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W grudniu ub. roku wręczono 
prestiżową nagrodę naukową Agro-
BioTop, przyznawaną przez Komitet 
Biotechnologii Polskiej Akademii 
Nauk, której laureatką została dr 
Marta Grech-Baran. To coroczna 
indywidualna nagroda pieniężna, 
przyznawana przez niezależną kapi-
tułę, fundowana przez firmę Bayer.

– Pani dr Marta Grech-Baran uzy-
skała nagrodę za zidentyfikowanie 

genu odporności ziemniaka na infekcje 
wirusem Y – mówi prof. dr hab. Maciej 
Żylicz. Jest to pierwszy, bardzo ważny 
krok do otrzymania roślin odpornych 
na wirusy Y. Wirusy te (zwane także 
PVY) atakują nie tylko uprawy ziem-
niaków, ale także tytoniu i pomidorów, 
przynosząc ogromne straty w rolnic-
twie na świecie, w tym w Polsce.

Wirus ziemniaka Y to jeden z głów-
nych patogenów, odpowiedzialnych 

za gigantyczne straty w plonach ziem-
niaka: od 10 do nawet 80% wysokości 
plonu, w zależności od roku i odmia-
ny. Problem ten występuje zarówno 
w Polsce, jak i innych krajach. Opisa-
no kilka strategii obronnych, wiodą-
cych do nabycia przez rośliny odpor-
ności na infekcję PVY. Jedna z nich, 
która ma największy potencjał w upra-
wie ziemniaka, nazywana jest odpor-
nością krańcową i manifestuje się cał-
kowitym zahamowaniem namnażania 
się PVY. Izolacja genu Rysto umożliwi 
poznanie molekularnego podłoża zja-
wiska, a także wprowadzenie tej cechy 
do wielu odmian ziemniaka, natural-
nie podatnych na infekcję PVY. W dal-
szej przyszłości – możliwe jest rozsze-
rzenie zastosowania odporności na 
inne gatunki, takie jak papryka, pomi-
dor, oberżyna. 

Bez wątpienia jest to odkrycie 
naukowe na skalę światową, o poten-
cjalnie dużym znaczeniu ekonomicz-
nym. Jest ono też przedmiotem zgło-
szenia do amerykańskiego urzędu 
patentowego.

Bernard Żur, Krzysztof Hunaj, Aleksander Owczarek i Jarosław Kuchta z meda-
lami targów Polagra-Premiery przyznanymi za pszenicę jarą Jutrzenka oraz za 
jęczmień jary Fajter

Małopolska Hodowla Roślin to jedna 
z największych firm hodowlano-nasien-
nych w kraju, a materiał siewny dostarcza 
na rynek nieprzerwanie od 1872 roku. 
Aktualnie ma zarejestrowanych 91 
odmian roślin rolniczych w 24 gatun-
kach.

W trakcie targów Polagra-Premiery 
złotymi medalami uhonorowano dwie 
odmiany wyhodowane w MHR. Prierwsza 
z nich to pszenica jara Jutrzenka – odmia-
na o bardzo stbilnych plonach nawet 
w suchych latach. Charakteryzuje się też 
wysoką odpornością na choroby. Rośliny 
są średniej wysokości i małej skłonności 
do wylegania. Wcześnie dorzewa. Jest 
szczególnie przydatna do mniej intensyw-
nej technologii uprawy.

Drugą nagrodzoną odmianą pochodzą-
cą z Małopolskiej Hodowli Roślin jest 
jęczmień jary Fajter. To roślina dająca 
wysoki plon (98–104% wzorca) o bardzo 
dobrej zdrowotności. Charakteryzuje się 
znacznie lepszą odpornością na okresowe 
susze. Ma wysoką odporność mączniaka, 
plamistości, pasiastość liści i rdzę.

Warto inwestować w naukę

Medale dla Małopolskiej Hodowli Roślin
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Ochrona dla soi
Wszystkich uprawiających soję z pewnością ucieszy wiadomość, że firmie 

Syngenta udało się rozszerzyć rejestrację zaprawy Maxim® 025 FS o tę właśnie 
uprawę. Środek ten ma szeroką rejestrację pozwalającą na zaprawienie nie 
tylko zbóż, ale i nasion: grochu, fasoli, bobiku, łubinu, peluszki, soczewicy, 
ciecierzycy czy słonecznika. Jest on bardzo skuteczny w szerokim spektrum 
zwalczanych chorób grzybowych, w tym m.in. zgorzeli siewek. Substancja 
czynna zawarta w preparacie jest pochodną naturalnego antybiotyku i zapew-
nia skuteczność zwalczania chorób przy całkowitym bezpieczeństwie dla 
rośliny uprawnej. Dodatkowo, zastosowana w zaprawie unikatowa formuła M 
gwarantuje szybkie i precyzyjne pokrycie ziarniaków, eliminując ryzyko ich 
sklejania i minimalizując osypywanie się. Tym samym zapewnia nie tylko 
skuteczną ochronę przed chorobami odglebowymi, ale także szybsze wschody 
i dobre przezimowanie roślin. Obecnie Maxim® 025 FS jest jedyną zaprawa na 
polskim rynku, którą można stosować w soi. 

W forum zorganizowanym przez 
Polski Związek Producentów Roślin 
Zbożowych, Związek Producentów 
Kukurydzy oraz Federację Branżo-
wych Związkow Producentów Rol-
nych wzięli udział zarówno rolnicy 
jak i naukowcy. To bardzo ważne. 
Dawniej przepływ informacji z nauki 
do praktyki zajmował dużo czasu. 
W dzisiejszym świecie nie można 
tego rokładać na lata. Wygra ten, kto 
będzie wiedział więcej, wcześniej, 
ten kto szybciej dostosuje się do 
nowych warunków. Dotyczy to 
samych rolników ale i ludzi stano-
wiących ramy prawne funkcjonowa-
nia rolnictwa. I coraz częściej ci 
ostatni nie są w stanie sprostać 
wyzwaniom współczesnego rolnic-
twa.

Do wielu niedogodności i zagro-
żeń zdążyliśmy się już przyzwycza-
ić. Na niektóre praktycznie nie 
mamy wpływu, jak chociażby trwa-
jąca w najlepsze wegetacja (koniec 
stycznia) czy kłopoty z odpowiednią 
ilością opadów. Ale w szybko zmie-
niających się warunkach (szczegól-
nie klimatycznych) niekiedy zacho-
wujemy się tak jakby świat stał nie-
ruchomo. Przykładowo, wprowadza-
my ograniczenia w terminie stoso-
wania nawozów azotowych. Okazuje 
się jednak, że terminy ustalone 
wczoraj, dziś są przekleńswem dla 
rolników. Wegetacja nie zważa na 
ustaloną przez urzędników datę 
i roślina musi czekać na składniki 

pokarmowe aż przepisy na to zezwo-
lą. Rolnik, żeby produkować musi 
być elastyczny. Ale czy tego samego 
nie powinniśmy wymagać od ludzi 
stanowiących prawo? W sąsiednich 
krajach potrafią szybko reagować na 
zmieniające się warunki klimatycz-
ne. A u nas?

Kolejny przykład – import żywno-
ści spoza Unii – czytaj z krajów, 
w których nie obowiązują restrykcje 
w stosowaniu niektórych środków 
ochrony roślin. Czy takie same regu-
ły nie powinny obowiązywać wszyst-
kich producentow, którzy chcą tu 
sprzedawać żywność? Odpowiedź 

wydaje się oczywista, ale jak się oka-
zuje, nie dla wszystkich. 

Problemów, o których dyskutowa-
no w trakcie Forum niestety jest 
znacznie więcej. Czy możemy je roz-
wiązać? Nie, to złe pytanie. Prawidło-
we powinno brzmieć, czy możemy 
sobie pozwolić na to, aby ich nie roz-
wiązywać? Istnieje przecież minister-
stwo odpowiedzialne za rolnictwo, 
mamy dużą grupę posłów w Parla-
mencie Europejskim. Mamy wreszcie 
komisarza ds. rolnictwa – Janusza 
Wojciechowskiego. Może od czasu do 
czasu warto powiedzieć – spraw-
dzam.

Forum producentów zbóż
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Po 37 latach pracy, 
w tym 15 latach na czele 
struktur John Deere w Pol-
sce, Mirosław Leszczyński 
przechodzi na emeryturę. 
Na stanowisku prezesa 
Zarządu John Deere Polska 
zastąpi go Marko Bor-
wieck, związany z tą marką 
od 2001 r. Ostatnio pełnił 
funkcję Used Equipment 
Managera na Region 2, 
obejmujący całą Europę, 
Wspólnotę Niepodległych 
Państw, Afrykę Północną 
oraz Bliski i Środkowy 
Wschód. Głównym zada-
niem nowego kierownic-
twa będzie implementacja 
nowej strategii regionalnej 
marki John Deere, która 
obejmie cały Region 2. 
Dilerzy muszą przygoto-

wać się do świadczenia coraz bardziej zaawanso-
wanych technologicznie usług, w tym telema-
tycznych, dla coraz bardziej profesjonalnych 
klientów, operujących coraz bardziej wyrafino-
wanym sprzętem na zwiększających się areałach. 
Konsolidacja gospodarstw czy automatyzacja 
pracy sprawia, że klienci coraz więcej będą 
wymagać od dilerów marki. Potrzeba budowania 
dużych parków maszyn zastępczych, zwiększa-
nie szybkości reakcji serwisu, czy świadczenia 
zaawansowanych usług rolnictwa precyzyjnego 
itd. powoduje, że za kilka lat zadaniu podołają 
tylko duże podmioty odpowiednio przygotowane 
pod kątem kadrowym, sprzętowym, technolo-
gicznym i finansowym. (JP)

Zmiana prezesa

Mirosław Leszczyński

Marko Borwieck

Firma BIN powstała w maju 1990 roku dając początek ery pro-
dukcji silosów zbożowych w Polsce. 

Głównym kierunkiem produkcji stały się płaskodenne silosy 
zbożowe z aktywną wentylacją i możliwością długoterminowego 
przechowywania zbóż bez strat jakościowych. Stopniowo rozsze-
rzano produkcję o urządzenia załadowcze i rozładowcze. W trosce 
o wysoką jakość składowanego materiału i z uwagi na procesy 
zachodzące w magazynowanym ziarnie wprowadzono mierniki 
temperatur oraz rozwinięto produkcję wentylatorów do wentylacji 
ziarna. Kolejnym kierunkiem rozwoju stały się urządzenia do pro-
dukcji i przechowywania pasz w gospodarstwach wykorzystują-
cych zboża na potrzeby własnej produkcji zwierzęcej. 

Rosnące oczekiwania zarówno producentów rolnych jak i punk-
tów skupu ziarna sprawiły, że firma zajęła się kompleksową budo-
wą obiektów magazynowych o dużej pojemności. W tym celu 
podjęto prace nad silosami płaskodennymi z blachy falistej, z któ-
rych największy ma mieć ładowność 5000 ton, 19 metrów średnicy 
i 26 metrów wysokości. Pierwsze sztuki takich silosów już zostały 
zmontowane u klientów. Silosy ze znakiem BIN można spotkać 
praktycznie w całej Europie. Ich łączna pojemność to ponad 6 mln 
ton. (KP)

Żuraw dla Łukometu
Złote Żurawie – to nagrody przyznawane wyróżniającym się produktom 

eksponowanym na Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie. W tym roku 
jeden z nich „wylądował” w Łukomecie. To działająca od 1981 roku firma, spe-
cjalizująca się w urządzeniach do nawadniania upraw polowych. Żurawia 
przyznano za deszczownię Łukoma-E 50-210/230. Można stosować ją w upra-
wach rolniczych, warzywniczych, szkólkarskich o powierzchni do 8 ha. Przy-
stosowana jest do współpracy z niskociśnieniowym zraszaczem konsolowym o 
szerokości roboczej 22 m. Metalowa konstrukcja jest ocynkowana ogniowo. 
Mimo że masa urządzenia wynosi 380 kg można nim manewrować ręcznie w 
warunkach polowych. Sterownik deszczowni umożliwia programowanie nie-
zbędnej ilości opadu z milimetrową dokładnością. Urządzenie nadzoruje pręd-
kość deszczowania, stale mierzy i koryguje rzeczywistą prędkość zwijania rury 
z prędkością zadaną. Wbudowany moduł GSM umożliwia obserwację stanu 
nawadniania oraz kontrolę parametrów poprzez SMS. Sterownik może współ-
pracować z trzema numerami telefonów jednocześnie. 

30 lat BIN

Paulina Krzemińska – wiceprezes Zarządu BIN Sp. z o.o.
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Żużel w rolnictwie?

Pod koniec grudnia ub.r. w Cen-
trum Wystawienniczo-Kongresowym 
w Opolu odbył się uroczysty premie-
rowy pokaz ciągnika Magnum 380, 
przedstawiciela najnowszej serii cią-
gników Magnum AFS Connect marki 
Case IH, obejmującej pięć modeli 
o mocy 280, 310, 340, 380 i 400 KM. 
Wszystkie są napędzane sześciocylin-

drowymi silnikami Cursor 9 o pojem-
ności 8700 cm3. W układzie przenie-
sienia napędu zastosowano przekład-
nię bezstopniową CVX Drive, umożli-
wiającą płynną zmianę prędkości 
jazdy ciągnika w zakresie od 0 do 40 
km/h. Dwa największe modele serii 
mogą być wyposażone w półgąsieni-
cowy układ jezdny Rowtrac. Ciągniki 

nowej serii Magnum mają mocno 
odświeżoną kabinę z nowymi drzwia-
mi na całej długości oraz systemem 
wejścia bezkluczykowego. Dobrze 
znane rozwiązania stosowane przez 
Case IH, takie jak wyświetlacze infor-
macyjne na słupku, podłokietnik 
Multicontroller czy wyświetlacz AFS, 
zostały udoskonalone z myślą o jesz-
cze większym komforcie obsługi. 
Wyrazem nowoczesnego kierunku 
rozwoju marki Case IH jest fakt, że 
w nowej serii Magnum AFS Connect 
po raz pierwszy wykorzystana została 
technologia autonomicznego pojazdu 
koncepcyjnego (ACV). System opera-
cyjny AFS Vision Pro umożliwia ste-
rowanie wszystkimi elementami rol-
nictwa precyzyjnego, ustawieniami 
ciągnika oraz łącznością ze zintegro-
wanymi rozwiązaniami. Dzięki zasto-
sowanym w ciągnikach tej serii naj-
nowszym rozwiązaniom telemetycz-
nym użytkownicy i zarządzający flotą 
maszyn będą mogli bezprzewodowo 
przesyłać informacje między ciągni-
kiem, telefonem, tabletem lub kom-
puterem w gospodarstwie. 

(JP)

Polska premiera ciągnika

Od 2020 roku, znana wszystkim 
rolnikom firma Syngenta zadebiutu-
je na... torach żużlowych. A to za 
sprawą Mirosława Jabłońskiego, 
startującego w barwach klubu Orzeł 
Łódź. Warto zauważyć, że to pierw-
sza w Polsce firma z branży rolnej, 
która zdecydowała się na współpra-
cę z zawodnikiem żużlowym.
Żużel to dynamiczny, emocjonu-

jący, a jednocześnie nieprzewidy-
walny sport. Wiemy, że to właśnie 
takich emocji szukają w wolnym 
czasie m.in. polscy rolnicy i dlatego 
– jako firma postanowiliśmy wes-
przeć rozwój właśnie tej dyscypliny 
– opowiada Marek Łuczak, prezes 
Syngenta Polska. – Wybraliśmy Miro-
sława Jabłońskiego, bo wierzymy, że 
za sprawą zarówno jego talentu, 
ambicji, umiejętności jak i doświad-
czenia, ma przed sobą jeszcze wiele 
udanych startów i z pewnością wnie-
sie pozytywną energię do drużyny 

Orła Łódź. Jednocześnie cieszymy 
się, że jeden z najbardziej rozpozna-
walnych żużlowców w Polsce będzie 
twarzą naszych dwóch produktów – 
Turbo Pak oraz Maxim Power. Zarów-

no Syngenta Polska, jak i polscy rol-
nicy, będą teraz mocno trzymać 
kciuki i bacznie śledzić występy 
Mirosława Jabłońskiego w nadcho-
dzącym sezonie.
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Kapituła złożona z 20 dziennika-
rzy reprezentujących fachowe czaso-
pisma rolnicze z 11 krajów przyznała 
prestiżowy tytuł „Maszyny Roku 
2020” nowemu ciągnikowi John Deere 
7R. Zdaniem członków kapituły, na 
szczególną uwagę zasługuje nowa 
koncepcja wykorzystania mocy do 
373 KM w kompaktowej i lekkiej kon-
strukcji, dzięki czemu ciągnik dosko-
nale sprawdza się zarówno w cięż-
kich pracach polowych, jak i w trans-
porcie. Na werdykt kapituły wpłynęło 
również to, że w nowym modelu 
zastosowano nowoczesne technolo-
gie mające wpływ na bieżącą pracę 
i komfort operatora: 
–  nową kabinę, wyposażoną 

w Commmand PRO i kilka innych 
kluczowych funkcji, które wyty-
czają nowe standardy w zakresie 
komfortu operatora,

–  system AutoTrac w sieci, oferują-
cy klientom zewnętrzne rozwiąza-
nie do planowania i wdrażania 
istotnych informacji z systemem 
naprowadzania w Centrum Ope-

racyjnym, dodatkowo klient korzy-
sta z 5-letniego darmowego bez-
przewodowego transferu danych,

–  system AutoSetup (dostępny 
będzie pod koniec 2020 r.), oferu-
jący rewolucyjne rozwiązanie 
zapewniające oszczędność czasu, 

które za jednym naciśnięciem 
przycisku umożliwia łatwe skonfi-
gurowanie maszyny, narzędzia 
ISOBUS, z uwzględnieniem 
danych dotyczących zadania, 
zabiegów agrotechnicznych 
i naprowadzania. (JP)      

W tym roku do HR Smolice trafiły 
medale za pszenicę oraz kukurydzę.

Pszenica Jarlanka to odmiana jara 
o bardzo wysokim potencjale plono-
wania. W badaniach COBORU w 
latach 2015–2017 zajmowała drugie 
miejsce.  Charakteryzuje się dobrą 
odpornością na rdzę żółtą, choroby 
podstawy źdźbła oraz mączniaka. 
W doświadczeniach odmianowych 
COBORU w mieszankach zbożowych 

w 2018 roku wraz z jęczmieniem 
jarym Rubaszek, odmiana osiągnęła 
w prawie wszystkich stacjach prowa-
dzących doświadczenia wyniki 
powyżej wzorca

Medal otrzymała również kukury-
dza SM Kurant – FAO 250. Wyróżnio-
na została Złotym Medalem Targów 
Poznańskich oraz Złotym Medalem 
– Wybór Konsumentów.  Ta zareje-
strowana w 2017 r. odmiana dzięki 

unikalnej kompozycji genetycznej, 
znakomicie łączy cechy ilościowe 
i jakościowe. Cechują ją bardzo duża 
niezawodność  plonowania w zmien-
nych warunkach pogodowych oraz 
wyjątkowa tolerancja na stres niedo-
boru wody w glebie latem, w okresie 
kwitnienia. Nadaje się do uprawy na 
wszystkich glebach, także mozaiko-
wych.

LB

Jarlanka i Kurant wśród najlepszych

Maszyna Roku 2020
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Nowatorska formuła

Wapno bi calc+ to innowacyjne 
granulowane wapno węglanowe 
zawierające pożyteczne bakterie 
z rodzaju Bacillus sp. w koncentracji 
200x106 JTK·g-1. Jest nawozem ekolo-
gicznym całkowicie bezpiecznym dla 
zwierząt, roślin i organizmów glebo-
wych. Nawóz ten szybko i bezpiecz-
nie podnosi pH gleby, dostarcza wap-
nia niezbędnego do prawidłowego 
rozwoju roślin, stymuluje plonowa-
nie roślin  oraz ogranicza negatywne 
oddziaływanie patogenów na rośliny 

oraz wzmacnia odporność roślin na 
choroby powodowane przez grzyby 
i bakterie. 

Bi calc+ to innowacyjne granu-
lowane wapno węglanowe. Działa 
szybko i długofalowo oraz nie ulega 
szybkiemu wypłukiwaniu. Poprawia 
pH gleby oraz jej właściwości sorp-
cyjne, reguluje właściwości buforo-
we gleby oraz przyczynia się do 
szybkiego odtworzenia struktury 
gruzełkowatej gleby. Uruchamia też 
uwstecznione i zalegające w glebie 

pierwiastki mineralne. Znacznie 
przyspiesza rozkład materii orga-
nicznej. Przeciwdziała występowa-
niu chorób fizjologicznych u roślin, 
np. gorzkiej plamistości podskórnej 
jabłek, suchej zgniliźnie wierzchoł-
kowej papryki i pomidora, wzmac-
nia odporność roślin na inne choro-
by, stymuluje plonowanie roślin 
uprawnych. Korzystnie wpływa na 
cechy jakościowe plonu ogranicza-
jąc niekorzystne skutki suszy dla 
roślin.  (LB)

Polska firma biotechnologiczna Greenland Technologia EM została dystry-
butorem dolistnego nawozu azotowego Efficie-N-t 28 holenderskiego produ-
centa Agro-vital. To płynny nawóz azotowy na bazie polimerów mocznika 
o zmiennej długości. Dzięki tej nowatorskiej formule nawozu azot w formie 
amidowej uwalniany jest sukcesywnie przez okres od 6 do 8 tygodni. Rozło-
żenie w czasie pobierania azotu nie powoduje gwałtownego wzrostu roślin, 
skutkującego osłabieniem ścian komórkowych i obniżeniem odporności 
roślin, z czym mamy często do czynienia w przypadku zastosowania standar-
dowych nawozów na bazie azotanów. 

Efficie-N-t 28 jest też wyjątkowo wydajnym nawozem – 20 l tego nawozu 
odpowiada 150 kg standardowego nawozu azotowego typu CAN. Zastosowa-
na formuła pozwala na pełne i stabilne wykorzystanie azotu przez rośliny 
niezależnie od pogody. Nawóz świetnie przylega do liści i nie powoduje popa-
rzeń. 

Skuteczność i efektywność Efficie-N-t 28 została potwierdzona w niezależ-
nych badaniach polskich i brytyjskich. Wpływ na plonowanie obserwowany 
jest zarówno w wielkości plonu, MTZ, jak i jakości ziarna (wyższej zawartości 
białka). Preparat zabezpiecza potrzeby azotowe rzepaku, kukurydzy, pszenicy 
oraz warzyw okopowych. Szczegółowych informacji o tym produkcie udzie-
lają doradcy firmy Greenland. Kontakt można znaleźć na stronie emgreen.pl  

Innowacyjne wapno
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Concordia Polska spółką akcyjną

Na listopadowych  targach Agri-
technica w Hanowerze firma CLAAS 
trzykrotnie otrzymała nagrodę 
„Maszyna Roku 2020”. W kategorii 
kombajnów zbożowych wyróżniono 
nią kombajny LEXION 8000 i 7000 
z nowym systemem omłotu APS 
SYNFLOW HYBRID. Nagrodzone 
modele dysponują mocą 790 KM, 
która wprowadza je do nowej klasy 
wydajności. Intuicyjna koncepcja 
obsługi i nowa kabina zapewniają 
najwyższy poziom komfortu. DYNA-
MIC POWER dostosowuje moc silni-
ka do warunków pracy i oferuje mak-
symalną oszczędność paliwa. W kate-
gorii sieczkarni polowych laur zwy-
cięzcy przypadł w udziale serii Jagu-
ar 900. Jaguar 990 zwiększa maksy-
malną moc silnika w serii 900 do 
925 KM. Dzięki CEMOS AUTO PER-
FORMANCE sieczkarnia Jaguar 
utrzymuje ustawioną prędkość obro-

tową silnika na stałym poziomie 
i reguluje moc silnika oraz prędkość 
jazdy w zależności od masy plonu. 
Wraz z rosnącą masą najpierw zwięk-
sza się moc silnika, po czym zmniej-
szona zostaje prędkość jazdy. Przy 
mniejszej masie plonu moc silnika 

jest automatycznie redukowana. 
Umożliwia to utrzymanie stałej pręd-
kości obrotowej silnika i eliminuje 
nagłe zmiany obciążenia. Rezultatem 
jest równomierny przepływ materiału 
przy wysokiej niezawodności działa-
nia i niższym zużyciu paliwa. Tytu-
łem „Maszyny Roliczej Roku 2020” 
nagrodzono również interfejs Data-
Connect, będący efektem współpracy 
spółek 365FarmNet, CLAAS, John 
Deere i CNH Industrial. Po raz pierw-
szy umożliwia on wymianę ważnych 
danych dotyczących maszyn pomię-
dzy portalami internetowymi różnych 
producentów, pozwalając w ten spo-
sób użytkownikowi na monitorowa-
nie informacji na temat jego mieszanej 
floty maszyn w wybranym przez niego 
systemie. Do tej pory wymagało to 
znacznie większych wysiłków. Z inter-
fejsu mogą korzystać również inni 
producenci. (JP)

Trzy wyróżnienia

2 stycznia 2020 roku Concordia 
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych przekształciło się 
w spółkę akcyjną – Concordia Polska 
T.U. S.A. 

– Bardzo się cieszę i jestem 
dumny, że dokonaliśmy pierwszego 
w Polsce przekształcenia towarzy-
stwa ubezpieczeń wzajemnych 
w spółkę akcyjną. Sukces jest tym 
większy, że udało nam się przepro-
wadzić demutualizację w rok po 
przejęciu spółek Concordia przy jed-
noczesnym prowadzeniu bieżącego 

biznesu i łączeniu spółek życiowych. 
Dziękuję wszystkim pracownikom, 
którzy swoim wysiłkiem i zaangażo-
waniem sprawili, że mogliśmy tego 
dokonać. Nie byłoby to możliwe rów-
nież bez bardzo dobrej współpracy 
zespołu Grupy Generali Polska z orga-
nem nadzoru – mówi Maciej Fedyna, 
Prezes Zarządu Concordia Polska 
T.U. S.A.

Klienci Concordia Polska nie 
muszą podejmować żadnych działań 
w związku ze zmianą jej  formy praw-
nej. Concordia Polska T.U. S.A. przy-

sługują wszystkie prawa i obowiązki, 
które przysługiwały Towarzystwu 
przed przekształceniem, w tym rów-
nież prawa i obowiązki z umów ubez-
pieczenia zawartych przez Towarzy-
stwo przed przekształceniem.

Concordia Ubezpieczenia działa 
na polskim rynku od ponad 20 lat, 
obejmując w ostatnich latach ochro-
ną ubezpieczeniową ponad 40% 
powierzchni ubezpieczanych upraw 
rolnych w Polsce. W listopadzie 2018 
roku pozyskała silnego udziałowca – 
Grupę Generali. 
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Opublikowane przez firmę Mar-
tin & Jacob wyniki sprzedaży nowych 
ciągników rolniczych na polskim 
rynku potwierdziły dominację marki 
New Holland. Z wynikiem 1521 reje-
stracji została ona liderem po raz 
jedenasty z rzędu.      

– Ranking najczęściej rejestrowa-
nych nowych ciągników rolniczych 
świadczy o tym, że nabywcy kierują 
się bardzo często względami prak-
tycznymi, wybierając sprawdzone, 
dobrze zadomowione na polskim 
rynku marki, których produkty mają 
opinię niezawodnych, godnych 
zaufania, łatwych w serwisowaniu 
i optymalnych w kosztach eksploata-
cji – mówi Adam Sulak, Business 
Director New Holland. – Fakt, że 
w bardzo wymagających warunkach 
rynkowych pozostajemy na pozycji 
lidera już po raz jedenasty dowodzi, 
że maszyny New Holland cieszą się 
wciąż bardzo wysokim zaufaniem 
klientów a nasza firma ma opinię 
niezawodnego partnera w codziennej 
pracy. 

W zeszłym roku  zarejestrowano 
łącznie 8673 nowych ciągników rol-
niczych. Wyniki wskazują na kolejny 
rok wyraźnego prowadzenia grupy 
liderów, wśród których należy 
wymienić marki: New Holland, John 
Deere, Kubota oraz Zetor. Tych czte-
rech producentów zarejestrowało 
w tym okresie łącznie 4718 ciągni-
ków, co stanowi blisko 55% ogółu 
rejestracji. W ciągu minionych 11 lat, 
od kiedy marka New Holland zajmu-
je fotel lidera rynku, 25 520 niebie-
skich ciągników znalazło swoich 

właścicieli w polskich gospodar-
stwach. W 2019 r. największą popu-
larnością cieszyły się serie ciągników 
T6 –  273 rejestracje, TD5 – 265 reje-
stracji oraz T7SWB – 180 rejestracji.

– W nowym roku marka New Hol-
land będzie w dalszym ciągu walczyła 
o pozycję lidera rynku. Przewidujemy, 
że rynek ciągników będzie kształto-
wał się na podobnym poziomie jak 
w roku ubiegłym, co może wiązać się 
z ogólną sytuacją gospodarczą w kraju 
i na świecie. Pozycja lidera, jaką już 
przez ponad dekadę wypracowała 
marka New Holland, motywuje rów-
nież do stawiania sobie ciągle nowych 
wyzwań, dlatego nie zwalniamy 
tempa i stale pracujemy nad nowymi 

rozwiązaniami, które poprowadzą nas 
do kolejnego roku sukcesów  – mówi 
Łukasz Chęciński, Marketing Manager 
New Holland. (JP)

Nowa kosiarka dyskowa
W trakcie targów Polagra-Premiery firma Samasz zaprezentowała 

nowy model kosiarki dyskowej XT340. Jest to w tej chwili najbardziej 
innowacyjna  kosiarka montowana na trójpunktowym układzie 
zawieszenia. Szerokość robocza maszyny wynosi 340 cm. Minimalna 
moc wspólpracującego ciągnika to 74 kW (100 KM). Przy szerokości 
pokosu rzędu 2,0–2,25 m w ciągu godziny może skosić około 4 ha. 
Kosiarka waży 1240 kg i transportowana jest w pozycji skośnej pod 
kątem 120O dzięki czemu w lusterkach ciągnika widzimy znacznie 
więcej. Zapewnia to łatwiejsze manewrowanie na wąskich polnych 
drogach. Taki system transportu maszyny zapewnia również równo-
mierne obciążenie tylnej osi ciągnika. Więcej informacji na www.
samasz.pl

New Holland wciąż na czele
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Podczas tegorocznych targów 
Polagra-Premiery Hodowla Roślin 
Strzelce została wyróżniona kilkoma 
prestiżowymi nagrodami – trzy 
odmiany otrzymały Złote Medale 
Polagra-Premiery 2020. 

Pierwszą z nich jest pszenica 
ozima Euforia – odmiana, która prze-
bojem weszła na polski rynek nasien-
ny w 2019 roku. Zwraca ona uwagę 
bardzo wysokim plonowaniem, 
wysoką zimotrwałością oraz bardzo 
dobrymi i stabilnymi parametrami 
jakościowymi. Była ona najlepiej 
sprzedającą się odmianą pszenicy 
ozimej w Polsce w 2019 roku. Mate-

riał siewny odmiany Euforia będzie 
dostępny w całym kraju w dobrych 
firmach nasiennych.

Kolejny złoty medal przypadł 
pszenicy ozimej Venecja, zarejestro-
wanej w 2019 roku. Jej potencjał plo-
nowania w doświadczeniach COBO-
RU pokazuje, że doskonale radzi sobie 
również w warunkach ekstremalnej 
suszy. W 2019 roku Venecja była lider-
ką plonowania wśród wszystkich 
odmian w klasie A na poziomie inten-
sywnym agrotechniki. Potencjał Vene-
cji jest na tyle wysoki, że COBORU 
wyznaczyło tę odmianę jako nowy 
wzorzec plenności w swoich doświad-

czeniach. Materiał siewny odmiany 
Venecja dostępny będzie w sieci 
sprzedaży firmy AGROSIMEX.

