
Nr 3 (83) 2020 r. ISSN 1505-361X

Kukurydza – nie tylko na kiszonkę
Biostymulatory ograniczają stres
Kiedy będą lepsze czasy dla produkcji zwierzęcej?

UKAZUJE SIĘ OD 1998 ROKU

Kukurydza – nie tylko na kiszonkę
Biostymulatory ograniczają stres
Kiedy będą lepsze czasy dla produkcji zwierzęcej?





3

Redakcja: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40, lok. 107, 161, tel. 22 551 55 73, 22 620 81 56
Redagują: Zdzisław Przybyłowski – redaktor naczelny (tel. 506 085 020), e-mail: redakcja@eZagroda.pl, 
Krzysztof Gawrychowski – z-ca red. naczelnego (tel. 501 108 861), 
Lidia Biernacka (sekretarz redakcji) (tel. 502 651 505), e-mail: lidia.biernacka@eZagroda.pl 
Ewa Kłosiewicz, Edmund Szot, Jan Przyrowski. 
Knosultacja merytoryczna: dr Marek Tański
Wydawca: OFI Krzysztof Gawrychowski, 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 6/8.
Drukarnia: MDruk, Warszawa.
www.eZagroda.pl
Wydanie: wrzesień/grudzień

Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo skracania i opracowania redakcyjnego tekstów 
niezamówionych. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Pismo rozprowadzane bezpłatnie.

e-mail: redakcja@eZagroda.pl
www.ezagroda.pl

UKAZUJE SIĘ OD 1998 ROKU

Kiedy będą 
lepsze czasy 
dla produkcji 
zwierzęcej?

Jak wybrać 
optymalną odmianę 

do uprawy w nowym 
sezonie?

Kiszonki – dobrze to wygląda, 
ale czy dobrze wyjdzie?

Mechanicy 
na medal

s. 14
W numerze:
 14 Kiedy będą lepsze czasy 

dla produkcji zwierzęcej?

 18 Jak wybrać optymalną odmianę do 

uprawy w nowym sezonie?

 24 Rolnictwo zrównoważone

 26 Właściwości prozdrowotne 

produktów z ziarna kukurydzy

 29 Mierzyć czy nie mierzyć?

 30 Kiszonki – dobrze to wygląda, 

ale czy dobrze wyjdzie?

 34 Smolicki Dzień Kukurydzy 

 36 Zwalczanie miotły zbożowej 

w zbożach w terminie jesiennej 

wegetacji

 44 Ograniczanie stresów roślinnych 

w wyniku stosowania 

biostymulatorów

 48 Nawożenie organiczne

 52 Wapnowanie to fundament

 54 Dwa kroki przed konkurencją

 58 Chmiel – fabryka leków 

 62 Silosy lejowe

 64 Mechanicy na medal

 66 Technologia SHREDLAGE zwiększa 

produkcję mleka

 68 CH7.70 – pierwszy kombajn 

hybrydowy New Holland

 71 Manewry polowe z maszynami Unia

 74 Z marką Kuhn w nowy sezon

 81 Szczęśliwa trzynastka

 82 Krzyżówka z fi rmą

s. 18

s. 30

s. 64



4

POŻEGNANIE
We wrześniu pożegnaliśmy naszego przyjaciela, współzałożyciela i byłego wie-
loletniego prezesa BIN Jana Krzemińskiego. Był człowiekiem o wielkim sercu, 
wyjątkowej skromności i życzliwości. Wpisał się na trwałe do historii polskiego 
rolnictwa, przyczyniając się w znacznym stopniu do rozwoju polskiej wsi. Uho-
norowany został tytułem Agrobiznesmena oraz Złotego Inżyniera.

Był absolwentem Akademii Morskiej w Gdyni i przez 12 lat pływał po morzach 
i oceanach jako oficer Polskich Linii Oceanicznych. Po zakończeniu morskiego 
etapu życia wspólnie z braćmi Zygmuntem i Pawłem poświęcił się rozwojowi 
firmy BIN, której prezesem był w latach 2005–2017.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Niedawno w Kujawsko-Pomor-
skim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Minikowie otwarto Centrum Trans-
feru Wiedzy i Innowacji. Obiektowi 
nadano imię Leona Janty-Połczyńskie-
go, polityka z Ziemi Tucholskiej, 
przedwojennego ministra rolnictwa. 
Pamiątkową tablicę odsłonił, w towa-
rzystwie szefa KPODR dr Ryszarda 
Zarudzkiego, wnuk patrona Centrum 
– prof. Stanisław Tyszkiewicz. 

Leon Janta-Połczyński był absol-
wentem wydziałów prawnych uni-
wersytetów – Jagiellońskiego, Berliń-
skiego i paryskiej Sorbony. Ale nie 
pasjonował się wymiarem sprawiedli-
wości. Za to mocno wspierał organi-
zacje gospodarcze i społeczne, założył 
spółki handlowe „Kupiec” i „Rolnik”, 
pomagał nowo powstałym kółkom 
rolniczym na Pomorzu. Jako minister 
rolnictwa zapoczątkował ułatwienia 
dla chłopów przez spłatę zadłużeń 
i interwencyjne zakupy nadwyżek 

zbożowych przez państwo. Przewod-
niczył też Pomorskiemu Związkowi 
Ziemian – reprezentował jego intere-
sy, brał udział w zagranicznych kon-
gresach poświęconych sprawom rol-
nym, krzewił nowoczesne metody 
uprawy roli...

Sprawom rolnictwa poświęcona 
była również konferencja inaugurują-
ca działalność Centrum. Dyskutowa-
no o strategii akcji „Od pola do stołu” 
(po wykładzie Waldemara Guby 
z MRiRW), która może być dużym 
wyzwaniem dla naszych plantatorów 
i hodowców; o rolnictwie ekologicz-
nym, jego aktualnym stanie i perspek-
tywach po roku 2020 (po prelekcji 
Joanny Czapli –  MRiRW). O zarzą-
dzaniu rozwojem w sektorze rolnym, 
wzroście konkurencyjności i nowych 
technologiach mówił prof. Roman 
Sass, wieloletni dyrektor KPODR, 
a obecnie pracownik naukowy Kujaw-
sko-Pomorskiej Szkoły Wyższej 

w Bydgoszczy…  Jak widać Centrum 
jest kontynuacją marzeń swojego 
patrona. 

Wyjątkowo nowoczesny budynek 
może spełniać wiele zadań: szkole-
niowych, wystawienniczych. Jest 
wyposażony w system, który pozwala 
dowolnie dzielić sale, a każda z nich 
może pełnić różne funkcje. System 
inteligentnego zarządzania łączy 
instalację elektryczną z teletechnicz-
ną. W jednym panelu steruje się wen-
tylacją, klimatyzacją, roletami, oświe-
tleniem, ogrzewaniem oraz wszystki-
mi układami multimedialnymi.

Warto dodać, że KPODR w Miniko-
wie planuje  już połączenie nowo 
wybudowanej części z dotychczaso-
wym obiektem Centrum Konferencyj-
nego, zamontowanie paneli fotowolta-
icznych, a także wybudowanie stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych  
oraz dodatkową część hotelową.

      Katarzyna Szczepaniak

Wojciech Mojzesowicz, przewodniczący RSDR przy KPODR 
i wicedyrektor Lidia Lewandowska

Prof. Stanisław Tyszkiewicz wnuk patrona i dyrektor KPODR w Mi-
nikowie dr Ryszard Zarudzki

Ważne Centrum
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Grupa Azoty – jeden z liderów 
branży nawozowo-chemicznej 
w Europie – wdraża nowy system 
komunikacji. Celem rebrandingu jest 
stworzenie spójnej wizerunkowo, 
nowoczesnej i rozpoznawalnej marki 
produktów, nawiązującej jednocze-
śnie do wyzwań, jakie stawia przed 
rolnictwem Europejski Zielony Ład. 
Prowadzone działania są kolejnym 
etapem w procesie integracji spółek 
z Grupy Azoty. To kontynuacja dzia-
łań rozpoczętych w 2018 roku, kiedy 
cztery spółki Grupy Azoty – z Tarno-
wa, Polic, Puław i Kędzierzyna pod-
pisały "Umowę o współdziałaniu", 
zacieśniając jednocześnie współpra-
cę w obrębie zarządzania obszarem 
handlu. 

– Jak pokazują doświadczenia 
z ostatnich kilku lat, decyzja o połą-
czeniu potencjałów i konsolidacji to 
najlepsza z dróg jaką mogliśmy obrać. 
Współpraca w ramach Grupy daje 
wielowymiarowe efekty nie tylko 
całej Grupie, poszczególnym spół-
kom, ale również krajowej gospodar-
ce. Zgodnie z pierwotnymi założe-
niami z 2018 roku, w ramach seg-
mentu Agro realizujemy jednolitą 
strategię i politykę handlową, której 

towarzyszą działania pod wspólną 
marką – mówi dr Wojciech Wardacki, 
Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. 

Nowy system komunikacji oparty 
jest na czterech najważniejszych ele-
mentach gwarantujących zrównowa-
żony rozwój w rolnictwie. Są nimi: 
gleba, woda, plonowanie, a także 
właściwa uprawa pól, w oparciu 
o nowoczesne produkty Grupy 
Azoty. 

W najbliższym czasie produkty 
nawozowe Grupy Azoty będą sprze-
dawane w ujednoliconych opakowa-
niach w podziale na cztery grupy 
produktowe, które symbolizują nie-

zbędne elementy dla zrównoważone-
go rolnictwa.

– Każdy z tych elementów otrzy-
mał swój unikatowy wygląd, kolory-
stykę, a także symbolikę. Całość  jed-
nocześnie układa się w spójny prze-
kaz, charakteryzując nasze postrze-
ganie polskiego nowoczesnego rol-
nictwa pod hasłem „Grunt to Uro-
dzaj” – mówi Sławomir Zając, Dyrek-
tor Biura Marketingu Segmentu 
Agro.

Pełny system komunikacji obej-
mie również punkty handlowe, tabli-
ce dojazdowe, samochody dostaw-
cze, a także materiały informacyjne.

Nowa koncepcja komunikacji

A jednak udało się – na XIX Dni 
Kukurydzy do Szepietowa zjechało 
mnóstwo gości – rolników producen-
tów materiału siewnego, dystrybuto-
rów maszyn. Była to jedna z niewielu 
imprez rolniczych organizowanych 
w tym sezonie. Słowo udało się ma 

w tym przypadku jeszcze drugie zna-
czenie – spotkanie w Szepietowie nie 
przyczyniło się do rozwoju pandemii.

Kukurydza jest bardzo ważną 
rośliną, ale tu na Podlasiu jej rola 
jest nie do przecenienia. Region mle-
kiem stoi. To tu działają największe 

mleczarnie a okoliczni rolnicy są 
największymi producentami mleka. 
A wszystko to właśnie za sprawą 
kukurydzy – podstawowej rośliny 
paszowej dla krów mlecznych. Ze 
150 tys. ha jakie obsiane są na tym 
terenie kukurydzą aż 80 proc. prze-
znaczone jest na kiszonkę. 

Ten rok był dobry dla tej rośliny, 
choć początek nie zapowiadał się 
najlepiej. Zimna i sucha wiosna nie 
wróżyły nic dobrego, ale poźniejsze 
deszcze w czerwcu i lipcu sprawiły, 
że kukurydza wyrosla pięknie. Jesz-
cze niedawno gdy wspominałem 
o milionie hektarów obsianych w Pol-
sce kukurydzą, niektórzy słuchali 
mnie z niedowiarzaniem – mówił 
w Szepietowie prof Tadeusz Michal-
ski. Dziś obsiewamy około 1,25 mln 
ha i mam wrażenie że niedługo ta 
liczba wzrośnie do 2 mln ha.  

Święto kukurydzy
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Nowa generacja kombajnów zbo-
żowych LEXION zdobyła prestiżową 
nagrodę iF GOLD AWARD 2020. To 
znana na całym świecie nagroda 
w dziedzinie designu, która od 1953 
roku jest corocznie przyznawana 
wybranym produktom przemysło-
wym. W tym roku ocenionych zosta-
ło ponad 7000 zgłoszeń z ponad 
50 krajów.

W Harsewinkel odebrali ją projek-
tanci CLAAS Alain Blind i Thomas 
Wagner. Do siedziby firmy trofeum 
dotarło pocztą, ponieważ z powodu 
pandemii odwołana została uroczy-
sta ceremonia wręczenia nagród 
w berlińskim teatrze Friedrichstadt-
Palast. Kombajn przekonał jury pre-
stiżowego międzynarodowego kon-
kursu designu w kategorii „Produkt” 
optymalnym połączeniem ergonomii 
i wzornictwa. Miejsce na najwyż-
szym stopniu podium kombajnu 
LEXION to zasługa przede wszyst-
kim w pełni przeszklonej kabiny, 
która oferuje operatorowi dobrą 
widoczność na wszystkie strony, oraz 
większego zbiornika ziarna, która 
zapewnia wyższą wydajność. 

LEXION to pierwszy model CLAAS 
o autorskiej stylistyce Y, który otrzy-
mał takie wyróżnienie.  

Zespół CLAAS Corporate Indu-
strial Design po raz pierwszy zgłosił 
swoją kandydaturę do nagrody i od 
razu wywalczył złoty medal. iF GOLD 
AWARD to specjalne, dodatkowe 
wyróżnienie w konkursie przyzna-

wane produktom, które w szczegól-
nym stopniu przekonały jury złożone 
z renomowanych projektantów 
i przedsiębiorców. Spośród około 
1500 zwycięzców tylko 75 zostało 
wyróżnionych złotym medalem. 
Nagroda jest zatem symbolem wybit-
nych osiągnięć i innowacji w dzie-
dzinie designu.

 21 września Concordia Polska Grupa Generali rozpoczyna jesienny 
sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. Ochroną ubezpieczenio-
wą będą mogły być objęte uprawy zbóż ozimych, takich jak: pszenica 
ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, mieszanka zbo-
żowa ozima oraz uprawy rzepaku ozimego. Najpopularniejsza ochrona 
uwzględnia ryzyko gradu, ujemne skutki przezimowania czy przy-
mrozki wiosenne. Najszerszy pakiet obejmuje dodatkowo ryzyko desz-
czu nawalnego i huraganu. W opcji minimum można ubezpieczyć 
uprawy tylko od ryzyka gradu.

Ubezpieczenie rzepaku ozimego i zbóż ozimych dostępne będzie 
w następujących pakietach: grad; grad, ujemne skutki przezimowa-
nia; grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania; grad, 
przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawal-
ny, huragan. Ubezpieczenie rzepaku ozimego dla danego ubezpiecza-
jącego na danej polisie będzie uwarunkowane jednoczesnym ubez-
pieczeniem zbóż ozimych. Łączna powierzchnia zbóż ozimych nie 
powinna być mniejsza niż 30% powierzchni upraw rzepaku ozimego 
na polisie.

Klienci, którzy ubezpieczą jesienią zboża ozime, będą mieli możli-
wość włączenia ubezpieczenia ryzyka suszy. Ubezpieczenie ryzyka 
suszy będzie dostępne wyłącznie dla polis, na których przynajmniej 
jedno pole jest nie mniejsze niż 5 ha, a działki są oznaczone w ramach 
Geoportalu. 

Kombajn CLAAS LEXION wyróżniony

Warto się ubezpieczyć
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Royal De Heus łączy siły z Golpasz
Firma De Heus podpisała z akcjo-

nariuszami firmy Golpasz umowę 
w sprawie fuzji obu firm. Połączenie 
wpisuje się idealnie w strategię rozwo-
ju, związaną z dostarczaniem polskim 
hodowcom nowatorskich rozwiązań 
dotyczących żywienia zwierząt. 

Royal De Heus to rodzinna firma 
założona w 1911 roku, będąca dla 
hodowców partnerem w żywieniu 
zwierząt już od 4 pokoleń. W tym cza-
sie stała się jednym z największych 
przedsiębiorstw paszowych na świe-
cie. Golpasz, to polski lider w żywie-
niu indyków w Polsce centralnej 
i wschodniej z ponad 50-letnią trady-
cją. Dołączając do grupy De Heus, 
zespół Golpasz będzie mógł skorzy-
stać z międzynarodowego doświad-
czenia oraz wyspecjalizowanej wie-
dzy z zakresu żywienia i hodowli 
zwierząt, a także z portfela narzędzi 
biznesowych, wspierających rozwój 
rynku. 

– De Heus, podobnie jak Golpasz, 
posiada wyspecjalizowaną i najnow-

szą wiedzę w zakresie żywienia, 
chowu i hodowli zwierząt. Dzięki 
temu możemy rozwijać i dostarczać 
rozwiązania żywieniowe i biznesowe, 
szyte na miarę potrzeb polskich 
hodowców. Dzięki połączeniu poten-
cjału, wiedzy i doświadczenia obu 

zespołów, najlepszych praktyk 
w zakresie tworzenia produktu oraz 
obsługi klientów, będziemy mogli 
stworzyć warunki do rozwoju i pracy 
jeszcze lepiej odpowiadające na 
potrzeby naszych klientów. Jestem 
przekonany, że połączenie przyniesie 
obustronne korzyści pracownikom, 
klientom oraz partnerom obu przed-
siębiorstw, w konsekwencji jeszcze 
mocniej napędzając rozwój polskiego 
przemysłu produkcji żywności – 
mówi Adam Zaleski, dyrektor gene-
ralny De Heus.

– Dzięki połączeniu Golpasz i De 
Heus będziemy w stanie uzupełnić 
i poszerzyć naszą ofertę oraz będzie-
my mieli okazję do dalszego rozwoju 
segmentów rynku, w których już 
funkcjonujemy. Połączenie wiedzy 
i umiejętności naszych zespołów 
wykorzystamy dla dobra naszych 
klientów, dla których kluczem do suk-
cesu jest stałe poprawianie efektyw-
ności produkcji – powiedział Wiesław 
Ilków, prezes Zarządu Golpasz SA.

Efektywne zarządzanie współcze-
snym gospodarstwem wymaga od 
rolnika gromadzenia i analizowania 
dużej liczby danych. Dzięki standar-
dowi ISOXML, możliwe jest przesy-
łanie danych polowych z wyświetla-
czy maszyn najpopularniejszych pro-
ducentów do Operation Center John 
Deere. W ten sposób firma John Deere 
może wspierać klientów, którzy pra-
cują na maszynach różnych marek. 
Rejestrowane przez maszyny rolni-
cze dane dotyczą zwykle granic pól, 
dawki stosowanych środków czy 
wielkości plonów. Przesyłanie danych 
z maszyny do Operation Center jest 
możliwe na kilka sposobów.

Maszyny John Deere są połączone 
bezpośrednio i bezprzewodowo 
z Operation Center za pośrednic-
twem JDLink Connect (opcja bez żad-
nych dodatkowych kosztów). 
W zależności od aplikacji, dane 
można przeglądać w Operation Cen-
ter niemal w czasie rzeczywistym 
oraz mierzyć postęp prac. Opcjonal-

nie operator może skorzystać z pamię-
ci USB. Możliwe jest również ręczne 
uzupełnienie dokumentacji prac tere-
nowych. 

Oprócz bieżącej dokumentacji 
maszyn, użytkownik Operation Cen-
ter otrzymuje obszerną cyfrową 
książkę polową. Klienci mogą prze-
glądać i zarządzać wszystkimi dany-
mi z dowolnego miejsca za pomocą 
przeglądarki komputera lub smart-

fona. Operation Center John Deere 
i aplikacja MyOperations na smart-
fony są bezpłatne. Ponadto wymia-
na danych z różnych źródeł nie 
wiąże się z żadnymi opłatami dla 
rolników czy usługodawców. Więcej 
informacji na temat kompatybilno-
ści wyświetlaczy oraz różnych 
dostępnych formatów danych i opcji 
transmisji udzielają dilerzy John 
Deere.

Transfer danych dla fl ot mieszanych
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W sierpniu na owianym złą sławą 
odcinku Nordschleife słynnego toru 
wyścigowego Nürburgring miała miej-
sce spektakularna premiera. Po raz 
pierwszy w historii trasę pokonał 
nowoczesny i potężny ciągnik – 
CLAAS XERION 5000. Na liczącej 
20,8 km trasie nie chodziło rzecz 
jasna o uzyskanie najlepszego czasu. 
Samym wyzwaniem było pokonanie 
73 zakrętów – w tym także budzącego 
postrach zakrętu Karussell – ważącym 
ponad 17 t superciągnikiem. Przed 
tym zadaniem stanął Christian Men-
zel, niemiecki kierowca wyścigowy, 
przyzwyczajony do jazdy kilkuset-
konnymi autami i bolidami. Tym 
razem usiadł jednak za kierownicą 
pojazdu, którego koła mają 2,15 m 
średnicy! Pomysłodawcy przedsię-
wzięcia – dziennikarze „Auto motor 
und sport” – postanowili jeszcze bar-
dziej utrudnić zadanie. XERION 5000 

musiał pokonać trasę, jadąc… do tyłu. 
Należy tutaj jednak wspomnieć, że 
XERION Trac VC wyposażony jest 
w specjalną obracaną kabinę i uzy-
skuje prędkość maksymalną do 50 
km/h podczas jazdy zarówno do przo-
du, jak i do tyłu. Dla doświadczonego 
Menzela, który pokonał ten tor wiele 
razy – głównie za kierownicą Porsche 
911 – XERION stanowił nie lada 
wyzwanie. Mimo wstępnego instruk-
tażu, próbnych przejazdów i konsul-
tacji z ekipą CLAAS, maszyna wciąż 
budziła ogromny respekt. Jednym 
z powodów była umieszczona ponad 
3 m nad ziemią kabina. To dość niety-
powa pozycja dla kierowcy rajdowe-
go, który przyzwyczajony jest do nisko 
zawieszonych aut sportowych.

Pierwsze zakręty Menzel przeje-
chał dość ostrożnie, jednak początko-
wa nieśmiałość szybko ustąpiła miej-
sca pewności, z którą 49-latek poko-

nywał zielonym ciągnikiem zakręty, 
wzniesienia i spadki. Jak przystało 
na prawdziwego kierowcę wyścigo-
wego, nie omieszkał on także ostro 
potraktować kilku krawężników – dla 
kół ciągnika XERION to w końcu 
żaden problem! Ciekawie zrobiło się 
również na zakręcie Karussell, jed-
nym z ostatnich nachylonych zakrę-
tów na europejskich torach wyścigo-
wych. Nachylenie wcale nie prze-
szkodziło kierowcy w pokonaniu tego 
odcinka z maksymalną prędkością. 
Dopiero wyboje, których tak bardzo 
boi się wielu zawodników, zmusiły 
Menzela do zdjęcia nieco nogi z gazu. 
Za to na właściwie wszystkich pozo-
stałych odcinkach toru pedał jazdy 
pozostawał wciśnięty maksymalnie.

Ukoronowaniem eksperymentu 
był niespodziewany czas okrążenia: 
dokładnie 25 minut, 50 sekund i 57 
dziesiątych sekundy, które wskazał 
pomiar GPS po przekroczeniu linii 
mety. Oznacza to, że maszyna uzy-
skała średnią prędkość 47,85 km/h, 
co znacznie przewyższyło oczekiwa-
nia redakcji „Auto motor und sport”, 
która spodziewała się wyniku o bli-
sko 10 km/h niższego. Uzyskanie 
takiego czasu było możliwe dzięki 
sześciocylindrowemu silnikowi 
o mocy 530 KM i pojemności 12,8 l, 
którego moment obrotowy wynosi 
2600 Nm. To właśnie dzięki tym 
parametrom ciągnik utrzymywał 
dużą średnią prędkość także na 
wzniesieniach.

Ciągnik na torze wyścigowym

Firma DRAMIŃSKI SA. z Olszty-
na, produkująca sprzęt rolniczy 
(w tym wilgotnościomierze do ziarna 
zbóż), weterynaryjny i medyczny 
(ultrasonografy), przeprowadzi się 
wkrótce do nowej siedziby. Projekto-
wanie, konstruowanie i sprzedaż 
wysokiej jakości wyrobów zaowoco-
wały nie tylko dużym zaufaniem 
klientów, ale też zmuszają do zwięk-
szenia produkcji. Stąd potrzeba roz-
budowy zakładu. Przeprowadzka 
nastąpi w przyszłym roku. Życzymy 
kolejnych sukcesów. (R)

Wkrótce przeprowadzka
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W sierpniu została zawarta umowa o współpracy strategicznej między Insty-
tutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach i wiodącym krajowym 
producentem maszyn rolniczych marką Unia Sp. z o.o., w skład której wchodzą 
fabryki w Grudziądzu, Słupsku, Brzegu i Kątach Wrocławskich. W imieniu 
zainteresowanych stron umowę podpisali: prof. dr hab. Mariusz Martyka, 
zastępca dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowisko-
wych oraz Michał Piotrowski, prezes Unia Sp. z o.o. Celem zawartej na czas 
nieokreślony umowy z jednej strony jest dostarczanie rolnikom maszyn przy-
stosowanych do nowoczesnych technologii produkcji roślinnej, z drugiej prze-
kazywanie im wiedzy z zakresu prawidłowej ich eksploatacji w organizowa-
nych w ramach projektu szkoleniach teoretycznych i pokazach polowych. 
Z ramienia Unii realizatorem badań będzie utworzony na początku 2020 r. Dział 
Badań i Rozwoju. Plany współpracy na ten rok obejmują opracowanie szczegó-
łowych zaleceń dotyczących nawożenia pylistym wapnem węglanowym za 
pomocą specjalnie do tego celu przystosowanego rozsiewacza RCW Helix 120 
TD oraz przeprowadzenie prac badawczych, umożliwiających maszynie  
zmienne dawkowanie wapna węglanowego na podstawie mapy jego aplikacji. 
Kolejny wspólny projekt badawczo-rozwojowy będzie dotyczył opracowania 
maszyny do uprawy gleby w technologii Strip Till.

IUNG-PIB i Unia Sp. z o.o. nawiązują współpracę

Zakończyła się czwarta edycja 
PROCAM CUP 2020! To największe 
piłkarskie wydarzenie dla dzieci 
z małych miejscowości i wsi, które 
w tym roku odbyło się na zupełnie 
innych zasadach niż dotychczas. 
Dotąd był to turniej, w tym roku pro-
fesjonalne treningi piłkarskie.  

Towarzyszyły nam same pozy-
tywne emocje, dodatkowo pogoda 
dopisała, więc czego chcieć więcej? 
W treningach wzięło udział ponad 
600 zawodników z 6 województw. 

Organizatorzy, czyli firmy działa-
jące w branży rolniczej PROCAM 
Polska i BASF Polska, jak zawsze sta-
nęli na wysokości zadania. Za część 
sportową odpowiedzialny był Marcin 
Dorna, któremu asystował trener 
młodszego pokolenia – Marcin Sera-
fin. Prowadzone zajęcia składały się 
z dwóch części: treningowej oraz 
meczowej. W części treningowej tre-
nerzy skupiali się na wypracowaniu 
prawidłowej techniki młodych 
zawodników. A w  sparingach? Liczy-
ła się przede wszystkim dobra zaba-
wa. Piłka ma sprawiać przyjemność, 
dawać radość i cieszyć. 

Gra w piłkarskiej ekstraklasie jest 
marzeniem wielu młodych zawodni-
ków. Uczestnicy treningów mieli 
okazję zaprezentować się m.in. przed 

szefem szkolenia Lecha Poznań, Rafa-
łem Ulatowskim. Takie spotkania są 
doskonałą okazją do wyszukiwania 
przyszłych, najbardziej utalentowa-
nych zawodników.

Naszemu projektowi PROCAM 
CUP od samego początku przygląda 
się również były trener Reprezentacji 
Polski, Paweł Janas. Jego zdaniem 
talenty rodzą się wszędzie, a rolą 
dorosłych jest odnalezienie ich 
i oszlifowanie. I takie cele postawił 
sobie właśnie PROCAM CUP.  Projekt 

PROCAM CUP 2020 w treningowej 
odsłonie okazał się strzałem w dzie-
siątkę! W dobie pandemii oraz 
wszystkich obostrzeń organizatorzy 
znaleźli furtkę, by po raz kolejny 
zaszczepiać miłość do piłki nożnej 
wśród dzieci z małych miejscowości. 
Jak podkreślają Michał Ciszak, pre-
zes PROCAM Polska oraz Artur Jusz-
czyński, dyrektor sprzedaży BASF 
Polska, kolejne edycje przed nami. 
W jakiej odsłonie – czas pokaże. 
Jedno jest pewne. Łączy Nas Piłka!  

PROCAM CUP 2020

Prof. dr hab. Mariusz Martyka, zastępca 
dyrektora IUNG-PIB oraz Michał Pio-
trowski, prezes Unia Sp. z o.o.
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Nowy 
nawóz 
startowy

Firma Timac Agro wprowadziła na 
rynek nowy  produkt – Pinkstart Boron 
– mikrogranulowany nawóz startowy do 
mieszania z nasionami rzepaku, traw 
oraz roślin bobowatych drobnonasien-
nych (lucerna, koniczyna). W swoim 
składzie zawiera on biostymulujący 
kompleks PHYSIO+, azot, fosfor, potas, 
siarkę, wapń  oraz bor, dzięki temu 
zapewnia roślinie dostępność najważ-
niejszych składników pokarmowych już 
na samym starcie. Dzięki umieszczeniu 
nawozu tuż przy nasionach, możliwe 
jest odżywienia młodych siewek już od 
momentu kiełkowania nasion. 

Biostymulujący kompleks Physio+ 
to naturalny ekstrakt z alg morskich 
zawierający aminopurynę, która przy-
spiesza pobieranie wapnia przez roślinę. 
Ponadto aminopuryna wpływa na roz-
wój sytemu korzeniowego, dzięki czemu 
roślina ma lepszą zdolność do pobiera-
nia składników pokarmowych i wody 
z gleby, co wpływa na jej lepszy rozwój 
w okresowych niedoborach wody.

Dzięki odpowiednio dobranej formu-
lacji, produkt wyróżnia się także  dosko-
nałą mieszalnością z nasionami rzepaku 
i innych roślin dorobnonasiennych, 
a jego wysiew nie wymaga zastosowania 
aplikatora. Pozwala też zwiększyć normę 
wysiewu (uwzględniając normę wysie-
wu rzepaku oraz dawkę nawozu), co 
ułatwia równomierny wysiew siewnika-
mi mechanicznymi stosowanymi 
w wielu gospodarstwach rolnych. 

Nowy konfigurator maszyn 
marki New Holland umożliwia 
w kilku prostych krokach precyzyj-
ne skonfigurowanie modelu ściśle 
odpowiadającego potrzebom kon-
kretnego odbiorcy.  Dostępny online 
24 godziny na dobę przez siedem 
dni w tygodniu obejmuje wszystkie 
maszyny takich kategorii, jak: cią-
gniki, kombajny zbożowe i hedery, 
prasy, sieczkarnie samobieżne, lek-
kie maszyny budowalne, maszyny 
towarzyszące i inne specjalistyczne 
maszyny rolnicze. W jednym miej-
scu można skonfigurować wyma-
rzoną maszynę i skontaktować się 
z lokalnym dilerem New Holland, 
który przedstawi dedykowaną ofer-
tę, dostosowaną do konkretnych 
potrzeb. 

– W dzisiejszych czasach klienci 
koncentrują się na własnym zakre-
sie działalności i chcą spersonalizo-
wać swoje maszyny zgodnie z ich 
konkretnymi wymaganiami. Po 
wysłuchaniu szczegółowych 
potrzeb naszych klientów, postano-
wiliśmy udostępnić im to potężne 
narzędzie, jakim jest konfigurator 
online, aby spełnić ich oczekiwa-
nia. W ten sposób klienci mogą roz-
ważyć wszystkie dostępne opcje, 
a jednocześnie utrzymać dotych-
czasowe relacje z lokalnym dilerem 
New Holland – mówi Łukasz Chę-
ciński, kierownik marketingu New 
Holland Agriculture Polska.

Konfigurator umożliwia prze-
glądanie wszystkich dostępnych 
produktów na rynku polskim. Intu-
icyjny interfejs prowadzi użytkow-

nika przez łatwą do wykonania 
sekwencję, rozpoczynając od wska-
zania żądanego segmentu produktu 
– na przykład kombajnów lub cią-
gników – a następnie wyboru serii 
i wreszcie konkretnego modelu. 
Strona związana z jednym mode-
lem oferuje serię rozwijanych menu 
dotyczących silnika, hydrauliki, 
kabiny itp., w których można 
sprawdzać dostępne opcje. Ceny 
prezentowane w konfiguratorze są 
cenami katalogowymi netto, w celu 
uzyskania informacji o aktualnych 
promocjach i cenie finalnej należy 
skontaktować się z autoryzowanym 
dilerem. Można wybrać opcje jedna 
po drugiej lub pakiety przygotowa-
ne przez New Holland na podsta-
wie najczęściej wybieranych 
wariantów wyposażenia. W odnie-
sieniu do niektórych rodzajów 
modeli konfigurator pokaże, które 
produkty są kompatybilne. System 
sprawdza dostępność wybranych 
danych końcowych, aby mieć pew-
ność, że wybrana konfiguracja jest 
prawidłowa. Konfigurator umożli-
wia personalizację modelu 
w dowolnym momencie, a dzięki 
kompatybilności z urządzeniami 
mobilnymi w dowolnym miejscu. 
Po sfinalizowaniu kompletacji, 
konfigurator zlokalizuje najbliższe-
go dilera i prześle konfigurację 
e-mailem. Sprzedawca skontaktuje 
się z klientem, aby omówić dalsze 
kroki. System wyśle również ten 
sam e-mail ze wszystkimi szczegó-
łami specyfikacji, co umożliwi póź-
niejsze łatwe ich sprawdzenie.  

Interaktywny konfi gurator 
maszyn online
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„Euforia”
Timac Agro – światowy ekspert 

w dziedzinie produkcji nawo-
zów z biostymulacją – nawiązał 
współpracę z polskim producentem 
kwalifikowanego materiału siewnego 
– Centralną Nasienną w Warszawie. 
W ramach wspólnego projektu 
powstał produkt o wyjątkowym 
potencjale plonowania – doskonale 
znana polskim gospodarzom i jedna 
z najlepiej sprawdzających się 
w naszych warunkach klimatyczno-
glebowych pszenica Euforia zapra-
wiona nawozem Fertiactyl SD. Ten 
innowacyjny kwalifikowany materiał 
siewny doskonale odpowiada potrze-
bom współczesnego rolnictwa.

Fertiactyl SD to flagowy nawóz 
marki Timac. Zawiera takie składniki, 
jak: glicyna-betaina, zeatyna, kwasy 
huminowe i fulwowe, Mn oraz Zn. 
Nawóz stymuluje rośliny do lepszego 
rozwoju, zapewniając im: szybsze 
i lepiej wyrówna-
ne wschody, 
dynamiczny roz-
wój systemu 
korzeniowego już 
od pierwszych dni, 
pełniejsze przyswa-
janie nawozów, lep-
szą konkurencyj-
ność zboża wzglę-
dem chwastów, 
wyższą odporność 
na niekorzystne 
czynniki chemicz-
ne, termiczne i bio-
logiczne oraz sku-
teczniejsze dostar-
czanie wody i skład-
ników odżywczych.

