tym okresie. 
Nie oznacza to, że zabieg wykonany 
później jest nieodpowiedni, ponieważ 
można stosować różne kryteria przy 
określaniu terminu zabiegu. Stosowa-
nie fungicydów jest koniecznością, 
w szczególności dotyczy to suchej 
zgnilizny kapustnych. W przypadku 

tej choroby rolnicy korzystać mogą 
z systemu SPEC, który informuje 
o uwalnianiu się zarodników sprawcy 
tej choroby. Gdy jesienią występuje 
szczyt uwalniania się zarodników, jest 
to informacja, że powinno wykonać 
się w danym rejonie zabieg z użyciem 
odpowiedniego fungicydu.  Jesienne 
wykonanie ochrony jest korzystne, 
ponieważ stosuje się najczęściej niż-
sze, zarejestrowane dawki środka. 
Zabezpieczenie roślin uniemożliwia  
rozwój chorób. Rośliny są zdrowe, co 
daje większe szanse przezimowania 
roślin w dobrym stanie.

prof. dr hab. Marek Korbas
dr Ewa Jajor

Przeważnie wykonywanie zabiegu z użyciem 
środka grzybobójczego lub grzybobójczego ze 
zdolnością regulowania wzrostu i wpływającego 
na pokrój rośliny odbywa się, gdy rzepak ma 
rozetę składającą się z 4–6 liści.
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Tabela 2. Przykłady fungicydów do zwalczania chorób rzepaku w okresie jesiennym 

Środki ochrony roślin                               Substancja czynna / 
zawartość Dawka

Sucha 
zgnilizna 

kapustnych

Czerń 
krzyżo-
wych

Szara 
pleśń

Cylindro-
sporioza

Mączniak 
rzekomy

Amistar Gold Max azoksystrobina (125 g/l),
difenokonazol (125 g/l) 1,0 l/ha + - - - -

Bounty 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + - -

Cantus boskalid (500 g/kg) 0,2–0,5 kg/ha + - - - -

Caramba 60 SL metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -

Caryx 240 SL chlorek mepikwatu (210 g/l), 
metkonazol (30 g/l) 1,0 l/ha + + - - -

Clayton Tabloid EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + + - -

Conatra 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -

Corinth 240 EC protiokonazol (80 g/l),
tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + - - +

Dąb 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - - -

Darcos 250 EW  tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + + - -

Difpaklo 375 SC difenokonazol (250 g/l),
paklobutrazole (125 g/l) 0,3 l/ha + + - - -

Domnic 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - - -

Erasmus 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + + - -

Fenopak 375 SC difenokonazol (250 g/l),
paklobutrazole (125 g/l) 0,3 l/ha + + - - -

Fezan tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha - - - + -

Furtado 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha + + - - -

Hajduk 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha - + - - -

Helicur 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha + + - - -

Horizon 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + - - -

Kosa 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - - -

Magnello 350 EC difenokonazol (100 g/l), 
tebukonazol (250 g/l) 0,8 l/ha + - - - -

Maxior difenokonazol (100 g/l), 
tebukonazol (250 g/l) 0,8 l/ha + - - - -

Mystic 250 EC tebukonazol (250 g/l) 0,75
l/ha + + - - -

Opresc 375 SC difenokonazol (250 g/l),
paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + - - -

Orius Extra 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + - - -

Paclodifenin 375 SC difenokonazol (250 g/l),
paklobutrazole (125 g/l) 0,3 l/ha + + - - -

Paklo D 375 SC difenokonazol (250 g/l),
paklobutrazole (125 g/l) 0,3 l/ha + + - - -

Plexeo 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -

PolygreenFungicyde WP oospory Pythiumoligandrum 0,1 kg/ha + - - - -

Protebul 240 EC protiokonazol (80 g/l),
tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + - - +

Riza 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + + - -

Sendo 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -

Sirena 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -
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Simveris metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -

Sintop 500 SC tiofanat metylowy (500 g/l) 1,2 l/ha + + + - -

Spartakus metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -

Sparta 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + + - -

Spekfree 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + - -

Starpro 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + - -

Syrius 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + - - -

Tarcza Łan 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - - -

Tarcza Łan Extra 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha - + - - -

Tarcza Plus 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha - + - - -

Tauron 240 EC protiokonazol (80 g/l),
tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + - - +

Tebkin 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - - -

Tebu 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha + + - - -

Tebuprotin 240 EC protiokonazol (80 g/l),
tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + - - +

Tebusha 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - - -

Tilmor 240 EC protiokonazol (80 g/l),
tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + - - +

Teodor 240 EC protiokonazol (80 g/l),
tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + - - +

Tiptop 500 SC tiofanat metylowy (500 g/l) 1,2 l/ha + + + - -

Tiofan 500 SC tiofanat metylowy (500 g/l) 1,2 l/ha + + + - -

Tiofanat Metylowy 500 SC tiofanat metylowy (500 g/l) 1,2 l/ha + + + - -

Tobias-Pro 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + - - -

Toledo 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + + - -

Toledo Extra 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + - -

Toprex 375 SC difenokonazol (250 g/l), 
paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + - - -

Topsin M 500 SC tiofanat metylowy (500 g/l) 1,2 l/ha + + + - -

Topstar 375 SC difenokonazol (250 g/l),
paklobutrazole (125 g/l) 0,3 l/ha + + - - -

Trident 375 SC difenokonazol (250 g/l),
paklobutrazole (125 g/l) 0,3 l/ha + + - - -

Trion 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha + + - - -

Troja 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + + - -

Tropek 375 SC difenokonazol (250 g/l),
paklobutrazole (125 g/l) 0,3 l/ha + + - - -

Tyberius 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + - - -

Ulysses 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + - -

Ventoux 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + - -

Victosar 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha - + - - -

Vima-Difenopaklobu-
trazol

difenokonazol (250 g/l),
paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + - - -
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Program ochrony rzepaku ozimego 
przed zachwaszczeniem jesien-

nym uwzględnia wiele możliwości 
stosowania herbicydów. Dobór herbi-
cydów i terminu ich stosowania 
w głównej mierze będzie podyktowa-
ny występującymi warunkami klima-
tycznymi, przede wszystkim warun-
kami wilgotnościowymi gleby oraz 
przewidywanym lub stwierdzonym 
zachwaszczeniem, uwzględniając 
skład botaniczny oraz nasilenie 
występowania chwastów. 

W zabiegach stosowanych bezpo-
średnio po siewie rzepaku gleba 
powinna być starannie uprawiona 
(bez grud), jednakże efektywność tych 
zabiegów zależna jest najbardziej od 
wilgotności gleby. W warunkach opty-
malnych przy  właściwym uwilgot-
nieniu, zwalczanie chwastów może 
być na tyle efektywne, że do końca 
okresu jesiennej wegetacji nie będą 
wymagane zabiegi herbicydowe. 
W warunkach mniej korzystnych, gdy 
wilgotność gleby jest niewystarczają-
ca, efektywność zabiegu wykonanego 
przed wschodami rzepaku może być 
niewystarczająca i konieczne będzie 
wykonanie drugiego zabiegu już po 
wschodach rzepaku w terminie jesien-
nej wegetacji. Herbicydy, które w pro-
gramie ochrony zalecane są w róż-
nych terminach rozwoju rzepaku 
należy stosować tylko jeden raz 
w sezonie jego uprawy.

Podczas wykonywania zabiegów 
przed wschodami rzepaku dużym 
udogodnieniem jest korzystanie 
z nawigacji rolniczej GPS do plano-
wania i wyznaczania ścieżek techno-
logicznych.

Pierwszy zabieg odchwaszczania 
można wykonać krótko przed sie-
wem, stosując środki zawierające 
napropamid jako substancję czynną. 
Zabieg należy wykonać na wilgotną, 
dobrze uprawioną (bez grud) glebę 
i bezpośrednio po zabiegu wymie-
szać środek z glebą broną na głębo-
kość do 3 cm. Wrażliwymi chwasta-
mi na napropamid stosowany przed-
siewnie są gatunki chwastów dwuli-
ściennych (gorczyca polna, gwiazd-
nica pospolita, chaber bławatek, igli-
ca pospolita, komosy, maruna bez-
wonna, pokrzywa żegawka, rdest 
plamisty, rdestówka powojowata, 
rumianek pospolity, szarłat szorstki, 

tasznik pospolity), a z jednoliścien-
nych chwastnica jednostronna.

Po siewie, a przed wschodami 
rzepaku w programie ochrony mamy 
wiele możliwości stosowania herbi-
cydów zawierających pojedynczą 
substancje czynną lub gotową mie-
szaninę substancji czynnych. W pro-
gramie ochrony zawarto również 
informacje o mieszaninach zbiorni-
kowych herbicydów, które zostały 
przetestowane do ich łącznego stoso-
wania. 

Preparaty zawierające s.cz. chlo-
mazon zalecane do stosowania bez-
pośrednio po siewie powodują cha-
rakterystyczne przemijające objawy 

Zwalczanie chwastów 
w rzepaku ozimym 
w okresie jesiennej wegetacji

Zachwaszczenie plantacji rzepaku ozimego w terminie jesiennej 
wegetacji jest niekorzystne dla rozwoju roślin rzepaku i ujemnie 
wpływa na jego przezimowanie.
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bielenia roślin rzepaku, bez wpływu 
na jego plonowanie. Należy zwrócić 
szczególną uwagę, aby herbicydów 
zawierające chlomazon nie stosować 
podczas wiatru stwarzającego możli-
wość znoszenia cieczy użytkowej na 
sąsiednie plantacje oraz podczas 
ciszy sprzyjającej występowaniu 
inwersji temperatury, co także stwa-
rza ryzyko przeniesienia substancji 
czynnej na sąsiadujące plantacje. 
Należy również unikać stosowania 
tych preparatów na glebach lekkich.

Substancja czynna metazachlor 
pobierana jest poprzez korzenie kieł-
kujących chwastów. Wrażliwe gatun-

ki chwastów (gwiazdnica pospolita, 
jasnoty, maruna bezwonna, miotła 
zbożowa, przetaczniki, psianka czar-
na, rdestówka powojowata, rumianek 
pospolity, skrytek polny, starzec zwy-
czajny, szarłat szorstki, wiechlina 
roczna) zwalczane są do fazy dwóch 
liści. Należy unikać stosowania her-

bicydów zawierających metazachlor 
na glebach piaszczystych, bardzo 
lekkich. Produkty zawierające s.cz. 
metazachlor, należy stosować na tej 
samej powierzchni uprawnej nie czę-
ściej niż co trzy lata, w dawkach nie 
przekraczających łącznie 1 kg sub-
stancji czynnej na 1 ha.

Substancja czynna dimetachlor 
pobierana jest głównie poprzez pędy 
kiełkujących chwastów, a w mniej-
szym stopniu przez korzenie, dlatego 
należy ją stosować na kiełkujące 
chwasty lub krótko przed ich spo-
dziewanym skiełkowaniem. Przezna-
czona jest do zwalczania chwastów 

dwuliściennych (bodziszki, chaber 
bławatek, gwiazdnica pospolita, 
jasnoty, komosy, maki, maruna bez-
wonna, niezapominajki, przetaczni-
ki, przytulia czepna, rdestówka 
powojowata, rumianek pospolity, 
tasznik pospolity, tobołki polne, wil-
czomlecz obrotny) oraz ogranicza 

występowanie niektórych gatunków 
jednoliściennych (miotła zbożowa, 
wiechlina roczna). Zastosowana 
w zabiegach powschodowych wyka-
zuje mniejszą skuteczność względem 
niektórych gatunków (chaber, komo-
sa, tasznik) w porównaniu do zabie-
gu wykonanego przed wschodami 
rzepaku. Po zastosowaniu tej sub-
stancji niewskazane jest stosowanie 
uprawek pielęgnacyjnych. Produkty 
zawierające s.cz. dimetachlor należy 
stosować na tej samej powierzchni 
uprawnej nie częściej niż co trzy lata, 
w dawkach nie przekraczających 
łącznie 1 kg substancji czynnej na 
1 ha.

Herbicydy zawierające petoksa-
mid są w rzepaku ozimym stosowane 
w zabiegu przedwschodowym. Wśród 
gatunków wrażliwych  na petoksa-
mid można wymienić takie chwasty, 
jak: bodziszki, chwastnica jedno-
stronna, farbownik polny, jasnoty, 
przetacznik perski, psianka czarna, 
rdest plamisty, rumian polny, tasznik 
pospolity, tobołki polne i wilczo-
mlecz obrotny. Produkty zawierające 
petoksamid należy stosować nie czę-
ściej niż co trzy lata na tym samym 
obszarze.

Substancja czynna dimetenami-
d-P występuje jako komponent 
w kilku herbicydach. Pobierana jest 
ona zarówno przez części podziem-
ne, jak i nadziemne chwastów (korze-
nie i liście). Takie sposoby działania 
substancji aktywnych pozwalają na 
ich wzajemne uzupełnianie się.

Substancja czynna chinomerak 
występuje jako komponent kilkuna-
stu herbicydów stosowanych w zabie-
gach przed i po wschodach rzepaku. 
Produktów zawierających chinome-
rak nie powinno się stosować na tym 
samym obszarze częściej  niż co trzy 
lata. 

Produkt zawierający s.cz. amino-
pyralid (Runway) może być stosowa-
ny w jednym z dwóch terminów: po 
siewie rzepaku, do końca fazy kiedy 
liścienie przedostają się na powierzch-
nię gleby (BBCH 00–09) lub po 
wschodach, od fazy w pełni rozwi-
niętych liścieni do fazy ośmiu liści 
właściwych rzepaku (BBCH 10–18), 
na chwasty znajdujące się w fazie 
liścieni do fazy 4 liści właściwych. 
Chwasty zwalczane przez aminopy-
ralid to: chaber bławatek, mak polny, 
maruna bezwonna, rumianek pospo-

Pierwszy zabieg odchwaszczania można wykonać 
krótko przed siewem, stosując środki zawierające 
napropamid jako substancję czynną.
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lity do fazy czterech liści właści-
wych.