Trzeci medal otrzymał rzepak 
ozimy Gemini. Jest to odmiana popu-
lacyjna o potencjale plonowania 
przewyższającym ponad połowę 
wszystkich odmian mieszańcowych 
zarejestrowanych w Polsce. Rzadko 
trafia się tak wyjątkowa odmiana na 
rynku, co zostało zauważone przez 
komisję konkursu. Ponadto odmianę 
cechuje dobry poziom zimotrwało-
ści, tolerancja na suszę oraz stabilne 
plonowanie na glebach o zróżnico-
wanej jakości. 

Euforia, Venecja, Gemini...

Zbiornik na 24 tony
Swimer Agro Tank 20000 to pierwszy wprowadzony na 

polski rynek zbiornik o pojemności 20 000 litrów. Wyproduko-
wano go w toruńskiej firmie Swimer. Jego wielkość sprawia, że 
możemy pomieścić w nim całą dostawę RSM dostarczoną 
cysterną samochodową. 24 tony nawozu o stężeniu 28 proc. 
wypełni go w 94 proc.  (18 750 litrów), a w przypadku nawozu 
o stężeniu 32 proc.  – w 90  proc.  (18 182 litry). Konstrukcja 
zbiornika pozwala na wygodną inspekcję jego wnętrza i łatwe 
czyszczenie – wszystko to dzięki zamontowaniu włazu inspek-
cyjnego o średnicy 44 cm. Wyposażono go także w odpowietrz-
nik, który ma za zadanie nie dopuścić do powstawania pod- 
lub nadciśnienia. W dolnej części umieszczono zawór (wyko-
nany ze stali kwasoodpornej) umożliwiający szybkie i szczelne 
połączenie tankowanego opryskiwacza ze  zbiornikiem. Więcej 
na www.swimer.pl 

12



13

Modyfi kacja sieczkarni
Samojezdne sieczkarnie polowe 

John Deere serii 8000 i 9000 poddane 
zostały modyfikacji – dodano kilka 
nowych funkcji, które zapewniają 
większy komfort obsługi i podniosą 
niezawodność maszyny, obniżając 
jednocześnie koszty eksploatacji. 
Układ sterowania hederem AHC 
został rozszerzony o aktywne pływa-
jące przechylanie poprzeczne. W tym 
trybie sterowania przystawki oraz 
podbieracze można obsługiwać 
z maksymalną wydajnością i bezpie-
czeństwem. Obniżona przez operato-
ra przystawka może się swobodnie 
poruszać nad podłożem. Natychmiast 
po podniesieniu następuje wyśrod-
kowanie i zablokowanie w ustalo-
nym położeniu, co zwiększa bezpie-
czeństwo na drodze. To rozszerzenie 
funkcji układu AHC jest unikalne 
w branży.

Zgarniak walca gładkiego Dura 
Line jest teraz dostępny dla klientów 
w trzech pakietach spełniających 
różne wymagania dotyczące zbioru. 
Podzespoły Dura Line wykazują co 
najmniej czterokrotnie większą trwa-
łość niż standardowe, co obniża kosz-
ty eksploatacji. Nowa dźwignia wielo-
funkcyjna wprowadza wyższy poziom 
ergonomii do oferty sieczkarni John 
Deere. Dodatkowo jest pochylona do 
przodu o 15o i lepiej dopasowuje się 
do dłoni operatora, co znacznie uła-

twia zmianę kierunku jazdy. Funkcja 
Remote Display Access do wszystkich 
pakietów i specyfikacji dostępna jest 
teraz bezpłatnie przez pierwsze pięć 
lat. Umożliwia to klientom korzysta-
nie z połączenia bezprzewodowego 
w polu oraz wymianę danych między 
dowolnymi komputerami przenośny-
mi i smartfonami oraz biurem gospo-
darstwa za pośrednictwem usługi 
JDLink Connect. Ponadto rozszerzono 
zgodność otwartej platformy MyJohn-
Deere.com z innymi systemami. 
Bębny tnące serii 8000 zastąpiono 
bębnami tnącymi z serii 9000. Dodat-

kowo wzmocniono ramę, umieszczo-
no większe łożyska i ulepszony sys-
tem ostrzenia noży. Dłuższa żywot-
ność noży i stalnicy zapewnia klien-
tom niższe koszty serwisowania i lep-
szą jakość rozdrabniania. Firma Kem-
per oferuje teraz przystawkę 460plus 
w wersji StalkBuster. W nowej wersji 
ulepszono sterownik, aby zapobiec 
uszkodzeniu ostrzy StalkBuster pod-
czas cofania. Narzędzie StalkBuster to 
doskonały sposób umożliwiający eli-
minowanie omacnicy prosowianki 
bez użycia środków chemicznych. 
(JP)

Grupa SDF rozpoczęła modernizację indyjskiego zakładu 
produkcyjnego w Ranipet zajmującego się produkcją ciągni-
ków rolniczych. Pozwoli ona na zwiększenie zdolności pro-
dukcyjnej SDF w Indiach i tym samym zaspokoi rosnące 
potrzeby zarówno rynku wewnętrznego, jak i światowego. 
Zapoczątkowane w styczniu prace obejmą zwiększenie 
powierzchni logistycznej i całkowite przeprojektowanie linii 
montażowej przekładni oraz lakierni, wykorzystując najlep-
sze technologie dostępne na rynku. Całkowita powierzchnia 
zakładu wynosi 127 000 m2, a nowe konstrukcje umożliwią 
zwiększenie powierzchni zadaszonej z 26 000 m2 do 34 000 
m2. Po zakończeniu prac cały rozkład fabryki zostanie zmo-
dyfikowany tak, aby spełniał nowe wymagania, a zdolność 
produkcyjna SDF w Indiach przekroczy w ten sposób 20 000 
jednostek rocznie. Projekt, który będzie realizowany przy 
zachowaniu ciągłości produkcji obecnego zakładu, jest zapla-
nowany na 3 lata, a całkowity koszt inwestycji wyniesie 
około 7 mln euro. (JP)

SDF modernizuje zakład w Indiach
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Tak więc per saldo Polska może 
być, podobnie jak w poprzed-

nich kilku latach, eksporterem zbóż. 
Eksport ten w sezonie 2019/2020 
wyniesie 3 780 tys. ton, zaś import 
ziarna zakłada się na znacznie niż-
szym poziomie 2 085 tys. ton. Wyni-
ka z tego, że równocześnie dojdzie do 
zmniejszenia w Polsce zapasów koń-
cowych zbóż: z 3 322 tys. ton w sezo-
nie 2018/2019 do 2 489 tys. ton 
w sezonie 2019/2020.

Eksport zbóż (łącznie z produkta-
mi zbożowymi w ekwiwalenicie ziar-
na) będzie wprawdzie o ponad 1 mln 
ton mniejszy niż w sezonie 2018/2019, 
ale w połączeniu ze wzrostem eks-
portu przetworów zbożowych oraz 
zmniejszeniem importu zbóż dodat-
nie dla Polski saldo w handlu zagra-
nicznym zbożami i ich przetworami 
zwiększy się do 2,2 mld euro (z 1,9 
mld euro w sezonie poprzednim). 

Liczby te podajemy za raportem 
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej: „Rynek 
zbóż – stan i perspektywy”.  

W Polsce, w porównaniu z rokiem 
2018, zwiększyły się zbiory większo-
ści gatunków zbóż, w tym najbardziej 
mieszanek, żyta i pszenicy. Niższe 
niż rok wcześniej były natomiast 
zbiory kukurydzy. 

Na ogólne w Polsce zbiory zbóż 
złożyło się w ubiegłym roku 10,8 mln 
ton pszenicy, 2,4 mln ton żyta, 3,3 
mln ton jęczmienia, 1,2 mln ton 
owsa, 2,8 mln ton mieszanek zbożo-
wych, 4,4 mln ton pszenżyta oraz 3,8 
mln ton kukurydzy. 

Zajmowany przez zboża areał – 
7,9 mln ha – był o 1 proc. większy niż 
rok wcześniej, średnie plony zbóż 
oblicza się na 3,7 ton z hektara, tj. 
o 6,4 proc. wyżej od plonów uzyska-
nych w 2018 r. Zużycie nawozów 
mineralnych pod uprawę zbóż oce-
nia się na 142 kg NPK na 1 ha, zuży-

cie środków ochrony roślin – na 
2,3 kg substancji aktywnej na 1 ha, 
kwalifikowanym materiałem siew-
nym obsiane było tylko około 18 
proc. ogólnego areału zbóż. 

W ogólnym bilansie zagospodaro-
wania zbiorów zbóż przeważa w Pol-
sce ich zużycie paszowe, które 
w sezonie 2019/2020 wyniesie nieco 
ponad 17,4 mln ton, z czego około 
6,7 mln ton przypadnie na przemysł 
paszowy, a blisko 10,8 mln ton na 
nieprzetworzone pasze gospodar-
skie. 

Na bezpośrednie spożycie zbóż, 
które od lat ulega systematycznemu 
zmniejszeniu, przeznaczone zostanie 
4 764 tys. ton. Przemysłowe zużycie 
zbóż wyniesie 3 150 tys. ton, na 
wysiew pod przyszłoroczne zbiory 
przeznaczy się 1 364 tys. ton ziarna, 
nadal zmniejszać się będą straty 
i ubytki zbóż, które ocenia się w tym 
sezonie na 1 243 tys. ton.  

Pozornie logiczne wydaje się 
przeświadczenie, że wyższe w ubie-
głym roku zbiory zbóż stwarzają 
szansę na obniżenie cen pieczywa 
oraz innych produktów zbożowych 
(mąki, makaronów, kasz, płatków 
etc.), tymczasem udział ceny skupu 
zbóż w cenie pieczywa w pierwszej 
połowie ubiegłego roku wynosił 
zaledwie 12,3 proc., zaś w lipcu 
i sierpniu zmniejszył się nawet do 
10 proc. Główne przyczyny wzrostu 
cen pieczywa i produktów zbożo-
wych, a w ubiegłym roku wzrastały 
one bardziej niż ceny żywności ogó-
łem, znajdują się zatem zupełnie 
gdzie indziej. Gdyż to nie rosnące 
ceny pieczywa oraz innych produk-
tów zbożowych wywołują stopnio-
wy i jednocześnie stały w ostatnich 
latach spadek ich spożycia. Decydu-
jące w tym przypadku jest niedo-
rzeczne przekonanie, że produkty 
zbożowe są jedną z głównych przy-

czyn zwiększającego się, nie tylko 
zresztą w Polsce, problemu nadwagi 
i otyłości konsumentów. Inna spra-
wa, że w przeważającej części spo-
żywanego w Polsce pieczywa rze-
czywiście znajdują się głównie naj-
mniej wartościowe, a jednocześnie 
trochę tuczące części ziarna, czyli 
jakby jego masa tabulettae, pozba-
wiona o wiele wartościowszej okry-
wy i zarodków (kiełków). 

Wydatki Polaków na artykuły zbo-
żowe to tylko 15,4 proc. ich ogólnych 
wydatków na żywność, jednak wię-
cej wydają oni tylko na zakup mięsa 
i jego przetworów. Mniej pieniędzy 
niż na pieczywo i inne produkty zbo-
żowe wydajemy na mleko i jego prze-
twory, a także na zakup owoców 
i warzyw. 

Zboża zawsze najważniejsze
Mimo dotkliwej w wielu regionach kraju suszy, zbiory zbóż w Polsce 
były w ubiegłym roku o około 8 proc. wyższe niż w roku 2018 i wyniosły 
28,9 mln ton. Były przy tym o około 1 mln ton wyższe od ich krajowego 
zużycia, które oblicza się na 27,9 mln ton. 
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W 2019 roku przemiał zbóż sza-
cuje się na 3 835 tys. ton, w tym mąk 
pszennych na 2 460 tys. ton i mąk 
żytnich na 270 tys. ton. Produkcja 
makaronu oceniana jest na 180 tys. 
ton, produkcja kasz i płatków na 
około 100 tys. ton, produkcja pieczy-
wa świeżego na 1 530 tys. ton. Dla 
porównania: w 2010 roku było to 
1670 tys. ton. Produkcję trwałego 
pieczywa cukierniczego szacuje się 
na około 580 tys. ton (w 2010 roku 
było to 396 tys. ton).

Zdaniem ekspertów Instytutu 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej „sytuacja ekonomicz-
no-finansowa, zarówno w pierwot-
nym jak i w każdym dziale wtórnego 
przetwórstwa zbóż jest od wielu już 
lat dobra, a osiągane wyniki finanso-
we dodatnie”.

Wprawdzie wykres rentowności 
netto przemysłu zbożowo-młynar-
skiego, podobnie jak całego przemy-
słu spożywczego wygląda jak ostra 
sinusoida, to począwszy od 2000 
roku mieści się w bezpiecznym prze-
dziale od 2 do 5 proc.  

Przemysłowe zużycie zbóż 
w przemyśle piwowarskim, spirytu-
sowym i skrobiowym wyniesie w tym 
sezonie 3,15 mln ton i będzie o 6,8 
proc. większe niż w sezonie 

2018/2019. W przemyśle skrobiowym 
wzrośnie o 8,8 proc., w gorzelnictwie 
o 8,4 proc., natomiast w browarnic-
twie o 1,4 proc. O ponad 7 proc. 
wzrośnie przemysłowe zużycie psze-
nicy, o ponad 6 proc, zużycie kukury-
dzy i aż o 13 proc. zużycie żyta. 
Natomiast tylko o około 1 proc. 
zwiększy się przemysłowe zużycie 
jęczmienia do produkcji słodu. 
Nawiasem, krajowa produkcja słodu 
tylko w połowie pokrywa zapotrze-
bowanie na ten produkt, którego nie-
dostatki trzeba uzupełniać importem, 
głównie ze Słowacji.

Polskie rolnictwo, które w okresie 
ostatnich 30 lat w wielu dziedzinach 
osiągnęło znaczny postęp, zbliżający 
je do poziomu rozwiniętych krajów 
europejskich, w produkcji zbóż notuje 
akurat niewielkie efekty. Przykłado-
wo, wydajność polskich krów mlecz-

nych niewiele już odbiega od średniej 
wydajności w UE, niewiele niższe od 
unijnej średniej są też w Polsce plony 
buraków cukrowych, natomiast prze-
ciętne w Polsce plony zbóż są około 
dwa razy niższe od osiąganych przez 
rolników w Niemczech, Danii czy 
Holandii. W rezultacie dla zapewnie-
nia krajowi samowystarczalności 
w produkcji zbóż ich udział w struk-
turze zasiewów wynosi około 75 proc., 
co nie jest korzystne dla różnorodno-
ści biologicznej, niezbędnej dla ochro-
ny środowiska naturalnego. Zmniej-
szenie udziału zbóż w strukturze 

zasiewów do 50–60 proc. wymagało-
by jednak zwiększenia ich plonów do 
poziomu 5–6 ton z 1 ha, który zresztą 
wiele polskich gospodarstw rolnych 
od lat osiąga. Niestety, takich gospo-
darstw jest za mało, przeważają zaś 
rolnicy, którzy produkcję zbóż uważa-
ją za kierunek nie wymagający jakichś 
szczególnych starań i umiejętności. 
Nie doceniają korzyści wynikających 
ze stosowania kwalifikowanych 
nasion, nie przejmują się małą sku-
tecznością wysokich nawet niekiedy 
dawek nawozów mineralnych, która 
wynika m.in. z dużego zakwaszenia 
polskich gleb, nie walczą skutecznie 
z obniżającymi plony chwastami 
zbóż, nie mówiąc już o tym, że nie 
próbują deszczowania upraw zbóż 
w okresie suszy. Reasumując, w pro-
dukcji zbóż nie udało się doprowa-
dzić do większej koncentracji i specja-
lizacji, do jakich doszło już w produk-
cji mleka i buraków cukrowych, 
a jeszcze wcześniej np. w polskim 
sadownictwie czy w produkcji piecza-
rek. 

W zapewnieniu światu dostatku 
żywności produkcja zbóż jest bez 
wątpienia najważniejsza, nie jest 
natomiast najbardziej wymagająca, 
co w Polsce przekłada się na zbyt 
lekkie jej traktowanie.

Anna Grabowska

W Polsce plony zbóż są około dwa razy 
niższe od uzyskiwanych przez rolników 
w Niemczech, Danii czy Holandii.
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Rozmowa ze Stanisławem Kacperczykiem, 
prezesem Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

Zbóż za dużo czy za mało
– Z szacunków GUS wynika, że 

mimo ubiegłorocznej suszy zbiory 
zbóż były wyższe niż w poprzednim 
sezonie. Czy tak samo oceniają je 
producenci? 

– My je oceniamy trochę niżej niż 
GUS, ale różnice są niewielkie. 
Naszym zdaniem, zbiory zbóż podsta-
wowych mieszczą się w przedziale 
24,5–25,0 mln ton, kłopot jest nato-
miast z oceną zbiorów kukurydzy. Bo 
w niektórych rejonach kraju zebrano 
jej bardzo mało, z kolei w kilku innych 
zbiory były rekordowe. W sumie łącz-
ne zbiory zbóż szacujemy na pozio-
mie 28,7–28,8 mln ton.

– A jak oceniają producenci jakość 
ubiegłorocznych zbiorów? 

– W większości była ona dobra. 
Poza parametrem gęstości pozostałe 
wskaźniki, takie jak zawartość białka 
czy liczba opadania były na wystar-
czająco dobrym poziomie. 

– Czasem słyszy się opinie, że 
postęp w produkcji zbóż jest w Pol-
sce za mały i dlatego ich plony są 
relatywnie niskie i że głównie dlate-
go udział zbóż w strukturze zasie-
wów musi być w Polsce, siłą rzeczy, 
duży. A nawet za duży, bo wynosi 
przecież około 70 proc.

– Myślę, że jest to opinia trochę 
krzywdząca, bo w ostatnich latach 
widać wyraźny wzrost kultury upra-
wy zbóż, utrwalają się nowe, bardziej 
racjonalne technologie, rolnicy zwra-
cają coraz większą uwagę na dobre 
przygotowanie gleby, na odpowiednie 
jej nawożenie, na zaprawianie ziarna 
przed siewem i na późniejszą ochronę 
plantacji. Starają się też o uzyskanie 
dobrej jakości ziarna, bo od tego zale-
ży cena zboża, które trafia na rynek. 

– A może producentów zbóż jest, 
po prostu, za dużo? 

– W tej dziedzinie też następują 
w ostatnich latach zmiany. W 2011 
roku zboża były uprawiane w 1357 tys. 
gospodarstw rolnych, w 2016 roku 
takich gospodarstw było nieco ponad 
milion, czyli o 300 tys. mniej. W ubie-
głym i w tym roku też jest ich pewnie 

mniej niż 3–4 lata temu. Małe gospo-
darstwa wycofują się z produkcji zbóż, 
bo w większości pozbyły się zwierząt 
gospodarskich, zwłaszcza trzody 
chlewnej, która jest głównym konsu-
mentem ziarna zbóż. Z powodu 
obostrzeń higienicznych związanych 
z afrykańskim pomorem świń, 
z chowu trzody chlewnej wycofuje się 
coraz więcej gospodarstw, a dla bydła, 
którego pogłowie nawet powoli wzra-
sta, ziarno zbóż nie jest paszą podsta-
wową. 

– Skoro ubywa produkujących 
zboża gospodarstw, to dlaczego 
powierzchnia uprawy zbóż prawie 
się nie zmienia...

– Bo zwiększa się ona w tych 
gospodarstwach, które przy uprawie 
zbóż pozostają. Aby zmniejszyć udział 
zbóż w powierzchni zasiewów, trzeba 

by zwiększyć ich plony i część 
powierzchni zajmowanej obecnie 
przez zboża zastąpić uprawą roślin 
np. bobowatych, czyli motylkowych. 
Rozszerzenie ich uprawy byłoby 
nawet korzystne dla samych zbóż, bo 
rośliny motylkowe poprawiają struk-
turę gleby.

Unia Europejska na swój sposób 
do tego nawet zachęca, bo na większe 
gospodarstwa rolne nałożyła obowią-
zek „zazielenienia”, przez co rozumie 
albo wyłączenie z produkcji 5 proc. 
użytków rolnych, albo prowadzenie 
na nich upraw zgodnie z wymogami 
ekologii. Na razie skutek tego jest taki, 
że kiedy nie wolno stosować chemii 

ani do zaprawiania ziarna ani do 
zabiegów ochrony roślin, to motylko-
wymi: soją, łubinami, grochami można 
obsiać kilkanaście hektarów, ale plony 
zbiera się potem tylko z kilku.

– Zwiększeniu plonów nie poma-
gają też mocno już widoczne zmiany 
klimatu. Zdaniem meteorologów tzw. 
susza rolnicza utrzymuje się w Pol-
sce nieprzerwanie od 40 lat...

– W ostatnich latach towarzyszą 
jej też niekorzystne warunki termicz-
ne. Kiedy temperatura przy gruncie 
dochodzi do 40 stopni, to pszenica, 
mimo że ma już dobrze wykształcone 
ziarno, staje się pośladem. Na obecne 
zmiany klimatu polskie rolnictwo nie 
jest, niestety, przygotowane. Nie radzi 
sobie ani z niedoborem ani z nadmia-
rem opadów. Nie ma rozsądnie pro-
wadzonej melioracji, nie konserwuje 

się starych i nie buduje nowych zbior-
ników retencyjnych, nie realizuje się 
programu racjonalnej gospodarki 
wodą. W tych warunkach bardzo 
trudno podnosić plony. A dodajmy, że 
jednocześnie rosną ceny środków pro-
dukcji natomiast ceny płodów rol-
nych prawie nie ulegają zmianie. 

– Ceny zbóż też nie wzrosły?
– Ceny skupu zbóż w ubiegłym 

roku wręcz nas przerażały! Były 
porównywalne z cenami z końca lat 
dziewięćdziesiątych poprzedniego 
wieku. Wtedy cena interwencyjna 
pszenicy była też taka sama – 660 zł 
za tonę. Obecnie ceny skupu zbóż są 
nieco wyższe, ale ich wzrost dotyczy 

Na zmiany klimatu polskie rolnictwo nie jest, 
niestety, przygotowane. Nie radzi sobie ani 
z niedoborem ani z nadmiarem opadów. 
Nie ma rozsądnie prowadzonej melioracji, 
nie konserwuje się starych i nie buduje 
nowych zbiorników retencyjnych.



głównie zboża przeznaczonego na 
eksport. I są to ceny płacone w por-
tach. Rolnik z centrum czy z południa 
kraju musi ponieść koszty transportu, 
które mieszczą się w przedziale 
70–100 zł za tonę. Ceny zbóż w obro-
cie krajowym nadal nie pokrywają 
kosztów ich produkcji. 

– Podnoszeniu plonów, czyli 
i obniżaniu kosztów produkcji zbóż 
nie pomaga też bardzo małe stosowa-
nie nasion kwalifikowanych...

– Rzeczywiście, ich zużycie jest 
w polskich gospodarstwach bardzo 
małe, a przecież jest to bezpośredni 
transfer do rolnictwa najskuteczniej-
szych osiągnięć nauki. Robimy obec-
nie badania z czego wynika tak mała 
w Polsce popularność nasion kwalifi-
kowanych i mamy nadzieję, że także 
pod tym względem dojdzie w końcu 
do wyraźnego postępu. M.in. dzięki 
przykładom, czyli obserwacji pozy-
tywnych wyników stosowania takich 
nasion w innych gospodarstwach. 

– Rolnicy, zwłaszcza we wschod-
nich rejonach kraju, skarżą się na 
import ziarna z Ukrainy powodujący 
obniżkę cen...

– Kiedy przedstawiamy ten pro-
blem w ministerstwie rolnictwa, sły-
szymy: z danych GUS wynika, że ten 
import jest bardzo mały i nie powi-
nien w istotnym stopniu wpływać na 
poziom cen zbóż w kraju. Ale 
z doświadczenia wiemy, że nawet 
bardzo małe partie zbóż z Ukrainy 
potrafią destabilizować rynek, zwłasz-
cza na Ścianie Wschodniej. Ukraińscy 
producenci  mogą oferować zboża po 
niższej cenie, bo ich nie obowiązują 
takie jak u nas zakazy, np. w zakresie 
stosowania środków ochrony roślin. 
Tymczasem Unia Europejska do tej 
pory nie opracowała norm jakościo-
wych dla zbóż z importu. A warto 
dodać, że w  ostatnim czasie rolnicy 
Unii musieli zrezygnować z ponad 20 
substancji czynnych zawartych 
w środkach ochrony roślin, co wpły-
nie na obniżenie plonów i zwiększe-
nie kosztów produkcji rolnej. Jeszcze 
pięć lat temu Niemcy zachęcali nas 
do stosowania nowych technologii 
w uprawie rzepaku, a teraz, gdy 
doszliśmy już do ich poziomu w plo-
nach, w Niemczech już one nie rosną, 
bo musieli wycofać z użycia wiele 
środków ochrony roślin, między inny-
mi zawierające neonikotynoidy. Na 
szczęście nasz minister rolnictwa, 

J.K. Ardanowski, nie zawahał się 
i dopuścił stosowanie ich przy zapra-
wianiu nasion rzepaku.  

– Unia Europejska chce stworzyć 
tzw. zielony ład w Europie...

– I z tym można się zgodzić. Ale 
w tworzeniu prawa do osiągnięcia 
takiego ładu trzeba się liczyć z realia-
mi i reagować elastycznie. Na szczę-
ście, nasze ministerstwo rolnictwa 
rozumie potrzebę takiej elastyczności, 
o czym m.in. świadczy zezwolenie na 
wcześniejszy, niż zapisany w rozpo-
rządzeniu wysiew nawozów azoto-
wych. Do tej pory można było je 
wysiewać w okresie od 1 marca do 20 
lub 31 października, tymczasem skut-
kiem zmian klimatu okres wegetacji 
rozpoczyna się obecnie wcześniej 
i rośliny już w lutym wymagają dokar-
miania azotem. W ubiegłym roku 
z powodu tego zakazu ponieśliśmy 
straty, dlatego kierowaliśmy w tej 
sprawie pisma do ministra rolnictwa, 
ministra gospodarki morskiej i żeglu-
gi śródlądowej, wreszcie do samego 
premiera. Jak widać, nasze starania 
przyniosły wreszcie pozytywny sku-
tek. 

Zwróciliśmy się 
także z pismem do 
komisarza rolnego 
Unii Europejskiej, 

Janusza Wojciechowskiego o grun-
towną analizę konsekwencji wycofa-
nia z użycia zabronionych obecnie 
środków ochrony roślin, by mieć pew-
ność, że Nowy Zielony Ład będzie dla 
rolnictwa szansą, a nie jakąś w jego 
rozwoju przeszkodą.

– Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiał: Edmund Szot  



Innowacyjne 
i zrównoważone rolnictwo
Werner Baumann, prezes Zarządu Bayer AG, zapowiedział, 
że zrównoważony rozwój staje się centralnym elementem strategii 
korporacyjnej fi rmy Bayer. Także i w Polsce już podążamy w tym kierunku. 
Na przykład wprowadzamy nowe rozwiązanie cyfrowe Climate FieldView, 
promujemy odmiany nasion ograniczające zużycie azotu, inwestujemy 
w środki biologiczne i chemiczne do ochrony roślin zmniejszające liczbę 
zabiegów. 
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Nowości Bayer Crop Science
Nowym produktem na rynku 

w nadchodzącym sezenie będzie m.in.  
Ascra Xpro 260 EC – fungicyd dosko-
nale chroniący zboża przed najgroź-
niejszymi chorobami, dodatkowo 
korzystnie stymulujący rozwój roślin. 
Po zastosowaniu Ascra Xpro znacz-
nie zwiększa się zieloność liści, które 
stają się szersze i dłuższe. Zwiększa 
się aktywność fotosyntezy i wydłuża 
okres napełniania ziarna. Stymulo-
wany jest również wzrost korzeni, co 
przekłada się na poprawę stopnia 

wykorzystania składników pokarmo-
wych i dostępnej wody.

Ascra Xpro to połączenie aż 
dwóch substancji z grupy SDHI (flu-
opyram 65 g/l, biksafen 65 g/l) oraz 
azolu (protiokonazol 130 g/l). Dzięki 
unikalnemu składowi i właściwo-
ściom, doskonale zwalcza patogeny, 
takie jak septoriozy, brunatna plami-
stość liści, rynchosporioza, plami-
stość siatkowa. 

Fluopyram – jako nowa substan-
cja zastosowana do ochrony zbóż – 
wyróżnia się bardzo szybkim wchła-
nianiem i przemieszczaniem w rośli-
nie, co zwiększa natychmiastowy 
efekt działania oraz skuteczność pre-
paratu przy stosowaniu interwencyj-
nym.

Warto też zwrócić uwagę na  her-
bicyd Sekator Plus przeznaczony do 

wiosennej walki z chwastami dwuli-
ściennymi. Szeroki zakres zwalcza-
nych chwastów (w tym chaber bła-
watek, przytulia czepna, jasnoty, 
przetaczniki) czynią go efektywnym 
środkiem do jednoczesnego zwal-
czania chwastów dwuliściennych 
i jednoliściennych. W połączeniu 
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z herbicydem Puma Uniwersal staje 
się skutecznym rozwiązaniem rów-
nież na uodpornioną miotłę zbożo-
wą.

DEKALB = kukurydza
W 2020 roku w ofercie marki 

DEKALB pojawią się nowe odmiany. 
Na szczególną uwagę zasługuje DKC 
3595 (FAO 240), przeznaczona 
do uprawy na ziarno. Charakteryzuje 
się bardzo wysokim potencjałem plo-
notwórczym. W doświadczeniach 
hodowlanych dobrze znosi stresowe 
warunki uprawowe. Rekomenduje 

się ją do uprawy nawet na słabych 
stanowiskach. Posiada ziarno typu 
dent i kolby typu flex. Rośliny są 
średniej wysokości i mają nisko 
zawieszone kolby. Odmianę cechuje 
wysoka tolerancja na wyleganie łody-
gowe. DKC 3595 bardzo szybko zrzu-
ca wodę w końcowej fazie dojrzewa-
nia. 

Przykładem wczesnej odmiany, 
która po raz pierwszy trafi na rynek, 
jest DKC 2972 (FAO 230). To znako-
mita odmiana do uprawy na ziarno 
i kiszonkę. Ten uniwersalny miesza-
niec charakteryzuje się bardzo wyso-
kim i stabilnym potencjałem plono-
wania. Jego rośliny są wysokie, posia-
dają mocne łodygi oraz silny system 
korzeniowy. Odmianę cechuje mocny 
efekt STAY-GREEN oraz bardzo dobra 
zdrowotność roślin. Jest ona poleca-

na do uprawy na wszystkich glebach 
na obszarze całej Polski.

Nowością w ofercie jest też DKC 
4098 (FAO 290). To średnio późna 
odmiana typu dent, o kolbach typu 
flex, polecana do uprawy na ziarno 
w Polsce południowej. Posiada dobry 
wiosenny wigor w swojej grupie 
wczesności. Rośliny odmiany są 
wysokie, ale – dzięki  silnemu syste-
mowi  korzeniowemu – nie wylegają. 
Odmianę charakteryzuje mocny efekt 
STAY-GREEN oraz bardzo dobra 
zdrowotność – dzięki wysokiej tole-
rancji na choroby z rodziny Fusa-

rium. Osiąga maksymalny plon na 
stanowiskach średnich, dobrych 
i bardzo dobrych.

Kolejna nowa odmiana to 
DKC3697 (FAO 240–250) typu flint/
dent. Charakteryzuje się wysokimi 
roślinami o długich, dobrze zaziar-
nionych kolbach. Odmianę cechuje 
wysoki plon suchej masy, wysoka 
zawartość skrobi, dobra strawność 
włókna i wydajność mleczna. 
DKC3697 toleruje okresowe niedobo-
ry wody. Jest ona polecana do upra-
wy na wszystkich glebach na obsza-
rze całej Polski. Norma wysiewu na 
kiszonkę przy optymalnej ilości wody 
to 9,0 sztuk/m2, a przy niedoborach 
wody 8,0 sztuk/m2. Jest ona przezna-
czona do uprawy na jakościową 
kiszonkę o wysokiej koncentracji 
energii.