Pszenica Euforia pochodzi z roz-
mnożenia materiału elitarnego i upra-
wiana jest na polach będących pod 
stałym nadzorem kontraktorów. Gwa-
rantuje to najwyższą jakość kwalifi-
kowanego materiału siewnego 
i utrzymanie cech właściwych odmia-
nie. Euforia charakteryzuje się wyso-
kim plonowaniem niezależnie od 
pogody, zimotrwałością na pozio-
mie 6.0, odpornością na choroby 
właściwe temu gatunkowi (zwłasz-
cza choroby podstawy źdźbła), 
odpornością na wyleganie, wysoką 
odpornością na obniżone pH gleby 
oraz odpornością na porastanie.

ewniając im: szybsze
na-
dy, 
roz-
emu

już 
h dni, 
yswa-
w, lep-
encyj-
wzglę-
astów, 
rność
ystne
micz-
i bio-
sku-

ostar-
skład-
zych.

Konkurs CLAAS Polska w ramach 
promocji „Kup maszynę do zbioru 
pasz, wygraj ciągnik CLAAS”, w któ-
rym główną nagrodą był kompakto-
wy ciągnik CLAAS ELIOS 230, został 
rozstrzygnięty! Zwyciężczynią oka-
zała się pani Ewelina z miejscowości 
Przechlewo. Aby wziąć udział w kon-
kursie, należało dokonać zakupu 
maszyny CLAAS do zbioru pasz 
w terminie od 1.03.2020 do 
30.06.2020 r., a także czynnie prowa-
dzić gospodarstwo rolne. Do udziału 
w konkursie kwalifikował zakup 
sprzętów: kosiarki CLAAS DISCO, 
przetrząsacza CLAAS VOLTO, zgra-
biarki CLAAS LINER, zmiennokomo-
rowej prasy zwijającej CLAAS 
VARIANT, stałokomorowej prasy 
zwijającej CLAAS ROLLANT i przy-
czepy samozbierającej CLAAS CAR-
GOS lub CLAAS QUANTUM. Po 
zakupie, wypełnieniu i odesłaniu for-
mularza zgłoszeniowego uczestnicy 
konkursu otrzymywali od organizato-
ra – CLAAS POLSKA – link do testu, 
który składał się z 10 pytań i doty-
czył marki CLAAS oraz jej produk-
tów. Aby zwyciężyć, należało nie 
tylko udzielić jak największej liczby 
poprawnych odpowiedzi, ale rów-
nież ukończyć test w możliwie naj-
krótszym czasie. Bezbłędnie i naj-
szybciej rozwiązała test pani Eweli-
na, reprezentująca gospodarstwo 
GOODVALLEY, które w ramach pro-
mocji zakupiło trzy zgrabiarki LINER 
420 od dilera CLAAS firmy AGRO-
LAND Marek Różniak. Drugie miej-
sce zajął pan Michał  z Sulęcinka, 
trzecie – pan Patryk z miejscowości 
Brusy. Zdobywcy drugiego i trzecie-

go miejsca otrzymali bogato wyposa-
żone wózki narzędziowe CLAAS.

Konkurs „Kup maszynę do zbioru 
pasz i wygraj ciągnik CLAAS” cieszył 
się sporym zainteresowaniem, 
o czym świadczy duża liczba jego 
uczestników. Najłatwiejszymi pyta-
niami okazały się te o belkę tnącą 
w kosiarkach CLAAS DISCO, a także 
o nazwy pras zmienno- i stałokomo-
rowych CLAAS. Na te pytania wszy-
scy uczestnicy udzielili poprawnej 
odpowiedzi. Natomiast na pytanie 
o to, w którym roku po raz pierwszy 
zaprezentowano kombajn CLAAS na 
pełnych gumowych gąsienicach, pra-
widlowej odpowiedzi udzieliło zale-
dwie 25 proc. uczestników konkur-
su.

Ciągnik CLAAS ELIOS 230, głów-
na nagroda ufundowana przez orga-
nizatora konkursu, odznacza się bar-
dzo korzystnym stosunkiem masy do 
mocy – od 33,8 kg/KM, małym pro-
mieniem zawracania (3,47 m), a także 
nisko położonym środkiem ciężkości, 
znakomitą stabilnością oraz widocz-
nością ze wszystkich stron kabiny 
dzięki dużej powierzchni szyb. Cią-
gnik doskonale sprawdzi się w każ-
dym gospodarstwie domowym dzięki 
elastycznemu i ekonomicznemu czte-
rocylindrowemu silnikowi FTP 
o pojemności 3,4 l z nowoczesną 
technologią wtrysku oszczędzającą 
paliwo. Klimatyzowana kabina 
o niskim poziomie hałasu zapewnia 
operatorowi ciągnika komfortowe 
warunki pracy.  

Uroczyste wręczenie nagród lau-
reatom odbyło się 11.09.2020 r. w sie-
dzibie firmy CLAAS Polska.

CLAAS dla pani Eweliny
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Zaprawa Force 20 SC

Sprzedaż ciągników
W sierpniu po raz pierwszy o dłuższego czasu zanotowano spadek rejestra-

cji nowych ciągników w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Zarejestro-
wano bowiem 816 szt. nowych ciągników w stosunku do 1095 w lipcu br. Jest 
to jednak wynik lepszy o 113 szt. niż w sierpniu 2019 roku. Nadal rok 2020 
jest lepszy w porównaniu do zeszłego. Od stycznia do końca sierpnia zareje-
strowano 6674 szt. nowych ciągników w porównaniu do 5502 szt. w analo-
gicznym okresie przed rokiem. Oznacza to wzrost o 1172 szt., czyli 21,3 %.

Po ośmiu miesiącach bieżącego roku liderem sprzedaży pozostaje New 
Holland z 1305 rejestracjami. To daje 19,6 proc. udziału i wynik lepszy niż 
przed rokiem o 318 szt.. Na drugie miejsce po długiej przerwie powraca marka 
John Deere z 790 rejestracjami nowych ciągników. To wynik gorszy niż przed 
rokiem o 80 szt. Obecnie marka John Deere posiada 11,8% proc. udziału 
w rynku. Kubota z 771 rejestracjami spada na trzecią pozycję – 11,6 proc. 
udziału w rynku. Na 
czwartym miejscu, jak 
przed miesiącem, znajduje 
się marka Deutz Fahr z 660 
rejestracjami i udziałem 
na poziomie 9,9 proc. Piąt-
kę, jak przed miesiącem, 
zamyka Zetor. Wyniki tej 
marki to odpowiednio 552 
szt. i 8,3 proc. udziału 
w rynku.

Województwo mazo-
wieckie jest liderem jeżeli 
chodzi o ilość rejestracji 
nowych ciągników od 
początku roku 2020 – zare-
jestrowano tu 1219 szt.

Po ośmiu miesiącach 
bieżącego roku najpopularniejszym modelem ciągnika jest Zetor CL 80 
(195 szt.) Kolejne – to John Deere 6120M z ilością 158 szt. oraz Deutz Fahr 
5110 G z ilością 141 szt. Na czwartym i piątym miejscu mamy reprezentanta 
marki New Holland – model TD5.85 z ilością 118 szt. Piątkę zamyka Kubota z 
modelem L2501 – 105 szt.

Na rynku ciągników używanych nadal utrzymuje się tendencja spadkowa. 
Od stycznia do sierpnia 2020 roku zarejestrowano 10832 szt. ciągników uży-
wanych. Jest to mniej niż przed rokiem o 712 szt. Wynik ten oznacza spadek 
w stosunku do poprzedniego roku o 6,1 proc. (HS)

Zaprawa Force 20 SC uzyskała rozszerzenie zakresu stosowania o zwalcza-
nie drutowców i stonki kukurydzianej w kukurydzy cukrowej.

Force 20 SC to insektycyd w formie zawiesiny kapsuł w cieczy o działaniu 
gazowym, kontaktowym i żołądkowym, do tej pory przeznaczony do zapra-
wiania nasion buraka cukrowego, pastewnego oraz kukurydzy przeciwko 
szkodnikom występującym w glebie. Substancja czynna środka to teflutryna. 

Dzięki nowemu rozszerzeniu zaprawa może być stosowana również 
w uprawie małoobszarowej do zwalczania drutowców i stonki kukurydzianej 
w kukurydzy cukrowej. Owe szkodniki już od wielu lat stanowią duże zagro-
żenie dla tej uprawy i przynoszą rolnikom realne straty finansowe.

Więcej informacji na temat produktu można znaleźć na stronie interneto-
wej: www.syngenta.pl/srodki-ochrony-roslin/zaprawy-nasienne/force.

Uniwersalne 
brony

Właścicielom mniejszych areałów 
oraz ciągników o niewielkiej mocy 
firma Bomet proponuje kompaktowe 
zawieszane brony talerzowe Perseus. 
Typoszereg obejmuje siedem modeli 
o szerokości roboczej od 1,3 m do 
2,7 m, które przeznaczone są do 
pracy z ciągnikami o mocy od 40 KM 
do 85 KM.

Głębokość robocza wynosi od 6 
do 16 cm i jest ustalana poprzez 
pozycjonowanie wału doprawiające-
go. Wysokość pracy wału ustalana 
jest w prosty sposób poprzez amorty-
zowane łączniki. Producent oferuje 
trzy rodzaje wałów: rurowy, struno-
wy gładki oraz strunowy uzębiony. 
Dla łatwiejszego agregatowania z cią-
gnikiem brona została wyposażona 
w belkę sprzęgową.

Brona Perseus dobrze radzi sobie 
na glebach średnio zwięzłych oraz 
porośniętych poplonem przeznaczo-
nym na mulcz. Zastosowanie amor-
tyzatorów gumowych sprawia, że 
dobrze radzi sobie również na gle-
bach zakamienionych.
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Oferta firmy KONSIL powiększyla 
się o dwa modele silosów spedycyj-
nych o średnicy 4,5 metra: KON-SPE-
D60/2 o ładowności 37,9 ton oraz 
większy KON-SPED60/4 mieszczący 
61,2 tony ziarna. Oba zachowują te 
same parametry przejazdu, tj. wyso-
kość 3,95 metra i szerokość 4,45 
metra. Silosy przeznaczone są do 
szybkiego załadunku pojazdów ziar-
nami zbóż, rzepaku, kukurydzy 
i innymi materiałami sypkimi. 

Nowe modele 
silosów

Corado – pierwsze pszenżyto 
ozime sprzedawane 
w jednostkach siewnych

 Na rynku zbóż ozimych pojawiła się nowa odmiana pszenżyta ozimego 
Corado hodowli DANKO. Sprzedawane będzie w jednostkach siewnych. Celem 
tego działania jest optymalizacja obsady roślin na plantacjach produkcyjnych. 
Proponowana norma wysiewu – 4 j.s. na 1 ha. 1 jednostka siewna to 750 tys. 
kiełkujących nasion, czyli jeden worek wystarczający do obsiania 0,25 ha. 

Corado to absolutna nowość w ofercie na sezon 2021! Wczesne pszenżyto 
ozime, które w latach 2018–2020 uzyskało rekordowe plony, udowodniając 
swoją tolerancję na okresowe niedobory wody. Na zwiększenie intensyfikacji 
produkcji (poziom a2) odwdzięcza się jeszcze większym plonowaniem. 
W doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2019 r. plonowało często ponad 
10 t/ha, a w II rejonie oceny odmian (woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie) 
dało nawet 12,4 t/ha! Odmiana charakteryzuje się wysoką odpornością na 
choroby (mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza, septorioza 
liści i plew). 

Zakup pszenżyta w jednostkach siewnych zagwarantować ma oszczędny, 
wydajny i precyzyjny wysiew. Korzyści agrotechniczne to lepsza zdrowotność 
i odporność na wyleganie. 

Producentem nasion jest firma Wronkowski Nasiona. Corado będzie 
dostępne w tym roku w ograniczonej ilości w wybranych punktach dystrybu-
cyjnych.

Nowy szef 
We wrześniu Antoine Bernet 

objął stanowisko szefa działu Crop 
Science w Bayer dla Polski, krajów 
bałtyckich, Czech i Słowacji. Z war-
szawskiego biura będzie kierować 
zespołem około 150 osób, sprzedają-
cym środki ochrony roślin oraz 
nasiona. 

Antoine Bernet rozpoczął swoją 
karierę w Bayer w 2005 roku jako 
przedstawiciel handlowy we Francji. 
Następnie zajmował różne stanowi-
ska w dziale sprzedaży i marketingu. 
W 2015 roku przeniósł się do Danii 
i objął stanowi-
sko szefa marke-
tingu w Crop 
Science na kraje 
skandynawskie. 
Od 2019 roku 
kierował organi-
zacją handlową 
Crop Science 
w Skandynawii. 

Rosnące zna-
czenie rolnictwa 
w Europie Środkowo-Wschodniej daje 
nam niepowtarzalną okazję do wyka-
zania zalet rozwiązań, jakie oferuje 
nasza firma w środkach ochrony 
roślin – powiedział Antoine Bernet. 
Zamierzamy także aktywnie przyczy-
niać się do osiągnięcia celów zrówno-
ważonego rozwoju określonych przez 
ONZ, kładąc nacisk na zdrowie ludzi 
i produkcję żywności. Zdrowie dla 
wszystkich, brak głodu – to nasza 
dewiza.

W segmencie Crop Science należy 
położyć większy nacisk na takie pro-
blemy jak zrównoważone rolnictwo, 
redukcja emisji CO2 oraz bioróżno-
rodność. Bayer zobowiązał się do osią-
gnięcia 30-procentowej redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych naszych 
klientów dla systemów upraw o naj-
większej emisji do 2030 roku. Powin-
no to iść w parze z bezpiecznym 
i odpowiedzialnym stosowaniem 
środków ochrony roślin, które są pod-
stawowym elementem efektywnej pro-
dukcji żywności dla setek milionów 
ludzi w Europie – dodaje Antoine 
Bernet.

Antoine Bernet został również 
wybrany członkiem zarządu Polskie-
go Stowarzyszenia Ochrony Roślin 
(PSOR).
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Hodowla zwierząt futerkowych 
to tylko z pozoru niszowy dział. 

W roku 2020 zarejestrowano w Pol-
sce 587 ferm mięsożernych zwierząt 
futerkowych oraz 277 roślinożer-
nych. Przez wiele lat działalność ta 
przynosiła całkiem wysokie docho-
dy. Ale trzeba przyznać, że wymaga-
ła specjalistycznej wiedzy oraz 
odpowiedniej infrastruktury. Obiek-
tów przeznaczonych dla norek, 
lisów, jenotów nie dało się zaadapto-

wać ze starej chlewni. Trzeba było je 
wybudować, spełniając z każdym 
rokiem wyższe standardy. Mięsożer-
ne wymagały paszy odpowiednio 
przygotowanej, magazynowanej 
w chłodniach. Jej źródłem stały się 
odpady przemysłu mięsnego – rocz-
nie zwierzęta futerkowe zjadały ich 
około 600 tys. ton. Fermy stały się 
więc wspaniałym – żeby być w zgo-
dzie z obecnie panującym trendem 
– ekologicznym sposobem na utyli-
zację poubojowych resztek. 

Pamiętajmy, że Polska jest jednym 
z największych producentów mięsa 
drobiowego w Europie oraz wiodą-
cym przetwórcą ryb, a fermy mięso-
żernych zwierząt idealnie wpisują 
się w cały łańcuch przetwórstwa spo-
żywczego. Obecnie to hodowcy płacą 
drobiarzom za odpady. Jeśli nowa 
ustawa wejdzie w życie za utylizację 
odpadów ostatecznie zapłaci konsu-
ment. Dodatkowo będą musiały 
powstać nowe zakłady utylizacyjne, 

nieobojętne dla środowiska. I zaczną 
się kolejne protesty. 

Ale z drugiej stony w walce prze-
ciwko fermom zwierząt futerkowych  
widać działania firm zajmujących 
się utylizacją odpadów. I tak napraw-
dę, to właśnie one mają szansę stać 
się największym wygranym po 
wprowadzeniu nowych regulacji 
prawnych. Widać to na przykła-
dzie krajów, które już wcześniej 
wprowadziły ograniczenia w cho-
wie zwierząt futerkowych. Utyli-

zacja odpadów jest bardzo dochodo-
wą działalnością. Warto więc wspie-
rać tak zwanych ekologów w walce z 
futrami.         

W ciągu ostatnich lat hodowla 
zwierząt futerkowych stała się polską 
specjalnością. Jesteśmy trzecim na 
świecie i drugim w Europie produ-
centem skór. W sezonie 2016/2017 

Kiedy będą lepsze czasy 
dla produkcji zwierzęcej?

Odpowiedź na pytanie brzmi – JUŻ BYŁY. W chwili, gdy piszę te słowa 
w sejmie trwa batalia, czy chów zwierząt futerkowych będzie jeszcze 
w Polsce możliwy. Być może, kiedy „Zagroda” trafi  do rąk naszych 
Czytalników, sprawa będzie załatwiona. Na tak lub na nie. Bez względu 
na ostateczny wynik, warto dowiedzieć się, o co w rzeczywistości szła 
walka. Co prawda chów zwierząt futerkowych jest (był) jednym z działów 
gospodarki rolnej, ale tak naprawdę mało który z rolników „tradycyjnych” 
się z nią spotykał.

wpisują 
stwa spo-
wcy płacą 
śli nowa 
utylizację 
ci konsu-

musiały 
lizacyjne, 

I zaczną 

alce prze-
erkowych  
mujących 
k napraw-
ansę stać 
ym po 
gulacji 
zykła-
eśniej

w cho-
Utyli-

W ciągu ostatnich lat hodowla
zwierząt futerkowych stała się polską
specjalnością. Jesteśmy trzecim na
świecie i drugim w Europie produ-
centem skór. W sezonie 2016/2017

Rocznie zwierzęta futerkowe zjadają 
około 600 tys. ton odpadów przemysłu 
mięsnego. Fermy stały się więc 
wspaniałym ekologicznym sposobem na 
utylizację poubojowych resztek. 
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sprzedaliśmy około 10 000 000 skór 
norek, około 200 000 skór lisów 
i około 30 000 skór jenotów. Zatrud-
nienie w branży – ponad 50 000 osób. 
To właściciele ferm, pracownicy bez-
pośredni, osoby zatrudnione przy 
pozyskiwaniu i obróbce skór suro-
wych, osoby zatrudnione w firmach 
zewnętrznych, lekarze weterynarii, 
laboranci, osoby pracujące w wyspe-
cjalizowanych firmach produkują-
cych sprzęt do hodowli... Wysokiej 
klasy fachowcy i osoby z niskimi 
kwalifikacjami. 

Futra i przemysł futrzarski od 
wielu lat nie mają dobrej prasy. Ten 
rodzaj okrycia staje się w Europie 
coraz mniej modny. Wszędzie nama-
wiają nas, by nosić futra ekologiczne 
– czytaj z tworzywa sztucznego. 
A tak na marginesie – jak to możli-
we, że plastikowa torebka nie jest 
ekologiczna, a wykonane z tego 
samego toworzywa futro już 
ekologiczne jest? 

Są jednak kraje, gdzie furto jest 
nie tylko ubraniem, ale stylem życia 
– m.in. Rosja i Chiny. To popyt z tych 
krajów decyduje o zapotrzebowaniu 
na skóry oraz o ich cenach. Gdy 
dobrze wiedzie się obywatelom 
w Chinach i Rosji – więcej kupują 
futer. Gdy jest kryzys – kupują mniej. 
Nasi rolnicy zajmujący się hodowlą 
zwierząt futerkowych jak mało kto 
odczuwają na własnej skórze i wła-
snej kieszeni, co znaczy określenie 
globalna gospodarka i jak kryzys 
w kraju na drugim krańcu świata 
wpływa bezpośrednio na poziom 
dochodów rolnika gdzieś na przykład 
pod Poznaniem. 

W ciągu ostatnich kilku lat niektó-
re państwa europejskie wprowadziły 
zakaz hodowli zwierząt futerkowych. 
Zrobiono to m.in. w Wielkiej Brytanii, 

gdzie liczba ferm była 
niewielka. Skutek 

gospodarczy – 

prawie żaden. Nic natomiast nie sły-
chać, by rząd Danii planował podob-
ny ruch. Tam wiedzą, że nie zarzyna 
się kury znoszącej złote jajka – Dania 
jest największym producentem skór.

Każdy kraj może wprowadzić takie 
prawo jakie chce. Warto jednak, żeby 
wszyscy zainteresowani mogli się 
w danej sprawie wypowiedzieć. Trze-
ba poznać argumenty za i przeciw. 
A słychać tylko postulaty przeciwni-
ków. Hodowców nikt nie zauważa. 

Jak wprowadzić ustawę bez dys-
kusji społecznej? Oczywiście, jako 
projekt poselski. To typowy w ostat-
nich latach sposób procedowania. 
Projekty rządowe muszą być podda-
wane konsultacjom, poselskie – nie. 
I tak właśnie wszystkie kontrowersyj-
ne ustawy wprowadzane są pod obra-
dy sejmu jako projekty poselskie. Nie 
dyskutujemy – tylko robimy. A póź-
niej, jak to miało już miejsce w naszym 
parlamencie wiele razy, poprawiamy 
złe ustawy w nieskończoność. Okazu-
je się, że można decydować o tak 
ważnej sprawie dla tysięcy rolników 
w jeden dzień. Przepraszam – w jedną 
noc. Czy polski rolnik nie zasługuje 
na to, by został wysłuchany? 

Jakie skutki może przynieść usta-
wa o zakazie chowu zwierząt futer-
kowych – wydaje się że nikt o tym 
nie myśli. Żadne argumenty nie tra-
fiają do zwolenników ustawy. Przy-
pominają się strofy z „Pana Tade-
usza”: Szabel nam nie zabraknie, 
szlachta na koń wsiędzie / Ja z synow-
cem na czele, i – jakoś to będzie!” 

Hodowle zwierząt futerkowych 
w Polsce działały legalnie, zgodnie 
z prawem. Przestrzegały przepisów, 
łącznie z tymi dotyczącymi dobrosta-
nu zwierząt. Planowały swój biznes 
na lata. Właściciele brali kredyty, 
podejmowali zobowiązania finanso-
we. Szacuje się, że majątek trwały 
ferm zwierząt futerkowych to około 10 
miliardów zł. Co proponuje ustawa? 
12-miesięczny okres „vacatio legis” – 
czyli za rok nikt nie będzie mógł legal-
nie prowadzić hodowli. Problem 
w tym, że cykl w produkcji trwa wła-
śnie rok (z małymi wyjątkami). Decy-
zje podjęte dziś skutkują dopiero po 
roku. Holandia wprowadzając zakaz 
hodowli, ustaliła ten czas na 10 lat. 
Norwegia skróciła go do 6 lat, ale na 
odszkodowania dla każdej ze 167 ferm 
przeznaczyła średnio w przeliczeniu 
na złotówki po 1,5 mln zł. 

A tak na marginesie – jak to możli-
we, że plastikowa torebka nie jest
ekologiczna, a wykonane z tego 
samego toworzywa futro już 
ekologiczne jest? 

Zrobiono to m.in. w Wielkiej Brytanii, 
gdzie liczba ferm była 

niewielka. Skutek 
gospodarczy – 
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Co zrobić z obiektami, który nie 
nadają się do innych celów? Kto 
spłaci kredyty? A inne zobowiązania. 
Z czego będą żyli rolnicy, dla których 
hodowla była głównym źródłem 
utrzymania? W ustawie nic na ten 
temat nie ma. Czas kryzusu nie jest 
odpowiednim momentem na likwi-
dację dobrze prosperującego działu 
polskiego rolnictwa?  

Czego zatem możemy się spodzie-
wać? Albo bankructw z winy pań-
stwa, albo poważnych kłopotów 
finansowych hodowców. Każdy roz-
sądnie myślący człowiek wie, że jeśli 
poszkodowany nie dostanie odszko-
dowań na odpowiednim poziomie, to 
pójdzie do sądu. I (mam nadzieję) 
wygra. Kto zapłaci? Nie, nie państwo. 
My zapłacimy coraz wyższymi podat-
kami i opłatami albo mniejszymi 
nakładami na służbę zdrowia, oświa-
tę... Bo w państwowej kasie, według 
oficjalnych danych, brakuje około 
100 mld. zł. A według nieoficjal-
nych... lepiej nie mówić. Jako państwo 
nie mamy oszczędności, bo wszystkie 
zarobione pieniądze w czasie prospe-
rity na bieżąco rozdawaliśmy na cele 
socjalne. Z dobrych lat na odszkodo-
wania nie zostało nam nic. A jak sza-
cuje Związek Przedsiębiorców i Pra-
codawców łączna kwota odszkodo-
wań może wynieść 3,8 mld. zł.

Niezrozumiały jest też powrót do 
planów wprowadzenia zakazu uboju 
rytualnego (który już w 2014 r. został 
uznany przez Trybunał Konstytucyj-
ny za niezgodny z prawem). Polska 
od kilku lat jest czołowym eksporte-
rem mięsa wołowego i drobiowego 
wyprodukowanego w systemie halal 
i koszer. Szacuje się, że wartość 
wołowiny pochodzącej z uboju rytu-
alnego to ok. 1,5 mld. złotych rocz-
nie. Ponowne wprowadzenie do pol-
skiego prawa zakazu takiego uboju 
uderzy przede wszystkim w małe 
gospodarstwa rolne hodujące bydło, 
gdyż to od nich pochodzi żywiec na 
eksport. Zakazanie uboju to strata 
rzędu 20–30 proc. dochodów. 
W przypadku drobiu, co piąta sztu-
ka w Polsce ubijana jest właśnie 
w systemie halal lub koszer, co sta-
nowi 40 proc. eksportu polskiego 
mięsa drobiowego. Po wprowadze-
niu zakazu, polska branża drobiar-
ska, będąca jego głównym eksporte-
rem w UE, z dnia na dzień może 
wpaść w tarapaty!

Wielkie wątpliwości budzi też 
nadawanie większych uprawnień 
organizacjom prozwierzęcym, łącz-
nie z prawem wejścia na teren gospo-
darstwa. A co z bioasekuracją i prze-
strzeganiem zasad higieny na fer-
mach? 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
hodowcy zwierząt futerkowych to 
dopiero pierwsza przewrócona kost-
ka domina. Kolejni będą drobiarze ze 
„źle traktowanymi kurczakami i nio-
skami”, hodowcy świń (którzy już 
i tak mocno oberwali przez zagląda-
jący do chlewni afrykański pomór), 
producenci mleka i cała branża mię-
sna wraz z nowopowstającymi 
z konieczności zakładami utylizacji 
odpadów trafi na mur przeciwności. 
Przesadzam? Na własnej skórze prze-
konamy się, że tak może być.

Praktycznie wszyscy w Polsce, 
najdalej w trzecim pokoleniu, mamy 
swoje korzenie na wsi. Może nie 
pamiętamy, że produkcja zwierzęca 
to nie tylko „zabijanie”. Zwierzęta 

gospodarskie są niezbędne do utrzy-
mania naszych lichych gleb w jako 
takim stanie. Gołym okiem widać, że  
z każdym rokiem na pola trafia coraz 
mniej obornika. Rolnictwo, wbrew 
temu, co często się mówi, nie jest 
tylko fabryką żywności. To ekosys-
tem. Każdy element jest ważny, każdy 
ma spełnić określone działanie.

Na koniec osobista uwaga. Przez 
tysiące lat, jakie przyszło człowieko-
wi żyć na tej ziemi, zawsze najwięk-
szym kłopotem była odpowiednia 
ilość pożywienia. Człowiek nigdy nie 
był syty. Mam wrażenie, że należę do 
pierwszego pokolenia ludzi w tej czę-
ści świata, które mogło jeść zawsze 
kiedy było głodne. Pokolenie dnia 
dzisiejszego dostatek żywności – 
taniej żywności – uważa za coś natu-
ralnego, oczywistego, a jedzenie nie 
jest czynnością zaspokajającą głód, 
ale rozrywką. 

Tylko najpierw tę żywność trzeba 
wyprodukować. 

Krzysztof Wojewoda

Od kilku lat jesteśmy czołowym 
eksporterem mięsa wołowego 
i drobiowego wyprodukowanego 
w systemie halal i koszer. Szacuje się, że 
wartość wołowiny pochodzącej z uboju 
religijnego to ok. 1,5 mld. złotych rocznie. 
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Wśród najważniejszych czynni-
ków wpływających na maksy-

malny plon kukurydzy wymienia się 
dobór właściwej odmiany. Dotyczy to 
zarówno uprawy kukurydzy na ziar-
no jak i na kiszonkę z całych roślin. 
Wszelkie błędy popełnione przy 
wyborze odmiany i w agrotechnice 
powodują obniżenie plonu kukury-
dzy, co ma wpływ na opłacalność 
uprawy.

W wyborze odmiany do uprawy 
na ziarno szczególną uwagę zwraca 
się na dwa parametry: potencjał plo-
nowania w określonych warunkach 
glebowych, klimatycznych i środowi-

skowych, oraz na wczesność dostoso-
waną do danego regionu. Ważnymi 
cechami agronomicznymi są takie 
cechy jak, zdolność do rozwoju w niż-
szych temperaturach w okresie siewu 
i możliwość aktywnego dosychania 
ziarna w polu w okresie dojrzewania. 
Ponadto kukurydza w uprawie na 
ziarno powinna charakteryzować się 
generatywnym typem wzrostu roślin 
(niezbyt wysoka łodyga) oraz brakiem 
skłonności do krzewienia, odporno-
ścią na wyleganie, nawet w przypad-
ku opóźnionego zbioru. Do produkcji 
grysu i mąki kukurydzianej bardziej 
przydatne są odmiany szkliste (flint), 

a do produkcji skrobi odmiany zębo-
kształtne (dent). W przypadku upra-
wy kukurydzy, na CCM (corn cob 
mix), czyli na kiszonkę z odkoszulko-
wanych i rozdrobnionych kolb  – 
paszy dla trzody chlewnej, ważna jest 
korzystna struktura kolby, czyli wyso-
ki udział ziarna i możliwie najmniej-
szy udział rdzenia.

W uprawie kukurydzy na kiszon-
kę optymalny plon można uzyskać 
przy wyborze odmian o następują-
cych parametrach: wysokim całkowi-
tym plonie suchej masy łodyg liści 
i kolb, wysokim udziale kolb w plo-
nie całkowitym suchej masy, zawar-

Rekordowa liczba odmian kukurydzy w Krajowym Rejestrze

Jak wybrać optymalną odmianę 
do uprawy w nowym sezonie?
Aktualnie trwają zbiory kukurydzy, jednak już teraz trzeba podejmować 
decyzje dotyczące wyboru odmian do siewu w przyszłym sezonie. Z reguły 
zamówienia na nasiona składa się już w grudniu, a dostawy rozpoczynają 
się od stycznia. Wówczas możliwy jest zakup pożądanej odmiany. Firmy 
oferują również upusty cenowe z tytułu wcześniejszego zakupu.



tości suchej masy w czasie zbioru 
w całych roślinach i w kolbach od 30 
do 35 proc. Odmiany powinny cha-
rakteryzować się wczesnym wigorem 
i utrzymywaniem zieloności roślin 
w okresie dojrzewania kolb, tzw. 
cecha „stay green”. Cecha „stay green” 

umożliwia wydłużoną akumulację 
składników pokarmowych kolbach 
w okresie dojrzewania. Skutkuje to 
zwiększeniem plonu w porównaniu 
do odmian starszego typu, które przy 
dojrzewaniu szybko zasychały. 
Ważną cecha jest podwyższona 

Krajowy Rejestr – wczesność i przeznaczenie odmian kukurydzy 

Liczba FAO Przeznaczenie/Odmiany

FAO 190  na ziarno:  KB 1903, Wilga

FAO 200 na ziarno:  Aaalvito, DKC2787, LG30179, MAS 15P, SM Polonia, SM 
Pomerania 

FAO 210 na ziarno:  Inoxx, MAS 11K, Rogoso, Rywal, Selista, SM Vistula

na kiszonkę:  ES Scorpion 

FAO 220 na ziarno:  ES Yakari, Kwintus, KWS Magnet, Lokata, Mosso, Podium, 
Pumori, Silvinio, Smolik, SY Cooky, Wiarus, SM Polonez

na kiszonkę:  Pirro, SM Grot

na ziarno/kiszonkę:  Keops

FAO 230 na ziarno:  Agro Fides, Amanova, Amavit, Dumka, ES Albatros, ES 
Cirrius, ES Kongress, ES Palazzo, ES Seafox, Florino, Glejt, Kaprilias, 
Kosynier, KWS Kampinos, KWS Krogulec, KWS stefano, KWS Vitellio, 
Obbelisic, Prosna, Reduta, RGT Alyxx, RGT Bernaxx, RGT Chromixx, 
RGT Colectixx, RGT Halifaxx, RGT Irenoxx, RGT Metropolixx, 
Smolan, Smolitop, SY Werena, Tonacja, SM Jubilat
na kiszonkę:  Assano, Astardo, Fortop, Gaetano, KWS Salamandra, 
LG31250, LG31255, Ligato, RGT Oxxford, Silvestre, Tipico

na ziarno/kiszonkę:  Arturo, Celux, SM Pokusa

FAO 240 na ziarno:  Ambrosini, Casandro, DKC2960, ES Cockpit, ES 
Inventive, ES Meteorit, ES Perspective, ES Runway, ES Zorion, 
Henley, Janero, Joffrey, Kanonier, Konkurent, Kwarrado, KWs Iconico, 
LG 22.44, LG 31272, Magento, Norico, Opcja, Perrero, PR39H32, 
Ricardinio, Rivaldinio KWS, SM Hetman, SM Hubal, SY Glorius, 
SY Multipass, SY Multitop, SY Pandoras, SY Rotongo, SY Telias, 
Vitalico, ES Constellation* (*240-250)
na kiszonkę:  Agro Polis, Amalfredo, Bilizi, Cyrano, Delici CS, 
Dynamite, Es Asteroid, ES Bond, ES joker, ES Metronom, ES 
Palladium, Geoxx, Giancarlo, Inagua, Juhas, Kartagos, KOSMO230, 
Kresowiak, LG30240, Odilo, Opoka, Prestoso, SM Finezja, SY Gibuti, 
SY Kardona, Touran, SM Prezenta*, SM Zawisza
na ziarno/kiszonkę: Agro Janus, Benedictio KWS, Carolinio KWS, 
Eurostar, San

FAO 250 na ziarno:  Arobase, Blask, Delitop, DKC3711, Emmy, ES Concord, ES 
Hemingway, ES Paroli, Farmezzo, Grigri CS, KWS Corazon, LG 30215, 
Milosz, P8134, P8329, P8400, Plantus, Sativo, Susetta, Keltikus
na kiszonkę:  Beatus, Brigado, Chicago, MAS 20 S, Rudesta, SM 
Boryna, SM Kurant, SM Podole, Vitras

na ziarno/kiszonkę:  KWS 5133 ECO

FAO 260 na ziarno:  Codigip, ES Bigday, ES Faraday, Farmumba, Farmurphy, 
Grosso, Hardware, LG 30273, Lindsey, P8821, Sibelio, SY Enigma
na kiszonkę:  Assunto, Bogoria, Clementeen, Codizouk, Danubio, 
DS1460C, Dublino, ES Fireball, ES Hattrick, Franceen, Koneser, 
Kosmal, LG 30275, Nimba, Physiker, Podlasiak, SM Ameca, SM 
Furman, Talentro, Walterinio KWS

na ziarno/kiszonkę:  Ronaldinio

FAO 270 na ziarno:  Bora Zemun, P9400, Rosomak

na kiszonkę:  Kentos, Legion, SM Popis, Ułan

FAO 280 na ziarno:  DKC3623, P9027, RGT Himalayaxx

na kiszonkę:  Kadryl, KB2704, Motivi CS, SM Piast, Subito



SILNE KORZENIE
Bardzo dobrze rozbudowany system korzeniowy.