Plantacje rzepaku ozimego są czę-
sto zachwaszczone samosiewami 
zbóż co wynika przede wszystkim ze 
zmianowania, gdzie siew rzepaku 
następuje po zbożach, a termin od 
zbioru przedplonu do siewu zbóż jest 
bardzo krótki. Samosiewy zbóż są 
uciążliwym zachwaszczeniem dla 
roślin rzepaku, ale stosunkowo łatwe 
do zwalczenia, stosując jeden z wielu 
zalecanych graminicydów (s.cz.: chi-
zalofop-P-etylu, chizalofop-P-tefury-
lowy, cykloksydym, fluazyfop-p-bu-
tyl, haloksyfop-P, kletodym, propa-
chizafop). Polecane są one do stoso-
wania w okresie jesiennej wegetacji, 
od fazy 2 liści właściwych rzepaku.

Substancja czynna chlopyralid 
stosowana w rzepaku ozimym 
w okresie jesiennej wegetacji używa-
na jest do zwalczania gatunków 
chwastów dwuliściennych (chwasty 
rumianowate i rdestowate, chaber 
bławatek, mlecze, ostrożeń polny).

Herbicyd zawierający s.cz. bife-
noks (Fox 480 EC) należy stosować 

w rzepaku ozimym po przekroczeniu 
przez roślinę uprawną fazy 4 liści. 
Rzepak jest bowiem wrażliwy na 
działanie tego środka stosowanego 
we wcześniejszych fazach wzrostu. 
Również wykonanie zabiegu na 
liściach rzepaku niedostateczne 
pokrytych kutykulą lub na liście wil-
gotne skutkuje przemijającym  prze-
barwieniem liści. Gatunki chwastów 
zwalczane przez s.cz. bifenoks to: 
farbownik polny, fiołek polny, 
gwiazdnica pospolita komosa, przy-
tulia czepna rumian polny i tasznik 
pospolity.

Substancja czynna imazamoks 
zalecana w technologii Clearfield 
może być stosowana na plantacjach 
rzepaku tylko  określonych odmian 
– odpornych na imazamoks. Po zasto-
sowaniu herbicydów będących czę-
ścią technologii Clearfield uzyskuje 
się pole wolne od roślin rzepaku kon-
wencjonalnego – nieposiadających 
selektywności względem s.cz. imaza-
moks oraz niektórych roślin jednoli-
ściennych (samosiewy zbóż, miotła 
zbożowa) i chwastów dwuliścien-

nych (bodziszki, gorczyca polna, 
gwiazdnica pospolita, jasnoty, komo-
sa biała, maki, przetaczniki, przytu-
lia czepna, rumian polny, rzodkiew 
świrzepa, stulicha psia, tasznik 
pospolity, tobołki polne).

Herbicydy zawierające s.cz. pro-
pyzamid zwalczają w rzepaku takie 
chwasty, jak: gwiazdnica pospolita, 
jasnoty, samosiewy zbóż, miotła zbo-
żowa oraz ograniczają występowanie 
przytulii czepnej. Skutecznośc dzia-
łania s.cz. propyzamidu jest najwięk-
sza, gdy preparat jest stosowany 
jesienią na wilgotną glebę, przed spo-
dziewanym deszczem. Preparat pod 
wpływem światła ulega szybszemu 
rozkładowi, dlatego im późniejsze 
stosowanie (krótsze dni), tym wol-
niejszy rozkład i lepsze działanie. 

Do nowości należy gotowa mie-
szanina s.cz halauksyfen metylu – 
Arylex™ + pikloram (Mozzar) zale-
cana do zwalczania w rzepaku ozi-
mym uciążliwych gatunków chwa-
stów dwuliściennych, takich jak: 
bodziszek drobny, chaber bławatek, 
mak polny, maruna bezwonna, przy-
tulia czepna, rumianek pospolity, 
stulicha psia. Zwalczane są przy jej 
użyciu również inne gatunki chwa-
stów dwuliściennych (dymnica 

pospolita, komosa, jasnoty, tasznik 
pospolity, tobołki polne).  

Należy sądzić, że przedstawiony 
w tabeli program będzie stanowił 
bazę do podejmowania decyzji, w tak 
obszernym temacie jak odchwasz-
czanie rzepaku ozimego. Przed zabie-
giem należy zapoznać się ze szczegó-
łowymi zaleceniami zawartymi 
w etykiecie herbicydu, w celu dosto-
sowania terminu aplikacji i dawki 
preparatu do fazy rozwojowej rzepa-
ku oraz przewidywanego lub stwier-
dzonego zachwaszczenia.

dr hab. Roman Krawczyk
Instytut Ochrony Roślin – PIB

Zakład Herbologii 
i Techniki Ochrony Roślin

Samosiewy zbóż są uciążliwym 
zachwaszczeniem dla roślin 
rzepaku, ale stosunkowo łatwe do 
zwalczenia.
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Tabela 1. Zwalczanie chwastów przed wschodami rzepaku ozimego
Nazwa substancji czynnej Nazwa herbicydu Dawka herbicydu

Przed siewem rzepaku

 Napropamid

Colzamid
3,0 l/ha

Devrinol 450 SC
Baristo 500 SC

2,4 l/haInventor 500 SC
Wicher 500 SC

Bezpośrednio po siewie rzepaku

Chlomazon

Boa 360 CS 0,33 l/ha
Brasiherb 480 EC 0,25 l/ha

Chlomazon 360 CS 0,25–0,33 l/ha
Chlomazon 480 EC 0,2–0,25 l/ha

Clomate 360 CS 0,33 l/ha
Clomaz 36 CS 0,25–0,33 l/ha

Comandor 480 EC 0,2–0,25 l/ha
Command 360 CS 0,25–0,33 l/ha
Command 480 EC

0,2–0,25 l/ha
Comodo 480 EC
Efektor 360 CS  0,33 l/ha
Hadar 360 CS 0,25–0,33 l/ha

Helm-clomi 480 EC 0,25 l/ha
Kalif 360 CS

0,2–0,25 l/haKalif 480 EC
Kilof 480 EC

Koncept 360 CS  
0,33 l/ha

Libeccio 360 CS
Marqis 360 CS 0,25–0,33 l/ha
Reactor 360 CS 0,33 l/ha
Reactor 480 EC 0,2–0,25 l/ha
Szabla 480 EC 0,25 l/ha
Szpada 480 EC 0,2–0,25 l/ha

Metazachlor

Bantux 2,5 l/ha
Bantux 500 1,5 l/ha

Butisan 400 SC 2,5 l/ha
Butisan 500 SC 1,5 l/ha
Butisan Mono 2,5 l/ha

Butisan S 1,5 l/ha
Dakota 500 SC 2,0 l/ha
Naspar 500 SC 2,0 l/ha

Naspar SOLO 500 1,5 l/ha
Parsan 500 SC

2,0 l/ha
Raper 500 SC

Raper SOLO 500  
1,5 l/ha

Rapsan SOLO 500
Rapsan 500 SC

2,0 l/ha
Rexxan SC

 Petoksamid

Conan 600 EC

2,0 l/ha
Kliner 600 EC
Koban 600 EC

Koban Pro 600 EC
Successor Pro 600 EC

Chinomerak + dimetenamid-P
Butisan Mix

1,5 l/haButisan PRO
Solanis 

Chinomerak + metazachlor

Butisan Star 416 SC 2,5–3,0 l/ha
Butisan TOP 2,0 l/ha

Impesco 416 SC
2,5–3,0 l/ha

Permuson 416 SC
Rapsan Plus 2,5–3,0 l/ha

Rapsan Turbo
2,0 l/haSultan Top 500 SC

Tazachmer 500 SC
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Chlomazon + dimetachlor
Brasan 540 EC 2,0 l/ha

Pronap Extra 430 EC 2,5 l/ha

Chlomazon + metazachlor

Kalif Mega 283   SC
2,5–3,0 l/ha

Kalif Mega 283 ZC
CIRCUIT CS SYNCTECTEC 2,5 l/ha

Nimbus 283 SE 2,5–3,0 l/ha

Chlomazon + metazachlor

Command 480 EC + Butisan 400 SC
0,2 l/ha +  2,0 l/haKilof 480 EC + Butisan 400 SC

Szpada 480 EC + Butisan 400 SC
Chlomazon 480 EC + Macho 500 SC

0,2 l/ha + 1,6 l/ha

Chlomazon 480 EC + Met-Nex 500 SC
Chlomazon 480 EC + Rapex 500 SC 

Chlomazon 480 EC + Znachor 500 SC
Comandor 480 EC + Macho 500 SC

Comandor 480 EC + Met-Nex 500 SC
Comandor 480 EC + Rapex 500 SC

Comandor 480 EC + Znachor 500 SC
Comodo 480 EC + Macho 500 SC

Comodo 480 EC + Met-Nex 500 SC
Comodo 480 EC + Rapex 500 SC

Comodo 480 EC + Znachor 500 SC

Chlomazon + napropamid

Altiplano DAM tec   3,0 kg/ha
Command Top 375 CS

2,75–3,0 l/haColzamid Top   
Devrinol Top 375 CS

Chlomazon + napropamid

Boa 360 CS + Baristo 500 SC

0,16 l/ha + 2,0 l/ha

Boa 360 CS + Inventor 500 SC
Boa 360 CS + Wicher 500 SC

Efector 360 CS + Baristo 500 SC
Efector 360 CS + Inventor 500 SC
Efector 360 CS + Wicher 500 SC

Koncept   360 CS + Baristo 500 SC
Koncept   360 CS + Inventor 500 SC
Koncept   360 CS + Wicher 500 SC

Chlomazon + petoksamid Nero 424 EC 2,5–3,0 l/ha

Chlomazon + petoksamid
Reactor 360 CS + Conan 600 EC

0,25 l/ha + 1,75 l/haReactor 360 CS + Kliner 600 EC
Reactor 360 CS + Koban 600 EC

Dimetenamid-P + metazachlor
Butisan Duo 400 EC

2,0–2,5 l/haSpringbok
Springbok Duo

Napropamid + metazachlor

Baristo 500 SC + Metax 500 SC 

2,0 l/ha + 1,0 l/ha

Baristo 500 SC + Mezotop 500 SC
Baristo 500 SC + Mezzo 500 SC
Inventor 500 SC + Metax 500 SC

Inventor 500 SC + Mezotop 500 SC
Inventor 500 SC + + Mezzo 500 SC

Wicher   500 SC + Metax 500 SC
Wicher   500 SC + Mezotop 500 SC
Wicher   500 SC + Mezzo 500 SC

Chinomerak + dimetenamid-P + metazachlor
Butisan Avant 2,5 l/ha

Butisan Star Max 500 SE 2,0–2,5 l/ha
Chlomazon + dimetenamid-P + metazachlor Nimbus Gold 2,5 l/ha
Chlomazon + dimetachlor + napropamid Colzor Trio 405 EC 2,5–4,0 l/ha
Chlomazon + metazachlor + napropamid Colzor SYNCTEC 5,0 l/ha

Po siewie rzepaku do 4–7 dni (BBCH 00-05)
Dimetachlor Teridox 500 EC 2,0 l/ha

Chinomerak + metazachlor

Butisan Star 416 SC

2,5 l/ha
Impesco 416 SC

Permuson 416 SC
Rapsan Plus

(chinomerak + dimetenamid-P + metazachlor) Butisan Star Max 500 SE 2,0–2,5 l/ha
Po siewie, ale przed wschodami rzepaku (BBCH 00-09)

(aminopyralid) Runway 0,2 l/ha
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Tabela 2. Zwalczanie chwastów po wschodach rzepaku ozimego
Nazwa substancji 

czynnej Nazwa herbicydu Dawka herbicydu Komentarz

Po wschodach rzepaku, od fazy w pełni rozwiniętych liścieni do fazy 4 liści (BBCH 10–14)
Aminopyralid 
+ chlopyralid 
+ pikloram

Blast 0,2 l/ha Stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku 
znajdują się w fazie w pełni rozwinię-
tych liścieni do czterech liści właściwych 
(BBCH 10–14) na chwasty znajdujące się 
w fazie liścieni do 4 liści właściwych.

Iguana 

Navigator 360 SL 

Metazachlor Metax 500 SC 2,0 l/ha Stosować do końca fazy 4 liści właści-
wych rzepaku (BBCH 10–14) na chwasty 
nie starsze niż w fazie 2 liści własciwych 
(BBCH 12)

Mezotop 500 SC

Mezzo 500 SC

Po wschodach rzepaku, od fazy w pełni rozwiniętych liścieni do fazy 6 liści (BBCH 10–16)
Chinomerak + imaza-
moks* + adiuwant 

Cleravo 285 SC + Dash HC 1,0 l/ha + 1,0 l/ha * Stosować tylko w uprawach odmian 
rzepaku odpornych na imazamoks. Cleversa 285 SC + Dash HC

Po wschodach rzepaku, od fazy w pełni rozwiniętych liścieni do fazy 7 liści (BBCH 10–17)
Chinomerak 
+ dimetenamid-P 
+ metazachlor

Butisan Avant 2,5 l/ha Stosować na chwasty w fazie liścieni do 
fazy dwóch liści właściwych (przytulia 
czepna w fazie liścieni).

Po wschodach rzepaku, od fazy w pełni rozwiniętych liścieni do fazy 8 liści (BBCH 10–18)
Chinomerak 
+ imazamoks* 
+ adiuwant 

Clentiga + Dash HC 1,0 l/ha + 1,0 l/ha * Stosować tylko w uprawach odmian 
rzepaku odpornych na imazamoks. 

Aminopyralid Runway 0,267 l/ha Stosować na chwasty w fazie liścieni, do 
fazy 4 liści.

Metazachlor Bantux 500 1,5 l/ha Stosować do fazy 8 liści właściwych rze-
paku (BBCH 10–18) na chwasty znajdujące 
się w fazie liścieni, do fazy dwóch liści 
(BBCH 10–12).