Rolnicza platforma cyfrowa
Climate FieldView jest rolniczą 

platformą cyfrową, umożliwiającą 
rejestrowanie, gromadzenie i analizę 
bieżących oraz historycznych danych 
na temat stanu pól. Zdjęcia, obrazu-
jące zdrowotność upraw, mapy zuży-
cia wody przez rośliny czy funkcja 
rozpoznania strefowego, wspierają 
plantatorów w podejmowaniu decy-
zji agronomicznych, opartych 
na obiektywnej analizie danych.  

Aplikacja Climate FieldView oraz 
precyzyjny sprzęt rolniczy, współ-
pracujący z sygnałem geolokalizacyj-

nym GPS, pozwalają z dużą dokład-
nością wykonywać zabiegi agrotech-
niczne. Siew nasion, wysiew nawo-
zów, oprysk chemiczny czy nawad-
nianie upraw odbywa się na podsta-
wie zdiagnozowanych i indywidual-
nych zaleceń (map aplikacyjnych) 
dla każdego pola lub jego fragmentu, 
co jest korzystne zarówno dla rolni-
ka, jak i środowiska naturalnego.

Aplikacja jest dostępna w dwóch 
wersjach: podstawowej FieldView 
Prime (służącej głównie do monito-
ringu upraw w trakcie wegetacji) 
i rozbudowanej FieldView Plus – 
współpracującej z urządzeniem reje-
strującym w czasie rzeczywistym 
podstawowe dane związane z wyko-
nywanymi zabiegami agrotechnicz-
nymi na danym polu.

LB
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Można przyjąć, że w Polsce, 
kariera środków do stymulacji 

zaczęła się pod koniec lat 80. ubie-
głego wieku, od preparatu Atonic. 
Później, jego miejsce zajął Asahi SL, 
który przez wiele lat niepodzielnie 
objął we władanie obszar biostymu-
lacji roślin. I także został wprowa-
dzony do obrotu i stosowania na 
podstawie Ustawy o Ochronie Roślin, 
jako „regulator wzrostu”. 

Prawdziwa eksplozja popularno-
ści i liczebności biostymulatorów, 
a raczej stymulatorów wzrostu nastą-
piła po naszym przystąpieniu do 
Unii Europejskiej, gdy w kraju zaczę-
ły być komercjalizowane stymulatory 
wzrostu importowane z krajów 
zachodnioeuropejskich. Sprzedawa-
ne były najczęściej jako nawozy, lub 
bez wyraźnego wskazania kategorii 
produktu. W roku 2007 Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzegło 
istnienie tych nowych produktów na 
rynku i wpisało je jako nową katego-
rię środków w znowelizowanej Usta-
wie o Nawozach i Nawożeniu 
z 10 lipca 2007 r. Od tej pory, stymu-
latorem wzrostu mógł zostać nazwa-
ny „związek organiczny lub mineral-
ny lub jego mieszanina, wpływające 
korzystnie na rozwój roślin lub inne 
procesy życiowe roślin, z wyłącze-
niem regulatora wzrostu będącego 
środkiem ochrony roślin w rozumie-
niu przepisów o ochronie roślin”. 
Aby dany środek mógł być zaklasyfi-
kowany do tej kategorii, producent 
musi udowodnić jego skuteczne dzia-

łanie jako stymulatora wzrostu, czyli 
wykonać odpowiednie badania i uzy-
skać pozytywne opinie kilku jedno-
stek naukowych w Polsce. W reje-
strze środków wspomagających upra-
wę roślin, który prowadzi MRiRW, 
znajduje się obecnie tylko 59 stymu-
latorów wzrostu. Część z nich to 
głównie środki zawierające krzem 
(w różnej formie chemicznej) oraz 
kwasy humusowe.

Większość środków importowa-
nych z UE jest jednak wprowadza-
nych u nas do obrotu na podstawie 
Artykułu 5 Ustawy o Nawozach 
i Nawożeniu z 2007 r,, który mówi, 
że „Do obrotu można wprowadzać 
także nawozy oraz środki wspomaga-
jące uprawę roślin, o których mowa 
w art. 3 ust. 2, dopuszczone do obro-
tu w innym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej lub Republice Tur-
cji, które zostały wyprodukowane 
w innym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej lub Republice Tur-
cji lub w państwie będącym człon-
kiem Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu (EFTA).

W połowie 2019 r. Parlament 
Europejski i Rada UE, na wniosek 
Komisji Europejskiej, po latach dys-
kusji, konsultacji, pod wpływem 
intensywnego lobbingu koncernów 
i organizacji skupiających producen-
tów nawozów, przyjął Rozporządze-
nie ustanawiające przepisy dotyczące 
udostępniania na rynku produktów 
nawozowych UE. W Rozporządzeniu 
nr 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. 

znalazła się Kategoria Funkcji Pro-
duktów (PFC) „Biostymulatory”, 
z rozróżnieniem na biostymulator 
mikrobiologiczny i biostymulator 
niemikrobiologiczny. Według defini-
cji zawartej w Rozporządzeniu, bio-
stymulator to produkt nawozowy UE, 
którego funkcja polega na stymulo-
waniu procesów odżywiania roślin 
niezależnie od zawartości składni-
ków pokarmowych w produkcie, któ-
rego wyłącznym celem jest poprawa 
co najmniej jednej z następujących 
cech rośliny lub ryzosfery rośliny:
a) efektywność wykorzystania skład-

ników pokarmowych
b) odporność na stres abiotyczny
c) cechy jakościowe 
lub
d) przyswajalność składników pokar-

mowych z form trudno dostęp-
nych w glebie lub ryzosferze.
Niektóre substancje, mieszaniny 

i mikroorganizmy, nazywane biosty-
mulatorami, nie dostarczają wpraw-
dzie same składników pokarmowych, 
ale jednak stymulują naturalne proce-
sy odżywiania roślin. W przypadku 
gdy takie produkty mają na celu 
wyłącznie lepsze przyswajanie skład-
ników pokarmowych przez rośliny, 
zwiększenie ich odporności na stres 
abiotyczny, poprawienie ich cech 
jakościowych lub zwiększenie dostęp-
ności składników pokarmowych 
z form trudno dostępnych w glebie 
lub w ryzosferze, są one z natury bar-
dziej podobne do produktów nawozo-
wych niż do większości kategorii 

Era biostymulatorów 
i biostymulacji
Europejski rynek biostymulatorów wart był 578 milionów euro w 2015 r, 
a w 2019 już ponad miliard euro (wg EBIC). Analitycy szacują roczny 
wzrost wartości sprzedaży biostymulatorów na 10–12 proc. w ciągu 
ostatnich lat. Żadne inne środki do produkcji rolniczej nie notują takich 
wzrostów. Czy to tylko czasowa moda i efekt umiejętnego marketingu, 
czy biostymulatory stały się niezbędnym elementem agrotechniki roślin 
uprawnych?
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środków ochrony roślin. Ich działanie 
uzupełnia działanie nawozów w celu 
optymalizacji skuteczności tych 
nawozów i ograniczenia ilości używa-
nych składników pokarmowych. 

Stale rośnie liczba gospodarstw 
regularnie stosujących biostymulato-
ry. Rolnicy docenili te produkty, jako 
skuteczne i potrzebne narzędzie do 
stosowania w produkcji roślinnej. 
Szczególnie potrzebne są one 
w warunkach stresów, zarówno bio-
tycznych jak i abiotycznych. Na 
przykład produkt o nazwie FOLIFOL 
(Biolchim) przyspiesza aktywację 
procesów fizjologicznych po sytu-
acjach stresowych (np. niskie tempe-
ratury, susza, grad...). Jest jednym 
z wielu tego typu produktów, opar-
tych na ekstraktach z roślin (amino-
kwasy z hydrolizy enzymatycznej) 
i alg. Uprawy roślinne cierpią także 
wskutek stresów abiotycznych, na 
przykład stosowanie środków ochro-
ny roślin, w szczególności herbicy-
dów, może powodować okresowe 
zahamowanie wzrostu i może prowa-
dzić do poparzeń lub degeneracji 
roślin. Z tego powodu, wiele biosty-
mulatorów jest pozycjonowanych 
jako środki ograniczające negatywny 
wpływ herbicydu na roślinę upraw-
ną lub regenerujące tkanki po ustą-
pieniu stresu. Przykładowo produkt 
o nazwie SHIFT zapobiega zahamo-
waniu wzrostu roślin spowodowa-
nym stosowaniem pestycydów. Ami-
nokwasy, azot i chelatowane mikro-
elementy umożliwiają roślinom prze-
zwyciężenie stresu i kontynuowanie 
dalszego wzrostu. Wcześniej wymie-
niony FOLIFOL także zmniejsza 
ryzyko zahamowania wzrostu po 
zastosowaniu pestycydów.

Inną, ważną funkcją biostymula-
torów jest podnoszenie odporności 
roślin na choroby lub szkodniki. Od 

wielu lat produkty zwierające krzem 
są stosowane w celu zwiększenia 
odporności mechanicznej tkanek na 
żerowanie szkodników gryzących. 
Przy okazji niejako, zmniejszeniu 
ulega porażenie chorobami grzybo-
wymi i wirusowymi, bo mają ograni-

czone możliwości wnikania do tka-
nek, jeśli są nieuszkodzone. Interesu-
jącym przedstawicielem tej grupy 
biostymulatorów jest PHOSPHIK, 
który wzmacnia odporność roślin na 
choroby i wspomaga syntezę fitoalek-
syn, naturalnych związków organicz-
nych, które zwiększają mechanizmy 
obronne roślin. 

Następną, ważną funkcją biosty-
mulatorów jest podnoszenie parame-
trów jakościowych plonu. Dobrym 
tutaj przykładem jest SUNRED® – 
aktywator poprawiający wybarwienie 
owoców. Zawiera fenyloalaninę, 
metioninę, monosacharydy i inne eks-
trakty roślinne, jak np. oksylipiny, 
które przyspieszają proces dojrzewa-
nia. Preparat dostarcza zarówno sub-
stancję wyjściową (fenyloalaninę), jak 
również oksylipiny, tj. substancje 
wspomagające biosyntezę antocyjanu 
i flawonu, barwników które są odpo-
wiedzialne za zabarwienie czerwone, 
pomarańczowe i fioletowe. W rezulta-
cie SUNRED® wspomaga nagroma-
dzenie pigmentów, a tym samym 

poprawia wybarwienie. Dodatkowo 
zawiera metioninę – składnik istotny 
dla biosyntezy etylenu, która z kolei 
inicjuje i steruje procesami dojrzewa-
nia i gromadzenia rozpuszczalnych 
cukrów. W ten sposób usprawnia doj-
rzewanie owoców i zwiększa zawar-

tość cukrów rozpuszczalnych. SUN-
RED® nie ma ujemnego wpływu na 
trwałość miąższu owoców, ani także 
nie zakłóca stabilności procesów 
zachodzących w owocach w okresie 
przechowywania.

Na podstawie analizy danych 
z doświadczeń ścisłych i wdrożeń 
polowych European Biostimulants 
Industry Council, ocenia, że biosty-
mulatory dostarczają następujących 
korzyści dla użytkowników:
• zwiększają wykorzystanie skład-

ników pokarmowych o 5 do 
25 proc.

• powodują wzrost plonu o 5 do 
10 proc.

• poprawiają istotne parametry 
jakościowe plonu o nawet 15 proc. 
(wybarwienie, wielkość owoców, 
smak, parametry techniczne).
Z dużym prawdopodobieństwem 

można stwierdzić, że biostymulatory, 
obok środków ochrony roślin i nawo-
zów stały się trwałym elementem 
agrotechniki. 

dr Sylwester Lipski

Niektóre substancje, mieszaniny 
i mikroorganizmy, nazywane biostymulatorami, 
nie dostarczają wprawdzie same składników 
pokarmowych, ale jednak stymulują naturalne 
procesy odżywiania roślin.
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Nie tylko przed branżą rolną, ale także przed całą naszą planetą. 
Rolnicy zmagają się z takim problemami jak zmiana klimatu, erozja 
gleby czy zmniejszanie się różnorodności biologicznej. Zmieniają się także 
oczekiwania konsumentów i postrzeganie technologii wykorzystywanych 
w rolnictwie. Istnieje wyraźne zapotrzebowanie na innowacje i więcej 
działań służących przezwyciężaniu tych wyzwań z korzyścią dla wszystkich 
zainteresowanych stron – rolników, konsumentów i środowiska. I fi rma 
Syngenta podejmuje takie działania – powiedział na corocznym spotkaniu 
z dziennikarzami Marek Łuczak, prezes Zarządu Syngenta Polska.

Inwestycja w nasiona
To był dobry rok dla firmy. Syn-

genta odnotowała wzrost sprzedaży 
o około 12%, który przełożył się na 
wzrost udziału w rynku. W głów-
nych uprawach, takich jak zboża, 
rzepak i kukurydza, Syngenta jest 
w gronie trzech liderów rynku. Wynik 
ten jest godny podkreślenia, biorąc 
pod uwagę trudniejsze niż w latach 
poprzednich uwarunkowania rynko-
we. Największą dumę stanowią 
nasiona kukurydzy. Oprócz znanej 
wszystkim odmiany Talisman, w tym 
sezonie warto zwrócić uwagę na 
4 nowe odmiany na ziarno: SY Calo, 
SY Marimba, SY Fregat i SY Torino.

SY Calo (FAO 220–230) to wcze-
sna, świetnie plonująca odmiana 
typu dent/flint, nr 1 COBORU CCA 

2019. Odmiana ta 
charakteryzuje się 
bardzo wysoką tole-
rancją na stres suszy, 
w warunkach której 
ogranicza budowanie 
masy zielonej, jedno-
cześnie budując plon 
ziarna. Mocną cechą 
tej odmiany jest nie-
zwykle szybkie odda-
wanie wody w końco-
wym etapie wegetacji.

SY Fregat (FAO 260) 
to odmiana z grupy 
średnio wczesnej 
w typie dent/dent, która 
w badaniach rejestro-
wych uzyskała bardzo 
wysokie wyniki plono-

wania przy jednoczesnym dość 
suchym ziarnie w czasie zbioru. Jest 
odporna na stres suszy – nawet 
w warunkach dużego stresu potrafi 
zachować zieloność liści. Nadaje się 
na wszystkie typy gleb i bardzo 
dobrze oddaje wodę w końcowej fazie 
wegetacji.

SY Marimba (FAO 250) to kolejna 
odmiana mieszańcowa, również 
odporna na wyleganie, typu dent/
dent, polecana na wszystkie typy 
gleb, choć najlepiej sprawdza się na 
glebach szybciej nagrzewających się 
wiosną.

Ostatnia z zaprezentowanych 
odmian to średnio późna SY Torino 
(FAO 270–280). Jest to odmiana 
o ogromnym potencjale plonowania, 
wymagająca jednak intensywnej 
uprawy i lepszych stanowisk glebo-
wych. W roku 2018 w badaniach 
Syngenta przebiła wszystkie odmia-
ny uzyskując plon 124.8dt/ha (14%) 
przy wilgotności zbioru 18%.

Co nowego w ochronie 
roślin

Ochrona roślin z roku na rok 
staje się coraz trudniejsza. Ekstre-
malne warunki pogodowe, wycofy-
wanie kolejnych substancji czyn-
nych oraz wzrastające zjawisko 
odporności to tylko kilka proble-
mów, z którymi borykają się produ-
cenci rolni. Jak w walce z tymi 
wyzwaniami pomóc mogą nowocze-
sne środki ochrony roślin, na 
cororcznym spotkaniu mówił Łukasz 
Bojkowski, dyrektor Wsparcia Tech-
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nicznego odpowiedzialnego za Euro-
pę Centralną.

Odpowiedzią Syngenty na wyco-
fanie dwóch popularnych substancji 
czynnych w zaprawach, tiuramu 
i tebukonazolu, jest Vibrance® Star, 
w której składzie znajdziemy aż trzy 
substancje aktywne: fludioksonil, tri-
tikonazol oraz sedaksan. Ten ostatni 
nie tylko zwalcza najważniejsze cho-
roby odnasienne, ale ma również 
udowodniony pozytywny wpływ na 
rozwój systemu korzeniowego. 
Vibrance Star zarejestrowana jest dla 
wszystkich zbóż i cechuje się wyjąt-
kową skutecznością w zwalczaniu 
ostrej plamistości oczkowej (powo-
dowanej przez Rhizoctonia spp.) oraz 
pałecznicy zbóż i traw.

Nowym rozwiązaniem jak także 
Turbo Pak, będący połączeniem 
dwóch znanych wcześniej produk-
tów: Tern® 750 EC i Plexeo® 60 EC. 
Fenpropidyna zawarta w Tern wyka-
zuje działanie układowe, skutecznie 
zapobiegając mączniakowi prawdzi-
wemu zbóż i traw. Obecny w Plexeo 
metkonazol działa natomiast syste-
micznie, zwalczając fuzariozę kło-
sów i septoriozę paskowaną liści. 
Dużą zaletą produktu jest szerokie 
okno stosowania – od pierwszego 
kolanka aż do końca fazy kłoszenia.

Rolników, którzy nie specjalizują 
się w uprawie zbóż zainteresują roz-

szerzone rejestracje 
Amistar® Gold Max – 
fungicydu opartego 
o azoksystrobinę i dife-
nokonazol do zwalcza-
nia zgnilizny twardzi-
kowej w rzepaku 
i chwościka buraka 
w buraku cukrowym. 
Jak poinformował 
Łukasz Bojkowski, 
ostatnio firmie udało 
się rozszerzyć jego 
rejestrację o nowe cho-
roby, m.in. suchą zgni-
liznę kapustnych, rdzę 
i rizoktoniozę w buraku, oraz o nowe 
uprawy, w tym gorczycę, len, mak, 
soję i słonecznik.
Ochrona w dobie zmiany 
klimatu

Syngenta podjęła wyzwanie, aby 
pomóc rolnikom w uzyskaniu wyso-
kich plonów w szczególnie trudnych 
warunkach pogodowych. W 2019 
roku, podobnie jak rok wcześniej, 
w warunkach ekstremalnej suszy 
świetnie sprawdził się fungicyd do 
ochrony zbóż Elatus™ Era, wydłuża-
jąc fizjologiczny okres wzrostu roślin 
i tym samym każdorazowo zwiększa-
jąc plonowanie.

Syngenta pozostaje liderem bran-
ży regulatorów wzrostu. W zbożach 
oferowane są trzy rozwiązania: znany 

od wielu lat Moddus 250EC oraz 
wprowadzone niedawno Moddus® 
Start do wczesnych zabiegów, jak 
również Moddus® Flexi – jeszcze 
bezpieczniejszy dla zbóż i elastyczny 
w mieszaninach z innymi środkami 
ochrony roślin.

Rosnąca odporność
Mając na uwadze wzrastającą 

odporność chwastów na herbicydy 
stosowane w zbożach, Syngenta 
wprowadziła w 2019 roku Avoxa® 
Pak, zawierający dwa preparaty 
Avoxa (gotowa mieszanina pinoksa-
den + piroksulam) i Aldaro (2,4-D 
i florasulam). Dobre doświadczenia 
z zastosowania Avoxa Pak na szeroką 
skalę wskazują na duży potencjał 
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tego rozwiązania na przyszłość. 
Ponadto Avoxa Pak stanowi cenne 
uzupełnienie oferty Syngenty 
w zakresie herbicydów do zbóż, 
w skład której wchodzą preparaty 
takie jak Boxer®, Boxer® Evo, Axial® 
Komplett Pak.

Rolnictwo cyfrowe
Syngenta coraz więcej inwestuje 

w rolnictwo cyfrowe, o czym opo-
wiedziała podczas konferencji Dorota 
Mazurek, dyrektor ds. Marketingu 
Cyfrowego i Serwisów. – Rozwijamy 
technologie cyfrowe pomagające 
w zarządzaniu gospodarstwem 
i pomagające rolnikowi osiągnąć sze-
roko pojęty wzrost rentowności pro-
dukcji. A rolnicy coraz chętniej 
korzystają z takich rozwiązań – 
powiedziała Dorota Mazurek.

Wśród dostępnych rozwiązań 
wymieniła dwie aplikacje: Infopole 
i NieWylegaj. Infopole to znany już 
serwis, zawierający m.in. informacje 
nt. występujących aktualnie agrofa-
gów, prognozę pogody i rekomenda-
cje agronomiczne. Został on 
w zeszłym roku rozszerzony o serwis 
społecznościowy, na którym użyt-
kownicy na bieżąco informują o sytu-

acji na polach, zamieszczają zdjęcia, 
filmy i komentarze. W 2020 r. aplika-
cja zostanie uzupełniona m.in. 
o informacje rynkowe, zarządzanie 
areałem oraz informacje o dostęp-
nych na rynku środkach ochrony 
roślin.

Dorota Mazurek zaprezentowała 
także aplikację NieWylegaj. Ocenia 
ona ryzyko wylegania upraw zbożo-
wych (dla pszenicy ozimej i jęczmie-
nia ozimego) i generuje indywidual-
ne rekomendacje dotyczące stosowa-
nia regulatorów wzrostu z rodziny 
Moddus. Obie aplikacje będą dostęp-
ne już w tym sezonie.

Zobowiązania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju

Izabela Wawerek, dyrektor ds. 
Zrównoważonego Biznesu w Europie 
Centralnej, podsumowała dobiegają-
cą końca I edycję sztandarowego pro-
gramu firmy na rzecz zrównoważo-
nego rolnictwa – The Good Growth 
Plan. Plan to po prostu zobowiązanie 
do wsparcia rolników w produkcji 
żywności przy mniejszym zużyciu 
zasobów naturalnych oraz jednocze-
snej ochronie środowiska i poprawie 
jakości życia na terenach wiejskich. 

Jakie są wyniki programu po 6 
latach jego funkcjonowania? Podwo-
jony został zakładany cel objęcia 
5 mln ha projektem Akcji na rzecz 
owadów zapylających. Poprawie ule-
gła też urodzajność ziemi uprawnej 
na obszarze ponad 10 mln ha, 
a w zakresie bezpieczeństwa pracy 
przeszkolono około 20 mln osób.

Przez najbliższe 5 lat Syngenta 
przeznaczy 2 miliardy USD na inno-
wacje służące rozwojowi rolnictwa 
zrównoważonego, w tym na opraco-
wanie i wdrażanie nowych technolo-
gii. Dodatkowo firma do 2030 r. zre-
dukuje ślad węglowy swoich działań 
operacyjnych o 50%, wspierając 
postanowienia Porozumienia Pary-
skiego w sprawie klimatu. Postępy 
w realizacji tych celów będą przed-
miotem corocznego niezależnego 
audytu. – Syngenta była jedną 
z pierwszych firm w naszej branży, 
która przyjęła zobowiązania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, będące 
obecnie w strategii wielu firm fitofar-
maceutycznych. To bardzo pozytyw-
ny trend i cieszymy się, że byliśmy 
jego prekursorem. – dodał prezes 
Łuczak.

LB
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Kryterium wczesności jest procen-
towa zawartość wody w ziarnie 

mierzona przy zbiorze.  Odmiany 
o mniejszej zawartości wody są wcze-
śniejsze, niż te, które mają większą 
zawartość wody. Porównując wilgot-
ność ziarna nowych odmian z wil-
gotnością ziarna odmian wzorco-
wych, określa się ich wczesność 
i przypisuje się liczbę FAO. W warun-
kach polskich, wczesne odmiany 
mają liczbę FAO do 230, średniow-
czesne FAO 240–250, a średniopóźne 
FAO 260–290.

Potencjał plonowania i inne cechy 
odmian są zaprogramowane przez 
hodowcę w genach, a jego realizacja 
odbywa się w konkretnych warun-
kach środowiska i optymalnej agro-
techniki. Maksymalne plony osiąga 
się wyłącznie w pokoleniu F1. W kolej-
nych pokoleniach następuje rozszcze-
pienie cech, gwałtowny spadek plonu, 
dlatego nasiona uzyskane w wyniku 
„samozaopatrzenia” nie są przydatne 
do uprawy. Ważna jest nie tylko war-
tość genetyczna nasion, ale również 
ich wartość somatyczna. Wysoka war-

tość somatyczna jest uzyskiwana 
w produkcji nasiennej. Ważne jest  
dokładne usunięcie wiech w formach 
matecznych, przed ich kwitnieniem, 
aby zapobiec ich samozapyleniu, co 
skutkuje wytworzeniem nasion F2. 
Uzyskane nasiona muszą charaktery-
zować się odpowiednią czystością 
(brakiem nasion innych gatunków 
i chwastów) oraz wysoką zdolnością 
i energią kiełkowania. Te parametry są 
kontrolowane podczas kwalifikacji 
polowej plantacji nasiennych i oceny 
laboratoryjnej nasion.

Wybór odmiany kukurydzy – 
jakie cechy brać pod uwagę?
W uprawie kukurydzy na ziarno najważniejsze kryteria wyboru odmiany 
to potencjał plonowania i wczesność. Wymiennie cechy są skorelowane 
negatywnie, co oznacza, że odmiany o wyższych plonach są późniejsze. 
Podstawowym celem hodowli jest jednak jak najbardziej korzystne 
połączenie wysokich plonów z wczesnością. Takie odmiany nazywane są 
„łamaczami korelacji”. 
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Cechy odmiany
Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)

Kierunek użytkowania: ziarno

• odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania

• nr 1 w doświadczeniach CCA COBORU 2019 

– 106,2% wzorca

• silny wczesny wigor

• bardzo mocny stay green

• bardzo dobry dry down w końcowej fazie wegetacji

Cechy odmiany
Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC) 

Kierunek użytkowania: ziarno

• plonami wyróżnia się w warunkach intensywnej 

i średnio intensywnej produkcji

• 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

Cechy odmiany
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 wodę z ziarna dzięki mocnemu 

dry down

Cechy odmiany
Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC) 

Kierunek użytkowania: ziarno

• odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania 

w doświadczeniach CCA COBORU 2019 – 105,1% wzorca

• 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

ZIARNO

ZIARNO

ZIARNO

ZIARNO

Doskonała w każdym calu

Zbiory po byku

Festiwal plonu

Zyski pod pełnymi żaglami

ziarno typu dent

ziarno typu dent

ziarno typu dent

ziarno typu dent

kolba typu flex

kolba typu flex

kolba typu flex

kolba typu flex

Charakterystyka kolby

Charakterystyka kolby

 www.syngenta.pl

Charakterystyka kolby

Charakterystyka kolby

NOWE ODMIANY  
KUKURYDZY NA ZIARNO
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Przy zakupie nasion należy zwra-
cać uwagę na rok rejestracji danej 
odmiany, Nowsze odmiany mają 
wyższy potencjał plonowania. Poza 
plennością wnoszą większą odpor-
ność na czynniki stresowe i inne 
ważne cechy agrotechniczne i użyt-
kowe. Jednak wymagają one spraw-
dzenia w konkretnych warunkach 
klimatycznych i glebowych. Nasiona 
odmian nowszych są na ogół droż-
sze. 

Bardzo ważnym kryterium oceny 
odmian do uprawy na ziarno jest ich 
odporność na wyleganie zarówno 
korzeniowe, jak i fuzaryjne. Wylega-
nie fuzaryjne występuje w wyniku 
zgnilizny łodyg, powodowanej przez 
pasożytnicze grzyby. Następuje łam-
liwość łodyg i kolby leżą na ziemi, co 
powoduje straty w plonie i jego jako-
ści. Z reguły odmiany wcześniejsze 
wykazują większą skłonność do 
wylegania fuzaryjnego niż później-
sze, zwłaszcza gdy z różnych przy-
czyn jest opóźniony zbiór. Jest to 
cecha uwarunkowana genetycznie. 
W określonych warunkach, gdy 
korzeń nie jest dostatecznie rozwi-
nięty, przy silnych wiatrach i roz-
miękniętej glebie występuje wylega-
nie korzeniowe.

Szczególne znaczenie ma toleran-
cja na fuzariozę kolb, gdyż grzyby 
zasiedlające kolby i ziarno produkują 
groźne dla zdrowia zwierząt i ludzi 
toksyny roślinne, czyli mikotoksyny. 
Najważniejsze z nich to deoksyniwa-
lenol (DON), zearalenon (ZEA) 
i fumonizyny (B1 i B2). Przekrocze-
nie normy zawartości mikotoksyn 
eliminuje ziarno kukurydzy z obrotu 
handlowego i z żywienia zwierząt. 

Wczesny wigor jest bardzo ważną 
cechą odmian do uprawy na ziarno 
i na kiszonkę. Odmiany z cechą 
wczesnego wigoru kiełkują i rozwija-
ją się nawet w warunkach chłodów 
wiosennych. Starsze odmiany miały 
próg kiełkowania przy temperaturze 
gleby 8oC –10oC, podczas gdy nowsze 
mają przesunięty ten próg o 2oC 
i kiełkują już w temperaturze 6oC. 
Szybszy start roślin wiosną oznacza 
szybsze wytworzenie systemu korze-
niowego, lepsze wykorzystanie zaso-
bów wody i składników pokarmo-
wych, a w konsekwencji wyższe 
plony. 

W przypadku odmian do uprawy 
na ziarno, zwraca się także uwagę na 

wymłacalność kolb, szybkie dosy-
chanie ziarna „na pniu” (cecha „dry 
down”) oraz strukturę kolby, czyli 
udział ziarna w kolbie. Odmiany 
o korzystnej strukturze kolby, o cien-
kich rdzeniach, wykazują szczególną 
przydatność do uprawy na CCM – 
kiszonkę z odkoszulkowanych kolb 
do żywienia trzody chlewnej i ryb.

Przy wyborze odmian do uprawy 
na ziarno bierze się również pod 
uwagę ich przydatność do celów 
przemysłowych. Kukurydza jest jed-

nym z najważniejszych surowców do 
produkcji bioetanolu. Plon bioetano-
lu z hektara uprawy kukurydzy zale-
ży od plonu ziarna i zawartości skro-
bi. Z 1 tony suchego ziarna kukury-
dzy można otrzymać, około 3,7–4,0 
hektolitra bioetanolu. Do tego kie-
runku produkcji, oraz do produkcji 
skrobi, większą przydatność wykazu-
ją odmiany o ziarnie typu zębo-
kształtnego (dent). Odmiany o ziar-
nie typu szklistego (flint) są prefero-
wane w przemyśle młynarskim 

Wybór odpowiedniej odmiany nie jest zadaniem 
łatwym, gdyż na rynku znajdują się nasiona odmian 
wpisanych do Krajowego Rejestru (KR), których jest 
ponad 200. Niemal drugie tyle na naszym rynku jest 
odmian z katalogu europejskiego (CCA)



W przemiale ziarna otrzymuje się 
szereg produktów: grys, kasze, mąki, 
a także bardzo wartościowy pod 
względem spożywczym olej kukury-
dziany. 

Przy wyborze odmian do uprawy 
na kiszonkę z całych roślin najważ-
niejsze cechy to: całkowity plon 
suchej masy łodyg, liści i kolb, udział 
kolb w całkowitym plonie suchej 
masy (korzystny powyżej 50%), 
zawartość suchej masy przy zbiorze 
w całych roślinach, przy zbiorze 
(około 32%). Ta ostatnia cecha, jest 
podstawą oceny wczesności odmian 
kiszonkowych. Duże znaczenie mają 
również wczesny wigor i cecha „stay 
green”. Cecha „stay green” to wydłu-
żone utrzymywanie się zieloności 
liści i łodyg w okresie dojrzewania. 
Takie odmiany dłużej asymilują, mają 
więc dłuższą możliwość gromadze-
nia składników pokarmowych w ziar-
nie. Ważnym kryterium oceny 
odmian kiszonkowych jest ich straw-

ność. W nowoczesnych programach 
hodowlanych zwraca się uwagę na 
podniesienie poziomu strawności 
wegetatywnych części roślin (łodyg 
i liści). Odmiany relatywnie wcze-
sne, o wysokiej zawartości suchej 
masy przy zbiorze, i o korzystnym 
udziale kolb w całkowitym plonie 
suchej masy, są bardzo dobrym 
surowcem do produkcji wysokoener-
getycznej kiszonki. Taka rolę spełnia-
ją również odmiany ziarnowe, wcze-
sne lub średniowczesne, o wysokim 
plonie ziarna. 

Kiszonka z kukurydzy w połącze-
niu z odchodami zwierząt, to najlep-
szy surowiec do produkcji metanu 
w biogazowniach rolniczych. Do tego 
kierunku przydatne są odmiany 
kiszonkowe, o możliwie najwyższych 
plonach zielonej i suchej masy.

