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Wojskowa Akademia Techniczna 
wesprze działalność przemysłu 
maszyn i urządzeń rolniczych. Zakres 
współpracy określa zawarte niedaw-
no porozumienie pomiędzy WAT 
a PIGMiUR.  Umowa przewiduje ini-
cjowanie i realizowanie wspólnych 
badań naukowych i prac rozwojo-
wych, doradztwo naukowo-badaw-
cze, konsultacje techniczno-techno-
logiczne i ekspertyzy. Zakłada rów-

nież współpracę w zakresie organizo-
wania szkoleń dla uczniów szkół 
średnich oraz staży i praktyk dla stu-
dentów. Wszystkie te działania mają 
przyczynić się do wsparcia rodzi-
mych producentów oraz edukacji 
młodzieży. Zalążkiem współpracy 
było udostępnienie w ubiegłym roku 
przez WAT elementów bazy laborato-
ryjnej w celu przeprowadzenia przez 
PIGMiUR zajęć praktycznych z zakre-

su budowy i eksploatacji hydrotro-
nicznych układów napędowych. 
Obecnie w ramach realizacji projektu 
„Inkubator 4.0”,  finansowanego 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, 
opracowywane jest w Akademii 
mobilne stanowisko laboratoryjne do 
prowadzenia zajęć, które chce wdra-
żać PIGMiUR.

Podczas spotkania, które poprze-
dziło podpisanie porozumienia, płk 
dr hab. inż. Jacek Świderski, prof. 
WAT, podkreślił, iż Wojskowa Akade-
mia Techniczna dysponuje licznymi, 
doskonale wyposażonymi laborato-
riami i współpracuje z wieloma pod-
miotami zewnętrznymi, w tym także 
z firmami branży rolniczej.  Zadania 
PIGMiUR  przedstawił prezes Józef 
Dworakowski. To integracja firm, 
reprezentowanie ich interesów, 
wymiana doświadczeń, koordynacja 
działań przedsiębiorstw zrzeszonych 
w Izbie, współpraca z instytucjami 
skupionymi wokół branży rolniczej 
oraz szkołami i uczelniami, organiza-
cja specjalistycznych seminariów, 
a także ich promocja – w tym organi-
zacja wystaw rolniczych, między 
innymi targów AGRO SHOW.    (HS)  

Umowy podpisane, prezes Józef Dworakowski (z lewej) i prof. Jacek Świderski, prorek-
tor WAT

Wojskowe wsparcie

21 lutego Generali Agro rozpoczę-
ło sprzedaż polis od ryzyka suszy. 
Z oferty mogą skorzystać klienci  
Generali Agro, którzy ubezpieczyli 
swoje uprawy zbóż od innych ryzyk 
w sezonie jesiennym 2021 roku.

Do programu, tak jak w latach 
poprzednich, kwalifikują się polisy, 
w których na każdym polu przynaj-
mniej jedna działka była określona 
zgodnie z Geoportalem oraz umowy 
ubezpieczenia, gdzie ochroną było 
objęte przynajmniej jedno pole 
o łącznej powierzchni nie mniejszej 
niż 5 ha.

Rolnicy mogą ubezpieczyć od 
ryzyka suszy wyłącznie zboża ozime 
na działkach o powierzchni przekra-
czającej 5 ha. W ogólnych warunkach 
ubezpieczenia występuje franszyza 
redukcyjna w wysokości 25 proc. 
sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że 
wypłata odszkodowania jest pomniej-

szana o jej wartość. Zapis ten wynika 
z przepisów ustawy o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich.

– Już czwarty rok z rzędu, jako 
jedna z nielicznych firm ubezpiecze-
niowych, dajemy naszym klientom 
możliwość zabezpieczenia upraw 
przed suszą. To ważne w kontekście 
zmian klimatycznych, powodujących 

wzrost temperatur, lata czy zimy 
z mniejszą ilością opadów śniegu, 
które bezpośrednio wpływają na więk-
sze ryzyko suszy w okresie wegetacji 
roślin – wyjaśnia Krzysztof Mrówka, 
dyrektor Departamentu Ubezpieczeń 
Rolnych, Generali Polska.

Ubezpieczenie od ryzyka suszy 
jest objęte dopłatą z budżetu państwa 
w wysokości do 65 proc. 

Ubezpieczenie od suszy
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Młodzi 
mistrzowie

Pierwsza edycja Pucharu Polski Szkół 
Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym przeszła 
do historii. Finał rozegrany pod koniec ubie-
głego roku wyłonił zwycięskie szkoły oraz 
najlepszych uczestników. 
Świat pędzi do przodu. Aby nie zostać 

daleko w tyle, trzeba cały czas śledzić wszel-
kie nowinki techniczne i technologiczne. 
Również w rolnictwie. Przed młodymi rolni-
kami stoi więc duże wyzwanie. Aby mu spro-
stać, już w szkole powinni uczyć się w teorii 
i praktyce rozwiązań rolnictwa precyzyjnego. 
Chcąc im w tym pomóc, firmy 365FarmNet 
oraz Agrocom Polska wraz z partnerami: 
Michelin i CLAAS, przy wsparciu i patrona-
cie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
zorganizowali pierwszy Puchar Polski Szkół 
Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym. Pomy-
słodawcą i organizatorem współzawodnictwa 
jest dr inż. Jerzy Koronczok z firmy Agrocom 
Polska.

Pierwsza edycja Pucharu została rozegrana 
– ze względu na pandemię – w trybie on line. 
W Pucharze mogła wziąć udział każda szkoła 
o profilu rolniczym lub mająca klasę o takim 
właśnie profilu. Do udziału w konkursie zare-
jestrowało się 120 szkół. Analiza aktywności 
uczestników wykazała, że w webinarach brało 
udział nawet ponad tysiąc uczestników, 
a w testach kompetencji – ok. 1,5 tys. 
uczniów. 

– Poziom trudności pytań był zróżnicowa-
ny, zdarzały się łatwiejsze, z którymi ucznio-
wie świetnie sobie radzili, ale były też takie, 
które nastręczały więcej trudności. Staraliśmy 
się jednak, aby pytania nie wykraczały poza 
tematy poruszane podczas webinarów. Jeśli 
więc uczestnik wziął udział w lekcjach 
poprzedzających test i był podczas nich uważ-
ny, to nie powinien mieć dużych problemów 
z wypełnieniem testu – podkreślił Roman 
Bathelt, ekspert 365FarmNet. Webinary popro-
wadzili również: Krzysztof Gomolla z CLAAS 
Polska oraz Emil Grelowski i Bogdan Ingiele-
wicz z Michelin Polska.

Pierwsze miejsce w Pucharze Polski Szkół 
Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym 2021 
zajął Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego w Starym Brześciu. Na drugim miejscu 
uplasował się Zespół Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobo-
wicku, a na trzecim Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Hańczowej. W ran-
kingu indywidualnym najlepszy wynik uzy-
skali uczniowie Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w starym Brześciu. 