Butisan 500 SC

Butisan S

Naspar SOLO 500

Raper SOLO 500  

Rapsan SOLO 500

Chinomerak 
+ metazachlor

Butisan TOP 2,0 l/ha

Rapsan Turbo
Chinomerak 
+ dimetenamid-P

Butisan Mix 1,5 l/ha

Butisan PRO

Solanis 

Rzepak od fazy pierwszego liścia właściwego (od BBCH 11)
Aminopyralid 
+ metazachlor 
+ pikloram

Kliper 1,5 l/ha Stosować gdy rośliny rzepaku znajdują się 
w fazie od 1 do 3 liścia (BBCH 11–13).Spark

Metazachlor Macho 500 SC 2,0 l/ha Stosować od fazy pierwszego do trzeciego 
liścia (BBCH 11–13).Metaz 500 SC

Met-Nex 500 SC

Rapex 500 SC

Znachor 500 SC

BBCH 12–14 (rzepak w fazie od 2 do 4 liści właściwych)
Chinomerak 
+ imazamoks* 
+ metazachlor 
+ adiuwant   

Cleravis 492,5 SC + Dash HC 1,5–2,0 l/ha 
+  1,0 l/ha

* Stosować tylko w uprawach odmian 
rzepaku odpornych na imazamoks. 
Niższą dawkę (1,5 l/ha)  stosować we wcze-
śniejszych fazach wzrostu rzepaku, tj. do 
dwóch liści rzepaku (BBCH 12)

Halauksyfen 
metylu – Arylex™ 
+ pikloram

Mozzar 0,25 l/ha Ze względu na możliwe objawy fi totok-
syczności, należy upewnić się, że 100 
proc. roślin rzepaku znajduje się w fazie co 
najmniej 2 liści właściwych.

Dimetachlor Teridox 500 EC 2,0 l/ha Stosować na kiełkujące chwasty lub na 
krótko przed ich spodziewanym kiełkowa-
niem.
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Metazachlor 
+ chinomerak

Sultan Top 500 SC 2,0 l/ha  

Tazachmer 500 SC

Rzepak od fazy 2 liści właściwych (BBCH 12)
 Metazachlor Bantux 2,5 l/ha Stosować na chwasty w fazie liścieni, do 

fazy dwóch liści.Butisan 400 SC

Butisan Mono

Dakota 500 SC 2,0 l/ha

Fuego 500 SC

Mashona

Mechlor 500 SC

Metazachlor 500 SC

Metazanex 500 SC

Naspar 500 SC

Parsan 500 SC

Raper 500 SC

Rapsan 500 SC

Rego 500 SC

Rexxan SC

Tenet 500 SC

Zatem 500 SC

Chinomerak + dimete-
namid-P + metazachlor

Butisan Star Max 500 SE 2,0–2,5 l/ha

Rzepak w fazie minimum 2 liści właściwych, do fazy 8 liści właściwych (BBCH 12–18)
Metazachlor 
+ dimetenamid-P

Butisan Duo 400 EC 2,0–2,5 l/ha Stosować na chwasty w fazie liścieni, do 
dwóch  liści właściwych (przytulia czepna 
w fazie liścieni).

Springbok 

Springbok Duo

Metazachlor 
+ chinomerak

Butisan Star 416 SC 3,0 l/ha

Impesco 416 SC

Permuson 416 SC

Rapsan Plus

Rzepak od fazy 2 liści właściwych (od fazy BBCH 12)
Propachizafop
+ adiuwant

Agil-S 100 EC + Olejan 85 EC 0,5–0,7 l/ha 
+ 1,5 l/ha

Zwalczanie chwastów jednorocznych jed-
noliściennych i samosiewów zbóżAgil-S 100 EC + Olemix 84 EC

Aria 100 EC + Olejan 85 EC

Aria 100 EC + Olemix 84 EC

Bosiak 100 EC + Olejan 85 EC

Bosiak 100 EC + Olemix 84 EC

Vima-Propachizafop + Olejan 85 EC 0,5–0,7 l/ha 
+ 1,5 l/haVima-Propachizafop + Olemix 84 EC

Zetrola 100 EC + Olejan 85 EC

Zetrola 100 EC + Olemix 84 EC

Kletodym Centurion Plus 120 EC 0,8 l/ha

Select Super 120 EC 0,8 l/ha

V-Dim 240 EC 0,5 l/ha

VextaDim 240 EC

Haloksyfop-P Gallant Super 104 EC 0,5 l/ha

Perenal 104 EC

Chizalofop-P-etylu Targa 10 EC 0,35–0,4 l/ha

Chizalofop-P-etylu 
+ adiuwant

Lampart 05 EC + Olejan 85 EC 0,75–1,0 l/ha 
+ 1,5 l/ha,Lampart 05 EC + Olemix 84 EC

Leopard Extra 05 EC + Olejan 85 EC

Leopard Extra 05 EC + Olemix 84 EC
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Chizalofop-P-etylu Achiba   05 EC 0,75–2,5 l/ha Zwalczanie perzu oraz chwastów jedno-
rocznych jednoliściennych oraz samosie-
wów zbóż. Dawki niższe do zwalczania 
samosiewów zbóż i chwastów jednorocz-
nych. Agil-S, Aria, Bosiak, Vima-Propachi-
zafop, Zetrola można stosować w dawce 
dzielonej 2 x 0,6 l/ha w odstępie 12 dni 
do zwalczania perzu, rocznych chwastów 
i samosiewów zbóż.

Agard 100 EC 0,45–1,0 l/ha

Buster 100 EC 0,3–0,4 l/ha

Demetris 100 EC 0,45–1,0 l/ha

Digator 100 EC

Grasser 100 EC 0,45–1,0 l/ha

Investo 100 EC 0,3–0,4 l/ha

Jenot 100 EC

Labrador Extra 50 EC 0,75–3,0 l/ha

Labrador Pro 0,75–2,0 l/ha

Lampart 05 EC 0,75–3,0 l/ha

Leopard Extra 05 EC

Pilot 10 EC 0,5–1,25 l/ha

Pilot Max 10 EC 0,35–1,5 l/ha

Superb 100 EC 0,45–1,0 l/ha

Superic 100 EC

Szogun 10 EC 0,35–1,5 l/ha

Targa Max 10 EC 0,5–1,25 l/ha

Targa Super 05 EC 0,75–2,5 l/ha

Wizjer   50 EC 0,75–2,0 l/ha

Chizalofop-P-etylu 
+ adiuwant

Leopard Extra 05 EC + Olbras 88 EC 2,0 l/ha + 1,5 l/ha

Fluazyfop-p-butyl Fusilade Forte 150 EC 0,63–1,7 l/ha

Trivko 0,75–2,0 l/ha

Chizalofop-P-tefurylowy Bagira 2,0 l/ha

Grapan Extra 040 EC 

Bagira 040 EC 0,6–2,0 l/ha

Pantera 040 EC 

Cykloksydym Focus Ultra 100 EC 1,0–5,0 l/ha

Rrzepak w fazie 3 do 4 liści (BBCH 13–14)

Aminopyralid 
+ chlopyralid 
+ pikloram

Astor 360 SL 0,3 l/ha Stosować na chwasty znajdujące się w fa-
zie liścieni, do fazy 4 liści.

Kratos Trio

Mariner 360 SL 

Chlopyralid 
+ pikloram

Cloe 300 SL + Pikas 300 SL 0,3 l/ha + 0,078 
l/ha

W celu zwiększenia zakresu zwalczanych 
gatunków chwastów do przedstawionych 
mieszanin zbiornikowych można dodać 
herbicydy zawierające s.cz. metazachlor, 
takie jak: Mezzo500 SC, Mezotop 500 SC 
lub Metax 500 SC, w dawce 1,5 l/ha. 

Cloe 300 SL + Raldico 300 SL

Cloe 300 SL + Zorro 300 SL 

Major 300 SL + Pikas 300 SL

Major 300 SL + Raldico 300 SL

Major 300 SL + Zorro 300 SL

ProSto 300 SL + Pikas 300 SL

 ProSto 300 SL + Raldico 300 SL

ProSto 300 SL + Zorro 300 SL

Rzepak w fazie 3 do 5 liści (BBCH 13–15)

Chlopyralid 
+ pikloram

Barka 334 SL 0,2 l/ha  

Cyklop 334 SL 

Gala 334 SL 

Rzepak w fazie 4–5 liści (BBCH 14–15)

Propyzamid Kerb 400 SC 1,875 l/ha  
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Rzepak w fazie 4–6 liści (BBCH 14–16
Chlopyralid Auksendy 300 SL 0,3–0,4 l/ha  

Cliophar 300 SL

Effi go

Golden Clopyralid 300 SL

Hoder 300 SL

Kak-Piral 300 SL

Lontrel 300 SL

Songhai 300 SL

Vivendi 300 SL

Propyzamid Barclay Propyz SC 1,25–2,1 l/ha  

Barclay Propyz SC 

PPZ-400 SC 

Prince 400 SC 

Propyzafl ash SC 

TurboPropyz SC 

Rzepak w fazie 4–9 liści  (BBCH 14–19)

Bifenoks Fox 480 EC 0,6–1,0 l/ha Nie stosować wcześniej niż rzepak 
wykształci całkowicie 4 liście! Rośliny 
rzepaku są wrażliwe na działanie herbicy-
du Fox 480 EC w fazie młodszej niż w pełni 
rozwinięte 4 liście właściwe.

Bifenoks
+ metazachlor

Fox 480 EC + Fuego Extra 500 SC 1,0 l/ha +1,0 l/ha

Rzepak w fazie 5–6 liści (BBCH 15–16)

Propyzamid Kerb 50 WP 1,0–1,5 kg/ha  

Rzepak w fazie 6–8 liści (BBCH 16–18)

Halauksyfen 
metylu – Arylex™ 
+ pikloram

Mozzar 0,5 l/ha Stosować na chwasty, kiedy nie są całkowi-
cie zakryte przez roślinę uprawną.

Podczas spoczynku wegetacyjnego na glebę bez okrywy śnieżnej

Propyzamid Barclay Propyz SC 1,25–1,875 l/ha Preparaty stosować na glebę bez okrywy 
śnieżnej lub zastoisk wody. Nie stosować 
podczas temperatury ujemnej ze względu 
na możliwość zamarzania cieczy oprysko-
wej. Temperatura działania 0–15° C.

PPZ-400 SC 

Prince 400 SC 

Propyzafl ash SC 

TurboPropyz SC 
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Kukurydza z przeznaczeniem na 
kiszonkę jest jedną z najbardziej 

wymagających upraw, nie tylko 
wśród roślin paszowych, ale wśród 
całego grona roślin uprawnych. 
Oczywiście, to lucerna dzierży berło 
królowej roślin pastewnych ze wzglę-
du na swoją wartość pokarmową 
(białko!), jak również ogromne wyma-
gania pokarmowe i stanowiskowe. 
Nie zapominajmy jednak, że kukury-
dza kiszonkarska, zwłaszcza 
w naszym klimacie, który jak wiemy, 
nie do końca jej odpowiada, potrafi 
być bardzo kapryśna, jeśli chodzi 
o plony, jakość paszy pochodzącej 
z uprawy, ale i jej powtarzalność, 
rozumiane jako duże rozbieżności 

pomiędzy jakością paszy pochodzą-
cej nawet z tego samego pola. Samo 
stanowisko – zwłaszcza to słabsze, na 
lekkich piaszczystych glebach – nie 
jest dla niej aż takim problemem. 
Tutaj najważniejsze będzie szybkie 
zbudowanie systemu korzeniowego 
(biostymulacja?) i dostępność wody 
(ręce ku Niebu…). Bądź co bądź, nie-
dokarmione plantacje stają się coraz 
rzadszym widokiem.

Myśląc o kukurydzy kiszonkar-
skiej, nie możemy zapomnieć, 
z jakim przeznaczeniem ją uprawia-
my. Także i tym razem chciałbym 
o tym przypomnieć, zwłaszcza że 
zakiszanie jest pracą sezonową… 

I tak, koniec końców, kiszonka 
będzie stanowić tylko krok – ważny, 
ale nie ostateczny – na drodze osią-
gania wysokich wydajności. Nie był-
bym sobą, gdybym nie dodał czyn-
nika równie ważnego jak wymienio-
ne wcześniej. A mianowicie bez-
stratnej konserwacji, czyli kiszenia 
i przechowywania takiego materia-
łu. I choć od wielu lat pracuję z kon-
serwacją pasz, wciąż wiele jest do 
poprawienia w tej dziedzinie.

O co właściwie gramy?
Rolnictwo to fabryka pod gołym 

niebem, a to z założenia nieco ograni-
cza możliwości wpływu na warunki 

produkcji. Po raz kolejny pogoda spra-
wiła nam nieprzyjemną niespodzian-
kę. Zaczynam się zastanawiać, czy 
susza na stałe nie wpisała się już 
w krajobraz naszego rodzimego rol-
nictwa. 

Obserwując sytuację na polach, 
wydaje się, że tegoroczne żniwa mogą 
odbyć się nieco wcześniej, a to za 
sprawą szybszej dojrzałości kukury-
dzy. Z drugiej strony, zastanawiam 
się, czy hodowcy nauczeni zbiorami 
minionych trzech – przynajmniej – 
lat, nie zdecydowali się na odmiany 
o krótszym FAO. Mając okazję obser-
wować sytuację w rolnictwie zarówno 
w krajach UE, jak i poza unijnymi 

Zakiszone. I co dalej?
Bez wątpienia kukurydza jest jedną z najważniejszych roślin uprawianych 
z przeznaczeniem na paszę. Jednak nie zawsze wszystko idzie zgodnie 
z planem. Zwłaszcza gdy celem ostatecznym staje się jej zakiszenie, a nie 
bezproblemowe skarmianie i… produkcja mleka!

Proces kiszenia polega na stworzeniu 
kontrolowanych warunków, gdzie walczymy 
o pH poniżej wartości 4,5 – przy optimum 
dla kukurydzy na poziomie 4,0–4,2 pH.
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granicami, w tym roku scenariusz jest 
niemal wszędzie taki sam – realia 
szybszych żniw oraz nierównomierna 
wyrostowość i dojrzałość kukurydzy. 
To z kolei rodzi problem natury żywie-
niowej. 

Nierównomierny wzrost i faza doj-
rzałości będą przekładać się na pro-
blem z oszacowaniem suchej masy 
niezbędnej do ustalenia właściwego 
czasu zbioru (tak, zapominamy na 
zawsze o dacie w kalendarzu!). Poziom 
suchej masy będzie przekładał się na 
techniczny aspekt zakiszania – im 
poziom suchej masy jest większy, tym 
bardziej taki materiał „sprężynuje”, 
a to ryzyko „zasysania” powietrza do  
wnętrza pryzmy czy silosa i niechcia-
na wtórna fermentacja.