KISZONKA
Wysoki plon ogólny suchej masy i bardzo dobre parametry 
jakościowe kiszonki: wysoka zawartość skrobi, dobra strawność 
włókna oraz wysoka wydajność mleczna.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Wysoka zdrowotność roślin.

MOCNE ŁODYGI 
Mocne zdrowe rośliny, wysoka tolerancja na wyleganie.



strawność wegetatywnych części 
roślin. Do uprawy na wysokoenerge-
tyczną kiszonkę są przeznaczone 
także odmiany ziarnowe, o wysokich 
plonach. Ziarno jest najbardziej 
strawnym składnikiem kiszonki 
z kukurydzy (w ponad 90 proc.). Do 
produkcji kiszonki, jako substratu na 
biogaz są przeznaczone późne odmia-
ny kiszonkowe o najwyższych plo-
nach całkowitych suchej masy.

Ważnymi cechami odmian do 
uprawy na ziarno i na kiszonkę jest 
ich odporność na główne aerofagi: 
choroby i szkodniki. Najgroźniejszy-
mi chorobami kukurydzy są fuzario-
zy kolb powodowane głównie przez 
grzyby z rodzaju Fusarium. Te paso-

żytnicze grzyby wytwarzają groźne 
dla zdrowia zwierząt i człowieka 
mikotoksyny, które powodują różno-
rodne skutki (min. działanie trujące, 
rakotwórcze, immunodepresyjne, 
zmiany w aparacie dziedzicznym, 
potworkowatość płodów). Głownia 
kukurydzy jest chorobą występującą 
niezbyt często, nie wytwarza miko-
toksyn, ale w większym nasileniu 
ogranicza plon ziarna i kiszonki.

Wśród szkodników największe 
znaczenie ma omacnica prosowian-
ka. Redukuje plony średnio w kraju 
od 10–20 proc., jednak przy więk-
szym nasileniu nawet o 50 proc., 
przy uszkodzeniu roślin do 
100 proc.

Aktualnie, w Krajowym Rejestrze 
(KR) znajduje się rekordowa liczba 
225 odmian kukurydzy (załączona 
tabela). Niemal połowa (121 odmian) 
zostało wpisanych do KR w ostat-
nim pięcioleciu (2016–2020), 
a 61 odmian w latach 2011–2015). 
44 odmiany zostały wpisane do KR 
do roku 2010, w tym 8 odmian przed 
rokiem 2000. Potencjał plonowania 
odmiany jest zaprogramowany przez 
hodowcę w genach, a jego realizacja 

odbywa się w odpowiednim środo-
wisku (interakcja genotypu i środo-
wiska), w warunkach optymalnej 
agrotechniki. Nowsze odmiany mają 
wyższy potencjał plonowania. Poza 
plennością wnoszą większą odpor-
ność na czynniki stresowe, inne 
ważne cechy agrotechniczne i użyt-
kowe. Dlatego przy zakupie nasion 
należy zwracać uwagę na rok reje-
stracji danej odmiany.  

Właścicielami odmian jest 16 firm 
hodowlano-nasiennych. Najwięcej 
odmian w KR ma Hodowla Roślin 
Smolice Sp. z o. o., Grupa IHAR – 50. 
Spośród firm zagranicznych, pod 
względem liczby zarejestrowanych 
w Polsce odmian wyróżniają się: 

KWS – 41 odmian, Euralis – 
29 odmian, Saatbau – 25 odmian, 
Limagrain – 16 odmian, Syngenta – 
15 odmian, RAGT – 12 odmian.   
W Krajowym Rejestrze są też odmia-
ny zarejestrowane przez inne firmy:  
Freiherr von Moreau (8 odmian), 
Caussade (5 odmian), Pioneer 
(7 odmian), Dow AgroSciences 
(3 odmiany), Małopolska Hodowla 
Roślin (4 odmiany), Monsanto 
(4 odmiany), Maisadour (4 odmiany), 
MRI Zemun Polje (1 odmiana), 
CEZEA (1 odmiana).

Klasyfikując odmiany ze względu 
na typy użytkowe, można wyróżnić: 
132 (57,7 proc.) odmian przeznaczo-
nych do uprawy na ziarno (Z), 80 
(35,6 proc.) odmian typowo kiszon-
kowych (K) i 13 (5,7 proc.) odmian 
o ogólnym typie użytkowym (ZK) – 
na ziarno i na kiszonkę. Do produkcji 
wysokoenergetycznej kiszonki są też 
rekomendowane najlepsze odmiany 
ziarnowe. Umożliwiają one wytwo-
rzenie kiszonki o wyższym udziale 
suchej masy kolb i ziarna w całkowi-
tym plonie suchej masy, a tym samym 
gwarantują wyższą strawność kiszon-
ki i lepsze wyniki produkcyjne. 

Ważnymi cechami odmian do uprawy na ziarno 
i na kiszonkę jest ich odporność na główne 
aerofagi: choroby i szkodniki.
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Wczesność odmian jest określana 
liczbą FAO. W warunkach Polski, 
przedmiotem uprawy, zarówno na 
ziarno jak i na kiszonkę, są odmiany 
o liczbie FAO do 290. Te odmiany 
dzielą się na trzy grupy wczesności: 
wczesne, o liczbie FAO do 230, śred-
nio wczesne, (FAO 240–250) i śred-
nio późne (FAO 260–290) . Odmiany 
wczesne mogą być uprawiane 
w całym kraju, jednak konieczny jest 

ich wybór do mniej korzystnych 
warunków termicznych, czyli do 
rejonów Polski Północnej (III rejon 
uprawy) i Polski Centralnej (II rejon 
uprawy). Odmiany średnio wczesne 
mogą być uprawiane na dużym 
obszarze kraju w rejonach Polski 
Centralnej i Południowej. Odmiany 
średnio późne są przeznaczone do 
uprawy w najcieplejszych rejonach 
kraju, czyli w Polsce Południowo-Za-
chodniej i Południowo-Wschodniej 
(I rejon uprawy). 

Liczba FAO rejestrowanych 
odmian jest wyznaczana na podsta-
wie wilgotności ziarna przy zbiorze. 
Cecha wczesności jest negatywnie 
skorelowana z plennością odmian. 
Odmiany późniejsze charakteryzują 
się większą, a odmiany wcześniejsze 
mniejszą wilgotnością ziarna przy 
zbiorze. W pracach hodowlanych 
poszukuje się „łamaczy korelacji” 
tych dwóch cech, czyli odmian plen-
nych i jednocześnie wczesnych. 
Odmiany o wysokiej plenności cha-
rakteryzują się cechą wczesnego 
wigoru. Kiełkują i rozwijają się nawet 
w warunkach chłodów wiosennych. 
Starsze odmiany miały próg kiełko-
wania przy temperaturze gleby 8° C, 
podczas gdy nowsze mają przesunię-
ty ten próg o 2° C i kiełkują już w tem-

peraturze 6° C. Szybszy start roślin 
wiosną oznacza szybsze wytworze-
nie systemu korzeniowego, lepsze 
wykorzystanie zasobów wody i skład-
ników pokarmowych, a w konse-
kwencji wyższe plony. Inną bardzo 
ważną cechą jest zdolność aktywne-
go wysychania ziarna w okresie doj-
rzewania. Ta cecha jest uzależniona 
od rozchylania się liści okrywowych 
kolb. W warunkach pogodnej, ciepłej 
jesieni, odmiany o ziarnie zębo-
kształtnym (dent) lepiej oddają wodę 
i kumulują składniki pokarmowe 
w ziarnie, niż odmiany o ziarnie 
szklistym (flint). W warunkach mniej 
sprzyjających, lepiej sprawdzają się 

odmiany o ziarnie typu flint lub zbli-
żonym do flint. Strategia hodowli 
odmian kukurydzy dla Europy Pół-
nocnej polega na krzyżowaniu kom-
ponentów typu dent, które wnoszą 
do odmian plenność, z komponenta-
mi typu flint, które wnoszą do odmian 
cechę wczesności. Dzięki procesowi 
uwcześnienia komponentów typu 
dent, zaczynają się pojawiać wczesne 
odmiany z krzyżowania takich kom-
ponentów. Wiedza o strukturze 
odmian ma więc również wpływ na 
wybór odmiany. Na dosuszanie ziar-
na wpływa jego budowa morfologicz-
na. Okazuje się, że odmiany w zależ-
ności od typu ziarna do dosuszenia 

Podstawą wyboru do uprawy powinny być 
odmiany kukurydzy wpisane do Krajowego 
Rejestru. Są one przed zarejestrowaniem 
wszechstronnie badane w dwuletnich 
doświadczeniach, zlokalizowanych na terenie 
całego kraju.
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wymagają mniej lub więcej czasu 
i energii. Ważną cechą jest też wymła-
calność odmiany, czyli łatwość 
oddzielania ziarna od rdzenia.

Wyleganie odmian następuje przy 
słabo rozwiniętym systemie korze-
niowym, w warunkach rozmiękcze-
nia gleby przy intensywnych opa-
dach, którym towarzyszą wiatry. Jest 
to tzw. wyleganie korzeniowe. 
Powszechniej występuje wyleganie 
fuzaryjne, w przypadku rozkładu 
łodyg przez grzyby fuzaryjne. Nastę-
pują złomy łodyg pod lub nad kolbą, 
które prowadzą do opadania łodyg 
oraz kolb na ziemię i straty w plonie. 
Takie odmiany są eliminowane 
w procesie hodowli i rejestracji 
odmian. Notuje się jednak zróżnico-
wanie odmian w zakresie podatności 
na choroby fuzaryjne łodyg, zwłasz-
cza w latach o niekorzystnych warun-
kach pogodowych w okresie zbio-
rów. 

Wśród odmian kukurydzy wpisa-
nych do KR, dwa główne typy hodow-

lane stanowią odmiany dwuliniowe 
(SC), oraz trójliniowe (TC). W Krajo-
wym Rejestrze jest 140 (62,2 proc.) 
odmian dwuliniowych i 84 
(37,3 proc.) odmian trójliniowych. 
Zaletą odmian dwuliniowych jest 
większe wyrównanie morfologiczne 
i na ogół wyższe plonowanie, niż 
trójliniowych, w bardziej intensyw-
nych warunkach produkcji. Odmia-
ny trójliniowe są natomiast lepiej 
dostosowane do gorszych warunków 
uprawy. 

W Polsce podstawą wyboru do 
uprawy powinny być odmiany kuku-
rydzy wpisane do Krajowego Reje-
stru. Są one przed zarejestrowaniem 
wszechstronnie badane w dwulet-
nich doświadczeniach, zlokalizowa-
nych na terenie całego kraju. Poza 
odmianami wpisanymi do KR, na 
polskim rynku jest też duża grupa 
odmian zarejestrowanych w innych 
krajach Unii Europejskiej z tzw. kata-
logu europejskiego (CCA). Odmiany 
te, poza innymi kryteriami, muszą 

wykazywać wczesność do warunków 
klimatycznych Polski. Informacja 
o wartości użytkowej tych odmian 
pochodzi z doświadczeń własnych 
firm, a w przypadku niektórych 
odmian z doświadczeń rozpoznaw-
czych i porejestrowych, prowadzo-
nych przez Centralny Ośrodek Bada-
nia Odmian Roślin Uprawnych 
(COBORU).

COBORU wraz z Polskim Związ-
kiem Producentów Kukurydzy pro-
wadzi Porejestrowe Doświadczenia 
Odmianowe (PDO) z odmianami 
kukurydzy wpisanymi do Krajowego 
Rejestru. Wyniki tych doświadczeń, 
z wielu miejscowości w Polsce, są 
bardzo przydatne w podejmowaniu 
decyzji dotyczących wyboru odmian 
do uprawy kukurydzy na ziarno i na 
kiszonkę.

dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin
–  Państwowy Instytut Badawczy,

 Radzików
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Rolnictwo zrównoważone

DKC3079 (FAO 230) to najwcze-
śniejsza odmiana kukurydzy o ziarnie 
typu dent w portfolio firmy. Jest prze-
znaczona do uprawy na ziarno na 
obszarze całego kraju. Wyróżnia się 
bardzo wysokim plonem oraz niską 
wilgotnością ziarna w czasie zbioru. 
Charakteryzuje się bardzo dobrym 
wigorem początkowym i tolerancją 
na chłody wiosenne. Posiada mocne 
i zdrowe łodygi, nie łamie się i nie 
wylega. Dzięki silnemu efektowi DRY-
DOWN bardzo szybko oddaje wodę 
w końcowej fazie dojrzewania. 
Daje wysoki i stabilny plon, również 
na glebach słabszych.

DKC3609 (FAO 250–260) jest prze-
znaczona do uprawy na ziarno. 
W swojej grupie wczesności wyróż-
nia się bardzo wysokim potencjałem 
plonowania oraz bardzo dobrą tole-
rancją na chłody wiosenne. Wytwa-
rza średniowysokie rośliny z nisko 
zawieszonymi kolbami oraz ziarno 
typu dent o wysokiej masie tysiąca 
ziaren. Odmiana przeznaczona jest 
do uprawy na glebach średnich 
i dobrych. Oprócz wysokiej wydajno-
ści, atutem odmiany DKC3609 jest 
także wysoka tolerancja na wylega-
nie, również w przypadku opóźnio-
nego terminu zbioru.

DKC3888 (FAO 270) to średniopóź-
na odmiana mieszańcowa o bardzo 
wysokim i stabilnym poziomie plo-
nowania na ziarno. Charakteryzuje 
się bardzo dobrym wigorem począt-
kowym. Posiada średniowysokie 
rośliny o mocnych łodygach, dobrze 
rozwiniętym systemie korzeniowym, 
bardzo dobrej zdrowotności oraz 
wysokiej tolerancji na wyleganie. 
Wytwarza kolby typu flex oraz ziarno 
typu dent. Odmiana dobrze toleruje 
stresowe warunki uprawowe, takie 
jak okresowe niedobory wody w gle-
bie i wysokie temperatury. Plonuje 
wysoko i wiernie.

Nowe odmiany kukurydzy

Zrównoważony rozwój 
staje się centralnym 
elementem strategii 
fi rmy Bayer. Również 
w Polsce. Tego oczekuje 
społeczeństwo, tego 
oczekuje świat.   

Stajemy przed koniecznością 
zapewnienia odpowiedniej ilości 

i jakości żywności dla zwiększającej 
się liczby ludności, przy jednocze-
snym zachowaniu terenów upraw-
nych, różnorodności biologicznej 
i zasobów naturalnych – mówi Anto-
ine Bernet, szef działu Crop Science 
w Bayer dla Polski, krajów bałtyc-
kich, Czech i Słowacji. Odpowiedzią 
na to wyzwanie jest rolnictwo zrów-
noważone, rozumiane jako działania 
ograniczające wpływ na środowisko, 
przy zachowaniu opłacalności dzia-
łalności rolniczej i zapewnieniu spo-
łecznej akceptacji. Tak zrodził się 
pomysł Bayer ForwardFarming – mię-
dzynarodowej platformy popularyza-
cji zrównoważonych praktyk w gospo-
darstwach rolnych. W ramach tej ini-
cjatywy Bayer nawiązał współpracę 
z 16 rolnikami z 12 krajów. Jest wśród 
nich również nasz przedstawiciel – 
Krzysztof Nykiel z okolic Kutna. 
Gospodarstwa te stosują najnowsze 

technologie i najlepsze praktyki, 
pomagające ograniczać wpływ na 
środowisko, w tym zmniejszać emi-
sję gazów cieplarnianych, wspierają 
ochronę zasobów naturalnych, pro-
mują różnorodność biologiczną. 
Korzystają z merytorycznego doradz-
twa specjalistów Bayer a także współ-
pracują z ośrodkami naukowymi 
w celu wdrażania rozwiązań rolnic-
twa zrównoważonego, w tym precy-
zyjnego. Każde z nich pozostaje 
suwerenne co do decyzji związanych 
z rodzajem uprawy oraz wyborem 
producentów nasion, odmian, środ-

ków ochronnych itp. Łączy je zobo-
wiązanie do promowania rolnictwa 
zrównoważonego i przyjmowania 
wizyt studyjnych gości w celach edu-
kacyjnych.

– Projekt Bayer ForwardFarming 
szeroko udowadnia – teraz również 
w Polsce – że produkcja rolna może 
być prowadzona w taki sposób, by 
nie degradować środowiska natural-
nego i jednocześnie dostarczać żyw-
ność wysokiej jakości – podsumował 
dr inż. Michał Krysiak, menadżer ds. 
Rolnicwa Zrównoważonego firmy 
Bayer.

Krzysztof Nykiel – właściciel gospodarstwa, w którym będzie można zapoznanać się 
ze sposobami wdrażania koncepcji zrównoważonego rolnictwa
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Około jednej piątej światowej pro-
dukcji ziarna kukurydzy jest 

przeznaczone na rynek spożywczy 
dedykowany dla ludzi. Kukurydza 
pozostaje dominującym źródłem 
żywności w wielu miejscach świata. 
Stanowi pożywienie dla 1,2 mld 
osób, głównie całej Ameryki Łaciń-
skiej i krajów afrykańskich. Na całym 
świecie ok 116 milionów ton kukury-
dzy jest zużywane do bezpośredniej 
konsumpcji przez człowieka – 
30 proc. z tego przypada na Afrykę, 
21 proc. na kraje Subsaharyjskie. 
Największe spożycie na mieszkańca 
przypada w Lesotho (kraj Afryki 
i wynosi 174 kg/ rok/ osobę.

W Polsce wykorzystanie spożyw-
cze i przemysłowe ziarna kukurydzy 
stanowi niespełna 10 proc. zbiorów. 
Dla kontrastu, we Francji to ponad 
20 proc., w Austrii ponad 30 proc.

Szeroka gama produktów 
spożywczych

Do celów spożywczych są wyko-
rzystywane produkty, zarówno prze-
miału ziarna na sucho jak i na mokro. 
Do celów młynarskich (przemiału) 
wykorzystywane jest ziarno kukury-
dzy zwykłej, tzw. szklistej (typu flint), 
(Zea mays ssp. indurata Sturt.). Ziar-
niaki typu flint są zaokrąglone, gład-

kie i błyszczące. Ten typ ziarna posia-
da wysoki udział bielma twardego 
w strukturze ziarniaka. Tylko ziarno 
spełniające określone parametry 
może być wykorzystywane w celach 
młynarskich. 

Produkty przemiału ziarna kuku-
rydzy na sucho to mąka, kasze i grys. 
Mają one wszechstronne zastosowa-
nie. Z kaszy produkowane są płatki 
kukurydziane (tzw. corn flakes) oraz 
chrupki kukurydziane. Płatki kuku-
rydziane, dla wielu ludzi stanowią 
podstawę pożywnego śniadania. 
Chrupki stanowią zdrową alternaty-
wę dla wielu słonych przekąsek. Pro-
dukowane są one z mąki lub grysu 
kukurydzianego. Chrupki kukury-
dziane bez dodatków, uzyskiwane 
metodą ekstruzji, są bogatym źró-
dłem łatwo przyswajalnych węglo-
wodanów (ok. 71,3 g/100 g chrupek), 
a także białek (8,9 g) oraz błonnika 
(7,6 g). Zawierają niewiele tłuszczu 
(w zależności od producenta od 1 do 
3 g/100 g chrupek). Kaloryczność 
wynosi ok. 352 kcal/100 g. Mąka 
kukurydziana znajduje zastosowanie 
w produkcji chleba, tortilli, herbatni-
ków, wafli i ciasteczek. W procesie 
przemiału na mokro uzyskuje się 
skrobię, która jest składnikiem licz-
nych produktów spożywczych. 

Właściwości prozdrowotne 
produktów z ziarna kukurydzy

Kukurydza (Zea mays L.) kojarzona jest głównie z cennym 
źródłem paszy, wykorzystywanej w żywieniu bydła, 
trzody chlewnej i drobiu. Jednakże przeznaczenie 
paszowe to tylko jedna z wielu możliwości wykorzystania 
potencjału tej niezwykłej rośliny. Warto wspomnieć, 
iż kukurydza jest zbożem o wszechstronnym 
zastosowaniu, dotyczącym wszystkich części rośliny. 
W porównaniu z pszenicą i ryżem, kukurydza jest 
najprawdopodobniej najbardziej wszechstronnie 
wykorzystywaną rośliną. Kukurydza jest wykorzystywana 
w przemyśle farmaceutycznym, papierniczym, górniczym 
i budowlanym oraz substrat do biogazowni.
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Zarówno w przemiale na sucho 
jak i na mokro uzyskuje się bardzo 
wartościowy, prozdrowotny, olej 
kukurydziany. Uznawany jest on za 
jeden z najlepszych olejów roślin-
nych. Tłoczony ze zmielonych zarod-
ków kukurydzy, należy spożywać na 
surowo. Jego trwałość wynosi 3 mie-
siące od otwarcia, natomiast rafino-
wany (w celu poprawienia smaku 
i trwałości) wykorzystuje się do sma-
żenia i pieczenia. Olej kukurydziany, 
w dużej części, składa się z nienasy-
conych kwasów tłuszczowych. 
W jego składzie występują kwas ole-
jowy (około 20–30 proc.) oraz kwas 
linolowy (45–70 proc.), a także spore 
ilości witaminy E (dwa razy więcej 
niż w oliwie z oliwek) oraz kwas pal-
mitynowy. Spożywanie oleju z kuku-

rydzy pomaga chronić naczynia 
krwionośne przed miażdżycą 

i nowotworami. Zawiera on 
cztery razy więcej steroli 

roślinnych niż oliwa 
z oliwek i o 40 proc. 
więcej niż olej rzepa-

kowy, dzięki czemu znakomicie 
sprawdza się w profilaktyce anty-
miażdżycowej. Fitosterole są pomoc-
ne również w walce z przerostem 
gruczołu krokowego. Olej kukury-
dziany wykorzystywany jest również 
w kosmetyce, m.in. do produkcji 
bogatych, odżywczych kremów do 
twarzy. Można go również używać do 
olejowania włosów. 

Kukurydza cukrowa
Szczególne miejsce w gamie kuku-

rydzy wykorzystywanej spożywczo 
zajmuje kukurydza cukrowa (Zea 
mays ssp. saccharata Kórn.). Kukury-
dza cukrowa jest rośliną o wyjątko-
wym znaczeniu w żywieniu człowie-
ka. Należy do 8 najważniejszych 
roślin warzywnych w świecie, które 
stanowią aż 75 proc. globalnej warto-
ści produkcji warzyw. W Polsce pro-
dukcja kukurydzy cukrowej systema-
tycznie wzrasta. Aktualnie jej 
powierzchnia wynosi około 10 tysię-
cy hektarów, w tym około 80 proc. do 
przetwórstwa (konserwy z ziarnem 

i kolby mrożone). Około 20 proc., to 
produkcja na świeży rynek, w posta-
ci kolb do gotowania, grillowania, 
lub do spożycia na świeżo. Jej war-
tość odżywcza i smakowa jest zwią-
zana z wysoką zawartością łatwo 
przyswajalnych, wysoko energetycz-
nych cukrów prostych oraz z wysoką 
zawartością błonnika regulującego 
działanie przewodu pokarmowego. 
Ziarno kukurydzy cukrowej trafia do 
puszek i w takiej postaci sprzedawa-
ne jest, jako kukurydza konserwowa. 
Kukurydzę cukrową można przyrzą-
dzić na wiele sposobów. Najpopular-
niejszym sposobem jest gotowanie 
kolby w osolonej wodzie z dodat-
kiem oleju. Należy pamiętać, aby 
gotować ją maksymalnie 3–4 minuty 
(do czasu, aż ziarno ściemnieje do 
barwy  jasnopomarańczowej). Zbyt 
długo gotowana kukurydza cukrowa 
staje się twarda i traci intensywny 
smak. Kolby kukurydzy cukrowej 
bardzo dobrze smakują grillowane 
w folii aluminiowej. Ziarnem kuku-
rydzy cukrowej można urozmaicić 
niejedną sałatkę warzywną. Z ziarna 
kukurydzy można przyrządzać rów-
nież bardzo smaczną zupę krem. 
Kolby i ziarno można mrozić, po 
uprzednim blanszowaniu. W takich 
warunkach przechowywane mogą 
być przez wiele miesięcy, nie tracąc 
wartości odżywczych. 

Kukurydza pękająca
Kolejnym charakterystycznym 

produktem spożywczym z kukury-
dzy jest popcorn, czyli nieodłączna 
przekąska seansów kinowych. Do 
produkcji popcornu wykorzystywa-
ne jest ziarno kukurydzy pękającej 
(Zea mays ssp. everta Sturt.). Ziar-
niaki popcornu są drobne i twar-
de, o kształcie okrągłym (kukury-
dza perłowa) lub zakończone 
ostrym ząbkiem (kukurydza 
ryżowa). Poddane działaniu 
wysokiej temperatury ziarno 
tego typu pęka, tworząc cha-
rakterystyczne białe kulki. 
Ziarna kukurydzy pękającej 
swoją zdolność do pękania 
zawdzięczają dużej zawarto-
ści bielma, gęstszemu upa-
kowaniu włókien celulozo-
wych w okrywie ziarna, 
oraz niewielkiemu rozmia-
rowi. Cechy te wpływają na 
zwiększenie przewodnic-
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twa cieplnego ziarna. Popcorn pęka 
w temperaturze około 190° C. Gdy 
temperatura wewnątrz ziarna prze-
kroczy punkt wrzenia wody, zawarte 
w bielmie białka i skrobia miękną. 
Para uwięziona w mikroporach skro-
bi wywiera coraz silniejsze ciśnienie 
na okrywę ziarna, aż ta pęka. Mikro-
pory z parą gwałtownie rozszerzają 
się, powodując „puchnięcie” i wyrzu-
cenie na zewnątrz ziarna białej, 
miękkiej masy skrobiowo-białkowej. 
Masa ochładzając się, sztywnieje 
i staje się chrupiąca. W domowych 
warunkach popcorn można przygo-
tować na patelni, w mikrofalówce 

lub w specjalnej maszynie do 
popcornu. Większość popcor-

nu sprzedawana 
jest w postaci umożli-
wiającej przyrządzenie 
w kuchence mikrofalowej, 
gdzie istotnym elementem są odbi-
jające i skupiające promieniowanie 
torebki, w których zachodzi cały pro-
ces pękania.

Znamiona kukurydzy
Ciekawym, prozdrowotnym pro-

duktem uzyskiwanym z kukurydzy, 
są również suszone znamiona kuku-
rydzy, czyli włókna z kwiatostanów 
żeńskich (Stigma maydis). Z charak-
terystycznych, długich włosków 
przyrządza się napar, który ma wła-
ściwości moczopędne oraz regulują-
ce ciśnienie i poprawiające krzepli-
wość krwi. Surowiec ten wykorzysty-

wany był (i nadal jest) w medycynie 
ludowej Chin, obu Ameryk oraz Tur-
cji. W Polsce suszone znamiona 
kukurydzy można kupić w sklepach 
zielarskich. 

Pełnia zdrowia z kukurydzy
Najwięcej substancji odżywczych 

dostarczymy naszemu organizmowi 
spożywając ziarno kukurydzy cukro-
wej. Zawiera ono liczne mikro- 
i makroelementy: potas, fosfor, wapń, 
sód, magnez, żelazo, mangan, miedź, 
cynku, fluor. W ilościach śladowych 
występują również jod i brom. Na 
uwagę zasługuje także wielokrotnie 
wyższa niż w innych warzywach 
zawartość selenu, który odgrywa 
olbrzymią rolę w profilaktyce anty-
nowotworowej, a także dwóch sil-

nych antyoksydantów – luteiny 
i zeaksantyny, chroniących 

plamkę żółta oka przed 
z w y r o d n i e n i e m . 

Szczególną war-

tość odżywczą i prozdrowotną kuku-
rydzy przypisuje się obecności pota-
su i przeciwutleniaczy, witaminy E 
i selenu. Ten zestaw określa się, jako 
„wyjątkowy”, gdyż selen ułatwia 
wchłanianie witaminy E i wzmaga jej 
działanie. Selen, zwłaszcza w połą-
czeniu z witaminą E, zmniejsza ryzy-
ko wystąpienia aż 10 typów nowo-
tworów, wśród nich najczęściej 

występującym: piersi, płuc, prostaty, 
odbytu. Selen reguluje pracę tarczy-
cy, a także chroni przed zaćmą oraz 
chroni przed zwyrodnieniem plamki 
żółtej. Potas wpływa na obniżenie 
ciśnienia krwi, prawidłowy rytm 
serca i redukuje ryzyko udaru mózgu. 
Z kolei witamina E („witamina mło-
dości”), zapobiega powstawaniu 
zmarszczek, pomaga w zachowaniu 
jędrnej skóry.

Ziarno kukurydzy cukrowej 
zawiera również wiele witamin: D, K, 
C, B1, B2, B3 (PP), B6, B12 oraz kwas 
foliowy i pantotenowy, a w szczegól-
ności duże ilości witaminy E.
Świeże ziarno, o dojrzałości kon-

sumpcyjnej, czyli w fazie późno-m-
lecznej, zawiera 70–76 proc. wody, 
5–12  proc. cukrów, 1,1–2,7 proc. 
tłuszczów i 2–4,5 proc. białka. Białko 
jest ubogie w aminokwasy – lizynę 
i tryptofan. Ziarno kukurydzy cukro-
wej jest źródłem nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych, obniżających 
poziom cholesterolu we krwi. 

Najważniejszą zaletą produktów 
wytworzonych na bazie mąki i kasz 
kukurydzianych jest brak glutenu, co 
umożliwia ich zastosowanie w żywie-
niu osób chorych na celiakię, czyli 
trwałą nietolerancję tego białka. Cho-
rzy na celiakię nie tolerują glutenu, 
gdyż działa on toksycznie na jelito 
cienkie, powodując zanik kosmków. 

Warto włączyć do codziennych 
posiłków zarówno wyroby z ziar-

na kukurydzy, jak i z kukury-
dzy cukrowej, ponieważ 
doskonale wypełniają one 
założenia prawidłowego 
żywienia, w którym zwraca 
się uwagę na konieczność 

dostarczenia 50–70 proc. ener-
gii w postaci węglowodanów 

złożonych. Ponadto energia z niena-
syconych kwasów tłuszczowych 
(NKT) powinna wynosić do 10 proc., 
a z niezbędnych nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych (NNKT), 3–7 proc. 

mgr inż. Monika Żurek
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy 

w Radzikowie

Program promocyjny Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. 
Sfi nansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
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Zawilgocone ziarno z czasem 
zaczyna pleśnieć i nawet gdy 

pleśń nie jest widoczna, w ziarnach 
wytworzą się mykotoksyny, odpadki 
metaboliczne bytujących tam grzyb-
ni. Takie plony nie będą nadawały 
się do sprzedaży i – co gorsze – nie 
będzie można ich wykorzystać do 
karmienia zwierząt. 

Przechowywanie zboża ma 
swoje zalety

Zapotrzebowanie na zboże wystę-
puje przez cały rok. Wielu farmerów 
wie, że w okresie zimowo-wiosen-
nym można uzyskać w skupie dużo 
lepszą cenę niż w okresie żniw 
i decyduje się na magazynowanie 
zbóż we własnym zakresie. Zwłasz-
cza że programy unijne i atrakcyjne 
finansowanie, pozwalają inwestować 
w silosy. Niewielu potrafi jednak 
skutecznie przechowywać ziarno, 
aby przetrwało kilka miesięcy w jak 
najlepszej kondycji. Mierzenie 
i cykliczne sprawdzanie temperatury 
oraz wilgotności jest kluczem do suk-
cesu.

Jakie wartości wilgotności 
są odpowiednie?

Przyjmuje się, że dla większości 
zbóż, takich jak żyto, owies, pszeni-
ca, pszenżyto czy jęczmień, wilgot-
ność przed zasypem nie powinna być 
większa niż 14 proc., zakładając że 
okres przechowywania nie przekro-
czy 6 miesięcy. Planując dłuższy 
okres magazynowania, wilgotność 
ziaren powinna być o jeden punkt 
procentowy niższa. Zaś w przypadku 
rzepaku wilgotność nie powinna 
przekraczać 8 proc. Decydując się na 
dłuższy okres przetrzymywania ziar-
na, powinno się zadbać (i jest to 

mocno zalecane), aby wilgotność 
była niższa lub równa 7 proc. Przy 
przechowywaniu kukurydzy musimy 
pamiętać, że optymalną wartością 
jest 15,5 proc. – przy założeniu że nie 
będziemy przechowywać jej dłużej 
niż pół roku. Wartość ta powinna być 
niższa – 14 proc. przy planowaniu 
magazynowania dłuższego niż 6 mie-
sięcy i 13 proc. w przypadku okre-
sów dłuższych niż jeden rok.

Możemy zadbać o poprawną 
wilgotność ziaren

Sposobów na sprawdzenie wil-
gotności plonów przed ich zbiorem 
z pola oraz zmagazynowaniem jest 
wiele. Od tradycyjnych, na przysło-
wiowy ząb, do bardziej nowocze-
snych i wyrafinowanych – przy uży-

ciu specjalistycznej aparatury. Jak 
można się domyśleć, jedne będą bar-
dziej skuteczne od drugich. Aby uzy-
skać jak najbardziej precyzyjny 
wynik zalecane jest użycie wysokiej 
jakości specjalistycznych urządzeń 
pomiarowych (wilgotnościomierzy). 

Jaki wilgotnościomierz 
wybrać?

Na rynku jest wiele urządzeń, 
które mogą okazać się przydatne, ale 
znaczny procent z dostępnej oferty 
może okazać się mało satysfakcjonu-
jący. Rynek zalany jest aparatami 
różnej jakości i dokładności pomiaru. 
Wiele z nich to import z Chin, bez 
serwisu i obsługi posprzedażowej. 
Co więc wybrać, aby takim urządze-
niem móc się cieszyć długie lata? 

Przy wyborze miernika kierujmy 
się przede wszystkim dokładnością 
pomiaru. Jednak pamiętajmy o tym, 
że im wyższa jest wilgotność badane-
go ziarna, tym dokładność pomiaru 
spada i odwrotnie – wraz ze spad-
kiem wilgotności dokładność rośnie. 
Należy o tej zasadzie pamiętać szcze-
gólnie podczas badania mokrej kuku-
rydzy. Kolejną sprawą jest mobilność 
urządzenia. Są takie, które bez pro-
blemu zabierzemy na pole, do kom-
bajnu, ale są też wilgotnościomierze, 
które wymagają twardego stabilnego 
podłoża ze względu na wbudowaną 
wagę. Przy wyborze patrzmy również 
na dostępność serwisu gwarancyjne-
go jak i późniejszej obsługi posprze-
dażowej – to również bardzo ważna 
sprawa. A dopiero na samym końcu 
czynnikiem decydującym o wyborze 
i zakupie niech będzie cena.