CLAAS i Carraro Group 
zacieśniają współpracę

CLAAS i Carraro Group rozszerzają trwającą od dziesięcioleci 
współpracę. 2 lutego w siedzibie Carraro Group w Campodarsego 
(prowincja Padwa, Włochy) podpisano nową umowę strategiczną. 
Oprócz rozwoju i produkcji ciągników specjalnych i kompakto-
wych oraz dostaw osi i komponentów do ciągników, współpraca 
obejmuje również wzajemny transfer wiedzy i wymianę kompe-
tencji w obszarze zasobów ludzkich i najlepszych praktyk w kon-
tekście zrównoważonego rozwoju. Firmy mogą pochwalić się 
wieloletnią udaną współpracą. Oprócz dostaw osi i komponen-
tów, w tym osi przednich do produkowanych w Le Mans ciągni-
ków ARION 400, partnerstwo od chwili przejęcia Renault Agricul-
ture przez CLAAS w 2003 roku obejmuje również rozwój i pro-
dukcję ciągników o wąskim rozstawie kół, kompaktowych oraz 
bez kabiny. W ramach nowej umowy strategicznej te dwa rodzin-
ne przedsiębiorstwa położyły teraz fundamenty pod dalszy wzrost 
po obu stronach. Tym samym Carraro Group jest trzecim – i pierw-
szym spoza Niemiec – przedsiębiorstwem, z którym firma CLAAS 
nawiązała strategiczne partnerstwo. – Celem naszego przedsię-
wzięcia jest zwiększenie sprzedaży i udziałów w rynku w segmen-
tach ciągników specjalnych i kompaktowych. Aby go osiągnąć, 
wspólnie inwestujemy nie tylko w nowe rozwiązania, ale także 
w kompetencje i umiejętności naszych pracowników oraz transfer 
know-how – podkreślił Thomas Böck, dyrektor generalny 
CLAAS.

W odbywającym się w Campodarsego spotkaniu wzięli udział 
prezes i wiceprezes Carraro Group, Enrico i Tomaso Carraro, dyrek-
tor generalny Carraro Group, Andrea Conchetto i inni przedstawi-
ciele kierownictwa Carraro, ze strony CLAAS oprócz przewodniczą-
cej Zgromadzenia Wspólników, Cathriny Claas-Mühlhäuser i Tho-
masa Böcka byli również członkowie Zarządu CLAAS i Działu Cią-
gników. 

W listopadzie 2021 roku firma CLAAS zaprezentowała zmoder-
nizowaną, zbudowaną przez Carraro serię NEXOS z normą emisji 
spalin Stage V oraz licznymi nowymi rozwiązaniami w zakresie 
techniki i wyposażenia. Na bazie jeszcze ściślejszej współpracy 
w 2022 roku mają zadebiutować kolejne nowe modele ciągników – 
między innymi na targach SIMA, które odbędą się w dniach 
6–10 listopada w Paryżu.
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Przed nami VI edycja największe-
go turnieju piłkarskiego w Polsce dla 
dzieci z małych miejscowości i wsi. 
Po raz pierwszy w historii zorganizo-
wanych zostanie 9 turniejów (ponad 
1200 uczestników)z wielkim finałem 
w Kołobrzegu. Główną nagrodą 
będzie wyjazd na mecz reprezentacji 
Polski. Emocje gwarantowane!

Tegoroczne obchody 30-lecia 
BASF Polska to idealny moment na 
zwiększenie aktywności firmy 
w imprezie dla dzieci organizowanej 
wspólnie z partnerem biznesowym – 
firmą PROCAM Polska, z którym od 
lat gramy w jednej drużynie – mówi 
Jarosław Muczek, szef komunikacji 
i marketingu BASF Polska.

W dotychczasowych turniejach 
organizowanych od roku 2017 udział 
wzięło ponad 5 tysięcy dzieci z całe-
go kraju. Główną ideą imprezy jest 
propagowanie aktywności fizycznej 
oraz spełnianie marzeń młodzieży 
z obszarów wiejskich. Zainteresowa-
ni i chętni do udziału w zabawie już 
mogą zgłosić drużynę za pośrednic-
twem strony internetowej turnieju 
http://procamcup.pl 

W tegorocznej edycji udział będą 
mogli wziąć zawodnicy z rocznika 
2011 i młodsi oraz zawodniczki 
z rocznika 2010 i młodsze, a zespoły 
mogą być męskie, żeńskie lub miesza-
ne. Udział w turnieju jest bezpłatny. 
Wszystkie zakwalifikowane drużyny 

otrzymają na własność profesjonalny 
sprzęt sportowy, wyżywienie podczas 
imprezy, puchary, medale, nagrody 
i upominki. Zwycięzcom turniejów 
regionalnych, uczestnikom wielkiego 
finału zagwarantowany zostanie noc-
leg i wyżywienie w Kołobrzegu.

W styczniu br. zarejestrowano 729 szt. nowych ciągników. To 
lepszy wynik niż przed rokiem o 116 szt., co oznacza wzrost o 18,9 
proc. Tegoroczny wynik jest również lepszy od tego z 2020 roku 
kiedy zarejestrowano 597 szt. nowych ciągników.

Liderem rynku po pierwszym miesiącu roku jest marka New 
Holland z 141 rejestracjami. To 15 szt. więcej niż rok wcześniej. 
Udziały marki New Holland w styczniu to 19,3 proc. Drugie miej-
sce utrzymuje marka Kubota – 97 szt. (13,3 % udziału w rynku). 
Marka John Deere z liczbą 90 szt. zajmuje trzecie miejsce. To 
wzrost o 100 proc. Udziały rynkowe John Deere – 12,3 proc. Kolej-
ne miejsca zajmują: Case IH, Zetor, Valtra oraz Deutz Fahr.

W pierwszym miesiącu 2022 roku liderem w najniższej katego-
riach mocy (do 50 KM) jest marka Kubota. W kat. 51–200 KM 
liderem jest New Holland  a w kategorii powyżej 200 KM – John 
Deere.

Województwo mazowieckie jest liderem, jeżeli chodzi o liczbę 
rejestracji nowych ciągników. W regionie tym, zarejestrowano 155 
szt. nowych ciągników, co stanowi 21,3 proc. wszystkich rejestra-
cji. Na drugim miejscu znajduje się województwo wielkopolskie 
i lubelskie.

Na rynku wtórnym w styczniu 2022 roku zarejestrowano 1685 
szt. ciągników używanych. To o 166 szt. więcej niż w tym samym 
okresie 2021 roku (wzrost o 10,9 proc.). Liderem rynku wtórnego 
w styczniu była marka John Deere. (HS)

New Holland na czele stawki

Jeszcze więcej emocji
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Sprawna komunikacja pomiędzy ciągnikiem 
a opryskiwaczem przyczepianym to klucz do 
efektywnej pracy. Dotychczasowa połączenie 
w zakresie kierowania między ciągnikiem a opry-
skiwaczem przyczepianym John Deere oparte 
było o rozwiązanie mechaniczne. Połączone 
maszyny lokalizowały się wzajemnie za pomocą cięgna 
zamontowanego w tyle ciągnika, a wykrywane przez 
czujnik z opryskiwacza. Nowy system sterowania bez-
kontaktowego wykorzystuje czujnik położenia kąta przed-
nich kół ciągnika John Deere przygotowanego do funkcji 
AutoTrac, aby umożliwić opryskiwaczowi poruszanie się 
po tym samym torze co koła ciągnika. W przeciwieństwie 
do sygnału reaktywnego (wykrywanie za pomocą czujni-
ka i cięgna z połączeniem mechanicznym) jest to system 
proaktywny, który proporcjonalnie steruje układem kiero-

wania opryskiwacza. Tym samym maszynami 
można sterować bez żadnych mechanicznych 
połączeń między opryskiwaczem a ciągni-
kiem.