Sprężynująca kiszonka działa 
niczym pompa, zaciągając powietrze 
do wnętrza silosa. W praktyce oznacza 
to problemy z ustabilizowaniem życia 
mikrobiologicznego. Pamiętajmy, że 
proces kiszenia polega na stworzeniu 
kontrolowanych warunków, gdzie wal-
czymy o pH poniżej wartości 4,5 – 
przy optimum dla kukurydzy na pozio-
mie 4,0–4,2 pH. Dlaczego to takie 
ważne? Ponieważ dopiero poniżej pH 
4,5 zahamowaniu ulegają procesy bio-

logiczne, w tym bakterii gnilnych 
takich jak np. clostridia, które psują 
sery już w trakcie przetwórstwa. Sprę-
żynowanie, a przez to dostęp powie-
trza do wnętrza kiszonki powoduje 
aktywowanie się bakterii gnilnych i – 
co najgorsze – warunki tlenowe są 
śmiertelne dla bakterii kwasu mleko-
wego, dzięki którym proces kiszenia 
może w ogóle mieć miejsce! Taka pasza 
na pewno nie będzie kiszonką wedle 
definicji tego procesu… co najwyżej 
losowym produktem gnicia.

Poziom suchej masy to także czyn-
nik poniekąd kompromisowy, jeśli 
chodzi o strawność skrobi, czyli głów-
nego źródła energii dla tej uprawy. 
Oczywiście chcielibyśmy, by poziom 
skrobi był jak najwyższy. Jednak, jeśli 
przy okazji zacznie spadać strawność 
tego składnika… ponownie stracimy. 
Stąd sztuka kompromisu, w przypad-
ku kukurydzy kiszonkarskiej to wła-
śnie 30–35 proc. suchej masy (w całej 
roślinie), jako wartości gwarantujące 
przyzwoity poziom skrobi, wraz z jej 
dobrą strawnością. Pamiętajmy, że 
metoda oceny dojrzałości kukurydzy 
oparta na linii mlecznej kolby, powie 
nam tylko o dojrzałości samego ziar-
na. Pozostała, zielona część kukury-
dzy to drugie 50 proc., które wpływa 
na suchą masę całej rośliny.

Do której bramki strzelamy?
Jak zatem, mając na względzie 

przede wszystkim jakość pasz, a więc 
perspektywę żywieniową, podchodzić 
do tematu suszy? Susza to zapowiedź 
wysokiej suchej masy i to dużo szyb-
ciej, niż normalnie można byłoby się 
tego spodziewać, co zresztą podpo-
wiada logika. Wspomniałem o proble-
mach technicznych z ubiciem zbyt 
suchego materiału oraz o ryzyku gor-
szej strawności takiej paszy. Pamiętaj-
my, że w przypadku przeżuwaczy, za 
strawność, czyli działanie enzyma-
tyczne na paszę, odpowiada mikroflo-
ra żwacza. A ta, zwłaszcza u wysoko-
wydajnych krów, może po prostu nie 
mieć czasu na obróbkę takiego mate-

riału. Jeśli do tego dołoży nam się 
problem nieodpowiednio zgniecione-
go (tak, kompletnie „zniszczonego” 
przez sieczkarnię) ziarna, mamy pro-
blem podwójny: gorzej się kisi i prze-
latuje przez układ pokarmowy 
krowy… Koszty, na załączonym obraz-
ku rosną lawinowo.

Wspominając o pracy – zwłaszcza 
usługowej – sieczkarni polowych, 
pamiętajmy, że im większa sucha 
masa, tym szybsze zużycie noży i wal-
ców. A to rodzi pokusę, by jednak 
nieco oszczędzić na ich zużyciu… lub 
wykonywać pracę z już zużytym 
osprzętem, a to gorsze rozdrobnienie 
materiału i już na „dzień dobry” spa-
dek strawności i wykorzystania 
paszy.

Oddamy mecz walkowerem?
Choć zakres wpływu mamy ogra-

niczony, to nadal go mamy. Wychodzę 
z założenia, że najlepszym czasem na 
inwestycje zawsze będą okresy kryzy-
sowe – a suszę śmiało możemy tak 
potraktować.  Słowem: chcesz mieć 
paszę gwarantującą wysokie i stabilne 
wyniki produkcyjne? Zainwestuj 
w dobry tzw. „management” silosa, 
czyli we  wszystkie czynności związa-
ne z przygotowaniem samego silosa, 
a więc czyszczenie, usuwanie grzy-
bów, łatanie dziur i pęknięć w jego 
ścianach. Drugim krokiem będzie 
logistyka samego procesu zakiszania, 
na co składa się prawidłowa i (kom-
promisowo) uśredniona ocena wspo-
mnianej wcześniej suchej masy, 
sprawny transport i rozładunek zie-
lonki. Kolejnym i chyba najbardziej 
kluczowym krokiem jest proces ubija-
nia czy kompresji materiału kiszon-
karskiego oraz jego szczelne przykry-
cie – wszelkie folie typ stretch są mile 
widziane. Na koniec rzecz wciąż bar-
dzo niedoceniana – mianowicie stoso-
wanie zakiszaczy…

Pracując z hodowcami z wielu róż-
nych krajów, zaobserwowałem jedną 
ciekawą rzecz: hodowca, który nie 
używa zakiszaczy, praktycznie nigdy 

W tym roku bez dobrego zakiszacza ani rusz! 
Przy wysokiej suchej masie, konieczne będzie 
zaszczepienie bakterii kwasu mlekowego 
i zmaksymalizowanie procesu fermentacji.
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nie wybiera takiej drogi dlatego, że 
nigdy nie spróbował i nie ma na to 
ochoty. Jest wprost przeciwnie – pra-
wie zawsze, o decyzji niestosowania 
zdecydował brak spodziewanych 
efektów. Często obietnice, które szły 
za sprzedażą zakiszaczy nie pokryły 
się z rzeczywistością. I nie mogły się 
pokryć, bo zakiszacz to nie złoty lek 
na całe zło, a środek usprawniający 
i czasami w ogóle umożliwiający prze-
prowadzenie poprawnego procesu 
fermentacji. Jednak zakiszacz to nie 
magiczny preparat, który rozwiąże 
błędy powstałe w trakcie przygotowa-
nia kiszonki. Nie wierzmy w bajki! To 
biologiczny proces, który wymaga 
znajomości następujących po sobie, 
w trakcie jego trwania, mechanizmów. 
Taka sytuacja, zdecydowanie powin-
na dać do myślenia producentom 
zakiszaczy. W naszym kraju – wedle 
szacunków jednej z firm produkują-
cych inokulanty – mniej niż 1 proc. 
gospodarstw regularnie stosuje inoku-
lanty! To doprawdy zdumiewająca 
i niestety prawdziwa sytuacja.

Mecz otwarcia czy mecz 
o wszystko?

Na co zatem zwracam uwagę 
w okresach, gdy zbiór i przygotowanie 
kiszonki wypada w okresach suszy? 
Co możemy zrobić, by minimalizować 
zakres problemów? Przede wszystkim 
uczulam hodowców poważnie myślą-
cych o zdrowotności swojego stada 
(być może obruszą się ci, którzy nie 
myślą o tym poważnie…), ale w tym 

roku bez dobrego zakiszacza ani rusz! 
Przy wysokiej suchej masie, konieczne 
będzie zaszczepienie bakterii kwasu 
mlekowego i zmaksymalizowanie pro-
cesu fermentacji.

Dodatkowa korzyść wynikająca ze 
stosowania zakiszaczy, to poprzez 
zaszczepianie korzystnych bakterii, 
tworzymy konkurencję dla tych nie-
korzystnych, gnilnych; wszystkie bak-
terie potrzebują do funkcjonowania 



paliwa – cukrów prostych. Im więcej 
bakterii kwasu mlekowego, tym więk-
sza walka o te cukry!

Co to jest dobry zakiszacz do kuku-
rydzy? To przede wszystkim zakiszacz 
skonstruowany z konkretnym prze-
znaczeniem – drodzy hodowcy, prze-
testujcie swoich przedstawicieli! Czy 
potrafią w prosty sposób i w trzech 
zdaniach wyjaśnić wam mechanizm 
zakiszania i powiedzieć, w jaki spo-
sób ich produkty działają w odniesie-
niu do tego mechanizmu i rodzaju 
rośliny, która jest zakiszana. Myślę, że 
w wielu przypadkach… będą się wsty-
dzić. Zatem dobry zakiszacz, w przy-
padku kukurydzy to – moim zdaniem 
– przede wszystkim nie duża ilość 
bakterii kwasu mlekowego na rozbu-
janie fermentacji, ale przede wszyst-
kim ochrona kiszonki po jej otwarciu 
– w warunkach tlenowych. Tutaj 
wchodzimy w obszar zakiszaczy hete-
rofermentatywnych, oferujących 
szczepy produkujące dodatkowe 
metabolity, jak np. kwas octowy czy 
kwas propionowy. Oba te metabolity 
znane są ze swojego działania konser-
wującego, właśnie przy dostępie 
powietrza.

Z kolei zbyt duża ilość wyprodu-
kowanego kwasu octowego negatyw-
nie wpływa na pobranie paszy przez 
zwierzęta oraz powoduje tzw. utratę 
suchej masy. Proces ten to nie fizycz-
ne „wyparowanie” części kiszonki, 
a strata składników pokarmowych 
w przeliczeniu na kilogram suchej 

masy paszy – krowa dostaje mniej 
dobrego jedzenia w kilogramie paszy, 
a objętość jej żwacza jest nieubłagana. 
To w prostej linii droga do spadku 
wydajności lub dokupowania np. 
energii z zewnątrz gospodarstwa.

Statystycznie, najwięcej proble-
mów – w tym wtórna fermentacja 
przy udziale drożdży (alkohole) lub 
pleśni (mykotoksyny), najczęściej ma 
miejsce właśnie w warunkach tleno-
wych, po otwarciu. Taka fermentacja 
to ryzyko grzania się i psucia kiszon-
ki. Wyprodukowane „atrakcje” 
w postaci np. mykotoksyn, to już real-
ne zagrożenie dla zdrowia i produk-
cyjności krów.

Z tarczą lub na tarczy!
Susza oznacza jeszcze jedno. Mniej-

sze plony. W tym roku dbałość o pasze, 
które udało nam się zebrać z pola 
powinna być absolutnym priorytetem. 
Zadbajmy o to, by zmaksymalizować 
wykorzystanie tego, co udało nam się 
zebrać i – mam nadzieję – efektywnie 
zakonserwować. Wysokowydajny 

10-tysięcznik nie może nie dostać jeść! 
Już to powinno nas przestrzegać przed 
pozornymi oszczędnościami. Przy oka-
zji przetestujmy przedstawicieli firm 
dystrybujących zakiszacze i dowiedz-
my się więcej, co można zrobić w zaist-
niałej sytuacji.

Jako zagorzały fan zarządzania 
silosem (jak inaczej przetłumaczyć 
z angielskiego „silage management”?), 
widzę jak wiele możliwości i pozy-
tywnych efektów niesie ze sobą, 
nawet w suchym roku, pochylenie się 
nad tematem jakości paszy w silosie. 
Pomyślmy o koszcie każdego hektara 
z kukurydzą kiszonkarską – od nasion, 
przez wszystkie zabiegi polowe, 
nawożenie, opryski, po koszt zbioru. 
Na dodatek, sam proces zakiszania to 
tylko kilka dni w roku, kiedy musimy 
się temu poświęcić. Szkoda zmarno-
wać ostatni etap tego kosztownego 
przedsięwzięcia, jakim jest zamknię-
cie i zakiszenie zielonki kukurydzia-
nej. Zakończmy ten sezon kiszonarski 
z tarczą!

mgr. inż. Marcin Wojcieszek

Dobry zakiszacz, w przypadku kukurydzy to 
przede wszystkim nie duża ilość bakterii kwasu 
mlekowego na rozbujanie fermentacji, ale przede 
wszystkim ochrona kiszonki po jej otwarciu – 
w warunkach tlenowych.

ATORIM Karol Mirota
Przęsin 32, 77-205 Miastko tel: 570 150 090, 
e-mail: office@atorim.pl  www.atorim.pl

Zapraszamy do naszego stoiska 

na AGRO SHOW BEDNARY 

droga nr 5, stoisko nr 527

Profesjonalne podejście do wywozu i zagospodarowania gnojowicy
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Najbardziej okazałym eksponatem 
będzie kombajn zbożowy Lexion 

8900 TT, największy przedstawiciel 
serii 8000 z systemem Aps Synflow 
Hybrid, stanowiącym połączenie stycz-
nego układu omłotowego i wzdłużne-
go rotorowego układu separacji.  
Maszyna jest wyposażona w system 
czyszczący Jet  Stream z sześcioma lub 
ośmioma dmuchawami turbiny oraz 
zbiornik o pojemności 18 tys. litrów. 
System Aps Synflow Hybrid sprawia, 
że przepływ zbóż odbywa się łagodnie 
i liniowo, niezależnie od rodzaju plo-
nów. Kombajn jest napędzany silni-
kiem MAN o mocy 790 KM, spełniają-
cym – dzięki zastosowaniu filtrów 
cząstek stałych oraz katalizatorów SCR 
– najsurowszą normę emisji spalin 
Stage V. W Bednarach będzie można 
również obejrzeć nowe modele wytrzą-
saczowe serii Lexion 6000 o mocy do 
507 KM, wyposażone w system Aps 
Synflow Walker z nowym zespołem 
młócącym. Sześć wytrząsaczy umożli-
wia precyzyjną separację i wyższą do 
25% wydajność. Kombajny serii 6000, 
podobnie jak modele serii 7000 i 8000, 
są wyposażone w system czyszczący 
Jet Stream oraz nowy Quantimeter, 
który mierzy wielkość plonu bez 
konieczności znajomości masy tysiąca 
ziaren. Nowe generacje kombajnów 
zostały także wyposażone w przestron-
ne kabiny zapewniające operatorowi 
doskonałe wygłuszenie i znakomity 
komfort pracy.

Oprócz kombajnów nowej genera-
cji Claas pokaże zespoły żniwne 
Convio oraz Convio Flex o szeroko-
ściach roboczych wynoszących odpo-
wiednio 9,3 oraz 7,7 m. Pierwszy 

Nowości AGRO SHOW 2019 

Najnowsza technologia na polu
Claas Polska obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia działalności 
sieci dilerskiej w naszym kraju. W Bednarach pokaże drugą generację 
kombajnów Lexion, kolejną wersję prasy stałokomorowej Rollant, a także 
nowe rozwiązania w ciągnikach Arion i Axion.