Zarówno przy wyborze odmian 
do uprawy na ziarno jak i na kiszon-
kę należy zwracać uwagę na ich tole-
rancję na najważniejsze choroby – 
głownię guzowatą, fuzariozy kolb 
i szkodniki, w szczególności na 
omacnicę prosowiankę. Szczególne 
znaczenie ma tolerancja odmian 
w stosunku do chorób fuzaryjnych 
kolb, gdyż wytwarzają one mikotok-
syny. Spośród stresów środowisko-
wych, najważniejsza jest tolerancja 
odmian na okresowe niedobory wody, 
co ma coraz częściej miejsce w ostat-
nich latach.

Wybór odpowiedniej odmiany nie 
jest zadaniem łatwym, gdyż na rynku 
znajdują się nasiona odmian wpisa-
nych do Krajowego Rejestru (KR), 
których jest ponad 200. Niemal dru-
gie tyle, na naszym rynku, jest odmian 
z katalogu europejskiego (CCA), zare-
jestrowanych w innych krajach UE. 
W wyborze odmian do różnych kie-
runków użytkowania przydatne są 
wyniki porejestrowego doświadczal-
nictwa odmianowego (PDO), publi-
kowane w wydawnictwach i na stro-
nie internetowej Centralnego Ośrod-
ka Badania Odmian Roślin Upraw-
nych (COBORU, a także rekomenda-
cje poszczególnych firm zawarte 
w katalogach odmian i na stronach 
internetowych. Pomocne są również 
rekomendacje doradców poszczegól-
nych firm oraz pracowników ODR.

dr inż. Roman Warzecha
 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji 

Roślin – PIB, Radzików 
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Kukurydza zapewnia 90% zapo-
trzebowania na skrobię w USA. 

Syrop kukurydziany jest najważniej-
szym produktem rafinacji kukurydzy. 
Skrobia spożywcza jest używana 
między innymi w produkcji piwa, 
wyrobów ciastkarskich, wędlin. 
Służy również do produkcji zup, 
sosów, odżywek dla dzieci. Skrobia 
jest uzyskiwana w procesie przemia-
łu ziarna kukurydzy „na mokro”. 
W tym procesie są oddzielane zarod-
ki, które stanowią źródło oleju kuku-
rydzianego o wysokiej zawartości 
nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych. Do produkcji skrobi są wyko-
rzystywane głównie odmiany kuku-
rydzy zębokształtnej (typu dent).

W przemiale młynarskim uzysku-
je się szereg produktów: grys, kaszę, 
mąkę kukurydzianą. Kasza kukury-
dziana to pokruszone ziarno kukury-
dzy, po usunięciu zarodka i okrywy 
owocowo-nasiennej. W procesie 
przemiału ziarna kukurydzy oddzie-
lane są zarodki, z których otrzymuje 
się olej kukurydziany. Grys jest wyko-
rzystywany do produkcji płatków 
(corn flakes) i chrupek kukurydzia-
nych. Mąka kukurydziana znajduje 
zastosowanie w produkcji chleba, 
herbatników, wafli i innych produk-
tów bezglutenowych.  Masa harina to 
mąka kukurydziana, przesiana, bar-
dzo miałka, wzbogacona dodatkowo 
w związki wapnia, do wypieku tortil-

li. Do przerobu młynarskiego najbar-
dziej są przydatne odmiany kukury-
dzy zwyczajnej, o szklistym i okrą-
głym ziarnie (typu flint).

Wykorzystanie kukurydzy 
w żywieniu człowieka jest zróżnico-
wane w zależności od preferencji spo-
łeczno-kulturowych, dietetycznych 
i zapotrzebowania rynku. Odżywcze 
właściwości kukurydzy od wieków 
odgrywają ważną rolę w diecie czło-
wieka. Tradycyjne ziarno kukurydzy 
jest żółte zawierające karetonoidy, ale 
np. w krajach afrykańskich w żywie-
niu człowieka dominuje ziarno białe, 
pozbawione karetonoidów.

Kukurydza o niebieskim zabar-
wieniu ziarna, znana również jako 

A może na niebiesko?
Kukurydza, to najważniejsza w świecie, obok pszenicy i ryżu, roślina 
wykorzystywana jako surowiec do produkcji żywności. Na całym świecie 
około 120 milionów ton ziarna kukurydzy jest zużywane do bezpośredniej 
konsumpcji przez człowieka.  Z tego 30% przypada na Afrykę, około 20% 
na kraje Subsaharyjskie. Kukurydza stanowi 15–20% całości dziennych 
kalorii w dietach 20 rozwijających się państw, zlokalizowanych głównie 
w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji. Jest dominującym źródłem żywności 
w wielu krajach świata. Stanowi pożywienie dla 1,2 mld osób. W Europie 
na cele spożywcze przeznacza się około 20% ziarna kukurydzy, a w Polsce 
tylko około 5%.
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purpurowa, jest uprawiana i wyko-
rzystywana do celów kulinarnych 
w Meksyku, Peru i południowo-za-
chodnich Stanach Zjednoczonych. 
Rodzime miejsce jej uprawy zostało 
udokumentowane w południowo-za-
chodnich stanach USA. Jest to trady-
cyjna kultura, uprawiana od stuleci 
przez tamtejszych Indian, wykorzy-
stywana do przygotowywania potraw 
kulinarnych, takich jak, posol, chip-
sy tortilla itp. Jest naturalnym źró-
dłem produktów niezawierających 
glutenu. Populacje, czy też odmiany 
niebieskiej kukurydzy, zostały ulep-
szone tradycyjnymi metodami, bez 
wykorzystania technik modyfikacji 
genetycznych (GMO). 

Kukurydza niebieska jest bogata 
w metabolity wtórne, takie jak kwasy 
fenolowe, flawonoidy i antocyjaniny. 
Obecność antocyjanów jest głównie 
odpowiedzialna za rozwój niebiesko-
purpurowego koloru w ziarnach 
i innych pigmentowanych tkankach 
roślinnych. Badania wykazały, że 
niebieska kukurydza posiada ulep-
szone pod względem odżywczym 
cechy, w tym antocyjaninę, białko 
i inne niezbędne aminokwasy (metio-
ninę, lizynę, tryptofan i cysteinę). 
Wykazano również, że niebieska 
kukurydza jest bogatsza w składniki 

o zwiększonej wartości odżywczej, 
niż kukurydza żółta. Ziarno kukury-
dzy niebieskiej zidentyfikowano, jako 
bogate źródło składników odżyw-
czych, takich jak witaminy rozpusz-
czalne w wodzie, kwasy tłuszczowe 
i inne związki mineralne, w tym 
magnez, wapń, fosfor, żelazo i cynk. 
Oprócz wyżej wymienionych warto-
ści odżywczych, jest bogatym źró-
dłem przeciwutleniaczy (antyoksy-

dantów) – polifenoli (flawonoidów 
i kwasów fenolowych). Żywność 
wytworzona z niebieskiej kukurydzy 
posiada właściwości przeciwnowo-
tworowe, które są krytyczne w zapo-
bieganiu i kontroli rozwoju nowo-
tworów złośliwych. Antyoksydanty 
są znane ze swojej roli w ciągłym 
eliminowaniu wolnych rodników, 
a zatem mogą potencjalnie odgrywać 
ważną rolę w spowalnianiu proce-
sów starzenia.

Wcześniejsze badania donoszą, że 
niebieska kukurydza wydaje się 
zawierać więcej białka i może służyć 
jako cenna forma specjalnej żywno-
ści. Stwierdzono, że obecność wap-
nia, cynku i żelaza jest znacznie wyż-
sza w niebieskiej kukurydzy i może 
być potencjalnie dobrym źródłem 
zdrowej diety w różnych grupach 
populacji. Warto zauważyć, że 
poziom zanieczyszczenia mykotok-
synami w niebieskiej kukurydzy jest 
znacznie niższy od progu dopusz-
czalnych norm UE, a wartości te róż-
nią się w zależności od rodzaju miko-
toksyn, takich jak deoksyniwalenol 
i zeranalenon, których zawartość 
wydaje się być znacznie niższa. Dzię-
ki temu można postrzegać niebieską 
kukurydzę jako potencjalną, specjal-
ną roślinę przyszłości w zdrowej die-
cie w Polsce i innych krajach euro-
pejskich. Może ona oferować unikal-
ny sposób na poprawę potrzeb zwią-
zanych z dietą wzbogaconą w unika-
towe składniki odżywcze i związki 
o charakterze przeciwutleniaczo-
wym. Niebieska kukurydza została 
nazwana przez czasopismo Harmo-
nia odkryciem roku 2017. Produkty 
z takiej kukurydzy są już oferowane 
na polskim rynku. 

dr Amol Nankar
dr inż. Roman Warzecha

INFORMACJE O AUTORACH:

Dr Amol Nankar, jest hodowcą kukurydzy, z dużym doświadczeniem 

w badaniach nad niebieską kukurydzą. Swoje badania prowadził w USA. 

Obecnie jest pracownikiem Instytutu Rolniczego w Plovdiv w Bułgarii.

Dr inż. Roman Warzecha jest kierownikiem Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta 

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badaw-

czym w Radzikowie k. Warszawy. Wśród jego zainteresowań jest wykorzy-

stanie kukurydzy w żywieniu człowieka, w tym kukurydzy o zróżnicowanym 

zabarwieniu ziarna.
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Do podstawowych czynników 
pozwalających na jego realizację 

należą m.in. odpowiednie siedlisko, 
woda, zasobność w składniki pokar-
mowe oraz odczyn gleby. 

Wapnowanie jest podstawową 
częścią systemu nawożenia jak 
i ochrony gleb przed degradacją. Dla-
tego też po wielu latach starań m.in. 
IUNG-PIB w Puławach oraz Minister-
stwa Rolnictwa uruchomiono pro-
gram priorytetowy pt. „Ogólnopolski 
program regeneracji środowiskowej 
gleb poprzez ich wapnowanie” finan-
sowany ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Celem tego 
programu jest finansowe wsparcie do 
zakupu wapna przeznaczonego do 
wapnowania gleb o odczynie mniej-
szym bądź równym pH 5,5. Szczegó-
łowe informacje dotyczące tego pro-
gramu można znaleźć na stronie Kra-
jowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Stosując nawozy, musimy sobie 
uświadomić, że wykorzystanie skład-
ników pokarmowych z nawozów 
w dużej mierze zależy od odczynu 
gleby. Zbyt duża kwasowość hamuje 
rozwój roślin przez co stosowanie 
nawet wysokich dawek nawozów nie 
będzie efektywne. Niewykorzystane 
przez rośliny składniki pokarmowe 
ulegają rozproszeniu (są tracone) 
w związku z czym poniesione nakła-
dy nie zwracają się. Wapnowanie ma 
na celu doprowadzenie gleby do 
optymalnego pH, dzięki czemu 
zwiększa się przyswajalność i efek-
tywność działania składników nawo-
zowych. Wapnowanie wyrównuje 
również straty wapnia wymywanego 
przez opady oraz wynoszonego 
z gleby z plonami roślin, utrzymuje 

korzystną strukturę oraz optymalny 
układ warunków powietrzno-wod-
nych. 

Aby wapnowanie przynosiło 
wspomniane korzyści koniecznie jest 
przestrzeganie zaleceń odnośnie 
dawek i terminów stosowania. Wiel-
kość zalecanych dawek nawozów 
wapniowych na gleby gruntów 
ornych zależy od odczynu gleby i jej 
składu granulometrycznego (tab. 1 
i 2). Zapotrzebowanie na nawozy 
wapniowe wynika ze stanu zakwa-
szenia gleb oraz konieczności dopro-
wadzenia ich odczynu do uznawane-
go za optymalny dla danej kategorii 
agronomicznej gleb.

Wielkość dawki wapna wyraża się 
w tonach czystego składnika, tj. tlen-
ku wapnia (CaO) na 1 ha. W zależno-

ści od rodzaju stosowanego środka, 
czy zawartości CaO należy ustalić 
masę nawozu, którą trzeba wysiać na 
1 ha. Na przykład na glebie lekkiej 
o odczynie bardzo kwaśnym trzeba 
zastosować 3,5 tony CaO. Wapno 
nawozowe zawiera 50% CaO, 
w związku z czym dawka wyrażona 
w masie nawozu będzie wynosiła:
3,5 t CaO/ha : (50% CaO/t wapna : 
100) = 7,0 t wapna/ha

Czasami zdarza się, że ilość skład-
nika odkwaszającego wyrażona jest 

w postaci węglanu wapnia (CaCO3),  
dlatego też, aby ustalić ilość CaO 
trzeba skorzystać z przelicznika który 
wynosi 0,56, np. 
CaO = 95,0% CaCO3 · 0,56 = 53,2% 
CaO

Dawki wapna wyliczone w tabeli 
2 stosuje się raz na 3–5 lat. Jednora-
zowe stosowanie wysokich dawek 
nawozów wapniowych (szybko dzia-
łających) w praktyce nie jest uzasad-
nione. Zbyt wysokie mogą wywołać 
szereg niekorzystnych zmian fizycz-
nych i chemicznych gleby. By nie 
zakłócać właściwości gleby i zacho-
dzących w niej przemian (uwstecz-
nianie makro-, a głównie mikroele-
mentów), jednorazowo nie należy 
stosować więcej jak 2/3 zalecanej 
dawki (przy wapnowaniu koniecz-

nym), czyli od 2,0 do 4,0 t CaO/ha.
Prawidłowe ustalenie dawki 

nawozu wapniowego jest bardzo 
ważne, ponieważ przewapnowanie 
gleby i doprowadzenie odczynu do 
zasadowego wywołuje wiele nega-
tywnych skutków, takich jak: przesu-
szenie gleby (szczególnie lekkiej), 
szybszy rozkład substancji organicz-
nej oraz przejście niektórych składni-
ków w formy nieprzyswajalne dla 
roślin (fosfor, bor, żelazo, mangan). 
Przy wyborze formy nawozu wapnio-

Znaczenie wapnowania gleb 
w produkcji roślinnej
Rośliny do prawidłowego wzrostu i rozwoju wymagają 
odpowiednich warunków zarówno klimatycznych, jak 
i glebowych. Spełnienie ich jest gwarancją realizowania potencjału 
produkcyjnego zapisanego w genach uprawianych roślin.

Prawidłowe ustalenie dawki nawozu wapniowego 
jest bardzo ważne, ponieważ przewapnowanie gleby 
i doprowadzenie odczynu do zasadowego wywołuje 
wiele negatywnych skutków.
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Tabela 1. Przedziały potrzeb wapnowania (Źródło: IUNG-PIB Puławy)

Kategoria 
agronomiczna gleby 

pHKCl dla przedziału potrzeb wapnowania 

konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne 

Bardzo lekkie do 4,0 4,1–5,5 4,6–5,0 5,1–5,5 od 5,6

Lekkie do 4,5 4,6–5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 od 6,1

Średnie do 5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 6,1–6,5 od 6,6

Ciężkie do 5,5 5,6–6,0 6,1–6,5 6,6–7,0 od 7,1

Użytki zielone do 5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 – -

Tabela 2. Optymalne dawki nawozów wapniowych w tonach CaO na hektar (Źródło: IUNG-PIB Puławy)

Kategoria 
agronomiczna gleby 

Przedział potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne 

Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 1,0 –

Lekkie 3,5 2,5 1,5 1,5 –

Średnie 4,5 3,0 1,7 1,7 1,0

Ciężkie 6,0 3,0 2,0 2,0 1,0

wego i ustaleniu warunków jego 
zastosowania należy wziąć pod 
uwagę rodzaj gleby podlegającej wap-
nowaniu. Wapno tlenkowe nadaje 
się, przede wszystkim, na gleby cięż-
sze, których odczyn zmienia się bar-
dzo powoli. Na tych glebach nie ma 
niebezpieczeństwa gwałtownej zmia-
ny odczynu, gdyż odznaczają się one 
wysoką zdolnością buforową, dlatego 
nie zachodzi ryzyko przewapnowa-
nia. Natomiast na glebach lekkich, 
szczególnie piaskach, bardziej celo-
we jest stosowanie wapna węglano-
wego, kredy które jest znacznie 
łagodniejsze w działaniu.

Bardzo ważny jest termin wapno-
wania. Rozsiany nawóz wapniowy 
ma zlikwidować kwasowość nie war-
stwy powierzchniowej, ale warstwy 
ornej, czyli do głębokości 25 cm, 
a nawet 30 cm, gdyż z niej wapń 
i węglany są wymywane, a w tej war-
stwie rozwijają się korzenie roślin. 
Glebę można wapnować wiosną, 
latem lub jesienią, ale pod warun-
kiem, że na przeprowadzenie odpo-
wiednich zabiegów przeznaczy się 
3–4 tygodnie.

O szybkości działania nawozów 
wapniowych decydują również inne 
ich właściwości. Szybciej uaktywnia-
ją się nawozy rozdrobnione oraz 
zawierające więcej wapnia i magne-
zu. Te właściwości będą lepiej zauwa-
żalne, jeśli nawozy zostaną dokład-
nie wymieszane z glebą, co ułatwi 
proces rozpuszczania się w glebie. 
Wapnowania nie wolno łączyć ze 

stosowaniem obornika, jak również 
nawożeniem mineralnym innymi 
składnikami pokarmowymi, ponie-
waż dochodzi do ich strat (utlenianie 
amoniaku do atmosfery, uwstecznia-
nie fosforu). Wapna nie należy wysie-
wać na bardzo wilgotną glebę, jak 
również podczas pogody deszczo-
wej.

Uprawa roślin na glebach o opty-
malnym dla nich odczynie gwarantu-
je dobre wykorzystanie przez nie 
składników pokarmowych z rezerw 

glebowych, nawozów naturalnych 
i mineralnych. Warto pamiętać o tym, 
że aby zabieg wapnowania był sku-
teczny i spełnił swoją rolę, koniecz-
nie trzeba przestrzegać zaleceń 
i zakupić wapno u sprawdzonych 
dostawców. Wapna nawozowe 
dostępne na rynku muszą spełniać 
wymagania minimalne postawione 
określonym typom, odmianom 
w zależności od ścieżki, którą zostały 
wprowadzone na rynek. 

dr Piotr Ochal

Na glebach lekkich, szczególnie piaskach, 
bardziej celowe jest stosowanie wapna 
węglanowego, kredy które jest znacznie 
łagodniejsze w działaniu.

Opracowanie wykonano w ramach zadania 1.6 w programie wieloletnim IUNG-PIB



GRUNTCAL - środek wapnujący (naturalna kreda 
nawozowa) o wysokiej reaktywności. Skutecznie 
zmniejsza zawieszenie gleby, co poprawia 
przyswajalność mikroelementów i składników 
pokarmowych. W ten sposób wpływa na wyższą 
jakość plonów.

tauron.pl
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Powszechnie stosowaną metodą 
podwyższenia pH gleb jest ich 

wapnowanie. Wybór odpowiedniej 
technologii aplikacji wapna zależy 
od rodzaju wysiewanego materiału, 
a także od specyfiki gospodarstwa.

Rozrzutnik obornika
To wybór wielu gospodarstw 

hodowlanych. Nowoczesny rozrzut-
nik obornika jest maszyną uniwersal-
ną, przeznaczoną do pracy z różnymi 
materiałami, w tym z wapnem. Efekt 
pracy zależny jest przede wszystkim 
od zastosowanego adaptera. O ile sta-
rego typu adaptery poziome oraz 
4-walcowe pionowe nie są wykorzy-
stywane przy wysiewie wapna, głów-
nie ze względu na małą szerokość 
roboczą, o tyle już 2-walcowe piono-
we radzą sobie z tym materiałem 
dobrze. Walce o dużej średnicy, 
wyposażone w dolne tarcze odpo-
wiadające za rozrzut materiału spa-

dającego z dna skrzyni, zapewniają 
odpowiednią równomierność rozsie-
wu na szerokość nawet 10–12 m. 
Jeszcze lepszym rozwiązaniem do 
wysiewu wapna i innych sypkich 
materiałów jest adapter poziomo-tar-
czowy, którego poziome walce roz-
drabniają  materiał, a tarcze rozrzu-

cają go na znaczną szerokość, nawet 
powyżej 20 m. Tego typu adapter 
zapewnia wysoką intensywność roz-
drabniania materiału, natomiast 
w przypadku wapna zbrylonego, 

przechowywanego przez dłuższy 
czas w pryzmie, najlepszym rozwią-
zaniem jest adapter rozdrabniający 
(bijakowy). Jego główny element 
roboczy, czyli jeden poziomy walec 
z bijakami zawieszonymi na łańcu-
chach, obracając się z dużą prędko-
ścią, bardzo intensywnie kruszy 

nawet twarde bryły, zanim trafią one 
na tarcze wysiewające. Zapewnia to 
zarówno równomierny rozrzut, jak 
i szybsze działanie wapna gorszej 
jakości. 

Sposób na każde wapno
Według ofi cjalnych danych około 60 proc. powierzchni pól uprawnych 
w Polsce ma odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny. Niskie pH gleby wpływa 
niekorzystnie na przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny, 
na rozwój tzw. życia glebowego oraz na utrzymanie wody w glebie. 

Rozrzutnik obornika to maszyna uniwersalna, a ponadto mało 
wrażliwa na wapno słabej jakości – zbrylone i zanieczyszczone

Przewagą rozrzutników obornika nad 
specjalistycznymi rozsiewaczami jest mniejsza 
wrażliwość na wapno złej jakości.



Przewagą rozrzutników obornika 
nad specjalistycznymi rozsiewacza-
mi jest mniejsza wrażliwość na 
wapno złej jakości – zwłaszcza to 
przechowywane „pod chmurką”. 
Skrzynia rozrzutnika ma pionowe 
ściany i szeroką podłogę, dzięki 
czemu nawóz nie zawiesza się, nie-
zależnie od jego wilgotności. Z kolei 
pełne otwarcie tylnej ściany unie-
możliwia zapchanie się materiału, 
nawet jeżeli jest on zanieczyszczony 
glebą, resztkami pożniwnymi czy sil-
nie zbrylony. Adapter dobrze radzi 
sobie z tego typu nawozem, dodatko-
wo intensywnie go rozdrabniając.

Wykorzystując rozrzutnik do 
nawożenia wapnem należy unikać 
dwóch poważnych błędów. Pierw-
szym  jest przekraczanie ładowności 
maszyny. Pojemność skrzyni ładun-
kowej rozrzutnika jest przystosowana 
do przewozu znacznie lżejszego 
nawozu, jakim jest obornik. Masa 
usypowa wapna jest natomiast znacz-
nie większa, przez co zasypanie jej 
do pełna spowodowałoby znaczne 
przekroczenie ładowności (nawet 
dwukrotne). Należy zatem oszaco-

wać, ile wapna można załadować do 
skrzyni (zazwyczaj będzie to 1/3 do 
1/2 jej objętości). Warto przy tym 
pamiętać, że niższa warstwa nawozu 
ogranicza ryzyko nierównomiernego 
osuwania się nawozu, co zwiększa 
precyzję dozowania. 

Drugim błędem jest używanie 
zasuwy tylnej do dozowania wapna 
(np. ustawienie 10-centymetrowej 
szczeliny dozującej). Konstrukcja 
rozrzutnika nie jest przystosowana 
do takiej pracy, a ogromne przecią-
żenia występujące zarówno w ukła-

dzie napędowym przenośnika pod-
łogowego, jak i zasuwy skrzyni mogą 
doprowadzić do uszkodzenia maszy-
ny. Dopuszczalną przez wielu pro-
ducentów praktyką jest natomiast 

delikatne wyrównanie „górki” nawo-
zu w skrzyni z wykorzystaniem 
zasuwy.

Rozsiewacz wapna
Im bardziej precyzyjna maszyna, 

tym większe ma wymagania dotyczą-
ce jakości nawozu. Tak jest w przy-
padku specjalistycznych rozsiewaczy 
wapna. Precyzyjne sterowanie tylną 
zasuwą oraz stosunkowo małe świa-
tło, przez które wydostaje się nawóz, 
daje możliwość precyzyjnego dozo-
wania wapna nawet w niewielkich 

dawkach. Jednak to rozwiązanie jest 
znacznie bardziej wrażliwe na zanie-
czyszczenie oraz zbrylenie nawozu. 
Z kolei pochyłe ściany skrzyni ładun-
kowej powodują, że wilgotne i kleiste 

Im bardziej precyzyjna maszyna, tym 
większe ma wymagania dotyczące 
jakości nawozu. 

SUPERPRODUKTY
DLA SUPERBOHATERÓW

SUPERPRODUKTY
DLA SUPERBOHATERÓW

40 % K₂O · 6 % MgO
4 % Na₂O · 12,5 % SO₃

25 % MgO · 50 % SO₃

&

Więcej informacji na stronie  
www.ks-polska.com/superprodukty

K+S Polska sp. z o.o. 
A K+S Company 

www.ks-polska.com ·  K+S Polska



38

wapno może się zawieszać nad prze-
nośnikiem, co wymaga interwencji 
operatora. Zatem inwestując w roz-
siewacz wapna warto mieć na uwa-
dze także jakość nawozu, który będzie 
nim wysiewany.

Proste rozsiewacze z mechanicz-
nym napędem przenośnika taśmowe-
go od koła jezdnego zapewniają 
utrzymanie stałej dawki nawozu nie-
zależnie od prędkości jazdy, co znacz-
nie ułatwia pracę. Z kolei te bardziej 
zaawansowane, wyposażone w kom-

puter sterujący, poza automatycznym 
utrzymaniem dawki, umożliwiają 
dodatkowo ręczną korektę w zależ-
ności od warunków panujących na 
polu, a nawet dawkowanie automa-
tyczne na podstawie map aplikacyj-
nych. Warto także pamiętać, że nie-
które rozsiewacze wapna z powodze-
niem można stosować także do 
wysiewu nawozów granulowanych. 
Są one wyposażone w taśmowy prze-

nośnik podłogowy, który zapewnia 
szczelność skrzyni oraz równomier-
ne dozowania bez tzw. porcjowania 
nawozu, a także w zestaw tarcz 
wysiewających do granulatu.

 
Wapno pyliste

Coraz większym zainteresowa-
niem w ostatnim czasie cieszy się 
technologia wysiewu wapna pyliste-
go. Jest to materiał jednolity, o bar-
dzo drobnej frakcji, który przede 
wszystkim charakteryzuje się wyso-

ką reaktywnością (powyżej 98 proc.). 
Oznacza to, że jest on dostępny dla 
roślin natychmiast, nie zalega w gle-
bie przez kolejnych kilkadziesiąt 
miesięcy. Daje się także równomier-
nie rozprowadzić na polu oraz bar-
dzo dokładnie wymieszać z glebą, 
jednak do wysiewu wymaga specjali-
stycznej maszyny. 

Wysiew za pomocą rozsiewacza 
tarczowego jest niemożliwy ze wzglę-

du na znoszenie nawozu przez wiatr. 
Jednak na rynku dostępne są maszy-
ny wyposażone w belkę wysiewającą 
z przenośnikiem ślimakowym, która 
pozwala na rozprowadzenie materia-
łu na szerokość do 12 m. Dodatkowo 
maszyna jest wyposażona w szczelną 
plandekę oraz przyłącza hydrantowe 
umożliwiające załadunek zbiornika 
bezpośrednio z cysterny. Nawóz jest 
bowiem transportowany przez tzw. 
cementowozy, co z jednej strony 
może wydawać się ograniczeniem 
(brak możliwości przechowywania 
nawozu na polu), z drugiej zaś uła-
twia logistykę (samochód ciężarowy 
nie musi wjeżdżać na pole w celu 
wyładowania materiału, co ma szcze-
gólne znaczenie w przypadku grzą-
skich dróg dojazdowych). Nie jest 
potrzebna także dodatkowa ładowar-
ka oraz operator do załadunku rozsie-
wacza.

Taka technologia nawożenia trafia 
zarówno do dużych gospodarstw rol-
nych, jak i do mniejszych odbiorców 
– za pośrednictwem firm usługo-
wych. Bardzo dobry efekt wapnowa-
nia oraz wygoda zarówno samej 
pracy, jak i rozliczania się z klienta-
mi, wpływają na znaczny wzrost 
zainteresowania wapnem pylistym, 
tym bardziej, że materiał obecnie jest 
już powszechnie dostępny niemal na 
terenie całego kraju.

Łukasz Wasak
fot. autor

Coraz większym zainteresowaniem w ostatnim 
czasie cieszy się technologia wysiewu wapna 
pylistego. Jest to materiał jednolity, o bardzo 
drobnej frakcji, który przede wszystkim 
charakteryzuje się wysoką reaktywnością.

Wapno pyliste zapewnia najszybszy efekt działania, lecz wymaga zastosowania specjalnego rozsiewacza



Plonowanie roślin uprawnych 
w znacznej mierze zależy od zawar-

tości w glebie form przyswajalnych 
makropierwiastków tj.  N, P, K, Mg, Ca 
i S. Przy czym decydującą rolę w ich 
pobraniu przez rośliny ma odczyn 
gleby warunkowany między innymi 
zawartością  wapnia w glebie.  O zawar-
tości wapnia decyduje głównie rodzaj 
skały macierzystej, z jakiej powstała 
gleba oraz stopień zaawansowania 
w niej procesów wietrzenia i przemy-
wania. Najczęściej zawartość wapnia 
w roztworze glebowym wynosi 200–
300 mg Ca2+·dm-3. Przy czym natural-
ne i związane z działalnością człowie-
ka procesy powodują corocznie straty 
wapnia w glebie na poziomie co naj-
mniej 140 kg CaO·ha-1. Wspomniane 
straty tego pierwiastka oraz stosowanie 
nawozów fizjologicznie kwaśnych 
powodują zakwaszenie gleb. W gle-
bach o pH 5,0 i niższym zwiększa się 
mobilność glinu, który powoduje zaha-
mowanie wzrostu korzeni oraz działa 
fitotoksycznie na włośniki,  powodując 
ich zamieranie. Wpływa to niekorzyst-
nie  na transport wody i soli mineral-
nych z roztworu glebowego do części 
nadziemnych roślin.  Rośliny uprawia-
ne na zakwaszonych glebach mają 
mniejszą odporność na suszę, wyma-
rzanie i porażenie przez choroby 
i szkodniki. Jedynym skutecznym spo-
sobem regulacji odczynu gleby jest 
zabieg wapnowania. Decyzję o wybo-
rze wapna nawozowego rolnik powi-
nien podejmować w oparciu o aktual-
ne wyniki badań próbek gleby wykona-
ne między innymi przez OSChR. Nale-
ży pamiętać, że na gleby kwaśne 
o niskiej zawartości magnezu zawsze 
stosujemy węglanowe wapno magne-
zowe granulowane SuperMag. Nato-
miast w przypadku gleb kwaśnych 
o wysokiej zawartości magnezu stosu-
jemy granulowane wapno węglanowe 
Polcalc III Generacji.  Od 2020 roku 
Polcalc Sp. z o.o. wprowadziła do swo-
jej oferty preparat bi calc+. Jest to 
innowacyjne granulowane wapno 
węglanowe wzbogacone o hiperaktyw-
ne szczepy bakterii Bacillus sp. Nawóz 
produkowany jest z ekstremalnie roz-

drobnionej mączki wapiennej (93–98% 
CaCO3), w której aż 50 % cząstek ma 
średnicę mniejszą niż 0,02 mm. Sto-
pień rozdrobnienia mączki wpływa na 
aktywność chemiczną i szybkość roz-
puszczenia. Surowiec ten jest przetwa-
rzany w opracowanej przez Polcalc sp. 
z o.o.  innowacyjnej technologii pro-
dukcji i granulacji, która umożliwia 
równomierny wysiew nawozu. Cechą 
absolutnie innowacyjną jest zawartość 
w nawozie skoncentrowanej (200x106 
JTK w każdym gramie nawozu bi 
calc+) kultury bakterii Bacillus sp. 
Mikroorganizmy te przyspieszają pro-
cesy rozkładu substancji organicznej 
na prostsze związki dostępne dla roślin 
oraz wzmacniają odporność roślin na 
choroby powodowane przez grzyby 
i bakterie. Dzięki wapnowaniu nawo-
zem bi calc+ intensywniej przebiega 
proces pobierania azotu z powietrza 
przez  mikroorganizmy zarówno wolno 
żyjące, jak i symbiotyczne bakterie 
korzeniowe u roślin motylkowych. 
Dodanie do wapna  bi calc+ nowej 
generacji substancji humusowych jako 
pożywki dla bakterii z rodzaju Bacillus 
sp. utrzymuje ich właściwy poziom 
namnażania, co powoduje wzrost przy-
swajalności składników pokarmowych 
z gleby o 20–40%.  Dodatkowo wapno 
bi calc+ stymuluje rozwój korzeni 
u roślin uprawnych, co przyczynia się 
do lepszego pobrania składników 
odżywczych i w końcowym efekcie do 
wzrostu ich  plonowania

Granulowane wapno węglanowe bi 
calc+ jest całkowicie bezpiecznym 
nawozem zarówno dla zwierząt, roślin  
jak i organizmów glebowych. Można je 
stosować od wiosny do późnej jesieni 
w dawce 500–1000 kg·ha-1 w zależno-
ści od odczynu i rodzaju gleby. Nawo-
zu nie należy stosować bezpośrednio 
przed i po aplikacji nawozów mineral-
nych zawierających fosfor oraz azot 
w formie amonowej czy amidowej, 
a także nawozów naturalnych: oborni-
ka, gnojówki, gnojowicy. Zalecana 
przerwa między tymi zabiegami wyno-
si co najmniej 3–4 tygodnie. 