– Nowy koncept dotyczy opryskiwaczy 
przyczepianych serii 700 i 900. Aby móc korzy-

stać ze sterowania bezkontaktowego, ciągniki muszą speł-
niać wymagania normy ISOBUS. W praktyce, dla użyt-
kowników oznacza to znacznie sprawniejsze przygotowa-
nie do pracy i podążanie opryskiwacza dokładnie po śla-
dach ciągnika, czyli jeszcze bardziej precyzyjną pracę – 
mówi Karol Zgierski, specjalista ds. produktu w John 
Deere Polska. Jednocześnie jeśli klient korzysta z miesza-
nej floty ciągników,  to nadal może być wymagane połą-
czenie mechaniczne między ciągnikiem a opryskiwaczem 
w celu sterowania układem kierowania opryskiwacza. 

Lepsza komunikacja ciągnika z opryskiwaczem

Jednym z celów biznesowych chemicznej spółki 
z Grupy ORLEN, czołowego polskiego producenta nawo-
zów azotowych, jest utrzymanie wysokiej jakości produk-
tów. Nowym narzędziem, które pomoże w jego realizacji 
jest otwarta na początku roku pracownia badań własności 
fizycznych nawozów.

Produkty nawozowe w trakcie operacji logistycznych 
takich jak transport czy składowanie, narażone są na 

działanie czynników atmosferycznych, np. temperatury 
i wilgoci. Niezwykle istotne jest również określenie opty-
malnych warunków i czasu ich przechowywania. Nowo 
otwarta pracownia pomoże w jeszcze bardziej precyzyj-
nym sposobie badania tych uwarunkowań.

– W 2021 roku w ANWILU zainicjowano projekt 
związany z przygotowaniem, wyposażeniem i urucho-
mieniem pracowni badań fizycznych. W styczniu br. 
prace zostały ukończone i możemy się pochwalić wyjąt-
kowym w historii ANWILU tego typu miejscem. Posiada-
nie własnej pracowni badań fizycznych nawozów 
pozwoli nam na bieżące testowanie nowych formuł 
nawozowych, badanie dodatków oraz utrzymanie naj-
wyższej jakości naszych produktów – powiedział Łukasz 
Grabiński, dyrektor Obszaru Strategii, Rozwoju i Inno-
wacji w ANWILU.

Wśród urządzeń znajdujących się na wyposażeniu 
pracowni są między innymi laboratoryjny bęben do 
powlekania granul, grawimetryczny analizator sorpcji 
wody, automatyczny przesiewacz wibracyjny oraz optycz-
ny analizator wielkości i kształtu cząstek. Na szczególną 
uwagę zasługuje stanowisko do badania właściwości 
mechanicznych granulatów, które zostało zaprojektowane 
specjalnie dla ANWILU i jest jedynym takim urządze-
niem na świecie. 

Nowoczesna pracownia badań
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Marka Case IH 
sponsorem zespołu 
Aprilla Racing

Case IH będzie sponsorować zespół wyścigo-
wy Aprilia Racing w cyklu MotoGP w sezonie 
2022, łącząc kluczową markę rolniczą CNH Indu-
strial z jednym z najbardziej utytułowanych uczest-
ników w historii wyścigów motocyklo-
wych. Umowa, która obowiązuje od wyścigu 
w Katarze, tworzy podwaliny partnerstwa firm 
działających na szczycie innowacji technicz-
nych w swoich sektorach. Marka Case IH od 
dawna jest liderem w dziedzinie sprzętu rolni-
czego, pionierem takich rozwiązań, jak pierw-
szy na świecie przegubowy ciągnik o dużej 
mocy z gumowymi gąsienicami Quadtrac. 
Z kolei innowacyjne podejście Aprilia Racing, 
wchodzącej w skład włoskiej Piaggio Group, 
pomogło jej w osiągnięciu setek zwycięstw i 54 tytułów 
mistrza świata we wszystkich kategoriach wyścigów moto-
cyklowych. W najbliższym sezonie 2022 MotoGP zawod-
nicy Aleix Espargaró i Maverick Vinales, dwaj najbardziej 
utalentowani kierowcy, będą walczyć o powiększenie 
dorobku swojej drużyny. – Zaawansowana technologia 
zastosowana w naszych maszynach jest porównywalna 
z rozwiązaniami, które można znaleźć w sportach motoro-
wych – oświadczył Mirco Romagnoli, wiceprezes Case IH 
i STEYR Europe. – Case IH i Aprilia Racing łączy jednak 
znacznie więcej – zapotrzebowanie na wysokie osiągi 
i dużą moc, prestiż naszych marek i stojąca za nimi pasja, 
a także praca zespołowa i konkurencyjność nieodzowne do 

osiągania maksymalnych wyników. Właśnie dlatego tak 
bardzo się cieszymy z nawiązania współpracy i wierzymy, 
że będziemy dzielić te same poziomy sukcesów zarówno 
na torze, jak i w polu. Zadowolenie z nawiązania współ-
pracy wyraził również dyrektor generalny Agrilla Racing, 
Massimo Rivola – Naprawdę nie mogę się doczekać kolej-
nego sezonu z Case IH u naszego boku i mam nadzieję, że 
fani obu marek są gotowi ścigać się z nami. Jeżeli chodzi 
o światowe wyzwania i doskonałe osiągi, łączy nas ta sama 
postawa ukierunkowana na zwycięstwo i pragnienie suk-
cesu. Wierzymy również w innowacje i pracę zespołową, 
dwa kluczowe aspekty konkurencji na najwyższym pozio-
mie: w Mistrzostwach Świata MotoGP dla Aprilia Racing, 
na globalnym rynku dla Case IH.

u 

o-
ie 
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est-
-
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Marka DEUTZ-FAHR odnotowała 
w roku 2021, wzrost sprzedaży 
o 34 proc. mierzony liczbą zarejestro-
wanych ciągników. W porównaniu 
z rokiem poprzednim, w Polsce zare-
jestrowano o 337 więcej ciągników 
rolniczych tej marki. Co cieszy – sta-
bilną pozycję oraz zaufanie klientów 
potwierdza fakt, że większość maszyn 

rejestrowana była przez klientów 
indywidualnych. Niemiecki produ-
cent oferuje ciągniki wyposażone 
w silniki o mocy powyżej 50 KM. 
W tej klasie w 2021 roku marka zajęła 
drugą pozycję na rynku polskim. Ogó-
łem w 2021 roku zarejestrowano 1317 
ciągników DEUTZ-FAHR. Większość 
modeli stanowią ciągniki kompakto-

we o mocy od 65 do 120 KM. Dwie 
czołowe pozycje w zestawieniu mode-
li zajmują: DEUTZ-FAHR 5110G (moc 
maksymalna 113 KM) oraz 5080D 
(moc maksymalna 79 KM). Na trzecim 
miejscu znalazł się model klasy pre-
mium – Agrotron 6165 o mocy 
171 KM. Na uwagę zasługuje fakt, że 
model 5110G był najczęściej wybiera-
nym ciągnikiem rolniczym w Polsce 
w 2021 roku w klasie mocy powyżej 
50 KM. Popularność modelu 5110G 
wynika z dużej uniwersalności 
i wszechstronności. Dzięki bogatemu 
wyposażeniu standardowemu oraz 
rozbudowanej ofercie dodatkowych 
opcji, 5110G może wykonywać wiele 
różnego rodzaju zadań: od prac polo-
wych, przez zadania wykonywane 
z ładowaczem czołowym, po trans-
port drogowy z przyczepami.

