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• Centralne Targi Rolnicze 2020, Nadarzyn (31.01 – 
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Współpraca z E-FARM.COM

Te potrzebne rolnictwu konkursy 
PIGMiUR organizuje już od ośmiu 
lat. Służą podnoszeniu kwalifikacji 
zatrudnionych w maszynowych fir-
mach mechaników, podkreśleniu ich 
roli w gospodarce, propagowaniu 
usług serwisowych. Ich uczestnikami 
są wyłącznie osoby pełnoletnie 
zatrudnione w zakładzie napraw-
czym lub przedsiębiorcy prowadzący 
tego typu firmę. W Bednarach, pod-
czas Agro Show, spotkali się zwy-
cięzcy eliminacji on-line. Finał nie 
należał do łatwych. Dlatego też duże 
uznanie należy się Krzysztofowi Cho-
dorowskiemu (POM Augustów), 
który wykazał się ogromną wiedzą 
i zdobył mistrzowski tytuł. Druga 
lokata przypadła Adamowi Michala-
kowi (Reiffeisen Agritechnika), trze-
cia Jarosławowi Brozio (POM Augu-
stów).

Zaciętą rywalizację stoczyli też 
młodzi mechanicy – uczniowie szkół 
rolniczych, którzy poważnie myślą 
o związaniu się w przyszłości z bran-
żą maszyn. W finale adeptów bez-
konkurencyjny okazał się Piotrek 
Bryszak (ZSP Poznań). Tuż za nim 
uplasowali się Miłosz Augustyn (ZS 

CKU Gronowo) i Marek Więcek (ZSP 
nr 1 Gniezno). Tym razem walka 
toczyła się również o udział w kon-
tynentalnym konkursie Euroskills 
2020. Zawody odbędą się w Graz 
(Austria). 

(HS)  

A teraz Euroskills

Niemiecki producent maszyn 
i ciągników rolniczych rozpoczyna 
współpracę z E-FARM.COM – inter-
netową platformą sprzedaży maszyn 
używanych. Zlokalizowany w Ham-
burgu startup odpowiada za proces 
wprowadzania do obrotu używanych 
maszyn rolniczych. E-FARM.COM na 
swojej platformie internetowej pośred-
niczy w sprzedaży używanych 
maszyn rolniczych, zarządzając jej 
przebiegiem w przejrzysty i skutecz-
ny sposób – od doradzania klientowi 
poprzez zakup, aż po transport i dosta-

wę. Klienci i sprzedający korzystają 
na uproszczonych procedurach, które 
wykraczają poza granice państw. 
Dzięki tej współpracy firma CLAAS 
w przyszłości umożliwi sprzedaw-
com otwarcie się na nowe rynki 
i grupy klientów oraz profesjonaliza-
cję i przyspieszenie procesu sprzeda-
ży. Stworzy to nowe, niezależne od 
marki możliwości rynkowe dla sekto-
ra maszyn rolniczych. CLAAS od lat 
angażuje się w profesjonalne pośred-
nictwo w sprzedaży używanych 
maszyn rolniczych. 

W Polsce od 2017 roku funkcjonu-
je Centrum Maszyn Używanych 
CLAAS. Jest to wyjście naprzeciw 
potrzebom rolników, którzy nie decy-
dują się na zakup nowej maszyny. 
Dzięki bogatej ofercie, klient może 
skorzystać z oferty kombajnu zbożo-
wego, sieczkarni polowej, ciągnika, 
ładowarki teleskopowej czy prasy. 
Wszystko przy wsparciu 8 ekspertów, 
którzy pracują na miejscu i pomogą 
znaleźć maszynę dopasowaną do 
oczekiwań klienta. Od dilerów CLAAS 
Centrum uzyskuje zdjęcia zgłoszonej 
do sprzedaży maszyny wraz z pełnym 
zapisem  dokumentacji technicznej. 
Na tej podstawie podejmuje decyzję 
o jej zakupie poprzez dilera. Zakupio-
na  maszyna jest poddawana grun-
townemu przeglądowi oraz ewentual-
nej naprawie, po czym jest kierowana 
do sprzedaży. Dzięki temu jej nabyw-
ca zawsze ma pewność, że otrzymuje 
sprawny sprzęt zgodny ze stanem 
licznika. Oferta obejmuje sprzedaż 
maszyn z wypożyczalni oraz oddawa-
nie starych maszyn w rozliczeniu. 
Dodatkowo CLAAS w swoich cen-
trach maszyn używanych oferuje 
również maszyny rolnicze innych 
producentów. (JP)
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Bezpieczna przystań
                                                    
Kolekcja starych maszyn rolniczych Alicji i Janusza Dramińskich z Olszty-

na zdobywa coraz większą popularność i rozgłos. Pisaliśmy niedawno, że 
w jej skład wchodzi też największy w świecie zbiór żeliwnych kieratów kon-
nych (277 eksponatów), który znalazł się na liście rekordów Guinnessa. Ale 
zdumiewają nie tylko maszyny rolnicze (w sumie około 800 sztuk) wyprodu-
kowane na terenie Polski i Prus Wschodnich 100 lat wstecz! Bezpieczną przy-
stań znalazły u Państwa Dramińskich zabytkowe młocarnie, traktory, kosiarki, 
konne sanie…

Chowają w sobie chwile doniosłe – codzienną radość, uczucie dumy, 
nawet smak chleba. I o tym właśnie mówił, podczas niedawnego wernisażu 
w Galerii Stary Ratusz w Olsztynie, właściciel kolekcji. Jest przekonany, że nie 
można pozwolić, aby zapomniano o epoce sprzed wieku. W zgromadzonych 
maszynach tkwią przecież ludzkie losy. (MR)   

Kongres
„Trzoda”

Dawniej impreza nazywała się 
„Narodowy dzień świni” i dotyczyła 
tylko hodowli krajowych. Ale rosła 
liczba uczestników, do Polski przy-
bywali także goście z zagranicy. Siłą 
rzeczy wzrosła ranga spotkania, 
zmienił się zakres omawianych 
tematów. Teraz impreza przyjęła 
nazwę: Wschodnioeuropejski kon-
gres „Trzoda”. Jej organizator, firma 
InConventus Group, spodziewa się 
obecnie dużej frekwencji.

Poza hodowcami udział w zjeź-
dzie wezmą lekarze weterynarii, 
producenci pasz, genetycy i han-
dlowcy. Będą dyskutować o dobro-
stanie zwierząt, technologiach 
żywienia, nowoczesnych sposobach 
zarządzania w gospodarstwach, 
automatyzacji chlewni, opłacalno-
ści chowu… Impreza, która odbę-
dzie się 31 stycznia w Tarnowie 
Podgórnym koło Poznania, zapowia-
da się obiecująco.

Rejestracja uczestników na www.
pig-congress.com. 

(t)

We wrześniu br. ilość rejestracji 
nowych ciągników wzrosła w stosunku 
do poprzedniego miesiąca o 47 sztuk. 
Zarejestrowano bowiem 750  nowych 
maszyn (w sierpniu 703). Wrzesień był 
też lepszy od swojego imiennika sprzed 
roku – wzrost sprzedaży o 16%. Ilość 
rejestracji liczona od początku tego 
roku jest wyższa o 100 sztuk niż w ana-
logicznym okresie roku poprzedniego 
(wzrost o 1,4%). Łącznie od stycznia do 
września na polskie pola wyjechały 
6252 nowe traktory.

Najpopularniejszą marką jest nie-
zmiennie New Holland – 1114 reje-
stracji,  o 10% mniej niż przed rokiem. 
John Deere plasuje się na drugim 
miejscu – 978 (też gorzej niż w ub.r.). 
Trzecie miejsce zajmuje Kubota, która 
na naszym rynku sprzedała 730 sztuk 
ciągników (o 51 sztuk więcej aniżeli 
w roku 2018). Czwarty jest Zetor – 
562. Pierwszą piątkę zamyka Deutz 
Fahr – 541.

Jako ciekawostkę warto podać, że 
średnia moc zarejestrowanych w okre-
sie styczeń – wrzesień br. była naj-
wyższa w województwie dolnoślą-
skim i wynosiła 216,8 KM. Opolskie 

było drugie – 165 KM. Województwo 
mazowieckie jest liderem jeżeli cho-
dzi o ilość zakupu nowych maszyn – 
976 sztuk. 

(HS) 

New Holland prowadzi, ale…
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Niekonwecjonalny wóz paszowy

Firmy SaMASZ z Zabłudowa koło 
Białegostoku polskim rolnikom nie 
trzeba przedstawiać. Znakomity 
sprzęt do zbioru zielonek (głównie 
kosiarki, przetrząsacze i zgrabiarki) 
oraz maszyny komunalne znane są 
od Odry po Bug od lat i wszędzie 
chwalone za trwałość i niezawod-
ność. Dzięki doskonałej sieci diler-
skiej nie ma też kłopotów z ich zby-
ciem. 

Niedawno odbyło się już piąte 
spotkanie partnerów biznesowych 
w siedzibie podlaskiego producenta. 
Podsumowano wyniki sprzedażowe 
oraz działań serwisowych i marketin-
gowych za ten rok. Najbardziej nieza-
wodnym w dostarczaniu rolnikom 
części zamiennych okazał się zespół 
dilera firmy „Fricke”, który też osią-
gnął największą sprzedaż maszyn rol-
niczych. Ale maszyny komunalne 

w bieżącym roku najczęściej opusz-
czały bramy „Agro Sieci”. Powód do 
dumy ma też „Agromep” – odnotował 
najwyższy wzrost sprzedaży w porów-
naniu z latami poprzednimi…

Warto dodać, że SaMASZ równie 
skutecznych  i licznych dilerów 
posiada na wszystkich kontynentach. 
Podlaskie maszyny rolnicze dawno 
zawojowały świat. (TG)

Zjazd dilerów

Jednym z kierunków działalności 
firmy Atorim – Karol Mirota jest obsłu-
ga gospodarstw hodowlanych w zakre-
sie zaopatrzenia w techniczne środki 
produkcji. Oferta specjalistycznych 
maszyn została poszerzona o samo-
jezdne wozy paszowe Bravo włoskiej 

firmy Rotomix. Na specjalnym poka-
zie, który odbył się w Broniewie (woj. 
kujawsko-pomorskie), można było 
zobaczyć model Bravo 5000 ze zbior-
nikiem paszy o pojemności 21 m3. 
Umieszczony na dwuosiowym pod-
woziu zbiornik w formie poziomego 

walczaka jest tym, co różni wozy 
paszowe Rotomix od konwencjonal-
nych maszyn tego typu. Kiszonka 
z pryzmy jest pobierana i rozdrabnia-
na za pomocą  uzębionego bębna o sze-
rokości 2000 mm i średnicy 590 mm, 
umieszczonego na końcu usytuowane-
go centralnie – między kabiną operato-
ra a komorą silnika –  ramienia wysię-
gnika o długości 5000 mm. Napędzany 
hydraulicznie bęben uzyskuje obroty 
3,2–3,5 tys./min. Rozdrobnione kom-
ponenty mieszanki paszowej trafiają 
do zbiornika, gdzie są mieszane ruchem 
obrotowym, na podobnej zasadzie jak 
w betoniarce. 

Wewnątrz zbiornika pasza jest 
wprawiana w ruch obrotowy za pomo-
cą ślimaków umieszczonych  na jego 
ścianach bocznych i w strefie środko-
wej. Zdaniem producenta, to rozwią-
zanie ma zapewniać homogenność 
mieszanki, niezależnie od stopnia 
załadunku zbiornika. Taki sam efekt 
uzyskuje się przy jego wypełnieniu 
w 100 lub w 10%. Opcjonalnie maszy-
na może być wyposażona w precyzyj-
ny system dawkowania cieczy czy 
analizy wartości pokarmowej i homo-
genności mieszanki w czasie rzeczy-
wistym.  (JP)
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Nowa spółka
Niedawno nastąpiło połączenie 

spółek K+S KALI GmbH i esco – 
GmbH & Co. KG. Od teraz tworzą 
one firmę o nazwie K+S Minerals 
and Agriculture GmbH. To kolejny 
krok na drodze do wzmocnienia swo-
jej pozycji rynkowej. Połączenie 
wszystkich działań związanych 
z wydobyciem potasu, soli, gospo-
darką odpadami i transportem 
w jedno przedsiębiorstwo, wpłynie 
na umocnienie firmy i lepsze zaspo-
kojenie potrzeb klientów.

Złoty medal targów Agritechnica 
w Hanowerze to jedna z najbardziej 
prestiżowych nagród w dziedzinie 
techniki rolniczej. W tegorocznej 
edycji wystawy komisja konkursowa 
przyznała tylko jedno wyróżnienie 
tej rangi. Przypadło ono w udziale 
firmom John Deere i Joskin za opra-
cowanie elektrycznego napędu 
maszyn współpracujących, w skład 
którego wchodzi skrzynia biegów 
eAutoPowr i inteligentny system 
wspomagania trakcji do aplikacji 
gnojowicy e8WD. W ciągniku John 
Deere serii 8R zastosowano innowa-
cyjną przekładnię bezstopniową eAu-
toPowr z rozdziałem mocy na część 
mechaniczną i elektryczną. Przekład-
nia bezstopniowa zapewnia maksy-
malną niezawodność i trwałość 
w porównaniu do innych skrzyń bie-
gów, natomiast zintegrowany z nią 
generator w razie potrzeby może 
dostarczyć dodatkowo do 100 kW 
mocy do zastosowań zewnętrznych, 

np. do napędu maszyn współpracu-
jących. Zaletą rozdziału mocy na 
część mechaniczną i elektryczną jest 
redukcja obciążenia układu napędo-
wego ciągnika, co wpływa na jego 
trwałość i niezawodność. W zmody-
fikowanym trzyosiowym wozie ase-
nizacyjnym Joskin dwie tylne osie 
napędowe są zasilane energią elek-
tryczną generowaną przez przekład-

nię ciągnika, natomiast nienapędza-
na oś przednia jest unoszona do góry 
w trakcie jazdy z pustą beczką. Zasto-
sowanie dwóch osi napędowych 
beczkowozu skutkuje znacznym 
zwiększeniem przyczepności 
i zmniejszeniem poślizgu kół ciągni-
ka, ponadto zapewnia lepsze prowa-
dzenie maszyny na pochyłościach. 

(JP) 

John Deere i Joskin w blasku złota

„Polska Smakuje”  
Związek Polskie 

Mięso rozpoczął ogólno-
polską kampanię infor-
macyjną „Marka Polskie 
Mięso. Polska Smakuje.” 
Projekt ma za zadanie 
popularyzację najnow-
szej wiedzy o walorach 
mięsa drobiowego i wie-
przowego. Ekspertem 
kampanii została prof. 
dr hab. Agnieszka Wierz-
bicka ze Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, a rolę 
ambasadorów akcji powierzono dietetyczce Agacie Dąbrowskiej oraz kucha-
rzowi i dziennikarzowi kulinarnemu, Tomaszowi Jakubiakowi.

– Po sukcesie I edycji kampanii zdecydowaliśmy się na kontynuację pro-
jektu, ponieważ mamy świadomość, ile jest jeszcze do zrobienia w populary-
zacji rzetelnej wiedzy na temat mięsa. – przekonuje Witold Choiński, prezes 
Zarządu Związku Polskie Mięso. – Skala powtarzanych mitów i wyników 
badań, które już dawno zdezaktualizowały się  jest nadal ogromna. Stoi więc 
przed nami sporo wyzwań w obszarze edukacji. Chcemy i możemy chwalić 
się sukcesami naszych hodowców i naszych firm, które w ostatnich latach 
wyniosły rynek polskiego mięsa na wyższy poziom. Zależy nam na tym, by 
Polacy mieli świadomość tego, że krajowy drób i wieprzowina to doskonała 
jakość, smak i walory odżywcze niezbędne w każdej zbilansowanej diecie – 
podkreśla W. Choiński. (B)

Witold Choiński, Tomasz Jakubiak i Agata Dąbrowska
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DataConnect 
– nowa era w rolnictwie precyzyjnym

Redukcja 
dwutlenku węgla

Syngenta ogłosiła, że w ciągu najbliższych 5 lat prze-
znaczy 2 miliardy USD na pomoc rolnikom w walce 
z zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatycznych. 
Inwestycja ułatwi firmie osiągnąć nowy cel w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Jest nim redukcja złych wpły-
wów rolnictwa na klimat i pomoc w zapewnieniu wystar-
czającej ilości pożywienia dla wszystkich mieszkańców 
globu. Prezes Syngenty Erik Fyrwald ogłosił także, że 
inwestycjom towarzyszyć będą działania zmierzające do 
redukcji emisji dwutlenku węgla o 50% do 2030 roku.

Firma już opracowuje strategie testujące innowacje 
i technologie, które przynoszą korzyść rolnikom i środo-
wisku. Chodzi głównie o poprawienie stanu gleby, lepsze 
wykorzystanie zasobów naturalnych i ograniczenia emisji 
CO2. Postępy w realizacji tych zadań będą przedmiotem 
corocznego niezależnego audytu. Trzeba dodać, że Syn-
genta od wielu lat współpracuje z organizacją pozarządo-
wą The Nature Conservancy i właśnie wspólnie z nią 
podjęła się przeciwdziałać zmianom klimatu. (MB)

Tankuj za darmo
Trwa akcja „Plony za bony” włocławskiego 

Anwilu, producenta nawozów azotowych. 
Nagrodami głównymi są karty zakupowe 

wartości 5000, 10 000 i   15 000 zł do 
wykorzystania na stacjach paliw Orlen. 

Aby zdobyć nagrodę gwa-
rantowaną, kartę wartości 
200 zł i stanąć przed 
szansą wygrania nagrody 
głównej, wystarczy kupić 
5 ton wybranego nawozu 
Anwilu (saletrę amonową, 

canwil z magnezem lub 
siarką) i zarejestrować swój 

zakup. Można to uczynić 
wypełniając formularz na 
stronie www.plonyibony.pl 
lub zgłosić się na infolinię 
konkursu – tel. 664 904 600. 
Można też na ten numer 

wysłać SMS lub wypełnić 
ulotkę dostępną w punkcie 

sprzedaży.
   Aby zawalczyć o nagrody 

główne należy dokończyć pod-
czas rejestracji zdanie: „Z nawozami firmy 

Anwil moje uprawy…” Zwyciężą najciekawsze propozy-
cje. Konkurs trwa do 1 grudnia br. (R)
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Dotychczas rolnicy 
i usługodawcy dyspo-
nujący flotą maszyn 
różnych marek mogli 
rejestrować, przetwa-
rzać i dokumentować 
swoje dane wyłącznie 
za pomocą urządzeń 
i portali internetowych 
konkretnych producen-
tów. Stworzona przez 
firmy CLAAS, 365Farm-
Net i John Deere usługa 
DataConnect jest pierwszym działającym niezależnie od 
producenta rozwiązaniem typu „cloud-to-cloud”, umożli-
wiającym – podobnie jak w systemie ISOBUS – wymianę 
danych za pomocą wspólnego interfejsu, a także kontrolę 
i monitorowanie całej floty maszyn przy użyciu ulubione-
go systemu. Dzięki DataConnect użytkownicy mogą 
wybrać preferowaną platformę danych określonego pro-
ducenta przy zachowaniu możliwości przesyłania danych 
z innych maszyn za pośrednictwem nowego interfejsu. 
Oznacza to, że dane są nadal dostępne w Centrum Opera-

cyjnym John Deere, 
portalach CLAAS 
TELEMATICS lub 
365FarmNet, ale 
mogą być wymienia-
ne w czasie rzeczy-
wistym między 
chmurami. Kluczową 
korzyścią dla użyt-
kownika jest to, że 
wszystkie niezbędne 
konfiguracje maszyn 
są dostępne w jed-

nym systemie. DataConnect umożliwia wymianę wszyst-
kich istotnych danych dotyczących maszyn, w tym aktu-
alną i historyczną lokalizację maszyny, poziom paliwa 
w zbiorniku, bieżący stan pracy oraz prędkość jazdy. Pla-
nowane jest również wprowadzenie możliwości przesyła-
nia danych agronomicznych. Działanie rozwiązania Data-
Connect zademonstrowano na stoiskach CLAAS, 365Farm-
Net i John Deere na tegorocznych targach AGRITECHNI-
CA w Hanowerze,  natomiast oficjalne jego uruchomienie 
jest planowane na lato 2020 roku. (JP)



9

Nowością firmy z Aleksandrowa Kujawskiewgo są 
płaskodenne silosy typu BIN40 z blachy płaskiej. Pojem-
nosć użytkowa czterech modeli o średnicy 3,8 m i wyso-
kości: 4,90; 5,85; 6,80 i 7,75 wynosi odpowiednio: 47,8; 
58,6; 69,5 i 80,4 m3, co odpowiada ładowności pszenicy: 
35,8; 44,0; 52,1 i 60,3 t. Wyposażenie standardowe silo-
sów obejmuje: płaszcz, dach, elementy złączne, otwór 
inspekcyjny dachowy oraz kotwy. 

Wyposażenie opcjonalne dotyczy: dostępu do silosu 
(drabina zewnętrzna, drabina wewnętrzna, właz dacho-
wy, właz dolny z podestem), elementów aktywnej wenty-
lacji (podłoga perforowana, wlot powietrza do podłącza-
nia wentylatora, manometr, nagrzewnica powietrza), 
załadunku (wlot centralny w dachu do podłączenia rury 
spadowej, wlot uniwersalny w dachu – zasyp przenośni-
kiem skośnym, wlot boczny – załadunek dmuchawą) 
i rozładunku (workownik z rurą antydynamiczną, rękaw 
rozładowczy z przedłużeniem, lej wewnętrzny, kanał 
awaryjny, przenośnik podłogowy). 

Możliwość samodzielnej konfiguracji wyposażenia 
silosa, znacznie oganiczy koszt sprzętu. Kupujemy tylko 
to, co jest nam niezbędne. 

Wspomniane wyżej silosy już znajdują się w ofercie 
przedsiębiorstwa KONSIL ze Ślesina k. Nakła. Więcej na 
www.konsil.pl

Dowolna konfi guracja 
wyposażenia

Firma John Deere nawiązała dwa strategiczne partner-
stwa: ze spółką Reichhardt GmbH Steuerungstechnik oraz 
Agricon GmbH. Oznacza to lepszy dostęp do nowocze-
snych rozwiązań dzięki szerokiej sieci dealerskiej John 

Deere. Reichhardt jest wiodącym dostawcą rozwiązań 
automatyzacyjnych do ciągników, samojezdnych maszyn 
rolniczych i narzędzi. Dzięki rozbudowanej sieci partne-
rów dystrybucyjnych, dilerzy John Deere wraz ze spółką 
Reichhardt udostępnią klientom rozwiązania AutoTrac 
przeznaczone do precyzyjnego kierowania ciągnikiem. 
Zapewnią klientom instalację systemu oraz odpowiednie 
szkolenia i serwis. Partnerstwo stanowi okazję do wyposa-
żenia większej liczby maszyn rolniczych w sprawdzone 
i skuteczne narzędzia z zakresu rolnictwa precyzyjnego. 

Za pomocą sieci partnerów dystrybucyjnych dilerzy 
John Deere we współpracy ze spółką Agricon udostępnia-
ją klientom rozwiązania cyfrowe i technologie dotyczące 
uprawy roślin. W obecnych czasach rolnicy w codziennej 
pracy zbierają ogromną ilość danych, jednak często mają 
trudności z ich interpretacją i wykorzystaniem informacji 
w praktyce w celu zmniejszenia nakładów i maksymaliza-
cji plonów. To z kolei należy do podstawowych kompeten-
cji spółki Agricon. Partnerstwo otwiera szanse na dalsze 
zwiększanie wydajności i skuteczności Centrum Opera-
cyjnego John Deere. Klienci uzyskują korzyści dzięki 
połączeniu danych z maszyn, pól i operatorów. To z kolei 
otwiera drogę do w pełni połączonego i zautomatyzowa-
nego gospodarstwa, zapewniając jednocześnie klientom 
pełną kontrolę nad danymi. (JP)

Nowe partnerstwa John Deere
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Już tylko najstarsi rolnicy pamię-
tają czasy, gdy nad polami należący-
mi do państwowych gospodarsw rol-
nych latały samoloty rozpylające 
środki ochrony roślin. Trzeba przy-
znać, że był to dość drogi sposób 
wykonywania zbiegów. Największa 
zaletą tej techniki była szybkość dzia-
łania, szczególnie gdy uprawy zajmo-
wały tysiące hektarów. Sens ekono-
miczny niestety nie zawsze można 
było wykazać. Okazuje się jednak, że 
wykonywanie oprysków z powietrza 
może powrócić na nasze pola. I nie 
trzeba wcale dysponować tysiącami 
hektarów. Niedawno na naszym 
rynku pojawiła się firma UkrAeroSe-
rvice  z Ukrainy świadcząca tego 
typu usługi. Nie samolotami, nie 
śmigłowcami ale dronami. Nie, nie 
takimi jakie znamy ze sklepów 
z zabawkami, których napęd stano-
wią silniki elektryczne. Sprzęt, jakim 
dysponują – warto dodać, że dron 
jest ich konstrukcją – wyposażony 
jest w sześć niewielkich silników 
spolinowych które pozwalają utrzy-

mać się w powietrzu przez 2 godziny. 
Najważniejszym elementem z punk-
tu widzenia rolnika jest natomias 
zbiornik o pojemności 50 litrów oraz 
dysze do wykonywania oprysków. 
Wydajność oprysków – do 20 ha/
godzinę. Dzięki wykorzystaniu syste-
mu GPS oraz specjalnemu oprogra-
mowaniu dron wykonuje pracę 
wyjątkowo precyzyjnie. Samo zazna-

czenie obszaru, na którym chcemy 
wykonać zabieg jest też bardzo prostą 
czynnością. Zabiegi można wykony-
wać o każdej porze – nawet w nocy. 
Firma dysponuje 10 dronami, które 
mogą w trakcie jednej zmiany wyko-
nać pracę na 500 ha. W firmie 
UkrAeroService można też kupić sam 
sprzęt wraz z oprogramowaniem 
i samemu zostać pilotem. 

31 października br. nastąpiło połą-
czenie Concordia Capital SA i Gene-
rali Życie TU SA – firm obenych na 
rynku od wielu lat. Co formalnie 
oznacza to połączenie? Z perspekty-
wy klienta praktycznie nic. Wszelkie 
umowy ubezpieczenia pozostają 
w mocy, Ogólne warunki ubezpiecze-
nia, na których zostały zawarte, pozo-

stają bez zmian, nie zmieniają się też 
numery kont, na które dotychczas 
klienci dokonywali wpłat. Klienci 
mogą kontaktować się z ubezpieczy-
cielem, pisząc na dotychczasowe 
adresy email, czy dzwoniąc na dotych-
czasowe numery telefonów, ale mogą 
też zadzwonić na numer Generali. Po 
połączeniu, w ofercie firmy pojawią 

się nowe, ciekawe produkty, jak np.  
„Generali, z myślą o życiu PLUS”. 
Firma  będzie mogła oferować swoim 
klientom nawet milion złotych sumy 
ubezpieczenia, większą dostępność 
produktów oraz prostszy sposób ich 
zawarcia.

Przypomnijmy, że Generali Polska 
jest ważną grupą ubezpieczeniową 
w Polsce. To część Grupy Generali – 
niezależnej, włoskiej grupy, o silnej 
pozycji międzynarodowej. Założona 
została w 1831 roku. Dziś znajduje 
się wśród wiodących na świecie 
ubezpieczycieli. Działa w 50 krajach. 
Zatrudnia łącznie niemal 71 000 pra-
cowników na świecie. Jej klientami 
jest około 57 milionów osób. W Pol-
sce działa od roku 1998. Oferuje 
ubezpieczenia majątkowe i osobowe 
klientom indywidualnym oraz kor-
poracyjnym, a także ubezpieczenia 
na życie. Prowadzi także działalność 
w segmencie funduszy emerytal-
nych. 

(B)

Drony nad polami

Concordia Capital z Generali Życie TU
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Targi dla wymagających 
Agencja badawcza Inquiry, we współpracy z ITBC Communication, zapy-

tała konsumentów podczas badania, czy wiemy, co jemy i jak Polacy zdoby-
wają wiedzę o produktach oraz skąd czerpią informacje. Zdecydowana więk-
szość respondentów odpowiedziała, że najważniejszy jest skład kupowanego 
produktu. Chodzi tu o przeróżne dodatki oraz zawartość składników odżyw-
czych i prozdrowotnych. Konsumenci interesują się też pochodzeniem naby-
wanej żywności oraz metodą jej wykonywania. Największym powodzeniem 
cieszą się artykuły sporządzone w sposób tradycyjny. Potrzebną wiedzę czer-
pią z porad lekarzy i dietetyków.

Mimo rosnącego znaczenia i  handlu internetowego większość konsumen-
tów częściej wybiera sklepy stacjonarne. I to te, które znajdują się po sąsiedz-
ku, gdzie istnieje możliwość obejrzenia towaru, jego dotknięcia, nawet spró-
bowania. Współczesny nabywca chce mieć w zasięgu ręki produkty wyjątko-
we, oryginalne i ekologiczne. A takie właśnie  będzie można zobaczyć i ocenić 
podczas VII WordFood Poland (21–23 IV w Warszawie). Impreza jest też okazją 
do wymiany doświadczeń, rozmów z handlowcami i producentami żywności 
nie tylko z Europy. Więcej informacji na:  www.worldfood.pl. (IC)

New Holland Agriculture wpro-
wadza do sprzedaży innowacyjną 
serię ciągników T8 GENESIS z inteli-
gentnymi systemami rolnictwa precy-
zyjnego (PLM). Mogą one dostosować 
się do indywidualnych potrzeb każde-
go rolnika dzięki swoim funkcjom od 
zaawansowanej komunikacji między 
operatorem, maszyną i dilerem do 
dostosowywanych elementów stero-
wania, lepszej widoczności i większe-
go komfortu. Ciągniki tej serii są napę-
dzane, spelniającymi normę emisji 
spalin Stage V, silnikami FPT Indu-
strial Cursor o pojemności 8,7 l i mocy 
znamionowej od 280 do 380 KM. Cał-
kowicie nowa czterosłupkowa kabina 
zapewnia bardzo dobrą widoczność, 
którą zwiększają umieszczone wokół 
ciągnika kamery. Nowy wyświetlacz 
ze wskaźnikami InfoView znajduje się 
na przedniej konsoli bezpośrednio na 
linii wzroku operatora. Ledowe reflek-
tory robocze o zakresie 360o dają 
oświetlenie 25% silniejsze od stoso-
wanego dotychczas. 