I na koniec – odpowiadamy na 
zadane w tytule pytanie: MIERZYĆ!

(SC)

Wilgotność ziarna... 

Mierzyć czy nie mierzyć?
Kontrola wilgotności ziarna jest niezwykle istotnym zagadnieniem, jeśli 
nie najważniejszym, w trakcie zbiorów oraz przed zasypem ziarna do 
magazynu. Przechowywanie niedosuszonego zboża może mieć negatywny 
wpływ na stan całej partii.
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Jak wiemy, życie nie lubi próżni. 
I nawet, jeśli coś pozostawimy odło-

giem, to – i tu wielkiej niespodzianki 
nie będzie – owa rzecz odłogiem leżeć 
nie będzie… I jeśli tą rzeczą będzie 
poranny udój krowy, potencjalny bunt 
dojarzy (czego, o zgrozo, nikomu nie 
życzę), nie sprawi, że krowa zatrzyma 
produkcję mleka. Co najwyżej przy-
sporzymy jej niebotycznego, nieetycz-
nego i niepotrzebnego cierpienia.

Idąc tym tropem, zachwianie cen 
płodów rolnych, czy nawet na „wier-
chuszkach” giełdy towarowej, co też 
obserwowaliśmy i wciąż jest odczu-
walne na rynku dóbr konsumenckich, 
nie spowoduje, że cały zestaw prac 
rolnych przestanie mieć znaczenie, 
lub że  rezygnacja z jakiegokolwiek 
ogniwa, radykalnie poprawi naszą 
rentowność.  Otóż nie! Jeśli mowa 
o rentowności, to tę buduje się, czy ta 
teza jest zgodna z naszymi przekona-
niami, czy też nie, na drodze inwesty-
cji.

Zacisk pasa i zgrzytanie 
zębów?

Niestety, w zgodnej opinii eksper-
tów – niekoniecznie tych najbardziej 
medialnych – największym proble-
mem niniejszego roku, jest…  strach 
i negatywne nastroje, które wywołuje. 
Stare porzekadło mówi: „nie podej-
muj decyzji w afekcie”. Co oznacza, że 
wobec jakiejkolwiek kryzysowej sytu-
acji, np. na rynkach rolnych, stoimy 
przed stosunkowo prostym, a jedno-
cześnie brzemiennym w skutki wybo-
rem: postępować wedle presji, albo 
wedle zasad.

Mówiąc o produkcji rolnej, a w tym 
paszowej i oszczędnościach, jako 
efektach dobrze przemyślanych po 

drodze inwestycji, postępowanie 
wedle presji podpowiada: utnij dawki, 
zetnij prefiksy, usuń dodatki i sprze-
daj część krów. Owszem, czasem takie 
kroki powinniśmy podjąć na drodze 
do ekonomicznej płynności, ale nawet 
wówczas, nie powinny one wynikać 
z presji. Zwłaszcza że jakoś tak to 
Stwórca ułożył, iż rolnictwo jest pracą 
z definicji sezonową i długofalową. 
Sezonową, bo wraz z nadejściem 
nowego okresu rzeczy mogą się rady-
klanie zmienić, a długofalowa, bo 
efekty tych zmian zobaczymy często 
dopiero po czasie – jak np. postęp 
hodowlany.

Zatem, gdy pierwsza faza szoku 
przelała się przez rynki, co było bar-
dzo wyczuwalne np. na giełdach 
w USA, Brazylii czy w Azji, przyszedł 
czas na refleksje i… ochłonięcie. To 
bardzo dobrze, bo Polska rolnictwem 
stoi, a uprawa kukurydzy to jeden 
z najważniejszych elementów tej 
układanki. Koniec końców – i krowa, 
i my, musimy jeść.

Coraz drożej, czyli coraz 
taniej

Wielokrotnie na łamach Zagrody 
wspominałem, że najgorszą rzeczą 
jest koncentrować się na elementach, 
na które nie mamy wpływu. I tutaj, 
żeby nie zabrzmieć zbyt politycznie, 
zachęcam do dystansu medialnego. 
Statystyka podpowiada, że ponad 
80 proc. rzeczy, których się boimy 
nigdy nas nie dotknie, a te, które 
dotkną, zrobią to w zdecydowanie 
mniejszym zakresie, niż myśleliśmy.

Analizując sytuację na rynku rol-
no-przetwórczym w dobie „około-co-
vidowej”, wyłania się bardzo ciekawy 
trend. Myślenie o profilaktyce, także 

tej zdrowotnej i ludzi i zwierząt gospo-
darskich osiągnęło zupełnie nowy 
poziom. I dobrze! Dbajmy o siebie! To 
inwestycja, która przyniesie tylko 
dobre efekty. Ale dbajmy także 
o naszej zwierzęta, bo te – czy zako-
rzeniła nam się w głowie ta myśl, czy 
też nie – są w tzw. łańcuchu dostaw. 
I to bynajmniej lokalnych. Polska, jako 

Kiszonki – dobrze to wygląda, 
ale czy dobrze wyjdzie?
Bez wątpienia, rok 2020 to prawdziwy rollercaster. Nie wchodząc 
w szczegóły covidowej rzeczywistości, nikt nie pozostał obojętny wobec 
wpływu tej sytuacji na życie i gospodarkę, a w tym rolnictwo. Na szczęście, 
w kontrze do złych patogenów, o których głośno w mediach, w produkcji 
kiszonkarskiej możemy korzystać także z tych dobrych.
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jeden z głównych eksporterów żyw-
ności w UE, całkiem dobrze odnajdu-
je się w tej roli. A to oznacza, że ser 
czy jogurt z mleka wyprodukowanego 
na Dolnym Śląsku, Podlasiu czy Kuja-
wach, może powędrować np. do Chin, 
albo Niemiec.

Działanie probiotyczne w żywie-
niu bydła, drobiu czy trzody, to jeden 
z elementów takiej polityki. Tematowi 
probiotyków w żywieniu bydła warto 
poświęcić więcej miejsca i czasu 
w przyszłości, bo może się okazać, że 
w dobie redukcji zużycia antybioty-
ków, to właśnie one będą stanowić 
pierwszą linię wsparcia i obrony orga-
nizmu. Ale o tym innym razem…

Przycinanie wydatków, pod pozo-
rem oszczędności rodzi ryzyko spad-
ku konkurencyjności, a tym samym 
rentowności, bo bezpośrednio wpły-
wa na ostateczny efekt ilościowy 
i jakościowy naszej produkcji mleka. 
I żeby nie było, nie odwołuję się do 
„dobra ogółu” i zbiorowej odpowie-
dzialności. Każdy działa we własnej 

zagrodzie, ale to, co z zagrody wyjeż-
dża, już niekoniecznie trafia na lokal-
ne targowisko.

Do celu, dobrej paszy
Obserwacja dotycząca redukcji 

kosztów, która towarzyszy mi odkąd 
pracuję z hodowcami bydła, i to kom-
pletnie bez generalizowania, sprowa-
dzę do niniejszego stwierdzenia: jeśli 
jakiś dodatek (np. paszowy) ma być 
zdjęty z dawki, to najczęściej stosowa-
nym kluczem „selekcji”, jest to, jak 
dobrze rozumiem działanie danego 
produktu… (poddaję tę myśl samo-
dzielnemu rozważeniu). Oczywiście, 
mniej chętniej usuniemy dodatek 
pochodzący z firmy X, którą lubimy, 
ale nie o tym mowa. Mowa o ścinaniu 
tego, co rozumiem najmniej… I bez 
niespodzianki będzie fakt, że takim 
produktem najczęściej są inokulanty 
do zakiszania. Nawet, jeśli w przeli-
czeniu na koszt wyprodukowania 
hektara kukurydzy, są najtańszym ele-
mentem, ale mającym jednocześnie 

największy wpływ na jakość paszy. 
Mała rzecz o wielkim wpływie, wyla-
tuje pierwsza…

Dobra pasza to inwestycja. Inwe-
stujemy środki do jej produkcji, swoją 
wolę, czas i pieniądze. To nic innego, 
jak praca hodowlana. W przygotowa-
niu pasz, widać pewne podobieństwa 
pomiędzy produkcją mleka, a kon-
strukcjami z klocków. W obu przypad-
kach, elementy muszą do siebie paso-
wać, żeby stworzyć spójną całość i nie 
zastanawiać się, jak to się stało, że 
zostało nam w rękach kilka elemen-
tów, z którymi – w zaistniałej sytuacji 
– nie wiemy, co zrobić. Gdy tylko 
znajdziemy się pod presją, bo sami 
sobie na to pozwolimy, lub ktoś nas 
przymusi, pojawiają się nieoczekiwa-
ne problemy, które na dodatek zaczy-
nają sporo kosztować.

Od A do Z
Wielokrotnie to podkreślano, ale 

i tym razem nie będzie inaczej. Proces 
zakiszania to naczynia wzajemnie ze 
sobą połączone więc i kalkulując 
wydatki na inwestycje w pasze, 
powinniśmy patrzeć już od pola, 
z nastawieniem na postępowanie 
wedle zasad, a nie presji. Tzw. 
„oszczędności”, które pojawiają się 

w momencie zakiszania – byle tanio, 
czyli zbyt szybkie zwożenie materia-
łu, niedbałe ubicie, bez sprawdzania 
tegoż ubicia, niestosowanie dodatków 
zakiszających czy folii okrywających, 
to dopiero otwarte drzwi do presji, 
która pojawi się jak tylko tworzymy 
silos. Przy czym, w całym koszcie 
produkcji pasz, wydatki poniesione 
na zakiszanie są ledwo kroplą 
w morzu, a zwłaszcza w porównaniu 
z wydatkami weterynaryjnymi, jako 
efektami problemów metabolicznych. 

W całym koszcie produkcji pasz, wydatki 
poniesione na zakiszanie są ledwo kroplą 
w morzu, a zwłaszcza w porównaniu 
z wydatkami weterynaryjnymi, jako efektami 
problemów metabolicznych. 



A to ma swoją genezę najczęściej 
w silosie.

Pojawiają się głosy, że stosowanie 
zakiszaczy jest nonsensem wymyślo-
nym przez firmy paszowe. Od wielu 
lat staram się być ambasadorem „obu 
światów”: upraw polowych i żywie-
nia. A tą granicą jest właśnie zakisza-
nie. Niestety, gdy zapyta się, do kogo 
należy ta przestrzeń w sensie odpo-
wiedzialności za przygotowanie jako-
ściowej paszy, zarówno agronom, jak 
i żywieniowiec rozkładają ręce. Tak 
rodzi nam się pojęcie „ziemi niczyjej”, 
i to wprost w naszych silosach.

To, co widać gołym okiem, kiedy 
presja na pozorne oszczędzanie zaglą-
da w oczy – to min. 15–20 proc. strat 
w przypadku, gdy np. zakiszacz nie 
był stosowany i pojawiła się wtórna 
fermentacja po otwarciu silosa. Albo 
nowa folia była za droga, więc skorzy-
stano z tej używanej rok wcześniej, bo 
„jeszcze całkiem dobrze wyglądała”. 
W tym miejscu pragnę stanowczo 
podkreślić, że zakiszacz, nawet ten 
„najdroższy i najlepszy”, nie jest 
magicznym proszkiem, który 
w cudowny sposób zniweluje błędy 
popełnione przy zwożeniu do silosa 
zielonki, jej ubijaniu, przykrywaniu 
itd.

Z zakiszaczami jest jak ze starą 
piosenką Budki Suflera – „Ratujmy, co 
się da”. Oznacza to, że dobrej jakości 
kiszonka musi być osadzona na fun-
damencie jakościowej zielonki, a to 
kierunek „prace polowe wiosną”. 
W silosie nie przybędzie nam 
w cudowny sposób białka czy energii. 
Za to przy zaniedbaniach, przybędzie 
nam pleśni, grzybów, problemów 

i wydatków. I to większych, niż te 
przycięte.

Słów kilka o ostatnim 
ogniwie

Osobiście jestem za stosowaniem 
zakiszaczy biologicznych, choć nie do 
wszystkich rodzajów materiałów tako-
we się nadają. Przy wyborze zakisza-
cza, cena powinna być ostatnim kry-
terium. Niezwykle ważnym parame-
trem jest tzw. CFU – Colony Formed 
Unit, czyli ilość żywych kolonii bak-
teryjnych w gramie zakiszonej masy. 
Czasami podaje się tę wartość w gra-
mie produktu, jednak to nic nie mówi 
nam o jego reaktywności in vivo. Jed-
nak jeszcze ważniejszym elementem 
są synergie pomiędzy bakteriami. 
Czasem 1+1 = 5, właśnie dzięki moż-
liwościom synergicznego działania 
bakterii. To jednak, warto zbadać 
samodzielnie, w swoim własnym silo-
sie. Oferta na rynku zakiszaczy biolo-
gicznych, o unikalnych cechach 
i działaniu jest całkiem szeroka.

Przy wyborze zakiszacza, warto 
także wybierać takie, które zawierają 
w swoim składzie zarówno bakterie 

homo- i heterofermentatywne. Pierw-
sze odpowiadają za szybkie „uderze-
niowe” obniżenie pH, a drugie – za 
stabilizację pryzmy czy silosa. Coraz 
częściej – i bardzo dobrze – mówi się 
o konserwacji kiszonki po jej otwar-
ciu. Ta, z kolei jest realizowana 
w oparciu o kwasy – najczęściej octo-
wy i propionowy – produkowane 
przez bakterie heterofermentatywne.

Coraz bardziej popularne stają się 
rozwiązanie oferujące szybkie otwar-
cie silosa, np. po 7–14 dniach fermen-
tacji. Jednak tutaj, z własnego 
doświadczenia i testowania kilku tego 
typu rozwiązań wiem, nie wszystkie 
produkty realnie spełniają założenia 
wczesnego otwarcia, rozumianego, 
jako w pełni przefermentowanej 
kiszonki… Niestety, nadal wciąż nie-
ocenioną wartością jest stabilna 
kiszonka przez cały okres wybierania. 
W końcu samo zakiszanie to kwestia 
dni i tygodni, a co potem? Rok wyja-
dania paszy – a ta musi być stabilna 
termicznie i parametrowo, bo tego 
wymusza na nas wysokowydajne 
bydło!

mgr inż. Marcin Wojcieszek

Przy wyborze zakiszacza, warto także 
wybierać takie, które zawierają w swoim 
składzie zarówno bakterie homo- 
i heterofermentatywne. Pierwsze odpowiadają 
za szybkie „uderzeniowe” obniżenie pH, 
a drugie – za stabilizację pryzmy czy silosa.
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Dr Karol Marciniak, prezes należą-
cej do Grupy IHAR Hodowli 

Roślin Smolice Sp. z .o.o., przedstawił 
jej historię oraz zakres działalności. 
Spółka gospodaruje na 4771 ha grun-
tów, z czego 4616 ha stanowi dzierża-
wa, a 155 ha aport. Ponad 200 ha zaj-
muje hodowla twórcza i zachowaw-
cza różnych gatunków roślin rolni-
czych, a reprodukcja nasion 2854 
ha. Oprócz hodowli nowych odmian 
roślin rolniczych prowadzi produkcję 
nasion bazowych i kwalifikowanych 
oraz gospodarstwo mleczne. Specjal-
nością, z której  HR Smolice jest znana 
nie tylko w kraju jest hodowla kuku-
rydzy. Bogata oferta odmian tej rośli-
ny obejmuje obecnie 52 pozycje. Jest 
krajowym liderem zarówno w hodow-
li, jak i sprzedaży nasion kukurydzy 
– udział smolickiej spółki w rynku 

wynosi 27–30 proc. Jej oferta nie 
ogranicza się jedynie do kukurydzy, 
znajduje się w niej 80  gatunków 
takich roślin, jak: pszenica ozima, 
jara, durum, pszenica orkisz, żyto 
ozime i jare, jęczmień ozimy i jary, 
rzepak ozimy, gorczyca biała, proso, 
groch siewny, łubin wąskolistny, 
żółty oraz biały. HR Smolice syste-
matycznie inwestuje w nowe techno-
logie, umożliwiające skrócenie cyklu 
hodowlanego: systemy genetycznej 
sterylności (CMS), hodowlę moleku-
larną (MAS) czy technikę podwojo-
nych haploidów (linie DH). Urucho-
miła akredytowane laboratorium 
oceny nasion, wdrożyła europejski 
system kontroli jakości zaprawiania 
ESTA, a do selekcji kolb wkrótce 
będzie stosować ultranowoczesny 
sortownik optyczny.  

Prof. dr hab.Józef Adamczyk, kie-
rownik Działu Hodowli Kukurydzy, 
omówił stosowane w hodowli kuku-
rydzy techniki genetyczne (klasycz-
ną oraz podwojonych haploidów) 
oraz kierunki współczesnej hodowli 
kukurydzy z przeznaczeniem na 
ziarno, kiszonkę i biogaz.  W odmia-
nach ziarnowych najważniejsze zna-
czenie mają: plon, wczesność, brak 
wylegania korzeniowego i łodygo-
wego, zawartość skrobi, twardość 
bielma oraz brak mykotoksyn. 
W odmianach kiszonkowych istotne 
są takie cechy, jak: plon ogólny 
suchej masy i jego struktura, straw-
ność kiszonki z uwzględnieniem 
strawności ścian komórkowych 
łodyg i liści, długo utrzymująca się 
zieloność liści i łodyg oraz toleran-
cja na patogeny grzybowe. Nato-

Smolicki Dzień Kukurydzy 
Tradycją Hodowli Roślin Smolice jest organizowanie Dnia Kukurydzy 
w ostatni czwartek sierpnia. Stało się jej zadość i w tym roku, chociaż 
z powodu pandemii jego obchody ograniczyły się do konferencji prasowej, 
poświęconej przedstawieniu nowości odmianowych oraz bieżącej 
działalności spółki.
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SM Polonia (FAO 200) – mieszaniec trójliniowy, wczesny, 
na ziarno:

 najniższa wilgotność ziarna w dwuleciu badań rejestro-
wych;

 jedna z najwcześniejszych odmian ziarnowych na 
rynku;

 dobra tolerancja na stanowiska stresowe; 
 najwyższa odporność na wyleganie wśród rejestrowa-

nych odmian;
 najwyższy plon ziarna wśród odmian o FAO 200–210, 

wyższy od większości odmian z grupy wczesnej;
 bardzo wysoki udział ziarna w masie kolb;
 bardzo dobry wczesny wigor;
 gwarancja zbioru suchego ziarna bez względu na prze-

bieg pogody i niższych kosztów suszenia; 
 krótki okres wegetacji umożliwiający opóźniony siew lub 

wcześniejszy zbiór, pozwalający na siew zbóż ozimych.

SM Grot (FAO 220) – mieszaniec trójliniowy, wczesny, na 
kiszonkę: 

 najwyższy plon świeżej masy roślin CBORORU 2019;
 nr 2 w dwuleciu doświadczeń rejestrowych w plonie 

suchej masy; 
 zdrowa odmiana o mniejszym od wzorca porażeniu 

głownią; 
 wysokie rośliny o bardzo dobrym ulistnieniu pozwala-

jące uzyskać zadowalające plony kiszonki pod wzglę-
dem ilościowym i jakościowym; 

 dobra strawność roślin o wysokiej zawartości energii; 
 znakomite połączenie wczesności z wysokim poten-

cjałem plonowania; 
 bardzo dobry wczesny wigor; 
 bardzo duża odporność na wyleganie łodygowe 

i korzeniowe.
 

 

miast w odmianach przeznaczonych 
na biogaz ważny jest maksymalny 
plon ogólny biomasy i zawartość 
suchej masy w świeżej biomasie, 
wynosząca co najmniej 28 proc. Przy 
czym niezależnie od kierunku użyt-
kowania należy stale poprawiać 
tolerancję nowo wprowadzanych 
odmian kukurydzy na stresy abio-
tyczne i biotyczne.  

W tym roku portfolio smolickich 
odmian kukurydzy wzbogaciło się 
o trzy pozycje, które omówił kierow-
nik marketingu HR Smolice, Paweł 
Żmijewski Przedstawione nowości 
znalazły się w kolekcji kilkudziesię-
ciu odmian kukurydzy na poletkach 
demonstracyjnych, po których 
uczestniczących w spotkaniu dzien-
nikarzy oprowadził prof. Adam-
czyk. 

                                                                                                                
Jan Przyrowski

Nowości HR Smolice na kolejny sezon
SM Vistula (FAO 210) – mieszaniec trójliniowy, wczesny, na ziarno: 

 najwyższy plon ziarna w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych 
2019 – 11,3 t/ha (106 proc.  wzorca);

 bardzo niska wilgotność ziarna podczas zbioru – 21 prc. średnia z lat 
2018–2019;

 wysoka sztywność łodyg – bardzo dobra odporność na wyleganie, bez-
pieczna uprawa i pewny zbiór;

 duża tolerancja na słabe stanowiska ;
 gwarancja zbioru suchego ziarna (i niższych kosztów suszenia) bez wzglę-

du na przebieg pogody;
 krótki okres wegetacji to możliwość opóźnionych siewów lub wcześniej-

szego zbioru pozwalającego na siew zbóż ozimych;
 wysoka zdrowotność roślin;  
 wysoki udział ziarna w kolbach. 

Zgromadzone na polu demonstracyjnym odmiany omówił prof. dr hab. Józef Adamczyk
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Szczególnie korzystne warunki do 
rozwoju znajduje w latach 

mokrych. Jest gatunkiem jednorocz-
nym zimującym. W okresie jesiennej 
wegetacji wschody roślin są wielo-
krotnie liczniejsze, a rośliny w porów-
naniu do nasion kiełkujących wiosną 
silniej się krzewią, produkując liczne 
źdźbła. Produktywność nasion jest 
bardzo duża, gdyż roślina wzrastająca 
z jednego ziarniaka może wydać ok 
2000 nasion. Jednakże liczebność 
w poszczególnych latach wykazuje 
duże zróżnicowanie w zależności od 
prowadzonej agrotechniki jak i warun-
ków pogodowych. Próg szkodliwości 
w zależności od warunków siedlisko-
wych wynosi od 10 do 20 roślin na 
1 m2. Nasiona miotły zbożowej są 
małe (długość: 1,5–2,5 mm, szerokość: 
0,2–0,4 mm) zaopatrzone w kruchą 
ość, 3–4 razy dłuższą od ziarniaka, 
w dolnej  ćwiartce odgiętą kolankowa-
to. Nasiona miotły zbożowej mogą być 
przenoszone z wiatrem lub podczas 
zbioru przez maszyny rolnicze. Jed-
nakże częściej większym problemem 
jest rozprzestrzenianie się wraz z nie-
kwalifikowanym materiałem siewnym 
zanieczyszczonym nasionami chwa-
stów biotypów odpornych na herbicy-

dy. Problem jest tym większy, że mio-
tła zbożowa jest gatunkiem, który 
coraz bardziej opiera się chemicznej 
ochronie poprzez pojawianie się bio-
typów odpornych na herbicydy, które 
wcześniej zwalczały ten gatunek.

Stosowanie herbicydów o tym 
samym mechanizmie działania 
zwiększa ryzyko wystąpienia bioty-
pów miotły zbożowej odpornej na 
herbicydy, a im większy udziału zbóż 
ozimych w strukturze zasiewów, to 
ryzyko jest większe. 

W celu zmniejszenia ryzyka wystą-
pienia odporności należy przemien-
nie stosować środki chwastobójcze 
z różnych grup chemicznych, o innym 
mechanizmie działania, w oparciu 
o klasyfikację HRAC (ang. Herbicyde 
Resistance Action Commitee). 

Poszczególnym mechanizmom dzia-
łania herbicydów w klasyfikacji HRAC 
przypisane są kody literowe.  W celu 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
odporności dobrym rozwiązaniem jest 
stosowanie zalecanych mieszanin 
zbiornikowych herbicydów, zawiera-
jących substancje czynne o różnym 
mechanizmie działania. 

W sytuacji, gdy stwierdzono lub 
istnieje podejrzenie, że na danym 
polu występują formy odporne na 
substancję czynną herbicydu, w celu 
zapobieżenia dalszej selekcji form 
odpornych nie należy stosować na 
tym polu środków chwastobójczych 
opartych na tym samym mechani-
zmie działania. 

Do zwalczania miotły zbożowej 
można przystąpić już w jej najwcze-

Zwalczanie miotły zbożowej 
w zbożach w terminie 
jesiennej wegetacji

Miotła zbożowa (Apera spica-venti (L.) P. Beauv.) z chwastów trawiastych 
jest najczęstszym gatunkiem zachwaszczającym zboża ozime. Zachwaszcza 
również plantacje rzepaku ozimego, sporadycznie występuje we wczesnych 
zasiewach zbóż jarych. 

Miotła zbożowa jest gatunkiem, który 
coraz bardziej opiera się chemicznej 
ochronie poprzez pojawianie się biotypów 
odpornych na herbicydy, które wcześniej 
zwalczały ten gatunek.
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śniejszych fazach wzrostu, to jest 
w czasie kiełkowania lub krótko po 
jej wschodach. Ochronę herbicydo-
wą przed zachwaszczeniem można 
rozpocząć bezpośrednio po zasie-
wach, przed wschodami lub krótko 
po wschodach, w okresie jesiennej 
wegetacji.

Skuteczność herbicydów o dzia-
łaniu doglebowym jest zależna od 
wilgotności gleby. W bieżącym sezo-
nie w wielu regionach wystąpił 
poważny deficyt wody w glebie. 
Przedłużająca się susza może mieć 
wpływ na niższą skuteczność herbi-
cydów o działaniu doglebowym. 
Przebieg warunków pogodowych, 
a w szczególności ilość opadów (bar-
dzo zmienna w ostatnich latach) 
będą miały wpływ na skuteczność 
zabiegu herbicydowego. Nie bez zna-
czenia jest także sposób uprawy 
gleby, służący minimalizacji strat 
wody z gleby. 

Program odchwaszczania zbóż 
jest jednym z szerzej opracowanych 
zaleceń. W ramach tego programu 
większość kombinacji herbicydo-
wych zalecanych w okresie jesiennej 
wegetacji przeznaczona jest do zwal-
czania miotły zbożowej i chwastów 
dwuliściennych. 

Beflubutamid (grupa HRAC – F1) 
występuje w jednym preparacie. 
Zwalcza miotłę zbożową oraz gwiazd-
nicę pospolitą, fiołki, jasnoty, prze-
taczniki, tasznika pospolitego i samo-
siewy rzepaku.

Chlorotoluron (grupa HRAC – C2) 
jest jedną ze starszych substancji czyn-

nych wykorzystywanych do zwalcza-
nia miotły zbożowej i chwastów dwu-
liściennych, głównie: chabra bławatka, 
gwiazdnicy pospolitej, jasnoty, 
maków oraz chwastów rumianowa-
tych. 

Diflufenikan (grupa HRAC – F1) 
chociaż nie jest dedykowany do zwal-
czania miotły zbożowej, jednakże 
wpływa na ograniczenie jej rozwoju. 
Preparaty chwastobójcze oparte na 
tej substancji nie powinny być doce-
lowym środkiem w zwalczaniu mio-
tły zbożowej, to jako komponent 
dobrze wspomagają inne substancje 
zwalczające ten chwast. Z gatunków 
dwuliściennych jest jednym z bar-
dziej skutecznych w zwalczaniu fioł-
ków oraz dobrze radzi sobie z gwiazd-
nicą pospolitą, jasnotą purpurową, 
maruną, przetacznikami, przytulią 
czepną i tasznikiem pospolitym. 

Flufenacet (grupa HRAC – K3) 
coraz częściej pojawia się w ochronie 
zbóż przed zachwaszczeniem miotłą 
zbożową.  Może być stosowany 
w zabiegach przedwschodowych i po 
wschodach zbóż w okresie jesiennej 
wegetacji. Substancja pobierana jest 

głównie poprzez korzenie i hipokotyl 
kiełkujących chwastów. Wykazuje 
wysoką skuteczność w zwalczaniu 
miotły zbożowej oraz niektórych sto-
kłos i życic, a w odniesieniu do 
gatunków dwuliściennych ogranicza 
rozwój fiołków, gwiazdnicy pospoli-
tej, przytulii i rumianu. Flufenacet 
niszczy chwasty znajdujące się 
w początkowych fazach rozwojo-
wych, to jest w okresie kiełkowania 
lub krótko po ich wschodach – 
w fazie siewek. Długotrwały okres 
suszy bezpośrednio po zabiegu, może 
przyczynić się do niższej skuteczno-
ści. Niektóre preparaty jednoskładni-
kowe zawierające flufenacet, w celu 
zwiększenia zakresu zwalczanych 
gatunków dwuliściennych, zalecane 
są łącznie z herbicydami opartymi na 
substancji czynnej diflufenikanie lub 
metsulfuronie metylowym.

Fluorochloridon (grupa HRAC – 
F1) stosowany wyłącznie doglebowo 
jest jedną z najstarszych substancji 
czynnych wykorzystywanych 
w odchwaszczaniu zbóż. Wrażliwe 
gatunki chwastów zwalczane są 
w fazie kiełkowania. Zwalcza miotłę 
zbożową, a z gatunków dwuliścien-
nych: dymnicę pospolitą, gwiazdnicę 
pospolitą, jasnoty, maki, marunę bez-
wonną, przetaczniki, tasznik pospo-
lity, tobołki polne oraz samosiewy 
rzepaku.

Pendimetalina (grupa HRAC – 
K1) zwalcza miotłę zbożową w bar-
dzo wczesnych fazach wzrostu. Do 
wrażliwych należą również fiołek 
polny, gwiazdnica pospolita, maruna 
bezwonna, tasznik pospolity i toboł-
ki polne. Działanie tej substancji 
ulega znacząco obniżeniu w warun-
kach niedoboru wilgoci w glebie. 
Pendimetalina najskuteczniej niszczy 
chwasty w fazie wschodów. Skutecz-
ność tej substancji chwastobójczej 
jest mocno zależna od wilgoci gleby. 
W warunkach przesuszenia gleby 
skuteczność chwastobójcza jest 
mocno ograniczona.

Prosulfokarb (grupa HRAC – N) 
stosowany jest w zabiegach przed-
wschodowych i po wschodach zbóż. 

Zwalcza miotłę zbożową, 
a z roślin dwuliściennych gwiazdni-
cę pospolitą, jasnoty, przetaczniki 
oraz przytulię czepną. Optymalnym 
terminem stosowania jest okres przed 
wschodami i wcześnie po wscho-
dach chwastów  w ich wczesnych 
fazach rozwojowych. 

Pinoksaden (grupa HRAC – A) 
stosuje się od 1-go liścia zbóż do 
końca wegetacji jesiennej. Oprócz 
miotły zbożowej wrażliwymi gatun-
kami są wyczyniec polny oraz owies 
głuchy. W zbożach ozimych zwalcza 
miotłę zbożową oraz w wyższych 
dawkach wyczyniec polny. W zbo-
żach jarych substancja ta jest wyko-
rzystywana do zwalczania owsa głu-
chego i chwastnicy jednostronnej. 

Do zwalczania miotły zbożowej można 
przystąpić już w jej najwcześniejszych 
fazach wzrostu.
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W terminie wiosennej wegetacji 
zabieg można przeprowadzać do sta-
dium widocznego liścia flagowego 
(BBCH 37) rośliny uprawnej. Jednak-
że należy pamiętać, że preparaty 
zawierające pinoksaden najskutecz-
niej zwalczają chwasty od fazy pierw-
szego liścia do początkowej fazy 

krzewienia zwalczanych chwastów. 
Pinoksadenu nie zaleca się stosować 
w mieszaninie z herbicydami z grupy 
regulatorów wzrostu natomiast sto-
sowanie w mieszaninach z herbicy-
dami z grupy pochodnych sulfonylo-
mocznika, może spowodować spadek 
skuteczności zwalczania chwastów. 

Chlorosulfuron (grupa HRAC – B) 
może być stosowany w zabiegach 
przedwschodowych i po wschodach 
zbóż. Preparaty bazujące na tej sub-
stancji czynnej mogą być stosowane 
do zwalczania miotły zbożowej na 
terenach, na których nie odnotowano 
występowania biotypów odpornych 
na działanie tej substancji. Na chlo-
rosulfuron wrażliwe są bodziszki, 
maki, tasznik pospolity, tobołki 
polne, chwasty rumianowate oraz 
w niskich dawkach zwalczane są 
samosiewy rzepaku. Wśród ujem-

nych stron stosowania chlorosulfuro-
nu należy wymienić ograniczenia 
związane z doborem roślin następ-
czych, co wynika z dużej wrażliwo-
ści niektórych upraw (m.in. rzepak, 
buraki, lucerna) na pozostałości tej 
substancji czynnej w glebie.

Zaprezentowany w tabelach pro-
gram ochrony zbóż ozimych przed 
zachwaszczeniem w okresie jesien-
nej wegetacji może stanowić bazę 

w podejmowaniu decyzji. Przed 
zabiegiem herbicydowym należy 
zapoznać się ze szczegółowymi zale-
ceniami zawartymi w etykiecie her-
bicydu, w celu dostosowania termi-
nu i dawki herbicydu do gatunku 
zboża i fazy rozwojowej oraz aktual-
nego stanu zachwaszczenia.

dr hab. Roman Krawczyk
Instytut Ochrony Roślin – 

Państwowy Instytut Badawczy

Skuteczność herbicydów o działaniu 
doglebowym jest zależna od 
wilgotności gleby.