Wyniki marki DEUTZ-FAHR
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Pod koniec stycznia marka New Holland Agriculture 
ogłosiła, że zostanie oficjalnym sponsorem wyścigu Giro 
d’Italia 2022. Tym samym będzie towarzyszyć najlep-
szym kolarzom na świecie na drogach wiodących dooko-
ła Włoch i poza tym krajem podczas 21 etapów pierw-
szego w tym roku wielkiego wyścigu. Giro d'Italia jest 
jednym z prestiżowych, corocznych, trzytygodniowych 
wielkich wyścigów i zwykle pierwszą tej rangi imprezą 
kolarską w roku, po której odbywa się Tour de France 
i Vuelta de España. Wyścig zadebiutował w roku 1909, 
a obecnie przypada jego 105. edycja. Edycja 2022 roz-
pocznie się 6 maja w Budapeszcie i przez pierwsze trzy 
etapy będzie kontynuowana na Węgrzech, a następnie 
peleton ruszy w kierunku Włoch. Wielki Tour zakończy 
się 29 maja. 

– Jesteśmy bardzo podekscytowani naszą rolą spon-
sora. Marka New Holland znana jest ze swojej rozległej 
sieci dilerskiej i bliskich relacji z klientami, a dzięki tej 
współpracy podczas trzech tygodni trwania wyścigu 
Giro d'Italia będziemy razem z wieloma fanami i spo-
łecznościami wiejskimi, które z pasją będą śledzić tę 
rywalizację. Dołączymy do nich na drogach całego 
kraju, wspierając razem najlepszych kolarzy na świecie, 
przemierzających trasę wyścigu – oświadczył Sean Len-
non, Vice President Europe New Holland Ag. – Sponso-
rowanie Giro d'Italia doskonale wpisuje się w tradycję 
marki New Holland – dodał Carlo Lambro, New Holland 
Brand President, – Co bardzo ważne, wyścig ten podzie-
la wartości marki, takie jak siła, innowacyjność, deter-
minacja, pasja i zrównoważony rozwój, które leżą u pod-
staw wszystkiego, co robimy. Współpraca z tym wyda-

rzeniem sportowym, które ma tak wielu fanów na całym 
świecie, przyniesie marce New Holland ogromną rozpo-
znawalność dzięki innowacjom, zaawansowanej techno-
logii i wydajności, które oferuje klientom.

New Holland sponsorem Giro d’Italia 2022

ASTELIS to nowość w ofercie Timac Agro Polska. 
Wchodzi w skład nowej gamy biostymulatorów DNA Per-
formance. Preparat dzięki działaniu nalistno-doglebowe-
mu przeznaczony jest do zastosowania 
we wczesnych fazach rozwojowych 
wszystkich gatunków zbóż i kukurydzy. 
W swoim składzie zawiera innowacyj-
ny kompleks biostymulujący oparty 
o bioaktywne peptydy wpływające na 
gospodarkę hormonalną roślin. Pozwa-
la na wzrost oraz na utrzymanie opty-
malnej liczby źdźbeł w każdych warun-
kach. Polecany jest zarówno na planta-
cjach wymagających dokrzewienia, jak 
również w uprawach nadmiernie roz-
krzewionych, zachowując odpowiedni 
balans gwarantujący uzyskanie najlep-
szego możliwego plonu. Ponadto dzięki 
intensywnemu oddziaływaniu na roz-
wój systemu korzeniowego wpływa na 
lepsze pobieranie wody i składników 
pokarmowych z gleby. Pozwala prowa-

dzić racjonalną gospodarkę nawozową i gwarantuje efek-
tywne wykorzystanie stosowanych nawozów mineral-
nych.

ASTELIS wpływa również na rozwój części 
wegetatywnej roślin dzięki czemu komórki 

roślinne intensywniej prowadzą proces foto-
syntezy, a to przekłada się na plon. W swoim 
składzie zawiera również kompleks biosty-
mulujący AIS wpływający na wyższą odpor-
ność roślin na stresy biotyczne i abiotycz-
ne występujące w czasie wegetacji. Dzięki 
stymulowaniu roślin do utrzymania ciśnie-
nia osmotycznego w komórkach stają się 
one lepiej przygotowane do stresu, a po 
jego wystąpieniu lepiej sobie z nim radzą. 
ASTELIS jest innowacyjnym produktem 
biostymulującym wytworzonym z mikro-
alg wzbogaconym o najważniejsze dla 
wczesnych faz rozwojowych mikroele-
menty takie jak miedź, mangan i cynk. 
Zawiera ponadto węgiel organiczny oraz 
krzemionkę (SiO2)
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Nowe modele silosów

Lekarstwo na drogie nawozy
Jak optymalizować nawożenie 

roślin uprawnych? Czy odpowiednio 
wykonując zabiegi agrotechniczne 
można znacząco wpłynąć na obniże-

nie kosztów nawożenia? Jaką wartość 
pH powinna mieć gleba? Czy warto 
stosować wapno węglanowe w celu 
poprawy jej odczynu? Na te i wiele 

innych pytań można było uzyskać 
odpowiedź w czasie bezpłatnego 
szkolenia on-line, zorganizowanego 
przez Kopalnię Wapienia „Czatkowi-
ce” i Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Karniowicach. 

Szkolenie miało charakter eduka-
cyjny i skierowane było przede 
wszystkim do środowiska rolniczego 
województwa małopolskiego, ślą-
skiego oraz podkarpackiego. Mimo 
wirtualnej formuły, nie zabrakło oka-
zji do interakcji. Każdy uczestnik 
miał możliwość dołączenia do dys-
kusji i zadawania pytań prelegentom 
– fachowcom z najwyższej półki: 
prof. dr hab. Witoldowi Szczepania-
kowi z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, Jarosławowi Kuźmiń-
skiemu z Przedsiębiorstwa Rolnego 
„POLTOR” oraz doradcy agrotech-
nicznemu Andrzejowi Obstowi.

Reagując na zapotrzebowanie rolników KONSIL wprowadził 
do produkcji kolejne modele lejowych silosów zbożowych. Są to 
zbiorniki typu KONSIL 60 – modele KONSIL 60/7 oraz 60/8 
o ładowności 96 i 107 ton. Dzięki zastosowaniu nowych, mocniej-
szych elementów leja silosa, można było podwyższyć obecnie 
produkowane silosy 81-tonowe i zaoferować zbiorniki o pojemno-
ści ok. 100 ton w cenie ponad 20 proc. niższej od ceny dotychczas 
oferowanych silosów o tej pojemności (KONSIL 100/5).

Nowe silosy zostały standardowo wyposażone w wywietrzniki 
dachowe ułatwiające wentylację ziarna. W fabrycznym wyposaże-
niu zawierają m.in. drabinę zewnętrzną, właz górny inspekcyjny 
i dolny awaryjny, wlot górny załadowczy i zasuwę dolna rozła-
dowczą. Silosy te są przystosowane do instalacji kanałów wenty-
lacyjnych i wielopunktowych sond temperatury.

Pierwsze silosy modelu KONSIL 60/8 i 60/7 zostały już sprze-
dane i będą w marcu b.r. montowane (np. w powiecie rzeszow-
skim – 2 x 107 + zestaw przenośników załadowczo-rozładow-
czych).

KONSIL działa na polskim rynku od 26 lat. Jest producentem 
lejowych silosów zbożowych o pojemności od 44 do 312 ton, silo-
sów spedycyjnych do szybkiego załadunku oraz elementów 
wyposażenia silosów płaskodennych. W firmie powstało już 
ponad 14 000 silosów służącym polskim rolnikom.