Najbardziej innowacyjne funkcje 
wykraczają daleko poza kabinę, 
dzięki pełnej integracji zaawanso-
wanej platformy PLM. Za pomocą 
prostego, opartego na tablecie inter-
fejsu rolnik może udostępniać i ana-
lizować dane, a także korzystać ze 
wsparcia swojego dilera. Nowy 
poziom w zarządzaniu maszyną i jej 
wykorzystaniu zapewniają Intelli-

View Connect, zdalny dostęp do 
wyświetlacza, zdalne wsparcie 
marki New Holland i zdalne narzę-
dzie serwisowe. Aktualizację syste-
mu operacyjnego PLM Intelligence 
można wykonywać bezprzewodowo, 
tak jak smartfonu. New Holland 
IntelliView Connect umożliwia 
zarządcy gospodarstwa lub dilerowi 
uzyskanie zdalnego podglądu moni-
tora IntelliView 12 i monitorowanie 
pracy ciągnika T8 w czasie rzeczy-
wistym. Dzięki funkcjonalności 
zdalnego wsparcia dilerzy New Hol-
land mogą aktywnie zarządzać flotą 
maszyn swoich klientów i określać 
wymagane prace konserwacyjne 
przy zbliżającym się przeglądzie. 

Jesienią 2020 New Holland posze-
rzy serię ciągników T8 GENESIS 
o nowy model o mocy 400 KM z prze-
kładnią typu Powershift. Nowa prze-
kładnia o 21 biegach jazdy do przodu 
i 5 biegach wstecznych będzie 
dostępna tylko we flagowym modelu 
T8.435 Ultra Command w wersji 
kołowej lub z układem jezdnym 
SmartTrax. Dzięki temu klienci będą 
mogli wybrać w każdej klasie mocy 
przekładnię napędową, która ideal-
nie spełnia ich potrzeby – przekład-
nię typu Powershift Ultra Command 
do ciężkich prac polowych lub Auto 
Command do transportu i prac 
wymagających precyzyjnej prędkości 
jazdy. (JP)

Nowa seria ciągników
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Czesław Lang – medalista olimpij-
ski z 1980 roku, medalista szosowych 
mistrzostw świata a obecnie dyrektor 
wyścigu Tour de Pologne – jest właści-
cielem gospodarstwa ekologicznego 
Ekofolwark.  Z rolnictwem związany 
jest właściwie od zawsze. Jako dziec-
ko wychowywał się na wsi, gdzie jego 
rodzina prowadziła gospodarstwo. 
Jako rolnik doskonale zdaje sobie 
sprawę, jak ważną rolę w gospodar-
stwie odgrywają wydajne i sprawne 
maszyny. Wymagania te spełnia sprzęt 
marki Case IH.  Park maszyn Czesła-
wa Langa to ciągniki JX 80, Puma 210, 
Puma 240 i Puma 150, kombajny zbo-
żowe Axial-Flow serii 140 i Axial 
Flow serii 5088, prasa RB 344 oraz 
ładowarka Farmlift 735. 

– Mamy świetne położenie, dooko-
ła są lasy. Ziemie nie są bogate, IV i V 
klasy, ale zboża rosną i bez problemu 
dojrzewają. Ekologiczna uprawa to 
zupełnie inny rodzaj gospodarki. Bar-
dzo ważny jest w niej właściwy dobór 
maszyn. Szukając optymalnego roz-
wiązania w tym zakresie, nawiązałem 

współpracę z firmą Case IH, która 
trwa już przeszło 10 lat. Trzymamy 
się tej marki, bo współpraca z nią 
naprawdę dobrze się układa i jeste-
śmy z niej bardzo zadowoleni – pod-
kreśla Czesław Lang. Ciągniki Case IH 
spełniają wszystkie wyśrubowane 
normy, a zastosowana w nich techno-
logia chroni środowisko naturalne. 
Niedawno pan Czesław postawił na 

kolejną maszynę – kombajn zbożowy 
Axial-Flow serii 140, który wyróżnia 
wysoka funkcjonalność.  

– Przedstawiciel Case IH namówił 
mnie na tę markę i nie żałuję podjętej 
decyzji. To naprawdę dobry, spraw-
dzony w praktyce sprzęt i – co bardzo 
istotne – uzupełniony sprawnym, 
szybko reagującym serwisem – podsu-
mowuje Czesław Lang. (JP)

Amerykański producent wprowa-
dza do oferty trzy nowe modele 
dużych pras kostkujących: L624 
(70 x 120 cm), L633 (90 x 80 cm) 
i L634 (90 x 120 cm, które zastąpią 
serię L1500. Maszyny serii L600 zosta-
ły zaprojektowane w celu zwiększenia 
wydajności o 15 proc. i masy beli 
o 5 proc. Są w pełni kompatybilne 
z systemem ISOBUS, co umożliwia 
operatorowi regulację i kontrolę róż-
nych ustawień. Za pomocą wyświe-

tlacza ISOBUS można ponadto stero-
wać z kabiny nowo zaprojektowanym 
układem noży i wybrać ich liczbię: 
0, 11, 12 lub 23. Aby skuteczniej 
monitorować warunki zbioru, John 
Deere wprowadził również ulepsze-
nia czujnika wilgotności maszyny – 
ma teraz szerszy zakres pomiarowy – 
od 9 do 40 proc.,  zamiast 11–34 proc. 
w poprzednich modelach. 

Zmianie ulega także konstrukcja 
prasy, której kluczowe elementy zosta-

ły wzmocnione. Nowo zaprojektowa-
ne modele L624 i L634 wykorzystują 
koło zamachowe o masie 468 kg, które 
jest znacznie cięższe niż w poprzed-
nich maszynach.

Dotychczasowe opcje rotora, czyli 
RotoFlow HC i MaxiCut HC z 23 noża-
mi, pozostaną na stałym wyposażeniu 
pras. Średnica rotora w opcji Roto-
Flow HD została zwiększona o 25 proc. 
Ta jednostka, dostępna w modelach 
L624 i L634, dodatkowo poprawia 
pobieranie plonów i zmniejsza ryzyko 
zatorów. Nowe prasy mają także 
o 13 proc. większe rolki podające, 
a wszystkie maszyny z rotorem Roto-
Flow są opcjonalnie dostępne z odpor-
nymi na zużycie zębami ze stali Har-
dox. 

Nowe prasy kostkujące John Deere 
z serii L600 będą oferowane standar-
dowo z podbieraczami o szerokości 
2,3 m, wyposażonymi w stalowe zęby 
zgrabiające o szerokości 10 mm. 
Wszystkie modele produkują bele 
o długościach od 60 do 300 cm.  (JP)  

W gospodarstwie Czesława Langa

Nowe prasy kostkujące
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Nowatorska formulacja nawozów 
na bazie naturalnego roślinnego 

transportera mikroelementów – gli-
cyny – sprawia, że charakteryzują się 
znacząco szybszą i lepszą przyswa-
jalnością w porównaniu do standar-
dowych chelatów.  Glicyna to naj-
mniejszy, a zarazem najbardziej 
mobilny i najszybciej wchłaniany 
przez rośliny aminokwas. Dlatego 
Amino Ultra, aplikowane nalistnie, 
są szybciej i efektywniej przyswajane 
niż standardowe nawozy mikroele-
mentowe. Dzięki temu stanowią 
optymalne rozwiązanie w odżywia-
niu roślin, szczególnie w trudnych 
warunkach glebowo-klimatycznych. 
A jak widzimy z doświadczenia ostat-
nich lat owe „szczególnie trudne” 
warunki stają się bardziej regułą niż 
wyjątkiem.  

Nawozy Amino Ultra posiadają 
ponad 60% więcej czystego składni-
ka odżywczego, dzięki czemu są 
znacznie wydajniejsze i pozwalają na 
osiąganie lepszych efektów biolo-

gicznych przy jednoczesnym 
niższym koszcie aplikacyjnym 
na hektar. Forma ultragranula-
tu zapewnia doskonałą roz-
puszczalność i mieszalność 
z innymi agrochemikaliami. 
Co ważne – nawozy są biode-
gradowalne, czyli w pełni 
bezpieczne dla środowiska 
naturalnego. Przeznaczone 
są dla wszystkich rodzajów 
upraw.

Nawozy należy stosować 
w okresach intensywnego 
wzrostu i rozwoju roślin 
w przypadku zdiagnozowania 
niedoborów manganu, cynku, 
żelaza lub miedzi. Zaleca się 
wykonanie 2–3 zabiegów 
w sezonie w 3–7 dniowych 
odstępach do momentu ustąpie-
nia niedoborów.

Nowe nawozy dostępne są 
w nowoczesnej formie ultragranula-
tu, który nie pyli i nie zbryla się. 
Ponadto, cechuje je doskonała roz-

puszczalność oraz mieszalność 
z agrochemikaliami. Mogą być wyko-
rzystywane do tworzenia mieszanin 
z najpopularniejszymi środkami 
ochrony roślin przy jednoczesnym 
braku efektu pienienia podczas roz-
puszczania.

Nawozy spełniają też wymagania 
ekologiczne. Glicyna, jako naturalny 
roślinny transporter mikroelemen-
tów, ulega szybkiej biodegradacji 
w środowisku naturalnym. A same 
nawozy są w pełni bezpieczne zarów-
no dla roślin, które mogą je wykorzy-
stać w całości, jak i dla środowiska 
naturalnego.

Opracowanie i wdrożenie do pro-
dukcji nawozów trwało wiele lat. 
Zostały przebadane w laboratoriach 
i sprawdzone w doświadczeniach 
naukowych prowadzonych m.in. 
przez Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu. Zostały też przetestowa-
ne w warunkach rzeczywistych przez 
producentów rolnych w Polsce i za 
granicą. (LB)

AMINO ULTRA Mn-22 Dawka Ilość cieczy użytkowej
Uprawy rolnicze 0,2–0,6 kg/ha 150–500 l/ha 
Sady, jagodniki 0,2–0,6 kg/ha 200–500 l/ha 
Uprawy warzywnicze, rośliny ozdobne 0,1–0,6 kg/ha 150–500 l/ha

AMINO ULTRA Zn-24 Dawka Ilość cieczy użytkowej
Uprawy rolnicze 0,15–0,55 kg/ha 150–500 l/ha
Sady, jagodniki 0,3–0,55 kg/ha 200–500 l/ha
Uprawy warzywnicze, rośliny ozdobne 0,1–0,55 kg/ha 150–500 l/ha

AMINO ULTRA Fe-20 Dawka Ilość cieczy użytkowej
Uprawy rolnicze 0,3–0,7 kg/ha 150–500 l/ha
Drzewa owocowe 0,3–0,7 kg/ha 200–500 l/ha
Jagodniki, uprawy warzywnicze, 
rośliny ozdobne

0,1–0,7 kg/ha 150–500 l/ha

AMINO ULTRA Cu-24 Dawka Ilość cieczy użytkowej
Uprawy rolnicze 0,1–0,6 kg/ha 150–500 l/ha 
Sady, jagodniki 0,1–0,6 kg/ha 200–500 l/ha
Uprawy warzywnicze, rośliny ozdobne 0,1–0,3 kg/ha 150–500 l/ha 

Nawozy nowych możliwości
Intermag, jeden z największych w Europie 
Środkowowschodniej producentów nawozów 
specjalistycznych i biostymulatorów, 
wprowadza na rynek nowe, innowacyjne nawozy 
mikroelementowe AMINO ULTRA. Na rynek polski 
trafi ą w 2020 roku.
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Warto dodać, że w Polsce ta ostat-
nia klęska przestała już być 

przypadłością. Tzw. susza rolnicza 
utrzymuje się u nas nieprzerwanie od 
kilkudziesięciu lat.

Na tle tego, co na wstępie możemy 
stwierdzić, że 2019 rok był dla pol-
skiego rolnictwa przeciętny. Zacznij-
my od zbóż, których zbiory eksperci 
szacowali wiosną na poziomie około 
31 mln ton. Skutkiem późniejszej 
suszy zebrano tylko około 25 mln ton 
ziarna. Do tego trzeba jednak doliczyć 
jeszcze zbiory kukurydzy, oceniane 
przez GUS na 3,7–3,8 mln ton, a przez 
producentów na mniej niż 3 mln ton. 

Tegoroczne plony zbóż GUS oce-
nia na 3,67 ton z 1 ha, czyli grubo 
poniżej średniej w innych krajach 
UE.

– W Polsce utrzymują się dwa sys-
temy produkcji zbóż – wyjaśnia Wie-
sław Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-
wej, – produkuje je u nas około milio-
na gospodarstw rolnych, ale tylko 
około 60 tys., maksymalnie 100 tys., 
uzyskuje plony sięgające nawet 
8–10 ton z hektara. Cala reszta nie 
korzysta z kwalifikowanych nasion, 
prawie nie używa nawozów i środ-
ków ochrony roślin i liczy tylko na to, 
co urodzi ziemia. Zboża są przy tym 
wygodne w uprawie i nic dziwnego, 
że w strukturze zasiewów zajmują 
u nas aż 70 proc. Zdaniem Łopaciuka, 
jest to wielkość graniczna. Powierzch-
nia uprawy zbóż mogłaby być znacz-

nie mniejsza, ale ich plony powinny 
być wtedy znacznie wyższe. Nawia-
sem, ceny zbóż są w tym roku 
o 10–20 proc. niższe niż w poprzed-
nim sezonie, głównie dlatego, że ich 
zbiory są o około 8 proc. wyższe. 

Znacznie niższe niż w poprzed-
nim sezonie były w tym roku zbiory 
owoców i warzyw. Owoców z drzew 
zebrano 3,4 mln ton, w tym jabłek 
3 mln ton, gruszek – 67 tys. ton.  

Zbiory owoców jagodowych – 
500 tys. ton – były o 18 proc. mniej-
sze niż w 2018 roku. Największy spa-
dek zbiorów wystąpił w przypadku 

W społeczeństwie utrzymuje się przeświadczenie, że niezależnie od tego 
jak w danym roku przebiegały warunki atmosferyczne, dla rolników 
okazują się one zawsze niekorzystne. Bo albo za dużo padało i nie dało 
się wjechać na grząskie pola, albo nie było kiedy zebrać tego, co urosło. 
Jeszcze bardziej dokuczliwa okazuje się utrzymująca się tygodniami susza, 
skutkiem której ziarno, bulwy czy warzywa i owoce są znacznie mniej 
dorodne niż być powinny. 

Stopień samowystarczalności w produkcji 
mleka ocenia się w Polsce na około 125 proc., 
co wynika m.in. ze zbyt małego spożycia

To był w sumie przeciętny rok
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malin – 35 proc. i porzeczek czar-
nych – 27 proc.

Zbiory warzyw gruntowych obli-
cza się na 3,8 mln ton, czyli o 8 proc. 
poniżej zbiorów ubiegłorocznych. 
Kapusty zebrano 800 tys. ton, kala-
fiorów – 200 tys. ton, cebuli – 525 tys. 
ton, marchwi – 670 tys. ton, buraków 
ćwikłowych – 270 tys. ton, ogórków 
– 225 tys. ton i pomidorów – 235 tys. 
ton. 

W porównaniu z poprzednimi 
latami zbiory tych siedmiu podstawo-
wych w Polsce warzyw mogą się 
wydać małe, pamiętajmy jednak, że 
gatunkowo podaż owoców i warzyw 
jest obecnie bez porównania szersza. 

Niższe zbiory owoców i warzyw 
tradycyjnie mocniej niż producenci 
odczuwają konsumenci, gdyż spadek 
zbiorów powoduje natychmiastowy 
wzrost cen. 

Ziemniaków zebrano w tym roku 
6,7 mln ton, tj. o 11 proc. mniej niż 
w ubiegłym roku. Zajmowały one 
powierzchnię 300 tys. ha, czyli około 
9 razy mniejszą, niż w latach kiedy 
Polska była istnym rajem dla stonki 
ziemniaczanej. Średnie plony wynio-
sły w tym roku 215 kwintali z 1 ha. 

Niższe niż przed rokiem są zbiory 
buraków cukrowych, ale z 18 do 17 
zmniejszyła się też w tym roku liczba 
przerabiających je cukrowni. W kam-
panii cukrowniczej nie bierze udziału 

Cukrownia „Strzyżów”, należąca do 
niemieckiego koncernu Sud Zucker. 
Produkcja cukru w tym roku i tak 
o około 300 tys. ton przekroczy potrze-
by rynku wewnętrznego.

Oczywiście, o tym jaki to był dla 
rolnictwa rok decydują wyniki nie 
tylko produkcji roślinnej. Liczą się też 
dochody z produkcji zwierzęcej, gdzie 
również nie doszło jednak do więk-
szych zmian. Utrzymała się trwająca 
od kilku lat tendencja wzrostu pro-
dukcji mleka. W tym roku szacuje się 
ją na poziomie 14,1–14,2 mld litrów, 
przyzwoita jest też cena skupu mleka 
(1,38–1,40 zł za litr). Pogłowie krów 

mlecznych oblicza się na około 
2240 tys. sztuk, mleczność krów 
wzrosła już do około 6400 litrów. 
W dostawach mleka do mleczarni 
Polska zajmuje w Unii Europejskiej 
piąte miejsce: za Niemcami, Francją, 
Wielką Brytanią i Holandią. Stopień 
samowystarczalności w produkcji 
mleka ocenia się w Polsce na około 
125 proc., co wynika m.in. ze zbyt 
małego spożycia (około 225 litrów na 
osobę rocznie). 

Utrzymuje się dodatnie dla Polski 
saldo w handlu zagranicznym mię-
sem i jego przetworami. Pracuje na to 
głównie branża drobiarska, która 
około 45 proc. swojej produkcji lokuje 
zagranicą. Produkcja mięsa drobiowe-
go w Polsce dochodzi już do 3,5 mln 
ton (pierwsze miejsce w UE), wysokie 
jest też spożycie drobiu w kraju (około 
30 kg na osobę rocznie). 

Dodatnie saldo w handlu wołowi-
ną wynika przede wszystkim z niskie-
go (najniższego w Europie) spożycia 
tego gatunku mięsa w kraju (około 
3 kg na osobę rocznie). Pogłowie bydła 
powoli, ale ciągle jeszcze rośnie 
i obecnie przekracza 6,2 mln sztuk. 
Raczej opłacalna jest też cena skupu 
bydła (około 6,5 zł za 1 kg). 

Ujemne jest, niestety, saldo w han-
dlu wieprzowiną, na co w pierwszym 
rzędzie wpływa ogromny, sięgający 
już 8 mln sztuk rocznie, import pro-
siąt. O połowę niższe niż kiedyś jest 

też w Polsce pogłowie trzody chlew-
nej, które nie przekracza obecnie 
11 mln sztuk. Atrakcyjność chowu 
trzody mocno osłabia afrykański 
pomór świń, który, z drugiej strony, 
przyczynia się do wzrostu cen skupu. 
W II kwartale 2019 r. cena skupu trzo-
dy chlewnej była o 26,9 proc. wyższa 
niż rok wcześniej. 

Wyniki ekonomiczne rolnictwa 
zależą jednak nie tylko od cen skupu 
produktów rolnych, ale i od cen naby-
wanych przez rolników nawozów 
mineralnych, środków ochrony roślin, 
ciągników i maszyn rolniczych, 
a także cen energii i paliw. Otóż o ile 
zdarza się, że ceny zbywanych przez 
rolników produktów rolnych ulegają 
w którymś sezonie (jak np. w r. 2018) 
obniżeniu, to trudno o taki sam przy-
padek po stronie niezbędnych rolni-
kom środków do produkcji rolnej. 
Nawet jeśli w którymś sezonie zdarzą 
się, jak np. w r. 2018, nieco niższe niż 
w poprzednim roku ceny nawozów 
mineralnych, to rosną ceny pozosta-
łych kupowanych przez rolników 
towarów i ostateczny bilans jest dla 
gospodarstw rolnych niekorzystny. 

W ocenie bieżącej sytuacji gospo-
darstw rolnych nie sposób pominąć 
działań władz, które utwierdzają rol-
ników w przekonaniu o wyjątkowej 
roli rolnictwa i nieustannie towarzy-
szącej mu opiece rządu. Znajduje to 
zresztą konkretny wyraz w postaci 
wspierania (za unijne przeważnie pie-
niądze) różnego rodzaju inwestycji, 
przeciwdziałających np. suszy czy 
służących rozszerzaniu zakresu dzia-
łania gospodarstw poprzez bezpośred-
nią sprzedaż, także już częściowo 
przetworzonych produktów rolnych. 
Krzepi rolników obietnica wzięcia 
pod rządowy parasol wypłacanych 
rolnikom cen za ich produkty, czym 
zajmie się Holding Krajowa Grupa 
Spożywcza. Poprawie samopoczucia 
rolników służy też zapowiedź stanow-
czych działań rządu w kwestii zrów-
nania wypłacanych im przez Unię 
Europejską dopłat bezpośrednich. 
I choć fizyczne następstwa obecnych 
i przyszłych działań rządu są i będą 
w sumie niewielkie, to duże jest ich 
oddziaływanie propagandowe. Dzięki 
temu tzw. morale rolników jest wyso-
kie i okazują się oni najwierniejszym 
elektoratem rządzących w kraju ugru-
powań politycznych. 

Edmund Szot

Produkcja mięsa drobiowego 
w Polsce dochodzi już do 3,5 mln 
ton (pierwsze miejsce w UE)



16

Potem, kiedy pomoc dla rolnictwa 
doprowadziła do wielkiej nadpro-

dukcji żywności, czyli do osławio-
nych „gór masła i mięsa”, wsparcie 
dla tej sfery gospodarki zaczęto stop-
niowo ograniczać. Obecnie, aczkol-
wiek nadal istotne dla poziomu 
dochodów rolników, jest już ono pro-
centowo o połowę w tym budżecie 
mniejsze. Tym niemniej jego wielkość 
ciągle wzbudza wiele emocji, m.in. 
dlatego, że poziom tzw. dopłat bezpo-
średnich w poszczególnych krajach 
Unii Europejskiej jest mocno, choć 
w ostatnich latach już coraz mniej, 
zróżnicowany.

 W latach 2007–2013, gdy rolnicy 
Unii Europejskiej otrzymywali śred-

nio 256,2 euro do 1 ha użytków rol-
nych, w Polsce było to 138,6 euro, 
czyli 54 proc. unijnej średniej. W roku 
2018 przy średniej dla całej UE wyno-
szącej 260,77 euro, dopłaty bezpo-
średnie w Polsce wyniosły 240,10 euro 
do 1 ha, czyli 92 proc. 

Pod względem wysokości dopłat 
bezpośrednich polscy rolnicy zajmują 
w Unii Europejskiej 19. miejsce. Mniej 
więcej takie same jak w Polsce dopła-
ty bezpośrednie przyznano rolnikom 
Hiszpanii, Słowacji, Szwecji i Czech. 
Najniższe dopłaty bezpośrednie, 
w wysokości 140–150 euro do 1 ha, 
otrzymują rolnicy Estonii, Chorwacji 

i Łotwy. Z kolei najwyższe są one na 
Malcie i w Grecji (550–650 euro do 
1 ha) oraz na Cyprze, a także w Holan-
dii i Belgii (po około 420 euro). Mają-
cy zbliżone do polskich rolników 
warunki produkcji rolnej rolnicy nie-
mieccy otrzymywali w ubiegłym roku 
308 euro do 1 ha. We Francji, Austrii 
i na Węgrzech dopłaty bezpośrednie 
były równe średniej dla całej UE 
i wynosiły około 260 euro do 1 ha. 

Zróżnicowanie pomocy dla rolnic-
twa w krajach UE wynika z różnic 
w wysokości i intensywności produk-
cji, miejsca jakie zajmuje rolnictwo 

w gospodarce danego kraju oraz z róż-
nic w poziomie dochodów i kosztów 
produkcji rolnej. Przejściowo wyso-
kość dopłat bezpośrednich zależała 
także, i nadal zależy, od daty przystą-
pienia kraju do Unii Europejskiej. 

Najwięcej zastrzeżeń wzbudza 
zwłaszcza ten ostatni powód. Dlatego 
rządy wszystkich „krzywdzonych” 
w ten sposób krajów, w tym i nasz 
rząd, od lat domagały się zrównania 
wysokości dopłat bezpośrednich, co, 
biorąc pod uwagę zróżnicowane 
warunki rozwoju rolnictwa w poszcze-
gólnych krajach UE, nie byłoby jed-

Sprawiedliwie 
nie znaczy po równo
Jednym z głównych czynników europejskiej integracji, który zresztą legł 
u jej podstaw, było fi nansowe wsparcie dla rolnictwa. O jego randze w Unii 
Europejskiej świadczy m.in. to, że przez wiele kolejnych lat na realizację 
Wspólnej Polityki Rolnej przeznaczano nawet trzy czwarte wspólnego 
budżetu UE.

Spodziewane podwyższenie dopłat 
bezpośrednich będzie minimalne i niczego 
w sytuacji polskiego rolnictwa nie zmieni.
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nak tak do końca „sprawiedliwe”. Ale 
głosy rządów też bierze się w UE pod 
uwagę, dlatego w kolejnej perspekty-
wie finansowej UE (2013–2020) doszło 
już do częściowego zrównania dopłat, 
a w czekającej nas obecnie siedmio-
latce UE (w latach 2021–2027) różni-
ce w dopłatach bezpośrednich mają 
być jeszcze mniejsze. 

W propozycjach Komisji Europej-
skiej na następną perspektywę finan-
sową przewiduje się, że na zwiększe-
nie dopłat bezpośrednich mogą liczyć 
rolnicy 10 krajów UE: Chorwacji, 
Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Buł-
garii, Portugalii, Polski, Słowacji i Gre-
cji. Czyli rolnicy w tych krajach, gdzie 
były one dotąd niższe od średniej 
europejskiej. Wyjątkiem jest Grecja, 
gdzie  dopłaty były i tak już wysokie. 
Zwiększenie dopłat bezpośrednich 
w tych krajach odbędzie się kosztem 
zmniejszenia ich w tych państwach 
członkowskich, w których były one 
wyższe od średniej dla całej UE. 

Propozycje Komisji Europejskiej 
będą w przyszłym roku przedmiotem 
dalszych negocjacji, jednak z dotych-
czasowej praktyki wynika, że nie 
należy oczekiwać tu istotnych zmian.

Na realizację zasad Wspólnej Poli-
tyki Rolnej Unii Europejskiej w latach 

2021–2027 przewidziano dla Polski 
21 432 mln euro (ponad 90 mld zł), tj. 
o 1,3 proc. więcej niż w latach 2013–
2020. Ale już z tego widać, że ewentu-
alny wzrost dopłat bezpośrednich dla 
polskich rolników będzie minimalny. 

W roku 2018 unijna pomoc dla 
polskiego rolnictwa wyniosła około 
15,2 mld zł. Wsparcie to umożliwia 

zwiększenie dochodów polskich 
gospodarstw rolnych o około 50 proc. 

Sposób rozdysponowania unij-
nych środków znajduje się w gestii 
rządów poszczególnych krajów. 
W Polsce na wsparcie dla rolnictwa 
składa się jednolita płatność obszaro-
wa, płatność za tzw. zazielenienie, 
dodatkowa płatność dla młodych rol-
ników, dodatkowa płatność ze wzglę-
du na trudniejsze warunki gospodaro-
wania oraz płatności na utrzymywa-
nie w gospodarstwach rolnych pro-
dukcji roślinnej i zwierzęcej. Część 
unijnej pomocy przeznaczona jest dla 
gospodarstw utrzymujących bydło 
mięsne oraz krowy, owce i kozy, 
ponadto dopłaty przeznaczone są dla 
gospodarstw, które produkują rośliny 
strączkowe na ziarno i rośliny pastew-
ne, podejmują produkcję chmielu, 
ziemniaków skrobiowych, buraków 
cukrowych, pomidorów, truskawek, 
lnu, konopi, a także tytoniu.

W przypadku chowu zwierząt są 
to dopłaty do sztuki, w przypadku 
uprawy roślin – dopłaty do ich areału, 
jedynie w przypadku tytoniu – dopła-
ty do kilograma. 

Przyjęty w Polsce sposób rozdy-
sponowania dopłat bezpośrednich 
dostosowany jest do realizacji podsta-
wowego celu polityki rolnej obecnego 
rządu, czyli służy utrzymaniu jak naj-
większej liczby gospodarstw rolnych. 
A zatem pośrednio służy także zmniej-
szeniu tempa koncentracji produkcji 
rolnej. 

Cel ten osiągany jest jednak tylko 
połowicznie, bo mimo, iż struktura 
agrarna rzeczywiście prawie się 
w ostatnich latach nie zmienia, to 

jednocześnie stale postępuje koncen-
tracja produkcji w gospodarstwach 
rolnych. Towarzyszy jej przy tym spe-
cjalizacja. Wiele – by nie powiedzieć: 
większość – budynków gospodar-
skich, w tym także inwentarskich 
świeci dziś na wsi pustkami. Krowy 
mleczne utrzymuje obecnie niewiele 
ponad 200 tys. gospodarstw, z których 

tylko połowa sprzedaje mleko do 
zakładów przemysłu mleczarskiego. 
Równie niewiele jest obecnie zagród, 
które prowadzą chów trzody chlew-
nej. Liczba plantatorów buraków 
cukrowych zmniejszyła się 10-krot-
nie. Koncentracji produkcji w tych 
dziedzinach towarzyszy znaczny 
wzrost mleczności krów i postępy 
w mięsności wieprzowych półtusz. 
Plony buraków cukrowych w Polsce 
nie odbiegają już od średniej w UE. 
Nie widać natomiast podobnego 
postępu np. w plonach zbóż, których 
uprawą nadal zajmuje się zdecydowa-
na większość  rolników. 

