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O skuteczności podsiewu trwałych 
użytków zielonych decyduje wiele 
czynników, ale najważniejsza jest 
technika jego wykonania. Barierą ogra-
niczającą podsiewanie łąk jest brak 
maszyn skutecznie pracujących w róż-
nych warunkach glebowych. Sytuację 
ma zmienić agregat do pasowego pod-
siewu łąk i pastwisk, który może być 
stosowany zarówno na glebach mine-
ralnych, jak i na glebach organicz-
nych. Wyknano go w Zakładzie Wyro-
bów Stalowych TAKS-STAL sp. z o.o. 
na licencji udzielonej przez Instytut 
Technologiczno-Przyrodniczy.

Glebogryzarka pasowa, która jest 
częścią składową maszyny, niszczy 
pas darni o szerokości 135 mm i mie-
sza ją z glebą. Warstwa taka stwarza 
korzystne warunki do umieszczenia 
i kiełkowania nasion oraz wzrostu 
roślin, bez stosowania herbicydów. 
Metoda ta istotnie osłabia konkuren-
cyjność starej darni dla kiełkujących 
nasion traw. Oprócz siewnika do 
wysiewu mieszanki traw, częścią 
składową agregatu jest siewnik do 
wysiewu nawozów. Dostarczone pod-
czas siewu odpowiednie nawozy 
z mikroelementami sprzyjać będą 
dobremu rozwojowi młodych roślin.

Zastosowanie proponowanego 
sposobu renowacji spowoduje, że 

użytki zielone nie będą wyłączone 
z użytkowania, chociaż uzyskany 
plon w pierwszym roku będzie niż-
szy. Stara darń pozostawiona pomię-
dzy podsianymi pasami może być 
odnowiona poprzez podsiew miesza-
nek traw w latach następnych.

Korzyści z pasowego podsiewu 
użytków zielonych:
• koszty zabiegu niższe niż podsie-

wu tradycyjnego
•  niecałkowite wyłączenie łąk 

z użytkowania

•  dobre warunki dla nasion umiesz-
czonych w glebie

•  brak konieczności stosowania her-
bicydów dla osłabienia starej 
darni

•  ograniczenie mineralizacji oraz 
erozji gleby

•  lepsze wykorzystanie opadów 
oraz ich retencja

•  możliwość stosowania na tere-
nach o małej miąższości gleby 
oraz na glebach narażonych na 
erozję.

Podsiew użytków zielonych

STEYR 6150 Impuls CVT to tech-
niczny majstersztyk i prawdziwa 
gratka dla pasjonatów rolnictwa. 
Maszyna charakteryzuje się maksy-
malną mocą silnika osiągającą 190 

koni mechanicznych. Komfortowa 
kabina o wyjątkowo niskim poziomie 
hałasu jest wyposażona w ergono-
miczny podłokietnik, który umożli-
wia wygodną obsługa intuicyjnego 

Multicontrollera. 6150 Impuls CVT 
spełnia również unijną normę emisji 
spalin Stage V, dzięki czemu gwaran-
tuje ekonomiczność użytkowania 
przez długi czas. Pierwsze w Polsce 
Impulsy CVT 6150 trafiły do gospo-
darstwa braci Sylwestra i Andrzeja, 
którzy specjalizują się w uprawie 
zbóż i ziemniaków, a także produkcji 
drobiu i trzody chlewnej. Rolnicy 
pracują na obszarze 100 ha w miej-
scowości Stare Łepki w gminie 
Olszanka, a zakup miał miejsce 
u autoryzowanego dilera marki 
STEYR – P.H.U. Kobo w Łukowie. 
Rolnicy nie pierwszy raz stawiają na 
tę markę, w ich parku maszynowym 
są już takie modele, jak: 9085 MT, 
Profi 6145 i CVT 6130. 

     STEYR 6150 Impuls CVT już pracuje
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W dniach 25–26 listopada po raz 
pierwszy odbędzie się ogólnopolski 
konkurs SkillsPoland 2021, który jest 
eliminacjami do międzynarodowego 
konkursu WorldSkills.  Jednym 
z partnerów imprezy jest Polska Izba 
Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rol-
niczych.

SkillsPoland to niezwykłe wyda-
rzenie, którego w naszym kraju jesz-
cze nie było. Składać się będzie z  
9 konkurencji. Podczas konkursu 
wystąpi 100 zawodników z całej Pol-
ski, którzy będą reprezentować nasz 
kraj na międzynarodowym finale 
w Chinach (WorldSkills Shanghai 
2022).

SkillsPoland to również panele 
dyskusyjne z przedstawicielami 
nauki, biznesu, rządu, samorządu, 
warsztaty tematyczne dla nauczycie-
li, strefy „try a skill” dla odwiedzają-
cych, strefy partnerskie, targi  szkół 
i uczelni oraz wiele innych atrakcji.

To co jest szczególnie interesujące 
dla naszej branży to konkurencja – 
mechanika pojazdów rolniczych, 
których partnerem jest Polska Izba 
Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rol-
niczych. W eliminacjach wystąpią 

laureaci konkursu Młody Mechanik 
na Medal w roku 2020. Będą to: 

Sławomir Łukomski z Zespołu 
Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. 
Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie, 
Paweł Oleszczyk z Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w Dobry-
szycach, Rafał Piechaczek z Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 
Z „dzika kartą” w konkurencji wystąpi 
również Marek Wiącek, który starto-
wał już w zawodach EuroSkills w Graz 
i obecnie jest studentem Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Konkurs Młody Mechanik na 
Medal już po raz drugi był elimina-

cjami i przepustką do rywalizacji 
o udział w zawodach międzynarodo-
wych. W tym roku były to zawody 
europejskie EuroSkills, w przyszłym 
roku światowe WorldSkills. 

Sponsorami konkurencji mecha-
nika pojazdów rolniczych podczas 
imprezy w Gdańsku będą firmy John 
Deere i Komatsu.

Kto może wziąć udział w kolej-
nych edycjach konkursu? Uczniowie, 
studenci oraz osoby pracujące, którzy 
do 12 października 2022 r. ukończą 18 
lat i nie przekroczą 23. roku życia. 

Czym jest WorldSkills i dlaczego 
warto wziąć udział konkursie? World-
Skills to największe na świecie zawo-
dy umiejętności branżowych. Rywali-
zacja toczy się w ponad 60 konkuren-
cjach z 6 obszarów: technologia infor-
matyczna i komunikacyjna, produkcja 
i inżynieria, technologia budownic-
twa, transport i logistyka, usługi spo-
łeczne i osobiste, sztuka i moda.

Głównymi celami przyświecają-
cymi od ponad 70 lat idei World-
Skills jest podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych, wymiana dobrych 
praktyk oraz budowanie wizerunku 
szkolnictwa branżowego.

SkillsPoland – nowy konkurs na mapie Polski

CLAAS ponownie inwestuje 
w uruchomiony w 2005 roku zakład 
w Krasnodarze w Rosji. Działania 
w zakresie rozbudowy przewidują 
powiększenie obszaru obróbki metali 
z obecnych 11 000  do 16 000 m2. 
Ponadto powstanie dodatkowa hala 
logistyczna. W rozbudowę firma 
zainwestuje łącznie około 12,6 mln 
euro. Całkowita powierzchnia pro-
dukcyjna będzie wówczas wynosić 
53 000 m2. Poza tym znacząco zwięk-
szy się liczba pracowników – do 
końca 2021 roku będzie ich ponad 
700. Łączna wartość inwestycji 
w zakład produkcyjny na południu 
Rosji od rozpoczęcia budowy wynie-
sie niemal 150 mln euro.

Oddana do użytku w 2005 roku 
i rozbudowana w 2015 roku fabryka 
w Krasnodarze jest jednym z najno-
wocześniejszych na świecie zakła-

dów produkujących kombajny zbo-
żowe i maszyny rolnicze. Oprócz 
budowy kombajnów TUCANO odby-
wa się tu również montaż dużych 
ciągników AXION i XERION prze-
znaczonych na rynek rosyjski 
i kazachski. Każdego roku ponad 
1000 egzemplarzy TUCANO opusz-
cza fabrykę. Oznacza to czterokrotne 

zwiększenie wielkości produkcji 
w ciągu zaledwie pięciu lat, przy 
czym mocno przyspieszył także eks-
port do Kazachstanu jako najważniej-
szego rynku oraz do części świata. 
W przyszłości z linii produkcyjnej 
w Krasnodarze będą także zjeżdżać 
nowe kombajny z wytrząsaczami 
i kombajny hybrydowe TRION. 

CLAAS w Krasnodarze



6

26 dziennikarzy z 25 europej-
skich krajów wyłoniło laureatów 
konkursu Tractor of the Year w 3 
kategoriach oraz głównego finalistę. 
Na podium znalazły się dwie maszy-
ny Marki John Deere: model 7R 350 
AutoPowr zdobył tytuł Ciągnika 
Roku, a model 6120M AutoPowr 
otrzymał nagrodę dla najlepszego 
ciągnika użytkowego (kategoria Best 
Utility). Wybierając Tractor of the 
Year jury ocenia: silnik, skrzynię bie-
gów, elektronikę, hydraulikę, kom-
fort kabiny, innowacyjne możliwości 
techniczne, rozwiązania rolnictwa 
precyzyjnego, design. W katego-
rii Best Utility bierze pod uwagę 

tylko część ciągników – uniwersalne 
i użytkowe, powyżej 70 KM, z mak-
symalnie 4 cylindrami, o maksymal-
nej masie roboczej 10,5 t i maksy-
malnym rozstawie osi 2,55 m. Oce-
nia się: silnik, skrzynię biegów, 
hydraulikę, komfort, innowacyjne 
rozwiązania techniczne, wszech-
stronność i design.

Ciągnik John Deere 7R 350 Auto-
Powr zyskał uznanie jury dzięki: 
– technologii pokładowej i pakieto-

wi automatyki;
– szerokiej, przestronnej kabinie 

zapewniającej operatorowi mak-
symalny komfort;

– doskonałym osiągom w polu;

– wysokiej wydajności;
– układowi kierowniczemu Active-

Command Steering (ACS);
– systemowi dociążenia ciągnika EZ 

Ballast, umożliwiającemu montaż 
i demontaż 1700 kg balastu.
W kategorii Best Utility model 

John Deere 6120M AutoPowr uzyskał 
wysokie noty dzięki:
– kompaktowej konstrukcji i ela-

styczności gwarantowanej przez 
rozstaw osi 2,4 m;

– dużej ładowności (4,7 t);
– zastosowaniu najnowszej techno-

logii rolnictwa precyzyjnego;
– doskonałej przydatności do pracy 

z ładowaczem czołowym.

Podwójne zwycięstwo

W nowej linii ładowaczy czoło-
wych STEYR 'S' znalazło się 20 mode-
li w dwóch seriach. Otrzymały one 
specyfikację premium i są kompatybil-
ne z gamą ciągników STEYR od mode-
li Kompakt S i Kompakt, poprzez serie 
Multi, Expert CVT i Profi, po modele 
Impuls CVT i Absolut CVT. Szeroki 
wybór narzędzi/osprzętu można zamó-
wić bezpośrednio z ciągnikiem i łado-
waczem czołowym. Flagową serię T 
zaprojektowano z myślą o wymagają-

cych pracach związanych z przeno-
szeniem materiałów, a obejmuje ona 
10 modeli o wysokości podnoszenia 
od 3,75 m do 4,70 m oraz udźwigu od 
1390 do 2720 kg. Sprawdzony hydrau-
liczny system samopoziomowania ma 
integralne siłowniki kompensacyjne 
połączone z hydraulicznymi siłowni-
kami amortyzacji narzędzia, co zapew-
nia dużą precyzję i krótszy cykl pracy. 
Dodatkowo opcja AUTO-UNLOAD 
System synchronizuje funkcje otwie-

rania chwytaka i opróżniania łyżki. 
Ponieważ przewody hydrauliczne są 
w całości poprowadzone wewnątrz 
ramy ładowacza czołowego i belki 
poprzecznej, są one dobrze chronione 
przed uszkodzeniami. Wszechstronna 
i trwała seria ładowaczy czołowych 
U z mechanicznym samopoziomowa-
niem jest idealna do codziennej pracy. 
Podobnie jak w modelach T przewody 
hydrauliczne zostały poprowadzone 
wewnątrz ramy. Maksymalna wyso-
kość podnoszenia wynosi od 3,50 do 
4,50 m, a maksymalny udźwig – od 
1210 do 2230 kg. 

Całkowicie nowa linia ładowaczy 
czołowych STEYR 'S' została opraco-
wana wraz z nowym cyfrowym opro-
gramowaniem konfiguratora dla dile-
rów, aby umożliwić zakup podczas 
jednej wizyty u lokalnego dilera 
STEYR oraz wybór idealnej kombina-
cji ciągnika i ładowacza z uwzględnie-
niem specyficznych potrzeb klienta. 

Nowa linia ładowaczy
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Współpraca firm CLAAS i Agrinavia Polska w zakresie 
wymiany danych zaowocowała połączeniem programu 
mapowego Agrinavia MAP z systemem CLAAS TELEMA-
TICS. Oznacza to, że dane dotyczące plonów z kombajnu 
CLAAS można pobrać bezpośrednio do programu Agrina-
via MAP, a mapę pola z jego granicami – do CLAAS TELE-
MATICS. Dzięki połączeniu między Agrinavia MAP 
i CLAAS TELEMATICS za pomocą kilku kliknięć w pro-
gramie można automatycznie pobierać mapę plonów 
z kombajnu zarówno podczas żniw, jak i po ich zakończe-
niu. Wszystkie dane dotyczące zbiorów są przechowywa-
ne w jednym systemie, co sprawia, że śledzenie ich jest 
łatwiejsze i znacznie wydajniejsze. Mapa plonów pokazu-
je na przykład, jak plonowało pole w konkretnym miej-
scu. Dysponowanie danymi wydajności plonu na mapie 
to dobry punkt wyjściowy do przygotowania mapy aplika-
cji precyzyjnych dawek nawozów lub gęstości siewu 
w konkretnych miejscach danego pola. W sezonie 2021 
jeden z klientów korzystających z oprogramowania Agri-

navia w północnej Polsce testował połączenie systemu 
CLAAS TELEMATICS za pośrednictwem interfejsu CLAAS 
API. Dane z dwóch kombajnów LEXION 780 były automa-
tycznie przesyłane do konkretnych pól w oprogramowa-
niu Agrinavia FIELD. Klient na bieżąco otrzymywał goto-
we mapy plonu, bez potrzeby ręcznego zgrywania i łącze-
nia danych.

Moduł wymiany danych

Elektryczna ładowarka
eWORKER 25.5-90 – taką nazwę nosi elektryczna 

ładowarka teleskopowa włoskiej firmy Merlo. Maszyna 
jest napedzana czterema silnikami elektrycznymi o mocy 
maksymalnej 66 kW. Pojemność baterii wynosi 900 Ah, co 
wystarcza na 8 godzin pracy, czas ładowania – 9 godzin. 
Maksymalny udźwig dwusekcyjnego ramienia – wynosi 
2500 kg, wysokość podnoszenia – 4,8 m, maksymalny 
zasięg – 2,6 m, udźwig przy mkasymalnej wysokości – 
1500 kg, wysokość przy maksymalnym udźwigu – 3,4 m, 
zasięg przy maksymalnym uźwigu – 1,15 m. W układzie 
hydraulicznym pracuje pompa o wydajności 42 l/min pod 
ciśnieniem 210 bar. Do sterowania funkcjami hydraulicz-
nymi służy dżojstik elektroproporcjonalny. Ładowarka 
jest wyposażona w napęd 4WD z tylną osią skrętną. Może 
sie poruszać z prędkością do 25 km/h i ma europejską 
homologację na ciągnik rolniczy.  

WorldFood Poland 
ponownie na wiosnę!

Kolejna edycja największych targów żywności i napo-
jów w Polsce odbędzie się tradycyjnie w dniach 5–7 
kwietnia 2022 r. w EXPO XXI w Warszawie. Po miesią-
cach przestoju spowodowanych obostrzeniami covido-
wymi, nadszedł czas, aby przywrócić do życia targową 
atmosferę i spotkać się na żywo. 

W związku z dużym zainteresowaniem targami, orga-
nizatorzy zachęcają do rezerwacji stoisk już teraz, aby 
zapewnić sobie dobrą lokalizację i jak najlepiej wykorzy-
stać potencjał biznesowy, jaki niesie ze sobą uczestnictwo 
w targach. Będzie to świetna okazja do odnowienia osobi-
stych relacji oraz nawiązywania nowych kontaktów biz-
nesowych. Już ponad połowa miejsc wystawienniczych 
jest wykupiona. Warto więc już teraz zaplanować swój 
udział i zapewnić sobie miejsce, tym bardziej, że obecne 
ceny obowiązują tylko do końca roku. 

Więcej informacji na stronie www.worldfood.pl
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W połowie kwietnia tego roku przedstawiciele CLAAS 
Polska przeprowadzili konkurs „Wyzwanie CEMOS”. Spo-
śród chętnych do wzięcia udziału w rywalizacji zaproszo-
no trzech operatorów, aby przekonać się, czy maszyna 
może być lepsza od operatora. Test systemu odbył się 
w ciągniku CLAAS AXION 960. 

CEMOS to innowacyjne rozwiązanie dla ciągników, 
które oparte jest na technologii sztucznej inteligencji. Jest 
to jedyny taki system na rynku, który pomaga operatoro-
wi tak zoptymalizować maszynę, aby uzyskać wyższą 
wydajność pracy i obniżyć zużycie paliwa poprzez prawi-
dłową regulację ciśnienia w oponach, czy dostosowanie 
balastu dopasowanego do aktualnego narzędzie robocze-
go. Jak wykazały testy, system nie ma sobie równych 
i efektywnie wspiera nawet bardzo doświadczonych ope-
ratorów, otwartych na innowacyjne technologie. Całkiem 
niedawno system CEMOS został przetestowany przez 
instytut DLG, podczas którego 10 operatorów z Niemiec, 
Francji Danii oraz Polski podejmowało próby jego pokona-
nia. Bezskutecznie!

Zwycięzcą konkursu został Mateusz Cisłak, który 
przetestował model ARION 660 w wersji CMATIC z sys-

temem CEMOS w agregacie z siewnikiem Amazone Cen-
taya 3000 Super oraz cultimerem Kuhn L300. W trakcie 
użytkowania ciągnika korzystał ze wsparcia systemu 
CEMOS, który jego zdaniem rewelacyjnie podpowiadał, 
jak dobrać obciążenie ciągnika, ciśnienie w ogumieniu 
czy różne parametry pracy silnika, dzięki czemu aktyw-
nie wspiera operatora.  

CLAAS ARION 660 trafi ł do zwycięzcy 

Teledetekcja w nadzorze nad produkcją rolniczą
Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oraz pozostałych 15 
inspektoratów będących w strukturze Państwowej Inspek-
cji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, biorą udział w szkole-
niach mających na celu usprawnienie działań Inspekcji 
poprzez wprowadzenie technologii teledetekcji.

Metody teledetekcyjne i fotogrametryczne w połącze-
niu z technologiami BSP (Bezzałogowe Statki Powietrzne) 
i SIP (Systemy Informacji Przestrzennych) są wykorzysta-
ne do szybszego i bardziej precyzyjnego wykonywania 
szeregu prac terenowych. Pomiary fotogrametryczne na 

ortofotomapach utworzonych ze zdjęć pozyskanych 
z BSP pozwalają na dokładny pomiar pola i szybkie okre-
ślenie izolacji przestrzennej upraw. Ponadto z łatwością 
można zlokalizować na polu jednostki kwalifikacyjne, 
miejsca wymagające dokładniejszej kontroli czy miejsca 
do pobrania próbek terenowych. Analizy teledetekcyjne 
na zobrazowaniach multispektralnych pozwalają na usta-
lenie stanu rozwojowego roślin, określanie pokrycia 
i gęstości zasiedlenia plantacji czy ocenę wyrównania 
upraw. Przetworzenia zdjęć z wykorzystaniem wskaźni-
ków wegetacji z kolei dostarczają nowych narzędzi 
w zakresie kontrolowania jednorodności upraw, ustalania 
stopnia zachwaszczenia, określania poziomu wegetacji 
roślin czy monitorowania aktywności patogenów wraz 
z wykrywaniem szkód spowodowanych przez szkodniki. 
Warto także zaznaczyć, że wykorzystanie metod telede-
tekcyjnych pozwala na kreowanie nowatorskich rozwią-
zań. Rozwijana aplikacja mobilna dostarcza inspektorowi 
w terenie wielu cennych informacji (dane pogodowe, 
baza danych agrofagów) oraz pozwala na analizowanie 
warunków środowiskowych sprzyjających rozwojowi 
wybranych patogenów. Stacjonarne wykorzystanie senso-
rów multispektralnych pozwala, z kolei na wykrywanie 
i monitorowanie aktywności patogenów roślin w warun-
kach szklarniowych.

Mamy nadzieję, że już niedługo drony zwiększą efek-
tywność działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa jako organu realizującego nadzór nad 
zdrowiem roślin na terenie kraju oraz pozwolą skutecz-
niej reagować na wymagania importowe nowych odbior-
ców towarów roślinnych.
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W październiku ruszyła sprzedaż dotowanych ubez-
pieczeń upraw w PZU. Przyznany w tym roku przez Mini-
sterstwo Rolnictwa limit na dopłaty do składek jest bar-
dzo wysoki. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 
aż 65% składki dla wszystkich upraw ozimych na terenie 
całego kraju.

– Naszym zdaniem tegoroczny limit środków przezna-
czonych na dopłaty zagwarantuje możliwość skorzystania 
z nich wszystkim zainteresowanym. W połączeniu z moż-
liwością rozłożenia składki na raty bez żadnych dodatko-
wych opłat lub przesunięciem terminu płatności raty 
składki po żniwach, tworzy to komfortowe i elastyczne 
warunki finansowe dla producentów rolnych – mówi 
Paweł Ochmański, dyrektor biura produktów detalicz-
nych i MSP w PZU.

Klienci PZU mogą dopasować ubezpieczenie upraw 
do swoich potrzeb i wybrać ochronę przed pojedynczy-
mi ryzykami lub skorzystać z pakietów chroniących 
kompleksowo. Dla roślin ozimych (zboża, rzepak) reko-
mendowany jest Pakiet Jesień. Obejmuje on ryzyko 
gradu, przymrozków wiosennych oraz ujemnych skut-
ków przezimowania w trzech wariantach do wyboru: 
z limitem odpowiedzialności 10%, 17% lub 25%, który 
dotyczy szkód całkowitych powstałych przed 15 kwiet-
nia 2022 roku. Ponadto dla upraw ozimych zbóż i rzepa-
ku PZU oferuje Pakiet 5 ryzyk, chroniący przed huraga-
nem, deszczem nawalnym, uderzeniem pioruna, obsu-
nięciem się ziemi i lawiną oraz ubezpieczenie przed 
suszą i ogniem.

– Nasza oferta jesienna skierowana jest również do 
producentów owoców, dla których przygotowaliśmy 
ubezpieczenie owoców od ryzyka przymrozków wiosen-
nych, ubezpieczenie nasadzeń drzew i krzewów owoco-

wych od ryzyka ujemnych skutków przezimowania oraz 
Pakiet 5 ryzyk – dodaje Paweł Ochmański.

Na specjalne zniżki przy zawieraniu ochrony z Pakie-
tem Jesień mogą liczyć rolnicy posiadający w PZU ubez-
pieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa 

rolnego. W tym roku PZU przygotował też atrakcyjną ofer-
tę na ubezpieczenie rzepaku ozimego dla odmian zaleca-
nych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin.

PZU jest liderem na rynku ubezpieczeń rolnych – co 
roku ubezpiecza ok. 2 mln hektarów upraw w całej Pol-
sce. Dodatkowo oferuje klientom szeroki wachlarz polis 
AGRO. Oprócz obowiązkowych OC rolników i budynków 
w gospodarstwach rolnych oraz dobrowolnych ubezpie-
czeń, proponuje ochronę nakładów poniesionych na zało-
żenie plantacji, mienia ruchomego w gospodarstwach 
rolnych, zwierząt, a także NNW rolników i współmałżon-
ków oraz ubezpieczenia komunikacyjne.

Ubezpieczenia rolne – wysoki limit dopłat

Firma New Holland wprowadza na rynek nową serię 
kultywatorów – SRC SmartSteer z systemem samoczyn-
nego sterowania wykorzystującym kamerę. Obejmuje ona 
osiem modeli maszyn od 8 do 18 rzędów, dostępnych 
w dwóch szerokościach ramy głównej: 6,70 i 9,90 m. 
W ofercie znajdują się modele o rozstawie międzyrzędzia 
45, 50, 60 i 75 cm, dzięki którym można dostosowywać 
maszynę do różnych upraw. Pielnik SRC SmartSteerTM 

jest prowadzony z wykorzystaniem kamery optycznej, 
która wykrywa różnice kolorystyczne między glebą, rośli-
ną główną a chwastami, co – w połączeniu z systemem 
interfejsu hydraulicznego – pozwala na podążanie za rzę-
dem z niezwykłą precyzją. Istnieje również możliwość 
dołączenia systemu podnoszenia sekcji, który pracuje 
w systemie ISOBUS współpracującym z systemem GPS 
istniejącym w gospodarstwie. Każda sekcja robocza piel-
nika ma możliwość automatycznego podnoszenia się na 
uwrociach oraz kopiowania nieregularnego zarysu upra-
wy. Dostępnych jest wiele opcji wyposażenia, w tym 
zagarniacze palcowe, które wyciągają korzenie chwastów 
na powierzchnię gleby, aby przyspieszyć proces więdnię-
cia;  gwiazdy pielące, które pracują w przestrzeni między 
roślinami, zapewniając doskonałe efekty. Modele o roz-
stawie 60–75 cm są wyposażone w platformę do zamonto-
wania kompaktowego siewnika pneumatycznego, który 
ułatwia siew poplonów (koniczyna, trawa) podczas ostat-
niego przejazdu kończącego okres wykorzystywania 
maszyny na polu. 

Nowy kultywator
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Idealne ciśnienie w oponach
Nowy, w pełni zintegrowany sys-

tem kontroli ciśnienia w oponach do 
ciągników John Deere 8R można teraz 
zamawiać jako montowany fabrycz-
nie. Ciągła optymalizacja ciśnienia 
w oponach pozwala zwiększyć osiągi 
i wydajność zarówno na polu, jak i na 
drodze, dzięki czemu ogólne osiągi 
ciągnika są lepsze niż kiedykolwiek 
wcześniej. Niskie ciśnienie w opo-
nach na polu pomaga zapobiegać 
ugniataniu gleby i chroni jej struktu-
rę, ograniczając tworzenie rowków 
oraz poślizg kół powodujący większe 
zużycie paliwa, a ponadto zwiększa 
siłę uciągu. Z drugiej strony wysokie 
ciśnienie w oponach na drodze popra-
wia właściwości jezdne, zmniejszając 
jednocześnie opory toczenia i zuży-
cie opon. Ponadto zużycie paliwa jest 
znacznie niższe zarówno na polu, jak 
i na drodze. Rozwiązanie to jest rów-
nież korzystne dla środowiska dzięki 
niższym poziomom emisji CO2, a rol-
nikom zapewnia korzyści niższych 
kosztów operacyjnych.

Nowy system kontroli ciśnienia 
w oponach, zapewniający wyjątko-
wo krótki czas zwiększania i zmniej-
szania ciśnienia, można łatwo regu-
lować za pomocą wyświetlacza John 
Deere CommandCenter. Na przykład 
ciśnienie wewnętrzne kombinacji 

dużych opon (opony 710/75R42 
w połączeniu z oponami 650/60R34) 
można zwiększyć z 0,8 do 1,8 bara 
w zaledwie 6,4 minuty, a zreduko-
wanie ciśnienia w oponach zajmuje 
tylko 3,9 minuty. Jest to możliwe 
dzięki przewodom napełniającym 
o średnicy wewnętrznej o 33% więk-
szej niż w innych rozwiązaniach. 

Zewnętrzne szybkozłącze umożliwia 
jeszcze szybsze zwiększanie ciśnie-
nia poprzez doprowadzenie powie-
trza na przykład ze sprężarki wozu 
asenizacyjnego. Możliwe jest rów-
nież odprowadzenie powietrza 
z maszyny, np. w celu podłączenia 
pistoletu powietrznego do czyszcze-
nia urządzeń. 