Budowa silosu typu KONSIL 60: 1 – płaszcz silosa, 
2 – dach, 3 – wywietrznik, 4 – centralny wlot załadunkowy, 

5 – czytnik temperatury, 6 – rozładunek awaryjny, 7 – dno lejowe 
z konstrukcją, 8 – zasuwa rozładowcza, 9 – drabina zewnętrzna 

z włazem serwisowym, 10 – pomost górny, 11 – płyta silosa, 
12 – wentylator i aktywna wentylacja. 
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Obecnie jednym z największych 
problemów światowych jest globalne 
ocieplenie. W ostatnich latach obser-
wuje się wzrost średniej temperatury 
w Polsce o 0,3° C na dekadę. Do 2050 
roku średnia temperatura powietrza 
w Europie ma wzrosnąć nawet o 3° C. 
Konsekwencją tych zmian jest mniej-
sza ilość opadów i częstsze susze. 
Badania naukowe potwierdzają, że 
stres wynikający z wysokich tempe-
ratur może przyczynić się do utraty 
nawet kilkudziesięciu procent plonu. 
Wsparcie w takich warunkach niesie 
biostymulator Quantis. To stymula-
tor wzrostu roślin pochodzenia natu-
ralnego, będący efektem fermentacji 
soku z trzciny cukrowej i drożdży, 
wzbogacony potasem i wapniem. 
Badania potwierdzają pozytywny 
wpływ zastosowania preparatu 
w uprawie: rzepaku ozimego, ziem-
niaków, słonecznika, zbóż, kukury-
dzy oraz truskawek.

Preparat poprawia wydajność 
roślin i zwiększa plony poprzez 

pobudzanie naturalnych procesów 
fizjologicznych. Zmniejsza negatyw-
ny wpływ upału, suszy czy zimna 
i pomaga roślinom zregenerować 
się.

Preparat pozwala roślinie utrzy-
mać prawidłowe funkcjonowanie 
aparatów szparkowych i transpiracji 
na właściwym poziomie. Dzięki temu 
utrzymuje wodę w komórkach.

Pomaga także przedłużyć fotosyn-
tezę – utrzymuje „efekt zazielenie-
nia” i stymuluje naturalne procesy 
związane z odżywianiem, wspierając 
lepszy wzrost roślin i plon. Efekt plo-
notwórczy biostymulatora obserwuje 
się zarówno w warunkach stresu, jak 
i jego braku. 

Rolników ucieszy fakt, że Quantis 
jest wygodny w użyciu – może być 
stosowany razem z zabiegiem fungi-

cydowym. Dodatkowo będzie dostęp-
ny w korzystnej cenie u autoryzowa-
nych dystrybutorów, w dobrych 
punktach handlowych oraz w skle-
pie internetowym Syngenta.

Dla firmy Syngenta produkty bio-
logiczne odgrywają ważną rolę w bar-
dziej zrównoważonym rolnictwie 
przyszłości. Firma może zapropono-
wać swoim klientom wybór biosty-
mulatorów jako alternatywę do tra-
dycyjnych środków ochrony roślin. 
A wszystko w trosce o rolników, by 
mogli produkować wysokiej jakości 
żywność w sposób bezpieczny dla 
środowiska, odpowiadając jednocze-
śnie na wymagania konsumentów. 

Więcej informacji o preparacie 
można znaleźć na stronie:

https://www.syngenta.pl/srodki-
ochrony-roslin/biostymulatory 

W świetle wycofywania z rynku 
kolejnych preparatów do ochrony 
roślin, rolnicy z zadowoleniem 
przyjmują informacje o nowych reje-
stracjach. Z pewnością ucieszy ich 
więc fakt, że Syngenta wprowadziła 
właśnie na rynek nowy fungicyd do 
ochrony rzepaku ozimego – Treso® 

– do okołokwitnieniowej ochrony 
rzepaku. Produkt zawiera substancję 
czynną z grupy fenylopiroli, która 
zapewnia nowy, inny mechanizm 
działania i czyni go tym samym 
ważnym elementem strategii anty-
odpornościowej. Co najważniejsze, 
Treso® cechuje się ponadprzeciętną 

skutecznością w zwalczaniu zgnili-
zny twardzikowej. Ta groźna choro-
ba, wywoływana przez grzyba Scle-
rotinia Sclerotiorum, atakuje rzepak 
w okresie kwitnienia i może ograni-
czyć plonowanie nawet do 60 proc. 
Treso® długotrwale utrzymuje zdro-
wy i silny łan. Odznacza się też 
wysoką fotostabilnością, przez co 
okres jego działania znacznie się 
wydłuża. Wszystko to przekłada się 
na wyższe plony. 

W minionym roku Treso® zdobył 
uznanie niemieckich rolników. Czy 
równie dobrze sprawdzi się 
w naszych warunkach?

Więcej informacji o preparacie, 
w tym pełen wykaz zwalczanych 
chorób i zalecane dawkowanie, 
można znaleźć na stronie: https://
www.syngenta.pl/uprawy/rzepak/
treso

Pierwszy biostymulator

Nowości fi rmy Syngenta

Fungicyd do ochrony rzepaku
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Nowe produkty w ofercie Sumi Agro

Do nawożenia
W bieżącym sezonie Sumi Agro 

Poland wprowadza również nową linię 
nawozów makro- i mikroelementowych 
TOPARI, w której znajdują się obecnie 
4 produkty: Topari Cynk, Topari Magnez, 
Topari Rzepak i Burak oraz Topari Horti. 
W produkcji nawozów TOPARI stoso-
wana jest innowacyjna technologia che-
latowania, w której związkiem komplek-
sującym jest kwas heptaglukonowy. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu rośliny 
efektywniej wykorzystują dostarczone 
składniki pokarmowe. Nawozy z nowej 
linii są łatwo biodegradowalne, co eli-
minuje ryzyko kumulowania się skład-
ników w glebie i wodach gruntowych. 
Atutem nawozu jest certyfikacja pozwa-
lająca na zastosowanie ich w produkcji 
ekologicznej. 

Do zwalczania chwastów
Tonale – to 3-składnikowy herbicyd 

do przedwschodowego zwalczania 
chwastów jedno- i dwuliściennych 
w uprawie kukurydzy. W produkcji pre-
paratu wykorzystano opatentowaną 
technologię mikro-kapsułkowania 
MICROPLUS®. Na czym polega wyjątko-
wość tego rozwiązania? W dużym 
uproszczeniu – na zamknięciu cząste-
czek substancji czynnej (w tym przypad-
ku chlomazonu) w polimerowej kapsuł-
ce w formulacji CS. Pozostałe substancje 
czynne, czyli mezotrion oraz terbutyla-
zyna występują w formie zawiesiny 
(SC). W ten sposób otrzymujemy wyjąt-
kową formulację ZC, czyli zawiesinę 
z mikrokapsułkami. Została ona stwo-
rzona po to, aby zwiększać skuteczność 
i długość działania środka. Substancja 
czynna jest stopniowo uwalniana z kap-
sułki, dzięki czemu jest bezpieczniejsza 
dla rośliny uprawnej. Ponadto zaletą 
zastosowania mikrokapsułek jest ograni-
czenie wymywania substancji czynnej 
w głąb profilu glebowego. Tonale stosuje 
się przedwschodowo, w związku z tym 
jest idealnym dopełnieniem do powscho-
dowego preparatu Click Premium, który 
został wprowadzony do sprzedaży 
w 2021 r. 