Tabela 1. Przykładowe herbicydy i mieszaniny herbicydów zarejestrowane do zwalczania miotły zbożowej po siewie zbóż 
ozimych, ale przed ich wschodami

Substancja czynna (s.cz.) Grupa 
HRAC

Przykładowe środki Dawka* (l/kg/ha) Gatunek zboża*

fl ufenacet

K3

Glosset SC 0,2–0,4 l/ha P, T, J, Ż

Cetnik 500 SC 0,24–0,3 l/ha P

Cevino 500 SC 0,24–0,3 l/ha P

Inker 500 SC 0,24–0,3 l/ha P

Sunfi re 500 SC 0,36–0,48 l/ha P, T, J, Ż

Fluent 500 SC 0,4 l/ha P

Diplomat 480 SC 0,5 l/ha P

Fence 480 SC 0,5 l/ha P

Osprey 480 SC 0,5 l/ha P

Palisade 480 SC 0,5 l/ha P

fl uorochloridon
F1

Racer 250 EC 1,0–2,0 l/ha P, T, Ż

Vernal 250 EC 1,0–2,0 l/ha P, T, Ż
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pendimetalina

K1

Penpol 400 SC 2,5–4,1 l/ha P, J

Sharpen 400 SC 2,5–4,1 l/ha P, J

Pencot 330 EC 3,0–5,0 l/ha P, J

Penfox 330 EC 3,0–5,0 l/ha P, J

Sharpen 330 SC 3,0–5,0 l/ha P, J

prosulfokarb

N

Boxer 800 EC 3,0 l/ha P, T, J, Ż

Fidox 800 EC 2,0–4,0 l/ha P

Professional 3,0 l/ha P

Pluto 2,0–4,0 l/ha P

Roxy 800 EC 2,0–4,0 l/ha P

difl ufenikan**

F1

Difl otex 500 SC 0,2–0,25 l/ha P, J, 

Liskam 500 SC 0,2–0,25 l/ha P, J, 

Fenfl udi 500 WG 0,24 kg/ha P, Ż

Mendel 500 WG 0,24 kg/ha P, Ż

Ossetia 0,24 kg/ha P, Ż

Flash 500 SC 0,28 l/ha P, J, Ż

Delfi n 500 SC 0,375 l/ha P, J, Ż

Kinara 500 SC 0,375 l/ha P, J, Ż

Matrix 0,375 l/ha P, J, Ż

Sempra 500 SC 0,375 l/ha P, J, Ż

chlorosulfuron***

B

Chlorsulfuron 75 WG 20 g/ha P

Tacyt 75 WG 20 g/ha P

Glean 75 WG 20–25 g/ha P, T, Ż

Nuher 75 WG 20–25 g/ha P, T, Ż

difl ufenikan + fl ufenacet
F1, K3

Naceto SC 0,3-0,6 l/ha P, J

Arnold 0,6 l/ha P, J

fl ufenacet + pikolinafen K3, F1 Pontos 0,5–1,0 l/ha P, T, J, Ż

difl ufenikan + prosulfokarb
F1, N

Boxer Evo EC 4,0 l/ha P, T, J, Ż

Jura EC 4,0 l/ha P, T, J, Ż

Mieszaniny zbiornikowe herbicydów

(fl ufenacet)
 + (difl ufenikan)

K3, F1

Cetnik 500 SC
 + Saper 500 SC

(0,24–0,3 l/ha)
 + 0,2 l/ha

P

Cetnik 500 SC
 + Adiunkt 500 SC

(0,24–0,3 l/ha)
 + 0,2 l/ha

P

Cetnik 500 SC
 + Herubin 500 SC

(0,24–0,3 l/ha) 
 + 0,2 l/ha

P

Cevino 500 SC
 + Saper 500 SC

(0,24–0,3 l/ha)
 + 0,2 l/ha

P

Cevino 500 SC
 + Adiunkt 500 SC

(0,24–0,3 l/ha)
 + 0,2 l/ha

P

Cevino 500 SC
 + Herubin 500 SC

(0,24–0,3 l/ha)
 + 0,2 l/ha

P

Inker 500 SC
 + Saper 500 SC

(0,24–0,3 l/ha)
 + 0,2 l/ha

P

Inker 500 SC
 + Adiunkt 500 SC

(0,24–0,3 l/ha)
 + 0,2 l/ha

P

Inker 500 SC 
 + Herubin 500 SC

(0,24–0,3 l/ha) + 0,2 
l/ha

P

P- pszenica ozima; T- pszenżyto ozime (triticale), J- jęczmień ozimy, Ż- żyto ozime
* szczegółowy zakres terminu stosowania i dawki zawarty w etykiecie środka chwastobójczego
** nie jest dedykowany do zwalczania miotły zbożowej, jednakże ma wpływ na ograniczenie rozwoju tego chwastu.
***zwalczane tylko biotypy miotły zbożowej nieuodpornione na substancję czynną
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Tabela 2. Przykładowe herbicydy zalecane do zwalczania miotły zbożowej po wschodach zbóż ozimych w terminie jesien-
nej wegetacji

Substancja czynna (s.cz.) Grupa HRAC Przykładowe środki Dawka*
 (l/kg/ha) Gatunek zboża*

befl ubutamid F1 BeFlex 500 SC 0,25–0,5 l/ha P, J

chlorosulfuron***

B

Arubis 50 SG 25,0–37,5 g/ha P, T, Ż

Chlorsulfuron 75 WG 20 g/ha P, 

Glean 75 WG 20–25 g/ha P, T, J, Ż

Nuher 75 WG 20–25 g/ha P, T, J, Ż

Spoton 50 SG 25,0–37,5 g/ha P, T, Ż

Surfer 50 SG 25,0–37,5 g/ha P, T, Ż

Tacyt 75 WG 20 g/ha P

chlorotoluron

C2

Desperado 500 SC 2,0 l/ha P, T, J, Ż

DicuRex Flo 500 SC 2,0 l/ha P, T, J, Ż

Lentipur Flo 500 SC 2,0 l/ha P, T, J, Ż

Opal 500 SC 2,0 l/ha P

Tolurex 500 SC 1,5–2,0 l/ha P, T, J, Ż

Toluron 700 SC 1,4 l/ha P, T, J, Ż

Złotosar 500 SC 2,0 l/ha P

difl ufenikan**

F1

Adiunkt 500 SC 0,24–0,3 l/ha P, T, 

Clayton Dome 500 SC 0,2–0,3 l/ha P, 

Clayton El Nino 0,2–0,3 l/ha P, 

Daman 0,2–0,3 l/ha P, 

Delfi n 500 SC 0,375 l/ha P, J, Ż

Difl anil 500 SC 0,18–0,3 l/ha P, 

Difl otex 500 SC 0,2–0,25 l/ha P, J, 

Dina 500 SC  0,18–0,3 l/ha P, 

Fenfl udi 500 WG 0,24 kg/ha P, 

Flufenik 500 SC 0,2–0,3 l/ha P, 

Herubin 500 SC 0,24–0,3 l/ha P, T, 

Kinara 500 SC 0,375 l/ha P, J, Ż

Legato 500 SC 0,2–0,3 l/ha P, 

Liskam 500 SC 0,2–0,25 l/ha P, J, 

Matrix 0,375 l/ha P, J, Ż

Mendel 500 WG 0,24 kg/ha P, 

Ossetia 0,24 kg/ha P, 

Premazor Sad 500 SC 0,18–0,3 l/ha P, 

Ryś 500 SC 0,2–0,3 l/ha P, 

Saper 500 SC 0,24–0,3 l/ha P, T, 

Sempra 500 SC 0,375 l/ha P, J, Ż

Stakato 500 SC 0,2–0,3 l/ha P, 

Talos 500 SC 0,2–0,3 l/ha P, 

Ukulele 500 SC 0,18–0,3 l/ha P, 

fl ufenacet

K3

Cetnik 500 SC 0,24–0,35 l/ha P, 

Cevino 500 SC 0,24–0,35 l/ha P, 

Diplomat 480 SC 0,5 l/ha P, 

Fence 480 SC 0,5 l/ha P, 

Fluent 500 SC 0,4 l/ha P, 

Glosset 600 SC 0,4 l/ha P, T, J, Ż

Glosset SC 0,2–0,4 l/ha P, T, J, Ż

Inker 500 SC 0,24–0,35 l/ha P, 

Osprey 480 SC 0,5 l/ha P, 

Palisade 480 SC 0,5 l/ha P, 

Sunfi re 500 SC 0,36–0,48 l/ha P, T, J, Ż
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jodosulfuron metylosodowy B Huzar 05 WG 0,15–0,20 kg/ha P, T, Ż

pendimetalina K1 Pendigan Strong 400 SC 4,0 l/ha P, T, J, Ż
pinoksaden

A

Addar 50 EC 0,6–0,9 l/ha P, T, J, Ż
Aron 50 EC 0,6–0,9 l/ha P, T, J, Ż
Axial 50 EC 0,6–0,9 l/ha P, T, J, Ż
Fraxial 50 EC 0,6–0,9 l/ha P, T, J, Ż
Paxio 50 EC 0,6–0,9 l/ha P, T, J, Ż
Piksoden 50 EC 0,6–0,9 l/ha P, T, J, Ż
Pinoxy 50 EC 0,6–0,9 l/ha P, T, J, Ż

prosulfokarb

N

Boxer 800 EC 3,0 l/ha P, T, J, Ż
Fidox 800 EC 2,0–4,0 l/ha P, 
Pluto 2,0–4,0 l/ha P, 
Professional 3,0 l/ha P, 
Roxy 800 EC 2,0–4,0 l/ha P, 

chlorotoluron + difl ufenikan

C2, F1

Dyplomata 600 SC 1,25–1,5 l/ha P, T, J
Legato Pro 425 SC 2,0–2,5 l/ha P, T, Ż
Sheriff 600 SC 1,25–1,5 l/ha P, T, J
Snajper 600 SC 1,25–1,5 l/ha P, T, J

difl ufenikan + fl ufenacet

F1, K3

Arnold 0,6 l/ha P, T, J, Ż
Bat 600 SC 0,35 l/ha P, T, J, Ż
Battle Delta 600 SC 0,35 l/ha P, T, J, Ż
Expert 600 SC 0,25–0,35 l/ha P, T, J, Ż
Herold 600 SC 0,25–0,35 l/ha P, T, J, Ż
Komandos 560 SC 0,4–0,5 l/ha P, T, J, Ż
Kompleks 560 SC 0,4–0,5 l/ha P, T, J, Ż
Komplet 560 SC 0,4–0,5 l/ha P, T, J, Ż
Mertil 600 SC 0,6 l/ha P, T, J, Ż
Naceto SC 0,3-0,6 l/ha P, J, 
Reliance 600 SC 0,6 l/ha P, T, J, Ż

difl ufenikan + pendimetalina
F1, K1

Cayman Pro 440 SC 2,5 l/ha P, T, J, Ż
Ordago Pro 440 SC 2,5 l/ha P, T, J, Ż

fl orasulam + pinoksaden
B, A

Axial Komplett 0,75–1,0 l/ha P, T, J, Ż
Axial One 50 EC 0,75–1,0 l/ha P, T, J, Ż

fl ufenacet + metrybuzyna
K3, C1

Coliseum 0,35 kg/ha P, T, J, Ż
Expert Met 56 WG 0,35 kg/ha P, T, J, Ż

fl ufenacet + pikolinafen K3, F1 Pontos 0,5–1,0 l/ha P, T, J, Ż
klodinafop + pinoksaden A, A Traxos 50 EC 1,2 l/ha P, T, Ż
pendimetalina + pikolinafen K1, F1 Picona 2,0–3,0 l/ha P, T, J, 
prosulfokarb + difl ufenikan N, F1 Boxer Evo EC 4,0 l/ha P, T, J, Ż

Jura EC 4,0 l/ha P, T, J, Ż
chlorotoluron + difl ufenikan + 
pendimetalina

C2, F1, K1 Trinity 590 SC 2,0–2,5 l/ha P, T, Ż

difl ufenikan + fl orasulam + penok-
sulam

F1, B, B

Bizon 1,0 l/ha P, T, J, Ż
Legion 1,0 l/ha P, T, J, Ż
Viper 1,0 l/ha P, T, J, Ż

difl ufenikan + fl ufenacet + metry-
buzyna

F1, K3, C1 Bacara Trio 516 SC  0,45 kg/ha P, T, J, Ż

difl ufenikan + mezosulfuron + 
jodosulfuron

F1, B, B Alister Grande 190 OD 0,8–1,0 l/ha P, T, Ż
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Mieszaniny zbiornikowe herbicydów
(befl ubutamid) 
 + (chlorotoluron) F1, C2 BeFlex 500 SC

 + Lentipur Flo 500 SC 
0,3 l/ha
 + 2,0 l/ha

P

(befl ubutamid)
 + (prosulfokarb) F1, N BeFlex 500 SC

 + Boxer 800 EC
0,3 l/ha
 + 3,0 l/ha

P

(fl ufenacet)
 + (difl ufenikan)

K3, F1

Cetnik 500 SC
 + Adiunkt 500 SC

0,3 l/ha
 + 0,2 l/ha

P

Cetnik 500 SC
 + Herubin 500 SC

0,3 l/ha
 + 0,2 l/ha

P

Cetnik 500 SC
 + Saper 500 SC

0,3 l/ha
 + 0,2 l/ha

P

Cevino 500 SC
 + Adiunkt 500 SC

0,3 l/ha
 + 0,2 l/ha

P

Cevino 500 SC
 + Herubin 500 SC

0,3 l/ha
 + 0,2 l/ha

P

Cevino 500 SC
 + Saper 500 SC

0,3 l/ha
 + 0,2 l/ha

P

Inker 500 SC
 + Adiunkt 500 SC

0,3 l/ha
 + 0,2 l/ha

P

Inker 500 SC
 + Herubin 500 SC

0,3 l/ha
 + 0,2 l/ha

P

Inker 500 SC
 + Saper 500 SC

0,3 l/ha
 + 0,2 l/ha

P

(fl ufenacet) 
 + (difl ufenikan)
 + (metsulfuron metylowy)

K3, F1, B

Cetnik 500 SC
 + Saper 500 SC/Adiunkt 500 
SC/Herubin 500 SC
 + Galmet 20 SG/Primstar 20 
SG/Superherb 20 SG

0,3 l/ha
 + 0,2 l/ha
 + 15 g/ha

P

Cevino 500 SC
 + Saper 500 SC/Adiunkt 500 
SC/Herubin 500 SC
 + Galmet 20 SG/Primstar 20 
SG/Superherb 20 SG

0,3 l/ha
 + 0,2 l/ha 
 + 15 g/ha

P

Inker 500 SC
 + Saper 500 SC/Adiunkt 500 
SC/Herubin 500 SC
 + Galmet 20 SG/Primstar 20 
SG/Superherb 20 SG

0,3 l/ha
+ 0,2 l/ha
 + 15 g/ha

P

P- pszenica ozima; T- pszenżyto ozime (triticale), J- jęczmień ozimy, Ż- żyto ozime
* szczegółowy zakres terminu stosowania i dawki zawarty w etykiecie środka chwastobójczego
** nie jest dedykowany do zwalczania miotły zbożowej, jednakże ma wpływ na ograniczenie rozwoju tego chwastu.
***zwalczane tylko biotypy miotły zbożowej nieuodpornione na substancję czynną
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Tego typu preparaty zalecane są 
najczęściej jako ratunek dla roślin 

w przezwyciężaniu stresów biotycz-
nych i abiotycznych. Pierwsze z nich 
związane są z porażeniem roślin 
przez choroby (grzybowe, bakteryjne, 
wirusowe) i szkodniki, a nawet uszko-
dzeniami przez zwierzęta (sarny, je-
lenie, dziki, gryzonie). Z kolei stresy 
abiotyczne dotyczą niekorzystnego 
wpływu pogody na rozwój i plono-
wanie roślin. Typowym przykładem 
tego typu stresu jest wysoka tempera-
tura i usłonecznienie oraz związany 
z tym często niedobór wody (susza). 
Dłuższy okres takiej pogody negatyw-
nie oddziałuje na przebieg wegetacji 
i plonowanie roślin. Przeciwstawnym 
zjawiskiem są niskie temperatury, po-
wodujące straty w łanie roślin w wy-

niku przymrozków. Do tego typu stre-
sów można też zaliczyć uszkodzenia 
roślin w wyniku gradobicia, silnych 
wiatrów, niedorozwoju korzeni w wa-
runkach niskiego pH, zasolenia gleby, 
jej nadmiernego uwilgotnienia lub 
suszy, zaskorupienia i związanych 

z tym niekorzystnych stosunków po-
wietrzno-wodnych. W zależności od 
nasilenia czynnika stresowego, rośli-
ny w mniejszym lub większym stop-
niu „starają się” przezwyciężyć stres. 
Zwykle jednak skutkuje to znacznym 
wydatkiem energetycznym, a w kon-
sekwencji spadkiem plonu i jego ja-
kości, bowiem procesy biochemiczne 
zachodzące w roślinie ukierunkowa-
ne są na „walkę” ze sprawcą stresu, 
a na wzrost i rozwój. W skrajnych 
przypadkach prowadzi to do śmierci, 
gdyż mechanizmy obronne rośliny 
nie są w stanie przezwyciężyć presji 

czynnika stresowego. Dlatego celowa 
może być zewnętrzna pomoc rolnika, 
poprzez aplikację na rośliny specjal-
nych preparatów zwanych biosty-
mulatorami. Mechanizm działania 
większości biostymulatorów pole-
ga na korzystnym ukierunkowaniu 
przemian biochemicznych zacho-
dzących w roślinie, które łagodzą 
bądź zapobiegają niekorzystnym 
skutkom stresów biotycznych i abio-
tycznych. Biostymulatory podane 
zewnętrznie do tkanek i komórek 
rośliny wpływają m.in. korzystnie 
na jej gospodarkę hormonalną, która 

Ograniczanie stresów 
roślinnych w wyniku 
stosowania biostymulatorów
Biostymulatory w dosłownym tłumaczeniu to preparaty pobudzające życie. 
W praktyce polecane są w rolnictwie zarówno w czystej postaci, jak też 
w połączeniu ze środkami ochrony roślin, zwłaszcza grzybobójczymi, ale 
również ze składnikami pokarmowymi, w postaci nawozów dolistnych, 
niekiedy także użyźniaczy glebowych.

W zależności od nasilenia czynnika stresowego, 
rośliny w mniejszym lub większym stopniu 
„starają się” przezwyciężyć stres. Zwykle jednak 
skutkuje to znacznym wydatkiem energetycznym, 
a w konsekwencji spadkiem plonu i jego jakości



ulega  rozregulowaniu w warunkach 
stresowych. 

Wyróżnia się 5 podstawowych hor-
monów roślinnych: auksyny, cytokini-
ny, gibereliny, etylen i kwas abscysy-
nowy. Trzy pierwsze z nich są trakto-
wane jako hormony wzrostu, gdyż od-
powiadają m.in. za podziały komórek, 
podczas gdy etylen i kwas abscysynowy 
jako hormony stresu, bądź starzenia. 
Szczególną rolę w warunkach streso-
wych spełnia etylen, wytwarzany wów-
czas w zwiększonej ilości w komórkach 
roślinnych, bowiem w dużym stopniu 
reguluje  tworzenie i przemieszcza-
nie w roślinie pozostałych hormonów. 
W konsekwencji hamuje wzrost i roz-
wój roślin, a w skrajnym przypadku 
przyspiesza procesy starzenia i obumie-
rania komórek, w zależności od stopnia 
nasilenia stresu i koncentracji wytwo-
rzonego hormonu. Można temu w pew-
nym stopniu zapobiec, stosując na część 
nadziemną lub podziemną roślin odpo-
wiednie biostymulatory, czyli preparaty 
wywołujące podobny efekt jak hormo-
ny wzrostu. Należy dodać, iż korzystny 
wpływ na syntezę tych hormonów, np. 
auksyn i cytokinin wywierają także nie-
które składniki pokarmowe: bor, miedź, 
cynk,  wapń, krzem oraz azot saletrzany 
(NO3_). Dobre zaopatrzenie roślin w te 
składniki ogranicza w pewnym stop-
niu rozkład, bądź stymuluje  produkcję 
hormonów wzrostowych w warunkach 
stresowych. Dotyczy to zwłaszcza pod-

stawowych faz rozwojowych roślin, 
w tym tworzenia organów generatyw-
nych, kiedy auksyny i produkowane 
przez system korzeniowy cytokininy, 
uczestniczą w podziałach komórko-
wych powstających owoców i nasion. 

Na formy ozime roślin zbóż i rze-
paku celowe może być stosowanie bio-
stymulatorów w okresie wczesnowio-
sennym, z chwilą ruszenia wegetacji, 
kiedy rośliny są osłabione po okresie 
zimowym. Mogą wówczas korzyst-
nie reagować na tego typu preparaty, 
zwłaszcza jeśli zabieg połączony jest 
z nawożeniem doglebowym (np. sale-
trzaną formą azotu) lub/i dokarmianiem 
dolistnym niektórymi mikroelemen-
tami oraz aplikacją środków ochrony 
roślin. Niektóre biostymulatory, czy 
też preparaty oddziałujące podobnie 
na rośliny, np. triazole, polecane są też 
w okresie przedzimowym – umożliwia-
ją wówczas przejście roślin w okres zi-
mowy w lepszej kondycji, a następnie 
ich lepszy start wiosną. Jednak w tym 
przypadku należy dokładnie zapoznać 
się z instrukcją stosowania preparatu, 
mając na uwadze zarówno termin stoso-
wania (kalendarzowy oraz fazę wegeta-
cji rośliny), dawkę, jak też spodziewany 
efekt po jego aplikacji. Można bowiem 
rozregulować gospodarkę hormonalną, 
pobudzając rośliny do większej i prze-
dłużonej żywotności, przed nadchodzą-
cym spoczynkiem zimowym, co może 
skutkować ich większą podatnością 
na niekorzystne warunki zimowania. 
Szkodliwa może się też okazać nad-
mierna dawka preparatu, a więc po-
wyżej zalecanej przez producenta. Nie-
kiedy zastosowany preparat oddziałuje 
z pozoru  rewelacyjnie na rośliny, co 
uwidacznia się w postaci zwiększonej 
biomasy, a przy tym intensywnej ziele-
ni części nadziemnej. Jednak widoczny 
wizualnie zewnętrzny efekt nie zawsze 
przekłada się na zwiększony plon części 
użytecznych dla rolnika i odbiorcy,  np. 
w postaci ziarna zbóż, nasion oleistych 
lub strączkowych, korzeni buraka, bulw 
ziemniaka, liści tytoniu, itp.   

Do ważnych preparatów stymulują-
cych wzrost i rozwój roślin zalicza się 
aminokwasy, występujące w ofercie 
handlowej w czystej postaci, bądź jako 
dodatek do nawozów dolistnych, np. 
wapniowych, siarczanu magnezu oraz 
wieloskładnikowych. Ich aplikacja na 
część nadziemną roślin lub do gleby 
zmniejsza wydatek energetyczny, nie-
zbędny do tworzenia białek i hormo-

ul. Batorowska 15,  
62-081 Wysogotowo
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Wykaz wybranych preparatów biostymulujących w uprawie zbóż

Preparat  i producent lub fi rma  
handlująca Skład preparatu Dawka (jednorazowa) i termin stosowania

ActiCal 
– ARKOP

CaO  – 112 g/l skompleksowany z aminokwa-
sami – 300 g/l

1,5–2 l/ha, w początkowej fazie dojrzałości mlecznej 
ziarniaków zbóż

Activ ProAmin Uprawy 
– ARKOP

Zawiera 17 aminokw. roślinnych; 
5 proc. MgO; 1,8 proc. Fe; 0,72 proc. Mn  
i 0,06 proc. Cu

2–3 l/ha w fazach: krzewienia, strzelania w źdźbło 
i przed wykłoszeniem

AGRO-SORB Folium –
BIOPHARMACO-TECH.

 Aminokwasy – 9,3 proc.,  min. 102 g/l oraz 
B, Mn i Zn

1–2 l/ha, pod ozime jeden zabieg jesienią i dwa 
wiosną, pod jare dwa zabiegi wiosną 

AGRO-SORB L-amino+ 
BIOPHARMACO-TECH.

Naturalne aminokwasy – 5 proc., min. 52 g/l; 
N – 2 proc.; Corg. – 4%

1–2 l/ha, pod ozime jeden zabieg jesienią i dwa 
wiosną, pod jare dwa zabiegi wiosną

Amalgerol 
– FMC

W 1 l  235 g C, jako pożywka drobnoustr. 
glebowych;   mikroel.; esencje; wyciągi 
ziołowe; oleje 

3–5 l/ha. Pod zboża ozime jeden zabieg jesienią i dwa 
wiosną, pod zboża jare dwa zabiegi wiosną. 

Aminocat 30%  
– VITERA POLSKA, Sp.z o.o.

Aminokwasy – 30 proc.; N –  6 proc. oraz 
P2O5 i K2O po 1 proc. 0,3–0,5 l/ha w fazie krzewienia i strzelania w źdźbło

AminoMag Activ 
– ARKOP

MgO – 23 proc.; S – 18,4 proc.; 
aminokwasy roślinne – 0,5 proc.

5–7,5 kg/ha w fazach: krzewienia, strzelania w źdźbło 
i przed wykłoszeniem

Aminoplant 
– ARYSTA

N–8,5 proc., substancja org. 54 proc., w tym 
17,3 proc.  L –aminokwasy oraz 82,7 proc. 
bioaktywne peptydy

1–1,5 l/ha, w dwóch opryskach: w okresie krzewienia 
oraz po 10–15 dniach

Aminopool 70 
– AGROSIMEX

N – 11 proc. Substancja org. 80 proc., z czego 
75 proc. stanowią aminokwasy 

100 g/100 l wody, można łączyć z  pestycydami 
i nawozami dolistnymi

Asahi SL 
– ARYSTA

Para-nitrofenolan sodu – 0,3 proc.;
Orto-nitrofenolan sodu – 0,2 proc.;
5-nitroguajakolan sodu – 0,1 proc. 

 0,6 l/ha. Stosować w warunkach stresowych 
(przymrozki, susze) oraz profi laktycznie 

ASH Krzem plus 
– AGROSIMEX

Si – 2,5 proc.; B – 0,3 proc.; Cu – 0,6 proc.;
 Mn – 0,5 proc.; Zn – 0,6 proc.

0,5 l/ha.  Jesienią w fazie 3–4 liści, wiosną 2-krotnie 
w okresie wegetacji 

ASX Tytan plus 
– AGROSIMEX B – 2 proc.; Ti – 0,6 proc. 0,2 l/ha. Jesienią w fazie 3–4 liści, wiosną 3-krotnie 

w okresie wegetacji 

Elvita Amino 
– ELVITA

Aminokwasy; N – 8 proc.; C – 23,5 proc.; 
materia organiczna – 47 proc. 2–2,5 l/ha w sezonie wegetacyjnym

FoliQ Aminovigor lub Ascovigor – 
AGRII POLSKA 

Aminokwasy lub  wyciąg z alg morskich  plus 
mikroelementy

2–3 l/ha, oprysk roślin jesienią oraz wielokrotnie  
wiosną do fazy kłoszenia

Germinator SL 
– NATURALCROP POLAND 

Płynny koncentrat aktywnych kwasów 
huminowych oraz makro- i mikroelementów;  
C>5,5 g/l

Od 5 do 15 l/ha, doglebowo w okresie do trzech dni 
po siewie

Humicraft Liquid
– AGROSIMEX

Kwasy humusowe-10%; alginat potasu-10%; 
aminokwasy – 10%; K2O – 3%; Fe – 0,3%

1 l/ha, oprysk co 14–21 dni, wielokrotnie w okresie 
wegetacji

Humus UP
 - EKODARPOL

Próchnica pok.;  promieniowce; enzymy; 
bakterie; grzyby Wielokrotnie w okresie wegetacji w 5 proc. stężeniu

Immuno Activ Si 
– ARKOP N – 3 proc.; K2O – 12 proc.; SiO2 – 20 proc. 0,5 l/ha, oprysk w fazie krzewienia i strzelania 

w źdźbło

Kelpak 
– CHEMIROL

Ekstrakt z alg zawierający hormony roślinne: 
auksyny i cytokininy 2 l/ha, oprysk od fazy 4 liści do fazy krzewienia

Plonar Active 
– EKODARPOL

Materia org. – 35 proc.; kwasy humus. – 
65 proc.; P2O5  – 3,5 proc.; K2O – 6,5 proc.; 
CaO – 9 proc. i: Mg, S, Cu, Zn, Mn, B, Fe, Mo

Doglebowo, przed uprawkami  przedsiewnymi, 
w dawce 60 kg/ha

Plonochrony: zasadowy, P, K, 
mikroel., kompletny 
– EKODARPOL

Zawierają kompleks humusowy oraz 
podwyższoną zawartość odpowiednich 
makro- i mikroel.

Oprysk roślin w 2 proc. stężeniu w różnych 
(podanych na etykiecie preparatu) fazach wegetacji   

Rooter 
– ARYSTA

Ekstrakt z alg zawierający hormony roślinne 
oraz 13 proc. P2O5 i 5% K2O

1 l/ha, zalecane 1–2 zabiegi od fazy 3 liści do końca 
krzewienia

Tytanit 
– INTERMAG Ti – 0,8 proc. Przeciętnie 0,2 l/ha, podczas wzrostu
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nów roślinnych. Aminokwasy stymu-
lują ponadto przebieg wielu procesów 
biochemicznych zachodzących w ro-
ślinie, jak syntezę chlorofi lu i związa-
ną z tym produkcję cukru w procesie 
fotosyntezy, także tworzenie organów 
generatywnych: kwiatów, owoców 
i nasion. Poza tym zabezpieczają ro-
śliny przed stresem wodnym (suszą) 
i termicznym (przymrozkami), uła-
twiają regenerację uszkodzeń oraz 
wzmacniają odporność na choroby. 
W konsekwencji zwiększają kondycję 
i witalność roślin, co przekłada się 
wzrost plonów i poprawę ich jakości.

Innego rodzaju preparaty to wycią-
gi z alg morskich, w których znajdują 
się hormony roślinne, aminokwasy, 
składniki mineralne i inne substan-
cje, stymulujące proces fotosyntezy 
oraz transport składników mineral-
nych i asymilatów w roślinie. Polecać 
je można w różnych uprawach, ale 
szczególnie korzystny wpływ wywie-
rają   w ozimych formach zbóż i rzepa-
ku, zarówno w okresie jesiennym, jak 
też wiosennym. Na uwagę zasługują 
też preparaty zaliczane do środków 
ochrony roślin, głównie grzybobój-
cze, a przy tym wykazujące funkcje 
biostymulujące, np. triazole. Polecane 
w okresie jesiennym i wiosennym na 
rzepak, wzmacniają system korzenio-
wy, zwiększają odporność na mróz 
i suszę oraz ograniczają nadmierny 
wzrost. Jednocześnie zabezpieczają  ro-
śliny przed groźnymi chorobami grzy-
bowymi. Podobnie oddziałują nawozy 
dolistne lub doglebowe, zawierające 
przyswajalne związki krzemu. Do kla-
sycznych biostymulatorów, obecnych 
od wielu lat na polskim rynku, należy 
także: Asahi SL, Kelpak oraz Tytanit.

W ofercie handlowej znajdują się 
też preparaty poprawiające właściwo-
ści fi zyczne, chemiczne i biologiczne 
gleb, a w konsekwencji stymulujące 
wzrost i rozwój roślin. Preparaty te 
zawierają z reguły kwasy humusowe 
(szczególnie pożądane) i fulwowe, 
czyli główne składniki próchnicy gle-
bowej, niekiedy też inne substancje, 
w tym składniki pokarmowe. Oddzia-
łują próchnico- i strukturotwórczo, 
a przy tym stabilizują (utrzymują) 
na pożądanym poziomie odczyn gle-
by. Poza tym stymulują rozwój ko-
rzystnych dla właściwości żyznej 
i urodzajnej gleby mikroorganizmów 
(bakterii, promieniowców, grzybów), 
a także dżdżownic. Związki próch-

niczne wykazują poza tym bardzo wy-
soką pojemność wodną, dzięki czemu 
zatrzymują w formie łatwo dostępnej 
dla roślin, nawet pięciokrotnie więcej 
wody niż same ważą. Ma to szczegól-
ne znaczenie na lekkich, piaszczy-
stych glebach, gdzie niedobór wody 
w okresie wegetacji roślin jest głów-
nym czynnikiem ograniczającym plo-
ny. Związki próchniczne wykazują 
przy tym szczególnie wysoką zdol-
ność sorpcyjną, kilkakrotnie większą 
niż mineralny kompleks sorpcyjny 
gleb. Mają więc możliwość zatrzymy-
wania (sorbowania) dużej ilości skład-
ników pokarmowych wnoszonych do 
gleby w nawozach mineralnych. Dzię-
ki temu zapobiegają również ich stra-
tom w wyniku wymywania lub prze-
chodzenia w formy trudno dostępne 
dla roślin. Kwasy humusowe zawarte 
w tego typu preparatach zalecane są 
głównie do stosowania doglebowego 
w formie oprysku, przed wysiewem 
nasion lub zaprawiania (moczenia) 
systemu korzeniowego rozsady, przed 
jej wysadzeniem w pole. 

Wprawdzie nie wszystkie zamiesz-
czone w tabeli preparaty można za-
liczyć do klasycznych biostymulato-
rów, ale zarówno producenci, jak i fi r-
my handlujące nimi, często określają 
je tym mianem, bądź sugerują takie 
oddziaływanie na rośliny. W związku 
z tym warto porównać zakupiony pre-
parat z innym, dotychczas stosowa-

nym w gospodarstwie. Celowe byłoby 
też pozostawienie części łanu roślin 
bez zabiegu, jako tzw. obiekt kontrol-
ny, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy pewni 
jego efektu plonotwórczego. Niektóre 
preparaty są bowiem dość drogie, ich 
cena w przeliczeniu na 1 ha kształtuje 
się powyżej 150 zł. Jeśli jednak przy-
niosą korzystny efekt plonotwórczy, 
wydana kwota powinna zrekompen-
sować poniesione nakłady. Dlatego za-
chęcamy do tego typu eksperymentów 
na swoich polach. W załączonej tabeli 
podano jednorazową dawkę i termin 
(fazę rozwojową rośliny) aplikacji 
preparatu na zboża, jednak z reguły 
są one uniwersalne, polecane rów-
nież pod inne rośliny uprawne, choć 
wówczas w innych dawkach i termi-
nach. W przypadku upraw marginal-
nych, zlokalizowanych na niewielkiej 
powierzchni w skali kraju, nie są po-
dawane szczegółowe dane odnośnie 
ich stosowania. Warto się wówczas 
skontaktować z producentem prepa-
ratu, ewentualnie samemu ocenić ich 
efekt  na części swego pola, by w na-
stępnych latach z pełną świadomością 
podejmować decyzję o celowości ich 
stosowania.

prof. dr hab. Czesław Szewczuk
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie
dr inż. Marzena Tomaszewska  

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Chełmie

Niekiedy preparat oddziałuje z pozoru  
rewelacyjnie na rośliny, co uwidacznia się 
w postaci zwiększonej biomasy, a przy tym 
intensywnej zieleni części nadziemnej. Jednak 
widoczny wizualnie zewnętrzny efekt nie 
zawsze przekłada się na zwiększony plon części 
użytecznych dla rolnika.
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Substancja organiczna odgrywa 
ogromną rolę w kształtowaniu 

żyzności gleby. Poprawia jej struktu-
rę, zwiększa zdolność zatrzymywa-
nia wody, intensyfikuje aktywność 
biologiczną itd. Z uwagi na to wszech-
stronne oddziaływanie, nawożenie 
organiczne jest potrzebne i zalecane 
na wszystkich glebach, a w szczegól-
ności wymagają go gleby lekkie 
o małej zawartości próchnicy. Potrze-
ba systematycznego stosowania 
nawozów organicznych wynika stąd, 
że zachodzące nieustannie procesy 
mineralizacji powodują ubytek 
związków próchnicznych z gleby. 
Procesom rozkładu materii organicz-
nej sprzyja intensywna uprawa roli 
z napowietrzaniem gleby, zwłaszcza 
orka. Zmniejszenie zawartości mate-
rii organicznej skutkuje obniżeniem 

sprawności gleby i jej urodzajności. 