Zmiany w sieci dilerskiej, które John Deere sukcesywnie wprowadza, 
wynikają z potrzeby wniesienia usług na jeszcze wyższy poziom oraz posze-
rzenia dostępności najnowocześniejszych technologii. Strategia Dealer Jutra 
3.0 wdrażana jest od roku w Polsce i zakłada wzmocnienie sieci dilerskiej. 
Efektem tych działań jest reorganizacja sieci, w której od 1 listopada 2021 r. 
na terytorium Polski aktywnych będzie sześciu autoryzowanych dilerów:

Wanicki Serwis – terytorium województwa małopolskiego, podkarpackie-
go, świętokrzyskiego, śląskiego oraz wybrane obszary województw lubelskie-
go, łódzkiego, mazowieckiego oraz opolskiego,

Fricke Maszyny Rolnicze – terytorium województwa warmińsko-mazur-
skiego, podlaskiego oraz wybrane obszary województwa lubelskiego,

Agro-Efekt – terytorium województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz 
wybrane obszary województw wielkopolskiego oraz lubuskiego,

Rol-Brat – terytorium województwa mazowieckiego,
Agro-Sieć Maszyny – terytorium województw pomorskiego, kujawsko- 

pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wybrane obszary województw 
lubuskiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego,

Małolepszy Group – terytorium województwa łódzkiego oraz wybrane 
obszary województw śląskiego oraz świętokrzyskiego.

Zmiany w sieci dilerskiej
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Obejmująca trzy modele w zakre-
sie mocy od 100 do 120 KM seria 
Multi charakteryzująca się m.in. 
przekładnią 32x32 z automatyczną 
zmianą zakresów, nisko położonym 
środkiem ciężkości a także znakiem 
rozpoznawczym marki STEYR, jakim 
jest jej wysoka jakość. Zasilana jest 
nowym czterocylindrowym silnikiem 
FPT F5 o pojemności 3,6 l. Zapewnia 
to korzyści wynikające z wtrysku 
paliwa typu Common Rail, czterech 
zaworów na cylinder w porównaniu 
z dwoma w poprzednich modelach 
oraz większej pojemności skokowej 
niż w zastępowanym silniku Stage IV 
o pojemności 3,4 l. Pomimo większej 
pojemności nie zmieniły się rozmia-
ry silnika ani jego układ chłodzenia, 
co pozwoliło na zachowanie kom-
paktowego formatu tych ciągników. 
Nowa technologia oczyszczania spa-
lin obejmuje katalizator utleniający, 
bezobsługowy filtr cząstek stałych 
i system selektywnej redukcji katali-
tycznej, i to wszystko w ramach jed-
nej jednostki w komorze silnika. 
Nowe modele serii Multi dysponują 
o 5% wyższym momentem obroto-
wym, którego maksymalna wartość 
jest uzyskiwana przy 1300 obr./min 

zamiast 1500 obr./min, co dodatko-
wo ogranicza zużycie paliwa. Cią-
gniki Multi mogą być wyposażone 
w układ elektronicznego sterowania 
przednim zaczepem marki STEYR, 
z przednim WOM-em lub bez, a elek-
troproporcjonalne zawory między-
osiowe są dostępne z mechaniczny-
mi tylnymi zaworami hydrauliki 
zewnętrznej.

Obejmująca pięć modeli o mocy 
od 80 do 120 KM seria Kompakt rów-

nież spełnia wymagania normy Stage 
V, za sprawą nowego silnika – tego 
samego, który zastosowano w serii 
Multi. Podobnie jak w ciągnikach 
Multi seria Kompakt czerpie teraz 
korzyści z bezobsługowego filtra czą-
stek stałych i z systemu selektywnej 
redukcji katalitycznej. Poprawiono 
również możliwości serwisowe, 
bowiem filtry paliwa i oleju silniko-
wego są dostępne z tej samej strony 
ciągnika

Nowe serie ciągników STEYR

Studia Podyplomowe – agrotronika 
Współczesne maszyny i pojazdy 

rolnicze powszechnie korzystają 
z rozwiązań mechatronicznych, stąd 
wynika konieczność szkolenia w tym 
zakresie. Studia Podyplomowe Agrot-
ronika uruchomione w roku 2017 
pozwalają na zdobycie takiej wiedzy 
i nabycie niezbędnych umiejętności 
praktycznych. Studia te przeznaczo-
ne są nauczycieli kształcenia w zawo-
dzie Technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki, osób świadczących 
usługi w zakresie obrotu i serwiso-
wania maszyn i pojazdów rolniczych 
oraz codziennych użytkowników 
zawansowanych maszyn, czyli rolni-
ków. Studia są realizowane w trybie 
niestacjonarnym, w układzie dwu-
dniowych zjazdów sobotnio-nie-
dzielnych (3 w semestrze) oraz on-li-
ne. Słuchacze mogą zapisać się na 

studia 2-semestralne i realizować 
tylko Moduł Merytoryczny (230 h). 
Natomiast dla nauczycieli mamy 
także w ofercie 120 h Moduł Dydak-
tyczny. Kandydatami mogą być absol-
wenci szkół wyższych, co najmniej 
pierwszego stopnia, tj. posiadający 
tytuł magistra, inżyniera lub licen-
cjata. Studia są odpłatne. Zajęcia 
odbywają się w salach i laboratoriach 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu a praktyki w Akademii 
Classa w Niepruszewie oraz oborach 
mlecznych Wielkopolski i zakładach 
produkcyjnych maszyn rolniczych. 
Wykładowcami są doświadczeni 
nauczyciele akademiccy oraz pra-
cownicy z firm zewnętrznych (Agro-
com Polska, KST Konsulting, Claas 
Polska, Lely East, tap, Mechatronika 
Wyposażenie Dydaktyczne). 
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– W naszej ofercie dla producen-
tów kukurydzy stawiamy na zinte-
growane podejście i innowacje. Co 
roku proponujemy rozwiązania opar-
te na niezliczonej ilości badań 
i testów, które dają nam pewność, że 
wprowadzane na rynek odmiany 
pozwolą rolnikom na coraz lepsze 
dostosowanie sposobu produkcji 
kukurydzy do warunków glebowych 
i ekosystemu danego gospodarstwa. 
To pozwala na opłacalną produkcję, 
ale także wydajne gospodarowanie 
zasobami – lepiej dostosowane 
odmiany czy rozwiązania cyfrowe 
wspierają zrównoważoną uprawę – 
mówi Iwona Krych-Stec, Head of 
Marketing Crop Science, Bayer Pol-
ska.

Sukces uprawowy tej rośliny jest 
między innymi efektem intensyw-
nych prac hodowców. Hodowla kuku-
rydzy DEKALB jest nastawiona nie 
tylko na podnoszenie potencjału plo-
nowania nowych odmian. Prioryte-

tem jest uniezależnienie plonowania 
od zmiennych warunków pogodo-
wych. Niekorzystne warunki mogą 
w znaczący sposób obniżyć wyso-
kość i jakość plonu. Dlatego też celem 
programu hodowlanego firmy BAYER 
jest stworzenie odmian nie tylko 
wysoko, a przede wszystkim stabil-
nie plonujących. Przykładem takich 
odmian są dwie nowości, które wcho-
dzą na rynek w 2022 roku.

DEKALB z nowymi 
odmianami i programami 

Odmiana DKC3201 to odmiana 
uniwersalna z grupy średniowcze-
snej (FAO 240) o ziarnie typu flint/
dent, przeznaczona do uprawy na 
ziarno i kiszonkę, polecana na różne 
stanowiska – w tym gleby słabe 
i średnie. Rośliny charakteryzują się 
znakomitym wigorem wiosennym 
i tolerancją na chłody. Odmiana 
DKC3201 jest odmianą nowej genera-
cji, należącą do Programu Field-

Shield, który skupia wyselekcjono-
wane odmiany, posiadające zespół 
cech o najwyższej tolerancji na kom-
binację stresów takich jak okresowe 
niedobory wody w glebie, podwyż-
szone temperatury, chłody wiosenne 
a jednocześnie – o najwyższym plo-
nowaniu i  stabilności plonów.

Druga odmiana to DKC3204 prze-
znaczona do uprawy na jakościową 
kiszonkę. To średniowczesna odmiana 
(FAO 240) o bardzo wysokim plonie 
ogólnym suchej masy. Charakteryzuje 
się dobrym wigorem początkowym 
oraz wysoką tolerancją na wyleganie. 
Kiszonka uzyskana z tej odmiany 
wyróżnia się znakomitymi parametra-
mi jakościowymi: wysoką zawartością 
skrobi oraz bardzo dobrą strawnością 
włókna. DKC3204 należy do nowego 
Programu SILOEXTRA, skupiającego 
odmiany wyróżniające się pod wzglę-
dem cech jakościowych kiszonki. 

W roku 2021 firma BAYER rozpo-
częła intensywne działania w seg-

Kukurydza z roku na rok staje się w Polsce coraz bardziej 
popularna. Wynika to z wszechstronności jej użytkowania 
i wysokiej plenności, a także szerokiego zastosowania w różnych 
gałęziach przemysłu. 

Bayer stawia na innowacje
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mencie kiszonkowym. Założono sieć 
kilkunastu doświadczeń z odmiana-
mi komercyjnymi i testowymi, które 
w kolejnych latach będą wprowadzo-
ne do oferty. Rozpoczęto również 
profesjonalne doradztwo w kwestii 
serwisu kiszonkowego – zarówno na 
polu, jak i w pryzmie/silosie.

Zastosowanie cyfrowych 
technologii w uprawie 
kukurydzy 

W zintegrowanej ofercie dla 
kukurydzy, ważną rolę odgrywają 
rozwiązania cyfrowe – między inny-
mi mapy zmiennego siewu kukury-
dzy FieldView. Narzędzie to pozwala 
na optymalne wykorzystanie nasion 
oraz pełnego potencjału plonotwór-
czego odmian kukurydzy DEKALB. 
Automatyczny skrypt zmiennego 
siewu FieldView w prosty sposób 
przygotowuje zalecenie zmiennego 
siewu kukurydzy, opierając się na 
historycznych zdjęciach satelitar-
nych, przypisanych do konkretnego 
pola. W ten sposób użytkownik plat-
formy FieldView w kilka minut 
generuje mapy zmiennego siewu 
kukurydzy, a następnie wgrywa 
stworzone pliki do monitora sterują-
cego precyzyjnym siewnikiem punk-
towym, który wykona siew zgodnie 
z zaleceniem. Mapy plonu dostępne 
na koncie FieldView nie tylko wska-
żą, które miejsca na polu były bar-
dziej plonotwórcze, ale dzięki  pozo-
stałym informacjom – pochodzącym 
np. z siewnika – określą, która 
odmiana lub jaka gęstość siewu oka-
zała się najbardziej efektywna. Mak-
symalizacja plonu przy optymaliza-
cji zużycia nasion to główna inicja-
tywa stojąca za stworzeniem auto-

matycznego skryptu siewu kukury-
dzy FieldView.

Czy produkty mogą 
wspierać zrównoważoną 
uprawę kukurydzy? 

Każde działanie, które ogranicza 
wpływ rolnictwa na środowisko, 
zapewnia dochód z gospodarstwa 
i dąży do akceptacji społecznej – 
można nazwać zrównoważonym. 
A co, jeśli takie same cechy niosą 
także produkty? Wtedy wsparcie 
rolnictwa zrównoważonego odbywa 
się również poprzez świadomą decy-
zję zakupową. Nowoczesne odmiany 
kukurydzy zapewniają nie tylko 
wysoki plon, ale przyczyniają się do 
zwiększenia zrównoważenia w rol-
nictwie. Takie odmiany uprawiane 
są m.in. w gospodarstwie Kaszewy, 
uczestniczącym od roku w międyna-
rodowym programie skupiającym 
gospodarstwa wdrażające zrówno-
ważone praktyki w rolnictwie – 
Bayer ForwardFarming. Odmiana 
odporna na stres abiotyczny – suszę 
i okresowe niedobory wody 
DKC3595 zabezpiecza dochód rolni-
ka poprzez swoje stabilne plonowa-
nie w trudnych warunkach środowi-
ska. Dodatkowo, odmiana ta szybko 
oddaje wodę z ziarna, co zmniejsza 
ilość energii zużytej na dosuszenie, 
oszczędzając tym samym paliwo 
i emisję CO2. W szczególnie wietrz-
nych warunkach panujących 
w gospodarstwie Kaszewy doskona-
le sprawdza się również odmiana 
DKC3609, która – oprócz cechy 
wysokiego plonowania – posiada 
niezwykle wytrzymałą łodygę, co 
zapobiega wyleganiu.  

(LB)
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Oczywiście, w dalszym ciągu 
można mleć całe ziarna, w wyni-

ku czego powstaje  tzw. mąka pełno-
ziarnista a  z niej pełnoziarniste pro-
dukty. Może nie tak śliczniutko-bie-
lutkie, ale o ileż zdrowsze. Bowiem 
to, co w ziarnie zbożowym jest naj-
cenniejsze, znajduje się właśnie w tej 
jego zewnętrznej  okrywie. Jest to:
• kwas foliowy –  niezwykle ważny 

dla prawidłowego rozwoju ciąży, 
mający istotne znaczenie w pro-
cesach krwiotwórczych

• fosfor – niezbędny do budowy 
kości i zębów

• żelazo – zapewniające właściwy 
rozwój umysłowy, niezbędne do 
tworzenia czerwonych krwinek, 
zapewniające transport tlenu

• magnez – wpływający pozytyw-
nie na pracę serca, mający swój 
niebagatelny udział w budowie 
kości i zębów, niezbędny dla pra-
widłowej pracy mięśni i układu 
nerwowego

• cynk – „ulepszający” stan kości 
i skóry oraz wpływający na sku-
teczność funkcjonowania układu 
odpornościowego

• i wreszcie, a może nawet przede 
wszystkim)  bogaty zestaw wita-
min z grupy B, które są jednymi 
z najważniejszych substancji, 
jakich potrzebuje nasz organizm, 
aby prawidłowo funkcjonować. 
Oddziałują one pozytywnie i na 

nerwy, i na serce, i na skórę, i na 
mięśnie, i na układ naczyniowy. 
Wpływają na przemianę materii 
i samopoczucie. Jednym słowem 
– są gwarantem naszego zdrowia.
Wiele chorób, na które cierpimy 

i dolegliwości, będących naszym 
udziałem wynika z braku bądź nie-
doboru jednego lub kilku wymienio-
nych wyżej  minerałów czy witamin. 
Lekarz zapisuje nam wówczas ich 
suplementację w postaci tabletek. 
A przecież ich brak i wynikająca zeń 
dolegliwość mogłyby w ogóle nie 
wystąpić, gdyby w procesie mielenia 
ta drogocenna osłonka ziarna nie 
została usunięta. Może bułeczka czy  
makaronik miałyby brzydszy (to 
zresztą, jak już  wspomnieliśmy, kwe-
stia gustu) wygląd, ale oszczędziliby-
śmy sobie i kosztów (te tabletki sporo 
kosztują), i choroby. 

Jeśli chodzi o nasze zdrowie, to 
warto jeszcze przypomnieć sobie 
(przypomnieć, bo kiedyś mówiono 
nam o tym w szkole na lekcjach bio-
logii), że całe ziarno to bogactwo 
błonnika.  Z badań wynika, że prze-
ciętnie zamiast zalecanej przez diete-
tyków ilości 30–40 g błonnika dzien-
nie zjadamy go dwukrotnie  mniej. 
Stąd wiele problemów zdrowotnych. 
Błonnik korzystnie bowiem wpływa 
na perystaltykę jelit, dzięki czemu 
pozwala uniknąć zaparć (w efekcie 
chroni przed rozwojem tzw. uchył-

ków czy raka jelita grubego), a ponad-
to ogranicza wchłanianie tłuszczu 
z pożywienia, zaś wiążąc wodę 
i pęczniejąc w przewodzie pokarmo-
wym, szybko daje poczucie sytości. 
Zapobiega też wahaniom poziomu 
cukru we krwi, chroniąc tym samym 
przed atakami tzw. wilczego głodu, 
co sprawia, że  osoby wybierające 

Chleba naszego...
NAJPYSZNIEJSZEGO!
Mąka, jak wiadomo, powstaje w wyniku zmielenia ziaren 
zboża. Kiedyś mielono na mąkę całe zbożowe ziarna i mąka 
miała wówczas kolor szarawy, ale w następstwie rozwoju 
techniki  możliwe stało się oddzielenie w tym procesie 
zewnętrznej okrywy ziaren i otrzymanie mąki bielutkiej jak 
śnieg. Śliczniutkiej takiej, wzbudzającej zachwyt. Podobnie 
jak upieczone z niej bielutkie bułeczki czy takiż sam chlebek. 
Powszechnie pieczone, kupowane i zjadane. A także np. 
bieluteńki makaronik, który o ileż śliczniej (choć to kwestia 
gustu) prezentuje się na talerzu.
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produkty z pełnego ziarna są... szczu-
plejsze, bo nie mają zwyczaju ciągłe-
go sięgania po różne (kaloryczne!) 
przegryzki.

Jednym słowem, osoby wybierają-
ce produkty z pełnego ziarna są 
zdrowsze. Przeprowadzone przez 
amerykańskich naukowców badania 
dowiodły, że u kobiet, które jadały 
ok. 2,7 porcji produktów pełnoziarni-
stych dziennie ryzyko choroby nie-
dokrwiennej serca było o 30 proc. 
niższe niż u spożywających tylko 
0,13 proc.  takich porcji dziennie. 
Z kolei naukowcy niemieccy, obser-
wując  przez kilka lat zdrowie 9700 
mężczyzn i 15 400 kobiet w wieku 
35–65 lat, zauważyli, że u osób, które 
jadały najwięcej błonnika pochodzą-
cego ze zbóż (17 g dziennie), ryzyko 
zachorowania na cukrzycę było 
o 27 proc. niższe niż u tych z grupy 
o najniższym spożyciu (7 g dzien-
nie). 

Jeśli chodzi o zawartość błonnika 
w pożywieniu, to istnym ich magazy-
nem są otręby pszenne (42,4 g błon-
nika w 100 g otręb) i nic ich rekordu 
nie przebija. W porównaniu z nimi 

w pieczywie pełnoziarnistym jest ich 
dużo mniej (chleb razowy – 8,5 g czy 
bułki grahamki – 6,7 g), ale w bagiet-
ce francuskiej 2,0 g a w kajzerce 1,9 g 
czyli, jeśli chodzi o zawartość błon-
nika), to wyższość pieczywa z pełne-
go ziarna nad tym upieczonym 
z mąki oczyszczonej, białej jest  ewi-
dentna, zawiera go kilkakrotnie wię-
cej

Zatem, biorąc pod uwagę efekty 
zdrowotne, a także finansowe (kom-
plementacja tabletkowa brakujących 
nam witamin i minerałów bywa kosz-
towna), naszym tytułowym „chlebem 
powszednim” powinno stać się pie-
czywo pełnoziarniste, bo tylko ono 
zawiera w sobie wszystko to, co naj-
lepsze w zbożowym ziarnie. Powin-
no, ale nie zawsze jest, ponieważ 
wiele osób uważa, że jest ono mniej 
smaczne i... mniej wykwintne od 
tego upieczonego z białej mąki. Hm,  
zarówno kwestia owej wykwintności 

jak i kwestia smaku są dyskusyjne, 
natomiast kwestia zdrowotności jest  
chyba dla każdego oczywista. 

Jeśli zaś chodzi o smak, to kwe-
stię tę podnoszą często osoby, które 

od lat nie  jadły pieczywa pełnoziar-
nistego, którego asortyment ogrom-
nie się w ostatnich latach rozwinął. 
Chleb czy bułki często bywają wzbo-
gacone o różne smakowe dodatki, np. 
ziarenka sezamu, słonecznika, czar-
nuszkę, suszone pomidory, oliwki... 
Poza tym  nikt nikogo nie namawia 
do jedzenie  suchego razowca czy 
suchej bułki grahamki. Wręcz prze-
ciwnie! Dietetycy uważają, że pro-
dukty zbożowe powinny być w posił-
kach łączone z produktami pocho-
dzenia zwierzęcego, np. z mlekiem 
lub mięsem w celu wzbogacenia 
diety o wysokowartościowe białko. 
A zatem nie sucha kromka chleba, 
ale posmarowana masłem bądź twa-
rożkiem i jeszcze posypana siekanym 
szczypiorkiem. To nie jest smacz-
ne?!... To jest najpyszniejsze!

Poza tym pieczywo można jadać 
także w innej  postaci. Np. pokrojone 
w kosteczkę i przyrumienione na 
patelni z odrobiną tłuszczu zamieni 
się w cudowne (najpyszniejsze) 
grzanki do zupy, a pokrojone 
w paseczki, posmarowane oliwą 
z czosnkiem i upieczone w piekarni-
ku będzie świetnym dodatkiem do 
mięsa na drugie danie obiadowe. 
Przekrojone zaś na pół w poprzek 
i wydrążone grahamki można czymś 
(posiekaną papryką, mielonym mię-
skiem, czym kto chce...) nadziać 
i posypawszy z wierzchu utartym 
żółtym serem, upiec w piekarniku. 
Wariantów  różnego wykorzystania 
pieczywa może być wiele. Nikt nie 
powiedział, że zjada się je wyłącznie 
jako kanapkę!

Niestety, bywają sklepy, w któ-
rych brakuje pieczywa pełnoziarni-
stego. „Bo nie idzie”– odpowiada 
zapytana o nie ekspedientka. Na to 
jest tylko jedna rada. Niech zacznie 
iść. Pytajmy się o nie w tych skle-
pach, upominajmy o nie. Zaraz się 
znajdzie. A czym więcej będzie klien-
tów, tym bardziej urozmaicony stanie 
się jego asortyment. I wszystkim to 
pójdzie na zdrowie. Także rolnikom, 
bo zwiększy się zapotrzebowanie na 
ziarno najwyższej jakości.

Polski Związek Producentów
 Roślin Zbożowych

Sfi nansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
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O dynamice zainteresowania 
uprawą kukurydzy niech świad-

czy fakt, że zaledwie w 2012 roku 
łączny areał kukurydzy na ziarno 
i kiszonkę w Polsce po raz pierwszy 
przekroczył 1 mln ha. Zasiewy kuku-
rydzy na powierzchni 2 mln ha? 
Wydaje się, że to już kwestia tylko 
kilku najbliższych lat.

Fakt ten ma ogromne znaczenie 
zarówno dla polskiego rolnictwa jak 
i dla całej gospodarki – mówi Tade-
usz Michalski, prezes Polskiego 
Związku Producentów Kukurydzy. To 
co najważniejsze – coraz więcej bydła 
jest karmione kukurydzą zbieraną na 

kiszonki, ale też coraz więcej ziarna 
przeznaczane jest na cele spożywcze. 
Zakładając średni plon na poziomie 
6 ton z hektara, do dyspozycji będzie-
my mieli około 6 mln ton ziarna. 
Wystarczająco dużo, by można było 
nawet 2–3 mln ton przeznaczyć na 
eksport. Powoli kukurydza staje się 
naszą specjalnością eksportową, 
szczególnie na rynek niemiecki. 

Jak zwykle gdy coś „idzie” bardzo 
dobrze pojawia się słowo ALE.. 

Ale co z wilgotnością ziarna? 
Średnio wynosi ona około 30 proc., 
ale bywa też dużo wyższa. Według 
publikowanych wcześniej danych – 

dodaje prof. T. Michalski – przy wil-
gotności sięgającej powyżej 35 proc. 
trzeba się dobrze zastanowić, czy 
w ogóle warto takie ziarno suszyć? To 
pytanie staje się tym bardziej zasad-
ne, gdy patrzymy na idące szaleńczo 
w górę ceny gazu. A może warto bar-
dziej upowszechnić konserwację 
ziarna w stanie mokrym?

W polskim rejestrze mamy dziś 
238 odmian kukurydzy. Dodatkowo 
do dyspozycji jest ponad 200 odmian 
zarejestrowanych w innych krajach 
Unii. Łącznie jest ich ponad 400 –  
i wszystkie są dobre albo bardzo 
dobre. 

Przyszłość należy 
do kukurydzy, ale...
Kukurydza ze zbiorami  ponad 1,1 mld ton jest najważniejszą światową 
rośliną zbożową. Wyprzedza o 1/3 zbiory kolejnych dwóch gatunków: 
ryżu i pszenicy. Również w Polsce staje się jedną z najważniejszych 
upraw. Padają kolejne rekordy powierzchni uprawy tej rośliny. Z każdym 
rokiem uprawiamy jej coraz więcej. W 2021 roku powierzchnia uprawy 
przekroczyła 1,7 mln ha, z czego ponad 1 mln ha to uprawa na ziarno.

KUKURYDZA
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Na naszym rynku obecne są naj-
ważniejsze fimy z czołówki światowej, 
ale lidera mamy jednego – Hodowlę 
Roślin Smolice. To właśnie ze Smolic 
pochodzi 57 odmian kukurydzy (około 
30–35% polskiego rynku). 

Jak więc wybrać odpowiednią 
odmianę? Pokutuje przekonanie, że 
siejąc późną odmianę uzyskuje się 
wyższe plony. To prawda, ale tylko 
częściowo. Wyhodowanie wczesnych 
a jednocześnie plennych  mieszań-
ców sprawiło, że negatywna zależ-
ność między wczesnością a plono-
waniem w praktyce jest coraz mniej 
widoczna. Uprawa kukurydzy na 
ziarno staje się coraz mniej ryzykow-
na, dając możliwość uzyskania wyso-
kich plonów o niskiej wilgotności 
(niższe koszty suszenia). Najbardziej 
uniwersalne są mieszańce średniow-
czesne (FAO 230–250). Są one odpo-
wiednie do uprawy na ziarno na 
większości obszaru Polski, a zwlasz-
cza w Polsce środkowej i zachodniej. 

Plonami niewiele ustępują odmia-
nom średniopóźnym a dojrzewają 
szybciej i dają bardziej suche zairno.

Odmiany średniopóźne (FAO 260–
290) wytwarzają większą masę zielo-
ną, później dojrzewają i charakteryzu-
ją się wyższą wilgotnością ziarna. 
W związku z tym ryzyko upraw tych 
odmian, szczególnie na terenach pół-
nocnych i środkowo-wschodnich jest 
większe, a jakość uzyskanego ziarna 
może być niższa. 

Wyhodowanie wczesnych i bar-
dziej odpornych na chłody odmian 
sprawiło, że uprawa kukurydzy na 
ziarno może rozszerzać się coraz bar-
dziej na północ. Jednak w tamtych 
warunkach lepiej produkcję oprzeć 
na odmianach wczesnych, o krót-
szym okresie wegetacji, pozwalają-

cych bez ryzyka uzyskać dobrze 
wykształcone ziarno tylko przy nieco 
niższych plonach.

Na kolejny problem związany 
z uprawą kukurydzy zwraca uwagę 

Tadeusz Szymańczak z PZPZ: – Bra-
kuje środków ochrony roślin do zwal-
czania szkodników. Szacujemy, że 
szkody wyrządzone tylko przez 
omacnicę w skali kraju wynoszą 
około 1 mld zł. Uzyskujemy nie tylko 
niższy plon z hektara ale jest on też 
niższej jakości. Praktycznie nie ma 
dostępnych środków, aby pozbyć się 
szkodników glebowych, takich jak 
drutowce, nicienie, pędraki. Muszę 
podkreślić, że rolnicy nie mają nic 
przeciwko wycofywaniu niektórych 
chemicznych środków ochrony 
roślin, ale pod jednym warunkiem – 
że na miejsce wycofanych z użyko-
wania pojawią się nowe metody 
radzenia sobie z patogenami. W prze-
ciwnym wypadku będziemy produ-
kować mniej płodów rolnych i to 

gorszej jakości. Ten problem dotyczy 
również ogrodników i sadowników.  

Wycofywanie środków ochrony 
roślin motywowano dbałością o zdro-
wia konsumentów. Ale po pierwsze 
– każdego roku importujemy zboże 
ze wschodu, gdzie nie obowiązują 
nasze, unijne standardy. A po drugie 
– w uprawach, gdzie nie było dosta-
tecznej ochrony pojawią się myko-
toksyny, związki odkładające się 
organizmie zwierząt i ludzi o działa-
niu rakotwórczym.

Wykorzystano materiały PZPK

Kukurydza trafiła do Europy w XV wieku. Najpierw do Hiszpanii. Przypusz-

cza się, że w Polsce pojawiła się w XVIII wieku, ale jej uprawą zajęliśmy się 

dopiero w połowie XX wieku. Największymi producentami są: USA, Chiny 

oraz Brazylia, a w Europie: Włochy i Hisdzpania. 

Kukurydza to w pełni udomowiona przez człowieka roślina powstała na 

drodze hodowli. Pierwotnym miejscem jej występowania była Ameryka. 

Historia jej uprawy sięga 7 tysięcy lat wstecz. Nie występuje w formie dzikiej. 

Przypuszcza się, że jej przodkiem może być dziko rosnąca trawa teosinte, 

choć cały czas trwają dyskusje na ten temat. 