Niestety, polityka utrzymywania 
jak największej liczby gospodarstw 
rolnych fatalnie odbija się na docho-
dach rolniczych rodzin. Z około 
1,4 mln gospodarstw o powierzchni 
powyżej 1 ha, z pracy na roli próbuje 
się utrzymać tylko nieco ponad pół 
miliona zagród, z czego tylko połowa 
z nich (200–300 tys.) osiąga dochody 
tzw. parytetowe. Czyli takie jakie uzy-
skują pracujący w innych dziedzinach 
gospodarki. W pozostałych gospodar-
stwach rolnych główna część docho-
dów ich właścicieli pochodzi z pracy 
najemnej, z pracy na własny rachu-
nek lub ze świadczeń społecznych 
(rent i emerytur). 

Spodziewane podwyższenie 
dopłat bezpośrednich będzie mini-
malne i niczego w sytuacji polskiego 
rolnictwa nie zmieni. Droga do rze-
czywistego zwiększenia dochodów 
gospodarstw rolnych prowadzi tylko 
przez dalszą ich koncentrację.

Anna Grabowska

Polityka utrzymywania jak największej liczby 
gospodarstw rolnych fatalnie odbija się na 
dochodach rolniczych rodzin
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Działalność PROCAM w Polsce 
obejmuje doradztwo z zakresu 

uprawy i ochrony roślin rolniczych 
i ogrodniczych oraz sprzedaż i dys-
trybucję środków ochrony roślin, 
nawozów, biostymulatorów, materia-
łu siewnego, skup płodów rolnych 
(zboża, rzepak, kukurydza). Na prze-
strzeni owych 15 lat firma systema-
tycznie się rozwijała. Dziś jej działal-
ność opiera się na 25 oddziałach tere-
nowych. 

Usługi i sprzedaż świadczone na 
terenie całej Polski, są prowadzone 
przez sieć oddziałów. Sama sieć jed-

nak niewiele by znaczyła, gdyby nie 
ludzie. To oni, wysokokwalifikowa-
ni doradcy, specjaliści od uprawy 
i ochrony roślin, decydują o pozycji 
PROCAM na ryku rolnym. Ich wie-
dza i fachowwość – to wartość doda-
na do oferowanych produktów. 
Dzięki temu rolnik nie kupuje tylko 
samego wyrobu, ale kompleksowe 
rozwiązanie problemów pojawiają-
cych się w gospodarstwie. A dzięki 
temu może zaoszczędzić i czas, 
i pieniądze. 

– Celem działalności doradczej 
oraz handlowej firmy jest wspomaga-

nie plantatorów i sadowników, tak, 
aby uzyskali ekonomiczne korzyści, 
na jakie pozwalają zastosowane środ-
ki ochrony roślin, nawozy, kwalifiko-
wany materiał siewny oraz biostymu-
latory – słyszeliśmy na spotkaniu 
w Gdańsku. – Klienci z branży Agro 
i Fruit oczekiwać mogą zwiększenia 
ilościowego i jakościowego plonu 
dzięki korzystaniu z odpowiednio 
dobranych programów ochrony. Są 
one oparte na nowoczesnym doradz-
twie. Ważne są również stosowane 
przez nas innowacyjne rozwiązania-
nia oraz – co jest istotne – zachowa-

Już 15 lat w Polsce
Czas szybko mija – 15 lat obecności fi rmy w naszym kraju trzeba było 
uczcić. W Centrum Stocznia Gdańska, wspaniałym i historycznym 
miejscu, spotkali się więc pracownicy oraz przyjaciele przedsiębiorstwa. 
Podsumowali minione lata, wyznaczyli kierunek na kolejne. 
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nie zasad dobrej praktyki rolniczej. 
Zdajemy sobie sprawę, że w dążeniu 
do własnego rozwoju bazujemy na 
rozwoju biznesu naszych klientów. 
Pożytkiem dla rolnika jest posiadanie 
w nas stabilnego partnera, z którym 
może planować trwały wzrost plonów 
i dochodów.

PROCAM nie ogranicza się stricte 
do „czystego” rolnictwa. Firma wie, że 
warto dodatkowo wspierać tych, dzię-
ki którym sama się rozwija. Stąd 
powstał pomysł na zorganizowanie 
wspólnie z BASF turnieju piłkarskie-
go PROCAM CUP dla amatorskich 
drużyn piłkarskich z terenów wiej-
skich. Bierze w nim udział co roku 
blisko tysiąc zawodników w wieku 10 
i 11 lat. Od idei do realizacji droga 
była krótka i emocjonująca. Rezultat 
zaś przerósł oczekiwania. – To co  nas 
inspiruje – mówił Michał Ciszak pre-
zes Zarządu PROCAM – to także 
radość na twarzach dzieci. Wiemy 
dobrze, że największą satysfakcję dają 
nam proste rzeczy, takie jak chociażby 
sukcesy młodzików w sportowych zma-
ganiach. Najmłodsi, uczestnicząc 
w tego typu przedsięwzięciach jak 
PROCAM CUP, zawsze wykazują wiel-
kie zaangażowanie i walkę o jak naj-
lepszy wynik. Dla takich warto poświę-
cić nie tylko czas...

Firma jest też współzałożycielem 
i aktywnym działaczem Polskiego 
Stowarzyszenia Rolnictwa Zrówno-
ważonego. Propaguje ono i wdraża 
sposoby produkcji rolnej, której 
celem jest dbałość o stan środowiska 
naturalnego oraz rozwijanie i realiza-
cja potrzeb społecznych. Dzięki 
takiemu podejściu zyskują nie tylko 
rolnicy. Tego typu działanie sprawia, 
że nasze środowisko naturalne będzie 
mniej zanieczyszczone. 

(LB)
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Nawozy i biostym
ulatoryDORADZTWO

AGRONOMICZNE

Oferujemy pełną gamę środków 
ochrony roślin stosowanych 
w rolnictwie, sadownictwie 
i warzywnictwie

Nasz dział odżywiania roślin 
zapewnia ciągłą dostępność 

różnego rodzaju nawozów oraz 
nawozów dolistnych 

i biostymulatorów

Nasz dział obrotu zbożowego daje 
możliwość rozliczania płatności 
metodą barterową dzięki czemu 
eliminuje się niebezpieczeństwo 
zatorów płatniczych

Zapewniamy dla naszych 
odbiorców dostęp do 

kwalifikowanego materiału 
siewnego zbóż, rzepaku 

i kukurydzy

Ian Beswick, prezes Zarządu ProCam Europe oraz Michał Ciszak, prezes Zarządu PROCAM

Dr inż. Dariusz Wyczling, dyrektor sprzedaży i agronomii 
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Od czego powinniśmy zacząć?
Od doboru odmiany. Uważa się że 

od tego zależy 75% przyrostu plo-
nów. W przypadku kukurydzy może 
to być nawet ponad 80%. Odmianę 
trzeba dobrać odpowiednio do regio-
nu Polski i do konkretnego siedliska. 
Ważne jest też by była to nowa odmia-
na, która przeszła cały cykl badań 
rejestrowych. 

A jeśli uprawiamy jedną kon-
kretną odmianę, która sprawdza się 
na naszym polu przez wiele lat?

To poszukajmy nowej. Ta, która 
ma ponad 5 lat, mimo  że była daw-
niej w czołówce pod względem plo-
nowania, może po kilku latach dawać 
mniejsze plony nawet o kilkanaście 
procent w porównaniu z nowymi. 

Czy można wymienić jedną, dwie 
firmy, które oferują najlepsze odmia-
ny kukurydzy?

Moim zdaniem firmy oferujące 
materiał siewny idą łeb w łeb. Raz 
odrobinę ciekawsze odmiany znaj-
dziemy w jednej, w kolejnym roku 
w drugiej. Trzeba po prostu na bieżą-
co śledzić wyniki PDO.  Poza tym 
w kilku województwach funkcjonują 
już tzw. listy odmian zalecanych, 
gdzie mamy „kawa na ławę” wyłożo-
ne, co w danym regionie warto wysie-
wać.   

Z wyborem odmiany trzeba się 
spieszyć, bo nie zawsze firmy mają 
wystarczająco dużo materiału siew-
nego nowych, najlepszych odmian. 
Naturalą rzeczą jest, że im nowsza 
odmiana tym mniej jest materiału 
siewnego. O tym co będziemy wysie-

Jak zarobić na kukurydzy?
Kukurydza jest jedną z ważniejszych, jeśli nie najważniejszą, potrzebną 
do wyżywienia ludzkości rośliną. W przeciętnym pod względem 
klimatycznym roku daje całkiem dobre plony nawet na gorszym siedlisku, 
przy słabszej agrotechnice i nawożeniu. Problem w tym, że takich 
przeciętnych lat jest coraz mniej. Ostatnie dwa sezony pokazały, że na 
szczęście nie ma co liczyć i trzeba umieć nieść pomoc roślinie. Na co 
należy zwrócić szczególną uwagę, aby ta pomoc zapewniła wysokie plony, 
zapytaliśmy prof. Tadeusza Michalskiego (na zdjęciu poniżej) z Uniwerstetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, prezesa Polskiego Związku Producentów 
Kukurydzy.
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wać na wiosnę dobrze jest zdecydo-
wać w listopadzie, może jeszcze na 
początku grudnia. 

Wybór odmiany nie jest rzeczą 
prostą – na rynku funkcjonuje ich 
ponad 200. To znacznie więcej niż 
w przypadku pszenicy. Samych reje-
strowanych w CBORU jest około 180, 
a do tego możemy dodać te, zareje-
strowane w Unii (około 3500). Z tych 
ostatnich oczywiście nie wszystkie 
się nadają do polskich warunków. 

Czy istnieje jakaś granica plen-
ności kukurydzy?

Myślę że w naszych warunkach 
plon rzęudu 150 q nie jest wielkością 
wziętą z sufitu. Ale oczywiście kuku-
rydza musi mieć zapewnione odpo-
wiednie warunki rozwoju. A w ostat-
nich latach kluczowym czynnikiem 
jest woda.

Czy wysiewając najlepszą odmia-
nę możemy być spokojni o plon 
w przypadku suchego roku?

Nie. Za odpowiednim materiałem 
siewnym musi pójść odpowiednia 
agrotechnika – taka uprawa roli, która 
nie spowoduje utraty wody na wio-
snę. Należy też stosować się do zasa-
dy – jak najwcześniej wyrównać pole 
i jak najwcześniej zasiać. W ciepłym 
roku nawet 10 kwietnia. Ale jest jeden 
warunek – musimy wysiewać odmia-
ny z czołówki, bo tylko takie przetrzy-
mają chłody, jakie na pewno trafią się 
w pierwszych dniach wiosny. 

Co zrobić, by zatrzymać jak naj-
więcej wody w glebie?

Bardzo ważny jest obornik. Teore-
tycznie wszyscy o tym wiedzą, ale 
nie zawsze z tej wiedzy korzystają. To 

obornik sprawia, że w glebie rośnie 
ilość wody użytecznej. Nie zapomi-
najmy też o międzyplonach, przyora-
nej słomie... Materia organiczna ma 
największe możliwości zatrzymania 
wody. Kukurydza najbardziej inten-
sywnie rozwija się w drugiej połowie 
czerwca, a nawet w początku lipca – 
czyli wtedy, gdy u nas jest sucho. 
Jeśli kukurydza w tym czasie znaj-
dzie odpowiednio dużo wody, to 
podziękuje nam za to w czasie żniw.

Mamy już wybraną odmianę, 
odpowiedni poziom materii orga-
nicznej – przystępujemy więc do 
siewu. 

Bardzo częstym błędem jest zbyt 
głeboka uprawa. I znowu teoretycznie 
wszyscy o tym wiedzą, ale tak napraw-
dę nie mają możliwości dokładnego 
ustawienia głębokości. Można to zro-
bić, tylko korzystając z nowoczesnych 
maszyn, które są oparte na dwóch 
wałach z przodu i z tyłu. 

Zasada jest taka – to głębokość 
siewu wyznacza głębokość uprawy. 
W przypadku kukurydzy powinno to 
być 5 cm. Jeśli ziarno trafi tam, gdzie 
jest podsiąk wody, natychmiast 
zacznie kiełkować. Tam, gdzie pro-
wadziliśmy głębszą uprawę, nasiona 
będą musiały czekać na deszcz. 
Każdy błąd w głebokości siewu i głę-
bokości uprawy zobaczymy w trakcie 
wschodów. Różnice w terminie 
wschodów mogą wtedy wynosić 
nawet dwa tygodnie. Szybszy wzrost 
to dłuższy okres wegetacji albo szyb-
szy zbiór. Szybszy wzrost, to także 
oszczędzanie wody dzięki szybsze-
mu zacienieniu gleby. 

Zacienieniu gleby sprzyjać będzie 
także sianie w wąskie rzędy, nawet 
40–45 cm. I znowu, różnice w czasie 
zakrycia międzyrzędzi  mogą wynieść 
nawet do 2 tygodni. Ostatnia uwaga 
dotyczy tylko kukurydzy kiszonko-
wej. Poza tym pamiętajmy – zanim 
wysiejemy kukurydzę w wąskie mię-
dzyrzędzia, musimy zapewnić sobie 
dostęp do odpowiedniego sprzętu 
w czasie zbiorów.

A walka z chwastami?
Chwasty również przystosowują 

się do suszy i nie zawsze zabieg na 
glebę będzie w pełni skuteczny. Poja-
wiły się jednak już adiuwanty do 
preparatów doglebowych, dzięki któ-
rym herbicyd inaczej rozprowadza 
się w glebie, a w wfekcie jego działa-
nie jest bardziej skuteczne. 

Nie można dopuszczać też do 
zacienienia uprawy przez chwasty. 
Kukurydza „zapamięta” taką sytuację 
i do końca wegetacji nie będzie się 
prawidłowo rozwijać. Nie można też 
dopuścić do wtórnego zachwaszcze-
nia plantacji, co w warunkach suszy 
często występuje. Chwast jest prze-
cież konkurentem kukurydzy 
w dostępie do wody i składników 
pokarmowych. 

Czy w warunkach suszy gęstość 
siewu ma znaczenie?

Szczczególnie w takich warun-
kach nie powinniśmy przesadzać 
z ilością roślin na metr kwadratowy. 
Zawsze zalecam – lepiej o jedną rośli-
nę mniej niż więcej. Jeśli przyjmiemy 
za standard 8 rośin (przy uprawie na 
ziarno), to zawsze lepiej będzie wysiać 
7 roślin, a nie 9. Przy większej obsa-

Z wyborem odmiany trzeba się spieszyć, 
bo nie zawsze fi rmy nasienne mają 
wystarczająco dużo materiału siewnego 
nowych, najlepszych odmian.
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dzie możemy mieć niewielki wzrost 
plonów, ale tylko w optymalnych 
warunkach pogodowych. A tego na 
wiosnę nikt nam nie zagwarantuje. 

W kontekście suszy warto więc 
stosować, przy uprawie kukurydzy, 
metodę bezorkową...

Metoda bezorkowa i siew bezpo-
średni nie są moim zdaniem korzyst-

ne – głównie ze względu na tempera-
turę gleby. Dużo lepszym rozwiąza-
niem jest zastosowanie metody strip-
till z siewem w mulcz. Nawet w USA, 
po wcześniejszym zachłystnięciu się 
siewem bezpośrednim, coraz częściej 
farmerzy przechodzą na uprawę 
pasową. Ale i tak, moim zdaniem, co 
4–5 lat pole powinno zostać przeora-
ne. 

Rolnicy obawiają się wycofania 
niektórych środków ochrony roślin. 
Czy jest to uzasadnione?

Myślę, że w zamian za wycofane 
środki dość szybko pojawią się nowe, 
równie skuteczne. Problemem firm 
chemicznych może być tylko przeko-
nanie decydentów co do bezpieczeń-
stwa ich użycia. To będzie generować 
koszty, które później znajdą swoje 
odzwierciedlenie w cenie. A płacić 
za to będą rolnicy. 

A nawożenie...
Po pierwsze, powinno być odpo-

wiednie do konkretnego siedliska. 
Może warto powiedzieć dwa słowa 
więcej o nawożeniu startowym. Jest 
o tyle warte zastosowania, że dzięki 
niemu na jednym hektarze oszczę-
dzimy 300–500 zł. Ta metoda spra-
wia, że mamy roślinę lepiej odżywio-
ną. Przy uprawie kukurydzy kluczo-
we znaczenie ma fosfor, ale gdy pole 
jest zasobne w ten składnik, startowo 
możemy wysiewać nawet sam azot. 
Skuteczność tej  metody zasilania 
roślin widać  kilka tygodni po wscho-
dach – wysokość roślin może różnić 
się nawet o pół metra (w porównaniu 
do pól nawożonych tradycyjnie). 

I znowu wracamy do racjonalnej 
gospodarki wodą. Szybszy rozwój 
roślin, to szybsze zacienienie gleby 
i wszystko o czym wcześniej mówi-
łem – więcej wody, mniej chwastów. 

Poza tym, jeśli roślina szybciej się 
rozwija, to w końcówce wegetacji 
będzie miała więcej czasu, by stracić 
wodę. W suchym roku różnice w wil-
gotności ziarna będą śladowe, ale 
w mokrym roku 1–2 % więcej może 
nas dużo kosztować. Rolnicy już się 
do tej metody na szczęście przekonali 
– stosuje ją przeważająca liczba plan-
tatorów. 

Pamiętajmy jednak, że przy  nawo-
żeniu miejscowym musimy ściśle 
przestrzegać zasad – 5 cm w bok, 
5 cm poniżej nasion (w przypadku 
dawek N + K2O lepiej nie przekra-
czać 100 kg/ha). Przy większych daw-
kach musimy nawóz odsunąć dalej 
od ziarna. Przy tak precyzyjnych pra-
cach pamiętajmy o jakości sprzętu do 
wysiewu, żeby z 5 cm nie zrobiło się 
w jednym miejscu 1 cm a w innym 
10 cm. 

I ostatni problem – termin zbioru 
kukurydzy.

W czasie żniw można dużo stra-
cić, ale też dużo zyskać. Samo okre-
ślenie terminu, szczególnie kukury-
dzy  na kiszonkę, może sprawić sporo 
problemów. Optymalna wartość to 
32–35% sm w całych roślinach. Ale 
na to składa się ziarno, łodygi, rdzeń 
i liście. Poniżej 30% wilgotności 
pojawi się zbyt dużo soków, powyżej 
35% – trudno będzie kiszonkę ubić. 
I znowu możemy wrócić do początku 
naszej rozmowy, czyli wyboru odpo-
wiedniej odmiany. Dobrze sprawdza-
ją się odmiany typu stay-green, 
o przedłużonej zieloności liści 
i łodyg, co pozwala wydłużyć opty-
malny termin zbioru nawet do 2 tygo-
dni. 

W przypadku kukurydzy ziarno-
wej najlepiej  opierać się na odmia-
nach średnio-wczesnych (FAO 230–
250) które zapewniają dobry plon 
i odpowiednio suche ziarno, nawet 
w warunkach gorszej pogody. Wcze-
sne odmiany to lepsze warunki zbio-
ru, zdrowsze ziarno i tańsze suszenie. 
Ewentualne nieco niższe ich plono-
wanie rekompensuje obniżona o 2–5% 
wilgotność (1%  ≈  ok. 1,5 dt ziarna)

Dziękuję za rozmowę.

Krzysztof Gawrychowski

Nie można dopuszczać do zacienienia 
uprawy przez chwasty. Kukurydza 
„zapamięta“ taką sytuację i do końca 
wegetacji nie będzie się prawidłowo 
rozwijać.



ODBIERZ BEZPŁATNY BILET 
na www.polagra-premiery.pl 

DOFINANSOWANIE PRZEJAZDU 
DLA GRUP 700 LUB 900 ZŁ* 
*Zgłoś grupę i odbierz dofinansowanie wysokości 700 lub 900 zł, 
w zależności od przejechanych kilometrów i darmowe bilety dla wszystkich uczestników.
Więcej szczegółów na www.polagra-premiery.pl   



24

Rolnik ma wpływ w 100% na 
pierwsze z dwóch wymienio-

nych czynników. Warunki klimatycz-
ne zależą od rolnika jedynie w 20%. 
Wszelkie błędy popełnione przy 
wyborze odmiany i w agrotechnice 
powodują obniżenie plonu kukury-
dzy zarówno w uprawie na ziarno jak 
i na kiszonkę. Optymalne cechy 
odmiany kukurydzy ziarnowej to:
• wysoki plon ziarna w warunkach 

umożliwiających tę produkcję
• odpowiednia wczesność do dane-

go rejonu uprawy, a także zdol-

ność do rozwoju w niższych tem-
peraturach w okresie siewu i moż-
liwość aktywnego dosychania 
ziarna w polu w okresie dojrzewa-
nia

• generatywny typ roślin (niezbyt 
wysoka łodyga, brak skłonności 
do krzewienia)

• odporność na wyleganie, nawet 
w przypadku opóźnionego zbioru

• odporność na choroby, szkodniki 
i inne czynniki stresowe.
Potencjał plonowania odmiany 

jest zaprogramowany przez hodowcę 

w genach, a jego realizacja odbywa 
się w odpowiednim środowisku (inte-
rakcja genotypu i środowiska), 
w warunkach optymalnej agrotechni-
ki. Nowsze odmiany mają wyższy 
potencjał plonowania. Poza plenno-
ścią wnoszą większą odporność na 
czynniki stresowe i inne ważne cechy 
agrotechniczne i użytkowe. Dlatego 
przy zakupie nasion należy zwracać 
uwagę na rok rejestracji danej odmia-
ny. Odmiany te jednak wymagają 
sprawdzenia w konkretnych warun-
kach produkcji. Nasiona odmian 

Według ekspertów zajmujących się uprawą kukurydzy, rolnik ma 
decydujący wpływ na kształtowanie poziomu plonowania tej rośliny. 
Wśród czynników wpływających na maksymalny plon kukurydzy 
wymienia się: dobór odmiany (w 30%), zabiegi uprawowe (w 40%), 
warunki klimatyczne (w 30%). 

Dobór odmian kukurydzy 
do uprawy na ziarno 
i na kiszonkę z całych roślin



nowszych są na ogół droższe. Rolni-
cy wybierają do uprawy również 
odmiany starsze, tańsze i już spraw-
dzone w konkretnych warunkach 
środowiskowych. 

Wczesność odmian jest określana 
liczbą FAO. W warunkach Polski, 
przedmiotem uprawy, zarówno na 
ziarno jak i na kiszonkę z całych 
roślin, są odmiany o liczbie FAO do 
290. Te odmiany dzielą się na trzy 
grupy wczesności: wczesne, o liczbie 
FAO do 220, średniowczesne, (FAO 
230–250) i średniopóźne (FAO 260–
290). Odmiany wczesne mogą być 
uprawiane w całym kraju, jednak 
konieczny jest ich wybór do mniej 
korzystnych warunków termicznych, 
czyli do rejonów Polski północnej 
(III rejon uprawy) i Polski centralnej 
(II rejon uprawy). Najczęściej popeł-
nianym błędem jest wybór zbyt póź-
nych odmian dla tych rejonów, co 
przekreśla możliwość uzyskania 
wyższych plonów, a w niektórych 
latach stwarza niebezpieczeństwo 
osiągnięcia dojrzałości zbiorczej. 
Odmiany średniowczesne mogą być 
uprawiane na dużym obszarze kraju 
w rejonach Polski Centralnej i Połu-
dniowej. Odmiany średniopóźne są 
przeznaczone do uprawy w najcie-

plejszych rejonach kraju, czyli w Pol-
sce Południowo-Zachodniej i Połu-
dniowo-Wschodniej (I rejon uprawy). 
W tych rejonach z powodzeniem 
można uprawiać też odmiany śre-
dniowczesne. Liczba FAO rejestro-
wanych odmian jest wyznaczana na 
podstawie wilgotności ziarna przy 
zbiorze. Odmiany są porównywane 
pod względem tej cechy do odmian 
wzorcowych, o określonej liczbie 
FAO, przypisanych do konkretnych 
grup wczesności. Cecha wczesności 
jest negatywnie skorelowana z plen-
nością odmian. Odmiany późniejsze 
charakteryzują się większą, a odmia-
ny wcześniejsze mniejszą wilgotno-
ścią ziarna przy zbiorze. W pracach 
hodowlanych, z dobrym skutkiem, 
poszukuje się „łamaczy korelacji” 
tych dwóch cech, czyli odmian plen-
nych i jednocześnie wczesnych. Rol-
nicy również powinni poszukiwać 
takich odmian do uprawy. Odmiany 
o wysokiej plenności charakteryzują 
się cechą wczesnego wigoru. Kiełku-
ją i rozwijają się nawet w warunkach 
chłodów wiosennych. Starsze odmia-
ny miały próg kiełkowania przy tem-
peraturze gleby 8o C, podczas gdy 
nowsze mają przesunięty ten próg 
o 2o C i kiełkują już w temperaturze 

Przy zakupie nasion należy 
zwracać uwagę na rok rejestracji 
danej odmiany.
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6oC. Szybszy start roślin wiosną 
oznacza szybsze wytworzenie syste-
mu korzeniowego, lepsze wykorzy-
stanie zasobów wody i składników 
pokarmowych, a w konsekwencji 
wyższe plony. Inną bardzo ważną 
cechą jest zdolność aktywnego wysy-
chania ziarna w okresie dojrzewania. 
Ta cecha jest uzależniona od rozchy-
lania się liści okrywowych kolb. 
W warunkach pogodnej, ciepłej jesie-
ni, odmiany o ziarnie zębokształtnym 
(dent) lepiej oddają wodę i kumulują 
składniki pokarmowe w ziarnie niż 
odmiany o ziarnie szklistym (flint). 
W warunkach mniej sprzyjających, 
lepiej sprawdzają się odmiany o ziar-
nie typu flint lub zbliżonym do flint. 
Strategia hodowli odmian kukurydzy 
dla Europy Północnej polega na krzy-
żowaniu komponentów typu dent, 
które wnoszą do odmian plenność, 
z komponentami typu flint, które 
wnoszą do odmian cechę wczesno-
ści. Dzięki procesowi uwcześnienia 
komponentów typu dent, zaczynają 
się pojawiać wczesne odmiany 
z krzyżowania takich komponentów. 
Wiedza o strukturze odmian ma więc 
również wpływ na wybór odmiany. 
Na dosuszanie ziarna wpływa jego 
budowa morfologiczna. Okazuje się, 
że odmiany w zależności od typu 

ziarna do dosuszenia wymagają mniej 
lub więcej czasu i energii. Ważną 
cechą jest też wymłacalność odmia-
ny, czyli łatwość oddzielania ziarna 
od rdzenia.

Do produkcji grysu i mąki kuku-
rydzianej bardziej przydatne są 
odmiany szkliste (flint), a do produk-
cji skrobi odmiany zębokształtne 
(dent). W przypadku uprawy kukury-
dzy, na CCM (corn cob mix), czyli na 
kiszonkę z odkoszulkowanych i roz-
drobnionych kolb – paszy dla trzody 
chlewnej, ważna jest korzystna struk-
tura kolby, czyli wysoki udział ziarna 
i możliwie najmniejszy udział rdze-
nia. Do tej produkcji są preferowane 
odmiany o cienkich rdzeniach kolb.

Wyleganie odmian następuje przy 
słabo rozwiniętym systemie korzenio-
wym, w warunkach rozmiękczenia 
gleby przy intensywnych opadach, 
którym towarzyszą wiatry. Jest to tzw. 
wyleganie korzeniowe. Powszechniej 
występuje wyleganie fuzaryjne, 
w przypadku rozkładu łodyg przez 
grzyby fuzaryjne. Następują złomy 
łodyg pod lub nad kolbą, które prowa-
dzą do opadania łodyg oraz kolb na 
ziemię i straty w plonie. Obecnie takie 
odmiany są eliminowane w procesie 
hodowli i rejestracji odmian. Notuje 
się jednak zróżnicowanie odmian 

w zakresie podatności na choroby 
fuzaryjne łodyg, zwłaszcza w latach 
o niekorzystnych warunkach pogodo-
wych w okresie zbiorów.

Odmiana kukurydzy na ziarna nie 
powinna być nadmiernie wysoka, 
powinna być typu generatywnego. 
Nie powinna się krzewić, czyli 
wytwarzać nie więcej niż jedną łody-
gę o jednej dorodnej kolbie, dobrze 
zaziarnionej do samego czubka.

Ważnymi cechami odmian do 
uprawy na ziarno i na kiszonkę jest 
ich odporność na główne agrofagi: 
choroby i szkodniki. Najgroźniejszy-
mi chorobami kukurydzy są fuzario-
zy kolb powodowane głównie przez 
grzyby z rodzaju Fusarium. Te paso-
żytnicze grzyby wytwarzają groźne 
dla zdrowia zwierząt i człowieka 
mikotoksyny, których kumulacja 
w organizmie powoduje różnorodne 
skutki (m.in. działanie trujące, rako-
twórcze, immunodepresyjne, zmiany 
w aparacie dziedzicznym, potworko-
watość płodów). Głownia kukurydzy 
jest chorobą występującą niezbyt 
często, nie wytwarza mikotoksyn, ale 
w większym nasileniu ogranicza plon 
ziarna i kiszonki.