Czym nawozić?
Najbardziej wartościowym nawo-

zem organicznym jest obornik, ale jego 
dostępność jest coraz mniejsza z uwagi 
na postępującą koncentrację produkcji 
zwierzęcej i zmiany w technologii 
chowu zwierząt. W puli tzw. nawozów 
naturalnych zwiększa się  natomiast 
udział gnojowicy, ale właściwości tego 
nawozu są bardziej zbliżone do nawo-
zów mineralnych, zaś ilość wnoszonej 
materii organicznej jest znacznie 
mniejsza niż w oborniku.  

Koniecznym staje się zatem 
poszukiwanie alternatywnych źródeł 

materii organicznej. Jednym z nich 
mogą być pozostałości z produkcji 
biogazu w biogazowniach rolniczych. 
Tak zwany poferment oryginalnie ma 
postać płynną, a jego wartość nawo-
zową można porównać do gnojowicy. 
Płynny poferment musi być zagospo-
darowany lokalnie, gdyż transport 
dużej ilości masy na dalsze odległo-
ści nie jest ekonomicznie uzasadnio-
ny. Dlatego też w niektórych bioga-
zowniach poferment jest poddawany 
procesowi separacji na frakcję stałą 
i płynną. Stała frakcja pofermentu 
ma wartość podobną  do obornika 
jakkolwiek zawiera mniej potasu. 
Składnik ten rozpuszczony w wodzie 
pozostaje w oddzielonej frakcji płyn-
nej. Odseparowana płynna frakcja 
pofermentu może być porównana do 
gnojówki, tj. szybko działającego 

nawozu azotowo-potasowego. Sepa-
racja pofermentu ułatwia transport 
jego frakcji stałej na większe odległo-
ści.  

Coraz bardziej znaczącym źró-
dłem materii organicznej stają się 
różnego rodzaju komposty. Jest to 
efektem zmiany przepisów związa-
nych z gospodarką odpadową, które 
uniemożliwiają deponowanie odpa-
dów organicznych na wysypiskach 
i wymuszają ich recycling. Komposty 
są najczęściej wytwarzane z odpa-
dów tzw. zielonych czyli trawy, liści, 
fragmentów roślin itp. pochodzących 
z selektywnej zbiórki odpadów. 
Pewien udział w kompostowanej 

masie mogą mieć odpady kuchenne 
lub inne odpady z przetwórstwa żyw-
ności. 

W ostatnich latach zwiększa się 
także oferta  produktów powstają-
cych w wyniku przetwarzania osa-
dów ściekowych. Najczęściej stoso-
wanymi metodami uzdatniania osa-
dów jest kompostowanie z dodatkiem 
słomy lub innych materiałów struk-
turalnych, higienizacja z zastosowa-
niem wapna palonego lub przetwa-
rzanie termiczne (suszenie przy 
pomocy wysokiej temperatury zapew-
niającej higienizację osadu oraz gra-
nulacja).  

Stosowanie substancji odpado-
wych w rolnictwie może budzić 

Nawożenie organiczne
Okres po żniwach to pora na przygotowania do zasiewów 
roślin następczych. Jednym z ważniejszych etapów 
przygotowania gleby jest nawożenie organiczne.

Stała frakcja pofermentu ma wartość 
podobną  do obornika jakkolwiek zawiera 
mniej potasu. 

Kompostowanie tlenowe obornika
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pewne obawy jednakże trzeba pamię-
tać, że produkty nawozowe pozyski-
wane z legalnego źródła spełniają 
standardy bezpieczeństwa dla środo-
wiska, zdrowia ludzi i zwierząt. 
Legalnym źródłem są producenci, 
którzy uzyskali pozwolenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowa-
dzenie do obrotu nawozu lub środka 
poprawiającego właściwości gleby, 
zgodnie z obowiązującą ustawą 
o nawozach i nawożeniu. Pozwolenie 
jest udzielane na podstawie pozy-
tywnych wyników badań danego 
produktu, przeprowadzonych przez 
upoważnione jednostki naukowo-ba-
dawcze. Planując zakup kompostu 
lub innego środka  należy upewnić 
się, czy jego wytwórca posiada sto-
sowne pozwolenie. Każdy nawóz lub 
środek wprowadzony do obrotu 
zgodnie z obowiązującą procedurą 
jest zaopatrzony w  instrukcję stoso-
wania, która określa, pod jakie rośli-
ny, na jakich glebach, w jakich daw-
kach, w jakich terminach i jaką meto-
dą możemy go stosować oraz w jakich 
warunkach przechowywać.      

Produkty nieposiadające stosow-
nego pozwolenia nie są w świetle 
przepisów o nawożeniu ani nawoza-

mi, ani środkami poprawiającymi 
właściwości gleby. Mogą być wyko-
rzystane w rolnictwie, ale jako odpa-
dy, na warunkach określonych 
w przepisach Ministra Środowiska   

W jakich dawkach?
Mając na względzie bardzo 

korzystne kompleksowe odziaływa-
nie materii organicznej na właściwo-
ści gleby, można byłoby powiedzieć, 
że nawozów organicznych nigdy nie 
za dużo. Jednakże   czynnikiem ogra-
niczającym ich dawki są składniki 
pokarmowe roślin, w szczególności 
azot i fosfor. Racjonalne zarządzanie 
tymi składnikami ma ogromne zna-
czenie z uwagi na: 
• efekty produkcyjne – nadmiar lub 

niedobór może ograniczać plono-
wanie  

• skutki środowiskowe – nadwyżka 
przyczynia się do zanieczyszcze-
nia wód

• wyniki ekonomiczne – zastosowa-
ne w zbyt dużych dawkach skład-
niki ulegają stratom.   
Aby zoptymalizować zarządzanie 

nawozami, tj. zwiększyć ich efektyw-
ność i ograniczyć straty, zaleca się 
sporządzenie planu nawożenia. 
W gospodarstwach z produkcją zwie-
rzęcą pierwszym etapem planowania 
jest określenie ilości wytworzonych 
nawozów naturalnych. Nawozy te 
należy rozdysponować na użytki 
rolne zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, aby zweryfikować, czy 
cała pula nawozów może być wyko-
rzystana w gospodarstwie czy też 
pozostają nadwyżki, na które należy 
poszukać nabywcy. W przypadku 
gospodarstw, które nie posiadają wła-
snych lecz nabywają nawozy  lub 
odpady organiczne do wykorzystania 
rolniczego, plan nawożenia umożli-
wi oszacowanie potencjalnego zapo-
trzebowania na te środki. 

Dla kogo plan nawożenia? 
Zgodnie z ustawą prawo wodne 

i tzw. programem azotanowym, opra-
cowanie planu nawożenia jest obo-
wiązkiem dla: 
1. gospodarstw o powierzchni prze-

kraczającej 100 ha użytków rol-
nych lub 50 ha tzw. upraw inten-
sywnych 

2.  gospodarstw utrzymujących zwie-
rzęta w liczbie większej niż 60 
DJP 

3. podmiotów prowadzących chów 
lub hodowlę drobiu powyżej 40 
tys. stanowisk lub powyżej  2000 
świń o wadze ponad 30 kg lub 
750 stanowisk macior. 
Plan nawożenia opracowany dla 

podmiotów wymienionych w pkt. 3 
musi być  zaopiniowany przez okrę-
gową stację chemiczno-rolniczą oraz 
dostarczony wójtowi, burmistrzowi 
lub prezydentowi miasta oraz orga-

Stosowanie obornika musi by zakończone do 
końca października na gruntach ornych i do 
końca listopada na trwałych użytkach zielonych 
lub uprawach wieloletnich.
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nowi Inspekcji Ochrony Środowiska, 
właściwym ze względu na miejsce 
stosowania nawozów. Wszystkie te 
czynności należy wykonać przed 
zastosowaniem nawozów. 

Gospodarstwa o mniejszej skali 
produkcji nie mają obowiązku opra-

cowania planu nawożenia, ale nawo-
zy zawierające azot muszą stosować 
w takich dawkach, by nie przekro-
czyć maksymalnych ilości składnika 
dozwolonych dla danego gatunku 
rośliny uprawnej. W celu sprawdze-
nia, czy warunek ten jest spełniony 
należy zsumować ilości azotu pocho-
dzącego z nawozów organicznych,  
mineralnych i z innych źródeł.        

W przypadku nawozów natural-
nych (obornik, gnojowica, gnojówka) 
określono kryterium limitujące ich 
dawkę. Ilość azotu wnoszona w tych 
nawozach nie może być większa niż 
170 kg N/ha rocznie. Nie oznacza to 
jednak, że w każdych warunkach 
uzasadnione jest zastosowanie mak-
symalnej dawki nawozu. Wielkość 
dawki nawozu naturalnego na kon-
kretnym polu zależy od zapotrzebo-

wania uprawianej rośliny na azot 
oraz dostępności składnika z innych 
źródeł (gleba, resztki pożniwne lub 
produkty uboczne przedplonu, nawo-
żenie mineralne). Plan nawożenia 
sporządzany metodą bilansową 
uwzględnia wszystkie źródła azotu 

w taki sposób, aby ilość składnika 
odpowiadała potrzebom konkretnej 
rośliny. 

W przypadku osadów ściekowych 
wykorzystywanych rolniczo kryte-
rium limitującym jest dopuszczalna 
dawka równa 3 tonom suchej masy 
na 1 ha rocznie. W tym przypadku  
także należy zweryfikować (biorąc 
pod uwagę koncentrację azotu w osa-
dzie), czy zastosowanie dawki mak-
symalnej jest uzasadnione i potrzeb-
ne. Informację o składzie chemicz-
nym osadu musi dostarczyć jego 
wytwórca na podstawie aktualnych 
wyników badań wykonanych przez 
akredytowane laboratorium.  

Planując zastosowanie innych 
nawozów, produktów ubocznych lub 
odpadów, ich dawki także  należy 
ustalić według zapotrzebowania roślin 

na azot. W każdym przypadku  warun-
kiem poprawności planu nawożenia 
jest znajomość składu chemicznego 
substancji stosowanych do nawoże-
nia.   

Kiedy i jak stosować?
Nawozy i środki organiczne najle-

piej jest stosować pod uprawki 
pożniwne lub przedsiewne. Nawóz 
rozrzucony na powierzchni należy 
jak najszybciej wymieszać z glebą, 
aby ograniczyć ulatnianie amoniaku, 
ale także zmniejszyć uciążliwości 
odorowe towarzyszące aplikacji nie-
których substancji. Z tego względu 
najlepszą metodą aplikacji płynnych 
nawozów jest iniekcja pod powierzch-
nię gleby przy pomocy specjalnych 
aplikatorów doglebowych.

Stosowanie obornika musi być 
zakończone do końca października na 
gruntach ornych i do końca listopada 
na trwałych użytkach zielonych lub 
uprawach wieloletnich. Dla gnojowi-
cy i gnojówki terminami granicznymi 
są odpowiednio 20 października 
i 31 października. Na obszarach 
o krótszym okresie wegetacji datą gra-
niczną dla  aplikacji płynnych nawo-
zów jest 15 października, a na tere-
nach o wydłużonym okresie wegeta-
cyjnym – 25 października (szczegóły 
w programie azotanowym).  

Aplikacja innych substancji 
i nawozów musi być wstrzymana, 
gdy gleba jest nadmiernie uwilgot-
niona lub zamarznięta albo pokryta 
śniegiem. 

Wszystkie wykonane zabiegi zwią-
zane z nawożeniem muszą być udoku-
mentowane (dotyczy to wszystkich 
gospodarstw o powierzchni użytków 
rolnych powyżej 10 ha lub obsadzie 
zwierząt powyżej 10 DJP). Dokumenta-
cja obejmuje:  terminy aplikacji, rodza-
je i dawki nawozów oraz ilości azotu 
w każdym z nich, dla każdego pola 
w gospodarstwie. Udokumentowane 
nawożenie azotem nie może być więk-
sze niż to wynika  z planu nawożenia 
lub maksymalnych dawek azotu (poda-
nych w programie azotanowym).      

dr Tamara Jadczyszyn 
Instytut Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa -– PIB
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia

Planując zastosowanie innych nawozów, produktów 
ubocznych lub odpadów, ich dawki także  należy 
ustalić według zapotrzebowania roślin na azot. 

Opracowano w ramach zadania 1.6 Programu Wieloletniego IUNG-PIB
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Na co zwrócić uwagę 
wybierając wapno 
nawozowe?

Parametrem, który decyduje 
o szybkości wejścia w reakcję che-
miczną wapna z substancjami che-
micznymi gleby jest reaktywność. To 
waśnie na nią powinniśmy zwrócić 
uwagę wybierając odpowiednie 
wapno. Zależy ona od jakości, czyli 
ilości węglanu wapnia (CaO) znajdu-

jącego się w nawozie, stopnia zmiele-
nia, czyli powierzchni ziaren, które 
stykają się z roztworem glebowym, 
wilgotności gleby oraz odpowiednie-
go wymieszania z glebą. Wysoka 
jakość plus pylista forma sprawiają, 
że reaktywność wapna nawozowego 
Gruntcal wynosi 100%. Wszystko 
przez dużą powierzchnię styku ze 
związkami chemicznymi roztworu 
glebowego, która pozwala szybko 

wejść w reakcję chemiczną i zapo-
czątkować proces odkwaszania 
gleby. 

Reaktywność wapna nawozowego 
Gruntcal wynosi 100%. 

Pylista forma wapna 
nawozowego

Przy uwzględnieniu zmian klima-
tycznych i coraz częściej występują-
cych w Polsce suszach, pylista forma 

Wapnowanie to fundament
Uwarunkowania klimatyczne i geologiczne Polski powodują, 
że zakwaszenie gleb jest zjawiskiem naturalnym i tylko od nas 
zależy, jak ten problem rozwiążemy w naszym gospodarstwie. 



wapna jest niezwy-
kle ważna. Dlacze-
go? Ponieważ zbry-
lone formy wapna 
nawozowego bardzo trudno reagują 
chemicznie, a ich powierzchnia styku 
z roztworem glebowym jest bardzo 
mała. Gdy dodamy do tego suszę 
w okresie wysiewu, możemy mieć 
pewność, że większość nawozu prze-
leży w glebie do roku następnego, 
a my nie uzyskamy zamierzonego 
efektu wapnowania gleby. 

Wapno pyliste wymaga dokładne-
go pokrycia powierzchni gleby, służy 
do tego specjalistyczny sprzęt ograni-
czający unoszenie się cząsteczek 
wapna z prądami powietrza. Usługi 
tego rodzaju już od wielu lat bardzo 
solidnie wykonują rolnicy-przedsię-

biorcy związani z Kopalnią Wapie-
nia „Czatkowice”. Efekty ich pracy 
możemy oglądać na wielu mało-
polskich, śląskich i podkarpac-

kich polach. Najlepszym termi-
nem do wykonania zabiegu wap-

nowania gleby jest okres pożniwny. 
Ściernisko wraz z dobrze rozdrobnio-
ną słomą doskonale nadaje się na 
wykonanie tego zabiegu. Wapno 
nawozowe uaktywni bakterie glebo-
we odpowiedzialne za asymilację 
azotu atmosferycznego i poprawi 
rozkład słomy, a kolejne uprawki 
dobrze wymieszają nawóz z glebą.

Dofi nansowanie 
do wapnowania

Bardzo dobrą porą na pobranie 
prób glebowych jest jesień. Wyczer-
pana gleba pokaże, jaki jest stan 
makroskładników: magnezu, potasu, 
fosforu i tak istotnego pH. Analizę 
taką można wykonać w każdej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej. Raport z wyko-
nanej analizy gleby jest podstawą 
starania się o przyznanie dotacji do 

wapnowania gleb z programu „Ogól-
nopolski program regeneracji środo-
wiskowej gleb poprzez ich wapnowa-
nie”. 

Dbanie o prawidłowy poziom pH, 
poprzez cykliczne wapnowanie gleb, 
to budowanie solidnego fundamentu 
pod przyszłe plony przy jednocze-
snym ograniczaniu ryzyka produk-
cyjnego naszego gospodarstwa.
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Reaktywność wapna nawozowego 
Gruntcal wynosi 100%. 



Mimo że targi AGROTECH w Kielcach formalnie nie 
odbyły się, kapituła przyznająca nagrody wyróżniła 
kilka ciekawych produktów wcześniej zgłoszonych do 
konkursu. Wśród nich znalazł się innowacyjny nawóz 
o najwyższej zawartości wapnia i magnezu SuperMag 
Wapno Magnezowe Granulowane, produkowane przez 
firmę POLCALC z Łodzi. 

SuperMag wprowadziliśmy na rynek w 2018 roku, 
tak naprawdę za sprawą naszych klientów. Uznali oni 
bowiem, że potrzebują podobnego w działaniu do Polcalc 
III Generacji wapna, ale z domieszką magnezu. 
Żeby stworzyć ten produkt poświęciliśmy pięć lat 

pracy i badań. Otrzymaliśmy nawóz idealny w swojej 
strukturze i formie chemicznej. O reaktywności decy-
duje zmielenie i późniejsze granulowanie. Pod wzglę-
dem chemicznym każde wapno jest prawie jednakowe. 
To późniejsza obróbka przesądza o jego skuteczności 
jako nawozu. 

Ale podobnych nawozów na rynku jest całkiem 
sporo. Czym różni się SuperMag od innych tego typu 

produktów? 
Rzeczywiście nawozy o podob-

nym składzie chemicznym możemy 
znaleźć u wielu producentów. Pro-

blem pojawia się, gdy zweryfi-
kujemy możliwość pobierania 
przez rośliny poszczególnych 
składników chemicznych 

w nich zawartych. Nie jest 
wielką sztuką stworzyć pro-

dukt z odpowiednią zawartością 
magnezu. Dużo trudniej sprawić, 
żeby był on w łatwy sposób przy-
swajany przez rośliny. Nam się to 
udało. 

SuperMag – bo tak nazwaliśmy 
nowy nawóz – ma 30,8% tlenku 
wapnia i 20% magnezu. Stworzyli-
śmy nawóz magnezowo-wapienny 

w formie w 100% reaktywnych granulek. Dzięki tak 
wysokiej reaktywności SuperMag bardzo szybko odkwa-
sza glebę. Już w pierwszym roku udało nam się sprzedać 
około 20 tysięcy ton nawozu, a w tym roku mimo pande-
mii sprzedaż stale rośnie. Dla rolnika ważne jest też to, 
że sprzedajemy go w formie granulowanej, dzięki czemu 
łatwo się wysiewa. 
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Rozmowa 
z Sewerynem Rzepeckim, 
prezesem fi rmy Polcalc sp. z o.o. 
w Lubieniu Kujawskim

Dwa kroki przed konkurencją



55

Nawóz ma jeszcze jedną specyficzną cechę – wchła-
nia się do gleby nawet przy małej ilości opadów. Mogli-
śmy to zaobserwować w czasie tegorocznej wiosennej 
suszy.  

Polcalc istnieje na rynku zaledwie 10 lat a już zajmuje 
znaczące miejsce wśród producentów nawozów wap-
niowych.

Powstaliśmy w 2009 roku. Nie mieliśmy ani wiel-
kich kapitałów, ani wsparcia zagranicznych firm. Mieli-
śmy natomiast pomysł, klarowną wizję i silną motywa-
cję, aby zbudować w Polsce firmę, która szybko zdobę-
dzie dominującą pozycję na rodzimym rynku nawozów 
wapniowych. Brakowało nam wówczas tylko jednego – 
nowoczesnego zakładu produkcyjnego, pozwalającego 
na pogodzenie wysokiej wydajności i najwyższej jako-
ści produktu. 

Po długich analizach nasz wybór padł na strefę 
przemysłową w Lubieniu Kujawskim – tu właśnie 
wybudowaliśmy naszą fabrykę. Jednocześnie z praca-
mi budowlanymi prowadziliśmy intensywne działania 
laboratoryjno-wdrożeniowe. Poszukiwaliśmy najlep-
szych surowców dostępnych w Polsce, optymalnych 
receptur technologicznych, a jednocześnie prowadzili-
śmy prace nad ich zastosowaniem w produkcji maso-
wej.

Rok 2013 był chyba najważniejszy w dotychczaso-
wej działalności Spółki. Wówczas po raz pierwszy 
wprowadziliśmy na rynek Polcalc III Generacji – unika-
towy preparat wapnujący o granulowanej strukturze. 
Nie ma wątpliwości, że Polcalc III Generacji okazał się 
przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Dziś w Lubieniu 
Kujawskim produkujemy około 200 tysięcy ton tego 
produktu rocznie, co plasuje naszą Spółkę na pozycji 
lidera rynku wapna granulowanego w Polsce.

Czas pandemii nie jest najlepszym momentem do 
wprowadzania nowych produktów na rynek. Mimo to 
można już kupić nowy produkt z logo Polcalc – wapno 
granulowane bi calc+.  

Tak, w tym roku ruszyliśmy z produkcją nowego 
nawozu, innowacyjnego na skalę Polski, który oprócz 
wapna posiada w swojej strukturze kwasy humusowe 
i trzy rodzaje bakterii z rodziny Bacillus (Subtilis, 
Megaterium i Azotofixans). Na polskim rynku są oczy-
wiście podobne produkty, ale nie mają tak bogatej 
flory bakteryjnej. W sprzedaży produkt pojawił się na 
wiosnę i już wiemy, że został zaakceptowany przez 
rolników. Nadaje się on głównie pod produkcję 
warzywniczą, ale na pewno będzie przydatny również 
dla dużych gospodarstw z niezbyt dobrą strukturą 
gleby. Wydaje się nam, że może spełnić rolę substytutu 
obornika. 

Jeśli chodzi o gleby, nasze rolnictwo boryka się 
z dwoma problemami: degradacją chemiczną związa-
ną z wielkim zakwaszeniem gleb oraz mikrobiologicz-
ną, czego przyczyną jest odchodzenie od stosowania 
obornika. Bi calc+ jest odpowiedzią na oba zagroże-
nia. Z jednej strony nawóz stabilizuje odczyn gleby, 
a z drugiej strony wzbogaca ją w pożądane szczepy 
bakterii. 

SuperMag – Zwycięzca Złotego 
Medalu targów Agrotech Kielce 
2020 
Innowacyjny na polskim rynku 
nawóz wapniowo-magnezowy 
CaCO3  – 55%, MgCO3 – 42% 
Zawiera cenne dla roślin 
makro i mikroelementy (B, Zn, 
Mn, Mo, Fe, Cu) 
Reaktywność 100%, produkt 
całkowicie przyswajalny 
przez glebę i rośliny. Błyska-
wicznie podnosi pH gleby i popra-
wia jej strukturę. Magnez zwiększa 
przyswajalność makropierwiastków, powodując znaczący wzrost 
plonów roślin uprawnych. Produkowany w ekologicznej techno-
logii – bez użycia klejów i innych ulepszaczy. Oferuje możliwość 
zastosowania pogłównego w systemie całorocznym.

Polcalc III generacji
Wielkość pojedynczych 
ziaren nie przekracza kilku 

mikronów. W następ-
stwie skomplikowanego 
procesu produkcji poje-
dyncze mikro-cząsteczki 
łączone są w niewielkie 
granulki. Dzięki temu 
ich rozsiewanie  jest 
bardzo proste, podobnie 
jak innych nawozów 
granulowanych. Wysoka 

reaktywność preparatu powoduje, że 
w nawilgoconym środowisku gleby 
granulki szybko rozpadają się i uwalniają 
dobroczynny wapń. 

Bi calc+
Obecny na rynku od tego roku. 
Innowacyjne granulowane 
wapno węglanowe wzboga-
cone o hiperaktywne szczepy 
bakterii Bacillus sp. Nawóz 
produkowany jest z ekstre-
malnie rozdrobnionej mączki 
wapiennej (93–98% CaCO3), 
w której aż 50 % cząstek ma 
średnicę mniejszą niż 0,02 
mm. Stopień rozdrobnienia 
mączki wpływa na aktyw-
ność chemiczną i szybkość 
rozpuszczenia w środowisku glebowym. Cechą 
absolutnie innowacyjną jest zawartość w nawozie skoncentrowa-
nej kultury bakterii Bacillus sp. Mikroorganizmy te przyspieszają 
procesy rozkładu substancji organicznej na prostsze związki 
dostępne dla roślin oraz wzmacniają odporność roślin na choroby 
powodowane przez grzyby i bakterie.
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Czy pandemia bardzo przeszkadza w promocji nowego 
nawozu?

Bardzo trudno jest prezentować nowy produkt jedynie 
w sieci, ale pocieszamy się tym, że wszyscy działamy 
w takich samych, trudnych warunkach. Rolnik jest bar-
dzo wymagającym klientem, mającym swoje przyzwycza-
jenia i upodobania. Kontakt bezpośredni między produ-
centem a odbiorcą jest więc niezbędny. Ze względu na 
Covid musieliśmy wstrzymać szkolenia prowadzone 
przez naszych dystrybutorów. Mamy jednak pewność, że 
nawet bez nich, pozytywna opinia o bi calc+ rozejdzie 
się wśród rolników tzw. pocztą pantoflową. Dobry pro-
dukt obroni się sam.

Polcalc stał się uznaną marką na rynku nawozów wap-
niowych. Domyślam się, że wasze plany na przyszłość 
też związane będą z tym produktem. 

Nasze najbliższe plany obejmują wejście na całkiem dla 
nas nowy obszar nawozów fosforowo-potasowych. Chce-
my, żeby ta część produkcji stała się „drugą nogą” naszej 
Spółki. Po sąsiedzku realizujemy już nową inwestycję. 
Będą tam produkowane nawozy na bazie polihalitu 
(K2Ca2Mg(SO4)4 · 2H2O). To naturalna skała powstała 
około 260 milionów lat temu na skutek parowania perm-
skich mórz. Polihalit wydobywany jest z warstwy położo-
nej na głębokości około 1000 metrów poniżej dna Morza 
Północnego. Surowiec ten zawiera wysokie stężenia pota-
su, fosforu, siarki, magnezu i wapnia, występujących 
w postaci łatwo rozpuszczalnych i szybko przyswajalnych 
siarczanów. 

Projekt ten jest efektem współpracy brytyjskich, nie-
mieckich, holenderskich i polskich naukowców, agrono-

mów, technologów, rolników i górników. Naszym wspól-
nym celem jest maksymalne wykorzystanie dobroczynnej 
siły polihalitu.

Uruchamiając produkcję korzystamy z doświadczeń 
innych, zagranicznych producentów. Musimy się jednak 
pochwalić, że mamy też swój znaczący wkład technolo-
giczny. W kooperacji z naszymi partnerami udało nam się 
opracować technologię rozpylania tego surowca, dzięki 
czemu nawóz będzie się charakteryzował korzystniejszy-
mi właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Produkt 
pojawi się na rynku pod nazwą GoudenKorrel, co po 
niderlandzku oznacza złote ziarno. 

Nawóz będzie sprzedawany w formie granulowanej. 
Nikt na świecie jeszcze tego nie zrobił. Pokonujemy więc 
kolejną barierę technologiczną.

Kolejny szczebel w rozwoju spółki.
10 lat temu Polcalc III Generacji był produktem inno-

wacyjnym, czymś nowym na rynku. I nadal jest bardzo 
dobry i poszukiwany. Przekonało się do niego setki tysię-
cy rolników, nie tylko w Polsce. Kolejną barierę technolo-
giczną pokonaliśmy, uruchamiając produkcję SuperMag. 
Następny krok to mieszanie wapna z bakteriami w wyra-
finowanym procesie technologicznym. I teraz – zmiana 
surowca – to skok o kilka szczebli do przodu. Pojawi się 
produkt ekologiczny – odpowiednio spreparowana natu-
ralna skała, co ważne, w formie granulowanej. Jesteśmy 
przekonani, że dzięki linii nawozów GoudenKorrel, 
Polcalc stanie się istotnym graczem na ryku nawozów – 
i to tych z najwyższej półki. 

Dziękuję za rozmowę.
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SO3  –  47,0%
K2O  –  13,7%
CaO  –  17,3%
MgO  –  5,41%

P2O5  – 11,4%
K2O  –  22,0%
SO3  –  19,9%
MgO  –  4,0%
CaO  –  14,9%
Na2O  –  1,6%

K2O  –  32,6%
SO3  –  22,6%
CaO  –  9,06%
MgO  –  2,89%

GoudenKorrel ™ to koncepcyjna linia nawozów 
wieloskładnikowych, charakteryzująca się wysoką 
zawartośćcią potasu, fosforu, siarki, magnezu i wapnia. 
Niska zawartość chloru sprawia, że nawóz nie za-
kwasza gleby. Produkt jest prosty w przechowywaniu 
i wysiewie. Gwarantuje skuteczność i łatwość aplikacji. 
Nawóz sprzedawany w formie granulatu.
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Gatunkiem, który coraz częściej 
pojawia się w kręgu zaintereso-

wań przemysłu farmaceutycznego 
i kosmetycznego jest chmiel zwyczaj-
ny, który obfituje w związki biologicz-
nie czynne, takie jak kwasy goryczko-
we, polifenole, czy olejki eteryczne. 
Chmiel znany był w medycynie ludo-
wej przede wszystkim jako środek 
uspokajający i nasenny a także prze-
ciwzapalny oraz wspomagający tra-
wienie. Badania prowadzone w ostat-
nich latach dowodzą jednak, że skład-
niki zawarte w szyszkach chmielu 
wykazują szerszą aktywność biolo-
giczną, przez co w przyszłości poten-

cjalnie mogą stać się nowymi środka-
mi farmakologicznymi.

Chmiel wykorzystywany jest od 
stuleci jako surowiec do produkcji 
piwa. Początkowo jego rola polegała 
na przedłużaniu trwałości napoju, co 
umożliwiało dłuższe przechowywanie 
i transport, a przez to przyczyniało się 
do wzrostu produkcji i rozwoju han-
dlu tym napojem. Obecnie ta pierwot-
na rola chmielu jako środka konserwu-
jącego piwo straciła na znaczeniu. Jest 
on przede wszystkim traktowany jako 
przyprawa nadająca piwu specyficzny 
smak i aromat. Za charakterystyczną 
goryczkę chmielową odpowiadają 

zawarte w szyszkach kwasy goryczko-
we, które są najlepiej poznanymi 
metabolitami wtórnymi chmielu, 
szczególnie w aspekcie ich roli w pro-
cesie warzenia piwa. Zawartość kwa-
sów goryczkowych, a szczególnie frak-
cji alfa kwasów jest ważną cechą jako-
ściową surowca chmielowego, bowiem 
to właśnie na podstawie zawartości 
tych składników jest ustalane dawko-
wanie i sposób chmielenia piwa. Gorz-
ki smak, sprzyjający trawieniu nie jest 
jedyną właściwością, którą można 
przypisać kwasom goryczkowym. 
Ustalono, że wraz z olejkami eterycz-
nymi odpowiadają one za uspokajają-

Chmiel – fabryka leków 
W ostatnich dziesięcioleciach świat nauki skupił się na badaniu 
biologicznych mechanizmów działania roślin leczniczych stosowanych 
od dawna w medycynie ludowej. Zdobyta wiedza stanowi 
podstawę do opracowania nowych suplementów diety, a nawet do 
projektowania nowych leków, zwłaszcza w odniesieniu do najbardziej 
rozpowszechnionych i groźnych chorób naszych czasów, takich jak 
zaburzenia sercowo-naczyniowe, cukrzyca, choroba Alzheimera oraz 
nowotwory.
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ce działanie chmielu.  Ponadto wyka-
zują działanie przeciwzapalne, prze-
ciwnowotworowe, a także wspomaga-
ją trawienie i ograniczają osteoporozę. 
Alfa kwasy stosunkowo łatwo ulegają 
izomeryzacji tworząc izo-alfa kwasy.  
Proces ten zachodzi między innymi 
podczas gotowania brzeczki piwnej. 
Izo-alfa kwasy charakteryzują się bar-
dzo dużym potencjałem przeciwza-
palnym, szczególnie w przypadku sta-
nów zapalnych stawów. Ponadto 
zmniejszają oporność na insulinę, co 
jest niezwykle istotne w leczeniu 
cukrzycy. Badania przeprowadzone 
w Japonii wykazały, że izo-alfa kwasy 
mogą łagodzić zaburzenia metabolicz-
ne prowadzące do choroby wieńcowej 
serca, bowiem obniżają poziom trójgli-
cerydów we krwi oraz podwyższają 
poziom cholesterolu HDL (tzw. dobry 
cholesterol). 

Największe zainteresowanie 
naukowców budzą związki z grupy 
polifenoli, bowiem charakteryzują się 
one bardzo szerokim spektrum aktyw-
ności biologicznej. Polifenole to grupa 
związków o zróżnicowanej budowie 
chemicznej.  Występują one powszech-
nie w roślinach, ale ich skład jest 
zróżnicowany i specyficzny dla 
poszczególnych gatunków.  Charakte-
rystyczne dla chmielu są polifenole 
z grupy prenyloflawonoidów, takie 
jak: ksantohumol oraz jego pochodne: 
desmetyloksantohumol, 8-prenylona-
ringenina i 6-prenylonaringenina.

Głównym prenyloflawonoidem 
chmielu jest ksantohumol, który sta-
nowi od 0,2% do 1,7% suchej masy 
szyszek. Liczne badania laboratoryjne 
ujawniły ogromny potencjał ksanto-
humolu jako środka przeciwnowo-
tworowego. Jego działanie nie ograni-
cza się jedynie do zmniejszania ryzy-
ka rozwoju chorób nowotworowych 
poprzez detoksykację czynników 
rakotwórczych, ale polega też na ogra-

niczaniu wszystkich stadiów rozwo-
jowych nowotworu. Związek ten 
wykazuje szczególną aktywność 
w stosunku do komórek nowotworów 
jajników, piersi, jelita grubego, prosta-
ty, wątroby, płuc, a także białaczki. 
Ksantohumol cechuje się również 
właściwościami przeciwdrobnoustro-
jowymi przeciwko grzybom chorobo-
twórczym, a nawet przeciwko pier-
wotniakom wywołującym malarię 
oraz wirusom, takim jak: wirus zapa-
lenia wątroby typu C i wirus HIV-1. 
Związek ten wykazuje również poten-
cjał do walki z otyłością i cukrzycą, 

bowiem pozytywnie wpływa na meta-
bolizm glukozy i lipidów w organi-
zmie, a także ogranicza rozwój komó-
rek tłuszczowych. Dzięki silnym wła-
ściwościom antyoksydacyjnym oraz 
korzystnemu oddziaływaniu na 
gospodarkę lipidową, ksantohumol 
jest również uważany za perspekty-
wiczny związek w zapobieganiu 
i leczeniu chorób układu krążenia. 
Badania wykazały, że ma on zdolność 

do usuwania wolnych rodników tle-
nowych, a jego aktywność w tym 
zakresie jest większa niż witaminy C 
i witaminy E.  