Kukurydza może odegrać pozytywną rolę w przeciwdziałaniu efektowi cie-

plarnianemu. Wynika to z tropikalnego pochodzenia tej rośliny, co sprawia, 

że prowadzi fotosyntezę torem C4, która pozwala efektywnie wiązać dwu-

tlenek węgla z atmosfery. Jeden hektar uprawy kukurydzy produkuje do 

czterech razy więcej tlenu niż 1 ha lasu a jednocześnie zużywa duże ilości 

CO2 do przyrostu swojej masy.

W polskim rejestrze mamy dziś 238 odmian 
kukurydzy. Dodatkowo do dyspozycji jest ponad 200 
odmian zzarejestrowanych w innych krajach Unii.

KUKURYDZA
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Potencjał plonowania odmiany jest 
zaprogramowany przez hodowcę 

w genach, a jego realizacja odbywa się 
w odpowiednim środowisku (interak-
cja genotypu i środowiska), w warun-
kach optymalnej agrotechniki. Now-
sze odmiany mają wyższy potencjał 
plonowania. Poza plennością wnoszą 
też większą odporność na czynniki 
stresowe i inne ważne cechy agro-
techniczne i użytkowe. Dlatego przy 
zakupie nasion należy zwracać uwagę 
na rok rejestracji danej odmiany. 
Odmiany te jednak wymagają spraw-
dzenia w konkretnych warunkach 
produkcji. Nasiona odmian now-
szych są na ogół droższe. Rolnicy 
wybierają do uprawy również odmia-
ny starsze, tańsze i już sprawdzone 
w konkretnych warunkach środowi-
skowych. Aktualnie do Krajowego 
Rejestru, prowadzonego przez Cen-
tralny Ośrodek Badania Odmian 
Roślin Uprawnych, są wpisane 232 
odmiany kukurydzy. W tej grupie 
najliczniejsze są odmiany przezna-
czone do uprawy na ziarno (Z). Jest 
ich 120 (51,7%). Odmian przezna-
czonych do uprawy na kiszonkę (K) 
jest 75 (32,3%). Pozostałe 37 (16%) są 
to odmiany ogólnoużytkowe (ZK, KZ, 
ZCCM), przeznaczone do obydwu 
kierunków użytkowania. 

W 2021 roku wpisano do KR 
33 odmiany, w tym 26 zagranicznych 
i 7 krajowych. W KR odmiany zagra-
niczne stanowią około 70%, a krajo-

we około 30%. Na rynku nasion 
kukurydzy w Polsce, największy 
udział ma Hodowla Roślin Smolice 
Sp. z o.o. (grupa IHAR) – według 

Kryteria wyboru odmian 
kukurydzy do różnych 
warunków użytkowania

Według najnowszych danych łączna powierzchnia uprawy kukurydzy 
w Polsce wynosi około 1,7 mln ha, w tym na ziarno ponad 1 mln ha. 
Podstawą produkcji kukurydzy na ziarno i na kiszonkę są nasiona odmian 
mieszańcowych F1, przystosowanych do warunków klimatycznych 
i glebowych Polski. Przedmiotem uprawy mogą być odmiany wpisane 
do Krajowego Rejestru (KR) lub też odmiany z katalogu europejskiego 
(CCA) wpisane do rejestrów w krajach UE. W katalogu CCA znajduje się 
około 5,5 tysiąca odmian. Z tej grupy stosunkowo niewielka część spełnia 
kryterium wczesności dla polskich warunków. 
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moich szacunków jest to około 30%. 
Na naszym rynku znajduje się ponad-
to bardzo liczna grupa (ponad 200) 
odmian zarejestrowanych w innych 
krajach Unii Europejskiej (z katalogu 
europejskiego). Muszą one jednak 
spełniać wymóg wczesności do upra-
wy w Polsce. Te odmiany nie odgry-
wają jednak dominującej roli w pro-
dukcji kukurydzy. 

Wśród odmian wpisanych do Kra-
jowego Rejestru najliczniejszą grupę 
stanowią odmiany średniowczesne 
(FAO 230–250) – 109 (47%). Odmian 
wczesnych (FAO do 230) jest 67 
(28,9%), a średniopóźnych (FAO 260-
290) – 48 (20,7%). Pozostałe 8 odmian 
reprezentuje wczesność między 
grupą wczesną i średniowczesną lub 
średniowczesną i średniopóźną. 
Odmiany wczesne i średniowczesne 
są przeznaczone do uprawy na 

kiszonkę w najmniej korzystnych 
północnych rejonach kraju. Odmiany 
średniowczesne i średniopóźne (FAO 
do 260) można uprawiać na ziarno 
i na kiszonkę w rejonie środkowym. 
Odmiany średniopóźne są przezna-
czone do najcieplejszych rejonów 
kraju (Polska Południowo-Zachodnia 
i Południowo-Wschodnia). Odmiany 
wczesne do uprawy na ziarno są 
przeznaczone do uprawy w rejonie 
północnym, ale można je uprawiać 
na terenie całego kraju.

Odmiany w KR reprezentują 
2 typy hodowlane: SC – pojedyncze  
(143 odmiany) – składające się 
z dwóch linii (A x B), TC – trójlinio-
we (89 odmian), w których forma 
mateczna (A x B) jest skrzyżowana 
z linią ojcowską C. Odmiany typu 
SC, w porównaniu z odmianami typu 
TC, wykazują wyższe efekty heterozji 

Z reguły odmiany wcześniejsze wykazują 
większą skłonność do wylegania fuzaryjnego niż 
późniejsze, jednak w nowszych odmianach nie 
jest to już problemem. 

W wyborze odmian kukurydzy do 
uprawy na ziarno podstawowe kryteria 
to potencjał plonowania i odpowiednia 
wczesność. Te cechy są skorelowane 
negatywnie, stąd też wynika trudność 
ich korzystnego połączenia w danej 
odmianie.
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w odniesieniu do plonu ziarna lub 
ogólnego plonu świeżej i suchej masy 
kiszonki. Są bardziej wyrównane 
morfologicznie. Z uwagi na niższe 
plony w produkcji nasiennej ich 
nasiona są z reguły droższe. Polecane 
są do bardziej intensywnych warun-
ków produkcji. Odmiany typu TC są 
bardziej plastyczne w stosunku do 
wymagań glebowych i mniej inten-
sywnych warunków produkcji.

W wyborze odmian kukurydzy do 
uprawy na ziarno podstawowe kryte-
ria to potencjał plonowania i odpo-
wiednia wczesność. Te cechy są sko-
relowane negatywnie, stąd też wynika 
trudność ich korzystnego połączenia 
w danej odmianie. W praktyce wcze-
sność odmian kukurydzy określa się 
przez pomiary wilgotności ziarna przy 
zbiorze, tj. po osiągnięciu przez nie 
dojrzałości fizjologicznej. Odmiany 
o mniejszej zawartości wody w ziar-
nie przy zbiorze są wcześniejsze niż 
te, które mają większą zawartość 
wody. Porównując wilgotność ziarna 
nowych odmian z wilgotnością ziarna 
odmian wzorcowych, określa się ich 
wczesność i przypisuje się liczbę FAO. 
W warunkach polskich, wczesne 
odmiany mają liczbę FAO do 230, 
średniowczesne FAO 240–250, a śred-
nio późne FAO 260–290. W grupie 
odmian wczesnych można wyróżnić 
odmiany bardzo wczesne o liczbie 
FAO do 200.

Przy wyborze odmian do uprawy 
na ziarno, zwraca się także uwagę na 
wymłacalność kolb, szybkie dosy-
chanie ziarna „na pniu” (cecha 
„dry down”) oraz strukturę kolby, 
czyli udział ziarna w kolbie. Odmia-
ny o korzystnej strukturze kolby, 
czyli o cienkich rdzeniach, wykazują 
szczególną przydatność do uprawy 
na CCM – kiszonkę z odkoszulkowa-
nych kolb do żywienia trzody chlew-
nej. Ten kierunek użytkowania kuku-
rydzy w Polsce jest mało popularny, 
gdyż wymaga technologii do zadawa-
nia pasz na mokro. Natomiast ma 
duże znaczenie w Austrii i niektó-
rych landach w Niemczech. 

Bardzo ważnym kryterium oceny 
odmian do uprawy na ziarno jest ich 
odporność na wyleganie zarówno 
korzeniowe i fuzaryjne, powodowane 
przez grzyby powodujące zgnilizny 
łodyg. Z reguły odmiany wcześniejsze 
wykazują większą skłonność do wyle-
gania fuzaryjnego niż późniejsze, jed-

nak w nowszych odmianach nie jest to 
już problemem. Szczególne znaczenie 
ma także tolerancja na fuzariozę kolb, 
gdyż grzyby zasiedlające kolby i ziar-
no produkują groźne dla zdrowia 
zwierzat i ludzi toksyny roślinne, czyli 
mikotoksyny. Najważniejsze z nich to 
deoksyniwalenol (DON), zearalenon 
i fumonizyny (B1 i B2). Przekroczenie 
normy zawartości mikotoksyn elimi-
nuje ziarno kukurydzy z obrotu han-
dlowego i z żywienia zwierzat. 

Wczesny wigor jest bardzo ważną 
cechą odmian do uprawy na ziarno 
i na kiszonkę. Odmiany z cechą 

wczesnego wigoru kiełkują i rozwija-
ją się nawet w warunkach chłodów 
wiosennych. Starsze odmiany miały 
próg kiełkowania przy temperaturze 
gleby 8° C, podczas gdy nowsze mają 
przesunięty ten próg o 2° C i kiełkują 
już w temperaturze 6° C. Szybszy 
start roślin wiosną oznacza szybsze 
wytworzenie systemu korzeniowego, 
lepsze wykorzystanie zasobów wody 
i składników pokarmowych, a w kon-
sekwencji wyższe plony. Wczesny 
wigor ma szczególne znaczenie 
w warunkach chłodnych wiosen, jak 
na przykład w sezonie 2021.

W żywieniu zwierząt pożądane jest ziarno typu 
fl int i fl int-dent, którego skrobia jest trawiona 
wolniej, w dalszych częściach przewodu 
pokarmowego przeżuwaczy.
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Starsze odmiany miały próg kiełkowania przy 
temperaturze gleby 8° C, podczas gdy nowsze 
mają przesunięty ten próg o 2° C i kiełkują 
już w temperaturze 6° C. Szybszy start roślin 
wiosną oznacza szybsze wytworzenie systemu 
korzenioweg.

Wśród najważniejszych kryteriów 
branych pod uwagę przy wyborze 
odmian do uprawy na kiszonkę 
z całych roślin należy wymienić: cał-
kowity plon suchej masy łodyg, liści 
i kolb, udział kolb w całkowitym plo-
nie suchej masy (korzystny powyżej 
50%), zawartość suchej masy przy 
zbiorze w całych roślinach  przy 
zbiorze (około 32%). Ta ostatnia 
cecha, jest podstawą oceny wczesno-
ści odmian kiszonkowych. Duże zna-
czenie mają również wczesny wigor 
i cecha „stay green”. Cecha „stay 
green” to wydłużone utrzymywanie 
się zieloności liści i łodyg w okresie 
dojrzewania. Takie odmiany dłużej 
asymilują, mają więc dłuższą możli-
wość gromadzenia składników pokar-
mowych w ziarnie. Ważnym kryte-
rium oceny odmian kiszonkowych 
jest ich strawność. W nowoczesnych 
programach hodowlanych zwraca się 
uwagę na podniesienie poziomu 
strawności wegetatywnych części 
roślin (łodyg i liści). Odmiany rela-
tywnie wczesne, o wysokiej zawarto-
ści suchej masy przy zbiorze 
i o korzystnym udziale kolb w całko-
witym plonie suchej masy, są bardzo 
dobrym surowcem do produkcji 
wysokoenergetycznej kiszonki. Taką 
rolę spełniają również odmiany ziar-
nowe, wczesne lub średnio wczesne, 
o wysokim plonie ziarna. Pomimo że 
są przeznaczone do uprawy na ziar-
no, to hodowcy często rekomendują 
je również do uprawy na wysoko-
energetyczną kiszonkę. 

W żywieniu zwierząt pożądane 
jest ziarno typu flint i flint-dent, któ-
rego skrobia jest trawiona wolniej, 
w dalszych częściach przewodu 
pokarmowego przeżuwaczy.

Odmiany do uprawy na ziarno jak 
również na kiszonkę muszą wykazy-
wać tolerancję na najważniejsze cho-
roby – głownię guzowatą, fuzariozy 

łodyg i kolb i szkodniki, w szczegól-
ności na omacnicę prosowiankę. 

W wyborze odmian do uprawy 
bierze się również pod uwagę ich 
przydatność do celów przemysło-
wych. Kukurydza jest jednym z naj-
ważniejszych surowców do produk-
cji bioetanolu. Plon bioetanolu z hek-
tara uprawy kukurydzy zależy od 
plonu ziarna i zawartości skrobi. 
Z 1 tony suchego ziarna kukurydzy 
można otrzymać, około 3,7–4,0 hek-
tolitra bioetanolu. Do tego kierunku 
produkcji większą przydatność wyka-
zują odmiany o ziarnie typu dent. 

W przemiale ziarna otrzymuje się 
szereg produktów: grys, kasze, mąki, 
a także bardzo wartościowy pod 
względem spożywczym olej kukury-
dziany. Do tego kierunku produkcji 
bardziej przydatne są odmiany o ziar-
nie typu szklistego (flint). W ostat-
nich latach kukurydza zaczyna 
odgrywać w produkcji biogazu, gdzie 
jest podstawowym surowcem. Do 
tego kierunku przydatne są odmiany 
kiszonkowe, o możliwie najwyższych 
plonach zielonej i suchej masy.

W wyborze odmian kukurydzy do 
różnych kierunków użytkowania 
przydatne są wyniki porejestrowego 
doświadczalnictwa odmianowego 
(PDO), a także rekomendacje poszcze-
gólnych firm hodowlano-nasiennych 
i dystrybucyjnych, zawarte w katalo-
gach odmian i na stronach interneto-
wych.

dr inż. Roman Warzecha
 Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin 
– Państwowy Instytut Badawczy 

 Radzików
Literatura: Lista opisowa odmian roślin 
rolniczych 2021 kukurydza. Wydaw-
nictwo Centralnego Ośrodka Badania 
Odmian Roślin Uprawnych, Słupia 
Wielka 2021.

Hodowla Roślin Smolice  
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Kontakt 
region 1.  784 915 508   region 2.  538 819 893  
region 3.  538 819 890   region 4.  538 819 901

SM WAWEL
FAO 230-240

LEGENDARNY 
PLON ZIARNA

•  NR 1  w plonie ziarna  
– 111% wzorca (126,6 dt/ha)

•  NR 1  w plonie CCM  
– 111% wzorca (219 dt/ha)

• Mocny Stay-Green

• Odporny na wyleganie

• Rekomendowany do uprawy 
w całym kraju

Na podstawie badań rejestrowych COBORU



22

Znaczna ilość sprowadzanych 
odmian przechodzi w naszych 

warunkach badania fragmentaryczne 
lub nie przechodzi ich wcale, dlatego 
przy zakupie należy zachować ostroż-
ność, a coroczny zakup materiału 
siewnego nie może być dziełem przy-
padku.

Obecnie w Krajowym rejestrze 
znajdują się 232 odmiany kukurydzy. 
Zgodnie z aktualnym zapotrzebowa-
niem praktyki większość jest przy-
datna do uprawy na ziarno. Około 
25% to odmiany typowo kiszonkowe. 
Oczywiście znaczna część odmian 
ziarnowych ma zastosowanie bar-
dziej uniwersalne, także do uprawy 
na kiszonkę. Dobre odmiany ziarno-
we, z racji korzystnej struktury plonu 
(dużego udziału kolb w plonie ogól-
nym), są z reguły bardziej predesty-
nowane do wszechstronnego użytko-
wania. Natomiast odmiany zadekla-
rowane jako kiszonkowe (większa 

masa wegetatywna, dobra strawność 
łodyg z liśćmi), przeważnie są mniej 
odpowiednie do uprawy na ziarno.

Dobra odmiana przeznaczona na 
kiszonkę powinna się charakteryzo-
wać odpowiednim plonem świeżej 
masy, dużym plonem ogólnym suchej 
masy z dużym udziałem kolb i wyso-
ką koncentracją energii. Odmiany 
takie powinny także posiadać wcze-
sność odpowiednią do zamierzonego 
terminu zbioru: w środkowej części 
kraju, przy przeciętnym przebiegu 
pogody dojrzałość kiszonkową 
odmiany wczesne osiągają już na 
początku września a nawet w końcu 
sierpnia, a odmiany późniejsze, bar-
dziej plenne, pod koniec września. 

Istotną cechą, na którą plantato-
rzy zwracają uwagę jest także wysoka 
strawność wegetatywnych części 
roślin. Masa łodyg i liści o wyższej 
strawności jest efektywniej wykorzy-
stywana przez bydło. Ponadto, jako 

uniwersalne kryteria doboru do upra-
wy należy uwzględnić następujące 
cechy fizjologiczne i odpornościowe 
odmian: 
•  Reakcja na chłody i niekorzystne 

zjawiska początkowej fazy wzro-
stu. Newralgiczny dla kukurydzy 
jest okres kiełkowania, wschodów 
i początku wegetacji. Wigor 
początkowy poszczególnych 
odmian jest dość wyraźnie zróż-
nicowany. 

•  Podatność na choroby. Przy upra-
wie na ziarno najważniejszą cho-
robą pochodzenia grzybowego 
jest fuzaryjna zgorzel łodyg powo-
dująca wyleganie dojrzewających 
roślin. Stopień podatności odmian 
na fuzariozy jest warunkowany 
genetycznie i warto to uwzględ-
nić przy przewidywanym opóź-
nieniu zbioru kukurydzy, tym 
bardziej, że opanowanie kolb 
przez grzyby Fusarium przeważ-

Każdego roku na rynek trafi a szereg nowych odmian kukurydzy. Są to 
odmiany wpisane do Krajowego rejestru odmian, czyli przetestowane 
w warunkach Polski. Oprócz nich rolnicy do wyboru mają wiele 
odmian pochodzących ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin 
Rolniczych (CCA).

Nowe odmiany 
kukurydzy 
na kiszonkę

Nowe odmiany 
kukurydzy 
na kiszonkę

KUKURYDZA
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Tabela 1. Doświadczenia PDO na kiszonkę. 2021

Lp. Odmiany Firma 
Plon ogólny 
świeżej masy

Plon suchej 
masy ogólny

Zawartość 
suchej masy

proc. wzorca proc. 

GRUPA WCZESNA

Wzorzec, dt z ha, proc. 622 206,9 33,4

1 Tipico Saatbau Linz 106 104 32,9

2 Keltico Saatbau Linz 104 103 33,1

3 LG31224 Limagrain 99 101 34,1

4 RGT Decitexx RAGT 101 101 33,5

5 SM Mieszko HR Smolice 102 100 32,8

6 Damario KWS 97 97 33,2

7 KWS Salamandra KWS 93 97 34,8

8 SM Grot HR Smolice 98 96 32,8

GRUPA ŚREDNIOWCZESNA

Wzorzec, dt z ha, proc. 663 214,3 32,5

9 SM Varsovia HR Smolice 108 106 31,7

10 Tiguan HR Smolice 109 106 31,5

11 SY Colloseum * Syngenta 104 104 32,5

12 ES Palladium Euralis 101 103 33,1

13 Recorder Euralis 100 103 33,4

14 LG31280 Limagrain 102 102 32,4

15 ES Bond Euralis 98 101 33,5

16 SM Kurant Farmko 103 101 31,8

17 SM Perseus HR Smolice 103 101 31,8

18 Brigado Saatbau Linz 105 100 31,2

19 ES Discover Euralis 99 100 32,8

20 ES Islander Euralis 99 100 32,7

21 Inception FarmSaat 106 100 30,7

22 Inspiro Saatbau Linz 102 100 32,0

23 Farmpower FarmSaat 102 99 31,3

24 KWS Iconico KWS 93 98 34,4

25 Greatful FarmSaat 94 97 33,5

26 Monster * Maisadour 96 96 32,3

27 Farmfi re * FarmSaat 91 94 33,9

28 Farmezzo FarmSaat 86 89 33,9

GRUPA ŚREDNIOPÓŹNA

Wzorzec, dt z ha, proc. 676 216,6 32,2

29 KWS Adaptico KWS 109 107 31,4

30 Karismo KWS 103 104 32,5

31 Kentos KWS 103 101 31,8

32 Classico Saatbau Linz 99 100 32,5

33 Farmurphy FarmSaat 92 93 32,5

34 Motivi CS Caussade 103 100 31,4

35 Baobi CS * Caussade 102 100 31,7

36 Hardware FarmSaat 96 98 33,0

37 Physiker Euralis 94 97 33,2

Odmiany występują w tych grupach wczesności, w których uczestniczyły w doświadczeniach
Wzorzec stanowi średnia z odmian: w grupie wczesnej Lp.1–8, średniowczesnej Lp. 9-–28, średniopóźnej Lp. 29–37

KUKURYDZA
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nie jest równoznaczne ze zwięk-
szoną ilością mikotoksyn w paszy. 
Występowanie innych chorób 
bardziej jest związane z warunka-
mi wegetacji w danym roku. Naj-
bardziej widoczną z tych chorób 
jest głownia guzowata kukurydzy 
znacznie obniżająca plon i war-
tość pokarmową paszy. 

•  Reakcja odmian na szkodniki. 
Różnice wrażliwości roślin wyni-
kają głównie z różnic morfolo-
gicznych odmian (omszenie liści, 
twardość tkanek rośliny). Silniej 
atakowane są też odmiany wcze-
sne. W rejonach największego 
zagrożenia przez omacnicę proso-
wiankę ograniczenie szkodliwości 
zapewnią zabiegi agrotechniczne 
(dokładne rozdrobnienie słomy 
kukurydzy, głęboka orka) i unika-
nie monokultury. Potencjalnie 
dużego zagrożenia można się spo-
dziewać ze strony stonki kukury-
dzianej. W przypadku jej wystą-
pienia w znacznej ilości następuje 
przede wszystkim wyleganie jesz-
cze zielonych roślin. Ogranicze-
nie szkodliwości stonki kukury-
dzianej na plantacjach produkcyj-
nych – głównie metodami agro-
technicznymi (płodozmian).
Poznanie aktualnej wartości 

gospodarczej odmian zarejestrowa-
nych możliwe jest dzięki doświad-
czeniom prowadzonym w ramach 
Porejestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego (PDO).  Przed wybo-
rem odmiany do uprawy na kiszon-
kę, zwłaszcza jeśli ma to miejsce na 
plantacjach wielkoobszarowych 
w gospodarstwach produkujących 
mleko (gdzie zły wybór może mieć 
poważne konsekwencje) warto prze-
śledzić wyniki tych badań. Z ich 
pomocą można dokładnie przeanali-
zować zachowanie się odmian 
w kolejnych sezonach wegetacyj-
nych, w różnych rejonach uprawy 
a także porównać między sobą odmia-
ny wysiewane w danym roku. 

Ocenę przydatności kukurydzy 
na kiszonkę prowadzi się w trzech 
seriach. Pojedynczą serię stanowi 
grupa wczesności (wczesna, śre-
dniowczesna, średniopóźna). Zestaw 
odmian do badań ustalany jest wio-
sną każdego roku w wyniku uzgod-
nień pomiędzy związkiem producen-
tów kukurydzy (PZPK), właścicielami 
odmian i COBORU. Badaniom podle-

gają odmiany wpisane do Krajowego 
rejestru oraz te z katalogu unijnego 
(CCA), które dały bardzo dobre wyni-
ki w prowadzonych wcześniej 
doświadczeniach rozpoznawczych. 
W roku 2021 we współpracy z PZPK 
założono 22 takie doświadczenia z 37 
odmianami kiszonkowymi.

Kwietniowy przebieg pogody 
opóźniał terminowe siewy doświad-
czeń z kukurydzą (średnio koniec 
kwietnia). W związku z późniejszymi 
siewami, wschody roślin były także 
nieco opóźnione i często nierówno-
mierne. Reszta okresu wegetacji była 
zróżnicowana ze względu na dostęp-
ność opadów. Centrum i Mazowsze 
to rejony, gdzie opadów generalnie 
było pod dostatkiem, co pozwoliło na 
dobre zaziarnienie kolb. Natomiast 
w województwach zachodniopomor-
skim, lubuskim czy w części kujaw-
sko-pomorskiego odczuwalny był 
brak wody. Przez cały kraj przetacza-
ły się także silne wichury, gradobicia 
i nawalne deszcze, które doprowa-
dzały do niszczenia i podtopień plan-
tacji. 

Zbiór wszystkich grup wczesności 
(a zwłaszcza grupy wczesnej) nastąpił 
nieco później niż w roku 2020. 

W doświadczeniach na kiszonkę 
plon ogólny świeżej masy w grupie 
wczesnej wyniósł 622 dt z ha i był 
tylko o 4 dt z ha mniejszy od plonów 
z roku 2020, a plon ogólny suchej 
masy w tej grupie  wyniósł 207 dt 
z ha (wyższy od roku 2020 o 4 dt 
z ha). Plon ogólny świeżej masy 
w grupie średniowczesnej wyniósł 
663 dt z ha (o 19 dt z ha wyższy 
w porównaniu z 2020 rokiem), a plon 
ogólny suchej masy był wyższy od 
roku 2020 o 7 dt/ha i wyniósł 214 dt 
z ha. Grupa późna osiągnęła plon 
świeżej masy na poziomie 676 dt/ha 
(mniejszy od ubiegłego roku o 49 dt/
ha), a plon suchej masy 217 dt z ha 
(niższy o 16 dt/ha). Średnia zwartość 
suchej masy wyniosła 33,4% dla 
grupy wczesnej, 32,5% średniowcze-
snej i 32,2% w grupie średniopóź-
nej.

Wyniki odmian wpisanych do 
Krajowego rejestru i niektórych 
z katalogu unijnego (CCA-*), uczest-
niczących w doświadczeniach, 
zamieszczono w tabeli wg malejące-
go plonu ogólnego suchej masy.

Karolina Piecuch
COBORU, Słupia Wielka

Dobra odmiana przeznaczona na 
kiszonkę powinna się charakteryzować 
odpowiednim plonem świeżej masy, 
dużym plonem ogólnym suchej masy 
z dużym udziałem kolb i wysoką 
koncentracją energii. 
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W obrębie gatunku kukurydza 
(Zea mays L.) wyróżnia się 

kilka form uprawnych, różniących 
się budową morfologiczną i anato-
miczną rośliny, a zwłaszcza ziarnia-
ków. Należą do nich: koński ząb 
(wykorzystywane całe rośliny do 
celów paszowych, w postaci kiszonki 
lub zielonki), zwyczajna (uprawiana 
głównie na ziarno, przeznaczane na 
cele pastewne, przemysłowe lub spo-
żywcze), cukrowa (spożywana 
w postaci ugotowanych kolb oraz 
konserwowanych lub zamrożonych 
nasion, zawiera w  ziarnie duże ilości 
cukru, w postaci tzw. amylodek-
stryn), pękająca (spożywana po pod-
grzaniu nasion w postaci popcornu) 
i skrobiowa (nasiona wyróżniają się 
dużą zawartością skrobi, są wykorzy-
stywane do celów spożywczych 
i przemysłowych, a także do produk-
cji mąki). 

Wybierz odmianę 
kukurydzy z odpowiednią 
liczbą FAO

Aktualnie najszerzej uprawiane 
są mieszańce kukurydzy, powstałe 
z przekrzyżowania końskiego zębu 
z kukurydzą zwyczajną, uprawiane 
głównie na nasiona. Poza tym  zbie-
rane są całe rośliny, z przeznacze-
niem na paszę, w postaci kiszonki 
lub zielonki. Materiał siewny kuku-
rydzy należy corocznie odnawiać, 
gdyż oferowane są wyłącznie mie-
szańcowe (heterozyjne) odmiany, 
dające wysokie plony o pożądanej 
wartości paszowej, spożywczej lub 
przemysłowej wyłącznie  w pierw-
szym pokoleniu (F1). 