Wśród szkodników największe 
znaczenie ma omacnica prosowian-
ka. Redukuje plony średnio w kraju 

Starsze odmiany miały próg kiełkowania przy 
temperaturze gleby 8o C, podczas gdy nowsze 
kiełkują już w temperaturze 6oC. Szybszy start 
roślin wiosną oznacza szybsze wytworzenie 
systemu korzeniowego, lepsze wykorzystanie 
wody i składników pokarmowych, 
a w konsekwencji wyższe plony.



od 10–20%, jednak przy większym 
nasileniu nawet o 50%, przy uszko-
dzeniu roślin do 100%. Jest bardzo 
rozpowszechniona w rejonach połu-
dniowych, a także w rejonach cen-
tralnych i w większym stopniu pora-
ża odmiany wcześniejsze. Jej zwal-
czanie jest bardzo utrudnione, gdyż 
motyle składają jaja w okresie poprze-
dzającym wysuwanie wiech na rośli-
nach (przełom czerwca i lipca), gdy 
rośliny osiągają wysokość 2–2,5 m. 
Gąsienice powodują zanieczyszcze-
nie kolb, drążenie kanałów w łody-
gach, i złomy roślin. Wtórnym efek-
tem jest zwiększone porażenie kolb 
przez grzyby fuzaryjne. Zróżnicowa-
nie odmian pod względem odporno-
ści na omacnicę prosowiankę jest 
nieduże. Skuteczna ochrona przed 
omacnicą pozwala na zwiększenie 
plonów z hektara nawet o 1–2 ton 
ziarna, które często stanowią nad-
wyżkę decydującą o opłacalności 
uprawy.

Innym ważnym szkodnikiem, 
który został odkryty w uprawach 

kukurydzy w Polsce w 2005 roku jest 
zachodnia kukurydziana stonka 
korzeniowa. Wprawdzie obecnie nie 
jest to szkodnik kwarantannowy, ale 
w coraz większym stopniu występuje 
w uprawach kukurydzy. 

W uprawie kukurydzy na kiszon-
kę optymalny plon można uzyskać 
przez wybór odmian o następujących 
parametrach: wysokim całkowitym 
plonie suchej masy łodyg liści i kolb, 
wysokim udziale kolb w plonie cał-
kowitym suchej masy, zawartości 
suchej masy w czasie zbioru w całych 
roślinach i w kolbach (30–35%), 
o wczesnym wigorze i utrzymują-
cych zieloność roślin w okresie doj-
rzewania, tzw. cecha „stay green”. 

Cecha „stay green” umożliwia 

wydłużoną akumulację składników 
pokarmowych w roślinach i liściach 
w okresie dojrzewania. Skutkuje to 
zwiększeniem plonu w porównaniu 
do odmian starszego typu, które przy 
dojrzewaniu szybko zasychały. Przy 
wyborze odmian do uprawy na 
kiszonkę zwraca się również uwagę 
na strawność wegetatywnych części 
roślin. Do uprawy na wysokoenerge-
tyczną kiszonkę są przeznaczone 
także odmiany ziarnowe, o wysokich 
plonach. Ziarno jest najbardziej 
strawnym składnikiem kiszonki 
z kukurydzy (w ponad 90%). Do pro-
dukcji kiszonki, jako substratu na 
biogaz są przeznaczone późne odmia-
ny kiszonkowe o najwyższych plo-
nach całkowitych suchej masy.

Plon

Wigor Tolerancja

908 dt/ha – rekordowy plon zielonej masy od 10 lat
314 dt/ha – rekordowy plon suchej masy od 17 lat

w doświadczeniach porejestrowych i rozpoznawczych COBORU/PZPK serii kiszonkowej w grupie średniowczesnej

SM KURANT   
FAO 250

Stworzony  
by wygrywać !

Wyłączna sprzedaż nasion 
w Polsce www.procam.pl www.kurant-kukurydza.pl

Najczęściej popełnianym błędem jest wybór 
zbyt późnych odmian, co przekreśla możliwość 
uzyskania wyższych plonów.
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W Polsce podstawą doboru odmian 
do uprawy jest Krajowy Rejestr 
Odmian Kukurydzy. Aktualnie obej-
muje on 203 odmiany mieszańcowe. 
Odmiany te reprezentują zarówno 
różne typy użytkowe, rożne poziomy 
wczesności, jak również różne typy 
hodowlane. Wśród wpisanych do KR 
odmian na ziarno i na kiszonkę, 
53 (26,2%) jest w grupie wczesnej, 
93 (45,8%) w grupie średniowczesnej 
i 44 (7%) w grupie średniopóźnej. 
8 odmian reprezentuje wczesność na 
pograniczu grup wczesnej i średniow-
czesnej, a 5 na pograniczu grupy śre-
dniowczesnej i średniopóźnej. Wśród 
odmian kukurydzy, dwa główne typy 
hodowlane stanowią mieszańce poje-
dyncze, czyli dwuliniowe (SC), oraz 
mieszańce trójliniowe (TC). W Krajo-
wym rejestrze jest obecnie około 60% 
mieszańców pojedynczych i około 
40% mieszańców trójliniowych. Zale-
tą mieszańców pojedynczych jest 
większe wyrównanie morfologiczne 
i na ogół wyższe plonowanie, niż trój-
liniowych, w bardziej intensywnych 
warunkach produkcji. Mieszańce trój-
liniowe są natomiast lepiej dostosowa-
ne do gorszych warunków uprawy. 

Klasyfikując odmiany ze względu 
na typy użytkowe, możemy wyróż-
nić: 121 (59,6%) odmian przeznaczo-
nych do uprawy na ziarno (Z), 
54 (26,6%) odmian typowo kiszonko-
wych (K) i 28 (13,8%) odmian o ogól-
nym typie użytkowym (ZK i K(Z) - na 

ziarno i na kiszonkę). Do produkcji 
wysokoenergetycznej kiszonki są też 
rekomendowane najlepsze odmiany 
ziarnowe. Umożliwiają one wytwo-
rzenie kiszonki o wyższym udziale 
suchej masy kolb i ziarna w całkowi-
tym plonie suchej masy, a tym samym 
gwarantują wyższą strawność kiszon-
ki i lepsze wyniki produkcyjne. 

W Krajowym rejestrze, 152 odmia-
ny (76,4 %) pochodzą z hodowli 
zagranicznych, a 51 czyli 1/4 (25,6%), 
z krajowych hodowli, w tym 
z Hodowli Roślin Smolice (47 odmian) 
oraz z Małopolskiej Hodowli Roślin, 
Oddział Kobierzyce (4 odmiany). 
Udział polskich odmian kukurydzy 
w krajowym rynku nasion, z Hodow-

li Roślin Smolice, wynosi niezmien-
nie od kilku lat około 35-40%. Poza 
polską hodowlą znaczącą rolę na 
naszym rynku odgrywają czołowe 
firmy zagraniczne: KWS, Euralis, 
Saatbau Polska, Syngenta, Pionner 
(Corteva), Monsanto, Maisadour, 
RAGT, Farmsaat.  W Krajowym Reje-
strze są też odmiany zarejestrowane 
przez inne firmy: Oseva, Saaten 
Union, Dow AgroSciences, Caussade 
Semences, AIC Seeds, IGP Polska.

Ponad połowa odmian kukurydzy 
została wpisana do Krajowego reje-
stru w ostatnich 5 latach (2014–
2018). W lutym 2020 roku, po posie-
dzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian 
Kukurydzy, dyrektor COBORU podej-
mie decyzję o wpisaniu do Rejestru 
nowych odmian. Będą one być przed-
miotem uprawy już w nadchodzą-
cym sezonie.

Poza odmianami wpisanymi do 
Rejestru, na polskim rynku jest też 
duża grupa odmian zarejestrowanych 
w innych krajach Unii Europejskiej 
z tzw. katalogu europejskiego (CCA). 
Odmiany te, poza innymi kryteriami, 
muszą wykazywać wczesność odpo-
wiednią do warunków klimatycz-
nych Polski. Informacja o wartości 
użytkowej tych odmian pochodzi 
z doświadczeń własnych firm, 
a w przypadku niektórych odmian 
z doświadczeń rozpoznawczych 
i porejestrowych, prowadzonych 
przez COBORU.

COBORU wraz z PZPK prowadzi 
Porejestrowe Doświadczenia Odmia-
nowe (PDO) z odmianami kukurydzy 
wpisanymi do Krajowego rejestru. 
Wyniki tych doświadczeń, z wielu 
miejscowości w Polsce, są bardzo 
przydatne w podejmowaniu decyzji 
dotyczących wyboru odmian do pro-
dukcji kukurydzy na ziarno i na 
kiszonkę.

dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy,

 Radzików

Materiały źródłowe:
-  Lista odmian rolniczych wpisa-

nych do Krajowego rejestru w Pol-
sce, COBORU, Słupia Wielka, 
2018

-  Lista opisowa odmian roślin rolni-
czych. Rośliny zbożowe, COBORU 
Słupia Wielka, 2018

W warunkach pogodnej, ciepłej jesieni, 
odmiany dent lepiej oddają wodę i kumulują 
składniki pokarmowe w ziarnie, niż odmiany  
fl int. W warunkach mniej sprzyjających, lepiej 
sprawdzają się odmiany o ziarnie typu fl int lub 
zbliżonym do fl int.



29

Od momentu wejścia Polski do 
UE, można uprawiać u nas 

odmiany pochodzące ze Wspólnoto-
wego Katalogu Odmian Roślin Rolni-
czych (CCA). Rozeznanie w przydat-
ności odmian z CCA dla warunków 
naszego kraju jest stosunkowo małe. 
Znaczna ilość sprowadzanych 
odmian przechodzi w naszych 
warunkach badania fragmentaryczne 
lub nie przechodzi ich wcale, dlatego 
przy zakupie należy zachować ostroż-
ność. To stwarza sytuację, w której 
coroczny zakup materiału siewnego 
nie może być przypadkiem.

Pomocne w podjęciu decyzji przy 
wyborze odmiany mogą być wyniki 
doświadczeń prowadzonych 
w ramach Porejestrowego Doświad-
czalnictwa Odmianowego (PDO). Ten 
system doświadczalnictwa, koordy-
nowany jest przez Centralny Ośrodek 

Badania Odmian Roślin Uprawnych 
(COBORU) we współpracy z Polskim 
Związkiem Producentów Kukurydzy 
(PZPK). Przedmiotem badań są te 
odmiany wpisane do Krajowego reje-
stru, które znajdują się w ofercie han-
dlowej firm nasiennych bądź będą 
dostępne w nadchodzących latach. 
Dodatkowo w sieci doświadczeń PDO 
badane są też odmiany z CCA, które 
uzyskały korzystne wyniki we wcze-
śniejszych, dwuletnich badaniach 
rozpoznawczych prowadzonych 
w kilku miejscowościach.

Badania są ukierunkowane na 
potrzeby praktyki rolniczej, dając moż-
liwość uzyskania poszerzenia informa-
cji o odmianach, z uwzględnieniem 
ich reakcji na warunki siedliskowe 
oraz elementy agrotechniki. Istotny 
wpływ na właściwy dobór materiału 
siewnego przez rolników ma system 
badań Porejestrowego Doświadczalnic-
twa Odmianowego. Umożliwia on 
ustalenie listy zalecanych do uprawy 
odmian na terenie województwa.

Polowe badania odmianowe kuku-
rydzy prowadzi się w dwóch kierun-

Wyniki PDO kukurydza 
na kiszonkę
Każdego roku przybywa odmian kukurydzy. Dotyczy to zarówno rynku 
nasiennego, jak i Krajowego rejestru. Na liście krajowej w listopadzie 
2019 r. fi gurowało 216 odmian (165 z hodowli zagranicznych oraz 
51 krajowych).

Rozeznanie w przydatności odmian 
z CCA dla warunków naszego kraju jest 
stosunkowo małe. 



30

Tabela 1. Doświadczenia PDO na kiszonkę. 2019

Lp. Odmiany Firma nasienna
Plon ogólny świe-

żej masy
Plon suchej masy

ogólny
Zawartość suchej 

masy
proc. wzorca 

GRUPA WCZESNA

Wzorzec, dt z ha,  proc. 482 167,1 34,8

1 Astardo Saatbau Linz 100 100 99

2 KWS Salamandra KWS 96 100 104

3 Ligato Saatbau Linz 101 100 99

4 RGT Oxxford RAGT 102 100 98

GRUPA ŚREDNIOWCZESNA

Wzorzec, dt z ha,  proc. 522 179,8 34,7

5 ES Skywalker* Euralis 104 106 102

6 ES Bond Euralis 102 105 102

7 Brigado Saatbau Linz 112 102 92

8 Farmagic* Farm Saat 97 102 105

9 ES Joker Euralis 103 101 97

10 Farmplus* Farm Saat 98] 101 103

11 Farmfi re* Farm Saat 100 100 100

12 SM Boryna HR Smolice 107 100 93

13 Chicago Saatbau Linz 98 100 102

14 Bilizi Syngenta 97 98 101

15 Agro Janus KWS 92 98 106

16 SY Kardona Syngenta 98 98 100

17 SM Podole HR Smolice 102 96 94

18 MAS 20S Maisadour 91 93 103

GRUPA ŚREDNIOPÓŹNA

Wzorzec, dt z ha, proc. 532 179,1 34,0

19 P0725* Pioneer 117 105 89

20 SM Piast HR Smolice 109 104 95

21 Hardware Freiherr von Moreau 97 101 103

22 Dublino Saatbau Linz 92 98 105

23 Codizouk Caussade Semences 95 98 102

24 Walterinio KWS KWS 93 97 105

25 MAS 28A* Maisadour 97 97 99

Odmiany występują w tych grupach wczesności, w których uczestniczyły w doświadczeniach
Wzorzec stanowi średnia z odmian: w grupie wczesnej Lp.1–4, średniowczesnej Lp.5–18, średniopóźnej Lp. 19–25

        

kach: pod względem przydatności do 
uprawy na ziarno i w osobnej serii – 
na kiszonkę. 

Jako dobrą odmianę z przezna-
czeniem na kiszonkę powinno się 
wybierać odmianę charakteryzujące 
się odpowiednim plonem świeżej 
masy, dużym plonem ogólnym suchej 
masy z dużym udziałem kolb i wyso-
kiej koncentracji energii. Odmiany 
takie powinny także posiadać wcze-
sność odpowiednią do zamierzonego 
terminu zbioru: w środkowej części 

kraju, przy przeciętnym przebiegu 
pogody dojrzałość kiszonkową 
odmian wczesnych już na początku 
września a nawet w końcu sierpnia, 
a odmian późniejszych, bardziej 
plennych, pod koniec września. 

Istotna jest także wysoka straw-
ność wegetatywnych części roślin. 
Masa łodyg i liści o wyższej strawno-
ści jest efektywniej wykorzystywana 
przez bydło. Pod tym względem 
stwierdza się dość duże różnice 
odmianowe; niektóre hodowle już 

tworzą odmiany o podwyższonej 
strawności celulozowej frakcji 
roślin. 

Standardowe doświadczenia 
porejestrowe prowadzi się w trzech 
grupach wczesności (wczesna, śre-
dniowczesna i średniopóźna). Przy 
podziale na grupy kierowano się  
wynikami odmian w poprzednich 
latach badań. Grupę wczesną stano-
wią odmiany o FAO do 230. Kolejna, 
średniowczesna grupa obejmuje 
odmiany o FAO w przedziale 240–



250.  Odmiany należące do grupy 
późnej mają FAO powyżej 260.

W roku 2019 we współpracy 
z PZPK założono 22 doświadczenia 
z 25 odmianami kiszonkowymi.  
Liczba odmian w poszczególnych 
grupach wczesności to: 4 odmiany 
badane w grupie wczesnej, 14 odmian 
w grupie średniowczesnej oraz 
7 odmian w średniopóźnej.

Kwietniowy przebieg pogody 
umożliwił terminowe siewy doświad-
czeń z kukurydzą (średnio w trzeciej 
dekadzie kwietnia). Cały przebieg 
wegetacji sprawił iż plonowanie 
w poszczególnych częściach Polski 
jest bardzo zróżnicowane.

Duża część Polski borykała się 
z wysokimi temperaturami oraz bra-
kiem opadów zwłaszcza w newral-
gicznym dla rozwoju kukurydzy okre-
sie, jakim jest wiechowanie oraz 
zawiązywanie kolb. Spowodowało to, 
iż na wielu plantacjach odnotowywa-
no kolby nie w pełni zaziarnione lub 
ich brak. Przebieg pogody sprawił iż 
kukurydza dość szybko osiągnęła doj-
rzałość. Zbiór wszystkich grup wcze-
sności nastąpił średnio o 2 tygodnie 
wcześniej niż w roku 2017, a tydzień 
później niż w roku 2018.

Od  roku 2018 została zmieniona 
metodyka zbioru doświadczeń 
z kukurydzą na kiszonkę – kukury-
dza zbierana jest jednoetapowo, a nie 

jak to obowiązywało wcześniej – 
osobny zbiór kolb i łodyg.

W doświadczeniach na kiszonkę 
plon ogólny świeżej masy w grupie 
wczesnej wyniósł 482 dt z ha i był 
o 92 dt z ha mniejszy od plonów 
z roku 2018, a plon ogólny suchej 
masy w tej grupie  wyniósł 167 dt 
z ha (niższy od roku 2018 o 34 dt 
z ha). Plon ogólny świeżej masy 
w grupie średniowczesnej wyniósł 
522 dt z ha (o 51 dt z ha niższy 
w porównaniu z rokiem 2018), a plon 
ogólny suchej masy był niższy od 
roku 2018 o 22 dt/ha i wyniósł 180 dt 
z ha. Grupa późna osiągnęła plon 
świeżej masy na poziomie 532 dt/ha 
(niższy o ubiegłego roku o 42 dt/ha), 
a plon suchej masy 180 dt z ha (niż-
szy o 27 dt/ha). W związku z prze-
biegiem pogody, średnia zwartość 
suchej masy była nieco niższa niż 
w roku 2018 i wyniosła 34,8 proc. 
dla grupy wczesnej, 34,7 proc. dla 
średniowczesnej i 34,0 proc. w gru-
pie średniopóźnej.

Wyniki odmian wpisanych do 
Krajowego rejestru i niektórych 
z katalogu unijnego (CCA – *), 
uczestniczących w doświadcze-
niach, zamieszczono w tabeli wg 
malejącego plonu ogólnego suchej 
masy.

Karolina Piecuch
COBORU  
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Najważniejsze, to wybrać 
odpowiednią odmianę
Co prawda na warunki atmosferyczne nigdy nie mieliśmy wpływu, ale 
przynajmniej w jakimś stopniu mogliśmy je przewidzieć. Od kilku lat 
staje się to coraz trudniejsze. Coraz większego znaczenia  nabierają więc 
prawidłowa agrotechnika, ochrona roślin i przede wszystkim dobór 
odpowiedniej odmiany. Jak dobrać odmianę kukurydzy, by sprawdziła 
się w naszym gospodarstwie, od lat próbują podpowiedać specjaliści 
z fi rmy Syngenta. 

Najciekawsze odmiany kukurydzy 
z oferty Synganty można było 

zobaczyć na polach Hodowli Zwierząt 
i Uprawy w Polanowicach k. Krusz-
wicy. To miejsce wręcz idealne. Zie-
mia klasy II i IIIa,  Opady wcale nie 
najgorsze (i to w tak suchym roku) 
oraz – co równie ważne – wieloletnie 

doświadczenie w jej uprawie. Jak 
mówią, w Polanowicach kukurydzę 
uprawia się "od niepamiętnych cza-
sów". W tym sezonie obsiano ponad 
250 ha. Przy takim areale nie warto 
popełnić błędu. Źle dobrana odmiana 
mocno odbije się natychmiast na sta-
nie konta bankowego. 

W Polanowicach 
zaprezentowano kolek-
cję 14 odmian mieszań-
cowych kukurydzy 
z różnych grup wcze-
sności – począwszy 
od wczesnych poprzez 
średniowczesne, aż do 

Jerzy Grzesiek z fi rmy Syngenta prezentuje kolejną odmianę kukurydzy

h 
ek-
ań-
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przez 
aż do 
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średniopóźnych. Krótko mówiąc, 
takie jakie nadają się do wysiewu 
w każdym zakątku Polski.  

Na które odmiany warto zwrócić 
szczególną uwagę? Na pewno 
w pierwszej kolejności na SY Tali-
sman (FAO 220–230). To odmiana, 
która trzeci rok z rzędu w doświad-
czeniach COBORU zajmuje pierwsze 
miejsce. Daje wysoki i stabilny plon 
– średnio ponad 11 t/ha (średnia 
w latach 2017–2018 w badaniach 
rozpoznawczych CCA). Zalety SY 
Talisman doceniają też rolnicy – to 
właśnie kukurydzę tej odmiany naj-
chętniej wysiewają na swoich 
polach. 

Wśród nowych odmian wchodzą-
cych właśnie na rynek na pewno 
warto zwrocić uwagę na SY Fregat 
(FAO 260). Odmiana bardzo wysoko 
plonuje. Jej mocną stroną jest gospo-
darka wodą, co po kilku suchych 

sezonach jest cechą nie 
do przecenienia. 

Kolejna nowość to 
SY Scorpius SY 
Scorpius (typ ziarna 
dent, FAO 280) do 
uprawy na ziarno. 
Szczególnie wysokie 
plony uzyskuje połu-

dniowo-wschodniej 
Polsce. W ZDOO Sko-
łoszów (Podkarpacie) 

na bardzo dobrej glebie 
odmiana uzyskała plon 
ziarna 192,8 dt ha (14 % 

wilg.). W doświadcze-
niach CCA COBORU 2018 

odmiana zajęła drugie miej-
sce z plonem ziarna 142,5 

dt/ha (14 % wilg.).  Rośliny 
zdrowe o stabilnej łodydze. 
I kolejna nowość – SY Collos-

seum (FAO 250, typ ziarna 
flint, FAO 250). Plonuje wysoko 

w uprawie na kiszonkę. Odmia-
na zajęła pierwsze miejsce 
w doświadczeniach CCA COBO-

RU 2019 w ZDOO Marianowo na 
Podlasiu z plonem świeżej masy 

636,6 dt/ha. W plonie suchej masy 
bezkonkurencyjny lider – 212,3 dt/

ha – 115 % wzorca). Dobry potencjał 
plonowania również w uprawie na 

ziarno. Rośliny wysokie, bogato ulist-
nione. Sprawdza się na wszystkich 
stanowiskach, na których uprawiana 
jest kukurydza. 

LB

SY Fregat
Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno
• plenność wysoka
• odmiana dobrze gospodaruje wodą, przez co lepiej znosi stres suszy
• bardziej odpowiednie do jej uprawy są gleby szybciej nagrzewające się 

wiosną
• odmiana szybko oddaje wodę z ziarna dzięki mocnemu dry down

SY Marimba
Typ: mieszaniec dwuliniowy (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno
• badana w CCA COBORU 2018 uzyskała 

3. wynik plonowania – 139,7 dt/ha 
(14% wilg.) – 107% wzorca

• piękne beczułkowate kolby
• rośliny bardzo zdrowe, odporne na 

wyleganie
• bardziej odpowiednie do jej uprawy są 

gleby szybciej nagrzewające się wiosną
• odmiana szybko oddaje

SY Torino
Typ: odmiana mieszańcowa 
dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno
• plonami wyróżnia się w wa-

runkach intensywnej i średnio 
intensywnej produkcji

• dobrze toleruje suszę
• w doświadczeniach 

Syngenta 2018 uzyskała plon 
124,8 dt/ha (14% wilg.) przy 
wilgotności zbioru 18%

• odmiana szybko oddaje wodę 
z ziarna dzięki mocnemu dry 
down
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W takiej właśnie sytuacji znajdują 
się właściciele gospodarstw rol-

nych położonych w Polsce na tzw. 
problemowych obszarach rolnictwa. 
Składają się na te problemy takie 
czynniki jak niska jakość rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej, duże roz-
drobnienie gospodarstw rolnych 
i działek, zaawansowany wiek i niskie 
wykształcenie rolników, duża 
powierzchnia odłogów i ugorów, słabe 
zmechanizowanie prac, mała obsada 
zwierząt gospodarskich oraz niska 
towarowość produkcji rolnej. 

Większość takich obszarów znaj-
duje się u nas po prawej stronie Wisły, 
choć i tu są wyjątki. Np. woj. podla-
skie zajmuje pierwsze miejsce w kraju 
w chowie bydła i produkcji mleka, 
w czołówce producentów żywności 
znajduje się woj. mazowieckie, a woj. 
lubelskie okupuje wysokie, bo trzecie 
miejsce w produkcji towarowej rolnic-
twa. Zawdzięcza je m.in. dobrym gle-
bom oraz największej w kraju dywer-
syfikacji produkcji rolnej. A także pra-
cowitości rolników tego województwa, 
które mimo to pozostaje jednym 
z dwudziestu najbiedniejszych regio-
nów Unii Europejskiej i jednocześnie 
najbiedniejszym w Polsce. 

W problemowych obszarach rol-
nictwa jedną z przyczyn niskiej jego 
efektywności jest w pierwszym rzę-
dzie niekorzystna struktura agrarna. 
Jej następstwem są wyższe niż gdzie 
indziej koszty produkcji oraz ogromne 
przerosty w zatrudnieniu. W woj. 
małopolskim i podkarpackim na 1 cią-
gnik przypada 5 do 7 ha gruntów czyli 
4–5 razy mniej niż na zachodzie i pół-
nocy kraju (20–26 ha). Jednocześnie 
na 100 hektarach użytków rolnych 

pracuje tu po 45–50 osób, podczas 
gdy w woj. zachodnio-pomorskim czy 
warmińsko-mazurskim tylko 5–7. 
(Średnia dla całego kraju wynosi 

16,1 osób na 100 ha i też jest co naj-
mniej o połowę za duża).

Mimo często przerastającego racjo-
nalne potrzeby wyposażenia w sprzęt 
rolniczy i mimo dostatku rąk do pracy 
wyniki produkcji rolnej regionów 
z małymi gospodarstwami są żenują-
co mizerne. Np. województwo pod-
karpackie dostarcza tylko 1,9 proc. 
towarowej produkcji polskiego rolnic-
twa, tj. prawie 10 razy mniej niż woj. 
wielkopolskie. 

Ponadto skoro statystyczny cią-
gnik w Wielkopolsce produkuje 5 razy 
więcej mleka i 8 razy więcej mięsa niż 
ciągnik na Podkarpaciu, to i koszty tej 
produkcji są w obu województwach 
znacząco różne. W rezultacie na Pod-
karpaciu, mimo iż ma ono lepsze dla 
rolnictwa warunki glebowe i klima-
tyczne, produkcja rolna jest mniej 
opłacalna. M.in. dlatego najwięcej 
leżących odłogiem gruntów występu-
je obecnie w woj. podkarpackim, naj-

Jedną ręką pracuje, 
dwiema łyżkami je
Tak mówi się o ludziach, którym robota się w rękach nie pali, natomiast 
za stołem okazują się bardzo nawet sprawni. Gwoli sprawiedliwości warto 
jednak zauważyć, że brak efektywności w robocie nie zawsze wynika 
z lenistwa. Często bywa też skutkiem obiektywnych warunków, które 
uzyskanie większej wydajności pracy, po prostu, uniemożliwiają. 

Jedną z przyczyn niskiej efektywności 
rolnictwa jest w pierwszym rzędzie 
niekorzystna struktura agrarna. Jej 
następstwem są wyższe niż gdzie indziej 
koszty produkcji oraz ogromne przerosty 
w zatrudnieniu.
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niższa w kraju jest tu także cena ziemi 
rolniczej. 

Pośrednim skutkiem malejącej 
opłacalności produkcji rolnej jest 
wyludnianie się tutejszych wsi. Jego 
rozmiary nie są tu wprawdzie tak 
duże jak w woj. lubelskim czy war-
mińsko-mazurskim, ale na tle obser-
wowanej od kilku lat ogólnopolskiej 
tendencji do przenoszenia się ludno-
ści z miasta na wieś jest sygnałem 
dającym do myślenia. Wyludniają się 
wsie także w woj. podlaskim.

W następstwie słabnącej opłacal-
ności pracy na roli problemowe obsza-
ry rolnictwa ulegają tzw. dezagraryza-
cji, czyli stopniowemu „odrolnianiu” 

ludności wsi. Mimo więc, iż udział 
ludności wiejskiej w całości polskiej 
populacji zwiększył się w ostatnich 
latach z 38 do 40 proc., to jednocze-
śnie zmniejszyła się liczba ludzi 
zatrudnionych w rolnictwie. Obecnie 
szacuje się ją na około 2,3 mln osób.  

Wartość produkcji globalnej pol-
skiego rolnictwa oblicza się na około 
115 mld zł, z czego trzy czwarte 

(75 proc.) przypada na produkcję 
towarową. Rozkłada się ona jednak 
w Polsce bardzo nierównomiernie. 
Ponad 50 proc. produkcji towarowej 
polskiego rolnictwa pochodzi tylko 
z czterech województw: wielkopol-
skiego, mazowieckiego, lubelskiego 
i kujawsko-pomorskiego. Z kolei czte-
ry inne: podkarpackie, lubuskie, ślą-
skie i opolskie dostarczają jej łącznie 
zaledwie 10 proc. 

Na towarową produkcję rolnictwa 
w ponad 60 proc. składają się u nas 
produkty zwierzęce (żywiec rzeźny, 
mleko, jaja), których podaż zależy od 
pogłowia zwierząt gospodarskich oraz 
od ich jednostkowej wydajności. Otóż 
w następstwie zmian, jakie wystąpiły 
w polskim rolnictwie po roku 1989, 
w niektórych – głównie tzw. pege-
erowskich – województwach doszło 
do gwałtownego zmniejszenia pogło-
wia zwierząt gospodarskich. W woj. 
dolnośląskim na 100 ha użytków rol-
nych przypada obecnie zaledwie 
4,5 sztuk krów, w woj. zachodnio-po-
morskim – 4,8 krów, gdy w woj. pod-
laskim jest ich 43,6. Przy średniej 
w Polsce obsadzie – 16,2 sztuk.