W najbliższym czasie firma planuje 
wprowadzić jeszcze dwa nowoczesne, 
biologiczne środki do ochrony upraw 
ogrodniczych przed chorobami – prepa-
rat Mevalone oraz fungicyd na bazie 
szczepu bakterii Pseudomonas putida 
B2017. 
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Zanim dojdzie do nowych wybo-
rów parlamentarnych, AGRO-

unia będzie zapewne partią politycz-
ną, na którą już teraz chce głosować 
około 2,5 proc. elektoratu. Do czasu 
wyborów liczba ta przekroczy praw-
dopodobnie 5 proc., a wówczas rolni-
cze lobby uzyskałoby liczące się 
wsparcie w Sejmie i w Senacie.

Protest słuszny i niesłuszny
Pośrednim dowodem niekorzyst-

nych dla rolnictwa działań rządu PiS 
jest, zdaniem AGROunii,  likwidacja 
w ostatnich latach ponad 50 gospo-
darstw rolnych dziennie, a także 
wycofywanie się części pozostałych 
zagród z produkcji zwierzęcej, w tym 
zwłaszcza z chowu trzody chlewnej. 

Akurat te zarzuty łatwo uznać za 
bezsensowne, bo likwidacja części 
gospodarstw rolnych wpisuje się 
w mocno pożądany w Polsce proces 
poprawy struktury agrarnej, która jest 
główną przyczyną bardo niskiej u nas 
wydajności pracy (w Unii Europejskiej 
niższą wydajność pracy osiągają tylko 
rolnicy rumuńscy), czyli i niskich 
dochodów polskich rolników. 

Nawiasem, z działań podejmowa-
nych przez rząd PiS można by nawet 
wyciągnąć wniosek wprost przeciw-
ny. Ich celem jest bowiem utrzyma-
nie jak największej liczby gospo-
darstw rolnych oraz jak największej  
liczby zatrudnionych w nich ludzi, 
gdyż, jak dotąd, jest to, w każdym 
razie był, najwdzięczniejszy elekto-
rat PiS. Rządzący, mimo starań, nie 
potrafili, na szczęście, obiektywnym 
procesom ekonomicznym skutecznie 
się przeciwstawić.  

Nie budzą natomiast zastrzeżeń 
inne postulaty AGROunii, takie jak 
niskie (zwłaszcza w porównaniu 
z cenami artykułów żywnościowych 
w sklepach) ceny skupu płodów rol-
nych, a także nadmierny ich import, 
przy czym zdarza się, że importowa-
ne owoce czy warzywa, jak i inne 
rolnicze dobra zbywane są w niektó-
rych sieciach handlowych jako cie-
szące się większym popytem produk-
ty... polskie. 

Słusznie też jako bardzo nierów-
ną ocenia AGROunia pozycję prze-
targową rolników wobec przetwór-
stwa i handlu we wzajemnych kon-
taktach. 

Otóż pierwsze z tych przypadków 
mogą i powinny być surowo karane, 
trudniej będzie natomiast w krótkim 
czasie zwiększyć siłę przetargową 
rolników, zwłaszcza z uwagi na duże 
rozproszenie producentów rolnych 
oraz znikomy, a praktycznie prawie 
żaden obecnie ich udział w struktu-
rze własnościowej zakładów prze-
twórczych i handlowych. A jest on 
taki m.in. dlatego, że w okresie pry-
watyzacji gospodarki państwo nie 
zadbało o zagwarantowanie rolnikom 
udziałów kapitałowych w zakładach 
przetwórstwa spożywczego. Polscy 
rolnicy nie stali się, jak np. w Niem-
czech, w Danii czy we Francji współ-
właścicielami zakładów mięsnych, 
cukrowni, zakładów zbożowych, 
zakładów przetwórstwa owocowo-
warzywnego etc. Inna sprawa, że 
sami także o to wtedy nie dbali.

Jedną z przyczyn obecnych prote-
stów rolników jest również bardzo 
wysoki wzrost cen nawozów mine-

ralnych, co nie znalazło należytej 
rekompensaty we wzroście cen pło-
dów rolnych. 

AGROunia przeciwna jest też 
zapowiadanym zmianom w kierun-
kach polityki rolnej Unii Europej-
skiej, która zamierza szerzej włączyć 
rolnictwo w politykę klimatyczną 
Wspólnoty. Nie ulega bowiem wątpli-
wości, że także rolnictwo ma swój 
wkład w proces stałego od początku 
rewolucji przemysłowej wzrostu 
średniej temperatury Ziemi, który to 
proces pogarsza także warunki dla 
produkowania żywności. Najogól-
niej, proponowane przez UE zmiany 
polityki rolnej polegają na zmniejsze-
niu zużycia środków chemicznych 
w rolnictwie oraz zwiększeniu bio-

AGROunia – dziecko we mgle
Od jakiegoś czasu, liczonego już nie tylko w miesiącach, Polska jest 
widownią żywiołowych protestów rolników przeciwko stworzonym przez 
rząd zjednoczonej prawicy warunkom produkcji rolnej. Organizatorem 
tych protestów jest nowe na polskiej scenie, i słabo jeszcze docenione 
ugrupowanie społeczno-polityczne, AGROunia, kierowane przez rolnika 
Michała Kołodziejczaka, zdaniem którego polityka obecnego, rzekomo 
sprzyjającego rolnikom rządu PiS, to zwykła „ściema”. – W rzeczywistości 
– uważa Kołodziejczak – rząd ten prowadzi polskie rolnictwo do upadku. 
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różnorodności upraw. Obiektywnie 
zmiany te spowodują przejściowy 
wzrost kosztów produkcji rolnej. Ich 
wprowadzenie jest jednak niezbędne 
i sprzeciw AGROunii jest tu cokol-
wiek bezsensowny.

Jest jak jest
W sytuacji coraz bardziej 

powszechnych i czasami dokuczli-
wych społecznie protestów rolników 
dobrze jest się zastanowić nad obec-
nym stanem polskiego rolnictwa i nad 
skutecznymi, a także aprobowanymi 
społecznie formami jego wsparcia.  

Gospodarstw rolnych w Polsce jest 
obecnie około 1,3 mln, czyli lekko 
licząc, 3 razy za dużo. Gdyby za 
gospodarstwa rolne uznać tylko te 
zagrody, które co najmniej połowę 
dochodów osiągają z pracy na roli, to 
– jak wykazał ostatni spis rolny – 
takich gospodarstw jest w Polsce tylko 
około 400 tys. Czyli dla 900 tys. 
gospodarstw rolnych dochody z rol-
nictwa są tylko dodatkiem do innych 
źródeł utrzymania. Z danych spisu 
Rolnego wynika, że po raz pierwszy 
w historii polskiego rolnictwa więk-
sza niż z produkcji rolnej część docho-
dów rolników (30,4 proc.) pochodzi 
obecnie z ich pracy najemnej (33,1 
proc.). 

Statystycznie przeciętne gospo-
darstwo rolne w Polsce ma powierzch-
nię 12,4 ha, ale tzw. mediana (tyle 
samo gospodarstw mniejszych i więk-
szych) nie przekracza 5 ha! 52 proc. 

gospodarstw rolnych (685 tys.) ma 
powierzchnię mniejszą niż 5 ha. 