Kombajn Claas Lexion 8900 TT

Zespół żniwny Claas Convio 
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z nich nadaje się przede wszystkim 
do klasycznych zastosowań, takich 
jak zbiór zbóż czy rzepaku, drugi uzy-
skuje najwyższą wydajność przy zbio-
rach soi, grochu i trawy. Zastosowane 
w tych zespołach systemy wspomaga-
nia do ustawiania wysokości kosy 
i nagarniacza oraz inteligentna kon-
strukcja odciążają operatora i reduku-
ją straty podczas zbiorów do mini-
mum. Dzięki elastycznej belce tnącej 
Convio Flex zapewnia najniższe moż-
liwe cięcie na całej szerokości robo-
czej, co umożliwia zbiór niskich roślin 
bez strat. System automatycznego 
ustawienia wysokości zespołu żniw-
nego Auto Contour umożliwia wyko-
rzystanie czterech trybów pracy oraz 
dostosowanie do niemal wszystkich 
warunków terenowych. W trybie 
automatycznym system żniwny, na 
podstawie danych z czujników, jest 
w stanie samodzielnie określić najlep-
szą pozycję do optymalnego przepły-
wu materiału i dopasować się do 
panujących warunków. 

Prasa stałokomorowa Rollant 520, 
która zostanie zaprezentowana pod-
czas AGRO SHOW 2019, jest kolejną 
generacją modelu marki Claas, od 
43 lat cieszącego się uznaniem rolni-
ków na całym świecie. Jej konstrukcja, 
zachowując zalety poprzednich mode-
li 340 i 350, została opracowana od 

nowa, a wzmocnione walce i inteli-
gentne smarowanie łańcuchów jesz-
cze bardziej przedłużają żywotność 
maszyny. Walce w komorze prasowa-
nia zostały wykonane z blachy stalo-
wej o grubości 3 i 4 mm, a ich żebro-
wany profil ułatwia obrót beli. Opcjo-
nalnie prasę Rollant 520 można wypo-
sażyć w system Maximum Pressure 
System, który zapewnia dodatkowy 
nacisk i umożliwia wykonanie gęstych 
beli o mocno sprasowanym rdzeniu.

Marka Claas wprowadza do cią-
gników Arion 500 z ekranem dotyko-
wym Cebis funkcję ISOBUS, która 
umożliwia podłączenie maszyny do 
dowolnego monitora. Nowe rozsze-

rzenie jest kompatybilne z już działa-
jącymi ISOBUS AUX oraz ISOBUS 
TECU, dzięki którym możliwe jest m.
in. dostarczanie informacji przez cią-
gnik do narzędzia oraz przyłączenie 
dodatkowych elementów sterowni-
czych, np. dodatkowego dżojstika. Na 
stoisku zostanie zaprezentowany sys-
tem automatycznej regulacji ciśnienia 
w ogumieniu Ctic w modelach serii 
Arion 600 oraz Axion 800/900. Umoż-
liwia on częste zmiany ciśnień, 
z czego najczęściej korzystają użyt-
kownicy ciągników rolniczych wyko-
rzystywanych w transporcie i w pra-
cach polowych.

JP

Prasa zwijająca stałokomorowa Claas Rollant 520

System Ctic automatycznej regulacji ciśnienia w ogumieniu
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Kukurydza była ścinana i rozdrab-
niana samojezdną sieczkarnią 

New Holland FR 650 – pierwszą 
maszyną tej marki w Polsce, wyposa-
żoną w czujnik NIR, prowadzący na 
bieżąco w trakcie zbioru plonu 
pomiar zawartych w nim substancji 
odżywczych oraz w spiralny zgnia-
tacz ziarna DuraShredder. Po zebra-
niu kukurydzy na ściernisko wjecha-
ły agregaty do pożniwnej uprawy 
gleby: pięcioskibowy  pług obracalny 
PH 5S, a następnie kultywator upra-
wowy SBM V 750.

Sieczkarnia New Holland FR 650 
jest napędzana sześciocylindrowym 
rzędowym silnikiem FPT Cursor 16 
o pojemności 15 927 cm3, rozwijają-
cym moc 653 KM. Produkowane 
dotychczas silniki spełniały normę 
emisji spalin Tier 4B, wchodzące na 
rynek od września będą już spełniały 
normę Stage V. Dzięki wzdłużnemu 
usytuowaniu silnika rama maszyny 

jest węższa, co znacznie poprawia 
manewrowanie na uwrociach. Lep-
sze właściwości trakcyjne zapewnia 
sieczkarni napędzana mechanicznie 
za pomocą wału tylna oś. Napęd na 
głowicę tnącą i na wentylator  jest 
przekazywany za pomocą dzięwię-
ciorowkowej przekładni pasowej, 
zespół żniwny i rolki podające mają 
napęd hydrostatyczny. W przypadku 
pracy z hederami o dużej szerokości 
i w trudnych warunkach można sko-
rzystać z opcjonalnego układu Dual 
Drive, czyli dodatkowego napędu 
hydrostatycznego. Zapewnia on 
przyrost mocy wymagany do prawi-
dłowej i wydajnej pracy zespołu 
żniwnego. Układ umożliwia również 
sterowanie prędkością hedera pod-
czas pracy w polu, niezależnie od 
prędkości obrotowej rolek podają-
cych – aby precyzyjnie regulować 
napełnianie hedera i zwiększyć 
wydajność maszyny. System pozio-

mowania poprzecznego hedera Auto 
Float zapewnia dostosowywanie go 
do nierówności pola, natomiast 
wysunięty do przodu wąs kierujący, 
połączony z umieszczonymi na tyl-
nej osi skrętnej czujnikami kątowy-
mi, naprowadza zespół żniwny 
w międzyrzędzia.

Skoszona masa roślinna jest wcią-
gana przez cztery rolki. Dwie przed-
nie są wzmocnione specjalnymi 
listwami chroniącymi je przed uszko-
dzeniami twardymi przedmiotami, 
dolna jest wyposażona w detektor 
metalu, który w razie zagrożenia 
powoduje zatrzymanie rolek w cza-
sie dwudziestu milisekund. Na tylnej 
rolce podającej jest zamontowany 
czujnik plonu połączony z potencjo-
metrem, który określa ilość masy 
powodującej odchylenie strumienia 
materiału wchodzącego do głowicy 
tnącej i za pomocą zestawu sprężyn 
ugniata go. Za rolkami znajduje się 

Kukurydziane żniwa
Na początku września New Holland, we współpracy 
z autoryzowanym dilerem fi rmą Primator, zorganizowała 
w miejscowości Czaje-Bagno na Podlasiu polowy pokaz zbioru 
kukurydzy na kiszonkę.

Sieczkarnia New Holland 
650 FR 650 z ośmiorzędo-
wym hederem o szeroko-

ści roboczej 6 m

Wzmocnione uzębiony-
mi listwami przednie 
rolki wciągające skoszoną 
masę roślinną 
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stalnica i głowica tnąca z dwoma 
zestawami po 16 noży o długości 
cięcia od 3 do 16 mm, następnie 
walce gniotownika oraz dmuchawa. 
Wyróżniającą cechą sieczkarni 
FR 650 jest najszerszy kanał podawa-
nia w maszynach tej klasy mocy, 
którego szerokość wynosi 86 cm.   

Prezentowana w trakcie pokazu 
sieczkarnia FR 650 była wyposażona 
w nowość marki New Holland, zgnia-
tacz DuraShredder. Składa się on 
z dwóch napędzanych ośmiorowko-
wą przekładnią pasową walców o 110 
i 138 zębach, których prędkości obro-
towe różnią się o 30%. Cechą charak-
terystyczna tego zgniatacza jest spi-
ralne ułożenie profilu zębowego na 
poszczególnych jego rolkach, co 
umożliwia nie tylko zgniecenie ziar-
na kukurydzy, ale i jego roztarcie, 
a tym samym polepszenie jakości 
uzyskanej sieczki i jej przyswajalno-
ści przez przeżuwacze.

Tym, co zasługiwało na szczegól-
ną uwagę w pracującej przy zbiorze 
kukurydzy w Czajach-Bagnie, był 
wspomniany na wstępie pokładowy 
czujnik NIR, umożliwiający w trak-
cie zbioru analizę zawartości skład-
ników pokarmowych rozdrabnianej 
sieczki. Skonstruowany przez włoską 
firmę Dinamica Generale czujnik 
określa parametry masy roślinnej na 
podstawie długości odbitej od niej 
fali świetlnej. Uzyskiwany sygnał jest 
konwertorowany do umieszczonego 
w kabinie ciągnika monitora. Umiesz-
czony na rurze wyładowczej  siecz-
karni czujnik NIR umożliwia opera-
torowi maszyny monitorowanie 
i rejestrację w czasie rzeczywistym 
z dużą dokładnością parametrów 
określających wilgotność i wartość 

pokarmową zbieranej sieczki, takich 
jak: sucha masa, tłuszcze, białko, 
skrobia, neutralne i kwaśne włókno 
detergentowe. Wykorzystanie czujni-
ka nie ogranicza się jedynie do siecz-
karni zbierającej, można je również 
stosować w kombajnach zbożowych, 
przyczepach zbierających, a także do 
analizy składu obornika i płynnych 

nawozów naturalnych.  Na rurze 
wyładowczej, od spodu, znajduje się 
trójwymiarowa kamera systemu 
napełniania przyczepy IntelliFill, 
który rozpoznaje  burty przyczepy 
niezależnie od jej wielkości i kształ-
tu, a następnie  automatycznie steru-
je ruchem rury wyładowczej, powo-
dując precyzyjne napełnienie przy-
czepy bez strat.

Sieczkarnie New Holland serii 
Forage Cruiser FR są wyposażone 
w przestronne, przeszklone kabiny 
o doskonałej widoczności we wszyst-

kich kierunkach, zapewniające ope-
ratorowi komfortowe warunki pracy. 
Podstawowy interfejs sterujący pracą 
sieczkarni FR to multifunkcyjna 
dźwignia CommandGrip, umożliwia-
jąca sterowanie wszystkimi główny-
mi parametrami roboczymi maszyny, 
w tym położeniem hedera czy kiero-
waniem rury wyładowczej. Konsola 

po prawej stronie służy do obsługi 
rzadziej używanych funkcji, które 
zostały racjonalnie i praktycznie roz-
planowane. Standardowy monitor 
IntelliView IV o przekątnej 26,4 cm 
jest zainstalowany na podłokietniku, 
ale może być ustawiony w dowol-
nym miejscu na łuku widoczności. 
Ten intuicyjny, kolorowy ekran doty-
kowy wyświetla i monitoruje wszyst-
kie funkcje i parametry sieczkarni, 
umożliwiając ich łatwą regulację jed-
nym dotknięciem.

Jan Przyrowski

Umieszczony na rurze wyładowczej czujnik NIR monitorujący 
parametry zbieranego plonu

Sterowanie rurą wyładowczą za pomocą systemu IntelliFill 
zapewnia optymalne napełnienie przyczepy bez strat

Orka ścierniska po kukurydzy pięcioskibowym pługiem obracalnym New Holland PH 5S
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Siewniki Aurock 6000 R i Aurock 
6000 RC o szerokości roboczej 

6 m, wyposażone w potrójne talerze 
służące do optymalnego przygotowa-
nia terenu pod uprawy pod osłonami 
w systemach uprawy minimalnej 
i siewu bezpośredniego, są dostępne 
z jednym (R) lub podwójnym (RC) 
dozownikiem. Dzięki temu możliwe 
jest mieszanie dwóch różnych odmian 
w pojedynczej sekcji wysiewającej 
lub wysiewanie ich w osobnych rzę-
dach. Siewniki można wyposażyć 
w zintegrowany wał tnący z regulacją 
ciśnienia. Bruzda jest żłobiona dwoma 
rzędami talerzy otwierających bruz-
dę: karbowanymi o średnicy 460 mm 
do pracy na glebie przygotowanej 
z opcją jej mieszania lub tłoczonymi 
o średnicy 430 mm do efektywnego 
cięcia resztek pożniwnych i zapobie-
gania wyrzucaniu gleby. Nasiona są 
zadawane za pomocą 2-tarczowej sek-
cji wysiewającej zamontowanej na 

równoległoboku. Przegub między sek-
cją wysiewającą i podwoziem zapew-
nia wpadanie nasion do bruzdy na 
stokach i zakrętach. Siewniki Aurock 
są maszynami kompatybilnymi z ter-
minalem ISOBUS dostępnym z termi-
nalami CCI 1200 lub CCI 50. Nieza-
leżnie od wybranego terminalu steru-
jącego, operator ma do dyspozycji 
przyjazny i intuicyjny interfejs opra-
cowany specjalnie przez firmę Kuhn. 

System Vistaflow umożliwia auto-
matyczne wyłączanie wysiewu 
w wybranych rzędach w celu utwo-
rzenia ścieżek technologicznych, po 
których będzie się poruszać rozsie-
wacz nawozów lub opryskiwacz. 
Rozwiązanie to zostało stworzone 
głównie dla usługodawców oraz rol-
ników, którzy wspólnie użytkują 
siewniki, ponieważ w takich przy-
padkach przebiegi ścieżek często ule-
gają zmianie ze względu na różne 
szerokości opryskiwaczy i rozsiewa-

czy nawozów. Vistaflow to inteligent-
ny system zaworów do tworzenia 
ścieżek technologicznych, który moni-
toruje przepływ nasion wewnątrz 
przewodów nasiennych. Zamontowa-
ny na głowicy rozdzielającej siewnika 
Venta lub Espro umożliwia tworzenie 
wszystkich rytmów ścieżek oraz 
monitorowanie przepływu nasion 
w każdym rzędzie. Za pośrednic-
twem interfejsu użytkownika możli-
we jest zapisanie pięciu konfiguracji, 
które mogą być wykorzystane w póź-
niejszym terminie. Istnieje możli-

Nowości AGRO SHOW 2019

Precyzyja w działaniu 
Na AGRO SHOW w Bednarach francuska fi rma 
Kuhn zawsze przygotowuje bogatą ekspozycję 
swoich produktów, wśród których nie brakuje 
nowości. Tak będzie i w tym roku.

Vistafl ow  – inteligentny system zaworów do tworzenia ścieżek technologicznych Kopmaktowa brona talerzowa Optimer XL
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wość zapisania następujących para-
metrów: szerokość robocza, rozstaw 
kół i szerokość opon opryskiwacza 
zaczepianego lub samojezdnego oraz 
szerokość robocza rozsiewacza nawo-
zów.