Podobne zjawisko likwidacji żywe-
go inwentarza wystąpiło również 
w regionach z małymi gospodarstwa-
mi. W woj. podkarpackim na 100 ha 
przypada obecnie tylko 8,4 krów.

Niska w woj. podkarpackim jest 
także obsada trzody chlewnej. Pod-
czas gdy w woj. wielkopolskim wyno-
si ona około 230 stuk na 100 ha użyt-
ków rolnych, to w woj. podkarpackim 
jest to tylko około 30 sztuk.   

Z przytoczonych wyżej liczb 
można wyciągnąć wniosek, że poten-
cjał produkcyjny polskiego rolnictwa 
pozostaje słabo spożytkowany. W nie-
których regionach kraju  (dolnoślą-
skie, lubuskie, zachodnio-pomorskie) 
dalece niewykorzystane pozostają 
rezerwy w chowie bydła, zwłaszcza 
mięsnych ras, na reaktywację czeka 
prawie całkiem zaniechany w Polsce 

chów owiec, większe mogłoby być 
pogłowie kóz i ... koni, których zostało 
już tylko około 270 tys. W Niemczech 
hoduje się 1 100 tys. koni, we Francji 
– 1 200 tys., w Wielkiej Brytanii – 
1300 tys. Jest i będzie na rynku coraz 
większy popyt na mięso drobiu pły-
wającego.

Na obecnym etapie rozwoju pol-
skiego rolnictwa warto się przy okazji 
zastanowić, czy produkcja rolnicza 
nie została już zbyt zróżnicowana 
regionalnie. Np. z trzech województw: 
mazowieckiego, podlaskiego i wielko-
polskiego pochodzi 55,5 proc. produ-
kowanego w Polsce mleka, gdy cztery 
inne województwa: podkarpackie, 
dolnośląskie, zachodnio-pomorskie 
i lubuskie dostarczają go tylko 
4,7 proc. Specjalizacja nie ominęła 
również produkcji jaj: 51,4 proc. 
pochodzi tylko z dwóch województw: 
wielkopolskiego i mazowieckiego. 

Specjalizacja produkcji jest 
korzystna w przypadku gospodarstw 
rolnych, ale specjalizowanie się w niej 
całych regionów może wzbudzać wąt-
pliwości. Oczywiście, dobrze jest gdy 
jakiś region wykorzystuje w chowie 
bydła duży udział użytków zielonych, 
albo cieplejsze od innych wojewódz-
two rozwijają uprawę winorośli, ale 
wątpliwa staje się specjalizacja nie 
mająca żadnego uzasadnienia w róż-
nicy jakości gleb czy warunków ter-
micznych. Wówczas prowadzi ona do 
zmniejszenia różnorodności biolo-
gicznej, a bywa, że i do zwiększenia 
kosztów dystrybucji żywności.

Edmund Szot

W woj. małopolskim i podkarpackim 
na 1 ciągnik przypada 5–7 ha gruntów 
a na zachodzie i północy kraju 20–26 ha.
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Kolekcja odmian
O odmianach rzepaku rosnących 

w Spytkówkach mówił Artur Kozera 
z firmy Rapool. Szczególną uwagę 
zwrócił na odmianę DUKE F1, zareje-
strowaną w 2019 roku. Charaktery-
zuje się ona bardzo dobrą zdrowotno-
ścią i odpornością na wirusa żółtaczki 
rzepy, na suchą zgniliznę kapustnych 
i pękanie łuszczyn. Prelegent polecał 
tę odmianę do uprawy w regionach, 
w których występuje duża presja ze 
strony mszyc. Ponadto odmiana DUKE 
to nowy wzorzec w badaniach COBO-
RU. Artur Kozera omówił również 
inne odmiany, takie jak: 

PRINCE – wprowadzona w ubie-
głym roku, odporna na wirusa żół-
taczki rzepy, idealna do uprawy na 
stanowiskach średnich i dobrych. 

SHERPA i VISBY – odmiany pole-
cane w warunkach stresowych nie-
doboru wody.

Odmiany o wysokiej odporności 
na najczęściej występujące rasy kiły 
kapustnych – MENTOR, CROQUET, 
CROME oraz odmianę CRATORA, 
która obecnie jest w trakcie rejestra-
cji i w przyszłości wzbogaci ofertę 
firmy Rapool. 

Nie mogło w kolekcji zabraknąć 
sprawdzonej i stabilnej odmiany 
ATORA, która jest jedną z najczęściej 
wybieranych do uprawy odmian rze-
paku. 

Kondycja roślin rzepaku 
przed zimą

Temat ten omówił dr hab. Witold 
Szczepaniak z Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu. Podkreślił 
on, że rzepak ozimy w okresie jesien-
nym buduje fundamenty pod przy-
szły plon. Prawidłowo przygotowane 
do zimy rośliny, powinny charaktery-
zować się rozetą złożoną z 8–12 liści, 

szyjką korzeniową o średnicy 
10–20 mm oraz systemem korzenio-
wym sięgającym w głąb gleby do 
głębokości co najmniej 25 cm. 
Wykształcenie się rozety to czas, 
w którym w stożku wzrostu następu-
je przejście z fazy wegetatywnej 
w generatywną, zostaje zaprogramo-
wany przyszły plon, pojawiają się 
zawiązki liści, rozgałęzień bocznych 
oraz kwiatostanów. Takie modelowe 
rośliny mogliśmy właśnie zobaczyć 
w Spytkówkach. Pomimo że począ-
tek okresu wzrostu rzepaku nie był 
optymalny, to obecnie rośliny wyglą-
dają bardzo dobrze, mają wykształ-
cone ok. 10 liści i grubą szyjkę korze-
niową. Rośliny są zdrowe i dobrze 
odżywione. Niektóre rośliny mają 
nawet ok. 30 liści, a z bocznych 
pędów wyrastają już rozgałęzienia 
boczne, które zazwyczaj pojawiają 
się wiosną. Dr Szczepaniak podkre-

Przygotowanie rzepaku do zimy 
Pod koniec października 2019 r. rozpoczął się kolejny cykl spotkań 
w ramach projektu „Akademia Rzepaku”. Tym razem spotkanie miało 
miejsce na poletkach doświadczalnych Stacji Doświadczalno-Hodowlanej 
Saaten-Union w Spytkówkach. Jego tematem była ocena stanu plantacji 
rzepaków przed zimą i występujących zagrożeń.
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ślał, że łagodna zima nie będzie 
miała wpływu na tak przerośnięte 
rośliny. Natomiast jeśli zima będzie 
mroźna i bez okrywy śnieżnej, to 
istnieje ryzyko przemarznięcia. Na 
polach uprawnych w całym kraju 
obserwuje się dobrze wyglądające 
plantacje rzepaku, tak jak na polet-
kach w Spytkówkach. Jednak zwró-
cił uwagę na antocyjanowy kolor 
liści, który zazwyczaj jest objawem 
niedoboru fosforu (gdy jest zimno). 

W tym roku było ciepło, więc anto-
cyjanowe przebarwienia mogą być 
objawem niedoboru azotu. W przy-
padku plantacji niedożywionych 
trzeba stosować mikroelementy, 
przede wszystkim bor i mangan, 
a w dalszej kolejności molibden. 
Dr Szczepaniak zwrócił uwagę na to, 
że stosowanie odżywek ma sens, 
jeśli temperatura w czasie wykony-
wania zabiegu jest powyżej 10°C 
(najlepiej 14–15°C), a w nocy nie ma 
przymrozków – wtedy efektywność 
dokarmiania jest największa.

Nawożenie rzepaku 
Technologię nawożenia rzepaku 

omówił Roman Błaszyk z firmy 
PhosAgro. Podkreślił on, że rzepak 
jest jedną z najbardziej wymagają-
cych roślin uprawnych, a szczegól-
nie wymaga właściwego nawożenia. 
Wynika to z tego, że budowa funda-
mentu plonu następuje już jesienią. 
Zastosowanie właśnie wtedy odpo-
wiednich dawek składników pokar-
mowych umożliwia roślinie wytwo-
rzenie silnej, dobrze zbudowanej 
rozety oraz głębokiego sytemu korze-
niowego. Jest też warunkiem dobrego 
przezimowania. Jeszcze przed zimą, 
na starcie wegetacji należy zapewnić 
rzepakowi odpowiedni poziom łatwo 
przyswajalnego fosforu, potasu, azotu 
i siarki. 

Roman Błaszyk podkreślił, że 
przy zakupie nawozów należy zwra-
cać uwagę na skład – czyli na to, za 
co płacimy. Jednym z polecanych 
przez prelegenta produktów do 
nawożenia rzepaku jest UltraKORN 
– nawóz azotowo-fosforowy z siarką 
i cynkiem. Jest to innowacyjny pro-
dukt, szczególnie polecany do stoso-
wania z równoczesnym siewem 
nasion. Kolejnym produktem jest 
Ultra 15 – uniwersalny nawóz do 
stosowania zarówno przedsiewnego 
jak i pogłównego, z dużą zawartością 
siarki. Zawarte w nim składniki są 
świetnie rozpuszczalne w wodzie. 

Nawóz Ultra 8  – wieloskładnikowy, 
granulowany nawóz wytwarzany 
z fosforanów, jedno- i dwuamonowe-
go, o bardzo dużej czystości oraz 
z soli potasowej. Ultra 8 znacznie 
poprawia ukorzenienie roślin, pozwa-
la na prawidłowy ich rozwój oraz 
zwiększa mrozoodporność i odpor-
ność na suszę. Kolejnym polecanym 
produktem jest UltraGran – nawóz 
granulowany o 46% zawartości azotu 
amidowego. Zapewnia roślinom stały 
i równomierny dostęp do tego skład-
nika w całym okresie wegetacji. Jed-
nym z najbardziej cenionych nawo-
zów azotowo-fosforowych wzboga-

DUKE F1 charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością i odpornością na wirusa 
żółtaczki rzepy, na suchą zgniliznę kapustnych i pękanie łuszczyn

CRATORA – obecnie jest w trakcie rejestracji

Rzepak ozimy 
w okresie jesiennym 
buduje fundamenty 
pod przyszły plon.



38

conym o związki organiczne jest 
UltraDAP black – zawiera azot oraz 
fosfor. W jego składzie znajduje się 
18% azotu (N) w formie amonowej 
i 46% fosforu(P2O5) w formie fosfora-
nu. Ponad 97% fosforu jest rozpusz-
czalne w wodzie.

Ochrona rzepaku 
Nieodłącznym tematem związa-

nym z ochroną roślin jest skuteczne 
zwalczanie i zapobieganie występo-
waniu chwastów, szkodników i cho-
rób. Temu zagadnieniu było poświę-
cone wystąpienie dr. Pawła Kazikow-
skiego z firmy BASF. 

Im wcześniej rozpoczniemy 
odchwaszczanie tym lepiej. W celu 
zniszczenia uciążliwych chwastów 

dwuliściennych, w tym bodziszka, 
prelegent polecał Butisan Avant + 
Iguana. Takie połączenie to komplet-
ne i skuteczne rozwiązanie herbicy-
dowe, skutecznie zwalcza szerokie 
spektrum uciążliwych chwastów, 
w tym maruną bezwonną, fiołka, 
chabra, przytulię, bodziszka, gwiazd-
nicę i ostrożeń polny. Przedstawiciel 
firmy BASF polecał też technologię 
Clearfield do odchwaszczania wyse-
lekcjonowanych odmian rzepaku 
hybrydowego (oznaczonych literami 
CL), odpornych na imazamoks – sub-
stancję czynną herbicydów Cleravis 
i Cleravo. Kombinacja ta zapewni 
producentowi rzepaku zwalczanie 
chwastów krzyżowych jak rzodkiew 
świrzepa przy jednoczesnym zacho-
waniu bezpieczeństwa dla uprawy. 
Dodatkowo rozwiązanie to umożli-
wia rezygnację z zabiegu przed-
wschodowego, który jest często nie-
pewny i w dużej mierze zależny od 
wilgotności gleby. Cleravo + Iguana 
Pack to najnowszy produkt w tech-
nologii Clearfield. Do jesiennej ochro-
ny fungicydowej BASF zaleca stoso-
wanie preparatu Caryx, który wyka-
zuje bardzo mocne działanie regulu-
jące wzrost i pokrój roślin. Preparat 
jest fungicydem o działaniu regulato-
ra wzrostu. Zwalcza również choro-

by występujące jesienią – suchą zgni-
liznę i czerń krzyżowych.

Bieżąca sytuacja na 
plantacjach rzepaku

O aktualnej sytuacji na planta-
cjach mówił prof. Marek Korbas 
z Instytutu Ochrony Roślin w Pozna-
niu. Profesor zwrócił uwagę na fakt 
pojawienia się chorób, które do tej 
pory nie występowały, albo występo-
wały rzadko. Możemy do nich zali-
czyć kiłę kapusty, która w tym roku 
występuje w dużym nasileniu. Profe-
sor podkreślił, że na terenie Wielko-
polski kiła występuje rzadko, ale 
w województwie zachodniopomor-
skim, pomorskim i dolnośląskim 
stwierdzono jej występowanie na 
dużych powierzchniach. Kiła kapusty 
zwana jest chorobą „płodozmiano-
wą”. Jej sprawcą jest pierwotniak, 
a walka z nim jest trudna. Zwalczanie 
chemiczne jest jedynie półśrodkiem. 
Tylko wieloletnia przerwa w uprawie 
i wysiew odmian o zwiększonej tole-
rancji może ograniczyć jej występo-
wanie. Objawy choroby widoczne są 
na korzeniu głównym oraz na korze-
niach bocznych w postaci narośli-gu-
zów o kształcie kulistym, maczugowa-
tym i palczastym, początkowo są 
jasne, później brunatne. Po pewnym 

czasie narośla gniją i rozpadają się. 
Profesor podkreślał znaczenie kom-
pleksowości metod w ograniczaniu 
chorób. Podstawą jest szeroko rozu-
miana agrotechnika, wybór odpo-
wiednich odmian, a więc hodowla 
i dopiero na końcu jest chemia. Oma-
wiając choroby rzepaku, dużo miej-
sca poświęcił białej plamistości liści, 
która w tym roku pojawiła się na 
terenie Wielkopolski – szczególnie na 
plantacjach tych wcześnie sianych 

W plantacjach rzepaku pojawiają się 
choroby, które do tej pory nie występowały, 
albo występowały rzadko
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i dobrze rozwiniętych. Na liściach 
występują białe, nieregularne plamy 
z brunatną obwódką. Źródłem infek-
cji są resztki pożniwne, na których 
tworzą się owocniki stadium dosko-
nałego z zarodnikami workowymi, 

które są rozsiewane przez wiatr na 
duże odległości i infekują liście. Źró-
dłem porażenia mogą być również 
nasiona i chwasty. Do występowania 
choroby przyczyniają się nieprzyora-
ne resztki pożniwne. Nasilenie białej 
plamistości liści wzrasta przy dużej 
wilgotności i umiarkowanej tempera-
turze oraz w przypadku nieprawidło-
wego zmianowania i dużej gęstości 
siewu. Ograniczaniu występowania 

choroby sprzyja właściwa agrotech-
nika. Profesor zwrócił uwagę, że 
obecnie podczas lustracji plantacji 
rzepaku zauważa się występowanie 
suchej zgnilizny kapustnych, zgnili-
zny twardzikowej, wirusa żółtaczki 

rzepy, szarej pleśni, czerni krzyżo-
wych oraz cylindrosporiozy. Podsta-
wowa przyczyna ich występowania 
to m.in. uproszczenie płodozmianu. 
Kolejna,  to pogoda. Do przyczyn 
występowania chorób zaliczył także 
nadmierne zagęszczenie łanu, wraż-
liwość odmiany czy zachwaszczenie. 
W kontekście chorób przenoszonych 
z materiałem siewnym profesor ape-
lował do rolników, aby kupowali 

kwalifikowany materiał siewny. Wła-
sny materiał siewny może być źró-
dłem grzybów chorobotwórczych, 
toksyn i alergenów i będzie słabiej 
kiełkował. 

Teraźniejszość i przyszłość 
rzepaku ozimego

Rzepak uprawia się na całym 
świecie, łączna powierzchnia upra-
wy to 31,2 mln. hektarów. W Polsce 
natomiast w 2019 r. powierzchnia 
uprawy rzepaku  to ponad 800 tys. 
hektarów, z czego około 780 tys. hek-
tarów to rzepak ozimy. 

Przyszłość należy do odmian 
z odpornością na wirusa żółtaczki 
rzepy (TuYV). Hodowcy Rapool roz-
poczęli pracę nad tym problemem 
już w 2000 r. W 2007 r. prace skon-
centrowano na mieszańcach z odpor-
nością na TuYV. Szczególną uwagę 
warto zwróić na odmianę DUKE F1, 
zarejestrowaną w 2019 roku. Stała się 
ona nowym wzorcem w doświadcze-
niach COBORU. Charakteryzuje się 
bardzo dobrą zdrowotnością i odpor-
nością na wirusa żółtaczki rzepy, na 
suchą zgniliznę kapustnych i pęka-
nie łuszczyn. 

ACZ

Kiła kapusty zwana jest chorobą 
„płodozmianową”. Jej sprawcą jest pierwotniak, 
a walka z nim jest trudna. Tylko wieloletnia 
przerwa w uprawie i wysiew odmian 
o zwiększonej tolerancji może ograniczyć 
jej występowanie.

Przyszłość należy do odmian 
z odpornością na wirusa 
żółtaczki rzepy.
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W tabeli przedstawiono wyniki 
porejestrowego doświadczal-

nictwa odmianowego (PDO) z lat 
2016–2018 dla 8 zarejestrowanych 
odmian pszenżyta jarego. Pominięto 
pięć odmian (Andrus, Kargo, Matej-
ko, Mieszko i Nagano), które nie były 
badane w ostatnich trzech latach. 
W ramach systemu PDO, corocznie 
prowadzi się około 30 doświadczeń 
z pszenżytem jarym. Taka liczba 
doświadczeń pozwala na odpowied-
nią ocenę wartości gospodarczej 
odmian. Doświadczenia PDO z pszen-
żytem jarym, podobnie jak dla więk-
szości zbóż, prowadzone są na dwóch 
poziomach agrotechniki – przecięt-
nym (a1) i intensywnym (a2). Poziom 
a2 w pszenżycie jarym obejmuje jed-
nak dodatkowo tylko dwa zabiegi 
fungicydowe połączone ze stosowa-
niem nawozów dolistnych. Nie sto-
suje się natomiast regulatorów wzro-
stu (brak zarejestrowanych środków), 
a nawożenie azotowe na obu pozio-
mach jest jednakowe. 

Pszenżyto jare jest zbożem pastew-
nym, stąd najważniejszą cechą jego 
wartości gospodarczej jest plenność, 
która w głównej mierze decyduje 
o wyborze odmiany do uprawy. Ubie-
gły rok, z powodu panującej niemal 
w całym kraju suszy, był bardzo trud-
ny dla zbóż jarych, w tym również 
dla pszenżyta. W porównaniu do 
roku 2017 spadek plonowania był 
znaczny i dla odmian wzorcowych 
w doświadczeniach PDO wynosił, 
w zależności od poziomu agrotechni-
ki, 11,8–12,1 dt z ha. Spośród obec-
nie zarejestrowanych odmian naj-
wyższym poziomem plonowania 

Pszenżyto jare
Powierzchnia uprawy pszenżyta jarego na tle innych zbóż nie jest 
w Polsce duża. W latach 2015–2017 wynosiła (wg GUS) blisko 200 tys. 
ha, co w strukturze zasiewów zbóż z mieszankami stanowiło ok. 3 proc. 
Obecnie w Krajowym rejestrze znajduje się 13 odmian, wszystkie pochodzą 
z hodowli krajowej (Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR i DANKO 
Hodowla Roślin). Na początku roku 2019 Krajowy rejestr pszenżyta jarego 
poszerzył się o kolejne trzy odmiany, które również pochodzą z hodowli 
krajowej.
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wyróżnia się odmiana Hugo. Odmia-
na ta szczególnie dobrze plonowała 
w roku 2018, co może świadczyć o jej 
większej tolerancji na suszę. W roku 
2018 znacznie lepiej niż w latach 
poprzednich plonowały odmiany 
Dublet i Milewo. Dobrze i stabilnie 
w latach plonują odmiany Mamut 
i Sopot. 

Liczba odmian pszenżyta jarego 
w Krajowym rejestrze jest stosunkowo 
niewielka, jednak wykazują one dość 
znaczne zróżnicowanie pod wzglę-
dem wielu cech rolniczo-użytkowych. 
Pozwala to na wybór odmiany najle-
piej dostosowanej do konkretnych 
warunków uprawy. W pszenżycie 
jarym szczególnie ważna jest odpor-
ność na wyleganie, gdyż od wielu już 
lat brak jest zarejestrowanych środ-
ków chemicznych zapobiegających 
wyleganiu. Ważna jest więc genetycz-
na odporność odmian. W tej cesze 
najlepiej oceniane są odmiany Sopot 
i Mamut, które są również niższe od 
pozostałych zarejestrowanych oraz 
Mazur i Puzon. Małą odpornością na 
wylegnie cechują się natomiast odmia-
ny Milkaro i Dublet. Pszenżyto jare 
jest gatunkiem dość podatnym na 
porastania ziarna w kłosie, jednak 
różnice odmianowe są stosunkowo 
niewielkie. W porównaniu z innymi 
zbożami pszenżyto jare cechuje się 
znaczną tolerancją na niskie pH gleby, 
co umożliwia uprawę tego gatunku 
również na glebach słabych i zakwa-
szonych. 

Odmiany pszenżyta jarego różnią 
się pod względem odporności na 

choroby. Na pszenżycie jarym naj-
częściej występuje septorioza liści, 
a także rdza brunatna i mączniak 
prawdziwy. W latach 2014–2015 oraz 
w roku 2017 w większym nasileniu 
wystąpiła także rdza żółta. General-
nie jednak w roku 2018, w warun-
kach suszy, presja chorób była mniej-
sza niż w latach poprzednich. 

W ostatnich latach powierzchnia 
plantacji nasiennych pszenżyta jarego 
nieznacznie się zwiększa i w roku 
2018 wynosiła ponad 2,4 tys. ha (dane 
PIORiN). Na rynku nasiennym, podob-
nie jak w roku poprzednim, wyraźnie 
dominują odmiany Mazur (23 proc.) 
i Dublet (22 proc.). Spośród pozosta-
łych odmian dość duże znaczenie 
mają jeszcze Mamut (18 proc.) oraz 
Milewo i Sopot (13–14 proc.). Znacze-
nie pozostałych odmian jest stosunko-
wo niewielkie, ich udział w kwalifi-
kacji polowej nie przekracza 5 proc. 

Żyto jare
W ostatnich latach zwiększa się 

zainteresowanie rolników uprawą 
żyta jarego. Obecnie w Krajowym 
rejestrze znajduje się tylko jedna 
odmiana – Bojko, która została wyho-
dowana w Hodowli Roślin Smolice 

Grupa IHAR. Odmiana ta została 
zarejestrowana dość dawno, bo 
w roku 2005. Powierzchnia zakwali-
fikowanych plantacji nasiennych tej 
odmiany w roku 2018 wynosiła (wg 
PIORiN) 244 ha.

Efektem prowadzonych przez 
Hodowlę Roślin Smolice prac nad 
jarą formą żyta było zgłoszenie do 

badań rejestrowych kilku odmian. 
Na początku roku 2019 do Krajowego 
rejestru zostaną wpisane dwie odmia-
ny żyta jarego, SM Ananke i SM 
Elara. Obydwie te odmiany plonują 
wyraźnie lepiej niż odmiana Bojko. 
Postęp hodowlany w pozostałych 
cechach rolniczo-użytkowych jest 
zróżnicowany. Nowości cechują się 
większą odpornością na choroby 
podstawy źdźbła i mączniaka praw-
dziwego, mniejszą natomiast na ryn-
chosporiozę, a odmiana SM Ananke 
– również małą odpornością na rdzę 
brunatną i rdzę źdźbłową. Obydwie 
nowe odmiany są niższe od Bojko 
(o ok. 9 cm) i cechują się zbliżonym 
poziomem odporności na wyleganie. 
Ponadto, odmiana SM Ananke ma 
nieco większą masę 1000 ziaren.

mgr inż. Andrzej Najewski 
COBORU

Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian pszenżyta jarego (wg COBORU)
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dt z ha dni od 1.01 g proc. s.m cm skala 9o

1  Dublet 2006 64,2 68,3 214 41,9 12,5 104 3 5 4 7 5 5 5 6 5

2  Hugo 2018 66,5 70,5 214 44,2 12,0 102 4 5 4 6 6 5 6 6 5

3  Mamut 2016 65,9 70,0 214 41,4 13,0 95 6 6 5 7 5 6 5 5 5

4  Mazur 2014 64,2 68,5 214 42,2 12,4 98 6 5 5 6 5 5 5 5 5

5  Milewo 2008 61,8 67,3 213 40,4 12,6 108 5 5 5 2 5 4 5 4 5

6  Milkaro 2007 60,3 65,0 213 43,3 12,6 109 2 6 5 5 4 4 5 4 5

7  Puzon 2015 60,6 65,1 214 39,4 13,5 101 6 5 6 6 5 5 5 5 5

8  Sopot 2015 65,2 69,7 214 40,5 12,5 91 6 5 5 7 5 5 6 5 5

Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki 
a2 – wysoki poziom agrotechniki (ochrona przed chorobami i dolistne preparaty wieloskładnikowe)

Liczba odmian pszenżyta jarego w Krajowym 
rejestrze jest stosunkowo niewielka, jednak 
wykazują one dość znaczne zróżnicowanie pod 
względem wielu cech rolniczo-użytkowych.
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Rozmawiając z rolnikami odwie-
dzających wasze stoisko na impre-
zach rolniczych, mogę ich podzielić 
na dwie grupy. Pierwszą, która 
dopiero niedawno usłyszała o waszej 
ofercie i kupując preparaty nie do 
końca jest pewna czy dobrze robi, 
oraz drugą, która przychodzi po 
pewny, wręcz niezbędny element do 
produkcji rolnej.

I muszę przyznać, że tych dru-
gich jest coraz więcej, ponieważ 
informacja o ich skuteczności 
potwierdziła się w praktyce. Każde-
mu nowemu, może jeszcze nieprze-
konanemu rolnikowiw mówimy – 

stosując nasze aminokwasy na polu 
zostawcie jego fragment bez opry-
sku. Będzie to poletko kontrolne. 
Sami, na własne oczy zobaczycie 
różnicę. Tak z reguły robią i w kolej-
nym sezonie stają się naszymi stały-
mi klientami. A że „wieść gminna” 
jest bardziej skuteczna od najlepszej 
reklamy – możemy się tylko cie-
szyć.

Kiedy warto stosować amino-
kwasy?

Początkowo preparaty aminokwa-
sowe zalecane były głównie jako 
antystresanty. Dziś po wielu bada-
niach, jakie rok rocznie prowadzimy 

jasno wynika, iż nasze aminokwasy 
powinno się włączyć na stałe w tech-
nologię produkcji roślinnej i stoso-
wać w krytycznych i istotnych fazach 
rozwoju roślin. Natomiast w sytu-
acjach stresowych (przymrozki, 
susze) należy wykonać zabiegi dodat-
kowe. Badania wykazały, że stosowa-
nie naszych biostymulatorów wzmac-
nia rośliny, rozbudowuje ich system 
korzeniowy co w konsekwencji 
powoduje większy i lepszy jakościo-
wo plon.

W jakich uprawach można stoso-
wać produkowane przez waszą 
firmę aminokwasy?

Sprawdzone preparaty
na każde pole
Domeną fi rmy AGRO-SORB jest produkcja płynnych biostymulatorów 
wzrostu wykorzystująca wolne aminokwasy L-alfa oraz substancje aktywne 
z hydrolizy enzymatycznej. Produkowane są według opatentowanej 
technologi. Od kilku lat znane są już na polskim rynku a ostatnio 
także poza naszymi granicami. O ich znaczeniu rozmawiamy 
z Grzegorzem Harciarkiem – wiceprezesem fi rmy AGRO-SORB

Radosław Rysiek, Anna Gromadko i Grzegorz Harciarek

POLSKIE AMINOKWASY
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Praktycznie we wszystkich. Oczy-
wiście w uprawach polowych ale 
z wielkim powodzeniem stosują je 
sadownicy i ogrodnicy – zarówno 
w uprawach polowych jak i pod osło-
nami.

Na czym polega siła waszych 
aminokwasów?

Ich siła opiera się na zawartych 
w naszych preparatach aminokwa-
sach oraz odpowiednio dobranych 
dodatkach mikroelemntów. Powstają 
one zgodnie z opatentowanym proce-
sem L-Amino+ a uzyskiwane są dzię-
ki hydrolizie enzymatycznej, która 
jako jedyna gwarantuje wytwarzanie 
w 100 proc. nieuszkodzonych lewo-

skrętnych L-alfa wolnych, aktywnych 
aminokwasów. Naszą strategię oparli-
śmy na surowcach najwyższej jakości 
oraz na najnowocześniejsych maszy-
nach oraz technologii. Nie udałoby się 
nam tego osiągnąć bez wykszałconej 
kadry naukowej oraz zaangażowaniu 
pracownikow. 

Czy zamierzacie wprowadzić na 
rynek nowe produkty?