Zwiększenia swoich dochodów 
polscy rolnicy powinni szukać 
w pierwszym rzędzie w skali produk-
cji, a nie tylko w podnoszeniu cen 
skupu płodów rolnych. A skalę pro-
dukcji można zwiększyć przez zwięk-
szenie powierzchni gospodarstwa 
oraz przez podnoszenie wydajności 
ziemi i jednostkowej  wydajności 
zwierząt gospodarskich.

 I w polskim rolnictwie te procesy 
zachodzą. Chowem trzody chlewnej 
zajmuje się już tylko około 80 tys. 
gospodarstw, gdy w 2010 roku było 
ich jeszcze 390 tys. Wyraźnie mniej-
sza jest również liczba producentów 
mleka. W przypadku trzody chlewnej 
do spadku liczby producentów przy-
czyniła się też choroba ASF, z likwi-
dacją której nie potrafimy sobie sku-
tecznie radzić, ale już postępy w pro-
dukcji mleka to wyłącznie skutek kon-
centracji i specjalizacji produkcji.

Za przyspieszeniem w Polsce 
zmian struktury agrarnej przemawia 
także lepsze obecnie wykorzystanie 
ziemi w większych gospodarstwach. 
Użytków rolnych utrzymywanych 
w dobrej kulturze rolnej jest obecnie 
najmniej (81 proc.) w woj. małopol-
skim, gdzie gospodarstwa rolne są 
akurat najmniejsze. Małe gospodar-
stwa rolne wyraźnie straciły dotych-
czasową przewagę w intensywności 
produkcji, o czym świadczy również 
ich powszechne wycofywanie się 
z produkcji zwierzęcej. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi dotuje rolnictwo na miarę 

swoich możliwości, przy czym różni-
cuje tę pomoc w zależności od wiel-
kości gospodarstwa w ten sposób, że 
dla większych gospodarstw jest ona 
relatywnie mniejsza. Nie ma w tym 
nic dziwnego, jako że większe gospo-
darstwa mogą efektywniej wykorzy-
stywać środki produkcji, co się nazy-
wa efektem skali. Na większe wspar-
cie mogą liczyć także rolnicy młodsi 
(przed 40. rokiem życia). 

Do walki o dochody rolników rząd 
obiecuje zaprząc także NHS, czyli 
Narodowy Holding Spożywczy utwo-
rzony z Krajowej Spółki Cukrowej 
oraz innych tego typu instytucji, które 
razem rozdawałyby karty na krajo-
wym rynku rolnym. Gwarantowałyby 
one rolnikom „uczciwe”, czyli wyższe 
od konkurencji ceny skupu produk-
tów rolnych i po „uczciwych”. czyli 
też wyższych cenach sprzedawałyby 
je potem w swojej sieci konsumen-
tom. Cen pilnowałoby państwo. 

Jak dotąd, pomysłu utworzenia 
NHS nie pochwalił nikt z liczących 
się ekonomistów, bo wszystkim pach-
nie on dawno już przerabianym sys-
temem nakazowo-rozdzielczym. 
Czyli także bankructwem. Nie wia-
domo również, jakie skutki przynie-
sie faworyzowanie gospodarstw naj-
mniejszych. Czy nie zahamuje ono 
procesu poprawy struktury agrarnej, 
bez czego nie da się istotnie zwięk-
szyć dochodów rolników.

Obecnie w Polsce jest tylko 
211 tys. gospodarstw rolnych 
o powierzchni ponad 15 ha, ale mają 
one 60 proc. użytkowanej rolniczo 
ziemi i jest 1,1 mln gospodarstw 
o powierzchni do 15 ha, które mają 
40 proc. rolniczych gruntów. Mądra 
polityka rolna powinna prowadzić 
do zwiększenia pierwszych z tych 
liczb. 

Od poprawy struktury agrarnej 
zależą nie tylko dochody rolników, 
ale i ceny produktów rolnych. Otóż 
zdaniem Polskiej Organizacji Handlu 
i Dystrybucji, zrzeszającej 16 mię-
dzynarodowych sieci handlowych, 
w okresie styczeń 2021 – styczeń 
2022 ceny płatków owsianych wzro-
sły o 40 proc, ceny oleju roślinnego  
o 60 proc., jaj o 30 proc., cukru  
o 25 proc., makaronu o 30 proc., 
mięsa wieprzowego o 20 proc., mleka 
o 12 proc., dżemów o 14 proc., i masła 
o 71 proc.! 

Polityka rolna obecnego rządu jest 
mało skuteczna wobec oczywistego 
złodziejstwa jakim są ceny skupu 
ziemniaków 20–35 groszy za kilogram 
i ich późniejsza sprzedaż po 3,0–3,8 zł 
za kilogram, ale jeszcze groźniejsza 
jest zapowiedź państwowego ich 
„unormowania”, czyli zniszczenia 
wolnego rynku żywności. Niestety, 
AGROunia zdaje się tego niebezpie-
czeństwa nie dostrzegać.

Edmund Szot

Gospodarstw rolnych w Polsce jest 
obecnie około 1,3 mln, ale dla 900 tys. 
dochody z rolnictwa są tylko dodatkiem 
do innych źródeł utrzymania.
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– W ostatnich latach praktycz-
nie nie było sezonu, żeby rolnicy 
nie musieli narzekać na to, co dzie-
je się na rynku zbóż. Albo zbyt 
niskie ceny, albo kłopoty ze sprze-
dażą. I nagle w połowie ubiegłego 
roku rynek wywrócił się do góry 
nogami. Wszystko za sprawą cen 
gazu ziemnego, i w konsekwencji 
cen nawozów sztucznych.

– Nie ma już problemów ze zby-
tem zboża, pojawiły natomiast pro-
blemy z zaopatrzeniem w nawozy – 
a te, jak wszyscy widzą, podrożały 
o kilkaset procent. Większość rolni-
ków odkłada więc na ostatnią chwi-
lę decyzję o ich zakupie. Pamiętajmy 
jednak, że w polskich warunkach 
ograniczenie stosowania nawozów 
jest jednoznaczne z obniżeniem plo-
nów a co za tym idzie – zysków.

Problem cen nawozów nie doty-
czy jedynie nas, ale wszystkich 
europejskich rolników oraz, o czym 
nie można zapominać, producentów 
nawozów. 

Polski Związek Producentów 
Roślin Zbożowych w lutym prowa-
dził na ten temat rozmowy uczestni-
czył w rozmowach z dyrekcją Grupy 
Azoty. Z tego co wiemy, produkcja 
nawozów w polskich zakładach 
idzie normalnie. To ważne, ponie-
waż niektóre firmy za granicą znacz-
nie ją ograniczyły lub nawet wstrzy-
mały. Z oceny Grupy Azoty wynika 
też, że ceny nawozów w Polsce są 
cały czas niższe niż w całej Unii 
Europejskiej. Może właśnie dlatego 
nawozy są cały czas  wysyłane na 
eksport przez niektóre firmy zajmu-
jące się dystrybucją.

– Co zatem zobaczymy w tym 
roku po żniwach?

– Dziś tego nie wie nikt. Trudno 
powiedzieć, czy odkładanie decyzji 
o zakupach podstawowego środka, 
który decyduje o plonach, ma sens. 
Nie wiemy, czy za tydzień, dwa ceny 

surowca wrócą do dawnego pozio-
mu. Raczej nic na to nie wskazuje. 