Więcej informacji – tel.   880-880-
801 lub www.polcalc.pl.

„bi calc+”  to nowoczesne 
i sprawdzone podejście 
do zabiegu wapnowania gleby

DWUFAZOWE 
WAPNO  
NAWOZOWE

Zakład Produkcji Nawozów Wapniowych  
w Lubieniu Kujawskim

ul. Kaliska 151
87-840 Lubień Kujawski
Dział Handlowy: 880 880 801
e-mail: polcalc@polcalc.pl

Bacillus 

www.polcalc.pl

działa szybko i długofalowo, nie ulega 
wypłukiwaniu

hamuje procesy gnilne i poprawia procesy 
rozkładu resztek organicznych

optymalizuje i wzbogaca życie biologiczne 
gleby i poprawia jej stan fitosanitarny 
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Ciągła poprawa jakości produktów 
jest bez wątpienia z korzyścią 

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

ków, z których najważniejsze opisu-
jemy poniżej. 

Odpowiedni moment 
zabiegu

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

w przypadku stosowania herbicydów 
charakteryzujących się wąskim 
oknem aplikacji. Zaawansowanie 
rozwoju rośliny jest raczej drugopla-
nowym tłem i nabiera znaczenia 
w obszarze dotarcia cieczy roboczej 
do celu. Mocno rozbudowana masa 
roślinna uprawy, przejmuje część 
cieczy roboczej, ograniczając tym 
samym dotarcie do wyznaczonego 
celu. Zbyt mała obsada lub osłabiona 
kondycja rośliny uprawnej powodu-
je, że spada konkurencyjność wobec 
chwastów, a to właśnie zdominowa-
nie chwastów osłabionych działa-

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

W uzyskaniu właściwej skutecz-
ności herbicydowej kluczową rolę 
ma faza rozwojowa chwastu. Panuje 
zasada, że im mniejsza siewka, tym 
łatwiej jest ją usunąć z plantacji. 
Chwasty w zaawansowanych fazach 
rozwojowych są mniej wrażliwe. 
Rozwinięte osobniki potrafią zdezak-
tywować dawkę substancji lub prze-
trwać chwastobójcze działanie, do 
czasu spadku lub całkowitego rozpa-
du substancji aktywnej. Wraz ze 
wzrostem, niektóre gatunki, jak na 
przykład chaber bławatek wytwarza-
ją rezerwuar substancji odżywczych, 
który pozwala przetrwać niekorzyst-
ne warunki w czasie, gdy są poddane 
działaniu herbicydów. 

 
Warunki pogodowe przed, 
w trakcie i po zabiegu

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

cji aktywnej. Wystawione liście pełne 
turgoru są łatwiejszym celem dla kro-
pli cieczy roboczej. Większa ilość 
substancji aktywnej, której nie są 
w stanie rozłożyć do związków nie-
szkodliwych, zwiększa szanse na 
szybsze i bardziej pewne zniszczenie 
chwastów.

 
Warunki pogodowe w czasie 
zabiegu

Większość użytkowników środ-
ków ochrony roślin przede wszyst-
kim zwraca uwagę na zmywanie pro-
duktu. Uzależnienie  decyzji o wyko-
naniu lub rezygnacji z zabiegu podję-
te po analizie ryzyka wystąpienia 
tego tylko parametru jest błędem. 
Opadów deszczu nie można bagateli-
zować, chociaż należy przyznać, że 
ryzyko zmywalności preparatów 
z liści roślin jest niejednokrotnie 
przeceniane. Nie zalecamy bagateli-
zować ryzyka osłabienia skuteczno-
ści przez opady. Należy zauważyć 
jednak, że o zmywaniu środka ochro-
ny roślin przy produktach o dobrze 
przygotowanej formulacji, mamy do 
czynienia przy wystąpieniu deszczu 
o intensywności minimum 20 litrów 

na godzinę. Jak pokazują charaktery-
styki markowych produktów, już pół 
godziny po zabiegu ilość preparatu 
zmywana przez deszcz nie ma zna-
czenia w utrzymaniu odpowiedniej 
skuteczności.

Mniej osób, spośród wykonują-
cych zabieg, zwraca uwagę na podsta-
wowy warunek uzależnienia skutecz-
ności, jakim jest odpowiednia wilgot-
ność powietrza. Odpowiada ona za 
żywotność kropli. Nabiera to szcze-
gólnie znaczenia przy zabiegach, 
w których stosuje się niewielką ilość 
cieczy roboczej. W warunkach niskiej 
wilgotności, poniżej 40 proc., znaczna 
część kropli nie dociera do celu, zwy-
czajnie wyparowując. Wilgotność 
powyżej 90 proc. to z kolei właściwie 
punkt rosy, po którym naniesiona kro-
pla może spłynąć z większymi kropla-

mi rosy z liści. Optymalny przedział 
wilgotności zapewniający właściwe 
dotarcie kropli to 60–80 proc. Do tej 
pory dosyć trudne było uzyskanie 
informacji na temat wilgotności 
powietrza. Na szczęście pojawia się 
coraz więcej prognoz podających dane 
tego parametru. 

Prędkość wiatru podczas zabiegu 
to problem znoszenia cieczy roboczej 
powodujący, że na części pola pozo-
stają miejsca niedopryskane, z mniej-
szą skutecznością. Prędkość wiatru 
związana jest nierozerwalnie z wiel-
kością kropli. Im mniejsza kropla 
tym większe prawdopodobieństwo 
zniesienia. Technika rolnicza pozwa-
la na stosowanie środków ochrony 
roślin przy dyszach antyznoszenio-
wych, nawet jeżeli wiatr wieje z pręd-
kością 6 m/s. Przy zwykłych dyszach 
za udany zabieg można uznać tylko 
ten, który był wykonany przy pręd-
kości wiatru w okolicach 3 m/s. Pręd-
kości wiatru na poziomie 7–8 metrów 
są akceptowalne przy opryskiwa-
czach z wymuszonym strumieniem 
powietrza, czyli z rękawem. 

Temperatura powietrza najlepsza 
do zabiegów to 16–20°C. W tym prze-

dziale skuteczność wykazują wszyst-
kie preparaty. Spadki temperatur 
poniżej 12°C oznaczają kłopoty 
z wnikaniem niektórych substancji 
aktywnych. Herbicydy w etykietach 
stosowania zawierają informacje na 
temat temperatury powietrza, która 
jest najbardziej efektywna dla działa-
nia herbicydu. Przy wrażliwych pro-
duktach warto zasięgnąć informacji 
nie tylko o temperaturze w czasie 
zabiegu (przynajmniej w trakcie 
i 2 godziny po zakończeniu aplikacji) 
ale również o wymaganych tempera-
turach w następnych dniach. Część 
herbicydów, nawet tych stosowanych 
nalistnie, utrzymuje skuteczność 
nawet w niższych temperaturach 
i takie powinny mieć pierwszeństwo 
wyboru wiosną, gdy dobowa tempe-
ratura powietrza waha się.

Najlepsze parametry zabiegu ochrony roślin 
otrzymuje się w czasie, gdy łan rośliny uprawnej, ale 
również znajdujące się w nim chwasty są w trakcie 
intensywnej wegetacji.
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Przygotowanie cieczy 
roboczej

Ilość cieczy roboczej ma znacze-
nie przy zapewnieniu odpowiednie-
go stężenia produktu. Zbyt duża ilość 
wody zwłaszcza nieodpowiednio 
skondycjonowanej przekłada się na 
ryzyko częściowego zablokowania 
działania produktu. 

Podstawowe znaczenie przy 
utrzymaniu najwyższej skuteczności 
herbicydów ma odpowiednie pH cie-

czy. Jest ono zależne od rodzaju środ-
ka, jaki jest używany. Herbicydy sul-
fonylomocznikowe działają najlepiej 
przy wysokim pH, które przy niektó-
rych produktach może dochodzić 
do 9. Zakwaszanie cieczy roboczej 
poprzez zastosowanie produktów 
zakwaszających lub mieszanie 

z innymi środkami ochrony roślin, 
które zakwaszają ciecz w opryskiwa-
czu może prowadzić do utraty zakła-
danej skuteczności. Wykonując 
zabieg mieszaniną preparatów nale-
ży zapewnić optymalne warunki dla 
preparatu, który stanowi główny cel 
zabiegu. Przy przygotowaniu miesza-
nin ważna jest kolejność dodawania 
poszczególnych komponentów. Nale-
ży również pamiętać, by mieszaniny 
zostały wypryskane w możliwie jak 

najkrótszym czasie po przygotowa-
niu. Pozwala to zminimalizować 
ryzyko antagonistycznego działania 
użytych do przygotowania mieszani-
ny komponentów. W celu wyklucze-
nia ryzyka spadku skuteczności naj-
lepiej zapoznać się z informacją 
o możliwości mieszania poszczegól-

nych produktów lub zdać się na 
gotowe mieszaniny fabryczne. 

Dawka preparatu 
Dawka preparatu ma znaczenie, 

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

O zmywaniu środka ochrony roślin przy 
produktach o dobrze przygotowanej formulacji, 
mamy do czynienia przy wystąpieniu deszczu 
o intensywności minimum 20 litrów na godzinę.
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Technika zabiegu
Prędkość przejazdu opryskiwa-

cza, dostosowana ilość cieczy robo-
czej, stabilność belki, wysokość 
uniesienia belki, precyzyjne wyzna-
czanie ścieżek przejazdowych. 
Ciśnienie opryskiwacza, stabilność 
ciśnienia i równa praca pompy, 
dobór odpowiednich końcówek roz-
pylaczy, stopień zużycie końcówek 
rozpylaczy wpływają na parametry 
zabiegu. 

Z warunkami pogodowymi i polo-
wymi podczas zabiegu skorelowana 
powinna być ilość cieczy wypryski-
wana na danym polu. Szczególnie 
w przypadku zastosowań herbicy-
dów działających nalistnie ilość cie-
czy roboczej powinna być w dolnych 
granicach zalecanych w etykiecie 
produktu. W późniejszych fazach 
rozwojowych, gdzie konieczne jest 
dokładne pokrycie lub penetracja 
łanu możemy pozwolić sobie na 

zwiększenie ilości cieczy. W zbożach 
w początkowych fazach rozwojo-
wych rośliny przyjmują mniej niż 
100 litrów cieczy stąd większe ilości 
powodują spływanie i straty cieczy 
opryskowej. 

Ze zwiększeniem ciśnienia rośnie 
udział drobnych kropli, które są bar-
dziej podatne na znoszenie i odpa-
rowywanie. Zmniejszanie wielkości 
kropli nierozerwalnie łączy się z jej 
żywotnością i dotarciem do celu. 

Wszelkie wahania belki roboczej 
i zmiana konta ustawienia końcówki 

rozpylacza to pogorszenie dotarcia 
kropli i równomierności pokrycia. 

Wszystkie omawiane parametry 
zabiegu powinny być brane pod 
uwagę przed rozpoczęciem aplikacji. 
Skuteczność zabiegu zależna jest od 
tego, jak dokładnie zostaną przygoto-
wane wszystkie z omawianych para-
metrów.  Zachowanie właściwych 
parametrów zabiegu wiąże się 
z korzyścią nie tylko dla producenta 
rolnego w postaci skuteczności zabie-
gu, ale również środowiska. 

Marek Tański

Przy przygotowaniu mieszanin ważna 
jest kolejność dodawania poszczególnych 
komponentów. Należy również pamiętać, by 
mieszaniny zostały wypryskane w możliwie jak 
najkrótszym czasie po przygotowaniu.

Odpowiedni moment zabiegu
• Mocno rozbudowana masa roślinna uprawy, przej-

muje część cieczy roboczej, ograniczając tym samym 
dotarcie do wyznaczonego celu.

• Im mniejsza siewka chwastu, tym łatwiej jest ją usu-
nąć z plantacji. 

• Gdy chwasty są w trakcie intensywnego wzrostu, 
pobierają więcej substancji aktywnej.

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

ko zmywalności preparatów z liści roślin jest niejed-
nokrotnie przeceniane.

• Odpowiednia wilgotność powietrza odpowiada za 
żywotność kropli. Ma to szczególne znaczenie przy 
zabiegach, w których stosuje się niewielką ilość cie-
czy roboczej. Optymalny przedział wilgotności 
zapewniający właściwe dotarcie kropli to 60–80 
proc.

• Prędkość wiatru związana jest nierozerwalnie z wiel-
kością kropli. Im mniejsza kropla tym większe praw-
dopodobieństwo zniesienia substancji przez wiatr. 

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

• Prędkości wiatru na poziomie 7–8 metrów są akcep-
towalne przy opryskiwaczach z wymuszonym stru-
mieniem powietrza, czyli z rękawem. 

• Temperatura powietrza najlepsza do zabiegów to 
16–20°C.

• Przy wrażliwych produktach warto zasięgnąć infor-
macji nie tylko o temperaturze w czasie zabiegu 

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

Przygotowanie cieczy roboczej
• Zbyt duża ilość wody zwłaszcza nieodpowiednio 

skondycjonowanej przekłada się na ryzyko częścio-
wego zablokowania działania produktu.

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

• Należy pamiętać, by mieszaniny zostały wypryskane 
w możliwie jak najkrótszym czasie po przygotowa-
niu. Pozwala to zminimalizować ryzyko antagoni-
stycznego działania użytych do przygotowania mie-
szaniny komponentów.

Dawka preparatu 
• W dobie powstawania odporności, szczególnie para-

metr stosowania rekomendowanej przez producenta 
dawki nie powinien podlegać żadnym dyskusjom 
i odstępstwom

Technika zabiegu
• Ze zwiększeniem ciśnienia rośnie udział drobnych 

kropli, które są bardziej podatne na znoszenie i odpa-
rowywanie. Zmniejszanie wielkości kropli nieroze-
rwalnie łączy się z jej żywotnością i dotarciem do 
celu

• Wszelkie wahania belki roboczej i zmiana konta usta-
wienia końcówki rozpylacza to pogorszenie dotarcia 
kropli i równomierności pokrycia. 
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Z rozmachem, fantazją i ku uciesze 
nie tylko rolników rozpoczyna 

tegoroczną działalność Kujawsko-Po-
morski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go. Jak zawsze do jego filii  i Minikowa 
ściągają tłumy plantatorów, hodow-
ców, ogrodników, działkowców, nawet 
smakoszy regionalnych potraw. Wła-
śnie dla tych ostatnich KPODR już 
przygotowuje majowe „Święto smaku 
i tradycji”. Nie obejdzie się bez popusz-
czania pasków,  wystawy ogrodniczej 
z plenerowym pokazem małej archi-
tektury, a nawet ekspozycji zwierząt 
futerkowych, drobiu ozdobnego, gołę-
bi (9-10 maja). 

Ciekawie zapowiada się też inna 
majowa impreza - „Między miastem 
a wsią”. W podwłocławskim Zarze-
czewie poznamy najnowocześniejszy 
sprzęt do pielęgnacji warzyw, kwia-
tów i pasiek. Swój dorobek zademon-
strują miłośnicy rzemiosła artystycz-
nego,  właściciele ptaków ozdobnych 
i rasowych psów zaprezentują zalety 
swoich czworonożnych i skrzydla-
tych przyjaciół (30-31 maja).

Trudno również będzie przeoczyć 
Dni Pola w Grubnie (6-7 czerwca). To 
cykliczne spotkania rolników, firm 
nasiennych, producentów nawozów, 
środków ochrony, maszyn zawsze 
wspierają pokazy doświadczalnych 
poletek zbóż, kukurydzy, rzepaku, 
ziemniaków, nawet roślin energetycz-
nych.

Sztandarową imprezą KPODR jest 
jednak AGRO-TECH (komisarz targów  
– Sylwia Żakowska-Stasiszyn), dziesię-
ciokrotny TARGOWY LIDER ogólno-
polskiego konkursu prowadzonego od 

1999 roku przez naszą redakcję. To 
imponujący dorobek Zespołu z Mini-
kowa. Teraz (20-21 czerwca) także zgro-
madzi dziesiątki tysięcy mieszkańców 
nie tylko z Pomorza i Kujaw oraz setki 
zagranicznych i krajowych wystaw-
ców. Bo do Minikowa wstyd nie poje-
chać, a spędzony tam czas stracony nie 
będzie. Zwłaszcza, że gospodarze przy-
gotowują dodatkową superatrakcję - 
„Krajowe dni pola”.  Ich głównym 
akcentem jest prezentacja, na 
powierzchni 11 ha, ponad 500 odmian 
roślin uprawnych. Pokazane zostaną 
także wszystkie najskuteczniejsze sys-
temy ochrony, nawożenia, technologii, 
nawadniania. Jakby tego było mało 
przewidziano  również specjalistyczne 
wykłady i zajęcia warsztatowe.

Zarzeczewo zaprasza ponownie 
na „Miodowe lato” (9 sierpnia). Przy-
jeżdżają nie tylko  lokalni pszczela-
rze, ale też z Krajny, Pałuk, Kociewia, 
Mazur, Podhala, Mazowsza… Wszy-
scy z miodem do degustacji, nawet 
z ulami pełnymi owadów, które go 
zebrały. Będzie jeszcze można zaja-
dać się na „Święcie ziemniaka” 
w Przysieku (12 września) i tydzień 
później w Minikowie podczas „Jesie-
ni w ogrodzie”. Tu dominują zawsze 
potrawy z karpia. „Święto gęsi” 
(11 listopada), także w Minikowie, 
nęci z kolei degustacją tradycyjnych 
produktów - głównie z drobiu...

Więcej o tegorocznych imprezach 
organizowanych przez KPODR na 
www.kpodr.pl, tel. 52 386-72-14.

Liderowanie to norma

Z radością informujemy, że ubiegłoroczne Międzynarodowe Targi Rolno-Prze-

mysłowe AGRO-TECH okazały się najstaranniej zorganizowaną imprezą 

w kraju. Zdobył więc tytuł TARGOWEGO LIDERA. Tak zdecydowali ankietowa-

ni przez redakcję wystawcy. W Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego  liderowanie stało się normą. Sam fakt, że puchary ZAGRODY 

wędrowały do Mnikowa aż dziesięciokrotnie (poprzednio w latach 2001, 2003, 

2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2016, 2018) mówi wiele. Zresztą pieczołowicie 

przygotowywane są wszystkie imprezy organizowane przez KP ODR. I stąd tak 

ogromne nimi zainteresowanie, stąd zadowolenie rolników,  stąd wreszcie 

imponujący obraz kujawsko-pomorskiej wsi. I cieszymy się, że nasz skromny 

puchar przekażemy tak wspaniałej Załodze. Serdecznie gratulujemy. 

Redakcja
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Już za parę dni, za dni parę…, tak 
rozpoczynała się piosenka z dzie-

ciństwa zapowiadająca wakacje. 
I choć w niniejszym artykule o relak-
sie nie będzie mowy – jesteśmy 
w przededniu wiosennego przesile-
nia i startu prac polowych. Rolnicy, 
a zwłaszcza hodowcy bydła, to 
ludzie, jak świat długi i szeroki, dla 
których priorytety odgrywają kluczo-
we znaczenie. Bo przecież doba ma 
raptem 24 godziny, a tydzień 7 dni. 
Sprawa to istotna zwłaszcza w okre-
sie wzmożonych prac rolniczych.

I choć zimy ostatnich lat do naj-
ostrzejszych nie należą, taka sytuacja 
wydaje się być tym bardziej wymaga-
jąca, bo do końca nie wiadomo, czego 
się spodziewać po sezonie zimowym. 
Ileż to razy temat wymrożeń, zwłasz-
cza zbóż i rzepaku, krzyżował plany. 
Rok 2010 był znamienny pod tym 
względem. Mroźne wiatry w lutym 
powodujące wysmolenia sprawiły, że 
ogromna pula zbóż i rzepaku musiała 
zostać zaorana, a te stanowiska zosta-
ły w ogromnej większości „zastąpio-
ne” kukurydzą – wtedy też, po dosko-
nałych żniwach kukurydzianych, 
hodowcy mieli ogrom kiszonek. Jed-
nak to co mnie wtedy dotknęło, to 
fakt, że wszystko to, co możemy 
sprzedać „z pierwszej ręki”: zboża, 
rzepak, zajmowały sporo przestrzeni 
w opinii publicznej. Jednak te upra-
wy, które służą do produkcji mleka, 
mowa o trawach i lucernie i w łańcu-
chu produkcji „znikają”, by pojawić 
się później jako mleko – tym upra-
wom nikt specjalnie nie poświęcał 
uwagi. Jak mawia przysłowie: „krowa 
doi się pyskiem”. Ale pod przysło-
wiowy pysk trzeba dostarczyć mate-

riał paszowy nie tylko o zadowalają-
cym plonie, ale przede wszystkim, 
o dobrej jakości…

Rozwój i co dalej?
Przygotowując się do kolejnego 

sezonu zielonkarskiego, warto 
zwłaszcza zwrócić uwagę na proble-
my, które były obecne od dawna, ale 
o których jakoś specjalnie się nie 
wspominało. Takim tematem niewąt-

pliwie jest rentowność produkcji. 
I nie chodzi tylko o to, ile zostanie 
nam na końcu w portfelu, ale też jak 
długo będę mógł użytkować moje 
bydło.

Na łamach Zagrody wielokrotnie 
poruszane były tematy związane 
z zapotrzebowaniem użytków zielo-
nych czy lucerników na składniki 
pokarmowe pod kątem wysokojako-
ściowej paszy. Poruszaliśmy również 

Przygotuj łąkę 
do intensywnego sezonu!
Chodź tegoroczna zima do rekordowo mroźnych i długich nie należy, 
niejeden hodowca z utęsknieniem wypatruje pierwszych oznak wiosny. 
I oczywiście, piękna pogoda i rosnące temperatury to doznania, na które 
z reguły wszyscy czekamy. Jednak w sporcie zwanym „hodowla bydła”, nie 
to jest sednem sprawy.
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tematy problemów, z jakimi hodow-
cy mogą lub spotykają się po drodze 
do dobrych wydajności. Dziś jednak 
warto pomówić o aspekcie ekono-
micznym, podyktowanym niczym 
innym, jak zdrowotnością zwierząt, 
a skorelowanym właśnie z pastwi-
skowaniem czy też żywieniem 
w oparciu o zielonki lub sianoki-
szonki.

A co na to krowa?
A teraz trywialnie: krowa musi 

„dobrze zjeść”. Tylko co oznacza to 
„dobrze”? I choć bardzo wiele w tej 
materii zmieniło się przez ostatnie 
10–15 lat, to nadal bolączką produk-
cji mleka jest to, że temat zwany 
„żywienie” najczęściej rozpoczyna 
się dopiero wraz z przyjazdem żywie-
niowca do gospodarstwa i zakupem 
premiksów czy dodatków – tych nie-
zbędnych, i tych „ekstra”. Oczywi-
ście jako żywieniowiec całym sobą 
podpisuję się pod stosowaniem 
wszystkich powyższych. Jednak one 
nigdy nie będą odpowiedzią dla fun-
damentalnej prawdy: krowa to prze-
żuwacz, a to oznacza żywienie oparte 

o pasze objętościowe, a nie o dodat-
ki, nawet te najlepsze.

Przyjrzyjmy się zatem kilku obsza-
rom, które wymagają naszej szczegól-
nej uwagi, by wyprodukować pasze, 
które – mówiąc kolokwialnie – spłacą 
się mlekiem. A obszary te to:
-  parametry jakościowe pasz i fizjo-

logia żywienia krowy,
-  nawożenie i pielęgnacja użytków 

zielonych,
-  zbiór i konserwacja zielonek.

Kostka Rubika
Załóżmy, że „tania” produkcja 

pasz, oznacza tą we własnym gospo-
darstwie. Warto się wówczas zasta-
nowić, jaka jest jakość takich pasz. 
Czy pokrywają rosnące potrzeby pro-
dukcyjne genetyki, którą utrzymuje-
my w oborach itd. Rosnąca ilość 
sprzedawanych pasz treściwych 
i dodatków paszowych pokazuje, że 
zapotrzebowanie krów rośnie, ale 
taki trend mówi nam także jedno: 
objętościówki, które produkujemy 
we własnych gospodarstwach, naj-
wyraźniej nie są wystarczająco 
„mocne” i hodowca jest zmuszony 

dokupować mieszanki treściwe 
z zewnątrz... Co zatem jest rzeczywi-
ście tańsze? W tabeli poniżej zesta-
wiono książkowe parametry, jakie 
powinny cechować podstawowe 
pasze objętościowe spotykane 
w gospodarstwach produkujących 
mleko. To, że trawa jest bardziej zie-
lona niż u sąsiada albo że zebrano jej 
„całkiem sporo” z hektara, nie usa-
tysfakcjonuje zwierzęcia, które pro-
dukuje 10 tys. kg mleka!

Potencjał żywieniowy pasz objętościo-
wych 

Parametry Lucerna
g. w kg s.m.

Trawa
g. w kg s.m.

Energia netto 
laktacji NEL 
MJ

4,5–5,0 4,5–6,0 
(7,0)

Białko ogólne 
strawne (g)

pow. 120 
(250)

120–180 
(250)

W nawiasie zaznaczono potencjał 
plonowania danej rośliny. Biorąc pod 
uwagę najdroższy komponent paszo-
wy, jakim niewątpliwie jest białko, 
królowa roślin pastewnych – lucer-
na, czy też mieszanki traw i roślin 
motylkowych, bez problemu są w sta-
nie dostarczyć nam 220–250 g białka 
ogólnego strawnego, czyli takiego „na 
tacy” – dostępnego bezpośrednio dla 
krowy. Kiszonki z traw lub ich mie-
szanek z roślinami motylkowatymi – 
np. lucerna czy koniczyna – stanowią 
na ogół około 30% pasz objętościo-
wych w całej w dawce pokarmowej, 
zwłaszcza w mieszankach tzw. wyso-
kobiałkowych.

Wydawać by się mogło, że trawy 
to rośliny o znikomych potrzebach 
pokarmowych. Wystarczy przecież 
na wiosnę zasilić je azotem, a jeżeli 
zadbamy o dostarczenie niewielkiej 
ilości fosforu i potasu – bardzo często 
w postaci X m3 gnojowicy na ha, to 
mamy pokryte zapotrzebowanie na 
składniki pokarmowe tego zbiorowi-
ska. Jeszcze kilka dekad temu, pew-
nie by to wystarczyło, ale wówczas 
krowy dawały w ciągu laktacji 3–4 
tys. kg mleka, a nie 10–12 tys. i to 
przy podobnym pobraniu pasz obję-
tościowych! W rolnictwie dekada to 
lata świetlne – przyznajmy to 
w końcu!

Na pokrycie tej kilkukrotnie wyż-
szej wydajności potrzeba oczywiście 
odpowiednio więcej składników 
pokarmowych. Najczęściej odbywa 
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się to poprzez dodatek pasz treści-
wych. Rozwiązanie takie ma jednak 
pewne „mankamenty”. Po pierwsze, 
nie możemy bezkarnie i w nieskoń-
czoność zwiększać ilości skarmia-
nych pasz treściwych, bo to powodu-
je rosnące ryzyko występowania 
kwasicy żwaczowej i w konsekwen-
cji szereg zaburzeń procesu przeżu-
wania. Drugi powód jest bardziej 
przyziemny i oczywisty – to koszty 
takiego działania. Koncentraty to po 
prostu drogie źródło białka i energii, 
wpływające w istotny sposób na 
koszty produkcji.

Chciałbym jednocześnie to bar-
dzo mocno podkreślić – nie twierdzę, 
że da się zastąpić w stosunku 1:1 
śruty sojowe, rzepakowe i każde inne, 
białkiem pochodzenia „pastwiskowe-
go” – to byłaby nierealna abstrakcja, 
choćby ze względu na fizjologię zwie-
rzęcia i proporcję objętości żwacza 
do zapotrzebowania na składniki 
pokarmowe „12-tysięcznika”. Chcę 
za to z całą stanowczością powie-
dzieć – jest potencjał do wykorzysta-
nia. I tkwi on w prawidłowym użyt-
kowaniu lucerników i użytków zielo-
nych (wraz z ich odpowiednią kon-
serwacją). I doświadczenia pokazują, 
że da się część śrut czy koncentratów 
białkowych zastąpić czy zbilansować 
białkiem pochodzącym w wyżej 
wspomnianych roślin. Kropka.

Czynniki limitujące – 
pH i nawożenie

Pierwszym, moim zdaniem, naj-
bardziej limitującym czynnikiem jest 
nieuregulowany odczyn gleby, a co 
za tym idzie, ograniczona dostępność 
i przyswajalność składników pokar-
mowych przez rośliny. Optymalne 
pH dla wzrostu traw to 5,5–6,5. Nato-
miast nie zapominajmy o dodatku 
roślin motylkowych, dla których 
kwasowość gleby jest podstawowym 
czynnikiem ograniczającym rozwój 
i produkcję. W przypadku lucerny 
optimum to pH 6,8–7,5. Ile mamy 
takich gleb w Polsce?

Kolejnym niezwykle ważnym ele-
mentem bezpośrednio związanym 
z kwasowością gleby jest jej właści-
we nawożenie. Ma to szczególnie 
istotne znaczenie, gdy interesuje nas 
wartość pokarmowa, czyli zawartość 
białka i energii w kg. s.m. paszy. 
Rośliny pastewne najczęściej nawo-
żone są w sposób ekstensywny (czy-

taj: wcale nie są nawożone) lub pod-
stawą odżywienia tych stanowisk są 
nawozy organiczne (gnojowica lub 
w mniejszym stopniu obornik), które 
mimo że są bardzo cennym i tanim 
źródłem składników pokarmowych, 
mają niestety jedną zasadniczą wadę 
– zakwaszają stanowisko, pozosta-
wiając niekorzystne pH. To z kolei, 
ogranicza pobranie składników 
pokarmowych przez rośliny.

Dodatkowo, o czym niestety nie-
wiele się mówi, lucerna (mieszanki 
traw w mniejszym stopniu) znajduje 
się na czele roślin o szczególnym 
zapotrzebowaniu na wapń pokarmo-
wy – czyli taki sam składnik jak NPK, 
podawany pod korzeń. Oznacza to, 
że dbałość o pH związana jest nie 
tylko z regularnym wapnowaniem 
gleby, by podnieść jej pH, ale i dostar-
czaniem wapnia jako składnika 
pokarmowego. To wymaga stosowa-
nia przyswajalnych nawozów wap-
niowych.