Podczas wyboru odmiany, należy 
zwracać uwagę na długość okresu jej 
wegetacji, która określana jest trójcy-
frową liczbą FAO (od 190 do 990, im 
większa, tym dłuższy okres wegeta-
cji, a więc późniejsza odmiana). 
Pierwsza cyfra określa podstawową 
klasę wczesności, a więc w najwięk-
szym stopniu charakteryzuje wcze-
sność odmiany, druga cyfra precyzu-

je wczesność odmiany w ramach 
podstawowej klasy, zaś trzecia okre-
śla barwę ziarna – cyfry parzyste 
żółtą, nieparzyste białą, zaś zero 
oznacza brak oceny pod względem 
barwy. W Polsce wyróżnia się i upra-
wia odmiany, przynależne do 5 grup 
wczesności: bardzo wczesne (FAO do 
190), wczesne (FAO 200–220), śred-
nio wczesne (230–250), średnio 

Wszechstronne możliwości 
uprawy i wykorzystania 
kukurydzy
Pod względem powierzchni uprawy, kukurydza zajmuje drugie miejsce 
w skali światowej (po pszenicy), zaś pod względem zbiorów ziarna 
pierwsze. W Polsce uprawiana jest na powierzchni około 1,2 mln ha, 
z czego nieco ponad 50 proc. na ziarno i około 50 proc. na kiszonkę 
i zielonkę. 
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późne (260–290 i późne (300–350). 
Odmiany z pierwszej grupy, a więc 
o najkrótszym okresie wegetacji, nie 
są szerzej uprawiane w naszym kraju, 
gdyż dają bardzo niskie plony. Można 
je ewentualnie polecać przy późnym 
wysiewie kukurydzy, np. w plonie 
wtórym (po międzyplonach ozimych) 
lub nieudanych (np. wymarzłych) 
zasiewach innych roślin. Podanej 
oceny klas wczesności odmian, nie 
można automatycznie przenosić do 
Polski z innych krajów, także niektó-
rych europejskich, gdyż w naszych 
warunkach klimatycznych, mogą się 
różnie zachowywać, np. istotnie 
wydłużać okres wegetacji. 

Przed wysiewem nasion 
zaplanuj obsadę roślin 
na 1 m2 

Planując siew kukurydzy, po 
wyborze odpowiedniej odmiany (na 
ziarno lub kiszonkę z odpowiednią 
liczbą FAO), istotne jest ustalenie 
gęstości siewu, czyli wysiewu nasion 
w optymalnej obsadzie na jednostce 
powierzchni. Na tej podstawie 
można następnie planować szero-
kość międzyrzędzi i odległość wysie-
wanych ziarniaków w rzędach, co 
obrazuje poniższa tabela. Teoretycz-
nie najlepsze efekty w plonach i ich 
jakości, powinno zapewnić równo-
mierne rozmieszczenie ziarna 

i wyrosłych roślin, czyli zbliżona 
szerokość międzyrzędzi i odległość 
roślin w rzędach, np. 35 x 35,7 cm, 
co zapewni obsadę 8 roślin na 1 m2. 
Jednak w praktyce, nie ma to aż tak 
dużego znaczenia, stąd z reguły 
kukurydza jest wysiewana w szero-
kich 70–75 cm międzyrzędziach, 
natomiast w większym zagęszczeniu 
w rzędach. Przy uprawie na ziarno 
i CCM zaleca się 7–9 roślin na 1 m2, 
na kiszonkę 10–12, zaś na biogaz 
12–14, także w zależności od odmia-
ny, warunków środowiskowych 
(przedplonu, gleby, klimatu), jak też 
jakości materiału siewnego. W słab-
szych stanowiskach obsadę należy 
zmniejszyć, gdyż zbyt duża liczba 
roślin na 1 m2, nie zapewni im 
dobrego zaopatrzenia w wodę 
i składniki pokarmowe, niezbędne 
do wytworzenia wysokich plonów. 
Nasiona powinny być wysiewane na 
głębokość 4–8 cm, głębiej na lekkich 
i przesuszonych glebach, Głębszy 
siew zmniejsza też ryzyko uszko-
dzeń przez przymrozki, stosowane 
herbicydy, ptaki, suszę, wyleganie 
korzeniowe, niekiedy także wyłama-
nia łodyg. Temperatura gleby w okre-
sie siewu powinna wynosić 6–80 C, 
co zbiega się zwykle z kwitnieniem 
mniszka lekarskiego.

Przy uprawie na kiszonkę 
najważniejszy jest udział 
kolb i dojrzałość ziarna

Wartość pastewna kukurydzy 
kiszonkowej oceniana jest głównie 
na podstawie udziału kolb oraz 
w pełni wykształconych ziarniaków, 
w ogólnej masie zbieranych roślin. 
Wprawdzie kolby w okresie zbioru 
stanowią zaledwie  35–40, wyjątko-
wo do 45% ogólnej masy rośliny, 
jednak dostarczają ponad 70 proc. 
składników energetycznych. Dlatego 
tak ważny jest ich udział w zakisza-
nej biomasie. Ziarniaki w tym okre-
sie powinny osiągnąć co najmniej 
dojrzałość wczesno-woskową (ciasto-
watą), a najlepiej woskową, a nawet 
tzw. początkową pełną  (trudno je 
zgnieść palcem),  przy 30–35 proc. 
zawartości suchej masy w roślinach. 
Łodygi i liście w górnej części rośli-
ny, powinny być zielone. Wysoka 
wartość pastewna kiszonki kukury-
dzy sprawia, że stanowi ona główną  
paszę objętościową bydła mięsnego 
i mlecznego. 

Materiał siewny kukurydzy należy corocznie 
odnawiać, gdyż oferowane są wyłącznie mieszańcowe 
(heterozyjne) odmiany, dające wysokie plony 
o pożądanej wartości paszowej, spożywczej lub 
przemysłowej wyłącznie  w pierwszym pokoleniu (F1).

Przy uprawie na ziarno i CCM 
zaleca się 7–9 roślin na 1 m2, 
na kiszonkę 10–12, zaś na 
biogaz 12–14. 
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W mniej sprzyjających warun-
kach klimatycznych (krótszy okres 
wegetacji) powinny być uprawiane 
odmiany średnio wczesne (liczba 
FAO 230–250), zaś w lepszych śred-
nio późne (FAO 260–290), wyjątkowo 
– w południowo-zachodniej części 
kraju i Kotlinie Sandomierskiej – 
odmiany późne (FAO 300–350). 
Powinno się to przełożyć na większe 
plony oraz wartość pokarmową zaki-
szanej biomasy. Jakość kiszonki 
kukurydzy, zwłaszcza zbieranej 
w początkowej pełnej dojrzałości 
ziarna, można poprawić poprzez 

wysokie  cięcie roślin (około 50 cm), 
a więc pozostawienie w ścierni dol-
nej, mniej wartościowej,  zdrewniałej 
części  łodygi. Należy pamiętać, by 
po zbiorze pozostawione ściernisko 
dobrze rozdrobnić (np. mulczerem) 
i zniszczyć zimujące w nim larwy 
omacnicy prosowianki oraz przyspie-
szyć proces mineralizacji rozdrob-
nionej biomasy, w wyniku czego 
zostanie także zahamowany rozwój 
szkodliwych grzybów z rodzaju Fusa-
rium.

Podczas zbioru kukurydzy na 
kiszonkę istotne jest w miarę dobre 
rozdrobnienie łodyg i kolb (na odcin-
ki 5–20 mm). Stopień pocięcia jest 
zależny od dojrzałości  i związanej 
z tym zawartości suchej masy w rośli-
nach, kolbach i ziarnie. Przy wcze-
śnie zbieranej kukurydzy  kiszonko-
wej (dojrzałość mleczno-woskowa), 
sieczka z pociętych łodyg powinna 
być dłuższa (15–20 mm). Z kolei przy 
późno zbieranej (w początkowej peł-
nej dojrzałości ziarna), by się dobrze 
zakisiła i została efektywnie wyko-
rzystana przez zwierzęta, należy roz-
drobnić na krótsze odcinki (5–10 mm). 
Także ziarno, by się dobrze zakisiło 
i zostało w pełni wykorzystane przez 
zwierzęta, powinno być uszkodzone 
lub zgniecione. Następnie całość 

trzeba  dobrze ubić w silosie lub 
rękawach foliowych. 

Można też zbierać i zakiszać 
same kolby w postaci CCM

Przy wykorzystaniu kukurydzy 
jako paszy dla trzody chlewnej, zale-
cić można produkcję kiszonek 
z odkoszulkowanych kolb (bez liści 
okrywowych), w postaci CCM, czyli 
rozdrobnionej mieszanki ziarna 
i rdzeni kolb (corn-cob-mix). Kiszon-
kę ziarna z częścią rdzeni kolb, 
cechuje wysoka wartość pastewna 
i dobra smakowitość oraz umożliwia 

to wcześniejszy zbiór kukurydzy, niż 
przy jej uprawie na ziarno. Niezbęd-
ne są do tego specjalnie przystosowa-
ne kombajny lub urządzenia zwane 
pikerami. Poza tym powinny być 

uprawiane w tym celu odmiany, cha-
rakteryzujące się cienkim rdzeniem, 
który wykazuje mniejszą wartość 
pokarmową (większą zawartość 
włókna) niż ziarno. Zbiór kukurydzy 
na CCM powinien być dokonywany 
nieco później niż na kiszonkę z całych 
roślin, najlepiej w początkowej fazie 
pełnej dojrzałości ziarna, przy około 
40 proc. zawartości wody, wówczas 
kolby wykazują przeciętnie 54 proc. 
zawartość wody. Wcześniejszy zbiór 
skutkuje mniejszymi plonami suchej 
masy kolb i gorszą wartością pokar-
mową uzyskanej kiszonki.

Kolby kukurydzy można także 
zbierać, rozdrabniać i zakiszać razem 
z liśćmi okrywowymi. Taka kiszonka 
wykazuje mniejszą wartość, zawiera 
zbyt dużo włókna, jako pasza dla 
świń, choć może być skarmiana 
w mniejszych dawkach, po uprzed-
nim dodaniu śruty zbożowej, bądź 
wysokobiałkowych mieszanek treści-
wych. Jest natomiast doskonałą paszą 
treściwą dla bydła opasowego 
i mlecznego. W gospodarstwach 
z produkcją zwierzęcą, praktykuje się 
także zakiszanie całego, świeżo 
zebranego (mokrego) ziarna w ręka-
wach foliowych, po jego uprzednim 
rozdrobnieniu lub zgnieceniu. 
Odchodzi wówczas konieczność bar-

Odległość między roślinami w rzędzie oraz ich liczba na 10 m bieżących rzędu 
w zależności od zaplanowanej obsady roślin na 1 m2 i szerokości międzyrzędzi 

Planowana 
obsada roślin 

na 1 m2

Szerokość międzyrzędzi w cm

35 45 70 75

Odległość między wysianymi ziarniakami w rzędzie w cm

7 40,8 31,5 20,4 19,0

8 35,7 27,8 17,9 16,7

9 31,7 24,7 15,9 14,6

10 28,6 22,2 14,3 13,3

11 26,1 20,3 13,0 12,1

12 23,8 18,5 11,9 11,1

13 22,0 17,1 11,0 10,3

14 20,4 15,9 10,2 9,5

Liczba roślin na 10 m bieżących rzędu

7 24,5 31,5 49,0 52,5

8 28,0 36,0 56,0 60,0

9 31,5 40,5 63,0 67,5

10 35,0 45,0 70,0 75,0

11 38,0 49,0 77,0 83,0

12 42,0 54,0 84,0 90,0

13 45,0 58,0 91,0 97,0

14 49,0 63,0 98,0 105,0

Jakość kiszonki kukurydzy, zwłaszcza zbieranej 
w początkowej pełnej dojrzałości ziarna, można 
poprawić poprzez wysokie  cięcie roślin (około 
50 cm), a więc pozostawienie w ścierni dolnej, mniej 
wartościowej,  zdrewniałej części  łodygi. 
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dzo kosztownego w niektórych 
latach, dosuszenia ziarna, np. 
w warunkach przekropnej pogody 
podczas dojrzewania i zbioru, lub 
gdy (z różnych przyczyn), ziarno nie 
uzyska w okresie zbioru, pożądanej 
dojrzałości. Zawiera wówczas zbyt 
dużo wody, co też utrudnia lub unie-
możliwia prawidłowy omłot. Zaki-
szone ziarno można z powodzeniem 
wykorzystywać zarówno dla bydła, 

jak też trzody chlewnej. Należy 
dodać, że z „udanej” plantacji kuku-
rydzy, można zebrać w korzystnych 
dla jej plonowania latach nawet 
15–20 t/ha  wilgotnego ziarna.  

Kukurydzę na ziarno zbiera się 
bezpośrednio z pola specjalistyczny-
mi kombajnami, bądź odpowiednio 
przygotowanymi zbożowymi. 
Wskaźnikiem dojrzałości kukurydzy 
do zbioru na ziarno, są wyschnięte 

liście okrywowe kolb, wystąpienie 
na większości wyłuskanych ziarnia-
ków (u ich podstawy) czarnej plam-
ki, a przede wszystkim odpowiednia 
wilgotność ziarna, nie przekraczają-
ca 35%, a najlepiej poniżej 30%. 
Wcześniejszy zbiór skutkuje zwykle 
niższymi plonami, dodatkowymi 
nakładami na dosuszanie ziarna, 
a także niepełnym wymłóceniem 
oraz uszkodzeniem ziarniaków pod-
czas omłotu.

Kukurydza wykazuje duże 
potrzeby pokarmowe

Kukurydza, ze względu na wysoki 
potencjał plonowania, wykazuje bar-
dzo duże zapotrzebowanie na skład-
niki pokarmowe. W przeliczeniu na 
plon 8–12 t suchego ziarna roślina ta 
wykorzystuje w okresie wegetacji 
(w kg): 200–300 azotu (N), 96–144 
fosforu (P2O5), 220–320 potasu (K2O), 
80–120 wapnia (CaO), 60–90 magne-
zu (MgO) i 32–48 siarki (S), zaś 
z mikroelementów (w g): 600–900 
cynku (Zn), 800–1200 manganu (Mn), 
80–120 miedzi (Cu), 96–144 boru (B) 
i 7,2–10,8 molibdenu (Mo). Podane 
górne dawki składników mogą być 
zawyżone, należałoby je zmniejszyć, 
przeciętnie o 10–20 proc. Wynika to 
z faktu, iż wraz ze wzrostem plonów, 
pobranie  składników w przeliczeniu 
na jednostkę plonu maleje. Poza tym 
przy ustalaniu dawek nawozów, nale-
ży brać pod uwagę także odczyn 
i zasobność gleby w przyswajalne 
składniki oraz  przedplon. Wpraw-
dzie kukurydza uważana jest za rośli-
nę tolerancyjną na kwaśny odczyn 
gleby, jednak przy pH poniżej 5,0 
(gleby lżejsze) lub 5,6 (zwięźlejsze) 
wskazane jest zwapnowanie pola. 
Lekko kwaśny lub obojętny odczyn, 
a więc pH w zakresie 5,6–6,8 można 
uznać za optymalny dla kukurydzy, 
a jednocześnie gwarantujący dobrą 
przyswajalność większości składni-
ków, w tym fosforu. Pocięta i przy-
orana słoma po zbiorze ziarna, pozo-
stawia w glebie (po jej mineralizacji) 
znaczne ilości składników pokarmo-
wych, zwłaszcza potasu (nawet do 
200 kg/ha K2O) oraz substancji orga-
nicznej, z której wytworzą się związ-
ki próchniczne, użyźniające glebę. 

prof. dr hab. Czesław Szewczuk
dr hab. prof. UP Danuta Sugier 

UP w Lublinie

Wprawdzie kukurydza uważana jest za roślinę 
tolerancyjną na kwaśny odczyn gleby, jednak przy 
pH poniżej 5,0 (gleby lżejsze) lub 5,6 (zwięźlejsze) 
wskazane jest zwapnowanie pola. 
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Szczególne groźne są grzyby 
z rodzaju Fusarium, będące spraw-

cą zgorzeli siewek oraz fuzariozy 
łodyg i kolb, co często skutkuje wytwa-
rzaniem w ziarniakach, bardzo groź-
nych dla ludzi i zwierząt mikotoksyn. 
W resztkach pożniwnych zimują także 
zarodniki głowni guzowatej i pylącej 
kukurydzy oraz drobnej i żółtej plami-
stości liści, a przede wszystkim larwy 
najgroźniejszego szkodnika, jakim jest 
omacnica prosowianka.

Larwy omacnicy zniszcz 
metodą agrotechniczną

Jej larwy żerują w różnych czę-
ściach roślin kukurydzy (łodygach, 
liściach, znamionach, kolbach), 
a następnie niektóre z nich zimują 
w dolnej części łodyg oraz rdzeniach 
kolb. Można ją zwalczać metodą bio-
logiczną, rozkładając na plantacji 
kapsułki z larwami kruszynka, które 
żywią się jajami omacnicy. Skutecz-
ne mogą  być też insektycydy nisz-
czące larwy, choć metoda chemiczna 
jest rzadko praktykowana, ze wzglę-
du na brak opryskiwaczy szczudło-
wych, niezbędnych do wykonania 
oprysku wysokich łanów kukurydzy. 
Najbardziej polecana jest metoda 
agrotechniczna, polegająca na mecha-
nicznym zniszczeniu larw poprzez 
dokładne pocięcie łodyg i kolb. 
Likwidowane są wówczas nie tylko 
larwy omacnicy (do 70%), ale też 
inne agrofagi, zimujące w resztkach 
pożniwnych, także w wyniku szyb-
szej mineralizacji tych pozostałości. 

By te metody były bardziej skutecz-
ne, powinni je wykonać także sąsie-
dzi uprawiający kukurydzę.  Poniżej 
proponowane zalecenia, przy upra-
wie kukurydzy w monokulturze:
-  dokładnie potnij i równomiernie 

rozrzuć na polu słomę podczas 
zbioru ziarna;

-  dokładnie (tuż nad powierzchnią 
gleby)  rozdrobnij mulczerem 
ścierń;

-  wysiej (przy niskim pH gleby) 
nawozy wapniowe, najlepiej tlen-
kowe; 

-  przy optymalnym pH gleby wysiej 
do 100 kg mocznika lub opryskaj 
słomę 100 l dawką RSM 32;

-  wymieszaj resztki pożniwne 
i nawozy z glebą, np. broną tale-
rzową;

-  wykonaj głęboką orkę przedzimo-
wą (do 30 cm);

- wiosną wysiej nasiona kukurydzy 
zaprawione zaprawą z „górnej 
półki”.  
W niektórych gospodarstwach 

praktykowana jest pasowa metoda 
uprawy kukurydzy (strip till), polega-
jąca na pozostawieniu na polu pocię-
tych łodyg i ścierni. W celu zniszcze-
nia agrofagów resztki te powinny być 
w miarę dobrze rozdrobnione. Wio-
sną uprawiany jest tylko wąski  pas 
gleby, przeznaczony pod przyszły 
rząd roślin, zaś nieuprawiane mię-
dzyrzędzia przykrywają resztki 
pożniwne. Niezbędny jest do tego 
specjalny siewnik i agregat uprawo-
wy lub uprawowo-siewny. 

Resztki pożniwne 
kukurydzy użyźnią glebę

Po zbiorze kukurydzy na ziarno 
lub CCM pozostają na polu duże ilo-
ści słomy. Warto umiejętnie zagospo-
darować tę masę organiczną, z korzy-
ścią dla żyzności gleby i udostępnie-
nia roślinom następczym znacznych 
ilości składników mineralnych. Przy 
uprawie kukurydzy na ziarno, stosu-
nek suchej masy ziarna do suchej 

Dobrze rozdrobnij i wymieszaj 
z glebą słomę oraz ścierń 
kukurydzy
Zbiór ziarna, a także całych roślin na kiszonkę, nie powinien kończyć 
prac polowych na plantacji kukurydzy. Na polu pozostają bowiem 
duże ilości resztek pożniwnych, na których zimują zarodniki grzybów 
chorobotwórczych, przetrwalniki  wirusów i bakterii oraz szkodniki. Ma to 
szczególne znaczenie przy uprawie kukurydzy w wieloletniej (zwykle do 
5 lat) monokulturze. 
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masy resztek pożniwnych wynosi 
przeciętnie 1:1,5, podczas gdy przy 
uprawie na CCM 1:1,2. Tak więc przy 
plonie suchej masy ziarna w wysoko-
ści 6–8 t/ha, pozostaje przeciętnie na 
polu 9–12 t suchej masy resztek 
pożniwnych, co odpowiada 18–25 t 
świeżej masy. Po ich wprowadzeniu 
do gleby, następuje proces minerali-
zacji  i humifikacji, w wyniku czego 
tworzą się związki próchniczne oraz 
udostępnia się roślinom następczym 
(w tym kukurydzy uprawianej 
w monokulturze) znaczne ilości 
składników pokarmowych. Przy peł-
nej mineralizacji – z 1 t resztek 
pożniwnych wprowadza się do gleby 
przeciętnie: 12 kg azotu (N), 4,5 kg 
fosforu (P2O5) i magnezu (MgO), 
22 kg potasu (K2O) oraz 6 kg wapnia 
(CaO), poza tym znaczące ilości 
mikroelementów, szczególnie man-
ganu, cynku i boru. Wynika stąd, iż 
przy plonie suchej masy resztek 
pożniwnych w wysokości 10 t/ha, 
pozostaje w glebie dla kolejnych 
roślin 120 kg azotu, po 45 kg fosforu 
i magnezu, 220 kg potasu, 60 kg wap-
nia oraz mikroelementy. 

Dla ich prawidłowej mineraliza-
cji, a ściślej namnażania pożytecz-
nych mikroorganizmów prowadzą-
cych ten proces, niezbędny jest azot. 

Dlatego w słabszych stanowiskach, 
celowa jest dawka 4–6 kg N na 1 t 
przyorywanych resztek, a więc prze-
ciętnie do 100 kg mocznika lub 100 l 
RSM 32 na 1 ha. Ma to sens zwłasz-
cza w przypadku zasiewu późną 
jesienią pszenicy ozimej lub prze-
wódkowych odmian pszenicy jarej. 
W przypadku niskiego pH gleby 
(poniżej 5,5), korzystny wpływ na 
humifikację i mineralizację słomy 
ma wysiew przed jej przyoraniem 

wapna węglanowego, np. kredy (do 
3 t/ha). Stosowanie azotu jest wów-
czas niewskazane, z uwagi na jego 
możliwe straty w postaci ulatniające-
go się amoniaku. Tak więc zbiór ziar-
na lub kolb, a także całych roślin na 
kiszonkę, nie powinien kończyć prac 
polowych na plantacji kukurydzy. 
Słomę kukurydzianą oraz wysoką 
ścierń należy w miarę dobrze roz-
drobnić (na 8–12 cm odcinki, im 
większa biomasa tym krócej), 
a następnie dobrze wymieszać 
z glebą, np. ciężką broną talerzową, 
która dodatkowo rozdrobni resztki 
pożniwne. Ostatnim zabiegiem jest 
w miarę głęboka orka (do 25 cm), 
najlepiej pługiem z przedpłużkiem.  
Dobre pocięcie łodyg, osadek kolb 
i ścierni jest szczególnie istotne 
z uwagi na możliwość eliminacji (do 
70 proc.) zimujących w dolnej części 
łodyg (zwykle w ścierni i osadkach 
kolb) larw omacnicy prosowianki. 
Wysoką ścierń najlepiej rozdrobnić 
mulczerem lub  rozdrabniaczem 
gałęzi. 

Mikotoksyny groźne dla 
ludzi i zwierząt

Nazwa mikotoksyna pochodzi od 
greckiego słowa „mykos”, czyli grzyb 
oraz łacińskiego  „toxicum” – tok-
syczny (trujący). W dosłownym tłu-
maczeniu oznacza więc toksyczne 
lub trujące grzyby, a ściślej wtórne 
produkty przemiany materii niektó-
rych grzybów pleśniowych, głównie 
z rodzaju: Fusarium, Aspergillus, 
Claviceps oraz Pennicillium. Wytwo

Zalecenia, przy uprawie kukurydzy w monokulturze:
•  dokładnie potnij i równomiernie rozrzuć na polu słomę 

podczas zbioru ziarna,
• dokładnie (tuż nad powierzchnią gleby)  rozdrobnij mul-

czerem ścierń,
•  wysiej (przy niskim pH gleby) nawozy wapniowe, najlepiej 

tlenkowe, 
•  przy optymalnym pH gleby wysiej do 100 kg mocznika 

lub opryskaj słomę 100 l dawką RSM 32,
•  wymieszaj resztki pożniwne i nawozy z glebą, np. broną 

talerzową,
•  wykonaj głęboką orkę przedzimową (do 30 cm),
• wiosną wysiej nasiona kukurydzy zaprawione zaprawą 

z „górnej półki”.  

Dla prawidłowej mineralizacji 
resztek pożniwnych, a ściślej 
namnażania pożytecznych 
mikroorganizmów prowadzących 
ten proces, niezbędny jest azot.
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rzenie mikotoksyn w surowcach 
i produktach roślinnych jest możli-
we w odpowiednio wysokiej tempe-
raturze (zwykle powyżej 20–25º C) 
i dużej wilgotności. Rośliny mogą 
zostać zainfekowane patogenem 
grzyba, zarówno podczas ich upra-
wy w polu lub pod osłonami, prze-
chowywania w magazynach, a także 
w trakcie ich przetwarzania. Najczę-
ściej zanieczyszczają produkty 
pochodzenia roślinnego, ale mogą 
być obecne także w żywności pocho-
dzenia zwierzęcego. Przyjmuje się, 
że około 25% światowych zbiorów 
roślin może być  skażone mikotoksy-
nami. Obniżają one plony i jakość 
produktów roślinnych, zaś w wyni-
ku spożycia, stanowią pośrednią lub 
bezpośrednią przyczynę wielu cho-
rób ludzi i zwierząt – mikotoksykoz. 
Spośród najsilniej zanieczyszczo-
nych mikotoksynami surowców  
pochodzenia roślinnego wymienia 
się: ziarno kukurydzy i ryżu oraz ich 
przetworzone produkty, poza tym 
nasiona słonecznika i dyni,  orzechy 
(brazylijskie, arachidy, pistacje, wło-
skie), kakao, suszone rodzynki i figi, 
przyprawy (papryka, pieprz) oraz 
wiele innych. 

W naszym kraju w największym 
stopniu porażane jest przez grzyby 
pleśniowe (głównie z rodzaju Fusa-
rium) ziarno  kukurydzy, zbierane  
późną jesienią, często w okresie dużej 
wilgotności powietrza. Dlatego nie 
należy zbytnio opóźniać zbiorów 
kukurydzy na ziarno i kiszonkę, a po 
ich zakończeniu jak najszybciej prze-
wietrzyć i dosuszyć ziarno do zaleca-
nej, około 14 proc. wilgotności. Rów-
nież zbyt długie sporządzanie kiszon-

ki kukurydzy (zaleca się zapełnić, 
ubić i okryć zakiszaną biomasę 
w okresie do 3 dni), może skutkować 
dodatkowym rozwojem grzybów ple-
śniowych i produkowanych przez 
nie mikotoksyn. Są one odporne na 
procesy technologiczne (kiszenie, 
gotowanie, smażenie, pieczenie, 
destylację, fermentację).

Mikotoksyny mogą być przyczy-
ną groźnych zatruć pokarmowych, 

ale najczęściej, w wyniku  postępu-
jącej kumulacji w organizmie, 
oddziałują po pewnym okresie. Do 
najczęściej występujących zaburzeń 
powodowanych przez mikotoksyny 
zalicza się: niewydolność nerek 
i wątroby, działanie teratogenne 
i karcinogenne, problemy z płodno-
ścią, zaburzenia ze strony przewodu 
pokarmowego, działanie immunosu-
presyjne oraz osłabienie systemu 
odpornościowego organizmu. 
W konsekwencji następuje: zmniej-
szenie przyrostów masy ciała zwie-
rząt, ich słabsza kondycja, zwiększe-
nie odsetka upadków młodych zwie-
rząt, zwiększony odsetek poronień, 
a więc słabsze wskaźniki płodności.

Bardziej wrażliwe na działanie 
mikotoksyn są zwierzęta monoga-
stryczne (jednożołądkowe), a więc: 
drób, konie, trzoda chlewna i ryby, 
niż przeżuwacze (bydło, owce, kozy), 
zwłaszcza starsze, mające w pełni 
rozwinięty żołądek. Wykazują one 
wówczas zdolność  do częściowej 
neutralizacji alfa toksyn w żwaczu 
żołądka. Natomiast młode zwierzęta 
z tej grupy, nie mające w pełni rozwi-

niętego żołądka, są w podobnym 
stopniu wrażliwe na alfa toksyny jak 
monogastryczne. Niektóre grzyby 
pleśniowe wykazują również pozy-
tywne efekty, wytwarzając antybioty-
ki (np. penicylinę), będące produk-
tem ich przemian metabolicznych. 
Należy podkreślić, iż nie wszystkie 
pleśnie są toksyczne (przykładem są 
sery pleśniowe) i odwrotnie – brak 
pleśni nie oznacza, iż skarmiana 
pasza nie zawiera mikotoksyn.  

prof. dr hab. Czesław Szewczuk
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie
dr inż. Marzena Tomaszewska

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Chełmie

Około 25% światowych zbiorów roślin może 
być  skażone mikotoksynami. Obniżają one plony 
i jakość produktów roślinnych, zaś w wyniku 
spożycia, stanowią pośrednią lub bezpośrednią 
przyczynę wielu chorób ludzi i zwierząt.