W 2019 roku zarejestrowaliśmy 
i dołączyliśmy do naszej linii L-A-
min+ najnowszy produkt z wapniem 
(Ca). Powoli staje się hitem sprzeda-
ży. Pozwala on rolnikom a szczegól-
nie sadownikom i ogrodnikom szyb-
ko i skutecznie uzupełnić niedobory 

wapnia. Produkt nazywa się L-Ami-
no+Ca. W najbliższych planach 
mamy wprowadzenie kolejnych pro-
duktów.  Będą to L-Amino+Mg 
(z magnezem), L-Amino+B (z borem), 
L-Amino+Fe oraz L-Amino+Mn.

Wspominaliśmy na wstępie, że 
wasze produkty trafiają również za 
granicę.

Tak, od pewnego czasu można je 
kupić także w Niemczech, Czechach, 
Rumunii, Hiszpanii, Porugalii i na 
Ukrainie. Jesteśmy obecni też na 
rynku chińskim – i z dumą powiem, 
że bijemy tam rekordy sprzedaży.

Dziękuję za rozmowę.
(LB)

Naszym Klientom 
i czytelnikom Zagrody 
firma AGRO-SORB

życzy wszystkiego najlepszego
 w Nowym 2020 Roku

POLSKIE AMINOKWASY
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To właśnie skóra stanowi pierw-
szy bastion walki z wpływami 

środowiska zewnętrznego, w tym 
barierę przed chorobotwórczymi 
drobnoustrojami. Ciężko sobie 
wyobrazić, jak wyglądałoby funkcjo-
nowanie organizmu bez tak ścisłej 
ochrony. Średnio, ludzka skóra zaj-
muje ok 1,5–2m2. Dla porównania, 
skóra przeciętnej wielkości krowy 
jest ponad 2,5 razy większa. Skóra to 
niezwykle skomplikowany i wielo-
warstwowy organ. Jej konstrukcja, 
oprócz oczywistego zabezpieczenia 
organizmu przed wpływem czynni-

ków zewnętrznych, pełni również 
rolę sensorycznego kontaktu ze śro-
dowiskiem.

W końcu skóra zapewnia także 
możliwość odbioru bodźców fizycz-
nych, takich jak dotyk (w skrajnych 
przypadkach ból) czy bodźców ter-
micznych. To dzięki niej, także my 
wiemy, kiedy jest nam ciepło, a kiedy 
„włosy dęba nam stają”. Dzięki dużej 
ilości nerwów czuciowych, krowa 
w trakcie doju, jest w stanie przeka-
zać nam wiele cennych informacji – 
choćby to, czy dój jest dla niej przy-
jemnością czy raczej przykrym 

doświadczeniem. Niestety, krowy 
potrafią się „programować” i raz 
zakodowana przyjemność lub przy-
krość, będzie bardzo trudna – zwłasz-
cza w tym drugim przypadku – do 
usunięcia. 

A wszystko sprowadza 
się do…

Ameryki nie odkryjemy, jeśli 
stwierdzimy, że cała produkcja mleka 
to – i tak na dobrą sprawę – cała praca 
hodowcy bydła mlecznego, począw-
szy od zakupu materiału siewnego, 
nawozów, zastosowania agrotechniki, 

Dojenie okiem krowy
Medycyna wymienia siedem organów, bez których nie można żyć. I choć 
najpewniej wśród pierwszych i najważniejszych wymienilibyśmy serce, 
mózg i wątrobę,  w świetle pozyskiwania mleka, najbardziej interesujący 
nas organ jest jednocześnie najbardziej powierzchowny… i to dosłownie! 
Ponieważ do grona najważniejszych, a na pewno największych organów 
naszego ciała należy… skóra.
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poprzez zbiór i konserwację materiału 
paszowego, a skończywszy na jego 
skarmianiu, sprowadza się do... czte-
rech strzyków. A konkretnie, do regu-
larnego i jak najmniej problemowego 
pozyskiwania mleka. Konia z rzędem 
temu, kto na co dzień, w takiej per-
spektywie ocenia (i szanuje) swoją 
pracę – wówczas połowa problemów 
z uszkodzeniami skóry wymienia 
poszłaby w niepamięć… Dlatego 
warto stale zadawać sobie pytanie: 
czy skóra wymienia traktowana jest 
w należyty sposób? Czy raczej, higie-
na doju traktowana jest, jako uciążli-
wy obowiązek, który tylko generuje 
dodatkowe koszty? 

Sama skóra wymienia, nie różni 
się bardzo pod względem funkcjonal-
nym, od skóry ludzkiej. I podobnie 
jak w przypadków naszego okrycia, 
wymię wymaga odpowiedniej pielę-
gnacji, co nie zawsze jest takie pro-
ste. Uszkodzenia skóry wymienia, 
a zwłaszcza strzyków, to ryzyko wni-
kania patogenów, ale i problemy 
z utrzymaniem go w czystości.

Pamiętajmy o samej funkcji 
wymienia. To generalnie wielka 

pompa, która na każdy kilogram 
wyprodukowanego mleka, musi prze-
filtrować przeszło 550 litrów krwi. 
Przy wydajności, sięgającej w szczy-
cie laktacji 80–90 kg dziennie u szcze-
gólnie „uzdolnionych” krów, mamy 
do czynienia z przeszło 40 tysiącami 
litrów krwi, codziennie przepompo-
wywanych przez wymię. Taka 
„praca”, tego niezwykle ważnego 
narządu, generuje… ciepło! Jest to 
jeden z powodów, dla których wymię 
jest mniej osłonięte okrywą włosową, 
niż pozostałe części ciała krowy. Po 
trzecie, strzyki pokryte są wielowar-
stwową, wytrzymałą, ale mimo 

wszystko podatną szczególnie na 
uszkodzenia mechaniczne skórą. 
Pamiętajmy – krowa nie została stwo-
rzona i ukształtowana pod kątem 
dojarek. Jest dokładnie na odwrót! 
Nazbyt często, odwiedzając różne 
gospodarstwa odnoszę wrażenie, że 
próbujemy dostosować to sprytne 
zwierzę do aparatury udojowej, którą 
aktualnie posiadamy, a nie aparaturę 
pod potrzebę bezproblemowego doju. 
Tak! Krowa, która dojona jest w zgo-
dzie ze swoją fizjologiczną i beha-

wioralną potrzebą, będzie dużo bar-
dziej wdzięczna we współpracy… 
i mniej kosztowna.

Money, money, money
A skoro mowa o kosztach, to celo-

wo chciałbym mówić o kosztach pro-
blemów, a nie o kosztach doju. Jak 

wiemy, jednym z podstawowych pro-
blemów, z jakim stykają się hodowcy 
w obszarze pozyskiwania mleka, jest 
zapalenie gruczołu wymieniowego 
czyli mastitis. I choć bez wątpienia 
jest to zespół chorobowy pochodze-
nia odśrodowiskowego, genezy pro-
blemu powinniśmy szukać w kilku 
obszarach. 

Mówiąc o zespole chorobowym, 
mam na myśli wiele czynników gene-
rujących problem mastitis; najczęściej 
bakteryjnych (a także mykoplazmy, 
algi i wirusy), które powodują poja-
wienie się subklinicznego lub klinicz-
nego mastitis. Bakterie takie jak Strep-
tococcus uberis czy agalactie, Staphy-
lococcus aureus czy E. Coli, wnikając 
do wnętrza wymienia powodują stan 
zapalny, co hodowca może odnoto-
wać obserwując dwa parametry: 
poziom komórek somatycznych mleka 
i jego bakteriologię. Celowo wspo-
mniałem o parametrach „zewnętrz-
nych”, ponieważ nierzadko dopiero 
twarde liczby zwracają naszą uwagę 
na ten problem.

Komórki somatyczne (od greckie-
go soma – ciało), z którymi tak inten-
sywnie walczymy, to nic innego jak 
komórki nabłonka wyścielającego 
wymię oraz składniki morfotyczne 
krwi, jak np. białe krwinki (leukocy-
ty), czyli „wewnętrzna policja” orga-
nizmu. Oznacza to, że pojawiają się 
w miejscach, gdzie znajduje się stan 
zapalny.

Co może wywołać u wielu zdzi-
wienie zwłaszcza, jeśli chodzi o para-

metry mleka oceniane przez mleczar-
nię, to ilość komórek somatycznych 
w mleku na poziomie powyżej 100 tys. 
(które przecież stanowią o świętym 
spokoju hodowcy, bo przecież mamy 
mleko w klasie „ekstra”), już sama 
w sobie wskazuje na stan zapalny! 
Ustawowe 400 tysięcy komórek soma-

Jedną z głównych przyczyn otwierających 
zdrowe krowy na działanie patogenów jest 
niestety ludzki błąd związany z aparaturą 
udojową i brakiem przestrzegania fi zjologicznych 
procedur doju.

Ustawowe 400 tysięcy komórek 
somatycznych w mililitrze, to około 
10–12 proc. mleka straconego – 
czytaj, niewyprodukowanego.
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tycznych w mililitrze, to ok 10–12 proc. 
mleka straconego – czytaj, niewypro-
dukowanego. Generalnie strata, która 
nie odbyła się na naszych oczach, nie 
jest stratą…

Oczywiście, żeby nie być tenden-
cyjnym należy pamiętać, że tzw. 
„somatyka” waha się w zależności od 

wieku krowy, stanu fizjologicznego 
itd. Zupełnie inna będzie w szczycie 
laktacji, a zupełnie inna w okresie 
wysokiej cielności. Jednak pamiętaj-
my, że nie mówimy o fizjologii, tylko 
o zmianach patologicznych. Przy 
ostrym stanie zapalnym, poziom 
komórek somatycznych pikuje i potra-
fi osiągnąć poziom kilku, a nawet kil-
kunastu milionów w cm3 mleka!

Mastitis o wielu twarzach
Gdyby mastitis związane było 

jedynie z parametrami mleka, a jedy-
nym problemem byłby poziom komó-
rek somatycznych, sprawa nie byłaby 
taka dotkliwa. Samą higieną wymie-
nia moglibyśmy całkiem sporo zdzia-
łać. Jednak zapalenie wymienia, 
o czym wcześniej wspomniałem, to 
problem o wielu twarzach. Jego poja-
wienie się i to w formie klinicznej, 
oznacza nie tylko wspomniane straty 
mleka, ale i poważny problem żywie-
niowy – coś musiało spowodować 
obniżenie odporności, a w efekcie, 
otworzyło patogenom drogę do prze-
jęcia kontroli w wymieniu. Takim 
problemem może być np. długo 
utrzymująca się subkliniczna kwasi-
ca żwacza. A to niestety taka przykra 
przypadłość hodowli zwierząt wyso-
kowydajnych. Problem kwasicy 
i ketozy poruszaliśmy już na łamach 
Zagrody, stąd pomińmy je teraz.

Jedną z głównych przyczyn 
otwierających zdrowe krowy na 
działanie patogenów jest niestety 
ludzki błąd, a konkretnie – związany 
ze wspomnianą wcześniej aparaturą 
udojową i brakiem przestrzegania 
fizjologicznych procedur doju. I tak 
np. zbyt wysokie podciśnienie 
doprowadza do wynicowania zwie-

racza strzyku, a to z kolei otwiera 
szeroko wrota wymienia dla patoge-
nów – skóra strzyku zostaje mecha-
nicznie uszkodzona i często popęka-
na (dój na „mokro” – bez dokładnego 
wytarcia strzyku). Dodatkowo, brak 
uwagi dojarza czy hodowcy i niewy-
chwycenie problemu, któremu 

można całkiem sprawnie i szybko 
zaradzić, niemal na pewno zwiększy 
ryzyko pojawienia się stanów zapal-
nych wymienia. Pamiętajmy, by mie-
rzyć vacuum na podpiętych apara-
tach – dopiero wówczas mamy bez-
względną wartość ciśnienia! Pomiar 
– bo wygodnie – poza dojem, gdy 
żaden z aparatów nie jest podpięty 

do krowy, ma się nijak do rzeczywi-
stości.

Równie częstym problemem jest 
nieprawidłowa higiena wymienia 
i błędy w procedurze przygotowania 
krowy do doju, co prowadzi do pusto-
dojów, a te wraz z wadliwą instalacją 
udojową, wydatnie „pomagają” roz-
winąć się zapaleniu wymienia. Krowa 
wydziela mleko na drodze hormonal-
nej – to oksytocyna determinuje czas 
i „jakość” doju. Mam tu na myśli, 
przede wszystkim, przygotowanie 
krowy do doju. Jestem zagorzałym 
fanem predipingu, najlepiej opartego 
na aktywnej pianie. To najczęściej 
mocne środki dezynfekcyjne, plus 
stymulacja mechaniczna wymienia – 
dodam – niezbędna dla prawidłowe-
go przebiegu doju.

Odpowiednio stymulowane 
wymię, będzie szybciej „gotowe” do 
oddania mleka. Brak czynności przy-
gotowawczych można łatwo zaobser-
wować – przez pierwsze 30–45 sekund 
doju, zdajane jest mleko z zatoki 

Pamiętajmy, by mierzyć vacuum na podpiętych 
aparatach! Pomiar – bo wygodnie – poza dojem, 
gdy żaden z aparatów nie jest podpięty do 
krowy, ma się nijak do rzeczywistości.
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mlecznej, po czym… pustka. Dopiero 
po kolejnych 45 sekundach (do nawet 
ponad minuty), wydzielane jest mleko 
gruczołowe. W międzyczasie mamy 
do czynienia z klasycznym pustodo-
jem. Po kilku miesiącach takich prak-
tyk są już widoczne pierwsze ślady 
wynicowania zwieracza strzyku, a to 
już poważny kłopot.

Równie ważne jest stosowanie 
dipingów poudojowych. Doprawdy, 
niechęć wielu hodowców (i dojarzy, 
bo często hodowca chce, ale obsłudze 
to nie na rękę…) wobec tych prostych 
procedur jest zdumiewająca. Koszt 
dobrego dipingu, np. opartego na dwu-
tlenku chloru, jest niczym, w porów-
naniu do następstw braku higieny, 
z karencyjnym mlekiem na czele. 
Równie ważna jest higiena aparatury 
udojowej nie tylko po zakończeniu 
doju, ale także między poszczególny-
mi krowami. To zapobiega zakażeniu 
krzyżowemu – jedna krowa z klinicz-
nym mastitis, to ryzyko zakażenia do 
sześciu (!) krów w ciągu jednego doju. 

Liczymy panowie i panie koszty? Pro-
filaktyka jest zawsze tańsza niż lecze-
nie! A co z rękami dojarza? Znam 
wiele przypadków nosicielstwa bezob-
jawowego gronkowca, który został 
znaleziony właśnie na rękach dojarza. 
Dezynfekcja rąk między krowami 
zaczyna być koniecznością, czy tego 
chcemy, czy nie.

Następstwem tych pozornie pro-
stych uchybień, są rosnące koszty pro-
dukcji mleka – żywieniowe, bo krowa 
je i „nie doi tyle, ile powinna”, większe 
koszty brakowania, dodatkowy koszt 
pracy (chore zwierzęta to osobny dój 
i odrębne zbiorniki), koszty interwen-
cji weterynaryjnych i leczenia. Nie-

rzadko mastitowe mleko (po kuracji 
antybiotykowej) skarmiane jest cielę-
tom, co spowoduje odporność na 
leczenie mastitis w przyszłości.

I tak wiadomo, o co chodzi
Jesień to czas chłodów i wilgoci, 

kiedy skóra wymienia jest szczególnie 
narażona na uszkodzenia. A nawet jeśli 
wszystkie wspomniane przeze mnie 
wyżej procedury przebiegają sprawnie 
i „jak po torach”, wpływ czynników 
zewnętrznych – środowiskowych był 
i będzie jednym z największych 
wyzwań hodowcy, zwłaszcza w okre-
sie jesienno-zimowym. Jako doradca 
pracujący m.in. z higieną doju i dobro-
stanem zwierząt, obserwuję coraz szer-
sze i oczywiście bardzo krótkofalowe 
oszczędności. Wydaje nam się, że 
oszczędzimy trochę pieniędzy i czasu, 
bo bardziej rozbudowane czynności 
udojowe tylko uprzykrzą nam życie. 

Jednak praktyka pokazuje, że dobrze 
przygotowana do doju krowa, potrakto-
wana całym „pakietem czynności przy-
gotowawczych”, to sprawniejszy, szyb-
szy i mniej problemowy dój – a chyba 
o to nam chodzi? Zarówno czynniki 
żywieniowe, środowiskowe czy final-
nie sama procedura udojowa, wymaga-
ją zdecydowanie większej uwagi nie 
tylko ze strony hodowcy, ale i firm 
współpracujących.

Mgr inż. Marcin Wojcieszek

Koszt dobrego dipingu, np. opartego na 
dwutlenku chloru, jest niczym, w porównaniu 
do następstw braku higieny, z karencyjnym 
mlekiem na czele.

Znam wiele przypadków 
nosicielstwa bezobjawowego 
gronkowca, który został 
znaleziony na rękach dojarza. 
Dezynfekcja rąk między krowami 
zaczyna być koniecznością, czy 
tego chcemy, czy nie.
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Agro Show – warto tu być
W imprezie organizowanej przez 

Polską Izbę Gospodarczą 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych swoją 
ofertę zaprezentowało 730 wystaw-
ców z kraju i z zagranicy. Targi w Bed-
narach odwiedziło w tym roku około 
130 tysięcy osób. Na stoiskach, zaj-
mujących ponad 130 tys. m2, goście 
mogli zapoznać się z najnowszą ofer-
tą firm. Liczby potwierdzają, że Agro 
Show jest największą plenerową 
wystawą rolniczą w Europie i praw-
dziwym świętem branży.

Agro Show jest także najbardziej 
oczekiwaną przez rolników imprezą. 
Nie od dziś wiadomo, że do Bednar 
wszyscy przywożą najlepsze co mają. 
Firmy produkujące na rzecz rolnic-
twa wiedzą, że warto. Bezpośredni 
kontakt przedsiębiorców z potencjal-
nymi klientami daje niepowtarzalną 
szansę nie tylko prezentacji walorów 
produktów, ale też stwarza możli-
wość rozpoznania oczekiwań rynku. 
Organizator dołożył wszelkich sta-
rań, by ta wymiana informacji mię-
dzy stroną podażową i popytową 
odbywała się w jak najbardziej atrak-
cyjnej formie. Przede wszystkim 
zadbano o bogate portfolio wystawy. 
Dzięki temu zwiedzający mieli okazję 

zapoznać się z ofertami z każdego 
sektora branży. 

Znakiem rozpoznawczym targów 
stały się pokazy maszyn w trakcie 
pracy. Właśnie wtedy widzowie mogą 
przekonać się na własne oczy, jakie 
są realne możliwości oferowanego 
sprzętu, jego wady i zalety. Prezenta-
cje odbywały się w warunkach zbli-
żonych do polowych i do tego opa-
trzono je  profesjonalnym komenta-
rzem. Wiemy, że rolnicy bardzo sobie 
cenią taką formę prezentacji, mogą 

porównać osiągi techniczne sprzętu, 
a także porozmawiać bezpośrednio 
z producentami i dealerami. W poka-
zach dominowały dwa bloki. 
W pierwszym zobaczyliśmy maszyny 
przeznaczone do tzw. rolnictwa pre-
cyzyjnego na przykładzie opryskiwa-
czy (11 maszyn), drugi poświęcony 
był technice uprawy w systemie 
uproszczonym (9 zestawów). 

Już dziś Izba zaprasza do odwie-
dzenia targów Agro Showw Bedna-
rach w przyszłym roku (17–20 IX).

AGRO SHOW
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Biogaz rolniczy może być wytwa-
rzany z surowców rolniczych, 

produktów ubocznych i odpadów 
z rolnictwa, odchodów zwierzęcych,  
pozostałości z przetwórstwa produk-
tów pochodzenia rolniczego. W efek-
cie fermentacji beztlenowej następu-
je wydzielanie węgla z materii orga-
nicznej i jego przekształcenie do 
postaci metanu. Skumulowana w bio-
gazie energia jest wartością dodaną 
procesu przetwarzania  odpadów 
roślinnych i zwierzęcych. Produkcja 
biogazu rolniczego jest zatem działa-
niem wychodzącym naprzeciw aktu-

alnym wyzwaniom, jakimi są: prze-
ciwdziałanie zmianom klimatu,  
redukcja masy składowanych odpa-
dów itp. Zastosowanie pozostałości 
pofermentacyjnych do nawożenia 
umożliwia odzysk makro- i mikro-
składników przez rośliny. Dzięki temu 
zmniejsza się zużycie nawozów mine-
ralnych produkowanych z surowców 
nieodnawialnych. Przetwarzanie 
odchodów  zwierzęcych  metodą fer-
mentacji beztlenowej jest rekomen-
dowaną metodą ograniczania nieko-
rzystnego wpływu intensywnej pro-
dukcji zwierzęcej na środowisko 
wodne. Jednak warunkiem ujawnie-
nia tych pozytywnych efektów jest 
racjonalne i rozważne stosowanie 
masy pofermentacyjnej. 

Wartość nawozowa 
pofermentu

Koncentracja składników mine-
ralnych w pofermencie jest zbliżona 
do ich zawartości w materiale wsa-
dowym. W procesie fermentacji 
z substratów wyjściowych uwalnia-
ny jest głównie węgiel wchodzący 
w skład cząsteczki metanu oraz 
znaczne ilości siarki w postaci  gazo-
wego siarkowodoru. Pozostałość 
pofermentacyjna ma postać zawiesi-
ny zawierającej nierozłożone lub czę-
ściowo rozłożone fragmenty materii 
organicznej, która w glebie ulega pro-

cesom mineralizacji i humifikacji, 
w wyniku których powstają związki 
próchniczne o wszechstronnym dzia-
łaniu poprawiającym właściwości 
gleby. Ogólna zawartość innych (poza 
węglem i siarką) pierwiastków 

w pofermencie  zmienia się tylko 
w niewielkim stopniu. Natomiast 
zwiększa się ich udział w formie 
związków mineralnych i prostych 
związków organicznych łatwiej 
dostępnych dla roślin. Zawartość 
składników pokarmowych roślin 
w pofermentach jest zróżnicowana 
i zależy od właściwości materiału 
wyjściowego (patrz tabela).  

Racjonalne gospodarowanie 
pofermentem wymaga zatem zbada-
nia jego składu chemicznego i opra-
cowania instrukcji stosowania, indy-
widualnie  dla każdej biogazowni.  
W przypadku  zmiany rodzaju surow-
ców wykorzystywanych przez bioga-
zownię analizy powinny być powtó-
rzone.

W składzie pofermentu najwięk-
szy udział mają: azot, fosfor i potas – 
niezbędne dla wzrostu oraz plonowa-
nia roślin składniki pokarmowe.  Przy 
planowaniu nawożenia pierwszorzęd-
ną rolę odgrywają azot i fosfor jako 
składniki biogenicznie o dużym wpły-
wie na środowisko przyrodnicze, 
a w szczególności na jakość wód. Przy 
określaniu dawek pofermentu należy 
uwzględniać zapotrzebowanie roślin 

Wykorzystanie pofermentu 
z biogazowni rolniczych 
do nawożenia

Skład chemiczny pofermentu z biogazowni rolniczej na podstawie badań IUNG-PIB 
Parametr Wartość przeciętna Zakres

Zawartość suchej masy (%) 4,0 1,0–9,0

Azot ogółem (N) (%) 0,5 0,2–0,8

Azot amonowy (N-NH4) (%) 0,2 0,04–0,6

Fosfor (P2O5) (%) 0,2 0,1–0,39

Potas (K2O) (%) 0,4 0,18–0,69

Wapń (CaO) (%) 0,3 0,07–1,2

Magnez (MgO) (%) 0,07 0,03–0,26

Roczna  wydajność wszystkich biogazowni w Polsce to blisko 425 mln m3 
gazu, a łączna zainstalowana moc elektryczna  to około 105 MW.

Zastosowanie pozostałości 
pofermentacyjnych do nawożenia umożliwia 
odzysk makro- i mikroskładników przez rośliny.
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uprawnych na składniki pokarmowe 
oraz zasobność gleby w fosfor. Ze 
względów środowiskowych zaleca się  
utrzymanie  zasobów składnika w gle-
bie na poziomie średnim tj. do 15 mg 
P2O5 na 100 g gleby.  Przekroczenie tej 
wartości wskazuje na konieczność 
zmniejszenia ilości wnoszonego fos-
foru.  

Dla racjonalnego wykorzystania 
pofermentu potrzebna jest odpowied-
nia  powierzchnia użytków rolnych. 
Przeciętnej wielkości biogazownia 
(o mocy 1 MW) w przeciągu roku 
wytwarza około 20 tys. m3 pofermen-
tu. W przypadku biogazowni prze-
twarzającej nawozy naturalne można 
przyjąć w przybliżeniu (z uwagi na 
podobne  zawartości azotu i fosforu 
w nawozie i w pofermencie), że 
dawka pofermentu może wynosić ok.  
30 m3 na 1 ha rocznie. Powierzchnia 
użytków rolnych potrzebna do zago-
spodarowania całości wytworzonego 
przez biogazownię pofermentu wyno-
si ok. 670 ha.  W przypadku braku 
odpowiedniego areału użytków rol-
nych wytwórca pofermentu stoi 
przed koniecznością eksportu pew-
nej jego ilości poza własne gospodar-
stwo. Zbyt pofermentu jest uzasad-
niony i wskazany także w sytuacji, 

gdy jego wieloletnie stosowanie 
doprowadza do nadmiernego wzbo-
gacenia gleby w składniki biogenicz-
ne (w szczególności w fosfor).   
W takich przypadkach  uzasadnio-
nym jest wydzielenie z pofermentu  
frakcji stałej na eksport i zagospoda-
rowanie płynnej pozostałości 
w gospodarstwie. 

Obie frakcje (płynna i stała) róż-
nią się pod względem składu che-
micznego od nieprzetworzonej płyn-
nej pozostałości opuszczającej reak-
tor biogazowni. Frakcja stała pofer-
mentu jest bardziej zasobna w fosfor 
i azot (z większym udziałem form 
organicznych), natomiast frakcja 
płynna zawiera więcej potasu i  cha-
rakteryzuje się większym udziałem 
azotu amonowego w ogólnej zawar-
tości składnika. 

Prawne aspekty stosowania 
pofermentów

Pozostałości z biogazowni rolniczej 
są odpadami o kodach: 19 06 05 (ciecze 
z beztlenowego rozkładu odpadów zwie-
rzęcych lub roślinnych) lub 19 06 06 
(przefermentowane odpady z beztleno-
wego rozkładu odpadów zwierzęcych 
i roślinnych).  Jako odpady pofermenty 
mogą być stosowane  w rolnictwie zgod-
nie z rozporządzeniem ministra środowi-
ska w sprawie procesu odzysku R10, co 
oznacza obróbkę na powierzchni ziemi 
przynoszącą korzyści dla rolnictwa lub 
poprawę stanu środowiska. Rozporządze-
nie określa warunki wykorzystania odpa-
dów metodą R10: muszą być stosowane 
zgodnie z przepisami o nawozach i nawo-
żeniu oraz spełniać wymagania sanitarne 
określone w przepisach Parlamentu Euro-
pejskiego. W praktyce oznacza to, że stę-

Frakcja stała pofermentu jest bardziej zasobna 
w fosfor i azot (z większym udziałem form 
organicznych), natomiast frakcja płynna zawiera 
więcej potasu i  charakteryzuje się większym 
udziałem azotu amonowego.
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żenia metali ciężkich w pofermencie  nie 
mogą przekraczać wartości granicznych 
dla nawozów organicznych, muszą być 
wolne od  zanieczyszczeń biologicznych 
(pałeczka Salmonella, żywe jaja Ascaris 
spp., Trichuris spp. i Toxocara spp.)  i nie 
stwarzać ryzyka dla rozprzestrzeniania 
poważnej choroby zakaźnej. Spełnienie 
ostatniego z wymienionych warunków 
musi być potwierdzone przez powiatowe-
go lekarza weterynarii.  

W przypadku pofermentów z bioga-
zowni stosujących również inne odpady 
(spoza rolnictwa) dodatkowym warun-
kiem stosowania metodą odzysku R10 
jest kontrola zawartości metali ciężkich 
w glebie przed zastosowaniem oraz moni-
torowanie wpływu stosowanych pofer-
mentów na stan zanieczyszczenia gleby. 

Pofermenty można także wprowadzić 
do obrotu jako nawozy organiczne na 
podstawie pozwolenia ministra rolnictwa. 
Pozwolenie wydawane jest na podstawie 
pozytywnych wyników badań i opinii 
upoważnionych jednostek. Niezbędne 
badania obejmują: analizę składu che-
micznego pofermentu, określenie stężenia 
metali ciężkich, analizę stanu sanitarne-
go. Analizy muszą być wykonane przez 
laboratoria akredytowane i  na próbkach 
pofermentu pobranych przez uprawnione-
go próbobiorcę.

Pofermenty jako nawozy 
organiczne

Pofermenty, które uzyskały status 
nawozów organicznych mogą być 
zbywane na zasadach rynkowych. 
Stosowanie nawozów, ich przechowy-
wanie i transport muszą odbywać się 
zgodnie z instrukcją opracowaną 
przez wytwórcę nawozu i zaakcepto-
waną przez wszytkie opiniujące insty-
tuty naukowe. Instrukcja stosowania 
i przechowywania nawozu jest  załącz-
nikiem do pozwolenia na wprowa-
dzenie nawozu do obrotu. W przy-
padku zbycia nawozu wytwórca jest 
zobowiązany do przekazania nabyw-
cy takiej instrukcji. Celem regulacji 
prawnych i dobrowolnego kodeksu 
dobrej praktyki rolniczej jest zagwa-

rantowanie, że nawozy będą stosowa-
ne w sposób bezpieczny dla środowi-
ska, zdrowia ludzi i zwierząt. Aplika-
cja pofermentów wymaga szczególnej 
ostrożności z uwagi na znaczące ilo-
ści azotu i fosforu w tym nawozie.