Seria przyczepianych kompakto-
wych bron talerzowych Optimer XL 
z niezależnie montowanymi talerza-
mi jest dostępna w szerokościach 
roboczych 4 i 5 m. Przy prędkości 
roboczej do 15 km/h maszyna dosko-
nale miesza glebę  z dużą ilością 
resztek pożniwnych, masy organicz-

nej czy obornika. Talerze o średnicy 
620 mm umożliwiają pracę na głębo-
kości do 15 cm. Niezależne zabezpie-
czenie każdego talerza na elastome-
rze umożliwia pracę w trudnych 
warunkach, zapewniając kruszenie 
i precyzyjne mieszanie niezależnie 
od rodzaju gleby. Dzięki zamontowa-
niu po jednym talerzu na każdym 
ramieniu uzyskano duży prześwit, 
istotny przy pracy w dużej ilości 
poplonów czy resztek pożniwnych. 
Głębokość robocza jest sterowana 
hydraulicznie z kabiny ciągnika, 

a oznaczenie głębokości widoczne 
dla kierowcy.

Kosiarki czołowe GMD 2721 F 
i GMD 3121 F, o szerokosci roboczej 
2,70 i 3,14 m, zostały zaprojektowa-
ne specjalnie dla rolników, którzy 
potrzebują lekkiej maszyny do lek-
kich ciągników o mocy 60–70 KM.  
Ich kompaktowe rozmiary i niewiel-
ka masa sprawiają, że są idealne do 
pracy w małych gospodarstwa lub na 
terenach górskich i pagórkowatych. 
Kopiowanie terenu jest zoptymalizo-
wane przez przegub wahadłowy 
o zakresie pracy +/- 8°. Tworzenie 
pokosu jest wspomagane przez zbież-
ny obrót dysków tnących. Oba mode-
le mogą być wyposażone w opcjonal-
ne bębny ograniczające pokos, które 
jeszcze lepiej go formują.   

Maszyny są wyposażone w naj-
nowszej generacji hermetycznie 
zamkniętą bezobsługową belkę tnącą 
Optidisc Elite z zabezpieczeniem 
napędu dysków tnących Protectadrive 
i systemem szybkiego mocowania 
noży Fast-Fit. Aby ograniczyć nacisk 
na podłoże do minimum i chronić 
darń przed uszkodzeniem zastosowa-
no dwie sprężyny, które w połączeniu 
z przednim TUZ ciągnika umożliwia-
ją swobodną pracę kosiarki niezależ-
nie od nierówności terenu. Osłony 
boczne FlexProtect są rozkładane 
manualnie, ale opcjonalnie kosiarka 
może być wyposażona w system 
hydrauliczny, szczególnie przydatny 
podczas pracy na małych polach.  

JP

Siewnik przyczepiany Aurock 6000 RC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14
13

Rzepak:
przechowywanie do 6 miesięcy
przechowywanie ponad 6 miesięcy

8
7

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

15,5
14
13Silos lejowy 

KONSIL 60/6

►
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Oferta firmy powiększyla się o dwa modele silosów o średnicy 4,5 metra: 
KON-SPED60/2 o ładowności 37,9 ton oraz większy KON-SPED60/4 

mieszczący 61,2 tony ziarna. Oba zachowują te same parametry przejazdu 
tj. wysokość 3,95 metra i szerokość 4,45 metra. Silosy spedycyjne prze-
znaczone są do szybkiego załadunku pojazdów ziarnami zbóż, rzepaku, 
kukurydzy  i innymi materiałami sypkimi. Są wykonane z blachy płaskiej 
ocynkowanej ogniowo. Gładka powierzchnia ułatwia zsyp zgromadzonego 
materiału, a tym samym samoczyszczenie zbiornika. Lej w części dolnej 
wykonany został z blachy o grubości 2,5 mm przyjmując kształt stożka 
o nachyleniu 45º. Na jego końcu znajduje się króciec rozładowczy z zasu-
wami: ręczną i elektryczną. Zasuwa elektryczna KONSIL zamyka i otwiera 
wysyp silosu podczas normalnej eksploatacji. Zasuwa ręczna służy do 
awaryjnego zamknięcia króćca rozładowczego w przypadku np. przerwy 
w dostawie prądu. Dach silosu ma kształt stożka o nachyleniu 30º, a na 
jego szczycie znajduje się otwór zasypowy o średnicy 200 mm. Na jednym 
z segmentów dachu umieszczony został otwór inspekcyjny  o średnicy 
600 mm zabezpieczony kratą. Specjalnie wykonane łączenia z trapezowy-
mi przetłoczeniami zapewniają szczelność dachu silosu zabezpieczając 
przed dostaniem się wody do jego wnętrza.
Solidna cynkowana ogniowo konstrukcja wsporcza, umożliwia szybkie 
opróżnianie silosu na różne środki transportu. Jej wysokość i szerokość jest 
przystosowana do dużych pojazdów, którymi można wjechać pod silos 
w celu ich załadunku. Silos spedycyjny współpracujący z systemami rozła-
dowczymi baterii silosów lejowych oraz płaskodennych umożliwia błyska-
wiczny załadunek na środki transportu przygotowanej partii ziarna. 
Projekt wykonany został wg europejskich norm budowlanych EUROCODE.
Główne zalety silosu spedycyjnego KONSIL: 
•  wysokiej jakości ocynkowana stal
•  konstrukcja cynkowana ogniowo
•  minimalizacja osadzania się pyłu na ścianach silosu 
•  łatwy i szybki wysyp grawitacyjny bezpośrednio na środek transportu.

GÓRNY OTWÓR INSPEKCYJNY
umożliwia kontrolę ziarna w silosie

DRABINA ZEWNĘTRZNA
zapewnia dostęp do górnego otworu 

inspekcyjnego

DOLNY WŁAZ SERWISOWY
zapewnia dostęp do silosu celem 

wykonania czynności serwisowych

ZASUWA ELEKTRYCZNA
służy do zamykania i otwierania wysypu 

w trakcie normalnej eksploatacji silosu

PODEST OBSŁUGOWY DOLNY
umożliwia wizualną 

kontrolę zasypu naczepy

CENTRALNY WLOT ZAŁADUNKOWY
umożliwia montaż urządzeń zaladowczych 
i pozwala na całkowite wykorzystanie 
objętości użytkowej silosu

KANAŁ AWARYJNY
rozladunek silosu w przypadku zapchania 
otworu wylotowego lub awarii zasuwy

KONSTRUKCJA WSPORCZA
oparta na 4 słupach, elementy konstrukcji 
są cynkowane ogniowo

ZASUWA RĘCZNA
służy do rozladunku w przypadku awarii 
zasuwy elektrycznej

NOWY PRODUKT

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

Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnicwa 
KONSIL

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

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

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

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

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

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

doprowadzenia materiału składowanego do odpowiednich 
parametrów przechowywania.

Ziarno magazynowane w silosie należy okresowo kon-
trolować poprzez pobranie próbek i poddanie ich badaniu 
wilgotności. W razie konieczności i możliwości, należy 

badać również inne parametry, istotne ze względu na 
warunki przechowywania w silosie.

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

Wojciech Kaszubski
prezes fi rmy KONSIL

AGRO SHOW – BEDNARY 

SEKTOR C, STOISKO 109
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Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY to największe spo-
tkanie biznesowe sektora rolniczego w naszym kraju 

oraz jedna z najważniejszych imprez branży w Europie 
mającej miejsce w sezonie zimowym. Wydarzenie jest grat-
ką, zarówno dla dziesiątek tysięcy rolników, jak i setek 
wystawców z całego świata. Różnorodna ekspozycja oraz 
niesamowita atmosfera sprzyjają nawiązywaniu kontak-
tów. 

Inauguracja sezonu dla rolników
Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY 

odbędą się w dniach od 17 do 19 stycznia 2020 roku na 
terenie Targów Poznańskich. To niewątpliwie pierwsza 
w kraju prezentacja nowości na przyszły sezon. Rolnicy 
odwiedzający Poznań będą mieli możliwość zapoznania się 
z najnowszymi trendami, jak również poznać innowacyjne 
rozwiązania zwiększające wydajność gospodarstwa. Decy-
dując się już teraz na zgłoszenie udziału w projekcie, 
wystawca zapewnia sobie bardziej efektywną promocję 
produktów i usług za pośrednictwem środków przekazu 
skierowanych bezpośrednio do grupy docelowej. Tylko do 
18 października obowiązują promocyjne ceny za powierzch-
nię oraz pakiety oferowane w ramach targów POLAGRA 
PREMIERY. 

Kontynuacja programu HOSTED BUYERS
Celem programu jest  rozwój handlu pomiędzy polskimi 

producentami oraz zagranicznymi kontrahentami. Wielo-
miesięczna kampania promująca wystawców i ich produkty 
przed targami z pewnością ułatwi nawiązanie kontaktu 
z zewnętrznymi rynkami. HOSTED BUYERS to blisko 100 
kupców z takich krajów, jak: Białoruś, Bułgaria, Estonia, 
Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Ukraina i Węgry. 
W ramach programu polscy producenci zyskają niepowta-
rzalną okazję nawiązania współpracy z zagranicznymi kup-
cami, jak również dealerami i importerami maszyn rolni-
czych. 

Sezon rolniczy rozpocznie się w Poznaniu
Styczeń to dobry moment na planowanie przyszłych 

inwestycji. Pomogą w tym profesjonalne szkolenia i prelek-
cje kierowane do zootechników i agronomów, które odbędą 
się pierwszego dnia. W trakcie Agro Vip Night, jedynej 
takiej imprezy w Polsce, spotka się blisko 500 przedstawi-
cieli największych firm i gospodarstw rolnych.Zostaną 
zaprezentowane kluczowe marki rolnicze, a wszystko to 

w trakcie ekskluzywnego bankietu. Międzynarodowe Targi 
Poznańskie, dzięki dużej przestrzeni wystawienniczej, ofe-
rują możliwość porównania oferty wielu firm w jednym 
miejscu i czasie. Komfortowe warunki zwiedzania, nowo-
czesne hale i szeroki dostęp do punktów gastronomicz-
nych, to dodatkowe atuty przekładające się na prestiż tego 
wydarzenia.  

Złoty Medal MTP jest w zasięgu ręki
Ważnym elementem wspierającym obecność firm rolni-

czych na targach jest wyróżnienie złotym medalem MTP. 
Ta prestiżowa nagroda podkreśla innowacyjność i wysoką 
jakość produktu, a jej zdobywcy zyskują szeroką promocję. 
Oznaczenie produktu znakiem medalu pozytywnie wpły-
wa na decyzje zakupowe klientów, o czym świadczą bada-
nia marketingowe. 

10 pawilonów wystawienniczych
Targi zostaną rozlokowane w 10 pawilonach wysta-

wienniczych. 
W tym roku obowiązują nowe zasady dofinansowania 

grup zorganizowanych. Oferujemy bezpłatny wstęp dla 
każdego rolnika. Zaproszenia od początku października 
można odbierać w powiatowym biurze Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie Wielkopolski 
lub odwiedzając najbliższego dealera maszyn rolniczych, 
a także zgłaszając zapotrzebowanie poprzez stronę interne-
tową: www.polagra-premiery.pl  

Postaw na rozwój z POLAGRA-PREMIERY

Nadchodzi nowy sezon rolniczy
Prezentacja najnowszych maszyn i technologii na sezon 2020, 
międzynarodowa publiczność, wykłady  profesjonalistów 
z branży – tak właśnie zapowiadają się Międzynarodowe Targi 
Rolnicze POLAGRA-PREMIERY, które w styczniu 2020 roku 
zainaugurują kolejny sezon.   
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Nowością firmy John Deere 
w sezonie 2020 będzie zespół 

żniwny 700X o regulowanej długości 
wysunięcia stołu. Dzięki temu zacho-
wano w nim stół o długości 1200 mm 
w celu zapewnienia maksymalnej 
wydajności zbioru i minimalnej utra-
ty nasion rzepaku przy jeszcze lep-
szym przepływie uprawy. Zespoły 
żniwne 700X będą również wyposa-
żone w nowy niskoprofilowy układ 
podawania, aby zagwarantować jesz-
cze płynniejsze podawanie do prze-
nośnika ślimakowego, szczególnie 
przy zbiorze krótkich upraw, takich 
jak np. jęczmień jary. Ponadto poło-
żenie sprzęgła przeciążeniowego 
przeniesiono bezpośrednio do prze-
nośnika ślimakowego, aby zminima-
lizować zużycie i dodatkowo zwięk-
szyć trwałość dzięki płytom ślizgo-

wym grubszym o 25% we wszystkich 
urządzeniach.

Aby umożliwić podbieranie poko-
sów przy najniższym możliwym 
poziomie strat, firma John Deere 
będzie oferować nowy podbieracz 
615P o szerokości roboczej 4,5 m, 
wyposażony w koła podporowe 
z amortyzacją pneumatyczną. W celu 
zminimalizowania strat uprawa jest 
delikatnie podbierana przez zęby, 
zanim zostanie przeniesiona na 
poziomy pas. Wyróżniającą cechą 
tego systemu jest płynne podawanie, 
niemal pozbawione wibracji, w celu 
wyeliminowania strat związanych 
z rozbijaniem ziarna. Uprawa jest 
następnie ugniatana przez osłonę 
przednią sterowaną za pomocą siłow-
ników hydraulicznych dwustronne-
go działania, aby zapewnić optymal-

ne podawanie. Duży przenośnik śli-
makowy o średnicy 660 mm o zakre-
sie położenia pływającego 57 mm ma 
wystarczający rozmiar, aby umożli-
wić zbiór największej ilości upraw 
oraz zapewnić stałe i równomierne 
podawanie w celu uzyskania maksy-
malnej wydajności.

W kombajnach serii S układ auto-
matycznej regulacji prędkości jazdy 
HarvestSmart został zoptymalizowa-
ny i zintegrowany z układem interak-
tywnej regulacji kombajnu ICA2 
(Interactive Combine Adjustment). 
Jeżeli układ ICA2 nie jest w stanie 
uzyskać wymaganej próbki ziarna ze 
względu na wysoki poziom plew lub 
uszkodzonego ziarna bądź przekro-
czenie ustalonego wskaźnika strat, to 
automatycznie dostosowuje układ 
HarvestSmart i prędkość kombajnu 

Nowości AGRO SHOW 2019

Kombajn – komputer na kołach
W stoisku John Deere będą zaanonsowane zapowiedziane przez tę markę 
innowacje, które zostaną wprowadzone do kombajnów zbożowych 
w przyszłorocznym sezonie żniwnym. 