Mikotoksyny mogą być 
przyczyną groźnych zatruć 
pokarmowych, ale najczęściej 
oddziałują dopiero po pewnym 
czasie, w wyniku  postępującej 
kumulacji w organizmie. 

KUKURYDZA





34

Omacnica prosowianka zasiedla 
wiele gatunków roślin upraw-

nych i chwastów. Poważne szkody 
wyrządza w uprawach chmielu, 
papryki, pomidora i oczywiście kuku-
rydzy. W sprzyjających warunkach  
jej liczebność może się gwałtownie 
zwiększyć i lokalnie powodować 
duże utraty plonu oraz obniżać jego 
jakość.

Szkodliwość omacnicy
Larwa omacnicy prosowianki bar-

dzo polubiła kukurydzę. Wgryza się 
w łodygę i osadkę kolby, niszczy 
tkanki przewodzące, osłabia łodygę 
oraz osadkę kolby. Roślina załamuje 
się, kolba opada bardzo nisko co 
utrudnia zbiór. Coraz częściej obser-
wujemy wgryzanie się do osadki 
łączącej kolbę z łodygą. Kolba jest 
słabo związana z rośliną co w czasie 
omłotu może powodować niekontro-
lowane odpadnięcie.

Obecnie w Polsce uprawia się 
1 mln ha kukurydzy na ziarno.  Zda-
rza się coraz częściej, że w wyniku 
żerowania omacnicy możemy utracić 
około 1 tony ziarna z hektara. Przy 
obecnych cenach ziarna omacnica 
jest więc jedym z najbardziej kosz-
townych szkodników w uprawach 
rolniczych.

Istnieje duża korelacja pomiędzy 
uszkodzeniem kolby przez wgryzanie 
się larwy a porażeniem grzybami 
fuzaryjnymi.  Grzybnia po przymroz-
kach wydziela mikotoksyny, bardzo 
niepożądane substancje w paszach 
dla zwierząt i pokarmach dla ludzi.

Wg najnowszych obserwacji IOR 
Poznań (m.in. dr hab. inż. Paweł 
Bereś), omacnica zasiedla już wszyst-
kie powiaty w Polsce. Mimo to brak 
jest dokładnej obserwacji i monito-
ringu tego szkodnika.

Omacnica prosowianka 
kontra kruszynek
Omacnica jest motylem nocnym (ćmą). Postać dorosła pojawia 
się na polach od czerwca do lipca. Larwa omacnicy zimuje 
w resztkach pożniwnych.  

Omacnica prosowianka

Straty plonu w wyniku żerowania omacnicy
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Zalecane są wielorakie sposoby 
zwalczania omacnicy prosowianki: 
agrotechniczna, hodowlana, che-
miczna i biologiczna.

Metoda agrotechniczna polega na 
prawidłowej agrotechnice, niszcze-
nie resztek pożniwnych z wcześniej-
szym rozdrabnianiem, przeprowa-
dzeniem głębokiej orki zimowej 
i odpowiednim płodozmianie.

Metoda hodowlana to m.in.
hodowla odmian transgenicznych 
z genem Bt (zob. portal internetowy 
COBORU, na którym znajdziemy 
porównanie odmian pod względem 
wybranych cech).

Chemiczna ochrona przed omac-
nicą wymaga specjalistycznych opry-
skiwaczy. W tym przypadku zwal-
czamy żerujące gąsienice, które poja-

wiają się kilka tygodni po nalocie 
samic omacnicy na plantację. W che-
micznej ochronie roślin cały czas 
następuje wycofywanie z użycia 
wielu substancji czynnych zareje-
strowanych wcześniej do zwalczania 
tego szkodnika. Nowe substancje, 
jeżeli się pojawią, na pewno będą 
znacznie droższe od wcześniej stoso-
wanych.

Ochrona biologiczna wykorzystu-
je do zwalczania omacnicy proso-
wianki jej naturalnych wrogów, zna-
nych w przyrodzie. Jednym z nich 
jest muszka z rzędu błonkówek, Tri-
chogramma brasicae, zwana potocz-
nie kruszynkiem. Jest to owad wystę-
pujący również w naturalnym środo-
wisku w Polsce. Człowiek wykorzy-
stuje jego cykl rozwojowy z wykorzy-
staniem jaj pośredniego żywiciela do 
przerwania rozwoju omacnicy proso-
wianki.

Monitoring rozwoju omacnicy 
z prawidłową sygnalizacją momentu 
aplikacji biopreparatu z kruszynkiem 
ma fundamentalne znaczenie dla 
jego skuteczności. W monitorowaniu 
szkodnika można stosować różne 
metody obserwacji: skrzynka ento-
mologiczna z łodygami, lustracja liści 
do pojawienia się jaj omacnicy, 
pułapki feromonowe, pułapki samo-
łówki świetlne. Najbardziej rozpo-
wszechnioną i wygodną jest metoda 
odłowu ćmy omacnicy za pomocą 
pułapki świetlnej. Po wykryciu 
pierwszych samic w pułapce zaczy-
namy przygotowania do aplikacji 
biopreparatu z kruszynkiem.

Biologiczna walka 
z omacnicą za pomocą 
kruszynka

Dla dużych powierzchni opraco-
wano technologie aplikacji z powie-
trza w postaci sypkiej. Została też 
opracowana kulka (ok. 15 mm śred-
nicy) z materiałów łatwo się rozkła-

Larwa omacnicy przegryzła całkowicie łodygę kukurydzy

Miejsce wgryzienia się omacnicy
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dających, wewnątrz której znajduje 
się kruszynek. Takie kulki o niewiel-
kiej wadze z łatwością mogą być apli-
kowane za pomocą drona lub wiatra-
kowca.

Wciąż bardzo popularne są 
zawieszki do samodzielnej ręcznej 
aplikacji. Na niewielkich plantacjach 
można zrobić to samodzielnie, na 
większych trzeba zwołać całą rodzi-
nę i znajomych.

Skuteczność kruszynka można 
szacować od 50 do nawet 90 proc. 
ograniczenia szkód wywołanych 
żerowaniem omacnicy. Niestety 
omacnica prosowianka w ostatnich 
latach wydłuża oblot i w takich przy-
padkach staje się konieczne dwukrot-
ne aplikowanie biopreparatu.

Biologiczna ochrona roślin ma 
uzyskać wsparcie w tworzonym pla-
nie WPR 2023–2030.  Przewiduje się 
wsparcie w postaci:
• dopłaty do 1 ha 
• w ramach integrowanej produkcji
• w ramach produkcji ekologicznej.

Uprawa kukurydzy 
cukrowej

Omacnica szczególnie polubiła 
plantacje kukurydzy cukrowej.  Praw-
dopodobnie przyczyną jest intensyw-
ny wzrost, wysoki stopień strawności 
błonnika i bujny pokrój roślin.  
Z powodu jej zastosowania w żywie-
niu ludzi, szybkiego rozwoju i osią-
gania wcześnie dojrzałości kolb 
ze słodkim ziarnem, stosowanie 
ochrony chemicznej jest bardzo pro-
blematyczne. W tym przypadku opty-
malnym rozwiązaniem okazuje się 
stosowanie trzykrotnej aplikacji dla 
osiągnięcia dobrej skuteczności.

Od lat funkcjonuje metoda „Inte-
growanej Produkcji Kukurydzy” – 
jest to zbiór zasad zrównoważonej 
produkcji i ochrony. Jeżeli w nowej 
Wspólnej Polityce Rolnej uzyska 
wsparcie, spowoduje to upowszech-
nianie metody biologicznej w ochro-
nie kukurydzy przed bardzo groź-
nym szkodnikiem.

Uprawy ekologiczne, tak mocno 
propagowane i pożądane przez kon-
sumentów, są już i będą w przyszło-
ści znaczącym rynkiem dla metod 
biologicznych. Nic więc dziwnego, 
że co roku wzrasta zapotrzebowanie 
na kruszynka w tych uprawach.

Janusz Narożny

Dron gotowy do pracy z kruszynkiem w kulkach

Zawieszka z kruszynkiem

Pułapka świetlna
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2021 rok skrócił wegetację kukurydzy o około 
miesiąc. Zimna i sucha wiosna spowodowała 
przesunięcie początku siewów praktycznie do 
pierwszej dekady maja. Większość rolników, która 
postawiła na siewy kwietniowe obserwowała 
problemy ze wschodami na swoich polach. Zimna 
i mokra jesień wpłynęła na słabsze nalewanie 
ziarna późnych odmian a fi nalnie na spowolnienie 
oddawania wody. Wysoka wilgotność oznaczała 
zdecydowanie wyższe koszty suszenia, niż 
w poprzednich latach. Te elementy spowodowały, 
że w doborze nowości w tym roku postawiliśmy 
przede wszystkim na odmiany z pogranicza 
wczesnych i średniowczesnych. 

Odpowiedni dobór odmiany  
to podstawa dobrych zbiorów

(Hodowca: LIDEA, FAO 220) to odmiana, która 
została zarejestrowana we Francji, Niemczech i na 
Litwie. W Polsce po pierwszym roku badań rejestro-
wych w grupie odmian wczesnych uzyskała 104% 
wzorca, co przekłada się na średni plon ponad 13,4 t/
ha suchego ziarna. Prawdopodobnie zostanie zareje-
strowana w Polsce w 2022 roku. Jej wyjątkowość 
stanowi typ ziarna. Jest to najwcześniejsza odmiana 
o ziarnie typu dent, co zapewnia doskonałe omłaca-
nie, a przede wszystkim najszybsze oddawanie wody 

zarówno na polu, jak i w procesie dosuszania ziarna. 
Rośliny charakteryzują się bardzo wysoką odporno-
ścią na choroby, szczególnie fuzariozę łodyg i kolb. 
Trzeba również podkreślić wysoką odporność na 
porażenie głownią kukurydzy. LID 1015C należy do 
średnio wysokich odmian, o dość nisko osadzonej 
kolbie, co dodatkowo przyczynia się do wyższej 
odporności na wyleganie i łamanie się roślin. Średnie 
wymagania stanowiskowe poszerzają możliwości jej 
uprawy w rodzimych warunkach. 

LID 1015C 

Bartosz Stopczyk
Dyrektor Działu Nasion
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Mondarius 
(Hodowca: Freiherr von Moreau, FAO 230) 

jako mieszaniec trójliniowy wykazuje bardzo 
dobrą adaptację do uprawy na glebach lekkich, 
mniej zasobnych, narażonych na stresy związane 
z okresowymi niedoborami wody. Jednocześnie 
wysoki wczesny wigor siewek pozwala na uprawę 
tej odmiany również na glebach ciężkich i wolno 
nagrzewających się. Mondarius nadaje się rów-
nież doskonale do siewu w najwcześniejszych 
terminach w nieco mniej nagrzaną glebę. Wysokie 
rośliny umożliwiają uzyskanie wysokich plonów 
masy do zakiszania o wyższej energetyczności, 
spowodowanej wysokim udziałem kolb i ziarna. 
Uniwersalność wykorzystania – ziarno i kiszonka, 
to niebagatelne zalety tej odmiany. 

Florino 
(Hodowca: Saatbau Linz, FAO 230) zostało wpi-

sane przez COBORU do Krajowego Rejestru Odmian 
w 2020 roku. W ciągu trzech lat badań (2018–2020) 
uzyskało średni wynik 104% wzorca w grupie śre-
dniowczesnej, co plasuje je w grupie najstabilniej 
plonujących odmian. W ZDOO Kawęczyn w 2020 
roku Florino uzyskało plon na poziomie ponad 15,5 
t/ha suchego ziarna, co doskonale obrazuje możli-
wości produkcyjne tej odmiany. Średnio wysokie 
rośliny doskonale radziły sobie również w latach 
o dużym niedostatku opadów, jak również na gle-
bach mniej zasobnych. Tak wysoka stabilność i uni-
wersalność odmiany pozwala polecać ją do uprawy 
na terenie całej Polski. Mocno ulistnione rośliny 
mogą być również doskonałym surowcem do pro-
dukcji wysokoenergetycznej kiszonki. 

Grapinga 
(Hodowca: Saatzucht Gleisdorf, FAO230) sta-

nowi nową propozycję na rynku odmian z przy-
datnością na grys, ze względu na ziarno typu flint 
i bardzo wysoki udział skrobi szklistej. Testowana 
w 2021 roku przez młyny spotkała się z pozytyw-
nym przyjęciem w dwóch z nich. Oprócz tego 
wykazała się wysokimi wynikami plonowania 
w badaniach COBORU w 2020 roku, uzyskując 
średnie plony na poziomie ponad 11 t/ha suchego 
ziarna. Bardzo wysoki wczesny wigor i wysoka 
tolerancja na okresowe niedobory wody powodu-
ją, że Grapinga doskonale nadaje się do pierw-
szych siewów, w nieco słabiej nagrzaną glebę, 
albo do siewu na glebach ciężkich, zlewnych 
i trudno nagrzewających się. Wysokie rośliny, 
o mocniejszym nasileniu cechy „stay green” wyka-
zują również doskonałą przydatność do produkcji 
wysokoenergetycznej kiszonki. 
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DKC3888 
FAO 270,  średniopóźna odmiana mieszańcowa o bar-
dzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania na 
ziarno. Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem 
początkowym. Posiada średniowysokie rośliny o moc-
nych łodygach, dobrze rozwiniętym systemie korze-
niowym, bardzo dobrej zdrowotności oraz wysokiej 
tolerancji na wyleganie. Wytwarza kolby typu flex oraz 
ziarno typu dent. DKC3888 to nowoczesna odmiana, 
która dobrze toleruje stresowe warunki uprawowe, 
takie jak: okresowe niedobory wody w glebie i wysokie 
temperatury dzięki czemu plonuje wysoko i wiernie.

Nasiona kukurydzy DEKALB

DKC3595 
FAO 240-250 to średniowczesny mieszaniec kukurydzy 
o ziarnie typu dent. Wyróżnia się bardzo wysokim poten-
cjałem i stabilnością plonowania oraz niską wilgotnością 
ziarna w czasie zbioru (bardzo dobry efekt DRY-DOWN). 
Wytwarza średnioniskie rośliny z nisko zawieszonymi 
kolbami o mocnych łodygach i silnym systemie korzenio-
wym, które są odporne na wyleganie. Posiada luźne 
koszulki okrywające kolby, które ułatwiają oddawanie 
wody w końcowej fazie dojrzewania. DKC3595 to bardzo 
udane połączenie wysokiego poziomu plonowania i wcze-
sności na glebach o niskiej pojemności wodnej.

DKC3609 
FAO 250-260, jest średniowczesną odmianą kukurydzy 
przeznaczoną do uprawy na ziarno. W swojej grupie 
wczesności wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem 
plonowania oraz bardzo dobrą tolerancją na chłody 
wiosenne. Wytwarza średniowysokie rośliny z nisko 
zawieszonymi kolbami oraz ziarno typu dent o wyso-
kiej masie tysiąca ziaren. Odmiana przeznaczona jest 
do uprawy na glebach średnich i dobrych w zagęszcze-
niu od 75 do 85 tys. roślin/ha, w zależności od poten-
cjału plonowania stanowiska. Oprócz wysokiej wydaj-
ności, mocną stroną odmiany DKC3609 jest także 
wysoka tolerancja na wyleganie, również w przypadku 
opóźnionego terminu zbioru.
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DKC3201
(FAO 240) to nowa średniowczesna odmiana mieszań-
cowa kukurydzy przeznaczona do uprawy na ziarno 
i kiszonkę. Przy wykorzystaniu na ziarno wyróżnia się 
bardzo wysokim i stabilnym poziomem plonowania na 
wszystkich typach stanowisk. Przy wykorzystaniu na 
kiszonkę charakteryzuje się bardzo wysokim plonem 
ogólnym suchej masy oraz znakomitymi parametrami 
jakościowymi kiszonki (wysoka zawartość skrobi 
i wysoka strawność włókna), dorównując tym samym 
najlepszym odmianom kiszonkowym na rynku. Cechą 
rozpoznawczą odmiany jest również znakomity wigor 
początkowy roślin oraz tolerancja na niskie temperatu-
ry, szczególnie istotne w warunkach chłodnej i desz-
czowej pogody wiosną. Odmiana wytwarza wysokie 
rośliny o bardzo dobrej zdrowotności, silnym efekcie 
Stay-Green oraz wysokiej tolerancji na wyleganie łody-
gowe i korzeniowe.
• Rejestracja: Francja, Włochy 2020.
• Bardzo wysoki i stabilny poziom plonowania na 

ziarno.
• Bardzo dobry wigor wiosenny i tolerancja na niskie 

temperatury.
• Wysoka tolerancja na wyleganie łodygowe i korze-

niowe.
• Wysoki plon ogólny suchej masy i bardzo dobre 

parametry jakościowe kiszonki: wysoka zawartość 
skrobi i bardzo dobra strawność włókna.

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE
Stanowiska glebowe: 
słabe, średnie, dobre i bardzo dobre
Norma wysiewu na ziarno:
optymalna ilość wody – 8,5 ÷ 9,0 sztuk/m²
niedobór wody – 7,5 sztuk/m²
Norma wysiewu na kiszonkę:
• optymalna ilość wody – 9,0 sztuk/m²
• niedobór wody – 8,0 sztuk/m²

DKC3204
(FAO 240) jest przeznaczona do uprawy na jakościową 
kiszonkę. To średniowczesna odmiana o bardzo wyso-
kim plonie ogólnym suchej masy. Charakteryzuje się 
dobrym wigorem początkowym oraz wysoką tolerancją 
na wyleganie. Wytwarza wysokie i zdrowe rośliny 
o silnym efekcie Stay-Green. Kiszonka uzyskana z tej 
odmiany wyróżnia się znakomitymi parametrami jako-
ściowymi: wysoką zawartością skrobi oraz bardzo 
dobrą strawnością włókna. DKC3204 należy do nowe-
go Programu SILOEXTRA, który skupia odmiany 
wyróżniające się pod względem cech jakościowych 
kiszonki.
• Rejestracja: Francja, Niemcy 2020.
• Wysoki plon ogólny suchej masy i bardzo dobre 

parametry jakościowe kiszonki: wysoka zawartość 
skrobi i dobra strawność włókna.

• Bardzo dobrze rozbudowany system korzeniowy.
• Mocne zdrowe rośliny, wysoka tolerancja na wyle-

ganie łodygowe.
• Dobry efekt Stay-Green.
REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE
Stanowiska glebowe: słabe, średnie i dobre
Norma wysiewu na kiszonkę:
• optymalna ilość wody – 9,0 sztuk/m²
• niedobór wody – 8,0 sztuk/m²
CHARAKTERYSTYKA
Zastosowanie: kiszonka, biogaz
Typ ziarna: flint/dent
Typ kolby: fix
Wysokość rośliny: wysoka
Osadzenie kolby: średnioniskie
Wigor wiosenny*: 7,5
Tolerancja na chłody: 7,5
Tolerancja na okresowe niedobory wody: 7,5
Odporność na wyleganie: 8
Odporność na fuzariozę łodyg: 7,5
Odporność na fuzariozę kolb: 8
Efekt Stay-Green: 8
Oddawanie wody z ziarna*: 6,5
(Skala cech: 1 – słaby, 9 – najlepszy)
(*w grupach wczesności)

Nowość

Nowość
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Potrafi my doradzić rolnikowi
Firma Oseva zajmuje się dystrybucją wysokojakościowego materiału 
hodowlano-nasiennego. Oferuje najwyższej jakości oryginalny 
materiał siewny, który pozwala zminimalizować ryzyko nieudanych 
plonów. Jest fi rmą z tradycjami. Dostarczane nasiona pochodzą 
z profesjonalnie prowadzonych plantacji nasiennych. Co niezmiernie 
ważne, fi rma potrafi  doradzić rolnikowi, jaką odmianę wybrać 
w zależności od rodzaju gleby i profi lu gospodarstwa.

Pyraxenia FAO 130
Najwcześniejszy mieszaniec ziarnowo-kiszon-

kowy na rynku. Pyroxenia to kukurydza, która 
łączy wybitny potencjał plonowania z bardzo 
krótkim czasie wegetacji. Ze względu na swoją 
wyjątkową wczesność jest przydatna do uprawy 
na kiszonkę w rejonach uniemożliwiających 
uprawę jakichkolwiek innych odmian kukurydzy 
– północny wschód i tereny podgórskie. Można ją 
wysiewać w drugiej połowie maja aż do końca 
czerwca – po ustąpieniu przymrozków późnowio-
sennych i zbierać na kiszonkę, w pełnej dojrzało-
ści technologicznej – jeszcze w sierpniu – przed 
nadejściem pierwszych przymrozków wczesnoje-
siennych. Ze względu na mniejszą wysokość 
roślin i stosunkowo duży udział kolb w stosunku 
do pozostałych części rośliny zaleca się obsadę 
ok. 120 000 roślin/ha, a w przypadku gleb zasob-
niejszych w składniki pokarmowe i wodę nawet 
130 000 roślin/ha. W sprzyjających warunkach 
cieplnych i wodnych PYROXENIA może być 
z powodzeniem wykorzystana jako poplon dający 
dojrzały technologicznie surowiec na pełnowar-
tościową kiszonkę
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Cegrand  FAO 270/280
Odmiana kukurydzy Cegrand to 

uniwersalny mieszaniec średniopóź-
ny, idealny do uprawy na kiszonkę 
oraz na ziarno w cieplejszych rejo-
nach Polski. Przy większym zagęsz-
czeniu daje doskonałe plony masy do 
produkcji kiszonki. Odznacza się bar-
dzo dobrym wigorem powschodo-
wym oraz zdrowotnością. Roślina 
szybkorosnaca, bardzo dobrze ulist-
niona, z dużym udziałem kolb w plo-
nie. Ma bardzo dobrą zdrowotność 
podczas całego okresu wegetacji. 

Celuka  FAO 220/230
Kukurydza Celuka  to odmiana 

mieszańcowa bardzo wczesna (FAO 
220/230), do uprawy na kiszonkę 
i ziarno praktycznie na całym teryto-
rium Polski (również w regionach 
chłodniejszych). Celuka ma bardzo 
dobry wigor powschodowy. Rośliny 
tej odmiany są wysokie i bardzo 
dobrze ulistnione, z dużymi kolbami. 
Podczas całego procesu wegetacji 
roślina zachowuje bardzo dobrą zdro-
wotność. Zaletą jest również bardzo 
dobra strawność masy kiszonkowej 
przez zwierzęta.

Robleto FAO 240
Kukurydza Robleto charakteryzu-

je się bardzo wysokim potencjałem 
produkcyjnym, tworzy wysokie 
a przy tym bardzo dobrze ulistnione 
rośliny z potężną kolbą osadzona        
w charakterystyczny sposób na dłu-
gim przykolbiu. Kolby tej odmiany 
kukurydzy są dobrze wypełnione 
ziarnem i do końca zapylone. Odmia-
nę cechuje dobry efekt stay-green 
oraz bardzo dobra odporność na cho-
roby. Jest to odmiana o wyjątkowym 
wigorze powschodowym. Polecana 
do uprawy na kiszonkę oraz biogaz. 
Odmiana toleruje słabsze stanowiska 
glebowe.

Astrosilo  FAO 240
Odmiana Astrosilo zachwyca swoim wyglądem, jest smukła i wysoka, 

a przy tym zabezpiecza uzyskanie wysokich plonów stawiając na pierwszym 
miejscu bardzo długą, do końca zaziarnioną kolbę. Odmianę Astrosilo wyróż-
nia wysokość roślin oraz bardzo silne szerokie liście z długą dobrze zaziarnio-
ną kolbą w typie flint posiadających 14 rzędów po 34 ziarna. Dana odmiana 
to najlepsze rozwiązanie umożliwiające uzyskanie wysokiego plonu ziarna 
typu flint bądź też sporządzenie wysokojakościowej kiszonki z bardzo dużym 
udziałem ziarna w swojej strukturze. Opisywana odmiana kukurydzy charak-
teryzuje się intensywnym początkowym wigorem wzrostu oraz odpornością 
na choroby m.in. głownię, bardzo dobrze toleruje słabe stanowiska glebowe. 

Celong FAO 250
Kukurydza Celong to uniwersalna 

odmiana w typie generatywnym. Mie-
szaniec średniopóźny, nadaje się do 
uprawy na ziarno w 1 i 2 strefie upra-
wy kukurydzy w Polsce. Rośliny tej 
odmiany nie są zbyt wysokie, ale za to 
bardzo dobrze ulistnione, z potężną 
kolbą, co gwarantuje uzyskanie wyso-
kiego plonu ziarna albo sporządzenie 
kiszonki z dużym udziałem ziarna 
w jej strukturze. Odmiana ma średnie 
do lepszych wymagań glebowych 
i charakteryzuje się wczesnym kwit-
nieniem, przez co broni się przed lip-
cowymi upałami.
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Odmiany kukurydzy polecane 
przez doradców PROCAM

SY BRENTON FAO 220–230 
To jedna z najnowszych odmian hodowli Syngen-

ta. Wczesna odmiana kukurydzy dedykowana do 
uprawy na ziarno. Wykazuje korzystne cechy genety-
ki flintowej oraz dentowej. Dzięki temu cechuję się 
szybkim wzrostem i rozwojem początkowym oraz 
wysoką tolerancją na chłody. Głównym atutem tej 
odmiany jest bardzo wysoki potencjał plonowania, 
który uzyskuje w stosunkowo krótkim okresie wege-
tacji i co ważne, bardzo łatwo oddaje wodę. SY Bre-
ton to niska odmiana o wysokiej zdrowotności roślin, 
bez skłonności do wylegania. Kolby mocno zaziar-
nione i dobrze wyrównane nawet w mniej zasobnych 
i bardziej zróżnicowanych warunkach glebowych. 
Odmiana o szerokiej adaptacji środowiskowej i dużej 
przydatności do uprawy w różnych warunkach. 
Gwarantuje uzyskanie maksymalnego plonu ziarna 
w krótkim okresie wzrostu i możliwie najniższej wil-
gotności podczas zbioru.

SM KURANT FAO 250 
Odmiana dedykowana do uprawy na kiszonkę oraz biogaz, pochodząca z HR 

Smolice. Mieszaniec trójliniowy o bardzo wysokim potencjale plonowania, 
potwierdzonym wieloma rekordami oraz uznaniem wśród klientów. NR 1 w plo-
nie świeżej i suchej masy w PDO i CCA w 2017 roku. SM Kurant to odmiana 
bardzo wysoka i bogato ulistniona, o dobrym wigorze początkowym młodych 
siewek w różnych warunkach wzrostu. Odmiana o bardzo wysokim udziale kolby 
w masie ogólnej, wysokiej strawności za sprawą niskiego udziału lignin w łody-
dze. Pożądana struktura plonu i wysoka wartość żywieniowa. Mocny stay green, 
który wydłuża okres optymalnego zbioru i podnosi strawność. SM Kurant to 
odmiana niezawodna do uprawy w warunkach polskich gleb. Gwarantuje bezpie-
czeństwo w uprawie w latach o zróżnicowanym przebiegu pogody. Najlepsza 
inwestycja w produkcji wysokoenergetycznych kiszonek oraz biogazu.

Firma PROCAM Polska oferuje wysokiej jakości kwalifi kowany 
materiał siewny znanych i cenionych producentów. W ofercie znaleźć 
można nasiona rolnicze sprawdzonych gatunków zbóż jarych i 
ozimych, kukurydzy, rzepaku oraz lucerny i traw, które dostosowane 
są do klimatu umiarkowanego. Oferowany materiał siewny wyróżnia 
doskonała zdrowotność, wysoka czystość oraz wyrównanie, które zapewnia 
większą wydajność stosowanych zabiegów. Oferowane przez fi rmę nasiona 
poszczególnych odmian wyróżnia doskonały plon oraz bardzo dobra 
adaptacja do zmiennych warunków. Ponadto kwalifi kowane nasiona 
wykazują większą odporność na odglebowe choroby grzybowe.
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HARDWARE FAO Z260 K260 
Kukurydza zarejestrowana w Polsce w 2019 w prze-

znaczeniu na ziarno. Hardware wyróżnia się wysoką sta-
bilnością i produkcyjnością w plonie ziarna i w plonie 
suchej masy z całych roślin. Odmiana o rewelacyjnym 
wigorze wzrostu. Budująca bardzo wysokie i mocno ulist-
nione rośliny z potężnymi kolbami. Idealna na ziarno, 
ponieważ gwarantuje niską wilgotność za sprawą znako-
mitej dynamiki oddawania wody z ziarna. Odmiana 
o wysokiej zdrowotności i odporności na wyleganie. Nie-
zawodna do uprawy w różnych warunkach glebowych 
i pogodowych, również podczas suszy. Odmiana o wyso-
kiej opłacalności w uprawie na ziarno oraz kiszonkę. 