Tabela 2. Zapotrzebowanie traw i ich 
mieszanek na składniki pokarmowe 
(źródło: Produkcja roślinna t. III, praca 
zbiorowa pod redakcją prof. W. Grzebi-
sza)

Składnik Zapotrzebowanie 
na 10 t s.m./ha

N < 200 kg

P2O5 120 kg

K20 > 180 kg

CaO 200 kg

Mg 40 kg

S 40 kg

Trawy też mają swoje 
potrzeby

Na myśl o nawożeniu traw i lucer-
ny, większość hodowców zaczęłaby 
pewnie w tym miejscu od najbardziej 
popularnego składnika, jakim jest 
azot. Nic bardziej mylnego – aby azot 
(podobnie zresztą ja P i K) mógł być 
przyswojony efektywnie przez rośli-
ny, musimy najpierw zadbać 

Zakiszacz z założeniu nie jest 
rozwiązaniem, które przykrywa 
błędy popełnione na wcześniejszych 
etapach zbioru. Pozwala jednak na 
efektywniejsze przechowywanie tego, 
co zebraliśmy z pola.
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o dostępność wapnia (Ca). Pierwia-
stek ten limituje pobranie pozosta-
łych „strategicznych” z punktu 
widzenia produkcji składników 
pokarmowych.

Pamiętajmy, że lucerna jest rośli-
ną niezwykle wrażliwą na nawożenie 
azotem. Innymi słowy, jej źródłem 
zaopatrzenia w ten cenny składnik 
pokarmowy są bakterie typu rhizo-
bium znajdujące się w brodawkach 
na korzeniach. Podaż zbyt dużej ilo-
ści azotu może spowodować odwrot-
ny efekt, niż zamierzaliśmy – zamiast 
dobrego startu na wiosnę, zobaczy-
my szybkie „wypadanie” lucerny. 
Taka sytuacja ma szczególne znacze-
nie, jeśli posiadamy mieszanki traw 
z min. 30% udziałem motylkowa-
tych. W takim przypadku możemy 
zastosować dawkę startową w ilości 
50–70 kg azotu/ha. W przypadku 
lucerny sianej w czystym siewie (lub 
w roślinę ochronną) dawka tego 
składnika wydaje się być zbędna.

Równie ważne jest dokarmianie, 
zarówno mieszanek traw, jak i lucer-
ny pomiędzy pokosami, zarówno 
azotem (trawy), jak i wapniem (mie-
szanki traw i lucerna). Celując 
w wysoką wydajność i jakość, warto 
się zastanowić nad dokarmianiem 
dolistnym, obok dawek nawozów 
granulowanych. W przypadku lucer-
ny warto pomyśleć o dawce boru 
i molibdenu, które wykazuje się dzia-
łaniem wspierającym  rozwój bakte-
rii brodawkowych i szybki „start” 
lucerny po pokosie. Ma to szczególne 
znaczenie w przypadku chłodnej 
wiosny, kiedy chcemy wspomóc start 
młodych roślin lub odrost po poko-
sie.

Optimum zbioru
Na temat zbioru oraz konserwacji 

moglibyśmy napisać całe opasłe księ-
gi. Niemniej jeśli przyjrzeć się proce-
sowi zbioru traw i lucerny, pierwsze 
na co warto zwrócić uwagę, to poziom 
suchej masy, a nie data w kalenda-
rzu! Krowy nie wyżywimy „dniem 
tygodnia”, tylko zawartością składni-
ków pokarmowych w paszy, a ta sko-
relowana jest z poziomem suchej 
masy. Także strawność paszy jest 
wprost skorelowana z poziomem 
s.m.

Najpopularniejszy system, tzw. 
trójkośny, zakłada, że 60% rocznego 
plonu powinno być wyprodukowane 
w pierwszym pokosie. Jako argument 
podaje się, że nie wiemy, jakie będą 
warunki pogodowe itd. Problemem 
takiego założenia jest fakt, że im póź-
niej zbieramy taki materiał, tym bar-
dziej jest włóknisty (duża zawartość 
frakcji NDF włókna pokarmowego), 
i tym bardziej spada jego strawność. 
Krowy rasy HF, które genetycznie 
posiada bardzo szybki pasaż treści 
pokarmowej, nie będzie w stanie 
„obrobić” takiej ilości włókna. To po 
prostu strata.

Podobna sytuacja ma miejsce 
z lucerną, która w momencie kwit-
nienia zaczyna bardzo szybko drew-
nieć. Ilość ligniny – zupełnie nie-
strawnej frakcji włókna, zaczyna być 
przeważająca, a to oznacza, że taka 
pasza... do niczego się nie nadaje. 
Optymalnym, zarówno jeśli chodzi 
o trawy, jak i lucerniki, momentem 
zbioru jest początek kwitnienia. 
Możemy wówczas mówić o dobrym 
balansie pomiędzy strawnością 

(poziomem włókna), a parametrami 
paszowymi i plonem. Okres począt-
ku kwitnienia to także sucha masa na 
poziomie około 28–32%. Z technicz-
nego punktu widzenia, to znacznie 
ułatwia późniejsze prace związane 
z konserwacją takiego materiału.

Najprostszym i najbardziej 
dokładną metodą analizy terminu 
zbioru, jest zwykła kuchenka mikro-
falowa! Wystarczy odważyć kilogram 
zielonki (trawy, lucerna), włączyć 
kuchenkę mikrofalową i co kilkana-
ście sekund sprawdzać jak szybko 
spada jej waga. Dla przykładu: jeśli 
z 1 kilograma zielonki po wyciągnię-
ciu z kuchenki mikrofalowej pozosta-
nie 300 g, to wiemy, że poziom s.m. 
w naszym materiale wynosi 30% 
i taka zielonka jest gotowa do poko-
su. Koniecznie pamiętajmy o tym, by 
wraz z zielonką do kuchenki mikro-
falowej włożyć szklankę z wodą – nie 
chcemy przecież pożaru…

Co po pokosie?
Skoszona zielonka po ścięciu naj-

częściej pozostaje na pokosie. Pyta-
nie na jak długo? Czas na pokosie to 
okres przesuszania materiału. Pamię-
tajmy jednak, że to sucha masa mówi 
nam o strawności materiału. Jeśli 
skosimy zielonkę o 40% s.m. i pozwo-
limy jej zbyt długo leżeć na pokosie, 
bardzo szybko przekonamy się – 
zwłaszcza w upalne dni – że sucha 
masa poszybowała powyżej 50%. 
Czasem, materiał jest na tyle suchy, 
bo np. dzień jest dość wietrzny, że 
warto zebierać go niezwłocznie po 
skoszeniu.

Zatem, jak długo, ma pozostawiać 
na pokosie? Odpowiedź brzmi... to 
zależy. Zależy od tego, jak suchy 
materiał kosiliśmy, jakie są warunki 
atmosferyczne (upalny czy deszczo-
wy dzień?) oraz jakie mamy możli-
wości techniczne. Wszystko to kwe-
stia obserwacji i kalkulacji. Zbyt wil-
gotna zielonka to ryzyko psucia się 
i gnicia późniejszej kiszonki – bakte-
rie rodzaju Clostridia potrafią dać się 
we znaki nie tylko hodowcy, ale 
z mlekiem przejść do serów i jogur-
tów. Z kolei zbyt sucha zielonka to 
problemy z ubiciem i spadek straw-
ności materiału.

Równie ważne jest przetrząsanie 
i zagrabianie, zwłaszcza lucerny. 
Skarb lucerny – białko, niemal 
w całości zmagazynowane jest 
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w miąższu liści. Jeśli zbyt agresyw-
nie będziemy ją przetrząsać, może 
się okazać, że liście opadły z łodyg 
i stanowią doskonały... bionawóz, 
a przecież nie to było naszym celem. 
Tym samym, rozsądek i myślenie 
z „krowiej” perspektywy powinno 
być wytyczną. Chodzi o pasze i to 
dobrej jakości.

Ocalić, co się da
Uwieńczeniem prac polowych i – 

co będę to podkreślał za każdym 
razem – warunkiem „ocalenia” jak 
największej ilości składników pokar-
mowych, jest zakiszenie zebranego 
materiału. W dużym skrócie proces 
ten można by określić jednym zda-
niem: ratujmy, co się da. Sednem 
tego procesu jest jak najszybsze 
odcięcie dostępu powietrza do zie-
lonki, co pozwala ukierunkować pro-
cesy biochemiczne, które zachodzą 
w kiszonce.

Do rąk hodowców oddano szereg 
bardzo przydatnych narzędzi uzależ-
nionych od metody zakiszania. I nie-
zależnie od tego, czy kisimy w balo-
tach, rękawie czy w silosie, trzeba 
pamiętać o kilku niezwykle ważnych 
elementach: o dobrej jakości folii (bez 
oszczędzania na jej warstwach) lub 
rękawie. Plusem zakiszania w balo-
tach jest to, że w przypadku psucia się 
balota straty obejmują jedynie jeden 
balot. Za to głównym minusem jest to, 
że baloty często są bardzo zróżnico-
wane pod względem parametrów 
kiszonkarskich. A to duża trudność 
w ustalaniu dawki pokarmowej.

Systemem często stosowanym 
przy kiszeniu lucerny są rękawy. 
Sposób ten pozwala osiągnąć stosun-
kowo stabilną i pewną kiszonkę. 
Wymaga jednak dużej staranności 
w trakcie ubijania i pilnowania pozio-
mu suchej masy zielonki. W prze-
ciwnym wypadku będziemy mieć do 
czynienia z „jeżozwierzem” – ręka-
wem poprzebijanym zdrewniałymi 
łodygami lucerny – to ogromne straty 
finansowe i duża niestabilność tleno-
wa takiej kiszonki. Dodatkowo nie 
jest to system tani i wymaga specjali-
stycznego sprzętu oraz doskonałej 
jakości folii – tutaj nie może być 
miejsca na oszczędności. Jeśli tak 
zakiszany materiał (trawy również 
coraz częściej kisi się w rękawie), 
został przygotowany starannie i zgod-
nie z wytycznymi, możemy z dużym 

prawdopodobieństwem mówić 
o dobrej kiszonce.

Najbardziej klasyczną metodą 
w naszym kraju jest kiszenie w silo-
sach. Z oczywistych względów silos 
będzie lepszym rozwiązaniem w sto-
sunku do pryzmy – jest bardziej sta-
bilny tlenowo. Pamiętajmy, że nieza-
leżnie od systemu sednem jest ubicie 
zielonki w silosie lub na pryzmie. 
Zarówno silos, jak i pryzma to jednak 
ryzyko wycieku soków kiszonkar-
skich oraz zanieczyszczenie bakte-
riami gnilnymi od podłoża, jeśli silos 
nie został przygotowany i wyczysz-
czony przed napełnienie, W przy-
padku pryzmy ryzyko jest zdecydo-
wanie większe. Niezależnie od syste-
mu, dobre ubicie i szczelne przykry-
cie to niezbędne fundamenty. W obu 
przypadkach odpowiednio dobrany 
sprzęt ubijający oraz solidne folie 
decydują o sukcesie.

Na koniec zostawiłem „wisienkę 
na torcie” w postaci zakiszaczy. Zda-
nia na temat tego typu produktów są 
podzielone, niemniej z własnej prak-
tyki mogę śmiało podpisać się obie-
ma rękami pod stosowaniem inoku-
lantów – zakiszaczy bakteryjnych. 
Zakiszacz z założeniu nie jest roz-
wiązaniem, które przykrywa błędy 
popełnione na wcześniejszych eta-
pach zbioru. Pozwala jednak na efek-
tywniejsze przechowywanie tego, co 
zebraliśmy z pola. W końcu, w silo-
sie nie tworzymy niczego nowego! 
Raczej zachowujemy to, co mamy. 
Nieporozumienia w kwestii zakisza-
czy biologicznych najczęściej wyni-
kają z nieprawidłowego ich stosowa-
nia, niedostosowania dawki oraz 
rodzaju produktu do materiału 
kiszonkarskiego.

  mgr inż. Marcin Wojcieszek

Ważne jest dokarmianie, zarówno 
mieszanek traw, jak i lucerny 
pomiędzy pokosami, zarówno 
azotem (trawy), jak i wapniem 
(mieszanki traw i lucerna).
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Otóż te żywe istoty źle znoszą 
wymuszaną przez koncentrację 

produkcji ciasnotę czy konieczność 
nieustannego przebywania 
w zamkniętych pomieszczeniach. 
W swoich genach mają przecież 
pamięć przestrzeni, wolności i ruchu.

Z tych to, tylko zresztą po części 
humanitarnych, pobudek zrodziło 
się działanie określone jako „Dobro-
stan zwierząt”, w którym rolnicy, 
którzy je podejmą, otrzymają dopłaty 
z programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020. 

Mogą na takie dopłaty liczyć 
gospodarstwa utrzymujące krowy 
mleczne i mięsne, a także hodowcy 
trzody chlewnej, w których powięk-
szona została, ponad obowiązującą 
obecnie normę, powierzchnia, na 
której przebywają te zwierzęta (o co 
najmniej 20 proc. w przeliczeniu na 
jedną sztukę), albo zapewni się im 
dostęp do pastwiska czy wybiegu, 
czyli do przebywania poza budyn-
kiem inwentarskim. 

Na dofinansowanie takich gospo-
darstw przeznaczono łączną sumę 
50 mln euro i szacuje się, że w Polsce 
z takiej pomocy skorzysta około 
65 tys. rolników. Łatwo obliczyć, że 
na jedno gospodarstwo przypadnie 
średnio około 770 euro, czyli prawie 
3300 złotych.

Wsparcie gospodarstw rolnych 
podejmujących się poprawy dobro-
stanu zwierząt jest rekompensatą za 
poniesione przy tym koszty. 

Gospodarstwa ubiegające się 
o taką pomoc powinny mieć opraco-
wany plan poprawy dobrostanu 
zwierząt, który zostanie skontrolowa-
ny pod względem możliwości jego 
realizacji i późniejszego przestrzega-
nia przyjętych zasad. 

A oto jakie kwoty dopłat  i za co 
przewidziano dla poszczególnych 
rodzajów zwierząt:
• do krowy mlecznej, której 

powierzchnię jej bytowania 
powiększono o co najmniej 
20 proc. w porównaniu z obowią-
zującą do tej pory normą – 595 zł, 

• do krowy mlecznej wypasanej 
przez minimum 120 dni na 
pastwisku – 185 zł,

• do krowy mamki, która w okresie 
od 14 marca do 16 października 
będzie miała dostęp do środowi-
ska zewnętrznego (pastwisko lub 
wybieg) – 329 zł, 

• do lochy, której powierzchnię 
bytowania zwiększono o co naj-
mniej 20 proc. w porównaniu 
z obecną normą – 301 zł,

• do tucznika – 24 zł.
Zdaniem Ministerstwa Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi, z dopłat z tytu-
łu poprawy dobrostanu zwierząt 
skorzystają w pierwszym rzędzie 
gospodarstwa małe, którym łatwiej 
będzie spełniać wymagane w tym 
przypadku kryteria. Nawiasem, 
zaznaczmy przy okazji, że krowy 
mleczne utrzymuje w Polsce już 
niewiele ponad 200 tys. gospo-
darstw rolnych, a liczba tych, 

Dopłaty za dobrostan 
Rolnictwo jest jedną z licznych dziedzin ludzkiej wytwórczości 
i podstawowa zasada gospodarowania jest tu taka sama jak 
gdzie indziej: produkować jak najwięcej i po jak najniższych 
kosztach. Różnica jest tylko taka, że w przypadku rolnictwa 
częścią wytwarzanych przez nie towarów są albo żywe istoty 
(zwierzęta), albo ich produkty (mleko, jaja, wełna).
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w których znajduje się trzoda 
chlewna, jest jeszcze mniejsza. 
Wynika z tego, że szacowana liczba 
65 tys. gospodarstw, które mogą 
z tego rodzaju wsparcia skorzystać, 
wcale nie jest taka mała. 

Podstawą prawną działania 
„Dobrostan zwierząt” jest rozporzą-
dzenie Unii Europejskiej nr 1305/2013 
w sprawie wsparcia rozwoju obsza-
rów wiejskich. Celem tego działania 
jest stworzenie zwierzętom możliwo-
ści realizowania potrzeb behawioral-
nych i jest ono przewidziane na okres 
jednego roku. Może być jednak prze-
dłużane także w następnych latach. 
Objęte tym działaniem zwierzęta 
powinny być zarejestrowane zgodnie 
z przepisami o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt.

Bydło i trzoda chlewna to dwa 
akurat najważniejsze w Polsce kie-
runki produkcji zwierzęcej. 

W wielu polskich gospodarstwach 
rolnych chów tych zwierząt jest 
skoncentrowany i chociaż ich udział 
w ogólnej liczbie gospodarstw jest 
relatywnie niewielki, to właśnie tutaj 
znajduje się większość utrzymywa-
nych w Polsce zwierząt gospodar-
skich. Zdaniem ekspertów Unii Euro-
pejskiej, zmniejszenie o 20 proc. 

obsady zwierząt w budynkach przy-
nosi odczuwalną poprawę w warun-
kach bytowych. Wyraźnej poprawie 
ulegają one również z chwilą, gdy 
zwierzę uzyskuje możliwość wyjścia 
na zewnątrz budynku.

Dotychczasowe normy powierzch-
ni zajmowanej przez poszczególne 
rodzaje zwierząt są następujące: 

Dla lochy w okresie porodu 
i odchowu prosiąt – 3,5 m2, w pozo-
stałych okresach – 2,25 m2. Zwięk-
szenie ich o 20 proc. daje odpowied-
nio wyniki: 4,2 m2 i 2,7 m2. 

W przypadku tuczników norma 
powierzchniowa zależy od ich wieku 
i wagi i np. poniżej 10 kg wynosi 
0,15 m kw. a przy wadze powyżej 

110 kg jest to już 1 m kw. Powiększe-
nie tych powierzchni o 20 proc. 
oznacza, że będą miały one odpo-
wiednio do 0,18 i 1,2 m2.

Dopłaty do trzody chlewnej wzra-
stają gdy zwiększeniu przypadającej 
na jedną sztukę powierzchni towa-
rzyszy udostępnienie jej wybiegu. 
W Polsce ze względu na ASF (afry-

kański pomór świń) tej formy popra-
wy dobrostanu się nie przewiduje. 

Przez dobrostan krów mlecznych 
rozumie się zarówno zwiększenie 
przypadających na nie powierzchni 
w oborze z normatywnych 4,5 m2 do 
5,4 m2 oraz ich wypas przez co naj-
mniej 120 dni w roku.

Wypas dla krów mamek powinien 
trwać co najmniej 140 dni, a przypa-
dająca na  jedną sztukę powierzchnia 
w budynku powinna być zwiększona 
z 15 m2 do 18 m2. Powierzchnia przy-
padająca na cielę ras mięsnych powin-
na być zwiększona z 5 do 6 m2, a na 
jałówkę rasy mięsnej z 10 do 12 m2.

Pod względem liczby krów ras mię-
snych Polska zajmuje w UE odległe 
miejsce (za Francją, Hiszpanią, Irlan-
dią, Niemcami, Portugalią, Belgią, 
Włochami i Czechami), ale wyprzedzi-
ła też w ostatnich latach takie kraje jak 
Austria, Szwecja czy Grecja i liczba 
takich krów nadal u nas rośnie. Zwięk-
sza się też bardzo niskie w Polsce spo-
życie mięsa wołowego. 

Ustawa o dopłatach dla gospo-
darstw z tytułu poprawy dobrostanu 
zwierząt będzie obowiązywać od 
15 marca br. Przedtem, do 1 marca br., 
rolnicy powinni złożyć oświadczenie, 
że w działaniu „Dobrostan zwierząt” 
decydują się uczestniczyć. Jak wynika 
z projektu rozporządzenia ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi w tej sprawie, 
oświadczenia te składa się w powiato-
wych oddziałach ARiMR.

Edmund Szot

Dopłaty do trzody chlewnej wzrastają, gdy 
zwiększeniu przypadającej na jedną sztukę 
powierzchni towarzyszy udostępnienie jej 
wybiegu. W Polsce ze względu na ASF tej formy 
poprawy dobrostanu się nie przewiduje. 
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Obecnie spożycie mięsa drobio-
wego w Polsce jest około 10 razy 

większe od spożycia wołowiny 
i w Unii  Europejskiej, w przelicze-
niu na jednego mieszkańca więcej 
niż Polacy (około 30 kg rocznie) jedzą 
go tylko Portugalczycy, Hiszpanie 
i Węgrzy. W Europie wyższe niż 
w Polsce jest spożycie mięsa drobio-
wego także w... Rosji (31–32 kg). 
W świecie największe spożycie dro-
biu (65 kg na mieszkańca rocznie) 
notuje się w Izraelu, około 50 kg 
mięsa drobiowego rocznie spożywa 
statystyczny mieszkaniec USA.

Polska jest nie tylko liczącym się 
konsumentem, ale także najwięk-

szym w Unii Europejskiej producen-
tem i eksporterem produktów drobio-
wych. W ubiegłym roku na eksport 
trafiło 47 proc. krajowej produkcji 
drobiu. Udział Polski w unijnej pro-
dukcji mięsa drobiowego wynosi 
około 20 proc.

Import drobiu do Polski jest ponad 
9 razy mniejszy od eksportu, dodat-
nie saldo w handlu zagranicznym 
produktami drobiowymi wyniosło 
w ubiegłym roku około 1,3 mld 
euro.

Prawie trzy czwarte, dokładnie 73 
proc., eksportowanych przez Polskę 
produktów drobiowych trafia do 
innych krajów Unii Europejskiej, 

głównie do Niemiec, Holandii, Wiel-
kiej Brytanii i Francji, ale także do 
Czech, Słowacji i Bułgarii. Z tzw. kra-
jów trzecich głównymi importerami 
polskiego drobiu są Chiny, RPA, Taj-
wan, Singapur, Hongkong, Japonia, 
a także Ukraina, Białoruś i Kazach-
stan. 

Obecnie eksport polskich produk-
tów drobiowych został poważnie 
zagrożony przez ptasią grypę. Ogni-
ska tej choroby pojawiły się najpierw 
w gminie Uścinów w woj. lubelskim, 
gdzie trzeba było wybić setki tysięcy 
kur, kaczek i indyków, potem zarazki 
tej choroby wykryto w woj. zachod-
niopomorskim i wielkopolskim. 

Drób to nie drobny problem
„Smutku nastał dzień ponury, bo je biedak rosół z kury. Chory on lub ona” 
– pisał kiedyś poeta. Rzeczywiście, w przedwojennej Polsce biedak tylko 
w ten sposób poznawał smak drobiowego mięsa. Niewiele konsumowali go 
także nie biedacy, o czym świadczy m.in. to, że Główny Urząd Statystyczny 
nie uważał wtedy drobiu za mięso.
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W tym ostatnim, w miejscowości 
Zapust trzeba było zabić 40 tys. indy-
ków, z kolei w Radłowie i Słaborowi-
cach padło z powodu grypy 21 tys. 
kaczek.  

Chiny i Republika Południowej 
Afryki oraz wiele innych krajów już 
wstrzymały import polskich produk-
tów drobiowych, kraje Unii Europej-
skiej sprowadzają je natomiast nadal, 
ale pod warunkiem, że nie pochodzą 
z regionów zapowietrzonych. 

Walka z inwazją ptasiej grypy jest 
niezwykle trudna. Nie tylko dlatego, 
że wymaga rygorystycznego przestrze-
gania zasad higieny, z czym polscy 
rolnicy zawsze mieli trudności, ale 
także dlatego, że jej zarazki przeno-
szone są przez dzikie ptactwo, które-
mu żadnych zasad przemieszczania 
się narzucić przecież nie można. 
A odwiedza ono podwórza ferm dro-
biarskich, najczęściej w poszukiwa-
niu pożywienia, które widocznie je 
tam niekiedy znajdowało. 

Nieprzestrzeganie przez niektóre 
fermy drobiarskie surowych zasad 
higieny wynika często ze źle pojętej 
oszczędności. Unikając wydatków na 
dezynfekcyjne płyny, maty czy na 

odpowiedni ubiór na fermie traci się 
potem nierównie więcej, kiedy trzeba 
wybić i zutylizować liczące kilkana-
ście tysięcy stado ptaków. 

Ptasia grypa atakuje fermy dro-
biarskie akurat w takich krajach jak 
Bułgaria, Rumunia czy Polska, nie 
pojawia się natomiast tak często 
w rozwiniętych krajach Unii Euro-
pejskiej, w których standardy pro-
dukcji są wyższe, a zasady higieny 
poważnie przestrzegane. Ale wyższy 
standard produkcji pociąga za sobą 
wyższe koszty i m.in. dlatego polski 
drób jest na innych rynkach konku-
rencyjny cenowo.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa 
przemysłu drobiarskiego podlega 
okresowym wahaniom i np. w I pół-
roczu ubiegłego roku była gorsza niż 
w tym samym okresie roku poprzed-
niego. Rentowność sprzedaży brutto 
obniżyła się w tym okresie z 4,58 
proc. do 2,29 proc., czyli dwukrotnie, 
a udział przedsiębiorstw drobiar-
skich, które osiągały zyski zmniejszył 
się z 86,3 proc. do 77,5 proc. Przy-
czynami spadku rentowności był 
wzrost cen skupu surowca oraz spa-
dek średnich cen eksportowych. Na 
spadek rentowności sprzedaży przed-

siębiorstwa drobiarskie zareagowa-
ły... zwiększeniem stopy inwestowa-
nia z 1,03 do 1,27, co świadczyłoby 
o odwadze i nadziei na poprawę 
sytuacji w następnych latach. 

W ubiegłym roku wyprodukowa-
no w Polsce 3 058 tys. ton drobiu, tj. 
o 4 proc. więcej niż rok wcześniej.  
Zdaniem ekspertów Instytutu Ekono-
miki Rolnictwa i Gospodarki Żywno-
ściowej („Rynek drobiu – stan i per-
spektywy”) w I półroczu br. produk-
cja może wynieść 1 560 tys. ton, czyli 
będzie o 5 proc. większa niż w ub. 
roku. Eksport ma być o 6 proc. więk-
szy, ale w związku z pojawieniem się 
w Polsce ptasiej grypy będzie to trud-
ne, a może i nawet niemożliwe do 

uzyskania. W tej sytuacji wzrosłaby 
podaż wyrobów drobiowych na kra-
jowy rynek, czemu powinno towa-
rzyszyć obniżenie ich cen. 

W produkcji mięsa drobiowego 
w Polsce największy udział (82,6 
proc.) mają kurczęta brojlery, udział 
indyków wynosi 13,9 proc. Resztę 
(3,5 proc.) stanowi drób wodny, przez 
co rozumie się tu nie tylko kaczki 
i gęsi, ale też perliczki. Otóż w ostat-
nich latach udział indyków i drobiu 
wodnego w spożyciu drobiu ogółem 
stale rośnie. Tendencja ta umocni się 
zapewne także w następnych latach.

Stale wzrasta także dział drobiu 
w spożyciu mięsa ogółem i w tym 
roku będzie to już 36,7 proc. Wzrost 
spożycia drobiu w Polsce wynika 
z niższych jego cen w porównaniu 
z innymi rodzajami mięsa. W czerw-
cu ubiegłego roku kilogram żeberek 
wieprzowych kosztował 2,29 razy 
więcej niż kilogram kurczaka patro-
szonego świeżego, w przypadku 
mięsa wołowego bez kości relacja ta 
kształtowała się jak 4,5 : 1. 

Przy takich relacjach cen mimo iż 
spożycie drobiu jest w Polsce dość 
wysokie, udział przeciętnych mie-
sięcznych wydatków na mięso i prze-

twory drobiowe w wydatkach gospo-
darstw domowych jest relatywnie 
niski i stanowi tylko około 4,5 proc. 
całości wydatków na żywność i napo-
je bezalkoholowe. 

Niskie, nie tylko zresztą w Polsce, 
ceny wyrobów drobiowych są efek-
tem dużej koncentracji i specjalizacji 
produkcji drobiarskiej. Ta koncentra-
cja postępuje nadal, o czym świadczy 
stale malejący udział samozaopatrze-
nia gospodarstw w produkty drobio-
we. W odniesieniu do ogółu gospo-
darstw zmniejszyło się już ono do 
około 4,5 proc., w przypadku gospo-
darstw rolników spadło do około 25 
proc.

Anna Grabowska

Ptasia grypa atakuje fermy drobiarskie akurat w takich 
krajach jak Bułgaria, Rumunia czy Polska, nie pojawia 
się natomiast tak często w rozwiniętych krajach 
Unii Europejskiej, w których standardy produkcji są 
wyższe, a zasady higieny poważnie przestrzegane.
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W Kielcach będziemy mieli oka-
zję zobaczyć po raz pierwszy  

m.in. ciągniki T8 Genesis i T5 Dyna-
mic Command oraz prasę wielkoga-
barytową BigBaler High Density.

Połączenie mocy 
i technologii cyfrowej

Nowa seria ciągników T8 Gene-
sis jest wyposażona w inteligentne 
systemy rolnictwa precyzyjnego 
PLM. Cztery modele tej serii są 
napędzane opracowanymi przez 
FTP Industrial ekonomicznymi sil-
nikami Cursor 9 o pojemności 8,7 l 
i mocy znamionowej od 280 do 380 
KM. Silniki spełniają normę emisji 
spalin Stage V, a ich okresy między-
przeglądowe wynoszą 600 godzin. 
Czterosłupkowa kabina zapewnia 
doskonałą widoczność, którą zwięk-
szają umieszczone wokół ciągnika 

kamery, ułatwiające przejazdy 
z pola na ruchliwe drogi i umożli-
wiające podgląd podłączonego 
z tyłu osprzętu. Wyświetlacz ze 
wskaźnikami InfoView™ znajduje 
się na przedniej konsoli, bezpośred-
nio na linii wzroku operatora. 
Reflektory robocze w technologii 
LED o zakresie 360o zapewniają sta-
dionowe oświetlenie, silniejsze 
nawet o 25%, a możliwość tworze-
nia dowolnych konfiguracji pozwa-
la na szybki wybór wymaganego 
zakresu oświetlenia. 

Obsługa serii T8 jest intuicyjna – 
począwszy od ergonomicznego pod-
łokietnika SideWinder Ultra ze stero-
waniem multimediami i klimatyza-
cją, aż po klawisze skróty, które 
umożliwiają bezpośrednie przecho-
dzenia do odpowiedniej czynności. 
Operator może przyporządkować 

obsługę zaworów hydrauliki 
zewnętrznej do dźwigni lub dżojsti-
ka, a indywidualne ustawienia można 
przypisać do narzędzia i niezwłocz-
nie je wywołać przy przejściu do 
wykonywania innego zadania. 

W modelach serii T8 Genesis 
zastosowano nową generację syste-
mów rolnictwa precyzyjnego. Wcho-
dzące w ich skład najbardziej inno-
wacyjne funkcje wykraczają daleko 
poza kabinę dzięki pełnej integracji 
zaawansowanej platformy PLM Inte-
ligence. MyPLM Connect i interfejs 
aplikacyjny API zapewniają pełną 
komunikację z używanymi pakieta-
mi oprogramowania rolniczego. 
Za pomocą prostego, opartego na 
tablecie interfejsu rolnik może udo-
stępniać i analizować dane, a także 
korzystać ze wsparcia swojego dile-
ra. 

Kieleckie nowości New Holland
New Holland należy do wiodących wystawców Międzynarodowych Targów 
Techniki Rolniczej AGROTECH. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak 
i w tym roku w targowej ekspozycji tej marki nie zabraknie innowacyjnych 
rozwiązań i nowości produktowych.

Dwa większe  modele serii T8 Genesis mogą być wyposażone w układ jezdny SmartTrax (Fot. New Holland)
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Nowy poziom zarządzania maszy-
ną i jej wykorzystania zapewniają 
IntelliView Connect, zdalny dostęp 
do wyświetlacza, zdalne wsparcie 
marki New Holland i zdalne narzę-
dzie serwisowe. Aktualizację syste-
mu operacyjnego PLM Intelligence 
można dokonywać bezprzewodowo, 
tak jak za pomocą smartfona. New 

Holland IntelliView Connect umożli-
wia zarządcy gospodarstwa lub dile-
rowi uzyskanie zdalnego podglądu 
monitora IntelliView 12 i monitoro-
wanie pracy ciągnika T8 w czasie 
rzeczywistym, aby w pełni wykorzy-
stać maszynę i zapewnić wydajność 
pracy. Dzięki funkcjonalności zdal-
nego wsparcia dilerzy marki New 

Holland mogą proaktywnie zarzą-
dzać flotą maszyn swoich klientów 
i określać wymagane prace konser-
wacyjne przy zbliżającym się prze-
glądzie i ograniczyć czas dojazdów. 