Zespół żniwny 700X o regulowanej długości wysunięcia stołu
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tak jak zrobiłby to operator. Jedno-
cześnie obciążenie silnika jest utrzy-
mywane na wymaganym poziomie, 
co zapewnia maksymalną wydajność 
zbioru.

W kombajnach serii S700 system 
AutoSwap umożliwi automatyczną 
regulację kąta  rozrzutu resztek 
pożniwnych. System ten wykrywa 
kierunek jazdy kombajnu przy uży-
ciu technologii GPS i automatycznie 
odwraca kierunek rozrzutu, gdy kom-
bajn zawraca i zaczyna poruszać się 
w przeciwnym kierunku. Poprawa 
jakości rozdrabniania będzie również 
możliwa dzięki zdalnej regulacji 
wysunięcia przeciwnoży. Operator 
łatwo oceni jakość cięcia z kabiny, 
sprawdzając obraz z kamery cofania 
kombajnu i ustawiając pozycję prze-
ciwnoży z fotela.

Wprowadzony wcześniej auto-
matyczny czujnik plonu ActiveY-
ield wyeliminował potrzebę ręcznej 
kalibracji plonu oraz uwolnił opera-
tora od stresu i czasu oczekiwania 
na wyniki, zwiększając jednocześnie 
ich dokładność. Od 2020 roku ten 
system zostanie uzupełniony o jesz-
cze dokładniejszy czujnik wilgotno-
ści. Umożliwi to uzyskanie znacznej 
poprawy gromadzenia danych, 
szczególnie  przy zbiorze ziarna 
o niskiej i wysokiej wilgotności. 
Okresy między kalibracjami oraz 
dane dotyczące wydajności i wilgot-
ności zostaną zapisane wraz z inny-
mi ważnymi informacjami w opro-
gramowaniu kombajnu do dokumen-
tacji.

Kombajn pełni istotną rolę zwią-
zaną ze zbieraniem danych z opera-
cji na polu. Aby umożliwić transmi-
sję bezprzewodową, firma John Deere 
będzie oferować aktywację funkcji 
bezprzewodowej transmisji danych 
oraz zdalnego dostępu do wyświetla-
cza bezpłatnie przez pięć lat. Umoż-
liwi to wymianę danych między 
dowolnymi komputerami przenośny-
mi i smartfonami oraz biurem gospo-
darstwa rolnego za pośrednictwem 
usługi JDLink Connect. Dodatkowo 
zwiększono zgodność między otwar-
tą platformą portalu internetowego 
MyJohnDeere.com a innymi systema-
mi, a od przyszłego roku możliwe 
będzie przenoszenie danych w for-
macie XML zgodnym ze standardem 
ISO.

Jan Przyrowski
Zdalna regulacja wysunięcia przeciwnoży zapewnia dobre rozdrobnienie resztek 
pożniwnych

Podbieracz 615P z amortyzowanymi pneumatycznie kołami podporowymi

System AutoSwap umożliwia automatyczną regulację kąta  rozrzutu resztek pożniw-
nych
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List zza szafy
Sąsiadkę Lusi, Marylkę znam od wielu lat, 

ale widuję nie częściej niż ze dwa razy do roku. 
I za każdym razem gdy ją widzę, jest… grubsza 
o jakieś 2–3 kilo. Gdy ją przed laty poznałam 
była szczupła, szczuplejsza ode mnie. Teraz 
jest ode mnie mocno grubsza i można ją nazwać 
nawet nie otyłą, ale po prostu grubasem. 

A wszystko z powodu… odchudzania, na 
punkcie którego Marylka od zawsze miała 
autentycznego fioła. Odkąd ją znam, zawsze się 
odchudzała, choć – słowo daję – gdy ją pozna-
łam, naprawdę nie było takiej potrzeby. No, ale 
choć istnieją różne lekarstwa: na ból głowy, na 
grypę… to lekarstwa na fioła jeszcze nie wymy-
ślono. Przynajmniej na takiego marylkopodob-
nego fioła.

Otóż Marylka nigdy nie odchudzała się 
zwyczajnie, np. jedząc więcej warzyw a mniej 
ciastek, czy w ogóle puszczając ciastka i inne 
słodycze w trąbę. Ona podchodziła do rzeczy 
naukowo. Wynajdywała sobie jakąś cudowną 
dietę, którą traktowała tak bałochwalczo jak 
Arab religię, stosując się do  jej zasad precyzyj-
nie i z nabożeństwem. Te diety trwały krótko, 
tydzień, góra dwa, a ich dokładniusieńkie sto-
sowanie gwarantowało ponoć poważne schud-
nięcie. Pamiętam taką jej jedną „dziesięciod-
niówkę”. Miała rozpisany dokładniuteńki pro-
gram, że np. I dnia o godz. 9.00 miała zjeść pół 
jajka na twardo, o 11.00  ćwiartkę jabłka, 
o 13.00 – 1,5 (dokładnie, nie jeden ani nie 
dwa!) listka sałaty, o 15-ej łyżkę ugotowanej al 
dente kaszy gryczanej i tak dalej, i tak dalej… 
przez całe 10 dni. Twierdziła, że taka precyzja 
jest konieczna, bo wtedy wpływa dodatnio na 
jej metabolizm. W trakcie diety była nie do 
życia, bo np. przerywała rozmowę w pół zda-
nia jako że nadeszła (dokładniuteńko!) pora na 
przepisany kęs twarogu czy innego selera, 
a poza tym była zła jak osa, bo… przecież głod-
na. Ale faktycznie, spadała w trakcie takiej 
diety na wadze zapowiedzianą liczbę kilogra-
mów. Precyzyjnie i dokładnie. Dlaczego więc 
z czasem robiła się coraz grubsza?!

Ano dlatego, że wygłodzona po takiej dra-
końskiej torturze (wszystkie te diety były dra-
końskimi torturami) rzucała się na jedzenie jak 
wygłodniały po zimowym śnie niedźwiedź 
i stosunkowo szybko nie tylko powracała do 
poprzedniej wagi (tej sprzed diety), ale i dokła-
dała do niej co nieco. Wtedy przystępowała do 
diety kolejnej, równie wymagającej, ale gwa-
rantującej szybkie schudnięcie. I rzeczywiście 
chudła. A potem znowu tyła więc przystępo-
wała do nowej diety. I tak w kółko: chudła, tyła, 
chudła, tyła... Aż zrobiła się gruba jak beczka! 
Biedna Marylka!... 

 Janka

Granatowa marynarka należy do tzw. ciuchów wielofunkcyj-
nych, warto więc mieć ją w swojej szafie. Jednorzędowa, nie za 
ciasna, ale i nie za luźna, z materiału niezbyt wiotkiego, ale też i nie 
z grubego flauszu, np. z cienkiej wełenki, z bawełnianej satyny… 
Powinna wyglądać elegancko, nic ze szmatławości.

I otóż taką marynarkę można zakładać i zimą, i latem (wiosną 
i jesienią, oczywiście też), na pulower z golfem i na białą bluzkę, do 
eleganckich wełnianych spodni, i do dżinsów, na kretonową 
sukienkę w kwiatki, i na bawełniany T-shirt… Pasuje do wszystkie-
go i zawsze jest na miejscu, a zależnie od reszty stroju spełnia rolę 
ciucha eleganckiego bądź całkiem swobodnego. 

A dlaczego granatowa?. Bo granat pasuje do wszystkich innych 
kolorów bez wyjątku i jest na miejscu zarówno wtedy, gdy jest 
zimno jak i ciepło. Po prostu – kolor to uniwersalny. A granatowa 
marynarka – uniwersalny ciuch.

…to – mąka ziemniaczana. Zawarta w niej skrobia doskonale 
matuje (efekt utrzymuje się przez cały dzień). Jeśli borykasz się 
z trądzikiem, możesz dodać do niej odrobinę cynamonu, który 
działa antybakteryjnie.

To zresztą nie jedyne jej zastosowanie kosmetyczne. Znakomicie 
sprawdza się jako suchy szampon (przy ciemnych włosach dodając 
do niej odrobinę… kakao); jako baza do maseczek (np. rozjaśniająca 
– 2 łyżki mąki wymieszaj z 4 łyżkami wody utlenionej, nałóż na 
twarz na 15 minut); środek działający kojąco na podrażnioną skórę 
(zasypka na otarcia, ew. kąpiel krochmalowa – dodając do wanny 
wody „kisiel” z 7 łyżek mąki).   

Granatowa 
marynarka

Najtańszy 
puder…
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Czy wiesz, że…
• Zwiędłe warzywa liściaste, jak szpinak czy kapusta, odzy-

skają  świeży wygląd, jeśli zanurzy się je na 15 sekund 
w gorącej i na 15 sekund w zimnej wodzie.

• Stare drewniane łyżki odzyskają dawny wygląd po zamocze-
niu ich  na kilka godzin w roztworze  sody oczyszczonej 
Drewniane trzonki noży czy innych sztućców będą ładnie 
wyglądać, jeśli natrze się je olejem jadalnym co jakiś czas.

• Czarne tkaniny nie wyblakną w praniu, jeśli co jakiś czas 
wypłucze się je w wywarze z liści orzecha lub bluszczu.

• Sok gruszkowy wpływa korzystnie na układ krążenia i jest 
pomocny w leczeniu anemii, gdyż zawiera dużo żelaza.

• Grzyby pobudzają układ odpornościowy, obniżają poziom 
cholesterolu we krwi, są skuteczne w walce z wirusami, 
wykazują działanie przeciwnowotworowe.

• Jeśli nowe buty farbują od wewnątrz, należy je w środku 
natrzeć octem lub spryskać lakierem do włosów.

Druga młodość pieczywa
W Polsce marnuje się mnóstwo pieczywa. Kupujemy je 

w nadmiarze, na tzw. wszelki wypadek, a gdy straci świeżość 
– wyrzucamy.  Pół biedy, jeśli dostają je zwierzęta, ale często 
ląduje po prostu na śmietniku. A przecież z czerstwego pieczy-
wa można przygotować wiele interesujących potraw, nie tylko 
grzanki. 

Na przykład taką oto zupę:
Cienkie kromki pieczywa pieczemy na suchej blasze, aż do 

bardzo mocnego zbrązowienia i wysuszenia na kamień (ale nie 
spalenia!).  Tak przygotowane pieczywo zalewamy bulionem 
warzywnym, gotujemy kilka minut i miksujemy.

Albo taki deser:
Kawałki bułki moczymy w mleku, a gdy nasiąkną, rozdrab-

niamy je widelcem na miazgę. Ubijamy jajka z cukrem, dokła-
damy mąkę, rozciapcianą bułkę, cynamon i wszystko razem 
miksujemy. Płynną masę pieczemy z żaroodpornym naczyniu 
w temp. 170o C  przez ok. 20 minut, aż wierzch się zrumieni. 
Przed podaniem dekorujemy owocami. (Na 1 dużą bułkę lub 
6 bułeczek potrzeba jeszcze: 6 jajek, 1 litr mleka, 1 szklanka 
mąki, 4 łyżki cukru i 1 łyżeczka proszku do pieczenia).

wykazują działanie przeciwnowotworowe.
• Jeśli nowe buty farbują od wewnątrz, należy je w środku 

natrzeć octem lub spryskać lakierem do włosów.

Rajska jagoda
Czyli pomidor. Gdy wkrótce po odkryciu 

Ameryki, skąd pochodzi,  sprowadzono to 
warzywo do Europy, ze względu na jego barwę 
nazwano je jabłkami złota. Dzisiaj ta nazwa nie 
jest już raczej w użyciu, ale np. Czesi mówią 
na pomidory rajskije jablička, zaś w języku 
węgierskim pomidor to paradicsom, a to samo 
słowo znaczy – raj.

I nic dziwnego, bo owoc to (z punktu 
widzenia botaniki pomidor jest jagodą, a więc 
niewątpliwie owocem, choć powszechnie trak-
tujemy go jako warzywo) iście rajski. Zawiera 
mnóstwo witamin (z witaminą C i A na czele), 
większość niezbędnych nam mikroelementów 
(wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód, 
cynk), a przede wszystkim LIKOPEN – najsil-
niejszy antyutleniacz. Dzięki  swojemu fanta-
stycznemu składowi pomidory zapobiegają 
miażdżycy i zawałom, opóźniają starzenie, 
mają działanie antynowotworowe, wzmacniają 
odporność,  działając moczopędnie obniżają 
ciśnienie krwi, mają dobroczynny wpływ na 
oczy, skórę, włosy, paznokcie… Jednym sło-
wem – ideał. Są niskokaloryczne i zawierają 
sporo błonnika, a więc sprzyjają walce ze zbęd-
nymi kilogramami. Do tego jako chyba jedyne 
warzywo/owoc pod wpływem obróbki termicz-
nej nie tylko nie tracą swoich właściwości 
prozdrowotnych, a wręcz przeciwnie. Proces 
gotowania/duszenia pozwala na lepsze uwal-
nianie i wchłanianie przez nasz organizm liko-
penu, zaś pomidory suszone  zawierają znacz-
nie więcej likopenu i innych składników 
odżywczych niż świeże. Np. w 100 g suszo-
nych pomidorów  jest ok. 3400 mg potasu, 
podczas gdy świeże zawierają go ok. 235 mg.

Zatem, choć sałatka ze świeżych pomido-
rów jest pyszna, to korzystniej jest spożywać 
pomidory przetworzone – w postaci zup, 
sosów, gulaszy czy ketchupów.  Tak zresztą 
dzieje się w wielu krajach leżących na połu-
dnie od Polski. Ot, chociażby na Węgrzech 
dziwiono się gdy jedliśmy pomidory surowe.