ES PERSPECTIVE FAO Z240 K240 
Odmiana ziarnowa w typie dent z grupy średnio 

wczesnej, hodowli Euralis. Charakteryzująca się bardzo 
wysokim i stabilnym plonowaniem w latach i w róż-
nych warunkach uprawy. Jako odmiana tropical dent 
bardzo dobrze znosi warunki suszy oraz wysokich tem-
peratur, gwarantując również bardzo dobre oddawanie 
wody z ziarna. Odmiana o dobrym wigorze wzrostu 
i bardzo dobrej zdrowotności roślin. Wybitna pod 
względem odporności na choroby łodygi oraz liści, nie-
zwykle stabilna. Najistotniejszą zaletą z uprawy ES 
Perspective obok ponadwzorcowego plonu ziarna jest 
bardzo niska wilgotność w momencie zbioru. ES Per-
spective to najsuchsza odmiana w grupie w doświad-
czeniach PDO w roku 2019 i 2020. Określana jako bar-
dzo stabilna, ekonomiczna i niezawodna w wysokodo-
chodowej uprawie. Polecana na średnie i dobre stano-
wiska, dobrze nagrzewające się. 

TONIFI CS FAO 240
Odmiana z hodowli Caussade należąca do grupy 

średnio wczesnej. Typowa odmiana na ziarno o bar-
dzo wysokim i powtarzalnym w latach plonowaniu. 
Tonifi CS cechuje się szybkim wzrostem początko-
wym w różnych warunkach. Rośliny średnio wysokie 
o wybitnej zdrowotności, co przyczynia się do niskiej 
skłonności do wylegania tej odmiany. Tonifi CS two-
rzy wyrównane i dobrze zaziarnione duże kolby flex, 
z ziarnem w typie mocnego flinta, które idealnie 
sprawdza się w przeznaczeniu na grys. Tonifi CS to 
odmiana sprawdzona w wielu sezonach, wyróżniają-
ca się przy tym najwyższą stabilnością i wysoką pro-
dukcją ziarna, które przynosi dodatkowy wysoki 
dochód po sprzedaży go na cele młynarskie.
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Taką odmianą jest bez wątpienia 
TIPICO, które w ostatnich 

4 latach w badaniach rejestrowych 
i porejestrowych uzyskało najwyż-
sze plony suchej masy w kiszonko-
wej grupie wczesnej, przewyższają-
ce plonowaniem wiele odmian 
z grup późniejszych. Tak znakomicie 
plonująca, tolerująca słabsze stano-
wiska wczesna kukurydza jest pro-

pozycją dla wszystkich gospodarstw 
mlecznych z wszystkich regionów 
kraju – sprawdza się w każdych 
warunkach! 

Wybierając odmiany kukurydzy 
SAATBAU polscy rolnicy otrzymują 
nie tylko najlepszą genetykę, ale 
również najlepiej przygotowany 
materiał siewny kukurydzy dostęp-
ny na polskim rynku. 

Wszystkie odmiany hodowli są 
standardowo Saatbau zaprawione są 
w technologii OPTIPLUS, zawierają-
cej zaprawy fungicydowe, nawozy 
donasienne wspomagające wczesny 
wzrost i rozwój siewek oraz repelent 
KORIT odstraszający ptaki. Techno-
logia nasienna OPTIPLUS oferowa-
na jest bez żadnych dodatkowych 
dopłat!

Odmiany sprawdzone 
na polskich polach

Portfolio odmianowe fi rmy SAATBAU jest stale odnawiane i powiększane, 
by mogło coraz lepiej odpowiadać na potrzeby rolników. W roku 
2021 fi rma wprowadziła do oferty ponad 20 nowych odmian! Pośród 
nowości znajdują się 3 odmiany uniwersalne, zarejestrowane w Polsce 
w 2021 r. ze znakomitymi wynikami: KELTICO, INSPIRO i CLASSICO 
oraz aż 10 odmian ziarnowych, w tym 8 kukurydz z ziarnem typu dent. 
Firma ze Środy Śląskiej oferuje odmiany już sprawdzone w polskich 
gospodarstwach i wyróżnione najlepszymi wynikami ofi cjalnych polskich 
badań odmianowych. 

KELTICO (FAO 230) 
zostało zarejestrowane w Polsce w 2021 r. 
w Krajowym Rejestrze jako odmiana kiszon-
kowa, osiągając znakomite 2 miejsce pod 
względem plonu suchej masy w grupie 
odmian wczesnych. Swój ponadprzeciętny 
potencjał plonowania KELTICO potwierdziło 
w badaniach PDO z 2021 r. także z drugim 
wynikiem w grupie wczesnej. Plonami suchej 
masy KELTICO przewyższa wiele odmian 
kiszonkowych z grup późniejszych. Odmiana 
toleruje słabsze stanowiska oraz okresowe 
susze. Jest odmianą uniwersalną, oferującą 
wysokie plony wczesnego ziarna. Materiał 
siewny KELTICO zaprawiony jest standardo-
wo w technologii OPTIPLUS.
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KASANO (FAO 240) 
to nowa odmiana ziarnowa zarejestrowana w UE 
w 2021 r., wyróżniająca się bardzo wysokim poten-
cjałem plonowania, bardzo dobrą zdrowotnością, 
wysoką tolerancją na wiosenne chłody i na wylega-
nie. Materiał siewny KASANO zaprawiony jest stan-
dardowo w technologii OPTIPLUS, zawierającej 
zaprawy grzybobójcze, nawozy donasienne wspo-
magające wczesny rozwój siewek i repelent KORIT 
odstraszający ptaki. 

TIPICO (FAO 230-240) 
to niewątpliwie jedna z najlepszych odmian 
kiszonkowych dostępnych obecnie na pol-
skim rynku. Zarejestrowana została w Polsce 
w 2021 z najlepszymi wynikami plonowania 
suchej masy w dwuleciu oficjalnych badań 
(105% w 2018 r. i 113% w 2019 r.), w doświad-
czeniach PDO w 2020 i 2021 r. potwierdziła 
swój olbrzymi potencjał plonotwórczy uzy-
skując również najwyższe plony suchej masy 
w grupie wczesnej, przewyższające plonowa-
nie większości odmian kiszonkowych z grup 
późniejszych. Wczesność odmiany TIPICO, jej 
najwyższy potencjał plonowania, tolerancja 
słabszych stanowisk oraz tolerancja na okre-
sowe susze sprawiają, iż TIPICO może być 
uprawiane we wszystkich regionach kraju, na 
wszystkich kukurydzianych stanowiskach, 
zapewniając bezpieczeństwo bazy paszowej 
gospodarstw mlecznych. Potencjał plonotwór-
czy TIPICO chroniony jest przez technologię 
zaprawiania nasion OPTIPLUS, zawierającą 
zaprawy grzybobójcze, nawozy donasienne 
wspomagające wczesny rozwój siewek i repe-
lent KORIT odstraszający ptaki.

ESTEVIO (FAO 280) 
to odmiana dentowa, która była wprowadzona na 
polski rynek w 2020 r. i została już sprawdzona 
w polskich gospodarstwach, potwierdzając swój 
wysoki potencjał plonowania, tolerancję na okreso-
we susze i przydatność do uprawy na słabszych 
stanowiskach, a także mocny wigor wiosenny. ESTE-
VIO to odmiana dla producentów kukurydzy z połu-
dniowych regionów Polski, oczekujących najwyż-
szych plonów ziarna. Materiał siewny ESTEVIO 
zaprawiony jest w technologii OPTIPLUS, zawiera-
jącej preparat KORIT odstraszający ptaki.
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KARIBIKO (FAO 270) 
jest nowością w segmencie odmian dentowych, 
zarejestrowaną w UE w roku 2021. KARIBIKO 
wyróżnia się wysokimi i stabilnymi plonami ziarna 
i wysoką tolerancją na okresowe niedobory opadów, 
toleruje również słabsze stanowiska. Jak wszystkie 
odmiany hodowli SAATBAU, materiał siewny KARI-
BIKO jest dostępny w technologii zaprawiania OPTI-
PLUS.

CLASSICO (FAO 260) 
to uniwersalna odmiana zarejestrowana w 2021 r. 
w Polsce na kiszonkę w grupie średnio-późnej, oferu-
jąca najwyższe plony suchej masy. Przydatność upra-
wy na słabszych stanowiskach oraz tolerancja na 
okresowe niedobory wody sprawiają, że CLASSICO 
jest idealną propozycją kiszonkową dla wielu gospo-
darstw mlecznych w Polsce. Wysokie plony kiszonki 
i wysoki udział ziarna w kiszonce to gwarancja pro-
dukcji wysokoenergetycznej i wysokostrawnej paszy 
objętościowej. Materiał siewny CLASSICO zaprawio-
ny jest w technologii OPTIPLUS.

INSPIRO (FAO 250) 
to nowozarejestrowana w Polsce znakomita odmia-
na uniwersalna (rej. 2021 r.), którą można uprawiać 
na wysokoenergetyczną kiszonkę lub na ziarno. Bar-
dzo wysokie rośliny z szerokimi liśćmi oraz duże 
kolby to gwarancja uzyskiwania najwyższych plo-
nów suchej masy i wysokiej strawności. Mocny 
wigor wiosenny i tolerancja siewek na chłody wspo-
magane są przez technologię zaprawiania OPTI-
PLUS, której jednym ze składników są nawozy 
donasienne zawierające cynk i fosfor. 
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SU Pumori (Z) – (FAO 220) 
Nowość. Nowo zarejestrowana 

odmiana SU Pumori jest jedną 
z najciekawszych propozycji, jakie 
proponuje Saaten-Union Polska. 
Jest to odmiana wczesna, typowo 
ziarnowa o łatwo wymłacalnych 
kolbach. Polecamy SU PumoriI na 
różne stanowiska z uwagi na jej 
plastyczność adaptacyjną. Doświad-
czenia ścisłe COBORU oraz łanowe 
u rolników pokazały, że mieszaniec 
SU Pumori posiada bardzo wysoką stabilność plono-
wania na różnych stanowiskach, od słabych do bardzo 
dobrych. Charakteryzuje się nie tylko wysokim i stabil-
nym plonem, ale również bardzo dobrym oddawaniem 
wody i wymłacalnością. Wartą podkreślenia cechą 
odmiany jest jej bardzo wysoka tolerancja na fuzariozę 
kolb i łodyg i głownię guzowatą. Wysoka zdrowotność 
odmiany sprawia, że możemy być spokojni o uzyska-
nie wysokiego i zdrowego plonu ziarna. W tym sezonie 
oferujemy odmianę SU Pumori w akcji promocyjnej 
10+1 – o szczegóły zapytaj swojego dystrybutora.

SU Korynt (Z) – (FAO 230-240) 
Średniowczesny pojedynczy mieszaniec ziarnowy 

o wysokiej tolerancji na stresowe warunki glebowo-
klimatyczne (ziarno w typu pośredniego flit/dent). 
Bardzo dobrze dopasowuje się do różnych warunków 
uprawy w całej Polsce. Może być uprawiany z powo-
dzeniem na słabszych glebach i w warunkach z okre-
sowymi niedoborami wody. Tworzy średnio wysokie 
rośliny o bardzo dobrej odporności na wyleganie. 
Rośliny pokroju kompaktowego, z liśćmi nadkolbowy-
mi wzniesionymi ku górze. Odmiana bardzo zdrowa 
o wysokim plonie ziarna. Może być uprawiana na ziar-
no na terenie całej Polski. 

W Polsce nasiona odmian SAATEN-UNION znane są od lat. 
Firma oferuje szeroką gamę wysokowydajnych odmian zbóż, 
kukurydzy oraz roślin poplonowych. Wszystkie spełniają wysokie 
wymagania współczesnego rolnictwa i są z powodzeniem 
wdrażane do nowych, bardziej przyjaznych środowisku 
technologii uprawy. Duże znaczenie dla osiągnięć fi rmy ma prowadzona 
od kilku lat współpraca hodowców zrzeszonych w SAATEN-UNION 
z polskimi hodowcami i fi rmami hodowlano-nasiennymi. Jej efektem jest 
zarejestrowanie kilku wspólnych odmian (mieszańców) kukurydzy i żyta 
oraz wprowadzenie na rynek europejski odmian hodowanych w Polsce.

Nowoczesne odmiany 
dla nowoczesnego rolnictwa

Plon suchego ziarna z poletek łanowych w 2020 r.
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SU Sucorn (DS1710C) (K) – (FAO 260) 
Odmiana średniopóźna o typie ziarna flint/dent 

przeznaczona na wysokojakościową kiszonkę. Charak-
teryzuje się ona wysokim plonem suchej masy, wyso-
kimi i odpornymi na wyleganie roślinami o bardzo 
dobrym stay-green z dużym udziałem kolb w masie 
ogólnej biomasy. Toleruje słabe i okresowo przesuszo-
ne stanowiska uprawy. Również może być uprawiany 
na zimnych i zlewnych glebach. 

SU Sumumba (Z) – (FAO 250) 
Nowość su SUMUMBA to nowa propozycja w ofercie 

kukurydzy Saaten-Union Polska, która już w momencie 
wprowadzenia na rynek w 2021 roku została dostrzeżona 
i doceniona przez grono rolników w różnych częściach 
Polski. To mieszaniec pojedynczy o przeznaczeniu głów-
nie ziarnowym. Rośliny tej odmiany cechują się wysokim 

wigorem początkowym i bar-
dzo dużą tolerancją na nie-
sprzyjające warunki glebo-
wo-klimatyczne. Doskonale 
radzi sobie nawet na słabych 
stanowiskach, gdzie często 
dochodzi do okresowych 
deficytów wody. Zawdzięcza 
to między innymi wczesne-
mu kwitnieniu, dzięki czemu 
rośliny wcześniej zaczynają 

nalewać ziarno. Biorąc pod uwagę wszystkie cechy, jaki-
mi charakteryzuje się SU Sumumba, można pokusić się 
o stwierdzenie, że po raz kolejny firma Saaten-Union 
Polska wprowadza odmianę doskonale spełniającą ocze-
kiwania Polskich rolników.

SU Novialis (DS1901C) (K) – (FAO 270) 
Odmiana z grupy średniopóźnej (ziarno flit/dent). 

Tworzy bardzo wysokie rośliny o bujnym ulistnieniu. 
Warunkuje to bardzo wysokie plony masy na kiszonkę. 
Wysoka zawartość skrobi w całych roślinach wpływa 
na wysoką energetyczność paszy. Rośliny są zdrowe, 
szczególną odporność wykazują na fuzarium oraz 
głownię kukurydzy. Bardzo dobry stay-green. 
W doświadczeniach i demonstracjach łanowych 
odmiana wykazała, że bardzo dobrze rośnie na wszyst-
kich stanowiskach, włączając również bardzo słabe 
i przesuszone. W tym sezonie oferujemy odmianę SU 
Novialis w akcji promocyjnej 20+1 – o szczegóły zapy-
taj swojego dystrybutora. 
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SM Perseus 
to najnowsza propozycja kiszonkowa w gru-
pie średniowczesnej z HR Smolice wpisana 
do krajowego rejestru w 2021 r. Odmiana jest 
mieszańcem typu three-way cross (TC) 
o FAO 250. Osiągając wynik 105% wzorca 
w plonie suchej masy i 111% wzorca w plo-
nie świeżej masy uplasowała się w ścisłej 
czołówce badań rejestrowych grupy śre-
dniowczesnej. Odmiana charakteryzuje się 
dobrą strawnością – 74% sMO, znakomitą 
adaptacją do zmiennych warunków glebo-
wych i tolerancją na niedobory wody. Jest to 
znakomita propozycja dla gospodarstw upra-
wiających kukurydzę na kiszonkę i biogaz na 
terenie całego kraju.

HR Smolice to krajowy lider w hodowli oraz  produkcji odmian 
mieszańcowych kukurydzy. W Krajowym Rejestrze znajdują się 
44 odmiany kukurydzy pochodzące ze Smolic – od odmian bardzo 
wczesnych (FAO 180) do średnipóźnych (FAO 270). Zajmują one 
około 35% areału uprawy tej rośliny w Polsce. Kukurydza pochodząca 
z HR Smilice jest też bardzo chętnie uprawiana w Czechach, na Slowacji, 
w Austrii, Niemczech, Francji a także w Rosji, na Ukrainie i Białorusi.

Lider rynku kukurydzy

SM Vistula 
to mieszaniec trójliniowy (TC) na ziarno, 
zarejestrowany w 2020 r. (FAO 210–220)

Odmiana o rewelacyjnym potencjale 
plonotwórczym potwierdzonym w doświad-
czeniach COBORU i na polach produkcyj-
nych w kraju. Dzięki połączeniu znakomi-
tych cech, takich jak: szybki wigor począt-
kowy, niski pokrój roślin, bardzo wysoki 
udział ziarna w masie kolb, bardzo szybkie 
oddawanie wody znakomicie wpisuje się 
jako odmiana do siewu na ziarno do wcze-
snego zbioru lub na późniejsze siewy. 
W doświadczeniach rejestrowych 2019 uzy-
skała 106% wzorca co dało plon w wysoko-
ści 11,3 t/ha suchego ziarna, a średnia noto-
wana wilgotność w latach 2018–2019 wyno-
siła zaledwie 21%. SM Vistula to prawdziwy 
hit wczesnej grupy ziarnowej.
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SM Mieszko 
to mieszaniec trójliniowy (TC) na 
kiszonkę, zarejestrowany w 2021 r., 
o FAO 230. Odmiana o wysokim 
i stabilnym plonie suchej i świeżej 
masy w doświadczeniach rejestro-
wych COBORU 2020. Według 
badań sucha masa stanowiła 107% 
wzorca (204,4 dt/ha), a rośliny 
charakteryzują się silnym ulistnie-
niem, dobrą strawnością masy 
organicznej. Wysokość roślin sięga 
312 cm (103% wzorca). Dobrze 
adaptuje się do słabszych warun-
ków glebowych. Cechuje ją niska 
podatność na głownię łodyg i kolb, 
poniżej średniej noty porażenia 
w dwuleciu badań rejestrowych. 
Najwyższa ocena wschodów 
pośród badanych odmian w dwu-
leciu badań rejestrowych.

Jedyna odmiana w zestawieniu 
badań rejestrowych w grupie 
wczesnej o średnim plonie suchej 
masy przewyższającym 200 dt/ha.

SM Wawel 
reprezentuje najnowszą genetykę w odmia-
nach ziarnowych kukurydzy wyhodowa-
nych w HR Smolice. To odmiana śre-
dniowczesna (FAO 230) typu single-cross 
(SC) wpisana do krajowego rejestru 
w 2021 r., w której nastąpiło harmonijne 
połączenie dobrych dla tego kierunku 
użytkowania cech fenotypowych z warto-
ściowym genotypem: dość niska roślina 
(-7 cm do wzorca); bardzo ładna kolba 
w typie fix z 16–18 rzędami ziarna typu 
semi dent; najwyższy udział ziarna 
w masie kolby (+2,5% do wzorca) spośród 
wszystkich odmian wpisanych do krajo-
wego rejestru w 2021 r., co przełożyło się 
na wysoki plon ziarna (104,5% wzorca); 
bardzo dobra sztywność łodyg (+5% roślin 
stojących); dobry stay green; dobra odpor-
ność na fuzariozę kolb (-3%); bardzo mała 
podatność kolb i łodyg na porażenie głow-
nią guzowatą, a także bardzo dobry wcze-
sny wigor siewek i tolerancja na zmienne 
warunki glebowo-klimatyczne uzupełniają 
wartościowe cechy tej odmiany.

(Na podstawie wyników doświadczeń 
rejestrowych COBORU w 2019 i 2020r.)
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Rośliny uprawiane na glebach 
kwaśnych mają gorsze warunki 

wzrostu i rozwoju. Związane jest to 
z ich niekorzystnymi właściwościa-
mi fizycznymi, chemicznymi i biolo-
gicznymi, z niedoborem oraz nad-
miarem wielu składników pokarmo-
wych, a nawet z ich toksycznym 
oddziaływaniem na rośliny. Dlatego 
w pierwszej kolejności należy poznać 
właściwości fizykochemiczne pola 
i podjąć odpowiednie działania np. 
wapnowanie, zbilansowane nawoże-
nie.

Przyczyny i skutki 
zakwaszenia gleb

Zakwaszenie gleby jest skutkiem 
naturalnych procesów prowadzących 
do akumulacji netto kationów wodo-
ru (H+). Zjawisko to ujawnia się tylko 
wtedy, gdy gleba nie jest w stanie we 
własnym zakresie neutralizować ich 
nadmiaru. Zakwaszenie gleb odbywa 
się różnymi drogami. Przede wszyst-
kim polega na wymywaniu zasad 

(wapnia, magnezu, potasu) w głąb 
profilu glebowego, a ich miejsce zaj-
muje wodór, następnie glin i man-
gan. Straty tych jonów z warstwy 
ornej gleb nasilają się w wyniku pre-
sji gazowych zanieczyszczeń powie-
trza atmosferycznego m.in. dwutlen-
ku siarki, tlenków azotu, amoniaku, 
które powstają w wyniku prowadzo-
nej przez człowieka działalności 
zawodowej. Stosowanie niektórych 
nawozów mineralnych, szczególnie 
nawozów azotowych: siarczanu 

amonu, saletry amonowej, mocznika 
również powoduje zakwaszenie 
gleby.

W glebach bardzo kwaśnych, 
szczególnie gdy odczyn spada poni-
żej pHKCl 5,0, wzrasta zawartość 
ruchliwych form glinu i manganu 
w porównaniu z glebami o odczynie 
obojętnym. Toksyczne działanie 
glinu obserwuje się przede wszyst-
kim na korzeniach roślin. Ich wzrost 
jest zahamowany, są zgrubiałe 
o małej liczbie korzeni drobnych. 
Słabo rozwinięty system korzenio-
wy nie jest w stanie pobierać wody, 
składników pokarmowych z roztwo-
ru glebowego do części nadziem-
nych roślin. Do roślin wrażliwych 
na działanie toksycznego glinu, 
manganu zalicza się m.in.: jęczmień, 
burak cukrowy, rzepak, lucernę 
i koniczynę. W miarę wzrostu 
zakwaszenia gleb pobieranie skład-
ników pokarmowych przez rośliny 
ulega zakłóceniu. Zmniejsza się 
przyswajalność fosforu, magnezu, 
wapnia, molibdenu. Presja zakwa-
szająca jest ciągła, dlatego zapew-
nienie optymalnego odczynu dla 
roślin to fundament racjonalnego 
gospodarowania.

Właściwy odczyn gleby 
to podstawa 
Zakwaszenie gleb w Polsce już od kilkudziesięcioleci należy do głównych 
problemów rolnictwa. Zgodnie z indeksem żyzności gleb, odczyn (obok 
właściwego siedliska oraz dostępności wody w trakcie wegetacji) jest 
jednym z podstawowych czynników, który wpływa na produkcję roślinną.

Tabela1. Przedziały potrzeb wapnowania

Kategoria 
agronomiczna gleby 

pHKCl dla przedziału potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne
Bardzo lekkie do 4,0 4,1-5,5 4,6-5,0 5,1-5,5 od 5,6
Lekkie do 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 od 6,1
Średnie do 5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 od 6,6
Ciężkie do 5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 od 7,1

Tabela 2. Optymalne dawki nawozów wapniowych w t CaO/ha

Kategoria 
agronomiczna gleby 

Przedział potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone
Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 -
Lekkie 3,5 2,5 1,5 -
Średnie 4,5 3,0 1,7 1,0
Ciężkie 6,0 3,0 2,0 1,0

W przypadku kategorii agronomicznej 
średniej i ciężkiej powinniśmy zdecydować 
się na wapno tlenkowe. W przypadku gleb 
lekkich i bardzo lekkich bezpieczniej jest 
stosować wapna węglanowe, najlepiej kredę 
lub bardzo dobrze zmielone węglany.
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Wymagania roślin 
względem pH

Dobór gatunków uprawianych 
roślin powinien uwzględniać ich 
wymagania względem odczynu. Na 
glebach silnie zakwaszonych dobór 
gatunków roślin jest ograniczony do 
łubinu żółtego, seradeli, lnu, żyta 
i traw, które dobrze plonują przy 
pHKCl od 5,1 do 5,5. Owies, ziemnia-
ki, mieszanki zbożowe wymagają 
pHKCl od 5,6 do 6,0. Wrażliwe na 
zakwaszenie gleby są pszenice, 
pszenżyto, bobik i rzepak, które 
wymagają pHKCl od 6,1 do 6,5. Naj-
bardziej wrażliwe na zakwaszenie 
gleby buraki cukrowe, kukurydza, 
jęczmień, lucerna i koniczyny wyma-
gają pHKCl od 6,6 do 7,0. Uprawa 
roślin na glebach o optymalnym dla 
nich odczynie gwarantuje dobre 
wykorzystanie przez rośliny składni-
ków pokarmowych z rezerw glebo-
wych, nawozów naturalnych i mine-
ralnych.

Dawki wapna
Racjonalne gospodarowanie skład-

nikami pokarmowymi możliwe jest 
tylko na glebach o odpowiednim 
odczynie, dla większości z nich jest to 
odczyn od słabo kwaśnego do zasado-
wego. Każda gleba, ze względu na 
wielkość kompleksu sorpcyjnego, 
posiada tylko jej właściwy zakres 
odczynu. Powyżej tego zakresu wap-
nowanie jest zabiegiem zbędnym. 
Dawkę nawozu określa się na podsta-
wie ustalonych dla danej gleby klasy 
potrzeb wapnowania, które wynikają 
z odczynu i przynależności do okre-
ślonej kategorii agronomicznej (tab. 1). 
Ilość wapna oblicza się na podstawie 
ustalonych dla danej gleby przedzia-

łów potrzeb wapnowania, które wyni-
kają z aktualnej wartości pHKCl i kate-
gorii agronomicznej gleby. Za opty-
malną dawkę wapna (tab. 2) uznajemy 
taką, która umożliwi doprowadzenie 
pH gleby przynajmniej do dolnej gra-
nicy jego optymalnego przedziału. 
Odczyn najlepiej oznaczyć w akredy-
towanym laboratorium specjalizują-
cym się w agrochemicznej obsłudze 
rolnictwa.

Skuteczność zabiegu wapnowa-
nia zależy także od rodzaju nawozu 
jaki będziemy stosować. O jakości 

wapna, szczególnie jeśli mamy na 
myśli formy węglanowe, decyduje 
między innymi pochodzenie geolo-
giczne, stopień rozdrobnienia, liczba 
zobojętnienia i aktywność chemicz-
na. Jeżeli zależy nam na szybkim 
odkwaszeniu gleby, to w przypadku 
kategorii agronomicznej średniej 
i ciężkiej powinniśmy zdecydować 
się na wapno tlenkowe. W przypad-
ku gleb lekkich i bardzo lekkich bez-
pieczniej jest stosować wapna węgla-
nowe, najlepiej kredę lub bardzo 
dobrze zmielone węglany o dużej 
zawartości frakcji nawozu poniżej 
0,5 mm. 

Producenci wapien również ofe-
rują swoje produkty w postaci zgra-
nulowanej. Należy tutaj podkreślić, 
że proces granulacji nie może ukry-
wać niedokładności rozmiału obo-
wiązującego dla określonych odmian 
wapna w myśl rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki z dnia 8 września 
2010 r. (Dz. U. Nr 183 poz. 1229). 
Przy wyborze form granulowanych 
warto sprawdzić też, czy granule 
łatwo ulegają rozpadowi w środowi-
sku wilgotnym. Dzięki temu zyskamy 
pewność co do szybkiego rozkładu 

granul w glebie i, że wapno to będzie 
skutecznie odkwaszało glebę.

Właściwy odczyn gleby wpływa 
na efektywność wykorzystania 
z nawozów fosforu, potasu, magnezu 
i większości mikroelementów. Opty-
malny odczyn zapewnia wysoką 
efektywność nawożenia mineralne-
go, zwiększa opłacalność produkcji 
roślinnej i znacznie poprawia jakość 
plonów. Aby wapnowanie rzeczywi-
ście było skuteczne należy wysiewać 
dawki wapna zgodnie z aktualnymi 
zaleceniami oraz stosować spraw-
dzone środki wapnujące.

dr Piotr Ochal

Optymalny odczyn zapewnia wysoką 
efektywność nawożenia mineralnego, zwiększa 
opłacalność produkcji roślinnej i znacznie 
poprawia jakość plonów.
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Odwołanie zeszłorocznej edycji 
wystawy pozbawiło wielu pro-

ducentów maszyn możliwości zapre-
zentowania swoich innowacji. Oka-
zją do „nadrobienia zaległości” i uzu-
pełnienia ich aktualną ofertą produk-
tową była tegoroczna ekspozycja, 
która zgromadziła rekordową liczbę 
nowości. Nie mogąc opisać wszyst-
kich, ograniczymy sie do tych, które 
– naszym zdaniem – zasługiwały na 
szczególną uwagę.