Od 2018 r. na obszarze całego kraju 
obowiązuje „Program działań mających 
na celu zmniejszenie zanieczyszczenia 
wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych  oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu” (tzw. program azota-
nowy). Działania programu azotanowego 
dotyczą stosowania nawozów azotowych. 
Ustawa prawo wodne definiuje, że nawo-
zem jest „każda substancja zawierająca 
związek azotu”. To oznacza, że każdy 
poferment, zarówno ten posiadający sta-
tus produktu ubocznego lub nawozu orga-

nicznego, jak i poddany odzyskowi R10 
jako odpad,  podlega rygorom wynikają-
cym z programu azotanowego. 

Ograniczenia w stosowaniu 
Pofermentu nie wolno stosować 

na glebach zalanych lub nasyconych 
wodą, zamarzniętych lub pokrytych 
śniegiem. Pofermentów nie dotyczą 
terminy kalendarzowe wyznaczające 
początek i koniec okresu aplikacji jak 
ma to miejsce w przypadku nawozów 
mineralnych i naturalnych. 

Konieczne jest zachowanie bez-
piecznej odległości od zbiorników 
i cieków wodnych, aby nie następo-
wało przenikanie nawozu do wód. 
Aplikacja jest dozwolona w odległo-
ści nie mniejszej niż 5 m od brzegu 
jezior i zbiorników wodnych 
o powierzchni do 50 ha, cieków natu-
ralnych, rowów o szerokości powyżej 
5 m oraz kanałów i w odległości nie 
mniejszej niż 20 m od jezior i zbior-
ników o powierzchni powyżej 50 ha, 
ujęć wody i morskiego pasa nad-
brzeżnego.  Wymagane odległości 
mogą być zmniejszone o połowę jeśli 

Pofermenty, które uzyskały status 
nawozów organicznych mogą być 
zbywane na zasadach rynkowych. 
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poferment jest stosowany precyzyj-
nymi aplikatorami doglebowymi.

Na terenach o dużym nachyleniu 
w kierunków wód powierzchnio-
wych odległości wskazane w pkt 2 
zwiększa się o połowę.  

Dawki pofermentu 
Pofermenty  należy stosować w daw-

kach nieprzekraczających ilości wskaza-
nych w instrukcji stosowania nawozu lub 
w zaleceniach dotyczących stosowania 
odpadu lub produktu ubocznego. Ilości 
składników pokarmowych wnoszonych 
w pofermencie muszą być uwzględnione 
w bilansie azotu (zaleca się także bilanso-
wanie fosforu) przy obliczaniu tzw. mak-
symalnej dawki azotu (gospodarstwa do 
100 ha użytków rolnych albo 50 ha upraw 
intensywnych lub do 60 DJP) lub w pla-
nie nawożenia danego pola.  

Dane o zawartości składników mine-
ralnych w pofermentach niezbędne do 
sporządzenia bilansu biogenów zawarte 
są w pozwoleniu na wprowadzenie nawo-
zu organicznego do obrotu lub w wyni-
kach analiz odpadu lub produktu ubocz-
nego.  Z uwagi na mniejszą w porówna-

niu do nawozów mineralnych przyswajal-
ność azotu z pofermentów, w celu bilan-
sowania azotu i opracowania planu nawo-
żenia całkowitą  zawartość składnika 
w pofermencie przelicza się na tzw. azot 
działający (równoważny pod względem 
działania do azotu mineralnego).  Ilość 
azotu działającego jest równa całkowitej 
ilości składnika pomnożonej przez rów-
noważnik nawozowy równy  0,6 lub 0,7 
dla pofermentu płynnego odpowiednio  
przy stosowaniu jesiennym i wiosennym. 
Dla odseparowanej frakcji stałej pofer-
mentu odpowiednie wartości równoważ-
nika nawozowego wynoszą 0,3 i 0,4. 

Wbrew rozpowszechnionemu wśród 
rolników, a nawet doradców, przekonaniu 
do pofermentów nie odnosi się ogranicze-
nie rocznej dawki do 170 kg N/ha, co ma 
miejsce tylko w przypadku nawozów natu-
ralnych (obornika, gnojowicy, gnojówki). 

Przechowywanie 
Przechowywanie nawozów musi 

odbywać się w warunkach bezpiecznych 
dla środowiska. Płynny poferment prze-
chowuje się tak jak gnojowicę, tj. 
w szczelnych zbiornikach naziemnych 

lub lagunach, bądź elastycznych pojemni-
kach ze specjalnej membrany (tzw. slurry 
bags). Jeśli poferment musi być przecho-
wywany przez dłuższy okres czasu, wska-
zane jest jego przykrycie ograniczające 
emisję amoniaku (pokrywy pływające, 
warstwa sieczki itp.).

Frakcję stałą pofermentu należy prze-
chowywać w sposób uniemożliwiający 
wypłukiwanie biogenów do wód 
powierzchniowych i podziemnych, 
w pomieszczeniach magazynowych, na 
płytach obornikowych lub na gruncie. 
Miejsce składowania na gruncie powinno 
być zlokalizowane w bezpiecznej odle-
głości od cieków i zbiorników wodnych. 
Jeśli planuje się dłuższe  przechowywa-
nie, pryzmę należy zakładać na nieprze-
puszczalnym, utwardzonym  podłożu. 
Wskazane jest także jej przykrycie mate-
riałem nieprzepuszczalnym dla wody. 

Aplikacja
Pofermenty stosuje się przy pomocy 

urządzeń do aplikacji nawozów natural-
nych: różnego rodzaju aplikatory gnojo-
wicy i rozrzutniki obornika w przypadku 
stałej frakcji pofermentu. Z uwagi na ulat-
nianie amoniaku do atmosfery, a także na 
uciążliwości odorowe,  bardzo ważnym 
jest możliwie najszybsze wymieszanie 
nawozu z glebą. Najlepszym rozwiąza-
niem jest natomiast  aplikacja płynnego 
pofermentu bezpośrednio pod powierzch-
nię gleby.  Pofermenty najlepiej stosować 
na glebę nieobsianą kiedy możliwe jest 
wymieszanie z glebą. Dopuszcza się 
pogłówne stosowanie pofermentów płyn-
nych przy pomocy tzw. węży wleczonych. 
Wskazane jest, aby zabieg był wykony-
wany przy dostatecznie rozwiniętej masie 
roślinnej (zwieranie międzyrzędzi), co 
ogranicza emisję amoniaku do atmosfery.   

Dr Tamara Jadczyszyn
Instytut Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa 
– Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach

Skrót referatu wygłoszonego podczas  Mię-
dzynarodowej Konferencji Naukowej „Pro-
blemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej 
z uwzględnieniem ochrony środowiska, 
standardów UE i produkcji energii alterna-
tywnej, w tym biogazu, zorganizowanej 
przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, 
Oddział Warszawa
   
Opracowanie wykonano w ramach 
zadania 1.6 programu wieloletniego 
IUNG-PIB

Wbrew rozpowszechnionemu wśród 
rolników przekonaniu do pofermentów 
nie odnosi się ograniczenie rocznej dawki 
do 170 kg N/ha, co ma miejsce tylko 
w przypadku nawozów naturalnych 
(obornika, gnojowicy, gnojówki).
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W części teoretycznej specjalista 
ds. produktów SDF-Polska, 

dr inż. Jarosław Figurski przedstawił 
charakterystykę prezentowanych 
modeli ciągników Deutz-Fahr: 5080 
D Keyline, 5110G, 6130, Agrotron 
6165 RCshift i Agrotron 9340 (T4f). 
Następnie uzbrojeni w wiedzę teore-
tyczną ruszyliśmy na pole, aby skon-
frontować naszą wiedzę z praktyką, 
osobiście testując ciągniki w polu.

Prosty ciągnik budżetowy
Seria prostych ciągników mecha-

nicznych 5D Keyline wychodzi 
naprzeciw potrzebom rolników pro-
wadzących mniejsze gospodarstwa, 
łącząc niską cenę zakupu i zreduko-

wane koszty eksploatacji z wysokimi 
parametrami użytkowymi. Model 
5080 D jest napędzany trzycylindro-
wym silnikiem FARMotion o pojem-
ności 2,9 l i mocy 75 KM  z elektro-
nicznie sterowanym wtryskiem pali-
wa Common Rail o ciśnieniu 2000 bar 
oraz katalizatorem DOC, spełniają-
cym normę emisji spalin Stage III B. 
Pięciobiegowa mechaniczna skrzynia 
daje 30 przełożeń jazdy do przodu 
i 15 do tyłu. Maksymalna prędkość 
jazdy wynosi 40 km/h przy obrotach 
silnika zredukowanych do 1870 obr./
min. W układzie hydraulicznym pra-
cuje pompa o wydajności 50 l/min, 
która zasila również podnośnik tylny 
o udźwigu maksymalnym z siłowni-

kami wspomagającymi 3500 kg. 
Dostępne prędkości obrotowe WOM 
wynoszą: 540, 540ECO i 1000.  
W wyposażeniu ciągnika zwraca 
uwagę komfortowa, przestronna kabi-
na sześciosłupkowa.

Uniwersalny kompakt
Seria 5G obejmuje trzy- i cztero-

cylindrowe modele uniwersalnych 
ciągników kompaktowych, spraw-
dzających się w szerokim zakresie 
prac, wykonywanych w każdej porze 
roku nie tylko w rolnictwie, ale 
i w leśnictwie oraz gospodarce komu-
nalnej. Zaletą serii jest możliwość 
dowolnego konfigurowania ciągni-
ków zgodnie z wymaganiami użyt-

Warsztaty polowe Deutz-Fahr
Niedawno w  Głuszynie k. Poznania mieliśmy okazję zapoznać się 
bliżej z kilkoma ciągnikami oferowanymi przez fi rmę Deutz-Fahr. 
Modele maszyn dobrano tak, aby mogły zainteresować rolników bez 
względu na areał ziemi, jakim dysponują.

Reprezentujący  modele sześciocylindrowych ciągników serii 6 Deutz-Fahr 6165
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kowników, dzięki bardzo dużej licz-
bie dostępnych opcji wyposażenia. 
Deutz-Fahr 5110G jest napędzany 
sterowanym elektronicznie czterocy-
lindrowym turbodoładowanym silni-
kiem FARMotion o pojemności 3,8 l 
i mocy 102 KM. Napęd jest przeno-
szony z silnika za pomocą cztero- lub 
pięciobiegowej skrzyni z rewersem 
mechanicznym lub elektrohydrau-
licznym, dającej maksymalnie 60+60 
przełożeń. Układ hydrauliczny może 
być wyposażony w pompę o wydaj-
ności 55, 60 lub 90 l/min i maksy-
malnie cztery obwody, prędkości 
obrotowe WOM wynoszące: 540, 
540ECO, 1000 i 1000ECO. Klimaty-

zowana, czterosłupkowa kabina mon-
towana na hydraulicznych Silent-
Blockach może być fabrycznie wypo-
sażona w zestawy do montażu łado-
wacza czołowego.

W dwóch segmentach mocy
W skład serii 6 wchodzą ciągniki 

czterocylindrowe o mocy od 126 do 
136 KM oraz sześciocylindrowe 
o mocy od 156 do 212 km. Pierwsze 

z nich są napędzane silnikami 
o pojemności 3,6 l, spełniającymi 
normę emisji spalin Stage IV,  drugie 
– 6,1 l, spełniającymi normę Stage V. 
Ciągniki czterocylindrowe reprezen-

tował w Głuszynie model 6130 
o mocy 130 KM, wyposażony 
w skrzynię Powershift, sześciocylin-
drowe model 6165 o mocy 164 KM 
w układzie napędowym RCshift. 
Modele serii 6 z silnikami niższej 
mocy (czterocylindrowe)  mogą być 
fabrycznie wyposażone  w zestawy 
przygotowania do ładowacza czoło-
wego włącznie z pełnym podłącze-
niem hydrauliki. Bogata oferta wypo-
sażenia standardowego i opcji dodat-
kowych obejmuje m.in.: amortyzo-
waną oś przednią, trzy wersje układu 
hydraulicznego oraz 22 opcje wypo-
sażenia dodatkowego w hydraulice, 
cztery prędkości tylnego WOM, 
opcjonalny WOM przedni, funkcję 
Stop&Go, układ kierowniczy SDD, 
komfortową kabinę czterosłupkową 
z czterema możliwościami konfigura-
cji dachu. Seria 6 ciągników sześcio-
cylindrowych obejmuje 12 modeli 

Rozwiązania konstrukcyjne i walory użytkowe prezentowanych ciągników omówił 
specjalista ds. produktów SDF Polska, dr inż. Jarosław Figurski

Zaletą serii 5G jest możliwość dowolnego 
konfi gurowania ciągników zgodnie 
z wymaganiami użytkowników, dzięki bardzo 
dużej liczbie dostępnych opcji wyposażenia. 
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z dwoma rozstawami osi, trzema 
wariantami układów napędowych, 
dwoma rodzajami kabin oraz różny-
mi opcjami wyposażenia. Modele 
serii 6 sześciocylindrowe są wyposa-
żone w pięć zaworów hydraulicz-
nych z tyłu i dwa z przodu. Wydaj-
ność pompy wynosi 170 l/min. 
Obwody hydrauliki są sterowane 
mechanicznie (modele Powershift 
i RCshift) lub elektrohydraulicznie 
(modele TTV i RCshift). Przy tym 
drugim trybie wszystkie obwody są 
sterowane proporcjonalnie, operator 
może też dowolnie ustawić przepływ 
i czas podawania oleju na wszystkich 
obwodach. Do sterowania służą prze-
łączniki na dżojstiku głównym, dżoj-
stiku hydrauliki i na podłokietniku. 
Udźwig tylnego podnośnika wynosi 
10 000 kg, w modelach o mocy do 
175 KM – 4100 kg, w większych – 
5480 kg. W wersji TTV podnośnik 
przedni jest oferowany z kontrolą 
pozycji ramion. Tylny WOM pracuje 
z czterema prędkościami: 540, 
540ECO, 10000 i 1000ECO, przedni 
z dwiema  – 1000 i 1000ECO.

Flagowy ciągnik marki
Agrotron 9340 (T4f) to flagowy 

model marki Deutz-Fahr, największy 
przedstawiciel serii 9 TTV. Ciągnik 
jest napędzany sześciocylindrowym, 
24-zaworowym silnikiem Deutz 
o pojemności 7,8 l i mocy maksy-
malnej 336 KM, wyposażonym 
w dwie turbosprężarki, intercooler 
i wysokociśnieniowy układ wtrysko-

wy Common Rail o ciśnieniu robo-
czym 2000 bar. Silnik spełnia normę 
emisji spalin Stage V, system ich 
oczyszczania składa się z katalizato-
ra SCR oraz pasywnego filtra cząstek 
stałych DPF. W układzie przeniesie-
nia napędu zastosowano bezstop-
niową przekładnię ZD Terramatic 
o trzech trybach pracy: automatycz-
nym, manualnym  i z maszynami 

Trzy warianty przeniesienia napędu
Deutz-Fahr stosuje w swoich ciągnikach trzy rodzaje układów napędo-
wych. Najprostszym jest manualna pięciobiegowa skrzynia z 6 półbiega-
mi Powershift do przodu i 3 do tyłu. Łączna liczba biegów wynosi 30+15 
(z reduktorem 54+27).
W pełni automatyczna pięciobiegowa przekładnia RCshift z 6 półbiegami 
do przodu i 3 do tyłu  oferuje  z reduktorem 54+27 przełożeń z trzema 
trybami pracy. W trybie manualnym operator wybiera biegi i półbiegi za 
pomocą dżojstika, w trybie półautomatycznym dżojstikiem zmienia biegi 
główne, natomiast półbiegi na każdym biegu głównym są zmieniane 
automatycznie przez ciągnik, w trybie automatycznym skrzynia automa-
tycznie zmienia biegi i półbiegi.
Napęd bezstopniowy TTV łączy sprawność przekładni mechanicznej 
z płynnością hydrostatu. Składa się z czterech przekładni planetarnych, 
pompy i silnika hydraulicznego. Płynne przełączanie pomiędzy kolejnymi 
przekładniami zapewniają wielotarczowe sprzęgła mokre. Napęd umożli-
wia uzyskanie prędkości jazdy ciągnika od 0,2 do 60 km/h. Podczas prac 
polowych w zakresie prędkości 7—15 km/h napęd na koła ciągnika niemal 
w 95% jest przekazywany przez przekładnię planetarną bez udziału 
hydrostatu, w transporcie z dużymi prędkościami w około 90%. Redukcja 
użycia pompy i silnika hydraulicznego ogranicza do minimum straty mocy 
na napędzie. Zapewnia to także szybka reakcję w całym zakresie prędko-
ści, płynne przyspieszenie we wszystkich warunkach, wysoką dynamikę 
i ekonomiczną jazdę.

Budżetowy ciągnik 5080 serii 5D Keyline to oferta marki Deutz-Fahr skierowana do 
właścicieli mniejszych gospodarstw
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napędzanymi WOM. Układ hydrau-
liczny obejmuje  pompę Load-Sensing 
o zmiennej wydajności 210 l/min oraz 
7 obwodów sterowanych elektro-
nicznie. Elektroniczny podnośnik 
tylny o udźwigu 12 000 kg jest stero-
wany przyciskami na dżojstiku, 
parametry jego pracy operator może 
regulować potencjometrem na pod-
łokietniku lub korzystając z ekranu 
dotykowego iMonitora2.  WOM pra-
cuje z trzema prędkościami: 540ECO, 
1000 i 1000ECO. Modulowany start 
wałka zapobiega uszkodzeniom 
osprzętu, funkcja AutoWOM powo-
duje automatyczne jego uruchomie-
nie przy opuszczaniu ramion  pod-
nośnika i wyłączenie przy ich pod-
noszeniu. Najwyższy komfort pracy 
zapewnia operatorowi ciągnika prze-
stronna, klimatyzowana i amortyzo-
wana kabina MaxiVision 2 z ekra-
nem dotykowym iMonitor2 o prze-
kątnej ekranu 12,8” i zaawansowa-
nym systemem rolnictwa precyzyj-
nego Agrosky.

Jan Przyrowski

Deutz-Fahr 9340, największy model serii 9 TTV, to najbardziej zaawansowany fl agowy ciągnik marki

Czterosłupkowa kabina kompaktowych ciągników serii 5G zapewnia wysoki komfort 
i precyzję sterowania funkcjami
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Zmienne nawożenie 
mineralne

Dynamicznie rozwijającym się 
trendem w precyzyjnym rolnictwie 
jest zmienne dawkowanie nawozów 
mineralnych, dopasowane do potrzeb 
roślin w danych strefach pola. Nie-
zbędnym elementem w tej technolo-
gii jest specjalistyczne oprogramo-
wanie, które umożliwia tworzenie 
map aplikacyjnych zawierających 
wytyczne odnośnie wielkości dawek 
nawozów, jakie mają być zaapliko-
wane w danych miejscach pola. 
Takie oprogramowanie może być 

dostępne w programach do zarządza-
nia produkcją w gospodarstwie. Jed-
nym ze źródeł informacji wykorzy-
stywanych do tworzenia map aplika-
cyjnych są powstałe po przeprowa-
dzeniu prób glebowych mapy zasob-
ności gleby w składniki pokarmowe. 
Oprogramowanie tworzące mapy 
aplikacyjne ustala dawki nawozów 
z uwzględnieniem odmiany rośliny 
i jej przeznaczenia, oczekiwanego 
plonu jak i minimalizacji kosztów 
nawożenia. Przyporządkowane 
poszczególnym strefom pola dawki 
nawozów są nanoszone na mapę 

przestrzenną, która w formacie cyfro-
wym jest wgrywana do pamięci ter-
minala sterującego pracą rozsiewa-
cza do nawozów. W czasie zabiegu 
urządzenie GPS podaje dokładne 
położenie maszyny na polu, dzięki 
czemu system VRA przekazuje infor-
mację o dawce przydzielonej dla tego 
miejsca do sterownika rozsiewacza. 
Nawóz automatycznie zostaje wysia-
ny w zaplanowanej ilości. Zmienne 
dozowanie nawozów mineralnych 
na podstawie map aplikacyjnych 
i sygnału GPS jest możliwe dzięki 
rozwiązaniom technicznym, w jakie 

Ewolucja precyzyjnego rolnictwa
Technologie satelitarne w znacznym stopniu zrewolucjonizowały 
produkcję w rolnictwie. Sygnał GPS jest wykorzystywany nie tylko 
w automatycznym prowadzeniu maszyn, ale również ma zastosowanie 
w precyzyjnej aplikacji nawozów mineralnych, nasion oraz pestycydów. 
Zarazem nawigacje satelitarne umożliwiają tworzenie różnego rodzaju map 
przestrzennych wykorzystywanych na potrzeby zarządzania produkcją 
w gospodarstwie. Dostrzegalnym trendem w rolnictwie, w który wpisują 
się technologie satelitarne, jest cyfryzacja rolnictwa wykorzystująca 
inteligentne czujniki, specjalistyczne oprogramowania oraz Internet 
rzeczy (IoT- Internet of Things). 

Nawigacje satelitarne umożliwiają wykonywanie zabiegów 
agrotechnicznych z bardzo dużą precyzją. 
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wyposażono nowoczesne rozsiewa-
cze. Umożliwiają one w trybie auto-
matycznym zmianę wielkości jak 
i położenia otworu, poprzez który 
nawóz ze zbiornika wylatuje na tar-
czę rozsiewającą. Jest to realizowane 
za pomocą siłowników elektrycz-
nych elektronicznie sterowanych za 
pośrednictwem terminali znajdują-
cych się w kabinie ciągnika. Takie 

rozwiązania są dostępne w maszy-
nach firm Amazone, Kverneland czy 
Rauch-Kuhn. W rozwiązaniach firmy 
Sulky zastosowano system z elek-
trycznie przesuwaną rynienką, która 
zmienia miejsce podawania jak 
i ilość nawozu na tarcze wysiewają-
ce. Natomiast w polskich rozsiewa-
czach (seria MXL) produkowanych 
przez Unię Grudziądz zastosowano 
system wysiewu SDS,  w którym za 
dostarczanie nawozów na tarcze 
odpowiada napędzany hydraulicznie 
podajnik ślimakowy. Dawka wysie-
wu jest regulowana poprzez zmianę 
obrotów tego urządzenia sterowane-
go elektronicznie za pośrednictwem 
terminala.  

W związku z wymaganiami okre-
ślonymi zasadą Cross-Compliance 
dotyczącymi zachowania stref bufo-
rowych wzdłuż rowów, rzek,  jezior 
i cieków wodnych, w których obo-
wiązuje zakaz stosowania nawozów 
mineralnych producenci rozsiewa-
czy oferują urządzenia umożliwiają-
ce tzw. wysiew graniczny. Do naj-
prostszych rozwiązań należą urucha-
miane ręcznie lub hydraulicznie 
limitery (strumienice), które powo-
dują przekierowanie nawozu wyrzu-
canego przez tarcze. W bardziej 
zaawansowanych technicznie roz-
wiązaniach regulacja szerokości 
wysiewu nawozów jest realizowana 
poprzez zmianę miejsca podawania 

nawozu na tarczę. W rozwiązaniach 
tych pełna szerokość wysiewu nawo-
zu jest dzielona na wirtualne sekcje 
o określonych szerokościach. Zmiana 
szerokości wysiewu nawozu odbywa 
się poprzez włączanie/wyłączanie 
określonej liczby sekcji w trybie auto-
matycznym. Funkcja ta nazywana 
Section Control jest sterowana za 
pomocą terminali znajdujących się 

w kabinie ciągnika, sprzęgniętych 
z układem nawigacji GPS. Liczba 
wyłączanych sekcji odpowiada odle-
głości pomiędzy rozsiewaczem a gra-
nicą pola lub strefy buforowej, która 
jest wyznaczana na podstawie sygna-
łu GPS. W tym celu w pamięci termi-
nala sterującego jest wgrana mapa 
obrysów pola z zaznaczeniem stref, 
które mają być pominięte podczas 
nawożenia. Jednocześnie system 
podczas redukcji odległości wyrzutu 

automatycznie dopasowuje ilość 
wysiewanego nawozu, aby zachować 
przewidziane na mapie aplikacyjnej 
dawki nawożenia. Rozwiązania 
umożliwiające zmianę szerokości 
wysiewu z wykorzystaniem techno-
logii GPS są stosowane przez wielu 
producentów rozsiewaczy i znane 
pod nazwą Econov NL (Sulky), GPS 
Headland Management (Bogballe), 
GEO Spread (Kverneland), GPS-
Switch (Amazone), GPS Control 
(Kuhn-Rauch) czy UVS (Unia Vario 
Spread) Unia Grudziądz. 

GPS w technice siewu
Konstrukcje nowoczesnych siew-

ników uniwersalnych oraz precyzyj-
nych umożliwiają zastosowanie 
technologii satelitarnych do zmien-
nego dawkowania nasion (zmiany 
obsady nasion na hektar) na podsta-
wie map aplikacyjnych jak również 
wyłączania sekcji roboczych. Jest to 
możliwe dzięki zastosowaniu elek-
trycznego napędu aparatów wysie-
wających w siewnikach uniwersal-
nych i silników elektrycznych napę-
dzających tarcze pojedynkujące 
nasiona w siewnikach punktowych. 
Będące na wyposażeniu nowocze-
snych siewników terminale GPS za 
pomocą modułu VRA na bieżąco 
korygują ilość wysiewu, automa-
tycznie zmieniając ustawienia apa-
ratu wysiewającego. Zaawansowa-
nym rozwiązaniem, które znalazło 

Perspektywicznym kierunkiem rozwoju technologii GPS i systemów cyfrowych jest 
chemiczna ochrona roślin

W związku z wymaganiami dotyczącymi 
zachowania stref buforowych wzdłuż rowów, 
rzek,  jezior i cieków wodnych, w których 
obowiązuje zakaz stosowania nawozów 
mineralnych, producenci rozsiewaczy oferują 
urządzenia umożliwiające tzw. wysiew graniczny. 
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zastosowanie w siewnikach punkto-
wych jest funkcja GEOseed, umożli-
wiająca wysiew dwuwymiarowy. 
Dzięki tej opcji nasiona są układane 
w rzędach we wzorzec równoległo-
boczny lub trójkątny. Ten sposób 
siewu nasion umożliwia optymalne 
wykorzystanie składników pokar-
mowych, światła i wody oraz zapo-
biega erozji wodnej i wietrznej. 
Kolejną zaletą siewu trójkątnego jest 
mniejsze ryzyko uszkodzenia roślin 
podczas zbioru. Niezależne napędy 
aparatów wysiewających i tarcz 
pojedynkujących umożliwiają zasto-
sowanie funkcji Headland-Control 
oraz Section-Control. Pierwsza 
z nich umożliwia indywidualne 
odłączenie lewej lub prawej połowy 
siewnika, co pozwala rozpoczynać 

wysiew z dowolnej strony pola. 
Natomiast funkcja Section Control 
dokonuje automatycznego wyłącza-
nia kolejnych rzędów w momencie 
gdy siewnik wjeżdża w już obsianą 
część pola lub wyjeżdża poza jego 
granice. Rozwiązanie ma szczególne 
zastosowanie podczas pracy na 
polach o nieregularnych kształtach 
oraz daje możliwość kontynuowania 
siewu w nocy. Podstawową korzy-
ścią wynikającą z funkcji Section 
Control podczas siewu jest oszczęd-
ność materiału siewnego. 

Inteligentne zwalczanie 
chwastów

Technologie satelitarne znajdują 
coraz szersze zastosowanie w che-
micznej ochronie roślin. Obecnie 

w nowoczesnych opryskiwaczach 
dostępne są  funkcje automatycznego 
prowadzenia agregatu na podstawie 
sygnału GPS i Section Control (wyłą-
czanie grup rozpylaczy lub pojedyn-
czych rozpylaczy na belce opryski-
wacza). Do bardziej zaawansowanych 
technologii, którymi  zainteresowali 
się producenci opryskiwaczy należą 
systemy inteligentnej analizy obrazu 
z wykorzystaniem sieci neuronowych 
i sztucznej inteligencji, które umożli-
wiają rozpoznawanie chwastów na 
podstawie obrazu z kamer 3D.  Jedno 
z takich rozwiązań jest wspólnym 
projektem firm Bayer i Bosch. 
Umieszczone na belce opryskiwacza 
kamery 3D przekazują obraz pola do 
urządzenia sterującego, którego opro-
gramowanie po rozpoznaniu chwa-
stów dobiera jeden z czterech herbi-
cydów aplikowany tylko w miejscu, 

gdzie znajdują się chwasty. W kon-
strukcji opryskiwaczy wyposażonych 
w ten system, w zbiorniku głównym 
znajduje się jedynie woda zaś pesty-
cyd jest dodawany bezpośrednio 
przed rozpylaczem. Podobnie działa-
jące rozwiązania oferują firmy Agri-
fac, Kuhn i John Deere. 