Jesienią 2020 New Holland posze-
rzy serię ciągników T8 Genesis 
o nowy model o mocy 400 KM z prze-
kładnią typu Powershift. Nowa prze-

Seria T8 Genesis obejmuje cztery modele ciągników o mocy od 280 do 380 KM (Fot. New Holland)

Przeszklona kabina Horizon z oknem dachowym umożliwia stałą obserwację pracy 
ładowacza czolowego (Fot. New Holland)
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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: przekładnię 
typu Powershift Ultra Command do 
ciężkich prac polowych lub Auto 
Command do transportu i prac 
wymagających precyzyjnej prędkości 
jazdy.

Dynamiczne i zwrotne
New Holland Agriculture posze-

rza rodzinę ciągników T5 o cztery 

nowe modele Dynamic Command. 
Dzięki kompaktowym wymiarom – 
wysokość  2695 mm, rozstaw osi 
2490 mm – i kątowi skrętu kół przed-
nich 55o, ciągniki są niezwykle dyna-
miczne i zwrotne, co jest szczególnie 
przydatne przy wykonywaniu prac 
z ładowaczem czołowym na małych 
przestrzeniach. Jednostkami napędo-
wymi modeli T5 Dynamic Command 
są czterocylindrowe silniki NEF 
o pojemności skokowej 4,5 l i mocy 
znamionowej od 110 do 140 KM. 
Charakterystyka silnika przy pracach 
transportowych została zoptymalizo-
wana, aby zminimalizować zużycie 
paliwa i zwiększyć ich wydajność. 

Ciągnik T5 Dynamic Command z sil-
nikiem NEF i opracowanym przez 
FPT Industrial bezobsługowym ukła-
dem neutralizacji spalin HI-eSCR2, 
który pozwala zmniejszyć koszty eks-
ploatacji i ma zalety kompaktowego, 
prostego układu bez recyrkulacji 
gazów spalinowych, spełnia wyma-
gania normy emisji spalin Stage V. 

W układzie przeniesienia napędu 
zastosowano ośmiostopniową półau-
tomatyczną przekładnię typu Power-
shift 24x24 Dynamic Command, 
wyposażoną w wiele biegów w trzech 
zakresach, które odpowiadają najczę-
ściej używanym biegom przy pracach 
polowych i w transporcie. Dzięki 
temu operator może precyzyjnie 

dobrać bieg ciągnika odpowiednio do 
zadania bez zmiany zakresu, co 
zwiększa wydajność pracy. Dedyko-
wane sprzęgła do jazdy w przód 
i w tył zapewniają kontrolowane 
przenoszenie mocy nawet na stro-
mych nachyleniach, podczas gdy 
zmiana zakresów jest całkowicie 
zautomatyzowana. Przekładnia Dyna-
mic Command umożliwia niemal 
natychmiastową zmianę kierunku 
jazdy, co doskonale sprawdza się 
przy intensywnych pracach wykony-
wanych ładowaczem. W połączeniu 
z takimi funkcjami jak StartStop, 
które umożliwiają pracę m.in. z łado-
waczem na niskich prędkościach bez 

użycia sprzęgła, zwiększa się komfort 
i wydajność, a zmniejsza zmęczenie 
operatora.

Ciągniki T5 Dynamic Command 
są wyposażone w wyciszoną kabinę 
Horizon, która zapewnia operatorowi 
najlepsze środowisko pracy w tej kla-
sie maszyn oraz najwyższy poziom 
ergonomii i intuicyjną obsługę za 
pomocą podłokietnika sterowania 
SideWinder. Nowe panoramiczne 
okno dachowe wraz z monolityczną 
szybą przednią i dużym przeszkle-
niem kabiny zapewnia maksymalną 
widoczność w każdym kierunku oraz 
możliwość obserwacji podniesionej 
łyżki w trakcie pracy z ładowaczem 
czołowym. 

Największa w klasie
Nowa prasa BigBaler 1290 High 

Density jest największą wielkogaba-
rytową prasą kostkującą w tej klasie 
maszyn, wyposażoną w najdłuższą 
komorę prasowania, wynoszącą 
4,05 m. Siła prasowania tłoka o posu-
wie 748 mm jest o 58% większa niż 
w modelach Plus, co powoduje uzy-
skanie stopnia zgniotu prasowanego 
materiału o 22% wyższego niż w tra-
dycyjnych wielkogabarytowych pra-
sach kostkujących. 

Prasa BigBaler 1290 High Density 
zachowała wszystkie zalety poprzed-
niego modelu Plus – wysoko wydajny 
system CropCutter oraz komorę 

BigBaler 1290 High Density jest największą wielkogabarytową prasą kostkującą w tej klasie maszyn (Fot. New Holland)
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wstępnego zgniotu opracowaną spe-
cjalnie pod kątem wysokiego stopnia 
zgniotu beli. Nowością jest natomiast 
unikatowa koncepcja przeniesienia 
napędu z wykorzystaniem dwubiego-
wej przekładni typu Powershift, 
umożliwiającej płynne włączanie 
prasy i zapewniającej 79-procentowy 
wzrost momentu obrotowego. Opera-
tor uruchamia prasę przy prędkości 
obrotowej WOM wynoszącej 850 obr./
min, przekładnia SmartShift automa-
tycznie przełącza się z 1. na 2. bieg, 
aby uzyskać maksymalną prędkość 
obrotową koła zamachowego wyno-
szącą 1440 obr/min i należącą do jed-
nej z najwyższych w tej klasie przy 
pełnej prędkości WOM ciągnika. Płyn-
ne uruchamianie chroni układ prze-
niesienia napędu ciągnika i prasy. 
Koło zamachowe jest znacznie cięższe 
niż w modelach prasy BigBaler Plus 
i ma o 16% większą średnicę, wyno-
szącą 1080 mm. Dzięki większej pręd-
kości i większym rozmiarom koło 
zamachowe dostarcza o 230% więcej 
energii, a to gwarantuje bardziej kom-
fortowe i wydajne formowanie bel. 
Zintegrowany w skrzyni biegów wie-
lotarczowy hamulec z wewnętrznym 
układem chłodzenia wyhamowuje 
i zatrzymuje tłok, gdy osiągnie on 
swoją optymalną pozycję startową. 
Służy on także jako hamulec awaryj-
ny i umożliwia zatrzymanie tłoka 
w ciągu 8 sekund. Spośród kolejnych 
zalet dla użytkowników należy 
wymienić tryb serwisowy o niższych 
obrotach układu przeniesienia napę-
du i z zabezpieczeniem przeciążenio-
wym. Wysoką wydajność prasa BigBa-
ler 1290 High Density zawdzięcza 
również nowemu podbieraczowi 
o szerokości 2,35 m MaxiSweep, 
doskonale sprawdzającemu się przy 
zbiorze materiału z najszerszych 
pokosów, które zostawiają na polu 
współczesne wysoko wydajne kom-
bajny.

Prasa BigBaler 1290 High Density 
jest wyposażona w technologię wiąza-
nia węzłów Loop Master marki New 
Holland, która wykorzystuje system 
podwójnego wiązania i wprowadza 
do niego drugi węzeł z pętelką. Dzięki 
temu uzyskuje się o 26% wyższą 
wytrzymałość na rozciąganie, co ogra-
nicza pęknięcia sznurka i umożliwia 
wyeliminowanie sześciu kilometrów 
lub 46 kg ścinków sznurka powstają-
cych w sezonie, w którym formuje się 

10 000 bel. Schowek na sznurek mie-
ści 36 szpul w rozmiarze XL i jest on 
także przygotowany na przyszłe szpu-
le w rozmiarze XXL ważące do 15 kg. 
Wszystkie  szpule można połączyć ze 
sobą, co pozwala uformować 1400 bel 
bez zatrzymywania się. 

W nowej prasie zastosowano pierw-
szą w branży oś tandem z hydrauliczną 
amortyzacją, która umożliwia lepsze 
kopiowanie terenu i zapewnia opty-

malne rozłożenie masy między cztere-
ma kołami, redukujące opory podczas 
jazdy. Nie tylko poprawia to poruszenia 
się prasy na polu i drodze, lecz również 
ogranicza zużycie. Duża średnica ogu-
mienia – do 1,4 m – zmniejsza ubijanie 
gleby, a możliwość wyboru spośród 
dwóch rozmiarów dużych kół pozwala 
zachować szerokość podczas jazdy po 
drodze mniejszą niż 3 m.

Jan Przyrowski

Dzięki możliwości połączenia 36 szpul sznurka można uformować 1400 bel bez za-
trzymywania maszyny (Fot. New Holland) 

Dzieki kompaktowym wymiarom i dużej zwrotności ciągnik T5 Dynamic Command 
doskonale nadaje sie do prac na ograniczonych przestrzeniach (Fot. New Holland)
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Organizowane przez Polską Izbę 
Gospodarczą Maszyn i Urządzeń 

Rolniczych Mazurskie AGRO SHOW 
w Ostródzie stało się najważniejszym 
wydarzeniem branżowym w Polsce 
północno-wschodniej – jest największą 
i najliczniej odwiedzaną wystawą rol-
niczą w tym regionie kraju. Wczesny 
termin wystawy umożliwia rolnikom 
zapoznanie się z ofertami producen-
tów oraz dilerów maszyn i ewentualny 
zakup sprzętu jeszcze przed rozpoczę-
ciem wiosennych prac polowych.

Mazurskie AGRO SHOW stwarza 
rolnikom z północno-wschodniej czę-
ści kraju okazję poznania najnow-
szych rozwiązań z branży i wykorzy-
stania zdobytej w ten sposób wiedzy 
do podniesienia jakości i wydajności 
swoich gospodarstw. Równocześnie 
daje możliwość zaprezentowania się 
regionalnym dystrybutorom czoło-
wych krajowych i zagranicznych pro-
ducentów maszyn i urządzeń rolni-
czych. Rosnąca z roku na rok liczba 
wystawców i zwiedzających Mazur-
skie AGRO SHOW dowiodło słuszno-
ści decyzji zorganizowania w tym 
regionie dużej branżowej imprezy 
wystawienniczej, która jest nie tylko 
okazją do zawierania umów bizneso-
wych, ale też platformą wymiany wie-
dzy i doświadczeń. 

Maszyny w roli głównej…
Największym zainteresowaniem 

zwiedzających wystawę w Ostródzie 
była ekspozycja techniki rolniczej, 
obejmująca bogatą ofertę największych 
polskich producentów oraz przedsta-
wicieli czołowych światowych marek 
maszyn rolniczych. Spośród tych pierwszych wyróżniały się stoiska 

takich firm, jak Unia, SaMASZ czy 
Pronar, obejmujące kompleksową ofer-
tę produktów tych marek. Bogaty asor-
tyment maszyn i ciągników prezento-
wali dilerzy takich marek, jak m.in. 
New Holland, John Deere, Claas 
i Horsch. Z prezentowanych w Ostró-
dzie nowości warto wymienić samo-

jezdny opryskiwacz polowy Horsch 
Leeb 8.300PT, ciągnik Claas Axion 960 
TT oraz ciągnik Kirowiec serii K-7M. 

… ale nie tylko
Oprócz firm maszynowych zapre-

zentowały się także firmy nasienne, 
przedsiębiorstwa nawozowe, produ-
cenci środków ochrony roślin, pro-

Szósta edycja na szóstkę
Za nami szósta edycja Mazurskiego AGRO SHOW imprezy dedykowanej 
rolnikom i  przedsiębiorstwom z branży rolniczej z północno-wschodnich 
województw Polski: warmińsko-mazurskiego i sąsiednich.

 MAZURSKIE AGRO SHOW 2020 

Wystawę odwiedziło niemal 35 tys. osób. Tego-

roczna edycja była rekordowa pod względem 

liczby wystawców, uczestniczyło w niej 265 firm. 

Rekordowa była również powierzchnia wysta-

wiennicza, która przekroczyła 20 tys. m2.

Zgrabiarka grzebieniowa Twist 600P fi rmy SaMASZ zapewnia zwiększoną o 75% 
czystość zbioru zielonki

Opryskiwacz samojezdny Horsch Leeb 8.300 PT ze zbiornikiem o pojemności 8000 l 
i belką polową o szerokości do 42 m



ducenci wyposażenia budynków 
inwentarskich, a także inne podmio-
ty związane z szeroko pojętą branżą 
rolniczą. W ciągu dwóch dni zwie-
dzający mogli zapoznać się z ofertą 
produktową oraz uzyskać fachowe 
informacje i porady nie tylko specja-
listów i praktyków z firm, ale także 
przedstawicieli Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Warmińsko-Ma-
zurskiego ODR, KRUS, czy innych 
instytucji i agend rządowych, które 
również były obecne na wystawie.

Nauka praktyce
Tegorocznej edycji Mazurskiego 

AGRO SHOW towarzyszyła dwu-
dniowa konferencja naukowa zorga-
nizowana wspólnie przez Polską 
Izbę Gospodarczą Maszyn i Urzą-
dzeń Rolniczych oraz Warmińsko-
Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego. Głównym tematem konferen-
cji, adresowanej przede wszystkim 
do rolników z województwa war-
mińsko-mazurskiego trudniących 

się produkcją roślinną, były  „Inno-
wacyjne rozwiązania w agrotechni-
ce ze szczególnym uwzględnieniem 
nowoczesnych maszyn rolniczych”, 
a wykłady poprowadzili naukowcy 
z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie, 
Instytutu Ogrodnictwa w Skiernie-
wicach oraz Politechniki Koszaliń-
skiej. W konferencji, która rozpoczę-
ła się w przededniu wystawy, wzięło 
udział blisko 200 rolników, a jej 
zwieńczeniem było spotkanie 
z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi 
Janem  Ardanowskim, podczas któ-
rego rolnicy mieli okazję do dyskusji 
i zadawania mu pytań. Ponadto bez-
pośrednio po konferencji jej uczest-
nicy mogli uzupełnić swoją wiedzę 
podczas indywidualnych rozmów 
z przedstawicielami firm wystawia-
jących się w Ostródzie. Natomiast 
w drugim dniu wystawy pracownicy 
Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa zorganizowali 
prelekcję pt. „Nowe przepisy z zakre-
su zdrowia roślin”. 

JP

Przedstawiciel nowej serii K-7M rosyjskich ciągników Kirowiec o mocy od 300 do 428 KM
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Tegoroczna ekspozycja targowa, 
zlokalizowana w trzech halach 

wystawowych o łącznej powierzchni 
blisko 70 tys. m2, obejmowała ofertę 
zarówno dla klientów biznesowych, 
jak i indywidualnych. Tematem wio-
dącym tegorocznej edycji była pre-
zentacja nowatorskich osiągnięć tech-
nologicznych dotyczących zarządza-
nia gospodarstwem. „Gospodarstwo 
na miarę przyszłości – nowoczesne 
technologie” to strefa, w której 
wystawcy mogli przedstawić swoją 
ofertę najnowocześniejszych rozwią-
zań. Najbardziej innowacyjne pro-
dukty eksponowane na targach zosta-
ły uhonorowani prestiżowymi statu-
etkami Złotego Żurawia Rolnictwa.

Targowe sektory
Ekspozycja targowa w Nadarzynie 

była podzielona na sześć sektorów 
tematycznych. Największym był 
Salon Techniki Rolniczej prezentują-
cy maszyny i urządzenia stosowane 
w rolnictwie, sadownictwie oraz pro-
dukcji zwierzęcej. Salon Usług Spe-
cjalistycznych  dotyczył szerokiego 
zakresu usług wspierających produk-
cję, przetwórstwo, sprzedaż i dystry-
bucję towarów rolno-spożywczych, 
zwiedzający targi mogli tu znaleźć 
oferty instytucji finansujących agro-
biznes i specjalizujących się w logi-
styce. W Salonie Środków do Produk-
cji Rolnej można było zobaczyć ofertę 
producentów nawozów, środków 
ochrony roślin, pasz, materiału siew-
nego oraz firm z zakresu hodowli 
zwierząt. Asortyment Salonu Narzę-
dzi i Części Zamiennych obejmował 
części zamienne do maszyn i urzą-
dzeń rolniczych oraz narzędzia wyko-
rzystywane w gospodarstwach rol-

Nowoczesne technologie 
dla rolnictwa
Pod takim hasłem odbyła się czwarta edycja Centralnych Targów 
Rolniczych w Nadarzynie. Organizatorom targów udało się stworzyć tu 
nie tylko warunki do zawierania umów z kontrahentami, ale również 
płaszczyznę dla organizacji debat, seminariów i paneli branżowych 
dotyczących najistotniejszych problemów sektora rolno-spożywczego.  

Stoisko Hodowli Roślin Smolice w Salonie Środków do Produkcji Rolnej

W maszynowej części ekspozycji targowej w Nadarzynie dużym zainteresowaniem 
zwiedzających cieszyła się Strefa Maszyn Premium
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nych. Salon Start-Up to sektor dedy-
kowany startupom branży agro, nasta-
wiony na prezentacje innowacyjnych 
rozwiązań mających na celu podnie-
sienie efektywności oraz ergonomii 
zabiegów agrotechnicznych. Techno-
logie z zakresu pielęgnacji i gospoda-
rowania terenami leśnymi były pre-
zentowane w Salonie Techniki Leśnej,  
poświęconym pozyskiwaniu, trans-
portowi i obróbce drewna.   

Panele tematyczne CDR
Program Centralnych Targów Rol-

niczych zawierał cztery panele doty-
czące istotnych aspektów krajowego 
rolnictwa, zorganizowane przez Cen-
trum Doradztwa Rolniczego.

Racjonalna Gospodarka Wodą 
w Gospodarstwie Rolnym. Polska 
należy do krajów o najuboższych 

zasobach wodnych w UE a zmniej-
szają je zmiany klimatyczne. 
W walce z suszą i powodziami 
konieczne są działania w ramach 
tzw. małej retencji. Tematyka panelu 
dotyczyła metod ograniczających 
skutki suszy ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na retencje wód 
powierzchniowych, melioracje 
i nawodnienia upraw.

Krótkie łańcuchy żywieniowe – 
są dzisiaj priorytetem w programach 
rozwoju wsi i rolnictwa w całej Unii 
Europejskiej oraz ważnym elemen-
tem rozwoju lokalnych rynków rol-
nych. Głównym celem krótkich łań-
cuchów jest zmniejszenie liczby 
pośredników pomiędzy rolnikiem 
lub producentem żywności a konsu-
mentem. Zadaniem panelu była 
odpowiedź na pytanie: czym są sys-

temy krótkich łańcuchów dostaw, 
dlaczego warto i jak je rozwijać?

Podwyższone Normatywy Dobro-
stanu Zwierząt. Od 2020 roku 
w ramach działania Dobrostan zwie-
rząt PROW 2014–2020, rolnikom jest 
udzielane wsparcie za realizację zobo-
wiązań w zakresie dobrostanu zwie-
rząt, które wykraczają ponad obo-
wiązkowe normy wynikające 
z powszechnie obowiązującego prawa. 
Wsparcie to ma na celu zrekompenso-
wanie rolnikom dodatkowych ponie-
sionych kosztów i utraconych docho-
dów w wyniku wprowadzenia praktyk 
hodowlanych związanych z podwyż-
szonym dobrostanem zwierząt. 
Uczestnicy panelu mogli dowiedzieć 
się, jak sprostać nowym wymaganiom 
dobrostanu zwierząt i jakie korzyści 
może to przynieść rolnikom?

Uprawa konopii włóknistych. 
Obecnie w Polsce konopie włókniste 
uprawia około 200 rolników na 1400 
hektarach. Ponieważ  konopie    pra-
wie niczym nie różnią się od konopi 
indyjskich, z których wytwarza się 
marihuanę, ich uprawa wymaga 
przestrzegania wielu obowiązków 
i formalno-prawnych procedur. 
W ramach panelu przedstawiono 
założenia Programu Konopnego reali-
zowanego przez Instytut Włókien 
Naturalnych i Roślin Zielarskich 
w Poznaniu. Przybliżono warunki 
organizacyjno-prawne, agrotechnikę 
upraw konopi włóknistych oraz scha-
rakteryzowano rynek produktów 
konopnych w Polsce.

JP

Zdobywcy statuetek Złotego Żurawia Rolnictwa, wyróżnienia Centralnych Targów Rolniczych za najbardziej innowacyjne produkty 
oferowane w Nadarzynie  

Stoisko fi rmy Farmtrac, jedynego obecnie krajowego producenta ciągników rolniczych
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Przedsezonowy przegląd ciągnika 
należy zlecić fachowcom, których  

wiedza i umiejętności zapewniają wła-
ściwą ocenę jego ogólnego stanu tech-
nicznego i poszczególnych podzespo-
łów oraz stopnia zużycia części. Grun-
towny przegląd ciągników John Deere 
jest możliwy dzięki programowi Expert 
Check, wykorzystującemu doświad-
czenie zebrane podczas pracy z tysią-
cami maszyn. W zależności od mode-
lu, sprawdzeniu poddaje się od kilku-
dziesięciu do 180 pozycji. Tak szczegó-
łowa kontrola trwa najczęściej kilka 
godzin, jest przeprowadzana przez 
przeszkolonych ekspertów serwiso-
wych, którzy znają maszyny i dyspo-
nują specjalistycznymi narzędziami.  

Silnik
Przedsezonowy przegląd ciągnika 

należy rozpocząć od serca maszyny, 
czyli silnika. Jako pierwsze trzeba 
wykonać główne testy elektroniczne 
mechaniki silnika i układu paliwo-
wego, tj. pomiar kompresji elektro-
nicznej, kontrolę tzw. wypadania 
zapłonu czy odcinania cylindrów. 
Dodatkowo sprawdza się szczelność 
silnika (tulei cylindrowych z tłokami 

oraz zaworów w głowicy silnika). 
W trakcie przeglądu sprawdza się 
szczelność wszystkich przewodów 
dolotowych i wylotowych, a także  
stopień zapchania filtra cząstek sta-
łych (DPF). Kontroli podlega też 
układ smarowania, głównie pod 
kątem osiąganego ciśnienia smaro-
wania oraz wycieków.

Standardowym zabiegiem jest 
wymiana filtrów powietrza, paliwa, 
oleju silnikowego wraz z olejem oraz 
cieczy chłodzącej co 6000 km.

Układ napędowy
Nie mniej ważny od silnika jest 

układ napędowy ciągnika, czyli prze-

kładnia, przedni tylny most oraz 
zwolnice kół. Raz na 4500 godzin 
sprawdzenia wymaga stan zużycia 
tłumika drgań skrętnych silnika oraz 
przekładni. Pomiar ciśnienia tzw. 
systemowego przekładni, smarowa-
nia i chłodzenia oraz ciśnienia robo-
czego każdego ze sprzęgieł i hamul-
ców przekładni, w tym sprzęgła 
napędu na oś przednią (MFWD) 
i napędu WOM, umożliwia wyelimi-
nowanie ewentualnych wad układu. 
Wszystkie pomiary są potwierdzane 
przy niskiej (38oC) i wysokiej (65oC) 
temperaturze przekładni, czyli jak 
przy pracy polowej. Standardową 
czynnością jest konserwacja układu 

Zanim wyjedziesz w pole
Przed nami okres wiosennych prac polowych, który wiąże się z intensywną 
eksploatacją ciągników. Jak po zimowej przerwie przygotować je do 
kolejnego sezonu radzi Mariusz Zieliński, dyrektor obsługi posprzedażowej 
w John Deere Polska.

Efektem fachowo przepro-

wadzonego przeglądu jest 

lista czynności do wykonania 

z wyszczególnieniem nie-

zbędnych części. Stanowi 

ona merytoryczny opis inwe-

stycji, jaką należy poczynić, 

aby zapewnić ciągłość pracy 

ciągnika w kolejnym sezonie.
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napędowego, tj. wymiana oleju 
w moście przednim i zwolnicach, 
oleju hydrauliczno-przekładniowego 
wraz z filtrami, kontrola i czyszcze-
nie filtrów siatkowych. Przekładnie 
poddawane są tzw. kalibracji, pod-
czas której technik dobiera optymal-
ne punkty zmian przełożeń tak, aby 
układ pracował maksymalnie płyn-
nie. 

Układ hydrauliczny
Utrzymanie układu hydraulicz-

nego w dobrym stanie ma kluczowy 
wpływ na efektywność prac zagrega-
towanego z ciągnikiem osprzętu. 
Kontrolę jego stanu technicznego 
należy zacząć serią pomiarów za 
pomocą manometrów i przepływo-
mierza cyfrowego, w trakcie których 
ekspert serwisu sprawdza na podsta-
wie tabel pomiarowych producenta 
wydatek pompy głównej i pomp 
pomocniczych układu. W ramach 
przeglądu układu hydrauliki kontro-
lowany jest także stan zużycia zacze-
pów: polowego oraz transportowego, 
a także ramion i haków podnośni-
ków TUZ wraz z belką, na której 
znajdują się czujniki siły uciągu 

i pozycji. Standardowym zabiegiem 
jest wymiana oleju hydraulicznego 
wraz z filtrami. Po wykonaniu prac 
konserwacyjnych, układ powinien 
zostać skalibrowany.

Układ kierowniczy
Kontrola układu obejmuje szyb-

kość jego reakcji, obecność ewentual-
nych wycieków, płynność skrętu kół, 
stopień zużycia przegubów i drąż-
ków skrętnych oraz zbieżność kół,   
czynników decydujące o komforcie 
i bezpieczeństwie jazdy ciągnikiem. 
Ocenę jego prowadzenia należy prze-
prowadzić w warunkach polowych 
i drogowych. Jeśli ciągnik jest wypo-
sażony w system prowadzenia sateli-
tarnego AutoTrac, to należy wykonać 
test prostoliniowości precyzyjności 
i dokładności prowadzenia z włączo-
nym systemem, po montażu i kali-
bracji odbiornika sygnału i korekcji 
GPS. 

Układ hamulcowy
Kontrola hamulców polega na 

weryfikacji ciśnienia płynu w ukła-
dzie ciągnika oraz pomiarze hamul-
ców pneumatycznych przyczep 

Przedsezonowy przegląd ciągnika 
obejmuje ocenę stanu technicz-

nego wszystkich podzespołów 
i elementów (Fot. John Deere)

Kontrola układu hydraulicznego zapewni prawidłowa pracę zagregatowanego z ciągnikiem osprzętu (Fot. John Deere)
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zarówno dla układu jedno-, jak 
i dwuobwodowego. Ocenie skutecz-
ności hamowania włącznie z hamo-
waniem z przyczepą służy test jezd-
ny. Standardowe czynności konser-
wacyjne układu hamulcowego obej-
mują wymianę wkładów lub osusza-
czy części pneumatycznej oraz odpo-
wietrzenie całego układu, połączone 
z kontrolą jego szczelności.

Układ elektryczny
W nowoczesnych maszynach 

rolniczych układ elektryczny nie 
ogranicza się tylko do świateł czy 
klimatyzacji.  Odpowiada on także 
za import kontaktów ze smartfona 
do wyświetlacza czy połączenia tele-
fonu z radiem. W ramach przeglądu 
przedsezonowego tego układu nale-
ży sprawdzić działanie wszystkich 
funkcji elektronicznych maszyny, 
oświetlenie polowe i drogowe, 
wycieraczki i spryskiwacze, kontrol-
ki na desce rozdzielczej, włączniki 
manualne i elektronicznie sterowa-
ne z poziomu wyświetlacza Green-
Star. Standardową procedurą kon-
troli układu elektronicznego w now-
szych maszynach jest weryfikacja 
kodów błędów zarówno zapisanych, 
jak i aktywnych oraz aktualizacja 
oprogramowania.

Komfort i obsługa
Sprawnie funkcjonująca maszyna 

musi nie tylko spełniać swoje zada-
nia w polu, lecz być też przyjazna dla 
operatora. Na komfort wpływ ma nie 
tylko stan kabiny, fotela, jakość mate-
riałów, z jakich jest wykonane wnę-
trze, ale też np. zawieszenie osi. 
Weryfikacja powinna objąć także 
kontrolę zużycia części mechanicz-
nych, takich jak tuleje wahaczy, łącz-
niki i stabilizatory czy przeguby. 
Standardową czynnością jest smaro-
wanie wszystkich sprawdzanych 
punktów. Mechanizm napędowy 
kompresora należy sprawdzić pod 
kątem hałasu, luzów napędu oraz 
zużycia paska napędu osprzętu silni-
ka wraz z napinaczem. Kontrola hała-
su obejmuje również silniki napędu 
wentylatorów kabiny. Standardowy-
mi czynnościami jest wymiana fil-
trów powietrza, poprzedzona odgrzy-
bianiem i dezynfekcją. 

Jan Przyrowski

Sprawne światła zewnętrzne to warunek bezpiecznego użytkowania ciągnika po zmro-
ku (Fot. John Deere)

Przedsezonowy przegląd kończy przekazanie użytkownikowi ciągnika wykazu na-
praw, które należy wykonać przed wyjazdem w pole (Fot. John Deere)
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Edukacyjny aspekt Polagry-Pre-
miery znalazł odbicie w zorgani-

zowanych w ich trakcie licznych 
seminariach, prelekcjach i szkole-
niach z różnych dziedzin rolnictwa.

Targowe trofea dla 
najlepszych

Tradycją poznańskich targów jest 
przyznawanie Złotego Medalu Grupy 
MTP nowoczesnym, innowacyjnym 
produktom, wytworzonym z wyko-
rzystaniem najwyższej klasy techno-
logii. Po ogłoszeniu decyzji sądu kon-
kursowego, która następuje jeszcze 
przed targami, rozpoczyna się otwar-
te głosowanie, w wyniku którego 
wyłania się produkt nagrodzony Zło-
tym Medalem Wybór Konsumentów. 
W tegorocznej edycji targów to pre-

stiżowe wyróżnienie przyznano 37 
wyrobom w dwóch kategoriach: 
„Maszyny, urządzenia, aplikacje 
i produkty dla rolnictwa” oraz „Rośli-
ny uprawne”. W tym roku pojawiły 
się dwie nowe kategorie – Grand Prix 
Grupy MTP, przyznawane najbardziej 
innowacyjnemu w skali światowej 
produktowi, oraz Eco Prize dla pro-
duktu najbardziej ekologicznego. Sąd 
konkursowy przyznaje je produktom, 
które otrzymały Złoty Medal. 

Za najbardziej innowacyjny pro-
dukt sąd konkursowy uznał maszynę 
do zbierania kamieni Husarya SCS-
100. Maszyna zbiera kamienie znaj-
dujących się w wierzchniej warstwie 
gleby (do 20 cm głębokości). Dzięki 
systemowi podwójnych rotorów cha-
rakteryzuje się dokładnością pracy 

oraz dużym zakresem wielkości zbie-
ranych kamieni. Maszyna jest wypo-
sażona w aktywny, bębnowy system 
separacji kamieni od zanieczyszczeń 
oraz w największy na rynku zbiornik 
kamieni o pojemności 3 m3 i wysoko-
ści rozładunku 3,5 m. Docenili ją 
także klienci, przyznając jej najwię-
cej głosów w konkursie Złoty Medal 
Wybór Konsumentów (kategoria 
„Maszyny”). 

Konsumenci nagrodzili też kuku-
rydzę Kurant, produkowaną przez 
Hodowlę Roślin Smolice Sp. z o.o. 
Grupa IHAR. Roślina ta, dzięki uni-
kalnej kompozycji genetycznej zna-
komicie łączy cechy jakościowe i ilo-
ściowe. Daje bardzo wysokie plony 
i wykazuje bardzo dużą niezawod-
ność plonowania w zmiennych 

150 premier w Poznaniu
Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra-Premiery to ważna dla 
branży rolniczej impreza wystawiennicza. W siedmiu pawilonach 
można było obejrzeć bogatą ofertę krajowych i zagranicznych 
producentów nowoczesnych maszyn, ciągników i urządzeń rolniczych, 
wykorzystywanych do uprawy gleby, nawożenia, sadzenia, ochrony 
i pielęgnacji roślin i zbioru plonów. Nie mniej efektowna była targowa 
ekspozycja producentów nasion, nawozów, środków ochrony roślin oraz 
sprzętu zootechnicznego. Wśród wszystkich produktów prezentowanych 
na targach, aż 150 można było zobaczyć po raz pierwszy.