CaseIH
Axial- Flow 6150 to przedstawi-

ciel nowej generacji kombajnów jed-
norotorowych marki CaseIH, napę-

dzany silnikiem Cursor 9 o mocy 
400 KM, spełniającym normy emisji 
spalin Stage V. Może być wyposażo-
ny w jeden z pięciu zespołów żniw-
nych do zbioru wszystkich upraw 
roślinnych o szerokości roboczej do 
10,7 m z automatycznym systemem 
kopiowania terenu Terrain Tracker. 
Unikatowym elementem kombajnu 
Axial-Flow jest wirnik, który przy-
spiesza masę żniwną do prędkości 
około 100 km/h. Ciągły docisk masy 
żniwnej zapewnia jej wymuszony 
przepływ i maksymalną przepusto-
wość. Nieruchomy obszar czyszcze-
nia o powierzchni 6,24 m² jest zasila-
ny zestawem 6 przenośników ślima-

kowych, co zapewnia płynny prze-
pływ masy żniwnej i najczystsze 
ziarno. Układ czyszczenia o przepły-
wie krzyżowym o powierzchni obsza-
ru czyszczenia 6,13 m2 umożliwia 
kompensację przeciążenia sit z jed-
nej strony, przesuwając ziarno z boku 
górnego sita. Włącza się on automa-
tycznie i za pomocą czujników 
w kabinie wykrywa kąt nachylenia 
stoku (do 12°), aby skompensować 
nachylenie i równomiernie rozłożyć 
ziarno bez ingerencji operatora. Sys-
tem zagospodarowania resztek 
pożniwnych umożliwia zmianę roz-
drabniania na układanie w pokosie, 
którą można prowadzić w kabinie na 

Wysyp nowości
Po rocznej „covidowej” przerwie wystawa Agro Show ponownie zawitała 
na lotnisko w Bednarach. Zgodnie z wieloletnią tradycją odbyła się 
w ostatnim weekendzie września, a z ofertą 536 fi rm zapoznało się 
125 tys. zwiedzających.

Kombajn CaseIH Axial-Flow 6150
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monitorze AFS Pro 700 lub na 
zewnątrz maszyny za pomocą 
umieszczonego na poziomie gruntu 
przycisku. Dzięki automatycznemu 
układowi kierowniczemu sterowane-
mu przez GPS, AFS AccuGuide, kom-
bajn jest prowadzony automatycznie 
z powtarzalną dokładnością do 
2,5 cm. 

CLAAS
Nowa rodzina kombajnów 

TRION obejmuje 20 modeli – od 
maszyny z pięcioma wytrząsaczami 
o mocy 258 KM do kombajnu hybry-
dowego z rotorem podwójnym 
o mocy 435 KM. Dzieli się na trzy 
serie: TRION 500 z pięcioma wytrzą-
saczami, TRION 600 z sześcioma 
oraz hybrydowe  TRION 700. W ofer-
cie znajduje się sześć wersji z pod-
woziem gąsienicowym TERRA TRAC 
oraz sześć z wyrównaniem nachyle-
nia podwozia MONTANA. W zależ-
ności od potrzeb wszystkie modele 
TRION można uzbroić w różne syste-
my automatyki i wspomagania ope-
ratora stanowiące elementy CEMOS 
AUTOMATIC i CEMOS DIALOG, 
ponadto są one wyposażone w nową 
kabinę klasy premium. Do oddziela-

nia wstępnego we wszystkich mode-
lach TRION służy zespół młócący 
APS z bębnem przyspieszającym, 
dużym bębnem młócącym i odrzut-
nikiem, których prędkości obrotowe 
można zsynchronizować poprzez ter-
minal CEBIS w kabinie. W modelach 
serii TRION 500 i TRION 600 oddzie-
lanie końcowe następuje na wytrzą-
saczach, w modelach TRION 720 

i 730 w rotorze pojedynczym a, we 
flagowym modelu serii TRION 750 – 
w podwójnym. Wszystkie kombajny 
TRION są wyposażone w wysokowy-
dajny system czyszczenia JET STRE-
AM z dmuchawą turbinową, hydrau-
licznym wariatorem dmuchawy 
i podwójnie wentylowanym stop-
niem opadania dla czyszczenia 
wstępnego. 

Kombajny CLAAS serii TRION

Pielnik rzędowy Kongskilde 
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John Deere
Kombajn X9 1100 może zbierać 

pszenicę z imponującą wydajnością 
100 ton na godzinę przy stratach 
ziarna nieprzekraczających 1%, dzię-
ki czemu zyskał przydomek „króla 
wydajności”.  Zastosowany do jego 
napędu silnik o pojemności 
13 600 cm3 rozwija moc 700 KM. 
Heder HDX o szerokości 15,2 m 
z przenośnikami taśmowymi ma kon-
strukcję przegubową. Skrzydła bocz-
ne pracują niezależnie, dopasowując 
się do nierówności terenu, a  maksy-
malna różnica ich rozpiętości wynosi 

2,62 m, co umożliwia pracę kombaj-
nu w mocno pofałdowanym terenie. 
Podłoga hedera jest wysuwana, co 
ma znaczenie przy zbiorze rzepaku. 
Kombajn jest wyposażony w najszer-
szy na rynku przenośnik pochyły – 
1,72 m. W układzie młócącym zasto-
sowano dwa rotory XDS o długości 
3,51 m z wydzielonymi sekcjami 
omłotu i separacji oraz największy 
w branży kosz sitowy Dyna-Flo XL 
o powierzchni 7 m2. Pojemność zbior-
nika ziarna wynosi 16 tys. l, a pręd-
kość jego rozładunku 186 l/s.

Kongskilde
Pielnik rzędowy VCO-I 12-50 jest 

maszyną zawieszaną z hydraulicznie 
składaną ramą o szerokości 6,9 m, na 
której znajduje się 12 sekcji robo-
czych o szerokości 50 cm. Należy do 
serii inteligentnych pielników Vibro 
Crop Intelli, sterowanych z wykorzy-
staniem zamontowanego na maszy-
nie systemu GPS i kamery.  Za pomo-
cą GPS poszczególne sekcje są auto-
matycznie opuszczane lub podno-
szone, gdy pielnik zbliża się do pasów 
zawracania, narożników, miedz lub 
klinów pola, na których zabieg został 
już wykonany. Natomiast kamera 
rozpoznaje zielone rośliny uprawne 
w rzędach i automatycznie wyznacza 
tor przejazdu maszyny z dokładno-
ścią do 2,5 cm.

New Holland
Głebosz SUH 307 RH służy do 

uprawy gleby na głębokość do 55 cm 
za pomocą 7 zębów, wyposażonych 
w dłuta obracalne ze stali borowej, 
rozdrabniacz brył oraz podcinacze 
boczne. Każdy ząb ma zabezpiecze-
nie hydropneumatyczne oraz dodat-
kowe zabezpieczenie śrubą ścinaną.  
Głębokość pracy jest sterowana 
hydraulicznie, a kąt nachylenia ręcz-
nie za pomocą śruby rzymskiej.  
Siłowniki hydrauliczne mają 3 stałe 
położenia do uprawy płytkiej, śred-

Kombajn John Deere  X9 1100 

Głębosz New Holland SUH 307 RH
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Przyczepa silosowa Pottinger Jumbo 7450

Pielnik palcowy Pottinger Flexcare V 4700

Zgrabiarka taśmowa SaMASZ Falco 2

niej i głębokiej. Umieszczony z tyłu 
maszyny podwójny wał kolczasty 
o średnicy 20 cm każdy rozbija bryły, 
miesza resztki, wyrównuje i zagęsz-
cza glebę. Hydraulicznie rozkładane 
panele boczne zatrzymują glebę 
i grudy w strefie roboczej podczas 
pracy. Wymagana moc ciągnika wyno-
si od 180 do 280 KM.

Pottinger
Jumbo 7450 to wielozadaniowa 

rotorowa przyczepa silosowa. Kluczo-
we komponenty maszyny dostosowa-
no do maksymalnych mocy ciagnika 
rzędu 500 KM. Skrzynia ładunkowa 
o ładowności 20 t spoczywa na 
hydraulicznym podwoziu tandem. 
Maksmalna wydajność zbioru zapew-
nia sterowany krzywką, wahliwy pod-
bieracz o szerokości roboczej 2300 
mm. Liczba obrotów napędzanego 
hydraulicznie podbieracza jest auto-
matycznie dopasowywana do prędko-
ści jazdy w zakresie 75–125 obr./min. 
Standardowa automatyka załadunku 
sama wypełnia przczepę, odciążając 
operatora.

Pielnik palcowy Flexcare V 4700 
o szerokości roboczej 4,70 m łączy 
w sobie preyzję z elastytcznością sto-
sowania w różnych uprawach. Mini-
malna liczba elementów pielących 
wynosi 5, maksymalna 17. Wszystkie 
ustawienia maszyny, takie jak rozstaw 
rzędów, szerokość robocza czy precy-
zyjna regulacja nie wymagają użycia 
żadnych narzędzi. Zintegrowana prze-
suwana rama zapewnia niezawodne 
prowadzenie maszyny (opcjonalnie 
może odbywać się za pomocą kamery), 
a podnoszenie elektro-hydrauliczne 
precyzję pracy na uwrociach i mini-
malizację uszkodzeń roślin.

SaMASZ
Falco 2 jest zgrabiarką taśmową 

z nasiębiernym systemem podnosze-
nia, pierwszą tego typu maszyną 
wyprodukowaną w Polsce. Charakte-
ryzuje ją wysoka wydajność, czystość 
i brak uszkodzeń zbieranych roślin. 
Zgrabiarka jest wyposażona w dwa 
zespoły robocze o szerokości 3,55 m, 
między którymi może uformować wał 
zbieranego materiału o szerokości do 
2,70 m, co w sumie daje  9,80 m sze-
rokości roboczej zgrabianego i formo-
wanego pokosu. Współpracuje z cią-
gnikiem o mocy 150 KM.

JP
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W tegorocznej edycji Agro Show 
mogliśmy obejrzeć ofertę 

wszystkich liczących się na polskim 
rynku producentów ciągników. Zna-
lazły się w niej ciągniki różnej mocy 
– od najmniejszych ogrodowych po 
kilkusetkonne kolosy dla gospodarstw 
wielkoobszarowych, o różnym stop-
niu wyposażenia – od najprostszych 
po naszpikowane eletroniką i telema-
tycznymi systemami rolnictwa pre-
cyzyjnego i różnym przeznaczeniu – 
do prac w rolnictwie, sadownictwie, 
transporcie i gospodarce komunalnej. 
W tak bogatej ofercie nie mogło 
zabraknąć nowości.

Case IH Optum 300 CVX 
Drive AFS Connect 
jest najmocniejszym przedstawicie-
lem zmodernizowanej serii Optum, 
napędzanym sześciocylindrowym 
silnikiem FTP o mocy 300 KM. Zakres 
przeprowadzonych modernizacji, 

w ramach których przeprojektowano 
30% części, sprawia, że można go 
traktować jako ciągnik nowy. Zmie-
niony został wygląd zewnętrzny – 
kształt maski i nowe światła (ledowe 
i oświetlenie tzw. 360o). Standardo-
wo jest montowana kamera przednia 
ułatwiająca montaż narzędzi na czo-
łowym TUZ, w opcji są dostępne 
kamery tylna i montowana na magnes 
boczna. Zmodernizowana amortyza-
cja przedniej osi oparta jest na dwóch 
siłownikach. Wiele zmian można 
zaobserwować w kabinie, która ofe-
ruje znacznie więcej miejsca niż 
poprzednio, a tym samym dużo róż-
nego rodzaju schowków. Wyposażo-
no ją w nowy podłokietnik zaadapto-
wany z serii Magnum oraz nowy 
monitor ASF 1200. Wydajniejszy 
układ klimatyzacji znacznie skrócił 
czas schładzania kabiny, a poziom 
hałasu w jej wnętrzu zredukowano 
do 66 dB.  ASF Connect w nazwie 

serii oznacza fabryczne przystosowa-
nie ciągnika do rolnictwa precyzyj-
nego. W standardzie są m.in. usługi 
telematyczne zdalnego monitorowa-
nia parametrów pracy ciągnika.

XERION 5000 TRAC TS 
o mocy 530 KM to obecnie najnow-
szy model ciągnika wielofunkcyjnego 
marki CLAAS. Zaprezentowany 
w Bednarach był wyposażony w czte-
ry wózki gąsienicowe, skonstruowa-
ne i wyprodukowane specjalnie dla 
tego ciągnika. Wynosząca 762 mm 
szerokość gumowych gąsienic spra-
wia, że powierzchnia przylegania 
maszyny, w porównaniu z najwięk-
szymi oponami w układzie pojedyn-
czym zwiększa się o 25%.  Zapewnia 
to niezawodne przenoszenie siły 
ciągu i niski nacisk na podłoże w nie-
mal każdych warunkach. Zawiesze-
nie wahliwe podwozia gąsienicowe-
go gwarantuje optymalne dopasowa-

Ciągnikowy zawrót głowy
Ciągnik, jako podstawowe źródło energii w pracach polowych, stanowi 
obecnie niezbędny element wyposażenia każdego gospodarstwa 
rolnego. Nic dziwnego, że należy do maszyn wzbudzających największe 
zainteresowanie rolników odwiedzajacych branżowe targi i wystawy.

Case IH Optum 300 CVX Drive AFS Connect



63

nie gąsienicy do podłoża. W połącze-
niu z aktywnie amortyzowaną kabiną 
pozwala to osiągnąć wysoki poziom 
komfortu jazdy. W razie konieczności 
zmiany układu jezdnego na kołowy 
wózki można bardzo łatwo zdemon-
tować. Istotną zaletą ciągnika jest 
możliwość pracy na niskich obrotach 
silnika (maksymalny moment obroto-
wy to 2600 Nm przy 1300 obr./min). 
Oszczędności zapewniają również 
niskie obroty na postoju – 730 obr./
min. Ponadto w maszynie zastosowa-
no inteligentne sterowanie przekład-
nią bezstopniową CMATIC, co zwięk-
sza komfort pracy operatora. Bardzo 
dobre wyciszenie kabiny zapewnia 
niski poziom hałasu w jej wnętrzu. 
Kabina jest amortyzowana aktywnie 
w dwóch punktach i osadzona na 
środku ciągnika, co ogranicza prze-
noszenie drgań z narzędzia towarzy-
szącego na maszynę i gwarantuje 
bardzo dobrą widoczność.

ARION 430 
jest przedstawicielem liczącej siedem 
modeli nowej serii 400 ciągników 
marki CLAAS. Oprócz nowej stylisty-
ki wprowadzone zmiany obejmują 
zwiększoną moc, udźwig podnośnika 
oraz dopuszczalną masę całkowitą. 
Czterozaworowy czterocylindrowy 
silnik FPT z intercoolerem i turbo-
sprężarką wyposażoną w zawór 
Wastegate, generujący moc 115 KM, 
spełnia normy emisji spalin Stage V. 
Spaliny są oczyszczane dzięki efek-
tywnemu połączeniu technologii 
SCRoF (SCR on Filters) i katalizatora 
oksydacyjnego. Tym samym silniki 
pracują nie tylko czysto, ale również 
bardzo wydajnie, wykazując niskie 
zużycie oleju napędowego i AdBlue. 
W układzie przeniesienia napędu ist-
nieje możliwość wyboru między 
dwiema przekładniami: QUDRI-
SHIFT i HEXASHIFT. Pierwsza z nich 
oferuje 16 biegów do przodu i 16 do 
tyłu z podziałem na cztery zakresy 
po cztery biegi pod obciążeniem, 
druga – 24 biegi do przodu i do tyłu 
z sześcioma biegami pod obciąże-
niem. Dzięki automatyce QUADRAC-
TIV lub HEXACTIV obie przekładnie 
można ustawić w taki sposób, aby 
automatycznie zmieniały się tylko 
biegi pod obciążeniem (tryb polowy) 
albo biegi pod obciążeniem i zakresy 
(tryb drogowy), przy czym przy zmia-
nie zakresów zawsze zostaje wybra-

ny odpowiedni bieg pod obciąże-
niem. Automatyka HEXACTIV umoż-
liwia również zaprogramowanie 
prędkości tempomatu. Ciągnik można 
fabrycznie wyposażyć w obsługiwa-
ny i wyświetlany na terminalu sys-
tem prowadzenia po śladzie oraz 
w instalację ISOBUS. 

John Deere 9R 590 
był największym ciągnikiem pokazy-
wanym w Bednarach. Nowa seria 9R 
najcięższych ciągników tej marki 
składa się z pięciu modeli o mocy od 

484 do 691 KM. Model 9R 590 to 
sprawiający imponujące wrażenie 
kolos o długości 8 m i masie własnej 
20,9 t. Napędzany jest sześciocylin-
drowym silnikiem John Deere Power 
Tech z układem wtrysku paliwa 
HPCR o pojemności 13 600 cm3, roz-
wijającym moc maksymalną 649 KM 
(moc znamionowa wynosi 590 KM). 
Silnik został „zapożyczony” z flago-
wego kombajnu zbożowego John 
Deere serii X9. W układzie przenie-
sienia napędu zastosowano przekład-
nię full-powershift e 18 o osiemnastu 

CLAAS XERION 5000 TRAC TS

CLAAS ARION 430
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przełożeniach jazdy do przodu 
i ośmiu do tyłu. John Deere 9R jest 
ciągnikiem przegubowym, tzn. nie 
ma osi skrętnych, a zmiana kierunku 
jazdy odbywa się za pomocą przegu-
bu zamontowanego pośrodku dzielo-
nej ramy nośnej. Najwyższy komfort 
pracy zapewnia operatorowi ciągnika 
amortyzacja przedniej osi HydroCu-
shion oraz przestronna kabina, wypo-
sażona w fotel ActiveSeat ze skórza-
ną trapicerką, ogrzewaniem i funkcją 

masażu. Ciągniki serii 9R umożliwia-
ją stosowania w praktyce idei rolnic-
twa precyzyjnego. Standardowo są 
wyposażone w odbiornik StarFi-
re 6000, który został wbudowany 
w dach kabiny, duży wyświetlacz 
CommandCenter 4600 oraz pełną 
zgodność z protokołem AEF ISOBUS 
i aktywację AutoTrac. Opcjonalnie za 
dodatkową opłatą można otrzymać 
pełny pakiet aktywacyjny w celu 
uzyskania maksymalnej automatyza-

cji, który obejmuje takie rozwiązania, 
jak automatyka skrętu Autotrac, kon-
trola sekcji, kontrola zmiennego daw-
kowania, pasywne prowadzenie 
narzędzia czy udostępnianie danych 
w polu.  

Deutz-Fahr 8280 TTV 
jest napędzany 6-cylindrowym silni-
kiem Deutz z dwoma turbosprężarka-
mi i wysokociśnieniowym układem 
wtryskowym Deutz Common Rail, 
który z pojemności 6100 cm3 generu-
je moc 287 KM. Silnik spełnia normę 
emisji spalin Stage V dzięki wyposa-
żeniu w układ recyrkulacji spalin, 
pasywny filtr cząstek stałych oraz 
układ SCR wykorzystujący płyn 
AdBlue.  Przekładnia bezstopniowa 
SDF 7780, łącząca cechy mechanicz-
nej skrzyni biegów i napędu hydro-
statycznego, składa się z trzech pod-
zespołów: przekładni planetarnej, 
zespołu sprzęgła i dwóch pomp wie-
lotłoczkowych. Zastosowany w cią-
gniku system ASM automatycznie 
steruje przekazaniem mocy na 4 koła 
i blokadą mechanizmów różnico-
wych, uruchamiając je w zależności 
od kąta skrętu przednich kół i pręd-
kości jazdy. Dodatkowo ciągnik jest 
wyposażony w radar do pomiaru 
prędkości jazdy, w celu kontrolowa-
nia poślizgu kół. Układ hydrauliczny 

John Deere 9R 590

Deutz-Fahr 8280 TTV
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z elektronicznie sterowanym wydat-
kiem i czasem przepływu oleju jest 
zasilany pompą o maksymalnej 
wydajności 210 l/min. Do sprawnej 
obsługi maszyn z rozbudowanym 
układem hydraulicznym z tyłu cią-
gnika można umieścić do 5 par wyjść, 
z przodu maksymalnie 2. Wszystkie 
obwody są sterowane proporcjonal-
nie. Komfortowe warunki pracy 
zapewnia operatorowi przestronna, 
klimatyzowana i amortyzowana 
pneumatycznie kabina MaxiVision.  

McCormick X8.680 VT-Drive 
jest najmocniejszym ciągnikiem 
w ofercie włoskiego koncernu Argo 
Tractors, napędzanym sześciocylin-

drowymi silnikami Betapower Fuel 
Efficiency o pojemności 6700 cm3 
z turbosprężarką eVGT i elektronicz-
nym układem wtryskowym Common 
Rail. Silnik spełnia wymagania 
normy emisji Stage4/Tier 4 Final 
dzięki zastosowaniu katalizatora Hi-
eSCR. Umieszczonie silnika w trwa-
łej żeliwnej obudowie na podporach 
izolacyjnych powoduje przeniesienie 
środka ciężkości ciągnika do przodu, 
co sprawia, że jest on dobrze wywa-
żony i stabilny. W układzie przenie-
sienia napędu zastosowano cztero-
stopniową przekładnię VT-Drive 
o przełożeniu zmiennym w sposób 
ciągły, oferującą cztery tryby pracy. 
Ciągnik jest wyposażony w układ 

hydrauliczny o przepływie 212 l/min 
z obwodem zamkniętym i pompą 
o zmiennej wydajności, zasilający 
jedenaście zdalnie sterowanych 
zaworów elektrohydraulicznych. 
System dostarcza 157 l/min. do 
zaczepu i zaworów sterowanych 
zdalnie oraz 115 l/min do elektro-
nicznego układu kierowniczego, 
umożliwiając jednoczesne działanie 
wszystkich funkcji hydraulicznych. 
Komfortowa kabina Premiere Cab 
nawiązuje stylem do wnętrza samo-
chodu osobowego, zapewniając ope-
ratorowi ciągnika dużą przestrzeń, 
najwyższej klasy wyposażenie 
i wykończenie, ergonomiczne roz-
mieszczenie przyrządów i łatwość 
ich użycia, m.in. dzięki 12-calowe-
mu wyświetlaczowi dotykowemu.

MF 5S 125 DYNA-4 
to jeden z pięciu modeli nowej serii 
5S marki Massey Ferguson. Ciągniki 
tej serii są dostępne w trzech wer-
sjach wyposażenia: Essential, Effi-
cient, Exclusive. Różnice między 
nimi dotyczą mocy pompy hydrauli-
ki, sterowania zaworami hydrauliki 
zewnętrznej, systemu AutoDrive, 
dżojstików sterowniczych i rodzaju 
zawieszenia kabiny. Pokazany w Bed-
narach model w wersji wyposażenia 
Essential był napędzany czterocylin-
drowym silnikiem AGCO Power 
o pojemności 4400 cm3 i mocy 125 
KM. Silnik spełnia normy emisji spa-
lin Stage V dzięki systemowi oczysz-
czania spalin „All-In-One” z reduk-
torem katalitycznym SCR, DOC 
i katalizatorem sadzy. Usytuowanie 
silnika pod kabiną ciągnika umożli-
wiło zachowanie charakterystycznej 
dla marki  wąskiej i obniżonej do 
przodu maski, co znacznie ułatwia 
pracę z ładowaczem czołowym.  
Zastosowana w ciągniku 16-biegowa 
przekładnia Dyna-4 o 16 biegach jest 
sterowana za pomocą dźwigni i funk-
cji Speedmatching, która automa-
tycznie dobiera najlepsze przełożenie 
PowerShift do prędkości jazdy pod-
czas zmiany biegów. Prezentowany 
w Bednarach ciągnik był wyposażo-
ny w najnowszej generacji ładowacz 
czołowy Massey Ferguson FL.4121 
z poziomowaniem o maksymalnej 
wysokości podnoszenia 4,02 m i mak-
symalnym udźwigu przy pełnej 
wysokości 2090 kg.

Jan Przyrowski

McCormick X8.680 VT-Drive

Massey Ferguson 5S 125 DYNA-4
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Najmniejszym modelem nowej 
grupy produktowej jest Farmtrac 

555 DTC V, napędzany trzycylindro-
wym silnikiem o pojemności 
2760 cm3, rozwijającym moc 49,6 KM 
przy 2000 obr./min. W układzie prze-
niesienia napędu zastosowano sprzę-
gło dwutarczowe suche z niezależ-
nym sterowaniem WOM oraz mecha-
niczną skrzynię biegów o stałym 
zazębieniu z rewersem o ośmiu prze-
łożeniach jazdy do przodu i do tyłu. 
W układzie hydraulicznym o ciśnie-
niu 18,5 MPa pracuje pompa o wydaj-
ności 32 l/min. Maksymalny udźwig 

podnośnika z regulacją pozycyjną 
i siłową wynosi 1530 kg. Godnym 
uwagi walorem modelu 555 DTC V 
jest komfortowa kabina, wyjątkowo 
przestronna jak na ciągnik tego seg-
mentu mocy.

Nowy silnik, nowa maska
Kolejne dwa z prezentowanych 

modeli, należące do serii 6 i 9, są 
napędzane najnowszej generacji czte-
rocylindrowymi silnikami Perkins 
904J-E36TA o pojemności 3621 cm3. 
Model  6100 V DTh o mocy 95 KM 
jest następcą modelu 690DTV, nato-

miast Farmtrac 9130 V DTh o mocy 
123 KM to najmocniejszy, flagowy 
model mrągowskiej fabryki.

Aby zastosowane w tych ciągni-
kach jednostki napędowe mogły speł-
niać normy emisji spalin Stage V, 
wyposażono je w filtr cząstek stałych 
DPF, katalizator utleniający DOC, 
chłodzony układ EGR kierujący część 
spalin z powrotem do komory spala-
nia oraz układ selektywnej redukcji 
katalitycznej, wykorzystujacy roz-
twór AdBlue. To dodatkowe wyposa-
żenie silnika pociągnęło za sobą 
konieczność przekonstruowania 

Farmtrac Europeline
Nowością w ofercie fi rmy Farmtrac są ciągniki Europeline, spełniające 
rygorystyczne normy emisji spalin Stage V. Trzy modele z tej grupy 
producent ciągników z Mrągowa pokazał na wystawie Agro Show 
w Bednarch i kieleckich targach Agrotech.

Trzycylindrowy Farmtrac 555 DTC V, najmniejszy model nowej grupy produktowej Europeline 
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maski silnika, co przy okazji zaowo-
cowało zmianą jej wyglądu poprzez 
zmianę rozmieszczenia świateł i kra-
tek nawiewu powietrza. Ponadto 
maska – podobnie jak w samocho-
dach osobowych – jest otwierana 
z kabiny ciągnika za pomocą umiesz-
czonego w niej cięgła.

Skrzynia do wyboru 
W układzie przeniesienia napędu 

czterocylindrowych ciągników Farm-
trac Europeline będą dostępne trzy 
rodzaje skrzyń przekładniowych. Naj-
prostsza przekładnia mechaniczna 
12/12 umożliwia jazdę z prędkością 
do 30 km/h. Przekładnia 24/24 o czte-
rech biegach głównych, trzech zakre-
sach prędkości, włączanymi sprzę-
głem półbiegami i mechanicznym 
rewersem zapewnia uzyskanie pręd-
kości jazdy do 40 km/h. Z taką samą 
prędkością mogą poruszać się ciągniki 
wyposażone w najbardziej zaawanso-
waną przekładnię – skrzynię biegów 
24/12 wersji PWR. Tego rodzaju prze-
kładnia uwalnia operatora ciągnika 
od konieczności wciskania pedału 
sprzęgła przy zmianie biegów pod-
czas jazdy. Do zmiany biegu głównego 
służy przycisk umieszczony z przodu 
dźwigni zmiany biegów, po naciśnię-
ciu którego ustawia się ją w żądanym 
położeniu, a do zmiany półbiegów 
dwa przyciski usytuowane z boku. 
Przekładnia 12/12 będzie dostępna 
w modelu 6100 V DTh, natomiast 
dwie pozostałe, tzn. 24/24 i 24/12, we 
wszystkich modelach Europeline.

Wydajna hydraulika
W układzie hydraulicznym cią-

gników 6100 V DTh i 9130 V DTh 

o ciśnieniu 18 MPa zastosowano dwie 
pompy w układzie tandem. Jedna 
służy do obsługi hydrostatycznego 
układu kierowniczego i – w razie 
potrzeby – skrzyni biegów, druga, 
o maksymalnej wydajności 55 l/min, 
zasila zewnętrzne gniazda hydrauliki 
i tylny podnośnik. Udźwig sterowa-
nego mechanicznie podnośnika 
w modelu 95-konnym wynosi 3200 
lub 3750 kg w zależności od zastoso-
wanych siłowników wspomagają-
cych. Udźwig ponośnika ciągnika 
123-konnego wynosi 4500 kg, a dzię-
ki sterowaniu elektrohydrauliczne-
mu możliwa jest jego obsługa 
z zewnątrz ciągnika za pomocą przy-
cisków umieszczonych na błotni-
kach.  W obu modelach podnośnik 
może pracować z regulacją pozycyj-
ną lub siłową. 