Ksantohumol jest prekursorem 
8-prenylonaringeniny, która jest uwa-
żana za jeden z najsilniejszych fito-
estrogenów. Wykazano, że nawet 
w dużych dawkach jest dobrze tole-
rowana i szybko wchłaniana, a także 
charakteryzuje się  dobrą stabilno-
ścią  w organizmie. Podczas badań 
klinicznych poprzedzających wpro-
wadzenie na rynek dostępnego już 
komercyjnie preparatu MenoHop®, 

Badania dowodzą, że składniki zawarte w szyszkach 
chmielu wykazują szerszą aktywność biologiczną, 
przez co w przyszłości potencjalnie mogą stać się 
nowymi środkami farmakologicznymi.
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Opracowano w ramach realizacji zadania 1.2 PW IHAR-PIB 
pt. Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja charakterystyka, 

ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych 
oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących.

który jest ekstraktem chmielu wzbo-
gaconym w 8-prenylonaringeninę, 
wykazano u kobiet w okresie meno-
pauzy znaczące zmniejszenie dys-
komfortu i dolegliwości związanych 
z menopauzą. Potencjał estrogenicz-
ny prenyloflawonoidów chmielo-
wych wskazuje na możliwości ich 
wykorzystania jako bezpiecznej i sku-
tecznej alternatywy dla hormonalnej 
terapii zastępczej stosowanej w lecze-
niu symptomów menopauzy, takich 
jak: osteoporoza, uderzenia gorąca, 
czy też bezsenność. 

Wraz ze wzrostem wiedzy na 
temat właściwości leczniczych 
chmielu rośnie zainteresowanie jego 
zastosowaniem poza produkcją piwa. 
Odkrycia naukowe i kliniczne wska-
zują na możliwość szerszego wyko-
rzystania chmielu w przyszłości – 
zarówno w medycynie, jak i żywie-
niu. Ta perspektywa stawia również 
nowe wyzwania przed hodowlą 
chmielu. Poszukiwane są genotypy 
chmielu charakteryzujące się wysoką 
zawartością ksantohumolu, które 
będą mogły być wykorzystane 
w hodowli nowych odmian o wyso-
kiej zawartości substancji farmaceu-
tycznie użytecznych. Źródłem takich 
genotypów może być m.in. kolekcja 
zasobów genowych chmielu, które 
od kilkudziesięciu lat są gromadzone 
i utrzymywane w Instytucie Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa Pań-
stwowym Instytucie Badawczym 
w Puławach.  W latach 2019–2020 
przebadano pod względem zawarto-
ści ksantohumolu 63 odmiany chmie-
lu pochodzące z różnych krajów, 
w tym Polski, Niemiec, Wielkiej Bry-
tanii, Ukrainy, czy Słowenii. Zawar-

tość tego związku w szyszkach bada-
nych odmian była zróżnicowana 
i wahała się od 0,2% do 1,3%. Naj-
wyższą zawartość ksantohumolu 
stwierdzono w szyszkach ukraińskiej 
odmiany ‘Społeczny’ (1,3%) oraz nie-
mieckiej odmiany ‘Taurus’ (1,1%). 
Wśród odmian polskich najwyższą 
zawartością ksantohumolu charakte-
ryzował się chmiel ‘Puławski’ (1,0%), 
nieco niższą koncentrację (0,7–0,8%) 
stwierdzono w szyszkach odmian 
Marynka, Magnat i Sybilla. Najniższą 
zawartością ksantohumolu (około 
0,5%) charakteryzowały się odmiany 
Lubelski i Lomik.

Dotychczasowe badania dowodzą, 
że chmiel zawiera szereg substancji 
o potencjalnym znaczeniu terapeu-
tycznym. W wielu przypadkach pozna-
no nie tylko skuteczność tych substan-
cji w warunkach laboratoryjnych, ale 
też ustalono mechanizm ich działania. 
Niektóre ekstrakty chmielowe są już 
w powszechnym użyciu, w szczegól-

ności te o działaniu uspokajającym 
i estrogennym. Inne można potencjal-
nie wykorzystać, jednak badania in 
vivo w celu potwierdzenia skuteczno-
ści związków aktywnych chmielu 
w organizmach żywych są nadal sto-
sunkowo rzadkie. Obecnie problemem 
nie jest stwierdzenie, czy związki te 
rzeczywiście wpływają na aktywność 
enzymatyczną lub procesy komórko-
we, ale raczej, czy docierają one do 
komórek docelowych w wystarczają-
cym stężeniu i formie, aby osiągnąć 
pożądane efekty. Należy bowiem 
pamiętać, że związki aktywne chmielu 
w organizmie człowieka podlegają 
przemianom, które mogą w znacznym 
stopniu wpływać na ich właściwości. 

dr Urszula Skomra 
dr Marcin Przybyś 

Instytut Uprawy Nawożenia i Glebo-
znawstwa – Państwowy Instytut 

Badawczy w Puławach
Fot. U. Skomra

Odkrycia naukowe i kliniczne 
wskazują na możliwość szerszego 
wykorzystania chmielu w przyszłości – 
zarówno w medycynie, jak i żywieniu.
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Kanały napowietrzające wyposażono w króćce umożliwiające ich 
połączenie za pomocą przewodów elastycznych. Do jednego z króć-

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

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

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

Silosy typu KONSIL 40–200 nie mają ograniczeń konstrukcyjnych co 
do temperatury i wilgotności materiałów w nich składowanych w okre-
ślonych zakresach. Należy jednak rygorystycznie przestrzegać dopusz-
czalnych okresów bezpiecznego przechowywania, ze względu na moż-
liwość pogorszenia jakości materiału, co może prowadzić do tzw. zbry-
lenia ziarna czy nasion, a w konsekwencji do uniemożliwienia rozła-
dunku lub załadunku silosu, powstawania wolnych przestrzeni w mate-
riale itp. Następstwem zbrylenia lub powstania przestrzeni wolnych, 
tzw. jam, w materiale składowanym może być całkowita deformacja 
silosu, równoznaczna z jego nieodwracalnym uszkodzeniem i dyskwa-
lifikująca obiekt do dalszej pracy. 

Silosy lejowe
Silosy typu KONSIL o ładowności od 44 do 312 ton mogą być wyposażone w system 
aktywnej wentylacji, umożliwiający przepływ powietrza przez zgromadzone 
w silosie ziarno. Podstawowym elementem tego systemu są perforowane kanały 
napowietrzające, zamontowane wewnątrz silosu, w jego lejowym dnie.

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

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

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

14
13

Rzepak:
przechowywanie do 6 miesięcy
przechowywanie ponad 6 miesięcy

8
7

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

15,5
14
13Silos lejowy 

KONSIL 40/6



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

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

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

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

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

doprowadzenia materiału składowanego do odpowiednich 
parametrów przechowywania.

Ziarno magazynowane w silosie należy okresowo kon-
trolować poprzez pobranie próbek i poddanie ich badaniu 

wilgotności. W razie konieczności i możliwości, należy 
badać również inne parametry, istotne ze względu na 
warunki przechowywania w silosie.

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

Wojciech Kaszubski
prezes fi rmy KONSIL

Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnicwa 
KONSIL

89-121 Ślesin k. Nakła, ul. Nakielska 10
tel. 52 385 78 59, 573 076 159

www. konsil.pl    e-mail: konsil@interia.pl
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Mechanicy na medal
Znamy najlepszego Mechanika i Młodego Mechanika maszyn rolniczych 
w 2020 roku. Kolejna IX edycja konkursu „Mechanik na Medal” oraz 
VIII konkursu „Młody Mechanik na Medal” organizowanych przez Polską 
Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych została zakończona. 

Polska Izba Gospodarcza Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych od lat reali-

zuje projekty edukacyjne. Konkursy 
są jednym z nich i znakomicie przyję-
ły się zarówno wśród aktywnych 
zawodowo mechaników, jak i uczniów 
szkół średnich, którzy dopiero w przy-
szłości zamierzają wykonywać ten 
zawód. Co roku finały konkursów 
odbywały się podczas wystawy AGRO 
SHOW. Tym razem zarówno cześć 
praktyczna, jak i teoretyczna obu kon-
kursów, odbyła się w Zespole Szkół 
Przyrodniczych w Poznaniu.

Znane powszechnie trudności 
związane z ograniczeniem kontaktów 
oraz przeprowadzaniem imprez zbio-
rowych wpłynęły również na realiza-
cję i przebieg konkursów. Podstawo-
wym wyzwaniem było zorganizowa-
nie wszystkich konkursów w jednym 
miejscu i w przybliżeniu jednym cza-
sie, przy zachowaniu wymogów bez-
pieczeństwa. Zadanie to zostało 
świetnie wykonane, dzięki bardzo 

dobrej współpracy z dyrekcją szkoły.  
Czterech zawodników przystępu-

jących do finału konkursu „Mecha-
nik na Medal” podobnie jak w latach 
ubiegłych musiało rozwiązać test 
składający się z 10 pytań. Pytania 
dotyczyły problemów, jakie mogą 
napotkać mechanicy w codziennej 
pracy, i dotyczyły zarówno zagad-
nień czysto mechanicznych, jak rów-
nież usterek w układzie hydraulicz-
nym, elektrycznym i pneumatycz-
nym. Nie zabrakło również pytania 
z zakresu metrologii. 

W drugiej części konkursu mecha-
nikom przyszło zmierzyć się z trze-
ma zadaniami praktycznymi. Pierw-
sze zadanie dotyczyło identyfikacji 
usterki w ciągniku za pomocą narzę-
dzi diagnostycznych wpiętych do 
sieci CAN.  Drugie i trzecie zadanie 
realizowane było na stanowiskach 
dydaktycznych do nauczania budo-
wy systemów hydraulicznych    
i pneumatycznych. Stanowiska takie 

mogą mechanicy spotkać w trakcie 
zajęć doszkalających. 

Z zadaniami praktycznymi wszy-
scy mechanicy poradzili sobie bez-
błędnie. Zadania testowe sprawiły 
nieco kłopotów, ale należy wziąć pod 
uwagę presję czasu, na jaką zdający 
byli wystawieni. Podsumowując 
i porównując z ubiegłorocznym kon-
kursem, wyniki są zbliżone do 
poprzednich. Ponieważ pytania ukła-
dane przez zespół konkursowy są 
coraz bardziej szczegółowe, należy 
ten wynik uznać za bardzo satysfak-
cjonujący. 

W przypadku konkursu „Młody 
Mechanik na Medal”, przeprowadze-
nie konkursu w jednym miejscu, 
jakim było technikum rolnicze, 
pozwoliło na zwiększenie liczby 
zadań praktycznych. W finale wystą-
piło 9 najlepszych młodych mecha-
ników, uczniów szkół średnich, któ-
rzy wyłonieni zostali spośród niemal 
200 osób. 
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Podobnie jak w przypadku kon-
kursu „Mechanik na Medal” finał 
składał się z dwóch części: testu 
sprawdzającego i zadań praktycz-
nych. Test sprawdzający zawierał 
15 pytań z zakresu programu naucza-

nia w średnich szkołach technicz-
nych o profilu rolniczym. W drugim 
etapie uczniowie mieli do wykonania 
cztery zadania praktyczne. Po raz 
pierwszy pojawiło się zadanie zwią-
zane z hydrauliką siłową realizowa-

ne na stanowisku dydaktycznym. 
Trzeba przyznać, że sprawiło ono 
uczestnikom konkursu najwięcej kło-
potów.  Kilku z uczestników rezygno-
wało z dokończenia zadania. Pozo-
stałe zadania mechaniczne, wykony-
wane były sprawnie i pewnie. Może 
to wskazywać na podnoszenie się 
poziomu wiedzy praktycznej i teore-
tycznej z zakresu typowych zagad-
nień mechanicznych wśród uczestni-
ków konkursów „Młody Mechanik na 
Medal”. Należy przy tym zwrócić 
uwagę na problemy związane    
z realizacją zadania wykorzystujące-
go elementy sterowania hydrauliką 
siłową. Jest to niewątpliwie wyzwa-
nie dla szkół podczas przygotowania 
przyszłych uczestników konkursów.      

Laureaci tegorocznego konkursu 
wraz z Markiem Wiąckiem, który 
będzie reprezentował nasz kraj na 
zawodach EuroSkills w Austrii 
w styczniu, walczyć będą o możli-
wość wyjazdu na zawody World-
Skills do Szanghaju, które odbędą się 
we wrześniu 2021 roku. 

    (HS)
Polska Izba Gospodarcza Maszyn 

i Urządzeń Rolniczych

Marek Wiącek

Laureaci konkursu „Mechanik na Medal” 
1 miejsce – Krzysztof Szostek pracownik fi rmy PHU Perkoz z Brodnicy
2 miejsce – Michał Gużyński z fi rmy PPHU ZIP Agro
3 miejsce – Michał Toczyski z P.W. Księżopolski

Laureaci konkursu „Młody Mechanik na Medal” 
1 miejsce - Paweł Oleszczyk – ZS CKUR w Dobryszycach
2 miejsce – Rafał Piechaczek – ZS w Komornie
3 miejsce – Saławomir Łukomski – ZS Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie
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Źródłem informacji na ten temat 
była konferencja prasowa zorga-

nizowana w trybie online przez firmę 
Claas Polska. Z ramienia organizatora 
obrady poprowadził Andrzej Kul-
czyński, kierownik produktu odpo-
wiedzialny za kombajny i sieczkar-
nie, a efekty produkcyjne zastosowa-
nia nowej technologii przedstawiła 
Renata Gurbowicz, główna hodow-
czyni gospodarstwa Fortune.

Co to jest SHREDLAGE?
SHREDLAGE to pochodząca ze 

Stanów Zjednoczonych technologia 
kondycjonowania kukurydzy na 
kiszonkę. Zastosowanie tej metody 
powoduje intensywną obróbkę mate-
riału i wielokrotnie zwiększa 
powierzchnię sieczki, która przycina-
na jest na wyjątkowo długie fragmen-
ty w przedziale 26–30 mm. Poprawia 
to strukturę kiszonki w żwaczu krowy. 
Dzięki temu większe powierzchnie 
posiekanego materiału zapewniają 
bakteriom większą „powierzchnię 
aktywną” umożliwiającą naruszanie 
komórek roślinnych. Coraz więcej 
gospodarstw w Polsce zaczyna stoso-
wać tego typu kiszonkę. O zaletach tej 
technologii przekonało się gospodar-

stwo  Fortune z Cieszymowa w woje-
wództwie pomorskim. Przeprowadzo-
no tam doświadczenie dotyczące 
żywienia bydła kiszonką z kukurydzy 
zebraną za pomocą tego rozwiązania 
we wrześniu 2019 r. Kiszonkę skar-
miano od początku lutego do końca 
maja 2020 r.

Zgniatacz ziaren 
Corncracker SHREDLAGE

Kondycjonowanie kukurydzy na 
kiszonkę w tej technologii wymaga 
zastosowania zgniatacza ziaren Corn-
cracker SHREDLAGE, oryginalnego 
rozwiązania firmy Claas. Cechą 
szczególną walców zastosowanych 
w tym zgniataczu jest konstrukcja 
płaszczy o specjalnym profilu zębów 
piły, z dodatkowo wyfrezowanym 
rowkiem spiralnym na krawędzi. 
Jeden walec wyposażono w 110, 
a drugi w 145 rzędów zębów. Taka 
konstrukcja umożliwia osiąganie róż-
nych efektów. Najpierw sieczka jest 
rozgniatana z mniejszą lub większą 
intensywnością – zależnie od wielko-
ści szczeliny, którą można regulować, 
podobnie jak ma to miejsce w przy-
padku systemów konwencjonalnych. 
Dodatkowo występuje szczególnie 

intensywny efekt rozcierania, który 
jest możliwy dzięki różnej liczbie 
zębów oraz różnicy liczby obrotów 
wynoszącej 50 procent. Następnie  
łodygi są przeciągane przez rowek 
spiralny na krawędzi poprzedniego 
walca oraz przeciwbieżny rowek spi-
ralny walca tylnego. W ten sposób 
łodygi kukurydzy zostają do pewne-
go stopnia „obrane”, przy czym nawet 
względnie twarda kora lub skórka 
pokrywająca łodygi kukurydzy zosta-
je oddzielona od miękkiego rdzenia. 
W gospodarstwie Fortune do zbioru 

Technologia SHREDLAGE 
zwiększa produkcję mleka
Nawet 2 litry więcej mleka od krowy – to średnia, która wynika 
z zastosowania technologii SHREDLAGE w gospodarstwie Fortune 
w Cieszymowie. W jaki sposób wykorzystanie tej metody zbioru 
przyczynia się do wzrostu produkcji mleka?

W technologii SHREDLAGE sieczkarnia zapewnia bardzo dobre naru-
szenie ziarna oraz wydłużoną obróbkę materiału łodyg. Później, podczas 
trawienia w krowim żołądku, większe powierzchnie posiekanego materia-
łu zapewniają bakteriom większą „powierzchnię aktywną” umożliwiającą 
naruszanie komórek roślinnych. W ten sposób rolnik uzyskuje poprawę 
strawności i skuteczność strukturalną kiszonki kukurydzianej. Zwiększa 
to wydajność mleczną oraz poprawia stan zdrowia zwierząt. 
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kukurydzy na kiszonkę wykorzysta-
no sieczkarnię Claas Jaguar wyposa-
żoną w taki właśnie zgniatacz. Dzięki 
optymalnemu przygotowaniu skrobi 
za pomocą zgniatacza Corncracker 
można zredukować użycie koncen-
tratów paszowych przy zwiększonej 
wydajności mlecznej. Możliwe jest 
również ograniczenie, a miejscami 
nawet wyeliminowanie dodawania 
komponentów o złożonej strukturze, 
takich jak słoma, co przekłada się na 
dalsze potencjalne oszczędności.

Efekty stosowania 
technologii SHREDLAGE

W gospodarstwie Fortune począt-
kowo próba miała być przeprowadzo-
na na dwóch wybranych grupach 
krów mlecznych, lecz rzeczywistość 
zweryfikowała plany i skarmiano 
łącznie cztery grupy. Po kilkunastu 
tygodniach okazało się, że zmiana 
kiszonki spowodowała w grupie wie-
loródek uzyskanie udoju wielkości 58 
kg/szt./dzień. Wcześniej średnia oscy-
lowała w okolicach 54 kg/szt./dzień. 

Na całej analizowanej grupie zwierząt 
od krowy uzyskiwano nawet 2 litry 
więcej mleka. Dzienne pobranie 
suchej masy wzrosło natomiast z 29,5 
kg do 32 kg w najlepszej grupie.

Podczas skarmiania analizowano 
również skład TMR-u (ang. total 
mixed ration – całkowicie wymiesza-
na dawka) z kiszonki SHREDLAGE. 
Sprawdzając go na sitach pensylwań-
skich po zastosowaniu tradycyjnej 
technologii zbioru kukurydzy na 
kiszonkę na górnym sicie uzyskano 
13–15 proc., natomiast po zastosowa-
niu SHREDLAGE znacznie więcej tej 

frakcji – 22–30 proc. 
Jednym z głów-

nych celów wpro-
wadzenia tej techno-
logii żywienia 
w gospodarstwie 
była próba wyelimi-
nowania z dawki 
pokarmowej słomy. 
Podczas czteromie-
sięcznego skarmiana 
w ogóle nie stosowa-
no słomy i nie zano-
towano z tego powo-

du żadnych negatyw-
nych zmian. Nato-
miast po zakończeniu 
próby, ilość pozyski-
wanego dziennie 
mleka zmniejszyła się. 

Wyniki zebrane w gospodarstwie 
Fortune Cieszymowo potwierdzają 
wpływ technologii SHREDLAGE na 
wzrost produkcji mleka oraz wiele 
dodatkowych korzyści i oszczędności 
na dodatkach paszowych i słomie.

Jan Przyrowski
Fot. Claas

Zgniatacz ziaren Corncracker SHREDLAGE Zasada działania zgniatacza ziaren Corncracker SHREDLAGE 

Sieczka kukury-
dziana uzyskana 
w technologii 
SHREDLAGE 

Zbiór kukurydzy na kiszonkę 
sieczarnią Claas Jaguar wy-
posażoną w zgniatacz ziaren 
Corncracker SHREDLAGE
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W lipcowych zbiorach pszenicy 
zadebiutował na polskich 

polach model CH7.70. Zewnętrznie 
praktycznie nie różni się on od przed-
stawiciela tzw. małych CX-ów mode-
lu CX6.90, zasadnicza różnica kryje 
się natomiast we wnętrzu maszyny, 
a konkretnie w konstrukcji zespołu 
omłotu i czyszczenia ziarna, w której 
w miejsce sześcioklawiszowewgo 
wytrząsacza zastosowano dwa 
wzdłużne rotory wydzielające resztki 
ziarna.  

Zespół żniwny
W kombajnie CH7.70 można sto-

sować zespoły żniwne Varifeed o sze-
rokości do 9,15 m, w tym stworzoną 

specjalnie dla tej serii kombajnów 
ich najnowszą wersję o szerokości 
8,53 m. Pochylenie płyty czołowej 
przenośnika pochyłego można regu-
lować mechanicznie, aby zapewnić 
idealne dopasowanie do zespołu 
żniwnego, a tym samym ustawić ide-
alny kąt dla różnych zespołów żniw-
nych, w celu zapewnienia płynnego 
przepływu masy żniwnej przy zbio-
rze każdej uprawy roślinnej i zwięk-
szenia przepustowości. 

Technologia Crossover 
Harvesting

Nowa technologia Crossover 
umożliwia uzyskanie wyższej 
o 25 proc. wydajności omłotu i czysz-

czenia ziarna w porównaniu z kom-
bajnami konwencjonalnymi w tej 
klasie mocy. Dwubębnowa młocar-
nia, o wzmocnionej, wytrzymałej 
konstrukcji, wyposażona w najwięk-
szy w segmencie bęben młócący 
o średnicy 600 mm,  zapewnia dosko-
nałą wydajność. Ogromy bęben wraz 
z łatwym w obsłudze segmentowym 
klepiskiem pozwala osiągnąć naj-
wyższą wszechstronność i szybkie 
przejście ze zbioru jednej rośliny na 
inną w czasie krótszym niż 20 minut. 
Prędkość roboczą bębna można regu-
lować z kabiny za pomocą hydrau-
licznej przekładni bezstopniowej, co 
umożliwia operatorowi w prosty spo-
sób dostosowanie prędkości do upra-

CH7.70 – pierwszy kombajn 
hybrydowy New Holland
CH7.70 – pierwszy kombajn 
hybrydowy New Holland
Tegoroczną nowością w ofercie kombajnów New Holland jest seria maszyn 
hybrydowych CH Crossover Harvesting, w których połączono doskonałą 
technologię separacji ziarna Twin Rotor ze sprawdzoną w praktyce 
i uznaną technologią konwencjonalnego omłotu. 
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wy roślinnej i warunków na danym 
polu. W systemie omłotu zastosowa-
no renomowany system marki New 
Holland, Opti-Thresh, który dostoso-
wuje parametry pracy do stanu upra-
wy roślinnej i jej dojrzałości poprzez 
zmianę położenia tylnego segmentu 
klepiska. Nie są do tego wymagane 
żadne narzędzia. Odsunięcie górnego 
segmentu od bębna sprawia, że pro-
ces omłotu przebiega delikatniej, co 
poprawia jakość słomy.

Zastosowana w kombajnie 
CH7.70 technologia Crossover 
Harvesting łączy w sobie wysoko 
wydajny system oparty na dwóch 
bębnach z renomowaną koncepcją 
Twin Rotor marki New Holland. Sys-
tem Twin Rotor zapewnia najbar-
dziej wydajny w branży i delikatny 
omłot oraz redukcję ilości popęka-
nego ziarna. Specjalnie zaprojekto-
wany system dwóch rotorów o śred-
nicy 21 cali i długości 3,45 m zapew-
nia największy w klasie obszar sepa-
racji o powierzchni około 2,9 m2. 
Przy przejściu ze zbioru jednej upra-

Zespół żniwny Varifeed wyposażono w elastyczne podpory kopiujące, dostosowujące 
go do ukształtowania pola

W hybrydowym zespole omłotowym dwa bębny młócące połączono z dwoma rotora-
mi zastępującymi konwencjonalny wytrząsacz klawiszowy (fot. New Holland)   

Kaskadowy system czyszczenia ziarna, Triple-Clean marki New Holland  zwiększa 
wydajność czyszczenia do 15 proc. (fot. New Holland)

Hybrydowy New Holland CH70.7 
na polskich polach zadebiutował 
w lipcowych zbiorach pszenicy
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wy roślinnej na drugą, w systemie 
wymagane są tylko niewielkie mody-
fikacje. 

Trzykaskadowy system 
czyszczenia  

Wydajność czyszczenia w nowym 
modelu CH7.70 jest idealnie dopaso-
wana do wysokiej przepustowości 
systemu omłotu i separacji. W kom-
bajnie zastosowano unikatowy, 
kaskadowy system czyszczenia ziar-
na Triple-Clean marki New Holland, 
który dzięki wprowadzeniu dodatko-
wej kaskady pośrodku podsiewacza 
zwiększa wydajność czyszczenia do 
15 proc. Dolny przenośnik ślimako-
wy z podwójną spiralą zapewnia 
szybszy transport ziarna do przeno-
śnika ziarnowego, co skutkuje  dal-

W modelu CH7.70 zastosowano renomowany silnik Cursor 9 o mocy 
374 KM (o 34 KM większej niż w modelu CX6.90), aby zapewnić stałą 
moc i ekonomiczną pod względem zużycia paliwa pracę w każdych warun-
kach. Dzięki zastosowaniu opatentowanej, opracowanej przez firmę 
FPT Industrial technologii HI-eSCR 2 spełnia on wymogi normy emisji 
spalin Stage V. Kombajn CH został zaprojektowany z myślą o ułatwieniu 
codziennych prac konserwacyjnych, które ograniczają się do przesmaro-
wania czterech punktów smarowania, a duże drzwi serwisowe na górze 
osłony wylotowej ułatwiają dostęp. Bezobsługowy układ neutralizacji 
spalin i wyjątkowo niskie zużycie paliwa przekładają się na niezwykle 
niskie koszty eksploatacji. 
Standardowo wydłużona, trzyletnia gwarancja (1200 roboczogodzin silni-
ka), która swym zakresem obejmuje silnik, układ przeniesienia napędu 
i układ neutralizacji spalin, oraz długi 600-godzinny okres pomiędzy prze-
glądami dodatkowo redukują koszty eksploatacji kombajnu. 

Komfortowa kabina operatora to standard w wyposażeniu maszyn marki New Holland

Zewnęrtrznie kombajn New Holland CH7.70 praktycznie nie różni sie od modelu 
CX6.90

szym zwiększeniem wydajności 
zespołu. 

Praca na pochyłościach
Model CH7.70 doskonale spraw-

dza się przy pracy na pochyłościach 
dzięki renomowanemu systemowi 
SmartSieve, który automatycznie kom-
pensuje boczne pochylenie do 25 
proc., zapewniając równomierne 
obciążenie sit, a tym samym równo-
mierne czyszczenie ziarna. System 
steruje również pracą sit w zależności 
od prędkości obrotowej wentylatora 
i wielkości ziaren, co zapewnia uzy-
skanie optymalnego kąta ich podrzu-
cania na sicie. Ponadto system Opti-
Fan  automatycznie kompensuje waha-
nia prędkości ziarna na koszu sito-
wym, gdy maszyna pracuje na zbo-
czach. Zmniejsza prędkość wentylato-
ra podczas jazdy pod górę, aby żadne 
ziarno nie zostało utracone z tyłu kom-
bajnu, a zwiększa w trakcie jazdy 
z góry, aby zapobiec przeciążeniu sit. 
Do pracy na stromych stokach prze-
znaczona jest wersja kombajnu Latera-
le. Zastosowano w niej automatyczny 
system poziomowania, który kompen-
suje boczne pochylenie na stokach do 
18 proc. i dzięki temu umożliwia 
utrzymanie wysokiej wydajności przy 
pracy w terenie pagórkowatym. Stano-
wi on uzupełnienie standardowo sto-
sowanych systemów Triple-Clean 
i samopoziomującego się systemu 
Smart Sieve, co zapewnia optymalny 
efekt czyszczenia ziarna przy pracy 
w trudnym terenie.

JP
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W dedykowanym dziennikarzom 
mediów branżowych pokazie 

polowym można było zobaczyć takie 
pozycje z oferty Unii, jak: rozsiewacz 
RCW 120 TD Helix, pług dłutowy 
Harrier H, agregat uprawowy Cross S 
Drive, pług Ibis Vario, siewnik Fenix 
T1000/3, rozrzutnik Apollo 10 pre-
mium oraz opryskiwacz Heron 5027.

Do nawozów pylistych
Do rozsiewania nawozów pyli-

stych jest przeznaczony rozsiewacz 
przyczepiany  typu RCW z belką 
Helix. Do szybkiego załadunku  pneu-
matycznego nawozów pylistych  bez-
pośrednio z cysterny służą dwa przy-
łącza hydrantowe. Jedno z nich  prze-
kierowuje nawóz do przedniej części 

zbiornika, drugie – do tylnej. W trak-
cie pokazu w Osinach wykorzystano 
wapno pyliste Kujawit Premium 
firmy Lafarge, charakteryzujące się 
brakiem zbrylania oraz wysoką reak-
tywnością i dużą skutecznością dzia-
łania.

Kluczowym elementem rozsiewa-
czy  RCW przystosowanych do wysie-
wu wapna  pylistego jest składana 
hydraulicznie niezależnie z lewej 
i prawej strony belka wysiewająca 
Helix. W celu bezpiecznego  wykona-
nia uwroci możliwe jest uniesienie  
ramion belki do pozycji „V”, bez 
potrzeby  składania jej do pozycji 
transportowej.   Napędzane hydrau-
licznie ślimaki  poruszają się z pręd-
kością ok. 160 obr./min,  rozprowa-

dzając nawóz równomiernie na  całej 
szerokości roboczej (9 lub 12 m). 
Zasuwki otworów dozujących umoż-
liwiają ustawienie  ilości dozowane-
go nawozu w taki sposób,  aby jego 
rozkład był równomierny na całej  
szerokości roboczej. Znoszeniu 
nawozu przez wiatr zapobiegają far-
tuchy ochronne, ograniczające 
ponadto pylenie. Na czas  transportu 
można je zwinąć i zabezpieczyć za 
pomocą ekspandera.    

Za kontrolę wszystkich funkcji  
rozsiewacza RCW z belką Helix – od 
utrzymania dawki  wysiewu po ste-
rowanie hydrauliką roboczą – odpo-
wiada komputer SUPERIOR z dużym 
kolorowym wyświetlaczem i intu-
icyjnym ekranem dotykowym. Zale-

Manewry polowe 
z maszynami Unia
Pod takim hasłem na polach doświadczalnych IUNG-PIB w Rolniczym 
Zakładzie Doświadczalnym w Osinach k. Puław specjaliści fi rmy 
Unia zaprezentowali najnowsze osiągnięcia z zakresu nowoczesnego 
nawożenia, uprawy i siewu.

Rozsiewacz RCW z belką Helix umożliwia 
optymalne nawożenie nawozami pylistymi z dużą 
precyzją wysiewu i ograniczeniem pylenia
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cana prędkość robocza rozsiewacza 
wynosi do 12 km/h, co umożliwia 
zwapnowanie w ciągu godziny 
powierzchni rzędu 11–14 ha.

Rozsiewacz RCW z belką Helix 
jest standardowo wyposażony  w tar-
czowy adapter do wysiewu nawozów 
suchych  granulowanych oraz w ada-
pter do wysiewu nawozów o średnim 
zawilgoceniu, co znacznie  zwiększa 
możliwości wykorzystania  maszyny 
w sezonie.

Lekki agregat uprawowo-
siewny

Lekki agregat uprawowo-siewny 
Fenix T10/3 o szerokości roboczej 
3 m składa się z siewnika pneuma-
tycznego nabudowanego na agrega-
cie zębowym, dedykowanym do prac 
w tradycyjnej technologii uprawy 
gleby, lub talerzowym albo aktyw-
nym, zalecanym w technologii 
uproszczonej i bezorkowej. Zastoso-
wany w Fenixie aparat wysiewający, 
napędzany za pomocą układu wał-
ków od koła ostrogowego, umożliwia 
wysiew od 1,8 do 400 kg nasion na 
ha. Wielkość dawki reguluje się, 
przesuwając wałek pobierającego 
nasiona ze zbiornika. Wentylator 

siewnika jest napędzany silnikiem 
hydraulicznym zasilanym z hydrau-
liki ciągnika. Nasiona z rozdzielacza 
trafiają elastycznymi przewodami do 
poszczególnych redlic. W sekcji 
wysiewającej zastosowano redlice 
talerzowe Shell o średnicy talerzy 
300 mm. Uniwersalny siewnik Fenix 
nadaje się do siewu nasion drobnych 
i grubych. 

Z idealną linią orki
W pięcioskibowym pługu obra-

calnym Ibis Vario na szczególną 
uwagę zasługiwało wyposażenie 
w urządzenia rolnictwa precyzyjnego 
dostarczone przez firmę Trimble. 
Zastosowany osprzęt umożliwia 
automatyczne sterowanie rozstawem 
korpusów tak, aby zachować idealnie 
prostą linię orki czy perfekcyjnie 

Pneumatyczne napełnianie zbiornika rozsiewacza RCW wapnem pylistym Kujawit Premium fi rmy Lafarge z cysterny samochodowej

Zastosowane w pługu Ibis Vario urządzenia rolnictwa precyzyjnego umożliwia auto-
matyczne sterowanie, zapewniające utrzymanie prostej linii orki
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zakończyć pracę na nierównych kra-
wędziach pola oraz klinach.

Do zrywania i pogłębiania 
ścierniska

Pług dłutowy Harrier H służy do 
zrywania i pogłębiania ścierniska na 
głębokość do 50 cm. Elementami 
roboczymi agregatu o szerokości 3 m 
jest 5 zabezpieczonych hydraulicznie 
profilowanych zębów, wyposażonych 
w skrzydełka boczne i zakończonych 
dwustronnymi redlicami. Głębokość 
pracy narzędzia jest regulowana 
hydraulicznie. Opcjonalnie pług dłu-
towy Harrier może być wyposażony 
w podwójny wał przeciwbieżny, skła-
dający się w obracające się w prze-
ciwnych kierunkach zębowe wały 
atakujący i gładzący. Do regulacji 
położenia wału służy śruba rzymska.

Do uprawy uproszczonej
Agregat uprawowy Cross S jest 

wyposażony w trzy rzędy zębów CX 
z dłutem napawanym z podcinacza-
mi o szerokości podcięcia 370 mm. 
Zęby mają zabezpieczenie sprężyno-
we Non Stop i dodatkowe śrubą ści-
nającą. Maksymalna głębokość pracy 
narzędzia z zamontowanymi podci-
naczami wynosi 16 cm, po ich zde-

montowaniu – 30 cm. Za zębami jest 
umieszczona jednorzędowa brona 
talerzowa z głęboko uzębionymi 
talerzami w kształcie czaszy. Stan-
dardowo agregat jest wyposażony 
w utrzymujący głębokość pracy 
i zagęszczający glebę wał rurowy 
o średnicy 600 mm. Model prezento-
wany w Osinach był wyposażony 
w dostępny opcjonalnie system 
Drive w postaci wału oponowego, 

którego koła pełnią dwie funkcje: do 
transportu i do pasowego zagęszcza-
nia gleby. W agregacie Cross S Drive 
zastosowano hydrauliczną regulację 
głębokości pracy z systemem zapa-
dek. Wysuwając siłownik, ustala się 
liczbę zapadek jako głębokość robo-
czą, a następnie chowa się go do 
oparcia o zapadki. 