Chociaż jednak pomidory mają prawdziwie 
rajskie zalety, dla niektórych są niestety nie-
wskazane: dla osób cierpiących na reumato-
idalne zapalenie stawów, chorych na dnę 
moczanową, cierpiących na zgagę, schorzenia 
nerek i dla matek karmiących (mogą wywołać 
u dzieci reakcje alergiczne).
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Adela zawsze była posłuszna. Jak 
mama mówiła: siadaj – siadała, 

jak mówiła: załóż szalik – zakładała, 
jak mówiła: jedz – jadła, bez względu 
na to, czy miała akurat ochotę na 
jedzenie, czy nie. To mama decydo-
wała, kiedy Adela pójdzie spać, co 
będzie czytała, jaką sukienkę na siebie 
założy. Będąc nastolatką, czasami 
wyobrażała sobie, że ma w szafie 
zupełnie inne rzeczy niż te, które jej 
mama kupiła. Na przykład taką różo-
wą sukienkę z falbankami, jak Maryś-
ka, sąsiadka i że tańczy w tej różowej 
sukience na szkolnej zabawie, a chłop-
cy jeden przez drugiego proszą ją do 
tańca…

Zwierzyła się nawet kiedyś z tego 
marzenia Maryśce, a ta chciała jej tę 
swoją różową sukienkę pożyczyć, ale 
Adela odmówiła. Bo mama kiedyś 
powiedziała, że się jej ta sukienka 
Maryśki nie podoba, więc jak mogła-
by ją na siebie założyć.  Ona, posłusz-
na córeczka? Nie! Co za pomysł? Jak 
ona mogła powiedzieć o tym Maryś-
ce? Co innego wyobrażać coś sobie 
czy marzyć, a co innego o tym gadać. 

Bo Adeli zdarzało się marzyć. 
O wielkiej miłości. Raz był to szatyn 
o błękitnych oczach, innym razem 
zielonooki blondyn, a kiedy indziej 
piegowaty i wiecznie roześmiany 
rudzielec. Łączyło ich to, że byli 
w Adeli zakochani. Chodziła z nimi 
na spacery, przytulała się pod krza-
kiem jaśminu, całowała pod mostem… 
Po prostu – miała chłopaka jak inne 
dziewczyny i jak inne dziewczyny 
była w nim zakochana. To co, że na 
niby. Może kiedyś…

Była świeżo po maturze, gdy ojciec 
zaprosił na kolację nowego pracowni-
ka swej firmy, z którym – powiedział 
– wiąże wielkie nadzieje na okolicz-
ność przyszłego jej rozwoju. Mama 
kupiła wtedy Adeli nową sukienkę. 
Nie, bynajmniej nie różową z falban-
kami, ale modną, a do niej dobrane 
bardzo eleganckie pantofelki na obca-
sach. Mojej kochanej posłusznej 
córeczce niczego nie pożałuję – powie-
działa, gdy Adela wylewnie dzięko-
wała jej za prezent. Bardzo jej się 
bowiem spodobała i sukienka, i pan-
tofelki. 

Nic zatem dziwnego, że gość 
przez cały wieczór ją emablował. Nie 
zapominając przy tym, jak dobrze 
wychowany człowiek, o mamie, któ-
rej też nie szczędził komplementów. 
Cały był zresztą na och i ach, bo 
i miasto mu się podobało, i nowa 
praca, i nowy szef. Rodzice Adeli byli 
tym wszystkim wyraźnie wniebo-
wzięci i jeszcze długo po jego wyj-
ściu wzajemnie go sobie zachwalali. 
O Adeli przy tym nie zapominając, 
bo w kółko ją pytali, jak się jej pan 
Mirek, bo tak miał na imię, spodobał. 
Odpowiadała, że owszem, że sympa-
tyczny facet, z czego byli wyraźnie 
zadowoleni.

W jeszcze większą euforię wprawił 
ich na drugi dzień, to była niedziela, 
telefon pana Mirka, który najpierw 
wylewnie podziękował za gościnę, 
a następnie zaprosił  Adelę na popołu-
dniowy spacer. Nie wypadało się jej 
nie zgodzić, chociaż była trochę spe-
szona tym, że będzie defilowała po 
mieście ze starszym o dobre 15 lat 
facetem, który – choć generalnie sym-
patyczny, nie był przecież ani szaty-
nem o błękitnych oczach, ani zielono-
okim blondynem czy piegowatym 
i wiecznie roześmianym rudzielcem. 

Koleżanki jednak (nie sposób było 
w ich mieście nie spotkać żadnych 
znajomych w niedzielne popołudnie) 
potraktowały pana Mirka na serio. Ty 
jesteś, Adela, mądra – pochwaliła ją 
na drugi dzień Maryśka, – nie tracisz 
czasu na zabawy z gówniarzami, jak 
my! Chciała odpowiedzieć, że nie 
rozumie o co jej chodzi, ale Maryśka 
gdzieś pognała, a po kilku dniach… 
Po kilku dniach Mirek stał się stałym 
towarzyszem Adeli. Zaraz po pracy 
się meldował i spędzali razem czas do 
późnego wieczora. Łazili nad rzeką, 
chodzili na lody, do kina… Adela naj-
bardziej lubiła to łażenie nad rzeką, 
bo Mirek zwiedził trochę świata i cie-
kawie opowiadał o różnych krajach. 
Naprawdę miło spędzali czas. Takiego 
fajnego kumpla Adela nigdy nie miała. 
Autentycznie go polubiła, ale…

Ale dosłownie ją zatkało, gdy 
rodzice któregoś dnia ją poinformo-
wali, że… Mirek poprosił ich o jej 
rękę, a oni się – z radością! – zgodzili. 

Nie zdążyła się odezwać, gdy mama ją 
poinformowała, że ślub odbędzie się 
5 lipca, a wesele… Chciała powie-
dzieć, że Mirka co prawda bardzo lubi, 
ale… marzy o miłości, że bardzo chcia-
łaby się zakochać, tak naprawdę zako-
chać, jak w powieści, jak w filmie… 
Niestety, żadne z rodziców nie chciało 
wiedzieć, co ma do powiedzenia.

Również Mirka nie interesowało 
jej zdanie na temat małżeństwa, na 
które… nie wyraziła przecież zgody. 
To rodzice przyjęli jego oświadczyny, 
a ona jako posłuszna córka ma się, jak 
zwykle, do ich woli dostosować.

Adela wyszła za mąż jako pierw-
sza dziewczyna z ich klasy, ślub był 
wspaniały, suknia przepiękna, a wese-
le mega wystawne. Pół miasta na nim 
szalało. Jeszcze do dzisiaj co ponie-
którzy wspominają, że takiej zabawy 
nigdy więcej potem nie było.

  *   *   *
Owszem, zabawa była wspaniała 

– wspomina Adela, patrząc na pożół-
kłe już nieco zdjęcia w swym wesel-
nym albumie. I jeszcze następne albu-
my przegląda. O, tu dziewczynki ze 
swoim pieskiem, o, a to z pogrzebu 
taty, to z pogrzebu mamy, to z wesela 
Marzenki, wreszcie ostatnie, z pogrze-
bu Mirka. Zmarł nagle 3 miesiące 
temu. Adeli bardzo go brakuje. 
W końcu przeżyli razem 35 lat, wycho-
wali dwie wspaniałe córki. 35 dobrych 
lat! Bo dobry był z Mirka człowiek. 
Troszczył się o dom, o dzieci, o Adelę. 
Nazywał ją swoją jedyną miłością. 
Lubiła, jak tak mówił. Przytulała się 
wtedy do niego i przymykała oczy… 
A pod powiekami miała obraz jakie-
goś szatyna o błękitnych oczach,  zie-
lonookiego blondyna czy wreszcie 
piegowatego i wiecznie roześmianego 
rudzielca. Czym szerzej się ten rudzie-
lec uśmiechał, tym bliżej przytulała 
się do Mirka, obejmowała go za szyję, 
a on ją całował…

Dość! – stwierdziła, odkładając 
albumy na bok. Nie będzie siedziała 
w domu i rozpamiętywała przeszło-
ści. Wyjdzie na miasto. Taka piękna 
pogoda. I może… może spotka po dro-
dze jakiegoś szatyna o błękitnych 
oczach…

Ewa Kłosiewicz

Posłuszna córka
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wieści…wieści…
W obłoku lawendy

Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie wspólnie z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zorganizował dla członkiń KGW w Dobrem warsz-
taty pn. „Bioróżnorodność w domu i ogrodzie”. Kilkudnio-
wej gościny udzieliła im pani Karolina Grontkowska, właści-
cielka plantacji „Lovenda Kujawska”  w Leszczch, gm. Złot-
niki Kujawskie.  Zarówno spacer po plantacji jak i wizyta 
w suszarni czy pokaz  destylacji olejku lawendowego oraz 
produkcji naturalnych ziołowych kosmetyków pozostawiły 
w uczestniczkach warsztatów niezapomniane wrażenie. 
Wszystkie wyjeżdżały  z mnóstwem pomysłów na wykorzy-
stanie pozyskanej wiedzy w życiu codziennym.

WIEŚ KUJAWSKO-POMORSKA
Pismo Kujawskiego ODR w Minikowie

Żelazny kanclerz o miękkim sercu 
Pałac w Warcinie (pow. 

słupski), będący obecnie 
siedzibą jednego z najlep-
szych techników leśnych 
w kraju, zbudowany ok. 
roku 1664, miał barwną 
i burzliwą historię. M.in.  
Otto von Bismarck, zwany 
Żelaznym Kanclerzem, otrzymał go od cesarza Wilhelma 
I jako nagrodę za wygraną wojnę prusko-austriacką i zało-
żył w nim swoją rezydencje myśliwską. Okazuje się, że 
Żelazny Kanclerz miał… miękkie serce dla zwierząt. 
W otaczającym warciński pałac parku znajduje się 
bowiem… cmentarz dla psów, w którym  pochowano 
14 ulubionych czworonogów Bismarcka, w pałacu zaś 
znajduje się płaskorzeźba, a w parku kamień, upamiętnia-
jące ukochanego konia Bismarcka o dźwięcznym imieniu 
Motylek.

POMORSKIE WIEŚCI ROLNICZE
Pismo Pomorskiego ODR w Lubaniu

Maszyna pracuje, 
a dziecko obserwuje…

…to tytuł organizowanego od kilku lat przez KRUS 
ogólnopolskiego konkursu rysunkowego dla dzieci. Ma on 
na celu propagowanie bezpieczeństwa na wsi, poszerza-
nie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i promowanie 
pozytywnych zachowań… Czyli – maszyna pracuje, 
a dziecko obserwuje, z daleka. W woj. łódzkim tegoroczną 
laureatką I miejsca w grupie dzieci młodszych (klasy 
0–III) została Emilia Niezgoda, uczennica klasy III  SP 
w Sierzchowach, a w grupie dzieci starszych (klasy 
IV–VIII) – Dobrochna Ciołek, uczennica kl. VI PSP SPSK 
w Chajewie.

RADA
Pismo Łódzkiego ODR w Bratoszewicach

Szlakiem tradycji i kultury 
Od kilku lat członkinie 

KGW z gminy Laskowa 
uczestniczą w wyjazdach, 
których celem jest  wzbo-
gacenie wiedzy o polskiej 
kulturze. Ostatnio odwie-
dziły Wojciechów w pow. 
lubelskim, nazywany sie-
dzibą polskiego kowal-
stwa, gdzie gościł je pan Roman Czerniec – mistrz sztuki 
kowalskiej, którego kuźnia jednoczy kowali z całej Polski. 
Od ponad 25 lat odbywają się tutaj Ogólnopolskie Spotka-
nia Kowali, funkcjonuje także jedyne w Polsce Muzeum 
Kowalstwa.

DORADCA
Pismo Małopolskiego ODR w Karniowicach  

Feta z fetą
3 pracowite dni spędziła 12-osobowa grupa przyszłych 

serowarów w serowarni pana Sylwestra Wańczyka (tzw. 
Wańczykówka) w Krzeszowicach. Zapoznawali się z pro-
dukcją serów zarówno w praktyce (zaczynając od tworzenia 
goudy i fety oraz przetwarzając serwatkę na ricottę), jak 
i w teorii, np. poznając możliwości sprzedaży wyproduko-
wanych przez rolników serów w ramach tzw. rolniczego 
handlu detalicznego. Robili jogurty (8 rodzajów), sery kwa-
sowo-podpuszczkowe i podpuszczkowe, słuchali wykładów 
na temat mikrobiologii mleka a także… odwiedzili restaura-
cję  w Szczawnie Zdroju, która serwuje wiele dań wykorzy-
stujących sery z Wańczykówki.  Warsztaty serowarskie zor-
ganizował Dolnośląski ODR w celu wsparcia rozwoju przed-
siębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska. 

TWÓJ DORADCA
Pismo Dolnośląskiego ODR we Wrocławiu



70

Poziomo: 3) otacza tęczówkę, 9) samica świni, 10) wynik 
uprawy i zasiewu, 11) futrzana pelerynka do sukni wie-
czorowej, 12) do konserw lub do butelek, 13) skóra gładka 
jak..., 14) mąż Rzepichy, 16) oprawa obrazka, 19) skraj 
dachu, 21) żeby... nie skakała, toby nóżki nie złamała, 
22) afrykańska małpa, 24) składnik pachnideł, 25) dyktat, 
polecenie, 27) ciągnięte po śniegu, 30) ćwiczenia chóru, 
32) gleba, 33) winnica lub chmielnik, 39) bizon w pszeni-
cy, 41) graniczy z Dominikaną, 42) uczucie odprężenia po 
napięciu nerwowym, 43) plac do gry w tenisa, 44) siostra 
w habicie, 45) głos ptaka podrzucającego jaja, 46) posie-
dzenie
Pionowo: 1) teren porośnięty trawą, na którym pasą się 
zwierzęta gospodarskie, 2) chwila, 3) holenderska – krów, 

4) końska muchówka, 5) część bałwana, 6) mocny trunek, 
7) męstwo, 8) pękaty pojemnik do przechowywania pły-
nów, 15) padlinożerne ptaki, 16) oryginał dzieła literac-
kiego, 17) kąpielisko nad Bałtykiem (na zachód od Koło-
brzegu), 18) podobieństwo, 19) krótki u pudla, 20) mały 
Arkadiusz, 23) swoboda w zachowaniu, 26) udaje towar 
na wystawie, 28) zakłada burnus, 29) spajanie butapre-
nem, 31) płyta stołu, 34) kwiat, symbol niewinności, 
35) wnęka w ścianie, 36) lasso, 37) członek komisji 
sędziowskiej, 38) niski głos kobiecy, 39) odrobinka, 
40) głębsza od talerza, 41) „Jeszcze Polska nie zginęła”.
 Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, 
uporządkowane od 1 do 35, utworzą rozwiązanie.Prosimy 
przesyłać je wyłącznie mailem: redakcja@eZagroda.pl. 

KRZYŻÓWKA z fi rmą

Tadeusz Głupczyk
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JESTEŚMY NA TARGACH AGRO SHOW W BEDNARACH – 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.    
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