Komfort obsługi
Wysoki komfort obsługi ciągnika 

zapewnia operatorowi przestronna 
dwudrzwiowa kabina, standardowo 
wyposażona w wentylację, ogrzewa-
nie, wycieraczki przednie i tylne, 
spryskiwacz szyby przedniej, uchyl-
ne okna tylne i boczne, reflektory 
robocze przednie i tylne. Opcjonal-
nie wyposażenie to może być wzbo-
gacone o fotel amortyzowany pneu-
matycznie, siedzenie pasażera, kli-
matyzację, przyciemnione szyby, 
kamerę cofania i centralny zamek.

Ciągniki Farmtrac Europline, 
wyposażone w czterocylindrowe sil-
niki Perkins, będą dostępne na rynku 
w pierwszym kwartale przyszłego 
roku.  

JP

Farmtrac 6100 V DTh jest napędzany czterocylindrowym silni-
kiem Perkins najnowszej generacji o mocy 95 KM

Flagowy model marki, Farmtrac 9130 V DTh o mocy 123 KM, największy ciągnik 
wytwarzany w Mrągowie

Dodatkowy osprzęt silnika zapewniający spełnienie normy 
emisji spalin Stage V wymusił konieczność zastosowania nowej 
maski  
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Od swych poprzedników ciągniki 
najnowszej serii 6R różnią się 

nowym wzornictwem, w którym 
maska i lusterka pochodzą z więk-
szych serii marki John Deere, a sys-
tem nazewnictwa i numeracji jest 
analogiczny do stosowanego w mode-
lach serii 7R, 8R i 9R – po nazwie 
serii jest umieszczona wartość mocy 
znamionowej silnika. 

AutoSetup ułatwia pracę. Klu-
czową nową cechą serii 6R jest zinte-
growany system 1-Click-Go AutoSe-
tup, dzięki któremu ustawianie para-
metrów ciągnika i narzędzia jest dużo 
łatwiejsze i szybsze. Operator może 
zaoszczędzić na polu nawet 90 pro-
cent czasu, jaki zajmuje klikanie na 
wyświetlaczu, a do tego ciągnik jest 
zawsze doskonale zagregowany 
z maszyną. Wszystkie potrzebne 
ustawienia można wcześniej zapla-
nować i zarządzać nimi w chmurze. 
Obejmują one między innymi dane 
agronomiczne, takie jak granice pól, 
linie prowadzenia i dawkowanie 

środków. Jeżeli ciągnik przekroczy 
granicę pola, to automatycznie jest 
udostępniany przechowywany pro-
fil, co umożliwia każdemu operatoro-
wi zachowanie dokładności i unik-
nięcie pomyłek. Pod koniec 2022 
roku bedzie dostępny  nowy odbior-
nik satelitarny StarFire, oferujący 
większą efektywność w zakresie rol-
nictwa precyzyjnego. Niezależnie od 
tego, który poziom dokładności 
sygnału korekcyjnego zostanie wybra-
ny, odbiornik  zapewni doskonałą 
stabilność sygnału podczas pracy 
w miejscach zacienionych.

Komfort operatora. Służą temu 
zmiany wprowadzone w wyposaże-
niu kabiny. Zlikwidowanie deski roz-
dzielczej znajdującej się za kierowni-
cą poprawilo widoczność do przodu, 
a wszystkie ustawienia i wskaźniki 
są dostępne na wyświetlaczu umiesz-
czonym na narożnym słupku kabiny. 
Nowy e-joystick jest szczególnie 
przydatny w pracach z ładowaczem 
czołowym. Umożliwia operatorowi 

swobodne konfigurowanie układem 
przycisków oraz łatwą zmianę kie-
runku jazdy za pomocą przycisku 
rewersera. System ważenia dyna-
micznego  umożliwia ważenie ładun-
ku ładowacza podczas ruchu ciagni-
ka, bez konieczności zatrzymywania. 
Z kolei funkcja powrotu do pozycji 
umożliwia ustawianie ładowacza na 
właściwej pozycji jednym kliknię-
ciem, a funkcja poziomowania hory-
zontalnego zapobiega rozsypywaniu 
pobranego materiału.

Inteligentne zarządzanie mocą. 
W nowej serii 6R udoskonalono inte-
ligentne zarządzanie mocą (IPM). 
Funkcjonowanie systemu nie ograni-
cza się do zastosowań związanych 
z transportem i WOM, w razie potrze-
by zapewnia  dodatkową moc 
w zastosowaniach wymagających 
pracy układu hydraulicznego. Mode-
le czterocylindrowe dostarczają do 
20 KM mocy, a sześciocylidrowe do 
40 KM na potrzeby korzystania 
z wentylatorów, pomp i najbardziej 

Więcej technologii, 
wiecej możliwości
Wprowadzone na rynek w 2011 roku ciągniki serii 6R wyznaczają nowe 
standardy efektywności w polu i na drodze, a także w zakresie technologii 
rolnictwa precyzyjnego. Seria obejmuje 14 modeli o mocy od 110 do 
250 KM, w tym cztery zupełnie nowe: czterocylindrowe 6R 140 i 6R 150 
oraz sześciocylindrowe 6R 165 i 6R 185. 

Nowa seria 6R marki John Deere obejmuje 14 modeli o mocy od 110 do 250 KM 
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energochłonnych maszyn korzystają-
cych z układu hydraulicznego, takich 
jak prasoowijarki, wozy asenizacyjne 
czy siewniki rzędowe.

Nowe modele w roli głównej. 
John  Deere 6R 150 jest uniwersal-

nym traktorem, którzy preferują cią-
gniki czterocylindrowe ale nie chcą 
jednak rezygnować z mocy. Jest naj-
większym w swojej serii modelem 
czterocylindrowym rozwijającym 
maksymalną moc 165 KM, która przy 

zastosowaniu inteligentnego zarzą-
dzania mocą (IPM) może być zwięk-
szona do 177 KM. Dzięki niewielkiej 
masie własnej wynoszącej 6,5 t oraz 
całkowitej masie dopuszczalnej 
10,45 t charakteryzuje się bardzo 
dużą ładownością sięgającą 4 t. Zale-
ty ciągnika czterocylindrowego, takie 
jak niewielkie gabaryty, masa, zwrot-
ność i wszechstronność, łączy z osią-
gami sześciocylindrowego. Aby 
umożliwić podnoszenie cięższego 
sprzętu, udźwig tylnego podnośnika  
zwiększono o 12 procent. Model 
6R 150 wyposażono także w większą, 
155-litrową pompę hydrauliczną, 
która w połączeniu z systemem waże-
nia dynamicznego zapewnia znacz-
nie większą wydajność ładowacza 
czołowego. Zwiększono również roz-
miar opon – do kół tylnych dostępne 
są wielkości ogumienia do rozmiaru 
650/65 R38. W układzie przeniesie-
nia napędu oprócz przekładni Auto-
Quad Plus i przekładni bezstopnio-
wej AutoPower można wybrać opcję 
CommandQuad, co dotyczy wszyst-
kich ciągników czterocylindrowych 
nowej serii 6R.

Określany mianem „króla dróg” 
model 6R 185 jest przeznaczony dla 
użytkowników poszukujących nie-
wielkiego, wszechstronnego i moc-
nego 6-cylindrowego ciągnika wyko-
rzystywanego głównie do transpor-
tu, spełniającego jednocześnie wyso-
kie wymagania w odniesieniu do 
mocy układu hydraulicznego. Zasto-
sowanie inteligentnego zarządzania 
mocą umożliwia uzyskanie 234 KM 
mocy maksymalnej w transporcie, 
pracy z WOM i użyciu układu 
hydraulicznego. Ze względu na nie-
wielki rozstaw osi wynoszący 
2,76 m, ciągnik 6R 185 jest zwrotny, 
a także bardziej zwarty niż większe 
modele serii 6R. Cecha ta, w połą-
czeniu ze sprawdzonym silnikiem 
John Deere PowerTech PSS o pojem-
ności 6,8 litra oraz wysoce efektyw-
ną przekładnią AutoPower, sprawia, 
że charakteryzuje się wyjątkowo 
oszczędnym zużyciem paliwa na 
drodze. W firmie John Deere panuje 
przekonanie, że model 6R 185 będzie 
wartościowym następcą w tej klasie 
flagowego modelu 6R 250, który już 
ustanowił nowy standard efektyw-
ności w zastosowaniach transporto-
wych. 

JP

John Deere R6 150 łączy zalety ciągników czterocylindrowych z osiągami sześciocy-
lindrowych

Stosowany w nowej serii R6 system ważenia dynamicznego  umożliwia ważenie 
ładunku ładowacza podczas ruchu ciągnika

John Deere 6R 185 to kompaktowy, wszechstronny i mocny ciągnik sześciocylindrowy
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List zza szafy
Mąż Lusi ma 49 krawatów. Z których używa 

tylko trzy. Które sobie sam kupił, bo mu się 
podobały. Pozostałe to prezenty. Głównie „pod-
choinkowe”, chociaż są wśród nich i imienino-
we, ale w mniejszości, bo krawaty dostaje się 
głównie od rodziny (mamy, cioci, babci...), a to 
w gronie rodziny spędza się na ogół Wigilię 
i wyjmuje spod choinki prezenty. Które położyli 
pod nią  uczestnicy spotkania, czyli właśnie 
rodzina – mama, ciocia, babcia...

No i w tym problem. O ile z prezentem dla 
dziecka  kłopotu nie ma, bo wiadomo, czym się 
małolat pasjonuje i z czego ucieszy, a rozrzut 
cenowy owych uciech jest ogromny,  to pytanie 
„co kupić pod choinkę staremu koniowi?” wielu 
osobom spędza sen z powiek na długo przed 
Bożym Narodzeniem. Ba, gdyby możliwości 
finansowe ów obdarowujący miał nieograniczo-
ne, to wiadomo, że facet ucieszyłby się np. 
z nowego auta...  Hola, hola! Czy aby na pewno? 
Skąd niby leciwa ciocia-milionerka ma wiedzieć, 
jakie samochody siostrzeniec aktualnie preferu-
je. Ona mu sprezentuje czerwone auto sportowe, 
a on kocha bajeranckie terenówki. I co z tym 
nietrafionym prezentem (czerwonym autem 
sportowym!) miałby zrobić?! Dużo prościej jest 
z krawatem. Można go po prostu odwiesić do 
szafy...

Zwłaszcza, że  ciocia-milionerka to postać 
z bajki, a prawdziwa ciocia (mamusia, babcia...) 
za kieszeń, jak to mawiają obrazowo, się trzyma 
i główkuje, jak opędzić podchoinkowe prezenty 
jak najmniejszym kosztem. 

Sama to mam. Wiem, czym zachwycony 
byłby mój mąż, wiem, o jakich butach marzy  
Iza, ale gdybym spełniła podchoinkowo te ich 
marzenia, poszłabym, znowu mówiąc obrazowo, 
z torbami. Zatem kupię prezenty tzw. praktycz-
ne, które zawsze się przydadzą, a zbytnio nie 
wypłuczą mojej kieszeni. Zatem mąż dostanie 
nową koszulę (przyda mu się), a Iza piżamę (ta, 
którą miała gdy ostatnio nas odwiedziła, dosłow-
nie się rozpadała). Mam pewność, że nie odłożą 
tych rzeczy na półkę i będą ich używać. Tylko... 
Tylko, czy się z nich ucieszą? I tak bym  przecież 
kupiła mężowi nową koszulę, bo jej potrzebuje, 
a Izie tę piżamę. Nie wiem...  

To  zresztą i tak – pocieszam się – lepiej niż 
prezenty całkiem niechciane. Jedna z moich kole-
żanek ma np. cały skład różnych wód i perfum 
o zapachach, których nie znosi, inna wszystkim 
znajomym oferuje  rękawiczki, które uporczywie 
od kogoś w prezencie dostaje, a które jej się nie 
podobają, zaś mąż Lusi ma 49 krawatów...  

Hm, pocieszam się, ale... jakoś mało skutecz-
nie. Niby prezent to radość, a z drugiej strony... 
Ot, życie!  

 Janka  

Mała czarna. Nie kawa, ale sukienka. Taka sukienka-wytrych. 
Nadająca się na różne okazje. Czarna, z gładkiego materiału, pro-
sta, z niedużym wycięciem pod szyją, bez rękawów albo z krótki-
mi (do łokcia mogą być), prostymi.

Sama w sobie – nic szczególnego, chociaż na pewno prezentu-
je spokój i elegancję, ale gdy dołożymy do niej różne inności, 
wtedy zmienia diametralnie swój charakter.

Z błyszczącym naszyjnikiem (plus wypracowana fryzura) sta-
nowi strój bardzo wytworny. A jeśli dołożyć jeszcze  np. etolę 
z lisa, śmiało można się w niej udać na najwytworniejsze przyję-
cie.

Bez naszyjnika, za to z kolorową apaszką i dobraną do niej 
kolorystycznie torebką będzie idealna na wizytę u szacownej 
cioci bądź w teatrze.

Jeśli narzucisz na nią kraciasty żakiet, z powodzeniem możesz 
iść w tym stroju na spacer, na plotki z koleżanką, na zakupy... 
Żakiet można zastąpić swetrem – będzie jeszcze codzienniej

Oczywiście w każdej sytuacji trzeba pomyśleć o odpowied-
nich butach. Wielka gala – błyszczące szpilki, szacowna ciocia – 
eleganckie pantofle na średnim bądź płaskim obcasie, spacer – 
np. sznurowane półbuty i torebka na ramię.

Jednym słowem – mając jedną sukienkę, można być odpo-
wiednio ubraną od rana do wieczora. Warto zatem mieć taką małą 
czarną w swojej szafie.

Riuszka 
 

Mała 
czarna



71

Bigos z bakaliami
Bigos jest typowo zimowym jedzonkiem. Zwłaszcza święta 

Bożego Narodzenia trudno sobie wyobrazić bez tego tradycyj-
nego dania. Co mają jednak zrobić wegetarianie, których jest 
coraz więcej? Zrezygnować z tradycyjnej potrawy, czy złamać 
się i postąpić (wyjątkowo! wyjątkowo!) wbrew swoim zasa-
dom? A otóż nie muszą ani rezygnować, ani łamać swych 
zasad. W jaki sposób? A oto w taki:

Kilkanaście daktyli, suszonych śliwek i żurawiny oraz pół 
szklanki orzechów włoskich zalewamy na 5–10 minut gorącą 
wodą. 

W garnku rozgrzewamy 1–1,5 łyżki oleju kokosowego nie-
rafinowanego lub masła klarowanego (chociaż z olejem ten 
bigos smakuje lepiej, sprawdziliśmy obie wersje).

Do rozgrzanego garnka dodajemy łyżeczkę kuminu, 
a potem kiszoną  kapustę (od 1 do 1,5 kg). Podsmażamy 
w otwartym garnku, mieszając. Kiedy kapusta będzie bardziej 
złota, dodajemy bakalie. 

Orzechy włoskie dobrze jest obrać ze skórki, będą mniej 
gorzkie. Całość można posypać czarnuszką lub sezamem.

Smacznego!

Nie myj zębów 
po cytrusach!

Kwasy zawarte w owocach cytruso-
wych rozpuszczają szkliwo. Dlatego kiedy 
zjesz np. mandarynkę czy pomarańczę 
(lub inny owoc cytrusowy) nie myj od 
razu zębów. Najlepiej wypłucz usta wodą 
i odczekaj przynajmniej pół godziny, 
zanim zaczniesz szczotkowanie.

Tańcz, tańcz, tańcz...!
Taniec to... No jasne, wspaniała rozrywka. Ale nie 

tylko. Nie każdy wie, że taniec to znakomity sposób na 
poprawienie nastroju, pamięci, wzmocnienie serca. 
W tym ostatnim przypadku ma na nasz organizm tak 
sam dobroczynny wpływ  jak jazda na rowerze, spacer 
czy pływanie. Dodaje także sprężystości, gracji czyli... 
urody. 

Gdy jesteś wkurzona – zatańcz, gdy dopadł cię 
smutek – zatańcz, gdy rozpiera cię energia – włącz 
jakąś muzykę i wykonaj trochę tanecznych ruchów. 
Psychologowie twierdzą, że pląsając w rytm muzyki, 
można bardzo szybko uwolnić się od buzujących 
w ciele emocji. Zwłaszcza negatywnych, których 
kumulowanie szkodzi zdrowiu. 

A zatem – tańcz, tańcz, tańcz! Najlepiej systema-
tycznie, 15–20 minut dziennie. Sama albo w towarzy-
stwie.
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Witamina A 
– lekarstwo na ładną cerę

Witamina A (wątróbka, żółtka jaj, sery żółte, masło, sałata, 
brukselka oraz wszystkie warzywa i owoce  koloru żółtego, poma-
rańczowego i czerwonego): znakomicie wpływa na cerę:
•  poprawia koloryt i nawilżenie skóry
•  wygładza i zmiękcza skórę, tym samym opóźniając powstawa-

nie zmarszczek
•  ma właściwości przeciwzapalne (ważne przy trądziku!)
•  chroni przed postawaniem plam i przebarwień.

Uwaga! Nadmiar witaminy A jest szkodliwy dlatego nie zaleca 
się jej suplementowania (tabletki), a ponieważ rozpuszcza się 
w tłuszczach, do sałatek należy dodać odrobinę oliwy.

Zwykła woda zdrowia doda

Kasza gryczana
Jedni ją lubią, inni nie – kwestia gustu. Nie wszyscy 

jednak wiedzą, że kryje w sobie wiele zalet. Oto one:
• jest w niej dużo białka i błonnika, a magnezu ma więcej 

niż gorzka czekolada
• znajduje się w niej też sporo potasu, wapnia i witaminy  

z grupy B
• zawarty w niej aminokwas o nazwie 

lizyna wzmacnia odporność
• jest bezglutenowa oraz niskokalo-

ryczna
• jej systematyczne spożycie (min. 

1–2 razy w tygodniu) skutecz-
nie reguluje gospodarkę hormo-
nalną.

Nie wszyscy wiedzą, że niemal 
w 70 procentach składamy się 
z wody. Bez niej nie jesteśmy zdolni 
do prawidłowego funkcjonowania, 
Gdy nasz organizm ma jej za mało 
spada nam ciśnienie, serce zaczyna 
bić mocniej i w ogóle czujemy się 
jakoś „nie tak”.  Stan odwodnienia, 
zwłaszcza jeśli jest częsty, może być 
bardzo groźny dla naszego zdrowia 
– choroby serca, układu krążenia, 
skurcze, omdlenia... A tak łatwo jest 
tego uniknąć. Po prostu musimy 
odpowiednio nawadniać nasz orga-
nizm, tzn. wypijać co najmniej 2 litry 
wody dziennie. I to nie, jak sobie 
o tym przypomnimy, szklanka lub 

dwie na raz, ale po troszeczku, syste-
matycznie, przez cały dzień.

Który dobrze jest w ogóle zacząć 
od szklanki ciepłej wody, co znako-
micie wpływa na pracę serca, a potem 
już systematycznie, po trochu, co 
godzinę, półtorej przez cały dzień. 
Badania dowodzą, że osoby pijące co 
najmniej 2 litry wody dziennie rza-
dziej dotykają dolegliwości serca oraz 
układu krążenia. 

Czyli w powiedzeniu, że woda 
zdrowia doda, którym ciągle nas czę-
stowała w dzieciństwie babcia,  jest 
wiele prawdy. I bynajmniej nie 
o mycie rąk (a w każdym razie nie 
tylko) w tym momencie chodzi.
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Waleria od zawsze miała pod górkę. No, może we 
wczesnym dzieciństwie niekoniecznie, ale najlepiej 

pamięta dzień, gdy mama przyjechała ze szpitala z sio-
strzyczką. Była maleńka, śmiesznie mrugała oczkami i gdy 
tylko mama położyła ją na wersalce, zaczęła płakać.

– No ruszże się – powiedziała mama do Walerii, – 
zobacz dlaczego płacze, pewnie ma mokro, więc zmień jej 
pieluszkę!

– Ale przecież Lerka jest za mała – wtrącił się wtedy 
ojciec, a na to mama:

– Jaka za mała? Ma prawie pięć lat więc powinna mieć 
jakieś obowiązki!

No i w ten sposób Waleria została niańką małej Marzen-
ki. Na początku z tymi pieluszkami szło jej niezbyt skład-
nie, ale szybko nabyła wprawy. Gdy po dwóch latach uro-
dził się Bartuś, a po nim Stasio i Pawełek, była już w pełni 
wykwalifikowaną opiekunką. „Moja zdolna córeczka” – 
chwaliła ją mama, a Waleria rosła wtedy w dumę.

Zdolności Walerii doceniano również w szkole. Aż 
dziw, że przy tylu domowych obowiązkach  znakomicie się 
uczyła. Miejsce w najlepszym  ogólniaku miała w kieszeni, 
mówili nauczyciele. 

Niestety, nie dane jej było z tej szansy skorzystać. Aku-
rat gdy ukończyła podstawówkę, zmarła mama. Przy skom-
plikowanym porodzie. Mama nie wróciła już ze szpitala, za 
to tata przywiózł z niego Alę i Dorotkę. Oczywiście prosto 
w ramiona Walerii. Która akurat prasowała sobie białą 
bluzkę.

– A ty dokąd się tak stroisz? – spytał tata, wyciągając 
z kontaktu sznur  od żelazka.

– Przecież jadę jutro na egzamin...
– Oszalałaś?! A kto się zajmie dziećmi?...
No fakt, przecież nie Marzenka, nigdy nie przejawiała 

chęci zajęcia się młodszym rodzeństwem. To już szybciej 
Bartuś, ale nie sposób przecież zwalać taką robotę na barki 
siedmiolatka.

Gdy po pięciu latach do internatu wyjechała Marzenka, 
Waleria bynajmniej się nie zmartwiła. Z Marzeny pomoc 
była żadna, a jeszcze sprzątać po niej trzeba było.  

Wtedy właśnie poznała Franka, który zaczął pracować 
w ich urzędzie gminy. Pochodził z daleka, nie miał w pobli-
żu żadnej rodziny ani znajomych, a Waleria mu się spodo-
bała, więc jakoś tak... przytulił się do niej i jej rodziny. 
Wpadał popołudniami, bawił się z chłopcami i bliźniacz-
kami, z Walerią gadali o różnych rzeczach, przynosił jej 
kwiatki. Ojciec Walerii patrzył na jego towarzystwo dobro-
tliwie, ale... do czasu. W którymś momencie przeczuł... 
niebezpieczeństwo. I – nie pomylił się, bo w pewną sobotę 
Franek wparował do nich nie tylko z bukietem, ale i z  pier-
ścionkiem. Właśnie otrzymał propozycję przejścia do 
pracy do województwa i zapragnął zabrać ze sobą Walerię. 
Ich znajomość trwała już ponad trzy lata, wzajemnie się 
lubili, byli serdecznymi przyjaciółmi...

Waleria nie zdążyła odpowiedzieć na pytanie, czy 
zostanie jego żoną, bo w tym momencie ojciec wrzasnął:

– Zwariowałaś? Chcesz wyjechać? A co z dziećmi? 
Mowy nie ma! Nie pozwalam!  

Scena przypominała tę sprzed lat, gdy Waleria wybiera-
ła się na egzamin do ogólniaka, ale wtedy dzieci były 
malutkie, a teraz już bliźniaczki chodziły do szkoły, jednak 
ojciec był nieprzejednany. Nie i nie! On się nie zgadza 
i już! Wyprosił Franka z domu i zapowiedział, żeby nie 
ważył się tu pokazywać ani spotykać z Walerią gdzie 
indziej.  Waleria nie powiedziała ani słowa. Potem  w nocy 
płakała gorzko w poduszkę. Też bez słów. Franek nie był jej 
przecież  obojętny.

Ale on o tym nie wiedział. Wyjeżdżał, myśląc, że Wale-
ria go wyłącznie wykorzystywała jako towarzysza zabaw 
dla swego rodzeństwa, bo przecież gdyby coś do niego 
czuła...

*    *    * 
 Od tamtego dnia  minęło ponad 30 lat. Ojciec umarł, 

rodzeństwo pozakładało rodziny i porozjeżdżało się. Wale-
ria została sama. Dom zaludniał się jedynie w wakacje, gdy 
przyjeżdżali siostrzeńcy, siostrzenice, bratankowie i brata-
nice. Niekiedy zbierała się ich całkiem spora gromadka 
i Walerii samo obieranie kartofli na obiad zajmowało dobre 
dwie godziny. 

Właśnie jadła chleb ze smalcem, gdy usłyszała, że 
przed domem zatrzymał się jakiś samochód. Wyjrzała 
przez okno. Och, to Bartek, ucieszyła się. Ulubiony brat. 
Jedyny, który w dzieciństwie zawsze chętnie jej pomagał, 
jedyny, który po śmierci ojca interesował się, jak Waleria 
żyje i co jakiś czas podrzucał jej trochę pieniędzy.  Z który-
mi, nie da się ukryć, bywało krucho. Gdyby nie ogród 
warzywny i Bartek mogłoby być naprawdę źle. 

– Cześć, siostra! – powiedział, wchodząc do pokoju.
– Cześć, brat! Co  słychać w wielkim świecie? – odpo-

wiedziała.
– A słychać, słychać. Wiesz, Lerka, spotkałem przed-

wczoraj Franka...
Mówił coś jeszcze, gestykulował, ale Waleria nie słysza-

ła słów. Przed oczami stanął jej Franek. Jak bawił się ze 
Stasiem i Pawełkiem. Jak przyniósł jej kiść fioletowego 
bzu. Jak odchodził, popędzany  wykrzykiwaniem ojca, ale 
jeszcze się oglądał w jej stronę, a ona... A ona stała jak słup, 
nie będąc w stanie wykrztusić ani słowa. I jak potem pła-
kała nocą. W jedną noc, w drugą, w trzecią... Do dzisiaj jej 
się jeszcze zdarza, gdy nie może usnąć...

– Lerka, slyszysz, co mówię? Obudź się!...
– Co? Co powiedziałeś?
– Powiedziałem, że Franek, gdy dowiedział się, że jesteś 

sama, powiedział, że do Ciebie w przyszłym tygodniu 
przyjedzie.

– Franek? Do mnie?
– No, nie rób takiej głupiej miny! Do Ciebie, siostra, do 

Ciebie!
– Do mnie?
– Oj, Lerka, Lerka. Nie udawaj, że nie rozumiesz, że nie 

wiesz. On Cię przecież...
Dalej Waleria już nie słyszała słów Bartka. Gdy odzy-

skała przytomność,   pomyślała, że musiała się przesłyszeć. 
Że to nie mogło być  KOCHA.

Ewa Kłosiewicz

Waleria



74

Poziomo: 1) województwo z Olsztynem, 10) używa 
wrzeciona, 11) zajęcie krawcowej, 12) ... Szpakow-
ski, 13) przybyli pod nie ułani, 14) trzonek, ręko-
jeść, 15) część uzbrojenia rycerza, 17) powoli 
w muzyce, 20) duży, brunatny owad żyjący 
w kuchniach, magazynach itp., 23) ziemia pod 
uprawę, 25) mocny argument, 27) aromatyczna 
używka, 28) dosiada wierzchowca, 31) wojskowe 
rozpoznanie w terenie, 36) puzderko na kosztow-
ności, 37) pleciony z nici, 38) uszedł z Troi, 40) pił-
karze z Mielca, 42) zdawanie komuś sprawy, 
43)  pakunki, rzeczy osobiste, 44) „co nam obca ... 
wzięła”, 45) zawiera pytania, 46) pas ze skóry

Krzyżówka z fi rmą
Pionowo: 1) po skłonie, 2) S, M lub XXL, 3) państwo z Jawą, 
4) gromada bydła, 5) lokum dla krów, 6) Barciś lub Grottger, 
7) imię Sipińskiej, 8) zmiana w kopalni, 9) płyn w akumula-
torze, 16) największa tętnica, 18) spód naczynia, 19) trafi do 
lamusa, 21) skoszona i wysuszona trawa, 22) łódź eskimoska, 
23) ... elektryczny – to rozgałęźnik, 24) pora z lipcem, 26) two-
rzą pasiekę, 27) nadwozie auta, 29) np. grzywna, 30) zboże na 
kaszę perłową, 32) mały przewód w organizmie, 33) wiązka 
chrustu, 34) polano, 35) większy niż kwintet, 39) rzadkie imię 
męskie, 41) rzymski bóg miłości.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, 
uporządkowane od 1 do 11, utworzą rozwiązanie. Prosimy je 
przesyłać wyłącznie mailem: redakcja@eZagroda.pl.  (TG)
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