Jan Przyrowski

Opcjonalne wyposażenie w wał oponowy czyni agregat uprawowy Cross S Drive narzędziem półzawieszanym

Ciekawym elementem wyposażenia opcjonalnego pługa dłutowego Harrier H jest 
podwójny wał przeciwbieżny
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Maszyny zielonkowe
Kosiarka dyskowa ze zgniataczem 

pokosu FC 3115 o szerokości roboczej 
3,10 m jest wyposażona w bezobsłu-
gową belkę tnącą OPTIDISC ELITE.  
Maszyna, formująca pokosy o regulo-
wanej szerokości od 1,20 do 2,00 m, 
jest dostępna w dwóch wersjach: D – 
ze zgniataczem palcowym lub R – ze 
zgniataczem walcowym SQUARE-
FLEX. Doskonałe kopiowane terenu, 
równomierny nacisk na podłoże, 
pełną amortyzację i zabezpieczenie 
przeciążeniowe zapewnia system 
LIFT-CONTROL, zintegrowany z pio-
nowynm składaniem maszyny do 
transportu pod kątem 126°.

Ośmiokaruzelowy przetrząsacz 
zawieszany GF 8700 stanowi idealne 
połączenie zwartej konstrukcji maszy-
ny zawieszanej w układzie 3-punkto-
wym i znacznej szerokości roboczej 
wynoszącej 8,70 m. Dzięki takim roz-
wiązaniom, jak krótka belka, zbliżenie 

środka ciężkości do ciągnika o 200 mm 
(w porównaniu z dotychczasowymi 
modelami) oraz niewielka masa, 
maszyna jest dostosowana do pracy 
z ciągnikami o małej mocy. Elementa-
mi roboczymi są bezobsługowe karu-
zele o średnicy 1,5 m, z autonomicz-
nym zawieszeniem przegubowym 
każdej z nich i asymetrycznym roz-
mieszczeniem palców. Nowe stabili-
zatory boczne z hamulcami mecha-
nicznymi zapewniają stabilność na 
zakrętach. Wychylna praca głowicy 
zaczepowej sprawia, że maszyną 
można bardzo łatwo manewrować na 
wąskich polach a koła nie będą śli-
zgać się na zakrętach.  Aby nie dopu-
ścić do strat paszy na obrzeżach pola, 
przetrząsacz GF 8700 można dodatko-
wo wyposażyć w osłonę skrajną.

Ofertę półzawieszanych zgrabia-
rek karuzelowych z bocznym formo-
waniem pokosu wzbogaca model 
GA 8830 o szerokości roboczej 

8,80 m w trybie zgrabiania w dwóch 
oddzielnych pokosach. Konstrukcja 
zgrabiarki z wysokim położeniem 
podwozia zapewnia szybkie unosze-
nie karuzel przy zawracaniu i duży 
prześwit, co zapobiega uszkodzeniu 
wcześniej uformowanych wałów, 
a wyposażenie w dwustopniowe 
przekładnie redukcyjne MASTER-
DRIVE – niezawodność pracy maszy-
ny przy gęstych i ciężkich pokosach. 
Punkt mocowania karuzeli został 
zoptymalizowany w celu uzyskania 
efektu lądującego samolotu. Podczas 
opuszczania karuzeli pierwszy 
opada jej tył, a później dopiero 
przód. Podczas podnoszenia jest 
odwrotnie. Zawieszenie karuzel 3D 
umożliwia dokładne kopiowanie 
nierówności terenu i zgrabianie czy-
stego pokosu. Maszyna jest również 
wyposażona w system STABIDRIVE, 
unikalne rozwiązanie firmy Kuhn, 
które zapewnia doskonałą stabilność 

Z marką Kuhn w nowy sezon
We wrześniu mieliśmy okazję poznać ofertę produktową fi rmy na 
rok 2021. Przedstawił ją dyrektor zarządzający Kuhn Polska, Artur 
Szymczak. Omówił nowości francuskiego producenta w zakresie maszyn 
zielonkowych i zbioru, maszyn uprawowych i siewu oraz elektroniki. 

Nowości francuskiej marki prezentuje Artur Szymczak – dyrektor zarządzający Kuhn Polska
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maszyny na zakrętach i pochyłoś-
ciach podczas manewrów. 

Zbiór
Zmiennokomorowa prasa zwijają-

ca VB 7190 reprezentuje nową serię 
wysoko wydajnych maszyn VB 7100. 
Gęstość formowanych przez nią bel 
o średnicy od 1,60 do 1,85 m i szero-
kości 2 m dochodzi do 140 kg/m3. 
Uzyskanie tak dużej gęstości jest moż-
liwe dzięki zastosowaniu dwóch 
oddzielnych ramion napinających 
pasy w komorze prasowania. Podczas 
pokazu zbioru w Polsce masa beli 
słomy o średnicy 1,85 m i wilgotności 
14% wyniosła 572 kg. Prasy serii VB 
7100 są wyposażone w system i-Den-
se, który na podstawie pomiarów 
wykonywanych przez czujnik wilgot-
ności automatycznie dostosowuje siłę 
prasowania do rodzaju uprawy 
i warunków prowadzenia zbioru 
bez ingerencji kierowcy. Maszyny są 
w pełni kompatybilne ze standardem 
ISOBUS, do ich obsługi można wyko-
rzystać terminal ISOBUS ciągnika lub 
terminale CCI 50 i CCI 1200 dostar-
czone przez firmę Kuhn.

Uprawa gleby
VARI-MASTER L to nowy pług 

plasujący się między modelami 
MASTER 153 i 183 w grupie pługów 
przeznaczonych do ciągników o mocy 
od 200 do 300 KM.  Dostępny jest 
w konfiguracji od czterech do sześciu 
korpusów oraz w wersji do orki 
w bruździe oraz po caliźnie (on land). 
Wysoką jakość orki zapewniają precy-
zyjne ustawienia robocze – możliwe 
jest hydrauliczne sterowanie wszyst-
kimi ustawieniami pługa z kabiny cią-
gnika. Pług VARI-MASTER L jest 
wyposażony w głowicę dostępną 
z zaczepem kategorii 3N, 3 i 4N. Dzię-
ki sztywnym uchwytom sprzęgającym 
można go łatwo podczepić i wyregu-
lować wysokość dolnych jarzm aby 
maksymalnie wykorzystać siłę uciągu 
ciągnika. Głowica EasyDrive umożli-
wia łatwą zmianę pozycji transporto-
wej na roboczą i odwrotnie bez 
konieczności odczepiania górnego 
łącznika. Głowica OptiDrive spełnia 
również rolę systemu amortyzacji. 
W pełni zintegrowany z głowicą sys-
tem zawieszenia znacznie poprawia 
komfort jazdy na uwrociach i po dro-
gach, chroniąc jednocześnie pług 
i ciągnik.

Zmodernizowaną wersją przetrząsacza GF 8712 będzie model GF 8700 o masie zredu-
kowanej o 15% do 1200 kg

Pług obracalny VARI-MASTER L jest dostępny w wersji do orki w bruździe i na caliź-
nie (on land)

Wydajność zmiennokomorowej prasy zwijającej VB 7190 o wysokim stopniu zgniotu 
formowanych bel wynosi 30 t/h
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Brona talerzowa Optimer XL służy 
do niszczenia i mieszania z glebą resz-
tek pożniwnych na głębokość od 5 do 
15 cm z prędkością roboczą 15 km/h. 
Elementami roboczymi maszyny są 
karbowane talerze o średnicy 620 mm. 
Za sekcjami talerzy jest umieszczony 
podwójny wał doprawiający o średni-
cy 600 mm. Na bronie można nabudo-
wać napędzany hydraulicznie siew-
nik poplonów SH 600 ze zbiornikiem 
nasion o pojemności 600 kg i dawce 
wysiewu od 1 do 400 kg/ha.

Siew
Rodzina siewników mechanicz-

nych Kuhn Sitera została powiększo-
na o modele Sitera e z elektrycznym 
napędem sekcji wysiewających, co 
zwiększa precyzję siewu oraz ułatwia 
regulację i obsługę maszyn. Umiesz-
czony z prawej strony siewnika silnik 
elektryczny steruje aparatem wysie-
wającym Helica, a wmontowany czuj-
nik radarowy zapewnia kontrolę pręd-
kości wysiewu. Kalibracja odbywa się 
w pełni automatycznie. Dawkę wysie-
wu można zmieniać ręcznie lub auto-
matycznie z wykorzystaniem sygnału 
GPS za pomocą terminala ISOBUS 
(z funkcją TC-GEO). Rozbudowana 
funkcja kontroli sekcji (Section Con-
trol TC-SC) umożliwia automatyczne 
rozpoczęcie i wstrzymanie pracy na 
uwrociach przy analizie aktualnej 
lokalizacji GPS. Maszyna może być 
sterowana za pośrednictwem termi-
nala VT3 oraz kolorowego ekranu 
dotykowego, sterownika CCi 800, CCI 
1200 lub innego terminala ISOBUS. 
Podstawowe funkcje zostały pogrupo-
wane, a operator otrzymuje takie 
dane, jak liczba obrotów aparatów 

wysiewających, automatyczne zarzą-
dzanie ścieżkami technologicznymi, 
licznik hektarów czy alarm niskiego 
poziomu nasion w zbiorniku.

Siewnik punktowy Kosma uzupeł-
nia ofertę siewników precyzyjnych 
Kuhn o model plasujący się między 
modelami Planter 3 i Maxima 3. 
Dostępny jest z trzema rodzajami 

ramy: sztywną M – 4 do 6 rzędów 
o rozstawie od 45 do 80 cm, telesko-
pową TS – 6 rzędów o rozstawie 70, 
75 i 80 cm i składaną R – 8 lub 12 
rzędów o rozstawie 70, 75 i 80 cm lub 
45 i 50 cm oraz mechanicznym lub 
elektrycznym napędęm sekcji wysie-
wających. Masa sekcji wysiewającej 
95 kg sprawia, że siewnik może współ-
pracować z ciągnikami o mniejszej 
mocy. Konstrukcja sekcji wysiewają-
cej umożliwia dostosowanie docisku 
redlicy do konkretnych warunków 
polowych. Stabilną pracę sekcji 
i odpowiednią głębokość siewu 
zapewniają dwa koła kopiujące, a sys-
tem pojedynkowania utrzymuje 
dokładny odstęp między nasionami. 
Sekcje wysiewające są wyposażone 
we wszystkie niezbędne technologie 
siewu precyzyjnego: regulację dawki 
wysiewu w poszczególnych rzędach, 
wytyczanie rzędów za pomocą GPS 
lub ręcznie, regulację dawki wysiewu 
z kabiny ciągnika, kompensację pod-
czas nawracania.

            JP

Wyposażenie siewników Sitera w elektryczny napęd sekcji wysiewających  zwiększa 
precyzję siewu oraz ułatwia regulację maszyn

Siewnik punktowy Kosma uzupełnia ofertę siewników precyzyjnych Kuhn o model 
plasujący się między modelami Planter 3 i Maxima 3

Brona talerzowa Optimer XL do pożniwnej uprawy gleby na głębokość 5–15 cm
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Czy wiesz, że…
•  Gruszki wpływają korzystnie na regulację gospodarki 

wodnej organizmu, dlatego są wskazane przy choro-
bach nerek i pęcherza moczowego. Pomagają przy 
zaparciach i odtruwają organizm.

•  Rajstopy i pończochy najlepiej prać ręcznie. Aby dłu-
żej służyły, należy je przed pierwszym użyciem zanu-
rzyć na chwilę w letniej wodzie z dodatkiem łyżki 
gliceryny a potem dobrze wypłukać.

•  Aby podeszwy butów nadmiernie się nie ślizgały, 
należy przetrzeć je grubym papierem ściernym albo 
świeżo przekrojonym surowym ziemniakiem.

•  Szarlotka będzie  miała ciekawszy smak jeśli pokrojo-
ne jabłka zanurzyć na jakiś czas w białym winie.

•  Wełniane swetry nie zbiegną się w praniu jeśli doda-
my do wody gliceryny (1 łyżka na ok. 10 litrów 
wody). Zaraz po wypraniu należy je owinąć we froto-
wy ręcznik i dobrze wygnieść. Następnie płasko roz-
łożyć na suchym ręczniku.

Chodzi, oczywiście o kolor.  Przy-
jęło się uważać, że kolory jasne są 
odpowiednie dla osób młodych, 
a czym kobieta starsza, tym powinna 
nosić stroje ciemniejsze. Jednym sło-
wem: beżowa sukienka dla nastolat-
ki, a czarna – dla jej babci. I tak się 
większość osób ubiera. Niestety!

Niestety, bo to błędna zasada. 
Otóż kolory ciemne, zwłaszcza czar-
ny sprawiają, że na ich tle twarz 
i ręce są wyraźniejsze. Czyli wyraź-
niej widać wszystkie zmarszczki 
i inne niedoskonałości cery, których 
nam – niestety, ale takie jest życie! – 
z wiekiem  przybywa. Z kolei kolory 
jasne, przymglone, zacierają optycz-
nie obraz całości. Twarz jest mniej 
wyraźna, a więc i niedoskonałości 
cery nie są tak bardzo widoczne. 

Jednym słowem, od pewnego 
wieku należy ciemne (zwłaszcza czarne) bluzki, swetry, sukienki, 
żakiety, czapki, apaszki i kapelusze, czyli to wszystko, co znajduje 
się blisko twarzy, odłożyć do lamusa lub… podarować nastoletniej 
wnuczce, której młodzieńcza świeżość zostanie tym ciemnym kolo-
rem dodatkowo podkreślona. Przecież szkoda, żeby została optycz-
nie zakryta czymś kolorystycznie nijakim. Czyli: młoda dziewczyna 
– czarna sukienka, jej babcia – sukienka popielata, beżowa, seledy-
nowa…

Riuszka

List zza szafy
Przedwczoraj zadzwoniła Lusia i  zadekla-

mowała strasznie śmieszny wierszyk. Bardzo 
mi się spodobał, więc poprosiłam, żeby powie-
działa go wolniej, to sobie zapiszę. Wzięłam 
kartkę i długopis, Lusia zaczęła mówić, ja 
pisać i… nagle okazało się, że długopis mi się 
rozjeżdża, wychodzą spod niego jakieś kulfo-
ny, ręka zaczyna mnie pioruńsko boleć… Nie, 
nie dam rady. Co się do pioruna dzieje, wyle-
wu jakiegoś dostałam czy co?! Mówię to Lusi, 
a ona w śmiech.
Że nie, że to nie żaden wylew, że tylko po 

prostu odzwyczaiłam się od ręcznego pisania, co 
jest dzisiaj dość częstą przypadłością. Wierszyk 
przysłała mi po jakiejś godzince mejlem, a ja 
usiadłam na werandzie i zaczęłam myśleć. Fakt, 
kiedy ja ostatni raz coś ręcznie pisałam, nie 
licząc podpisów na jakichś dokumentach?! Rok, 
dwa lata temu? Nie, co najmniej trzy albo cztery, 
a może i więcej. Odkąd wszyscy mamy kompu-
tery, to nawet na święta czy imieniny życzenia 
wysyła się internetem. Kiedyś przed Bożym 
Narodzeniem czy Wielkanocą, to wysyłałam 
cały plik świątecznych kartek, ze 30, a może 
i więcej. Ostatnio zaś tylko jedną, do cioci Gra-
żynki, bo staruszka nie ma komputera. I, jak się 
nad tym zaczęłam zastanawiać, to muszę przy-
znać, że… niezbyt lekko mi pisanie tej kartki 
szło, co kładłam na karb parszywego kartonu, 
z którego ta kartka była wykonana. Nawet wtedy 
pomyśliwałam, czy zamiast  kartki nie wysłać jej 
esemesa z okolicznościowym obrazkiem jakimś, 
bo ciocia telefon ma i esemesy odbiera oraz sama 
wysyła, ale uznałam, że skoro specjalnie kupi-
łam tę kartkę, to wyślę cioci kartkę. I wysłalam, 
taką trochę… wymęczoną.

A wierszykowi nie dałam rady! Rany kogu-
ta, stałam się analfabetką! Wtórną, bo wtórną 
i nie taką ostatnią, bo z czytaniem problemów 
przecież nie mam, a pisać też potrafię, ale… 
używając klawiatury. Bez niej jestem do nicze-
go, długopis leci mi z rąk, a jak już go jakoś 
udzierżę, to litery spod niego wychodzą do 
niczego. Po prosty masakra!

I nie mnie jednej to dotyczy. Założę się, że 
mój mąż też miałby kłopot z ręcznym napisa-
niem jakiegoś tekstu. Moje dzieci prawdopo-
dobnie też, a z całej rodziny wyłamuje się pod 
tym względem jedynie moja wnuczka Marzen-
ka, Izy córka, bo chodzi do szkoły i musi… 
Stop! Nic nie musi! Wszak ostatnio lekcje 
odbywały się z powodu pandemii zdalnie czyli 
przy pomocy komputera właśnie, więc jeśli 
Marzenka nabyła jakiejś biegłości w pisaniu, 
to na klawiaturze. Rany Józek, wszyscyśmy 
analfabeci!  Nie chcę, od jutra zaczynam  ćwi-
czyć pisanie ręczne!

  Janka

Ciemny – jasny, 
jasny – ciemny.…
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Cóż, po lecie nasze włosy nie wyglądają najlepiej, nie posłużyły im 
zanadto słońce i kurz. 

Ratunek dla matowego sianka zaczynamy od podcięcia wystrzępio-
nych końcówek i… zapominamy na jakiś czas o farbowaniu, które 
dodatkowo wysuszy i tak suche włosy. Natomiast zabieramy się do 
ich… naoliwienia. Tak, naoliwienia, bo to  najprostsza i równocześnie 
najskuteczniejsza metoda regeneracji włosów. Można użyć oliwy z oli-
wek (sprawdza się przy włosach farbowanych), oleju arganowego 
(poprawia elastyczność włosa) czy każdego innego. Trzeba pamiętać, 
by nie nakładać go na skórę głowy, a jeśli mamy włosy cienkie, to 
najwyżej od połowy włosa. Można go nakładać zarówno na włosy 
suche jak i mokre. Naoliwione włosy owijamy ręcznikiem na co naj-
mniej pół godziny, a potem myjemy.

Gdy włosy naoliwimy, warto zastosować (2 razy w tygodniu)  
maseczkę miodowo-jajeczną (1–2 żółtka dokładnie wymieszaj z 3 łyż-
kami oliwy z oliwek i 2 łyżkami miodu), którą nakłada się na suche 
włosy, wcierając ją kolistymi ruchami i po 20 minutach spłukuje.   

Owszem, dżemik, jakaś naleweczka, ale ogólnie czarna porzeczka do naj-
popularniejszych nie należy. A szkoda! Zawiera ona bowiem gigantyczne 
ilości witaminy C, rzadkie witaminy P i K oraz liczne biopierwiastki i pekty-
ny. Te ostatnie mają poważne właściwości lecznicze, m.in. chronią przed 
zatruciami i oczyszczają organizm. Czarna porzeczka ma właściwości prze-
ciwartretyczne, przeciwbiegunkowe, bakterio- i wirusobójcze, działa moczo-
pędnie i napotnie. Wszystkie te właściwości skrzętnie wykorzystywała swo-
imi czasy medycyna ludowa, dzisiaj w dobie fabrycznie wyprodukowanych 
tabletek zostały one zapomniane. A szkoda!

Do celów leczniczych wykorzystywany jest sok (przeziębienia, grypa, cho-
roby nerek i wątroby, niedokrwistość), a także liście – napar z suszonych liści 
czarnej porzeczki (po pół szklanki rano i wieczorem) działa wzmacniająco, 
uspokajająco i odtruwająco. Stosuje się go również do okładów (leczenie ran) 
oraz płukania jamy ustnej. A zgniecionym liściem porzeczki warto przetrzeć 
miejsce ukąszenia przez owady. 

Właściwości uzdrawiające  zachowują również przetwory z czarnej 
porzeczki.

 

Grzyby 
czyli smak 
i rozsądek

Jeśli chodzi o grzyby, to istnieją dwie 
opcje – jedni je uwielbiają, a drudzy wręcz 
przeciwnie. Z tymi, co ich nie lubią, nie 
ma sprawy. Na ogół ci, co ich nie jadają, 
także nie lubią ich zbierać, a więc błędu 
nie  popełnią, wrzucając niechcący do 
koszyka coś trującego. Natomiast ci, co 
lubią grzyby zbierać (a teraz jest sezon na 
zbieranie), powinni uważać i kierować się 
nie urodą grzyba, ale rozsądkiem. Zasada 
jest prosta – do koszyka wkładamy tylko te 
grzyby, co do których jesteśmy stuprocen-
towo pewni, że są jadalne. Nawet przy 
ociupinie wątpliwości, lepiej jest najpięk-
niejszy grzyb wyrzucić, bo licho nie śpi.

I warto wiedzieć, że tak samo jak topią 
się najczęściej ci, którzy dobrze umieją 
pływać (bo chojrakują!), tak zatruciu grzy-
bami  ulegają najczęściej wytrawni ich 
zbieracze (bo wiedzą lepiej!). 

A więc – przede wszystkim rozsądek. 
A potem – smacznego!

Niedoceniana czarna porzeczka

Włosy 
po 
lecie
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Tran nie tylko 
dla dzieci

Panuje powszechna opinia, że 
dzieci powinny pić (łykać w kapsuł-
kach) tran. I bardzo słusznie. Tylko 
że… wcale nie wyłącznie dzieci, ale 
wszyscy. Dorośli też, a czym czło-
wiek starszy, tym tran jest dla niego 
bardziej pożyteczny. Tran jest bowiem 
nieocenionym źródłem  kwasów 
tłuszczowych omega-3 oraz witami-
ny D3. Kwasy omega-3 wpływają 
korzystnie na mózg: u dzieci budują 
jego strukturę i wpływają korzystnie 
na jego funkcjonowanie, u dorosłych 
utrzymują prawidłowe jego struktu-
ry, zmniejszają ryzyko demencji star-
czej. Witamina D3 natomiast reduku-
je ryzyko chorób zapalnych stawów 
i buduje naszą odporność, której nie-
dobór prowadzi do częstych infekcji, 
osłabienia i wielu chorób. 

W Polsce aż 80 proc. społeczeń-
stwa ma niedobory kwasów tłuszczo-
wych omega-3, a aż 90 proc. – wita-
miny D3. Co więc robić? To proste. 
Pić (łykać) tran! Bez względu na 
wiek!

Kwiaty 
na talerzu

Nie wszyscy wiedzą, że wiele 
kwiatów oprócz tego, że cieszą swym 
wyglądem oko, to podnoszą smak 
i wygląd różnych potraw. I tak np.
• Stokrotka wspaniale się sprawdza 

jako dodatek do sosów, zup, past, 
ziołowego masła, herbaty i zim-
nych napojów.

• Koniczyna łąkowa pasuje do ryżu, 
sałatek i mięsa.

• Bratek znakomicie smakuje 
w sałatkach i deserach.

• Nasturcja  jest idealna do zapieka-
nek, pasztetów, potraw z serem 
i jajkami, w sałatkach znakomicie 
zastępuje rukolę. 

• Lawenda i róża pasują do mięs 
i sałatek, ale także do deserów 
i herbat.
W sezonie warto jeść świeże kwia-

ty, można je także (płatki i główki) 
ususzyć i używać przez cały rok.

Antyoksydanty (inaczej: przeciw-
utleniacze) to związki chemiczne, 
które neutralizują tzw. wolne rodni-
ki, przyspieszające procesy starzenia 
się i zwiększające ryzyko  chorób 
układu krążenia czy nowotworo-
wych. Najważniejsze antyoksydanty 
to: witaminy C i E, beta-karoten, 
selen, likopen oraz flawonoidy 
(grupa organicznych związków che-

micznych występujących w rośli-
nach, spełniających m.in. funkcję 
barwników). Z powyższego wynika, 
że najlepszym źródłem  antyoksy-
dantów są warzywa i owoce, zwłasz-
cza te, które charakteryzują się 
intensywnym kolorem. Intensywny 
kolor dotyczy także napojów – dużo 
flawonoidów zawiera herbata, kakao 
i czerwone wino.  

W sklepach jest spory wybór produktów nabiałowych nie 
zawierających laktozy, przeznaczonych dla osób, które cierpią na 
jej nietolerancję. I znakomicie. To przykra dolegliwość i gdy takich 
produktów nie było, osoby te były pozbawione możliwości delek-
towania się mlekiem czy twarożkiem.

Okazuje się jednak, że kupują je również osoby na tę dolegli-
wość nie cierpiące, bo uważają, że jak produkt jest jakiegoś skład-
nika pozbawiony to automatycznie jest zdrowszy, a one o zdrowie 
dbają. Owszem jest zdrowszy, ale dla cierpiących na tę konkretną 
przypadłość. Bo mleko pozbawione sztucznie laktozy ma dodatek   
laktazy (enzymu rozkładającego białko mleka), przez co produkty 
te są nieco słodsze i mogą mieć zwiększony indeks glikemiczny. 
Dlatego powinni na nie uważać chorzy na cukrzycę.  

Zatem: mleko bez laktozy – super!, ale równocześnie bez prze-
sady!

Antyoksydanty 
– co to takiego?

Bez laktozy – bez przesady
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Kazia zawsze była taka… sprzecz-
na. Już jako niemowlę, gdy ją 

karmiono – nie chciała jeść, a gdy 
dorośli zajęli się sobą – darła się, że 
głodna. Gdy miała już lat kilka, zawsze 
chciała założyć inną sukienkę, niż 
dawała jej mama. Z koleżankami też jej 
„nie szło” – gdy one chciały na spacer, 
to ona na huśtawki, a gdy one na huś-
tawki, ona upierała się przy spacerze… 
No, można powiedzieć, że… miała 
trudny charakter, który przejawiał się 
w tym, że wszystko chciała robić na 
odwrót, inaczej niż inni. 

Nic więc dziwnego, że ukochała 
sobie powszechnie nielubianą… trzy-
nastkę. Że liczba to feralna?! Bzdura 
nad bzdurami,  to liczba najszczęśliw-
sza ze wszystkich – twierdziła i zgod-
nie z tym twierdzeniem, wszystko, co 
ważne w swym życiu opierała o trzy-
nastkę. Jak? Na przykład jeśli miała 
iść do dentysty, to zapisywała się na 
trzynastego, bo uważała, że wtedy 
borowanie mniej będzie boleć. Czy 
bolało mniej, czy nie, tego Kazia nie 
wiedziała, bo w inny dzień nigdy 
u dentysty nie była. 

Z upływem czasu zaczęła po tro-
chu wyrastać z tego bycia sprzeczną, 
ale tym bardziej utwierdzała się 
w uwielbianiu trzynastki jako liczby 
najszczęśliwszej ze szczęśliwych. 
Egzaminy na studiach starała się zda-
wać trzynastego i na ogół się jej to 
udawało, a gdy raz  okazało się to nie-
możliwe, po prostu na egzamin nie 
poszła i o mało co nie usunięto jej 
z tego powodu z uczelni. Gdy sprawa 
w końcu zakończyła się szczęśliwie, 
chłopak Kazi, Adam, powiedział, że 
jest wariatką i jeśli nie zmieni swego 
nastawienia do trzynastki, to on nie 
ma zamiaru się z taką świrniętą osobą 
dalej zadawać. Kazia z trzynastki, jako 
liczby najszczęśliwszej ze szczęśli-
wych, nie zrezygnowała, więc Adam 
poszedł w siną dal. Dosłownie w siną, 
bo ślad się po nim od tamtego dnia 
rozpłynął. Nawet jego rodzice, jakby 
nie było wieloletni sąsiedzi rodziców 
Kazi, nie mieli pojęcia, gdzie przeby-
wa. No, a może i mieli, ale nie chcieli 
się z tą wiedzą zdradzić. Żeby Kazia 
się nie dowiedziała.

Bo Kazia  bardzo za Adamem tęsk-
niła. Praktycznie od pierwszego dnia 
rozłąki, żal jej serce za Adamem ści-
skał, choć długo nie chciała się sama 
sobie do tego przyznać. Powoli jednak 
przestała się z tą tęsknotą kryć, zwłasz-
cza, że była sama. Nie miała bliskich 
koleżanek, bo te, z którymi razem stu-
diowała a potem pracowała, uważały 
ją za dziwaczkę, a panowie też jakoś 
nie wyrażali nią zainteresowania, 
choć przecież niebrzydka była i nie-
głupia. Może zresztą właśnie to ostat-
nie zniechęcało do niej płeć przeciw-
ną, bo żaden mężczyzna nie lubi, 
żeby kobieta była mądrzejsza od niego, 
a Kazia robiła błyskawiczną karierę 
zawodową. Liczyli się z nią szefowie 
i szefowie szefów, o zdanie pytali 
różni mądrzy i ważni ludzie. Wtedy 
Kazia była szczęśliwa – że ona, dziew-
czyna z małej podlaskiej wioski stała 
się takim KIMŚ i starała się być coraz 
lepsza, coraz mądrzejsza.  Tylko gdy 
po pracy wracała do swojego śliczne-
go mieszkania na prestiżowym osie-
dlu, w którym nikt na nią nie czekał, 
wyciągała z szafy zniszczone już 
pudełko po butach, w którym były 
stare zdjęcia. Jej i Adama.

Znali się od dziecka, rodziny 
mieszkały, jak to się mówi, przez płot. 
Od zawsze razem się bawili. Kiedyś 
piaskiem i klockami, później jeździli 
na rowerach, a jeszcze później nad-
szedł taki dzień, gdy Adam pocałował 
Kazię, a ona mu pocałunek oddała. To 
stało się, jakżeby inaczej, trzynastego. 
No i jak tu nie wierzyć, że trzynastka 
jest najszczęśliwszą liczbą? Tamtego 
dnia Kazia upewniła się w swoim 
przekonaniu i pokochała trzynastkę 
jeszcze bardziej. 

A Adam…?  Adam się śmiał z kazi-
nych zabobonów, ale każdego trzyna-
stego dawał jej kwiatek, podśmiewu-
jąc się przy tym, że… takich bardziej 
średniowiecznych manier przy Kazi 
nabywa. Ale w końcu, co to mu szko-
dzi. Taki mały, nieszkodliwy bzik 
nikomu przecież nie szkodzi!

*
Po raz pierwszy od 20 lat przyje-

chał do Polski. Ojciec chorował 
i matka napisała, że to ostatni moment, 

jeśli chce się z nim zobaczyć.  Oczy-
wiście, że chciał. Chciał zobaczyć 
oboje rodziców, dom rodzinny, ich 
malowniczą wioskę nad Bugiem… 
Kto wie, czy nie zostanie na zawsze? 
Dobry informatyk wszędzie się teraz 
przyda, a jego w tej dalekiej Australii 
nic już nie trzyma. Z żadną z dwóch 
kolejnych żon mu się nie układało, 
z oboma rozstał się w zgodzie, na 
szczęście dzieci nie mieli. Właściwie, 
to nie wie, dlaczego się nie układało… 
Pewnie dlatego, że żadna z nich nie 
była Kazią. Tą durną, świrniętą Kazią, 
która kretyńskie zabobony przedkła-
dała nad rozsądek. No nie, nie będzie 
myślał o wariatce. 

A jednak… A jednak musiał o niej 
pomyśleć, gdy kupował bilet na 
pociąg. „Może być miejsce numer 
trzynaście?” – spytała  kasjerka. „Może, 
czemu nie”. – odpowiedział, a potem 
sobie wyrzucał, że powinien był odpo-
wiedzieć odmownie, bo czemu niby 
ma siedzieć na tej przeklętej parszy-
wej trzynastce, która tyle już mu 
w życiu przecież namieszała?! Ale 
głupio mu było wracać do kasy więc 
wyszedł na peron i odnalazł swój 
wagon. 

Choć w przedziale nikogo innego 
nie było karnie usiadł na miejscu trzy-
nastym. „Co ma być, to będzie!” – 
pomyślał, przymykając oczy, bo długa 
podróż mocno go zmęczyła. Z drzem-
ki wyrwał go kobiecy głos, mówiący 
coś o miejscówce.

– Że co? O co chodzi? Ja mam bilet 
na to miejsce!

– Tak, wiem – odpowiedziała 
kobieta. – Ja mam bilet na miejsce 
naprzeciwko, ale czy nie byłby Pan 
tak miły i się ze mną zamienił?...

– Zamienił? A po co?!
– Bo wie Pan, dla mnie trzynastka 

jest liczbą szczęśliwą, więc chciała-
bym…

„Trzynastka, szczęśliwa liczba, co 
jest tu do diaska grane?”. Podniósł 
głowę do góry.

– Kazia! – wyszeptał
– Adaś – również szeptem odpo-

wiedziała kobieta. 

Ewa Kłosiewicz

Szczęśliwa trzynastka
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KRZYŻÓWKA z fi rmą
Poziomo: 1) niszczą rolnicze uprawy, 5) jabłko 
Adama, 8) tłuszcz ze śmietany, 10) niejeden w książ-
ce kucharskiej, 12) ... ochrony roślin, 13) obok tale-
rza, 14) ochroniarze prezydenta, 15) niebieski barw-
nik, 16) gród króla Priama, 17) szlaki kolejowe, 
19) litera lub ujście rzeki, 21) rowek w desce, 
22) meteor o dużej jasności, 25) drzwi w stodole, 
27) 100 kg ziemniaków, 31) maszyna do ścinania 
trawy, 33) jon ujemny, 34) część pieca, 36) tam skład 
wszelkiego żelastwa, 38) użyźniają glebę, 41) uko-
chana, 43) otacza szyjki zębów, 44) rzeczoznawca, 
45) robota dla drwali, 46) produkty spożywcze, 
47) nieforemne pakunki.
Pionowo: 1) mała ryba morska, 2) przysuwany do 
stołu, 3) np. do hektara, 4) uchwyt stolarski, 5) przy-

chodzą z wizytą, 6) powodują, że ciasto rośnie, 7) upalny stan 
USA, 9) uroczysty wystrzał z armat, 11) kojarzy pary, 17) 
zakopany przez pojednanych, 18) potrawa z ryżu i mięsa, 19) 
gęsi i kury, 20) gody cietrzewi, 23) graniczy z Arabią Saudyj-
ską, 24) modne spodnie wzorowane na spodniach farmer-
skich, 25) okazja do zrobienia tanich zakupów, 26) składa się 
z bluzy i ze spodni, 27) ... Gruszka, aktorka, 28) często 
w parze z igrekiem, 29) gra z synem w piłkę, 30) twarz, obli-
cze, 31) belka podtrzymująca pokrycie dachu, 32) mięsne 
w supermarkecie, 35) drogowy lub jakości, 37) np. kilka 
sztuk, 39) składnik zaprawy, 40) szarówka, 42) big-..., rodzaj 
muzyki.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, upo-
rządkowane od 1 do 20, utworzą rozwiązanie. Prosimy przesy-
łać je wyłącznie mailem: redakcja@eZagroda.pl. 
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