Grand Prix Grupy MTP zdobyła maszyna do zbierania kamieni Husarya SCS-100, 
która zwyciężyła również w konkursie Złoty Medal Wybór Konsumentów
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warunkach pogodowych oraz wyjąt-
kową tolerancję na niedobór wody.  
Można ją uprawiać na wszystkich 
glebach, także mozaikowatych. 

Eko Prize Grupy MTP, nagrodę za 
najbardziej ekologiczne rozwiązanie, 
odebrał producent urządzenia Matrix 
430VF – firma TeeJet Poland Sp. 
z o.o. Produkt ten to nawigacja uła-
twiająca przeprowadzanie oprysków 
w sadach, jagodnikach i winnicach. 
Wykonywanie tych zabiegów wyma-
ga ciągłego liczenia rzędów i kontro-
lowania toru jazdy, z czym nawet 
najbardziej doświadczeni operatorzy 
mają problem, zwłaszcza przy opry-
skach nocnych. Sposobem na jego 
rozwiązanie jest łatwy w instalacji 
i obsłudze Matrix 430VF, który kon-
troluje tor jazdy i liczy rzędy.

Po raz pierwszy na polskim 
rynku

W tegorocznej ekspozycji Polagry-
Premiery znalazło się 150 produk-
tów, które do tej pory nie były pre-
zentowane na polskim rynku. W tak 
licznej grupie nowości znalazły się 
trzy pozycje wyróżnione Złotymi 
Medalami MTP w kategorii „Maszy-
ny,  urządzenia, aplikacje i produkty 
dla rolnictwa”.   

Connected shredder to aplikacja 
na telefony komórkowe z systemem 
Android/IOS, której zadaniem jest 
monitorowanie w czasie rzeczywi-
stym podstawowych parametrów 
pracy rozdrabniacza i alarmowanie 
operatora maszyny w razie przekro-
czenia granicznych wartości obrotów 
wirnika, temperatury oleju, wibracji 
rotora oraz zasugerowanie rutynowej 
lub nadzwyczajnej konserwacji na 
podstawie ogólnego stanu maszyny. 
Rozwiązanie to przyczynia się do 
znacznej redukcji kosztów użytkowa-
nia rozdrabniaczy i eliminacji prze-
stojów.

Claas Lexion 6000 jest pierwszym 
kombajnem łączącym zalety bębna 
przyspieszającego, bębna młócącego, 
separatora oraz odrzutnika. Innowa-
cyjny jest również napęd: wszystkie 
bębny są zsynchronizowane. Zapew-
nia to równomierny przepływ mate-
riału oraz oszczędność energii. Silnik 
pracuje na bardzo niskich obrotach 
i wyposażony jest w system DYNA-
MIC POWER, co gwarantuje niskie 
zużycie paliwa. Aby w pełni wyko-
rzystać maszynę, dostępny jest sys-

tem CEMOS AUTOMATIC, który sam 
zmienia ustawienia maszyny w zależ-
ności od warunków zbioru.

Zmiennokomorowa prasa zwijają-
ca VariPack V 165 XC Plus formuje 
bele o średnicy od 0,80 do 1,65 m. 
Zbierany materiał jest podbierany 

bezkrzywkowym podbieraczem Easy-
Flow o szerokości roboczej 2150 mm.  
Ułożenie palców podbieracza 
w kształcie litery W zapewnia rów-
nomierny przepływ materiału i roz-
łożenie na całej szerokości rotora 
tnącego. Zintegrowany rotor tnący 

Prawdziwym rekordzistą wśród medalistów była Hodowla Roślin DANKO, zdobywca 
trzech Złotych Medali MTP w kategorii „Rośliny uprawne”

Wyróżnienie Eco Prize dla produktu najbardziej ekologicznego przypadło w udziale 
systemowi nawigacji Matrix 430VF, ułatwiającej wykonywanie oprysków w sadach, 
jagodnikach i winnicach
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jest wyposażony w 26 noży, których 
liczba może być zmieniana hydrau-
licznie przez operatora z terminala 
(26/13/13/0). W komorze prasowania 
znajdują się cztery pasy o szerokości 
275 mm, które pracują z prędkością 
130 m/min, co zapewnia wysokie 
zagęszczenie suchego materiału, 
takiego jak słoma i siano. Zarówno 
stopień zgniotu, jak i wartość mięk-
kiego rdzenia są regulowane za 
pośrednictwem terminala. 

ARiMR stawia na cyfryzację 
Na zorganizowanej podczas tar-

gów konferencji, prezes ARiMR 
Tomasz Nowakowski po raz pierwszy 
przedstawił przygotowywaną przez 
pracowników Agencji aplikację 
mobilną na smartfony dla rolników. 
Za pomocą tej aplikacji rolnik będzie 
miał możliwość wysyłania do ARiMR 
zdjęć swoich gruntów i dokumentów 
wymaganych przy składaniu wnio-
sków o dopłaty. Wpłynie to na 
zmniejszenie liczby przeprowadza-
nych kontroli w terenie. Aplikacja 
wskaże rolnikowi np., z którego miej-
sca na polu powinien zrobić fotogra-
fie potrzebne pracownikom ARiMR 

do weryfikacji wniosku. Określi rów-
nież potrzebną liczbę zdjęć. Prezes 
ARiMR podkreślił, że wysyłanie 
dokumentów za pomocą aplikacji, 
skróci czas weryfikacji wniosków. 
„Musimy wejść w proces cyfryzacji, 
przeobrazić się tak, żeby odchodzić 
od papierów.

W tym roku  będziemy podejmo-
wać działania, które zmienią oblicze 
Agencji. Strategia 4.0, zaczęła się 
wprowadzeniem eWnioskuPlus, 
dzięki temu weryfikacja wniosków 
znacznie przyspieszyła”. 

Oprócz nowej aplikacji, ARiMR 
we współpracy z Międzynarodowy-
mi Targami Poznańskimi zapropono-
wała zwiedzającym udział w bezpłat-
nych szkoleniach z obsługi portalu 
IRZplus. Szkolenia  odbywały się 
każdego dnia targów. Dodatkowo 
przez cały czas trwania wydarzenia 
funkcjonowała strefa IRZplus ze sta-
nowiskami komputerowymi, które 
umożliwiały zainteresowanym uzy-
skanie praktycznej wiedzy z zakresu 
korzystania z portalu.

JP

Kombajn Claas Lexion 6000 wyróżnia się nowatorskimi rozwiązaniami w konstrukcji zespołu omłotowego

Zmiennokomorowa prasa zwijająca Krone VariPack szczególnie nadaje się do zbioru 
materiałów suchych, takich jak słoma i siano
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Gra w kolory
Ubrania to nie tylko fasony, ale także, a może – przede wszyst-

kim, kolory. Możesz mieć na sobie płaszczyk o najmodniejszym 
kroju, pochodzący ze znakomitej firmy, ale jeśli będzie w nieodpo-
wiednim dla Ciebie kolorze – będziesz wyglądała fatalnie. To samo 
dotyczy swetrów, bluzek, sukienek… W mniejszym stopniu spodni 
i spódnic, bo najważniejsze jest współgranie koloru z twarzą, a spód-
nica czy spodnie są od niej dość daleko, ale np. osoba o grubych 
nogach i biodrach nie powinna zakładać  spodni czy spódnicy 
w kolorze jaskrawym, zwracającym uwagę. Na siebie, ale także na 
niedostatek figury.

Przyjęło się uważać, że kolory jasne są dla młodych, a dla star-
szych – ciemne. Nic błędniejszego! Ciemna, a zwłaszcza czarna 
bluzka czy sweterek  uwypuklają rysy twarzy, a więc wszystkie 
zmarszczki i niedoskonałości starszej skóry. Z kolei w towarzystwie 
jasnej bluzki rysy twarzy optycznie się rozmywają, a więc młoda 
dziewczyna… wygląda wtedy mniej efektownie. Czyli: czerń dla 
młodych, pastele – dla starszych! Na marginesie: zachwyciła mnie 
kiedyś kilkuletnia dziewczynka w czarnej sukieneczce, wyglądała 
zjawiskowo. Niestety, mało jest tak odważnych, czujących kolory 
matek!

Bo kolor trzeba czuć. Mówi się, że blondynkom dobrze jest w nie-
bieskim. Ale nie wszystkim! Podobnie jak nie wszystkim rudym 
dobrze jest  zielonym, a brunetkom w czerwonym. Kolor trzeba 
sprawdzić.  Jak? Zwyczajnie, przed lustrem. Czasami nawet odcień 
ma znaczenie. Trzeba po prostu próbować, przymierzać, sprawdzać. 
Po prostu – bawić się w kolory. 

Kobiece serce
Kiedyś sądzono, że żeński hormon, estrogen,  chroni kobie-

ty przed chorobami serc. Owszem, ma on dla kobiecego serca 
znaczenie, ale po prostu jedynie te  choroby opóźnia, co stwa-
rza ciągle wiele nieporozumień,  w wyniku których  zbyt mało 
kobiet trafia w porę do kardiologa. To taki standard: mąż leczy 
się na serce, żona ma serce jak dzwon. Ciekawe tylko dlaczego 
każdego dnia 250 Polek umiera z powodu schorzeń układu 
sercowo-naczyniowego?

A to dlatego, że kobiece serce wcale nie jest dzwonem 
i należy o nie zadbać. Przede wszystkim należy zaprzestać 
palenia i starać się zredukować nadmierną masę ciała, a także 
znaleźć czas na regularne kontrolowanie stanu zdrowia.     

List zza szafy
Szumi w całej gminie. U Kowalaków zjawił 

się komornik i popieczętował im nie tylko 
maszyny rolnicze, ale i jakieś urządzenia 
domowe. Podobno – tak mówi nasza lokalna 
agencja prasowa, czyli stara Tereska  – mieli 
tego bez liku. Kino domowe z jakimiś wymyśl-
nymi głośnikami, wannę z bąbelkowym masa-
żem, robot kuchenny, który robił wszystko, 
łącznie z… planowaniem jadłospisu. Hm, pla-
nowanie jadłospisu. Niezły bajer! 

A było tego więcej. Stara Tereska aż się 
zachłystywała, opowiadając, czego to ci Kowa-
lakowie nie mieli. A wszystko najnowsze i naj-
modniejsze. Czyli – najdroższe. Podobnie jak 
i stroje Kowalakowej, którymi brylowała na 
niedzielnych mszach. Nieraz zastanawiałam 
się, widząc te jej markowe ciuchy, skąd mają 
na to kasę. Gospodarstwo podobne do naszego, 
dzieci też dwójka i też od dawna poza domem. 
Nie powiem, ja nie narzekam, ani głodni, ani 
bosi nie chodzimy, ale garsonki za półtora kafla 
lub więcej bym nie kupiła. No, zresztą… Jakby 
mnie naprawdę naszła taka jakaś straszna na 
nią chęć, to może bym i kupiła, ale tylko ten 
jeden jedyny raz, a i tak byłoby to kosztem 
innych wydatków.  I miałabym wyrzuty sumie-
nia, że mam na sobie nie garsonkę, choćby 
i najpiękniejszą, ale… np. samochód strażacki, 
o którym marzy mój młodszy wnuk. Cóż, 
widocznie wnuki Kowalaków mają zamożnych 
rodziców, którzy nie tylko dzieciom wszystko 
kupują, ale i rodziców finansowo wspomagają 
– myślałam, patrząc na kiecki Kowalakowej. 

A otóż, wcale nie! I te kiecki, i te domowe 
bajery – to wszystko było na kredyt. A ściślej 
na kredyty, bo oni, okazuje się, brali jeden kre-
dyt, żeby spłacić poprzedni i tak wkoło Wojtek. 
Teraz tak można. Banków jest bez liku i jeden 
z drugim konkuruje, a obok banków są jeszcze 
różne, jak to się mówi, firmy pożyczkowe. For-
malności prawie żadne, kasę można dostać do 
ręki w parę minut. Szybciutko wydać, potem 
wziąć następną… Jak kto mało odporny na 
takie możliwości, to łatwo wpadnie w długi nie 
do spłacenia. Tak jak Kowalakowie właśnie!

W gminie szumi. Ludzie ich żałują. Że 
komornik taki bezwzględny. Że jak Kowalak 
nie będzie miał maszyn, to pola nie obrobi, ale 
inni mówią, że maszyny już mu niepotrzebne, 
bo i ziemia za długi zabrana będzie. I co oni, 
biedacy, zrobią?! Pod most, pod kościół?...

No, fakt, mają kiepsko. Ale przecież nikt im 
tej kasy pożyczać nie kazał! Że chcieli mieć 
wannę z bąbelkami i inne jakieś cuda? Hm, 
taka wanna to musi być fajna rzecz, zwłaszcza 
dla starych, jak nasze, kości. Kto wie, czy nie 
zacznę na nią oszczędzać…

  Janka
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Cudowne warzywo
Jest nim topinambur, zwany również słonecznikiem bulwiastym. 

Jeszcze niedawno o tej roślinie z rodziny   astrowatych, pochodzącej 
z Ameryki Północnej, mało kto u nas słyszał. Dzisiaj bulwy topinaburu 
(uprawianego także jako roślina ozdobna) dietetycy cenią za ich  właści-
wości. Wyglądem przypominają imbir, ale smak mają lekko orzechowy, 
słodkawy. A to dzięki zawartej w nich inulinie, która obniża  poziom 
„złego” cholesterolu oraz wspiera rozwój prawidłowej flory bakteryjnej. 
Topinambur jest przy tym niskokaloryczny (jedynie 73 kcal w 100 g),  
zatem wskazany jest w diecie odchudzającej, a także 
dla cukrzyków, bo spowalnia wchłanianie glu-
kozy. 

Można go jeść jak ziemniaki 
po obróbce termicznej, np. 
w postaci purée lub chipsów, 
ale także w stanie surowym 
jako np. składnik sałatek.

Czy wiesz, że…
• Biegunka szybciej ustąpi, jeśli wypijemy napój z suszonych czarnych 

jagód lub wywar z gotowanego ryżu. Należy jeść również banany, 
które hamują rozwolnienie  i uzupełniają utracony w wyniku biegun-
ki wapń.

• Bazylia  wzmacnia i pobudza czynności żołądka, znosi nadmierną 
fermentację i wzdęcia, działa rozkurczowo, pobudza serce i nerwy.

• Świeży seler poprawia ukrwienie narządów płciowych u mężczyzn, 
dlatego jest wskazany przy kłopotach z potencją. Ma także właściwo-
ści odkażające i odwadniające, dlatego powinny go jeść osoby cier-
piące na nadciśnienie.

• Pęcherze na dłoniach czy stopach będą się szybciej goiły, jeśli owi-
niemy je na noc gazą nasączoną alkoholem.

• Kozi ser ma dużo wapnia i żelaza, które wchłaniają się lepiej niż 
z sera powstałego z mleka krowiego, przez co jest wskazany dla osób 
zagrożonych osteooporozą i anemią. 

Dieta na 
przedwiosenne 
wzmocnienie

Co prawda tegoroczna zima, jak 
na razie, nie dał nam w kość, ale i tak 
po długim okresie krótkich dni czło-
wiek jest trochę osłabiony i wypada-
łoby się przed wiosną nieco wzmoc-
nić. 

W jaki sposób? Po prostu – wpro-
wadzając do codziennej diety więcej 
produktów działających na nasze 
organizmy regenerująco.

Jedno spore JABŁKO dziennie 
wzmocni nasz system odpornościo-
wy i pomoże w walce z wirusami 
i bakteriami, które najchętniej ataku-
ją nas na przełomie zimy i wiosny. 

KIWI, SZPINAK, KAPUSTA  to 
przykłady produktów bogatych 
w witaminę C, która zapobiega infek-
cjom. Powinniśmy zjadać 6 porcji 
różnych warzyw i owoców dziennie.

Z kolei ORZECHY, PAPRYKA, 
DYNIA są bogate  w równie niezbęd-
ny nam betakaroten, który podwyż-
sza liczbę komórek walczących 
z infekcją. Poza orzechami znajdzie-
my go w warzywach i owocach kolo-
ru pomarańczowego.

LOSOŚ, MAKRELA, TUŃCZYK 
czyli tłuste ryby dostarczą nam kwa-
sów Omega-3, które podnoszą aktyw-
ność białych krwinek, a te z kolei 
„zjadają” bakterie.

OLEJE i PESTKI to natomiast 
dostarczyciele witaminy E, MIĘSO 
INDYKA zawiera dużo cynku, a selen 
znajdziemy w BRĄZOWYM RYŻU 
i ŻÓŁTKACH JAJ oraz CZOSNKU, 
którego zalet wszelakich nie sposób 
wyliczyć.

Jeśli dania z takich produktów 
popijemy ZIELONĄ HERBATĄ, szyb-
ko odzyskamy siły i powitamy wio-
snę pełni energii.

Płynne złoto
Oliwa z oliwek dzięki swym niezwykłym zaletom 

nazywana jest płynnym złotem. Zawiera bowiem pra-
wie wszystkie składniki, których potrzebuje nasza 

skóra (witaminy, minerały, nienasycone kwasy tłusz-
czowe), wspaniale ją  natłuszczają i nawilżają, 
a nawet chronią przed szkodliwym działaniem wol-
nych rodników.  Oliwa zapobiega przedwczesnemu 
starzeniu się skóry, łagodzi stany zapalne i podraż-
nienia. Nic dziwnego, że pochodne oliwy znajdują 
się w wielu kosmetykach, zwłaszcza tych przezna-
czonych dla skóry suchej. I bardzo dobrze.

Oliwę można, jako kosmetyk stosować 
także w domu. Ot, chociażby dodając, 
kilka jej łyżek do kąpieli czy smarując 
nią suche i szorstkie dłonie (uważając, 
by przy okazji nie pobrudzić nią ubra-
nia). 

odchudzającej, a także
wchłanianie glu-

iaki 
np.
w, 
m 
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Wanda przez pół swego życia 
zastanawiała się, dlaczego jej 

siostra nigdy nie wyszła za mąż. To 
przecież właśnie starsza od niej o nie-
całe dwa lata Dorota była zawsze ta 
ładna, ta mądra, ta mająca powodze-
nie u chłopaków…  Wanda  nigdy nie 
była w stanie jej dorównać. Ani urodą, 
ani intelektem. No, powodzenie też 
miała, ale tylko dlatego, że – zdradził 
jej to kiedyś taki jeden Michał – wiel-
biciele Doroty liczyli, że dzięki bliż-
szej znajomości z Wandą zbliżą się do 
Doroty. Dzięki temu Wanda  zawsze 
miała z kim iść do kina czy na tańce, 
czego jej koleżanki zazdrościły, a za co 
ona sama była szczerze wdzięczna 
siostrze. Którą podziwiała i kochała. 
A że dorównać jej nie była w sta-
nie…? Trudno, ktoś zawsze musi być 
drugi – uważała. Bo Wanda była 
z natury pogodna, wyzbyta zawiści 
i w najmniej nawet sprzyjającej sytu-
acji potrafiła dostrzec jej jakieś dobre 
strony. Jak ich dostrzec nie mogła, to 
je po prostu tworzyła. Bo Wanda lubi-
ła porządek i ład i jak coś było nie tak, 
to zaraz starała się to poprawić. 

Jednej rzeczy jej się poprawić nie 
udało. Życiorysu ukochanej siostry. 
Ona sama wyszła za mąż za miłego 
chłopca, dorobiła się z nim trójki uda-
nych dzieci, natomiast Dorota ciągle 
była panną. Co tu ukrywać, w wieku 
niemal czterdziestu lat po prostu starą 
panną. Ulubioną szwagierką męża 
Wandy, ukochaną ciocią jej czeredki, 
ale – osobą w gruncie rzeczy samotną, 
co Wandę bardzo bolało i czego nie 
mogła zrozumieć.

Bo przecież w starających się 
mogła przebierać do woli, a gdy zaczę-
ła spotykać się z Markiem, wszyscy 
byli pewni,  że zaręczyny są tuż-tuż. 
Marek, wysoki brunet i złotowłosa 
Dorota tworzyli piękną  parę. I nie 
tylko wizualnie. Na pierwszy rzut oka 
widać było, że świetnie się wzajemnie 
rozumieją, że po prostu – pasują do 
siebie. Mama to chyba już nawet, 
podejrzewała Wanda, weselne menu 
projektowała, aż tu nagle Marek wyje-
chał za granicę i… I nic!  

Dorota najpierw bardzo posmut-
niała, ale po jakimś czasie się rozpo-
godziła i nawet miała wielu różnych 

znajomych, ale już nigdy z nikim nie 
była tak blisko jak z Markiem.  Rodzi-
ce, jak to rodzice, podpowiadali, że 
pan Jacek taki sympatyczny, że pan 
Mietek taki poważny, że pan Wojtek 
taki przystojny… ale Dorota puszcza-
ła te opinie mimo uszu, jakby nie do 
niej były kierowane i jakby nie zdawa-
ła sobie sprawy, jaka jest ich intencja. 
Wanda zaś dobrze widziała, że na 
widok żadnego z nich oczy Doroty nie 
błyszczały tak jak kiedyś na widok 
Marka. Który bujał gdzieś w dalekim 
świecie, a nikt nie wiedział gdzie kon-
kretnie. Bo gdyby Wanda wiedziała, to 
napisałaby do niego, żeby się nie 
wygłupiał i wracał do jej siostry… Ale 
nie wiedziała. Więc tej akurat sytuacji 
za nic nie potrafiła uładzić. 

*   *   *
Dorota była trochę przeziębiona 

i miała kilka dni zwolnienia, więc 
Wanda postanowiła odwiedzić siedzą-
cą samotnie w domu siostrę. Zastała 
ją nad pudłem z różnymi starymi 
zdjęciami.

– O, pokaż! Dawno ich nie wdzia-
łam, chętnie też pooglądam! – powie-
działa i sięgnęła po pudło, ale tak 
niefortunnie, że zdjęcia wysypały się 
na podłogę. Obie schyliły się, aby je 
pozbierać. 

– O, Marek! – powiedziała Wanda, 
biorąc jedno z nich do rąk.

– Zgadza się, Marek! – kiwnęła 
Dorota głową i nagle… po jej twarzy 
pociekły łzy.

Wanda była przerażona. Jej siostra 
Dorota, spokojna, starannie ukrywają-
ca wszelkie emocje Dorota, płakała.  

– Dorotka, kochana… – Wanda  
gładziła siostrę po ramieniu, po twa-
rzy, sama bliska płaczu. – Dorotka, nie 
płacz! Ja wiem, że to boli, ale powiedz 
wreszcie, co się wtedy stało. Było 
przecież tak dobrze, tak pięknie, wszy-
scy się tak cieszyliśmy…

– Och, nie ma o czym mówić! Po 
prostu dziecinada, głupia zabawa…

– Jaka dziecinada, jaka zabawa? – 
zaczęła drążyć Wanda, czując, że 
nareszcie jest bliska uzyskania odpo-
wiedzi na to dręczące ją od tylu lat 
pytanie.   

– Och, głupota. Wymyśliliśmy taką 
naszą grę… W kolory. Najważniejszy 

był żółty. Żółty znaczył, że wszystko 
super, wszystko gra, kocham Cię nad 
życie i tak dalej.  Na drugim krańcu tej 
naszej palety kolorów był różowy, 
którego oboje nie znosiliśmy. Ustalili-
śmy więc, że oznaczać będzie  wszyst-
ko, co najgorsze. Mam Cię dosyć, idź 
precz, nie chcę Cię więcej widzieć. No 
w ogóle, koniec i basta! Nigdy nic 
różowego nie używaliśmy, nawet 
szczoteczki o zębów.

– Wtedy – kontynuowała po krót-
kiej przerwie – Marek zapalił się na 
kilkuletni  wyjazd do Holandii. Ja nie 
całkiem byłam do tego pomysłu prze-
konana, trochę się poprztykaliśmy na 
ten temat. Marek miał jeszcze odbyć 
kilka telefonów w sprawie mojej tam  
pracy, szykowało się ponoć coś fajne-
go, co miało mnie do pomysłu osta-
tecznie przekonać i miał mi dać znać, 
jak sprawy stoją,  A ponieważ naj-
pierw mnie nie było na miejscu, 
a potem on gdzieś miał jechał służbo-
wo, a wiesz, jak wtedy działały telefo-
ny, to umówiliśmy się, że zostawi mi 
wiadomość w domu. Oczywiście 
w kolorowej kopercie. I… – głos jej się 
w tym momencie załamał, łzy znowu 
po twarzy pociekły – …rzeczywiście 
zostawił. A koperta była różowa! 
Nawet nie przeczytałam, co tam napi-
sał. Podarłam list razem z tym różo-
wym świństwem…  

Marta zesztywniała. Świetnie 
pamiętała tamten dzień. Wpadła do 
domu zziajana, marząc o mocnej 
kawie. Najpierw więc pognała do 
kuchni, a potem z filiżanką kawy 
w ręku przeniosła się do pokoju.  Na 
stole leżała żółta koperta. Pomyślała, 
że to pewnie jakiś list od Marka do 
Doroty, bo miał taki zwyczaj, że pod-
rzucał do ich domu koperty z wiado-
mościami do ukochanej. Gdy siadała 
przy stole, filiżanka w jej ręku się gib-
nęła i trochę kawy wylało się na żółtą 
kopertę. Plama wyglądała paskudnie, 
więc zaczęła szukać jakiejś czystej 
koperty, żeby przełożyć do niej list. 
Żółtej nigdzie nie było, ale znalazła w  
szufladzie śliczną różową. Tę zapla-
mioną podarła w strzępy i zadowolo-
na z siebie usiadła, żeby wreszcie spo-
kojnie napić się wymarzonej kawy…

 Ewa Kłosiewicz

Filiżanka kawy
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wieści…wieści…
Kilka garstek dyni...

Pan Kamil Bar-
czyński z miejsco-
wości Ochle Kolo-
nia gm. Widawa, 
prowadzący od pię-
ciu lat  17-hektaro-
we gospodarstwo 
specjalizuje się 
w uprawie zbóż 
jarych i ozimych 
z przeznaczeniem 
na paszę dla liczą-
cego 15 sztuk stada 
bydła. Rodzina Barczyńskich znana jest jednak  jeszcze 
z uprawy  krzaczastej dyni pastewnej odmiany Pampkin 
oraz jej odmian jadalnych i ozdobnych. To rodzinna tra-
dycja, bo dynie uprawiał przez ponad 30 lat ojciec pana 
Kamila – Grzegorz. Senior rodu Barczyńskich jest zaprzy-
sięgłym wielbicielem tego warzywa. Mówi, że często 
spożywana dynia poprawia kobiecą urodę i męską wital-
ność, chętnie przytaczając zasłyszany niegdyś wierszyk, 
że  Kilka garstek dyni z męża zucha czyni. To o dyni jadal-
nej, z kolei pastewna, mająca skromne wymagania glebo-
we daje duże plony i jest świetnym dodatkiem do paszy 
dla bydła i trzody. 

RADA
Pismo Łódzkiego ODR w Bratoszewicach

Najlepsze z ekologicznych
Organizowany od 12 lat przez Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi konkurs „Najlepsze Gospodarstwo Ekolo-
giczne” ma na celu prezentację wzorowych gospodarstw 
ekologicznych i produktów w nich wytwarzanych  oraz 
krzewienie nawyków zdrowego odżywiania. W jego edy-
cji za rok 2019 palmę pierwszeństwa w kategorii „Ekolo-
gia i Środowisko” zdobył  Paweł Urbanowicz z woj. lubu-
skiego przed Tadeuszem Rolnikiem z woj. karpackiego, 
a w kategorii „Ekologiczne Gospodarstwo Towarowe” – 
Stanisław Lewandowski z woj. warmińsko-mazurskiego 
przed Arkadiuszem Kartusem z woj. łódzkiego.

DORADCA
Pismo Lubuskiego ODR w Karniowicach

Biesiada Kresowa
W okolicach Lewina  Brzeskiego mieszka wielu kreso-

wian.  Od 24 lat w tutejszym Domu Kultury organizowana 
jest tzw. Biesiada Kresowa, impreza, którą można podsu-
mować słowami: domowe potrawy, skoczna muzyka 
i hulanka do białego rana. Na ostatnią miejscowe gospo-
dynie ulepiły ponad 3 tysiące pierogów! Biesiada jest 
okazją nie tylko do zabawy, ale i powrotu wspomnieniami 
do miejsc dzieciństwa, już rzadko własnego, ale rodziców, 
dziadków, po prostu tradycji…

KURIER ROLNICZY
Pismo Opolskiego ODR w Łosiowie

Zrzeszenie z Człuchowa
16 kwietnia 1999 roku 31 rolników z Człuchowa i oko-

lic założyło grupę producencką zbóż i rzepaku, na czele 
której stanął Zbigniew Kaszuba. Od  razu zaczęli jeździć 
po okolicy, namawiając innych rolników, by przystąpili 
do nich. Celem było nie tylko założenie organizacji pro-
ducenckiej, ale także zakup elewatora zbożowego w Człu-
chowie o pojemności 50 tys. ton.  Mieli siłę przekonywa-
nia i trafili na podatny grunt, bo już w lipcu było ich 78 
i powołali Zrzeszenie Producentów Zbóż i Rzepaku „Rola” 
w Człuchowie, a ono spółkę, która  zawiaduje majątkiem, 
handluje ziarnem i środkami do produkcji rolnej.

POMORSKIE WIADOMOŚCI ROLNICZE
Pismo Pomorskiego ODR w Lubaniu

Domowe sery
W gminie Kołbaskowo odbyły się bardzo interesujące 

warsztaty na temat domowego przetwórstwa mleka. Popro-
wadził je Tomasz Zagórski z PZDR w Szczecinie,  który 
przedstawił jego uczestnikom ciekawy pomysł wykorzysta-
nia mleka do sporządzenia sera podpuszczkowego i serka 
ricotta. Pomysł  na powstanie pysznego nabiału okazał się 
prosty, bez potrzeby używania jakiegoś specjalistycznego 
sprzętu. Uczestnikom warsztatów, sfinansowanych przez 
Zachodniopomorski ODR, bardzo się spodobał .

ZACHODNIOPOMORSKI MAGAZYN ROLNICZY
Pismo Zachodniopomorskiego ODR w Barzkowicach
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Poziomo: 1) dom dla studentów, 7) soczyste gruszki, 
10) pomieszczenie dla świń, 11) rośnie nad stawem, 
12) lodowa chata, 14) napój chłodzący sporządzany z bia-
łego wina, 15) kraj, 16) imię autora „Niemców”, 17) odda-
ny na bramkę, 20) chodzi do szkółki, 24) oddzielenie 
plew od ziarna, 26) filmowa klatka, 28) futerał na okulary, 
29) darmowa książka, 30) element zawieszenia pojazdu, 
33) prądnica przy rowerze, 36) większy od pianina, 
40) ośmieszający rysunek, 41) opleciona pnączami 
w ogrodzie, 42) dyskiem lub oszczepem, 43) zajmuje się 
dźwiękami, 44) kulisy wiedzy tajemnej, 45) pełen znacz-
ków pocztowych
Pionowo: 2) narząd głosu, 3) zewnętrznie pobożna, 
4) krowie lub kozie, 5) gruby palec, 6) reguluje przepływ 

wody w kanale, 7) 100 kg ziemniaków, 8) skorupiaki spod 
kamienia, 9) stos, zwał, 13) smerf z lusterkiem, 18) w parze 
z szufelką, 19) teren pracy rybaków, 21) rajskie imię, 
22) rwący w górskim potoku, 23) czterolistny symbol 
szczęścia, 25) potocznie o rzeczach nieważnych, 
26) zawiera hemoglobinę, 27) tchnienie, 31) zbiórka har-
cerzy, 32) „... z Zielonego Wzgórza”, 34) haftowana na 
ścianie, 35) fotel na biegunach, 36) kurza z kurami, 
37) potrawa z surowego mięsa, 38) np. szpaki, 39) ogło-
szenie zamieszczone w prasie

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, 
uporządkowane od 1 do 34, utworzą rozwiązanie. Prosimy 
przesyłać je wyłącznie mailem: redakcja@eZagroda.pl. 

KRZYŻÓWKA z fi rmą

Tadeusz Głupczyk
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