Inteligentne czujniki 
w rolnictwie

Coraz większe zastosowanie 
w rolnictwie znajdują inteligentne 
sensory, które mierzą szereg  przy-
datnych w produkcji roślinnej para-
metrów, takich jak: wilgotność, tem-
peratura powietrza oraz gleby, nasło-
necznienie, ilość opadów jak i prze-
wodność elektryczną gleby w róż-
nych częściach pola. Urządzenia te 
są wyposażone w procesory oraz 
moduły umożliwiające bezprzewo-
dową transmisję danych. Źródłem 
zasilania sensorów mogą być baterie 

Stacje pogodowe zintegrowane z czujnikami polowymi w pełni wpisują się w system 
rolnictwa precyzyjnego

W nowoczesnych opryskiwaczach 
dostępne są  funkcje automatycznego 
prowadzenia agregatu na podstawie 
sygnału GPS i Section Control (wyłączanie 
grup rozpylaczy lub pojedynczych 
rozpylaczy na belce opryskiwacza).
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lub baterie słoneczne zintegrowane 
z akumulatorem. Urządzenia te 
mogą być wyposażone w nadajniki 
GPS, dzięki którym jest znane miej-
sce pochodzenia sygnału. Pozyskane 
z sensorów dane mogą być transfe-
rowane do chmury, w której znajdu-
je się specjalistyczne oprogramowa-
nie, ewentualnie mogą być one 
transmitowane bezpośrednio na 
urządzenia przenośne (smartfon, 
tablet), w których jest wgrana spe-
cjalna aplikacja. Specjalistyczne 
oprogramowanie na podstawie 
zebranych danych dokonuje oceny 
stanu zdrowotności roślin w danych 
częściach pola. Przykładem systemu 
sensorowego są stacje pogodowe, 
które dokonują pomiaru warunków 
atmosferycznych (wilgotność, tem-
peratura, siła wiatru) w czasie rze-
czywistym i transmitują je do cen-
tralnej bazy lub chmury. Stacje 
pogodowe mogą być zintegrowane 
z czujnikami umieszczonymi na 
polu, będąc zarazem bramką odbie-
rającą od nich sygnał z danymi. Na 
podstawie danych ze stacji i czujni-
ków polowych oceniane są potrzeby 
w zakresie nawożenia, nawadniania, 
a także ryzyko wystąpienia chorób 
grzybowych. Specjalistyczne opro-

gramowania korzystające z danych 
pogodowych mogą wskazywać opty-
malne dla jakości i skuteczności 
zabiegu daty jak i godziny wykona-
nia oprysku. Zarazem specjalne pro-
gramy analizujące dane ze stacji 
pogodowych mogą generować wysy-
łane na pocztę elektroniczną  i SMS-
em na telefon rolnika alerty uprze-
dzające go przed przymrozkami, 
intensywnymi opadami deszczu czy 
gradem. Inteligentne sensory stają 
się cennym źródłem informacji na 
potrzeby  systemów do zarządzania 
gospodarstwem rolnym. Uzupełnia-
ją one dane pozyskiwane z dronów 
i satelitów oraz czujników umiesz-
czonych na maszynach.

Specjalistyczne 
oprogramowania do 
zarządzania gospodarstwem

Technologiami rolnictwa precy-
zyjnego zainteresowali się wytwórcy 
specjalistycznych programów wspo-
magających zarządzanie poszczegól-
nymi działami produkcji w gospo-
darstwie. Niektóre z tych programów 
funkcjonują jako platformy interneto-
we z możliwością przechowywania 
danych w chmurze, dzięki czemu ich 
użytkownicy mają do nich dostęp 

z dowolnego miejsca za pomocą kom-
putera, tabletu czy smartfona. Struk-
turę tych programów tworzą moduły, 
w których są przechowywane infor-
macje dotyczące wykonywanych 
zabiegów agrotechnicznych, zuży-
tych środków produkcji jak i ponie-
sionych nakładów finansowych. Na 
podstawie różnego rodzaju informa-
cji programy mogą obliczać koszty 
produkcji dla poszczególnych upraw. 
Część z programów oferuje moduły 
umożliwiające pozyskiwanie oraz 
obróbkę danych z różnego rodzaju 
czujników umieszczonych na polach 
lub zamontowanych w maszynach 
rolniczych. Mogą to być mapy plonu 
jak i dane dotyczące parku maszyno-
wego z systemów telematycznych 
dotyczące m.in. aktualnej i historycz-
nych pozycji GPS wydajności 
maszyn, zużytego paliwa, wysianych 
nasion czy nawozów. Jednocześnie 
w specjalistycznym oprogramowaniu 
można tworzyć mapy aplikacyjne 
wgrywane do terminali pokładowych 
sterujących pracą rozsiewaczy, siew-
ników czy opryskiwaczy. 

dr inż. Jacek Skudlarski
Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie

Elementem integrującym technologie satelitarne oraz cyfrowe rozwiązania są specjalistyczne programy do zarządzania poszczegól-
nymi działami produkcji w gospodarstwie
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List zza szafy
Wysłuchałam wczoraj na poczcie rozmowę 

moich dwóch sąsiadek, które się wzajemnie 
przelicytowywały, która zrobiła więcej przetwo-
rów na zimę.  Nie powiem, ja też robię różne 
przetwory. Obydwoje uwielbiamy marynowaną 
paprykę i sałatkę z cukinii, więc to musi być, 
przydają się pasteryzowane pomidory – otwie-
ram słoik i lu do garnka, pyszna pomidorówka 
gotowa jest w 10 minut. Podobnie szykuję w sło-
ikach buraczki, żeby raz-dwa można był potem 
zrobić barszczyk. No, ogórki i kapusta to rzecz 
jasna, ale te kisimy tradycyjnie w takich nie-
wielkich drewnianych beczułkach. Tylko zej-
dziesz do piwnicy, sięgniesz i masz. Ostatnio 
kapusty kiszonej muszę nawet robić trochę wię-
cej, dwie beczułki zamiast dotychczasowej jed-
nej, bo… Luśka mi ją skutecznie podbiera za 
każdym swoim przyjazdem. Razem z konfitura-
mi wiśniowymi zresztą, których muszę robić 
całkiem sporo, bo i dzieciaki też są zawsze chęt-
ne, żeby ze sobą trochę zabrać gdy przyjadą 
w odwiedziny.

Do wczoraj to mi się wydawało, że owo „cał-
kiem sporo” to jest strasznie dużo, bo walę tych 
konfitur równe 100 słoików. Wczoraj dowiedzia-
łam się, że… to tyle, co nic,, bo każda z tych 
sąsiadek robi co najmniej po 200 słoików róż-
nych przetworów owocowych i to nie 200 sło-
ików w ogóle, ale każdego rodzaju – wiśni, tru-
skawek, malin, agrestu, moreli, śliwek… Rany 
boskie, gdzie one to wszystko trzymają?! I kto to 
zjada?! Też ich jest tylko po dwoje, bo dzieci 
dorosły i wyjechały. No, owszem trochę ze sobą 
zabiorą, ale ile?! To przecież wypada  więcej niż 
słoik na osobę dziennie! Czyżby się przez cały 
rok żywili wyłącznie tymi dżemami?! I jaka to 
robota?! I skąd te owoce?  My mamy swoje 
wiśnie. Ale taka np. Michalakowa wiśni nie ma, 
moreli również, malin u niej także nie widzia-
łam. To co, kupuje to wszystko na targu i do 
domu dźwiga? I jeszcze cukier dźwiga, i słoiki?  
A potem stoi godzinami przy kuchni… 

No, nie? Ja myślałam, że jestem kopnięta 
z tymi swoimi 100 słoikami konfitur (Lusia 
zawsze mawia, podbierając słoiki „że też ci się 
chce!!!”), ale widzę, że do pięt „prawdziwym 
gospodyniom” nie dorastam. Żadnej różnorod-
ności u mnie nie ma i w sumie – malutko jakoś. 
Jak słuchałam tej ich dyskusji, to poczułam się 
tak jakoś głupio.  Po powrocie do domu spyta-
łam nawet starego, czy nie żałuje, że u nas tylko 
konfitury wiśniowe są, że może miałby ochotę 
na morelowe na przykład? A on na to: A wiesz, 
czemu nie, zrobimy sobie naleśniki z dżemem 
morelowym, widziałem w sklepie parę różnych 
rodzajów, jutro kupię.

Uff! Odetchnęłam!
Janka

Grube swetry
Tradycyjnie już o tej porze roku namawiam Was do polubienia 

grubych swetrów.  Stop! Nie tylko do polubienia, ale do własnoręcz-
nego ich zrobienia. Że nie umiesz? Żaden problem. Poproś babcię 
albo jakąś inną starszą kobietę, żeby pokazała Ci najprostszy ścieg 
(kiedyś wszystkie panie dziergały na drutach). Postaraj się o grube 
druty i grubą włóczkę i… zabierz o roboty. Że wyjdzie trochę krzywo? 
Nie szkodzi, a nawet tym lepiej – od razu będzie widać, że to ręko-
dzieło, co w epoce maszynowych dzianin jest cenne. Sama się zdzi-
wisz, jak szybko Ci tego swetra na drutach przybywa, bo czym grub-
szy ścieg, tym robota szybciej leci.

Zwłaszcza, że jeśli chodzi o taką grubaśną dzianinę, to często 
znacznie lepiej poprzestać na bezrękawniku (niektórzy mówią: kami-
zelka), bo takie bardzo grube rękawy  bywa, że z trudem mieszczą się 
pod kurtką, a sam bezrękawnik dostatecznie mocno grzeje.  Co czło-
wiek potrafi docenić w chłodne zimowe wieczory, gdy zmarznięty 
wraca do domu.

Czy wiesz, że…
• Mleko nie wykipi, jeśli na dno garnka  włożysz talerzyk lub brzeg 

garnka wysmarujesz masłem.
• Jaja sadzone udają się najlepiej, gdy wbijamy je na niezbyt roz-

grzany tłuszcz.
• Wyroby z angory nie będą się mechacić, jeśli włożymy je w plasti-

kowej torbie na kilka godzin do zamrażalnika.
• Herbatka z suszonej pokrzywy pomaga walczyć ze stresem i oczy-
ścić organizm z toksyn, natomiast syrop z pokrzywy idealnie 
zwalcza przeziębienia.

• Koronkowe serwetki będą pięknie wyglądały, jeśli po wypraniu  
zanurzysz je w zimnym mleku, a po wyżęciu uprasujesz.
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Przyprawy 
i ich tajemnice

Przyprawy nie tylko poprawiają 
smak potraw. Zawarte w nich skład-
niki dobrze służą naszemu zdrowiu. 
Warto zatem wiedzieć, że:
Tymianek – rozluźnia mięśnie odde-
chowe
Mięta – łagodzi czkawkę
Kurkuma – ma działanie przeciwno-
wotworowe
Imbir – łagodzi nudności
Bazylia – łagodzi gazy i rozstrój 
żołądka
Czosnek – to naturalny środek anty-
septyczny
Pieprz czarny – pomaga w niestraw-
ności
Kozieradka – wypłukuje szkodliwe 
toksyny
Koperek – leczy gazy, kolkę i zgagę
Cynamon – obniża ciśnienie krwi
Goździki – mają działanie przeciw-
bakteryjne
Szałwia – działa antyseptycznie.

Cholesterol – precz!
Nie wnikając w medyczne opisy, powszech-

nie wiadomo, że nadmiar cholesterolu (tego 
„złego”, bo istnieje i „dobry”) w organizmie jest 
bardzo szkodliwy. Co zatem zrobić, żeby tego nie-
pożądanego nadmiaru się pozbyć lub uniknąć? Jeśli sytu-
acja nie jest dramatyczna, tzn. ten nadmiar nie jest jeszcze bardzo groź-
ny, ale takim stać się łatwo może, to najprostszą metodą jest odpowiednia 
dieta, tj. zawierająca produkty, które cholesterol z organizmu „wymiata-
ją” i unikająca tych, które go w nadmiarze dostarczają oraz ruch, który 
zresztą służy zdrowiu w ogóle, nie tylko w przypadku nadmiaru chole-
sterolu. Zasada jest taka, że lepszy jest każdy ruch niż żaden – nie trzeba 
od razu uprawiać wyczynowo jakiegoś sportu, wystarczy codzienna gim-
nastyka poranna i chodzenie pieszo. 

Jeśli zaś chodzi o dietę, to dostarczycielami cholesterolu („złego”)  są 
tłuszcze pochodzenia zwierzęcego (mięso, masło, tłuste mleko, żółte sery) 
– tych należy zatem unikać.  Z kolei jego wymiataczami są produkty 
zawierające węglowodany złożone oraz rozpuszczalny błonnik czyli 
owoce, zboża i warzywa. Jednym z najlepszych wymiataczy jest… owies, 
o czym świadczy chociażby to, że w czasach gdy powszechnie jadało się 
na śniadanie owsiankę, problem nadmiaru cholesterolu praktycznie nie 
istniał. Cóż zatem stoi na przeszkodzie, żeby wprowadzić go do śniadania 
i dzisiaj? Niekoniecznie w postaci zupy mlecznej, będącej zmorą dzieciń-
stwa wielu z nas, ale np. garść płatków owsianych wymieszanych z kilko-
ma łyżkami chudego jogurtu naturalnego i garścią świeżych owoców 
w niczym takiej zupy nie przypomina, a cholesterol goni precz.
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Duszone pomidory są jednym 
z trzech głównych składników popu-
larnej węgierskiej potrawy o nazwie 
lecsó (czytaj: leczo). Dwa pozostałe to 
papryka i cebula. Klasyczne leczo robi 
się z papryki białej (tj. jaśniutko żół-
tej), szpiczastej. U nas, niestety taka 
szpiczasta jest raczej niedostępna, ale 
bywa biała, zaokrąglona. Co ciekawe, 
jest tańsza od innych papryk. Można 
zrobić leczo i z innej papryki, tj. zielo-
nej czy czerwonej, ale… to już nie to. 

W rondlu rozpuszcza się tłuszcz, 
Węgierka-tradycjonalistka użyje smal-
cu wieprzowego, ale może być i olej.  
Na ciepły tłuszcz wrzuca się pokrojo-
ną w półtalarki cebulę, którą dusi się, 
posoliwszy ją, do miękkości. Cebula 
nie może się przypalić, ma być szkli-
sta. Do takiej cebuli dorzuca się pokro-
joną (w dużą kostkę, paseczki – jak kto 
chce) paprykę, pozbawioną gniazd 
nasiennych. Dusi się ją, razem z cebu-
lą, aż zmięknie i puści sok. Jeśli potra-
wa jest zbyt gęsta i grozi przypale-
niem, można (a często – trzeba) dolać 
gorącej wody. Gdy papryka zmięknie, 
do potrawy dorzuca się obrane ze 

skórki, pokrojone pomidory i całość 
dusi się, mieszając, aż pomidory się 
rozpadną (trwa to chwilę). 

Wraz z pomidorami można do 
lecza wrzucić trochę pokrojonej 
w cienkie plasterki kiełbasy. Niektó-
rzy jedzą leczo z jajkiem (gdy już 
gotowe wrzuca się doń 1–2 jajka i mie-
sza), a w niektórych rejonach Węgier 
jada się leczo z kaszką manną (dorzu-
ca się ją razem z papryką, żeby zdąży-
ła zmięknąć).  Dodatki nie są jednak 
konieczne, leczo au naturel (papryka, 

pomidory, cebula) też smakuje 
wyśmienicie. Podaje się je ze świeżut-
kim białym pieczywem, no i można je 
popijać białym winkiem.

Jeśli chodzi o proporcje poszcze-
gólnych składników, to generalnie na 
4–5 papryk bierze się 2–3 średnie 
cebule i 3–4 średnie pomidory, choć 
każda gospodyni ma swoje w tym 
względzie zwyczaje. Trzeba jednak 
pamiętać, że zbyt dużo (proporcjonal-
nie) pomidorów spowoduje, że potra-
wa będzie trochę… kwaśna.

bakteryjne
Szałwia – działa antyseptycznie.

uralnego i garścią świeżych owoców
na, a cholesterol goni precz.
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Miał nadzieję, że będzie sam 
w przedziale. Usadowił się wygodnie 
koło okna, na stoliku rozłożył materia-
ły, które miał do przeczytania i liczył, 
że zrobi to podczas podróży. O ile nikt 
mu nie będzie w tym przeszkadzał. 
Był tego prawie pewien, bo pociąg już 
ruszał ze stacji, gdy… drzwi się nagle 
otworzyły i stojąca w nich kobieta 
powiedziała, odwracając się do tyłu:

– No, chodźcie, chodźcie! Jest 
masa miejsca!

Westchnął na widok dwóch iden-
tycznych kilkuletnich dziewczynek, 
które z chichotem rzuciły się na ławką 
naprzeciwko.

– Czy mógłby mi Pan pomóc wło-
żyć walizkę na półkę?! – zapytała  
kobieta, najwidoczniej babcia bliźnia-
czek, i nie czekając na odpowiedź, 
przesunęła w jego stronę potężną 
walizę na kółkach. 

Ponownie westchnął. Z czyta-
niem materiałów mógł się pożegnać, 
w przedziale na pewno nie będzie 
ciszy. Nie mylił się. Co prawda dziew-
czynki nie były hałaśliwe, ale to 
tylko dlatego, że kobieta wyjęła 
z torby jakąś książeczkę i zaczęła im 
ją czytać. Książka dziewczynki zain-
teresowała, słuchały z zapartym 
tchem, przytulone do babci, ale… on 
też zaczął słuchać. 

Słuchając, mimowolnie przyglądał 
się kobiecie. Było w niej coś znajome-
go. Niepokojąco znajomego. Oczy, 
usta, uśmiech, dłonie… Skąd ją zna? 
Bo przecież zna! Nie, wróć! Nie zna, 
ale ZNAL! To przecież Krystyna. Kry-
styna? Niemożliwe! A jednak! Gdy 
sięgnęła ręką do czoła, by odgarnąć 
opadające na oko włosy, nie miał już 
wątpliwości. To Krystyna.

Krystyna, Krysia, Krysieńka… 
Kochał ją, a ona kochała jego. Plano-
wali ślub… Telegram o śmierci ojca 
otrzymał gdy Krysi nie było w domu, 
bo wyjechała na kilka dni do ciotki. 
Nie było tam telefonu, więc nie mógł 
jej zawiadomić, że nagle wyjeżdża. 
I właściwie nikomu nie powiedział, 
co się stało, bo koledzy gdzieś się aku-
rat rozpierzchli, a siostry Krystyny, 
Anety też nie zastał w domu. Postano-
wił, że trudno, musi jechać, zadzwoni 
do Krysi z domu. 

Niestety, gdy dotarł do rodzinnego 
domu, okazało się, że w całej wsi nie 
ma czynnego telefonu, a spraw do 
załatwienia – mnóstwo. Siły nie było, 
żeby się wyrwał do miasteczka. 
W efekcie zadzwonił dopiero po 
dwóch tygodniach. Telefon przyjęła 
Aneta, która nie słuchając go, powie-
działa, że jest świnia, łobuz ostatni, że 
jak mógł tak wykiwać Krysię i żeby się 
jej na oczy nie ważył więcej pokazać. 
Po czym trzasnęła słuchawką. Kolejne 
próby dodzwonienia się były nieuda-
ne. Monotonny głos informował, że 
„nie ma takiego numeru”.

Tak się złożyło, że musiał pozostać 
na wsi. Akurat zaczynały się żniwa, 
więc po swoje rzeczy do miasteczka, 
gdzie mieszkała Krystyna, mógł poje-
chać dopiero po trzech miesiącach. 
Tam dowiedział się, że Krystyna już 
tu nie mieszka. Wyszła za mąż i wyje-
chała z mężem. Koledzy nie wiedzieli 
dokąd, ale poinformowali go, że może 
nie tyle ona, co jej siostra psy na nim 
wieszała. Rodzice dziewczyn nie 
wpuścili go za próg i postraszyli, że 
jak znowu się pojawi, to psami 
poszczują.

Co miał robić? Wrócił do siebie. Po 
paru latach się ożenił, żona niedawno 
zmarła, dzieci nie mieli, choć marzył 
o córeczce. Dałby jej na imię Krysty-
na…

Dojeżdżając do swojej stacji spako-
wał papiery do teczki, założył płaszcz 
i ruszył w stronę drzwi.

– Do widzenia! – powiedział.
– Do widzenia! – odpowiedziały 

chórem dziewczynki. Ich babcia nie 
odezwała się.

    *      *      * 
Poznała go, gdy umieściwszy jej 

walizkę na półce, usiadł naprzeciwko 
i uśmiechnął się. Ten uśmiech pozna-
łaby na końcu świata. Kochała go. To 
znaczy kochała jego, Macieja, ale i ten 
jego uśmiech też. Miała 18 lat i nie 
widziała poza nim świata. I rodzice, 
i starsza siostra Aneta usiłowali wybić 
go jej z głowy. Że przybłęda, że prosty 
chłopek, że stać ją na kogoś lepszego. 
Nie chciała ich słuchać. Jej cały świat 
to był właśnie Maciej. Tym większe 
było jej przerażenie gdy wróciwszy po 
kilku dniach pobytu u ciotki do domu, 

okazało się, że Maciej… zniknął. Nikt 
nie wiedział, co się z nim stało, 
a rodzice i siostra sączyli swój jad – 
a nie mówiliśmy!

Była zrozpaczona, tym bardziej, 
że… była w ciąży. Nie zdążyła o tym 
Maćkowi powiedzieć, to miała być 
niespodzianka, a tymczasem… Nie 
widziała dla siebie dalszego życia! 
I nie wykluczone, że zrobiłaby coś 
głupiego gdyby rodzice, ucieszeni 
zniknięciem Macieja, nie zaczęli jej 
gwałtownie swatać z dawno upatrzo-
nym kawalerem. Szast-prast i ani się 
obejrzała, jak została mężatką. Wesele 
było wspaniałe, a zaraz potem wyje-
chała razem z mężem do Szczecina.

Edward… Cóż, Edward był sporo 
od Krysi starszy, stateczny, spokojny 
i chyba kochał swoja młodą żonę, bo 
nieba był jej gotów przychylić. Zwłasz-
cza gdy dowiedział się, że będą mieli 
dziecko. 

Marzenkę pokochał od pierwszego 
wejrzenia i chuchał na nią i dmuchał, 
bo zawsze drżał o jej zdrowie. Taka 
była bowiem delikatna… Jak to wcze-
śniak.

Wcześniak! – Krystyna uśmiech-
nęła się w duchu. Ani Edward, ani jej 
rodzice nigdy nie zorientowali się, że 
Marzenka jest córką Macieja. Może 
Aneta coś podejrzewała, ale trzymała 
buzię na kłódkę. Na szczęście mała 
była podobna do Krysi, tylko uśmiech 
miała po swoim ojcu, ale kto pamię-
tał, jaki uśmiech miał Maciej?! No, 
poza Krystyną oczywiście. Zawsze 
gdy zamykała oczy, widziała Macieja 
i ten jego uśmiech właśnie.

Przez kilka lat dręczyło ją, co się 
z nim stało? Nie wierzyła rodzicom 
i siostrze, że ją po prostu rzucił. 
Czuła, że to nie tak, że coś musiało się 
stać. Ale co? Potem powoli ta udręka 
zniknęła. Edward był troskliwy 
Marzenka kochana. Żyło im się 
dobrze. Kilka lat temu Edward zrobił 
z niej wdowę, ale zaraz potem urodzi-
ły się wnuczki, którymi z entuzja-
zmem się zajęła. I już prawie wcale 
nie myślała o Macieju. Aż do dzisiaj.

Nie powiedziała mu „do widze-
nia”, gdy wychodził z przedziału. Bo 
i po co?

Ewa Kłosiewicz

Spotkanie?
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wieści…wieści…

Owczy fryzjer
Tegoroczna Agropromocja 2019 w Nawojowej była, bio-

rąc pod uwagę statystykę, jedną z największych imprez  
w 29-letniej historii wystaw rolniczych w Małopolsce.  
Wśród licznych konkursów ogromne zainteresowane wzbu-
dził  IX Finał Mistrzostw Polski w Strzyżeniu Owiec meto-
dą tradycyjną. Rywalizacja była zacięta, liczył się nie tylko 
czas ostrzyżenia delikwentki, ale także dokładność strzyże-
nia oraz jak najmniejsza liczba skaleczeń. Najlepszym 
owczym fryzjerem okazał się Adrian Łaś z Gronia, który 
w dogrywce wyprzedził Marka Wilczka, też z Gronia.  

A gdy fryzjerzy swe zmagania zakończyli, dopingują-
cy ich kibice wzięli udział w konkursie picia żętycy na 
czas. Nie podano, kto najszybciej pokonał kufel tego 
napoju.

DORADCA
Pismo Małopolskiego ODR w Karniowicach

Święto Leszcza
Transgraniczny Festyn 

Rybny czyli XVII już Święto 
Leszcza odbyło się 
w Nowym Warpnie 10 sierp-
nia br.. Od rana trwał kon-
kurs wędkarski – zwycięzca 
wyciągnął 4,515 kg ryb 
z Zalewu, powodzeniem 
cieszyła się wystawa malar-
ska Stanisława Linkiewicza, oraz stoisko KGW Brzózki, 
gdzie serwowano różne pyszności. Na główny konkurs 
kulinarny przygotowano aż 9 potraw z leszcza (wygrał 
Szymon Kłosiński swym Rosołem Nowowarpieńskim 
z wkładką). Coroczną atrakcją była zupa rybna przygoto-
wywana tradycyjnie przez Grażynę Kiragę, a o jej  powo-
dzeniu świadczy fakt, że  przygotowano jej (i spożyto!) 
w tym roku 200 litrów. Współorganizatorem imprezy była 
partnerska gmina Ahlbeck.

ZACHODNIOPOMORSKI MAGAZYN ROLNICZY
Pismo Zachodniopomorskiego ODR w Barzkowicach

Samodzielnie ubić masło
To jest możliwe w należącej do Sylwi Ostrowskiej 

Zagrodzie Edukacyjnej Marianówek, położonej u podnóża 
Gór Sowich, która zdobyła właśnie tytuł Najlepszej zagro-
dy edukacyjnej z Dolnego Śląska. W zagrodzie prowadzona 
jest dla dzieci szkolnych i przedszkolnych edukacja 
w zakresie ekologii oraz funkcjonowania gospodarstwa 
rolnego. Dzieci tutaj nie tylko zwiedzają, oglądają i słucha-
ją. Mogą wydoić krowę, zemleć na żarnach zboże na mąkę, 
prać na tarze, ubijać masło w drewnianej maselnicy albo 
upiec rogaliki. Jest pysznie, wesoło i pożytecznie.

ROLNICZY RYNEK
Pismo Dolnośląskiego ODR we Wrocławiu 

Postawił na soję
Dariusz Łuba ze wsi Młynik w gminie Śniadowo już 

6 lat temu postawił  na własne białko i rozpoczął uprawę 
soi.  Zadecydowały o tym wysokie ceny śruty sojowej 
oraz… ciekawość, jak to będzie. Okazało się, że – całkiem 
nieźle, a nawet lepiej. Od początku uprawia odmianę Mer-
lin, której w zeszłym roku (to był rekord!) zebrał 4 tony.

WIADOMOŚCI ROLNICZE
Pismo Podlaskiego ODR w Szepietowie

Polskie winnice
Ocieplenie klimatu oraz pojawienie się odmian  przy-

stosowanych do uprawy w naszym klimacie  wpłynęło na 
wzrost zainteresowania wprawą winorośli w Polsce. 
Zwłaszcza że przepisy pozwalające rolnikowi na produkcje 
i sprzedaż wina wyprodukowanego z własnych owoców 
stwarzają szansę na rozwój a także alternatywne źródło 
dochodów. Wychodząc naprzeciw tym nowym trendom 
grupa rolników z woj. łódzkiego uczestniczyła we wrze-
śniu br. w wyjeździe studyjnym pn. „Zakładanie plantacji 
winorośli – produkcja wina i soków szansą na rozwój dla 
gospodarstw z woj. łódzkiego”.  Podczas swej podróży po 
Podkarpaciu odwiedzili cztery tamtejsze winnice.

RADA
Pismo Łódzkiego ODR w Bratoszewicach
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Poziomo: 1) małpka z Ameryki Południowej, 7) germań-
skie imię żeńskie, 10) zadra, 11) mebel w kuchni, 
13) lokum dla bydła, 14) czasopismo, które ukazuje się 
dwanaście razy w roku, 15) obrazek, 16) czarna w komi-
nie, 17) groźna choroba zakaźna, 19) kamień w pasemka, 
22) Nawałka lub Ferency, 24) imiennik Dymszy, 26) rzew-
na kropla, 27) skrzyżowanie nitek, 28) duży garnek żela-
zny, 30) zimna ... – w połowie maja, 32) hobby z rybami, 
36) próżniak, 39) owoc grochu, 40) ... orna, 41) najwyższe 
w Europie, 42) obrzucanie kogoś obelgami, znieważanie
43) pozycja gimnastyczna z nogą do przodu, 44) pluszo-
wa zabawka, 45) trujący w eternicie.
Pionowo: 1) roślina uprawna z kolbami, 2) Kinga... (gra 
Natalię, gospodynię na plebanii księdza Mateusza), 

3) mroczne lokum fotografa, 4) czubek buta, 5) materiał 
na garnitury, 6) przedmiot, 7) sobek, 8) dziecięcy kurort 
u podnóża Gorców, 9) pisklęta przy kwoce, 12) tygodnik 
Urbana, 18) miasto z krzyżackim zamkiem, 20) lektura do 
śniadania, 21) „..., to nie wypada”, 23) lasek z sosenkami
25) ... i łowy – tytuł IV księgi „Pana Tadeusza”, 28) papu-
guje styl bycia, 29) łodyga kapusty, 31) tłusty owoc z tro-
pików, 33) linia w geometrii, 34) mała, spłaszczona kość 
wchodząca w skład stawu kolanowego, 35) tiulowa zasło-
na przy kapeluszu, 37) Yb dla chemika, 38) zboże, przy-
smak koni.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, 
uporządkowane od 1 do 27, utworzą rozwiązanie. Prosimy 
przesyłać je wyłącznie mailem: redakcja@eZagroda.pl. 

KRZYŻÓWKA

Tadeusz Głupczyk





 

Mamy tu wszystko...

 www.sgb.pl/mobilne

800 888 888



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /POL <FEFF005B004E006100200070006F006400730074006100770069006500200027005B004A0061006B006F015B01070020006400720075006B006100720073006B0061005D0027005D00200055007300740061007700690065006E0069006100200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F300770020005000440046002000700072007A0065007A006E00610063007A006F006E00790063006800200064006F002000770079006400720075006B00F30077002000770020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E002000200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F017C006E00610020006F007400770069006500720061010700200077002000700072006F006700720061006D006900650020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000690020006E006F00770073007A0079006D002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B005700790073006F006B006100200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0107005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