Dodatkowe zagrożenie jakie 
dostrzegamy to ewentualna kumula-
cja zamówień na chwilę przed sezo-
nem aplikacyjnym. Wtedy kolejnym 
wyzwaniem mogą stać się kwestie 
związane z logistyką wyprodukowa-
nych nawozów i ograniczonymi 
możliwościami w zakresie dostar-
czania produktów do gospodarstw 
rolnych na czas. 

 Rolnicy na podwyżki cen zare-
agowali bardzo szybko. Część poszu-
kuje upraw o mniejszych wymaga-
niach. Część ogranicza dawki nawo-
żenia – ale każdy wie jakie będą 
skutki takiego działania.  Roślin nie 
da się oszukać, a już na pewno nie 
można ich oszukać zmniejszając 
dawkę azotu. 

– Ponowię więc pytanie – co 
robić?

– Rolnicy starają zachować się 
bardzo racjonalnie. Widzimy już 
większe zainteresowanie uprawą 
roślin bobowatych, dzięki czemu 
więcej azotu pozostanie w glebie. 
Kolejną, niezbyt dotychczas rozpo-
wszechnioną uprawą, która ma 
szansę stać się bardziej popularna 
w Polsce jest słonecznik. Ma on 
dużo mniejsze wymagania niż rze-
pak i dzięki temu może stać się dla 
niego alternatywą. Na pewno w tym 
roku więcej ziemi zostanie obsiane 
żytem, pszenżytem i owsem – czyli 
zbożami, które można, do pewnego 
stopnia, uprawiać ekstensywnie. 
Nikt o zdrowych zmysłach nie posie-
je przecież pszenicy bez odpowied-
niej dawki nawozu.

Pojawia się też inny problem. 
Dotyczy on gospodarstw, które ze 
względu na ASF musiały odejść od 
hodowli trzody chlewnej, ponieważ 
nie były w stanie wytrzymać stan-
dardów weterynaryjnych. Wiadomo, 
że raczej do hodowli nie wrócą. Ze 

stratą dla siebie i dla gleby. Gleba 
nie dostanie więc już swojej dawki 
obornika i będzie musiał go zastąpić 
nawóz sztuczny. Tyle tylko czy rze-
czywiście go zastąpi? 

Niekiedy słyszymy, że hodowlę 
uda się odtworzyć. Moim zdaniem 
nie da się tego zrobić. Kto raz poczuł 
"wolność" od codziennych obowiąz-
kach przy zwierzętach, raczej do 
produkcji zwierzęcej nie wróci.

– Wyższe koszty produkcji 
powinny skutkować wyższymi 
cenami skupu płodów rolnych. Czy 
ten mechanizm zadziała w 2022 
roku?

– Teoretycznie powinien, ale jeśli 
chodzi o ceny płodów rolnych, teo-
ria nie zawsze działa. 

Niepewność na rynku nawozów 
zaczyna być odczuwalna także na 
rynku kredytów. Widzimy daleko 
idącą ostrożność w udzielaniu kre-
dytów dla sektora rolnego. Czuje się 
inne podejście banków, ich analizy 
są bardziej dogłębne. To nie może 
być dziełem przypadku.

Aby przeciwdziałać zwiększeniu 
kosztów produkcji w styczniu Fede-
racja Branżowych Związków Produ-
centów Rolnych, której członkiem 
jest PZPRZ, zaapelowała do komisa-
rza ds. rolnictwa Janusza Wojcie-
chowskiego o pomoc w sprawie 
doprowadzenia do obniżek cen 
nawozów w Europie. Rząd  wystąpił 
do Komisji Europejskiej o zgodę na 
wprowadzenie dopłat do zakupu 
nawozów. We wniosku znalazła się 
również prośba o zawieszenie opłaty 
klimatycznej (za handel CO2), którą 
płacą zakłady azotowe. Na decyzję 
czekamy.

Ceny nawozów nie są jedynym 
czynnikiem, który zwiększa koszty 
produkcji. Mamy jeszcze "zielony 
ład", który ma wymusić na rolnictwie 
określone zachowania i w efekcie 
podniesie koszty produkcji. Mamy 

Niepewna przyszłość 
Rozmowa ze Stanisławem Kacperczykiem, 

prezesem Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych



problem z zazielenieniem, sztywnym 
podejściem do terminu stosowania 
nawozów, ograniczeniami w stoso-
waniu środków ochrony rośli. Bar-
dziej elastyczne podejście do tych 
problemów znacznie poprawiło by 
sytuację rolników. Jako Związek pró-
bujemy wytłumaczyć zasadność ela-
styczności – rolnictwo, nie jest fabry-
ką pod dachem, a warunki pogodowe 
nie zawsze chcą poddać się regułom 
ustalonym przez urzędników. 

Gdy połączy się więc ze sobą 
wszystkie wspomniane czynniki – 
perspektywa dla rolnictwa nie wyda-
je się być ciekawą. 

– W takim razie po raz kolejny 
muszę zapytać – co robić?

– Jak zawsze w sytuacjach kryzy-
sowych najtańszym środkiem pro-
dukcji jest wiedza. Musimy zacząć 
od, wydaje się, banalnych działań – 
sprawdzać pH gleby i jej zasobność 
w składniki. Nieodpowiedni poziom 
pH ogranicza zdolność pobierania 
składników pokarmowych przez 
roślinę. Znając zasobność gleby 
możemy w znacznym stopniu ogra-
niczyć ilość wysiewanych nawozów. 
Żyjemy w XXI wieku i czy chcemy 
czy nie, musimy stosować odpo-
wiednią dla tego wieku technologię. 
Mam na myśli wykorzystanie zalet 
precyzyjnego rolnictwa.

– Mam nadzieję, że czarny sce-
nariusz dla rolnictwa jednak się 
nie sprawdzi.

– Oby tak było. I że w dalszym 
ciągu będziemy eksporterem zbóż  
– w ostatnich latach sprzedawali-
śmy przecież za granicę 4–10 mln 
ton .  Przy takim poziomie aż prosi 
się aby w naszym portach powstała 
nowoczesna infrastruktura do zała-
dunku zbóż. Wydawało się, że Krajo-
wy Plan Odbudowy, będzie odpo-
wiednim źródłem do sfinansowania 
tego pomysłu. Ziarno eksportujemy 
do Niemiec, Egiptu, Arabii Saudyj-
skiej oraz wielu innych krajów. Nie 
możemy tych rynków stracić, musi-
my szukać nowych, a bez profesjo-
nalnego portu zbożowego może nam 
się to nie udać.  

Ale żeby móc eksportować, wcze-
śniej trzeba wyprodukować. 

– Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Gawrychowski
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Odmiana rośliny rolniczej jest 
wynikiem twórczej działalności 

hodowcy i stanowi jego własność. 
Oznacza to, że wyłącznie hodowca 
może: wytwarzać lub rozmnażać, 
przygotować do rozmnażania (np. 
czyścić, zaprawiać), oferować do 
sprzedaży, sprzedawać lub zbywać 
w innej formie, eksportować, impor-
tować oraz przechowywać materiał 
odmiany chronionej wyłącznym pra-
wem, który ma zostać wysiany. Legal-
ne wykonanie powyższych czynno-
ści, jest możliwe po uzyskaniu pisem-
nej licencji od tego hodowcy. Takich 
licencji hodowcy udzielają każdego 
roku firmom nasiennym, aby mogły 
produkować dla rolnictwa kwalifiko-
wany materiał siewny.

Stosowanie kwalifikowanego 
materiału siewnego jest najtańszym 

sposobem zwiększania i poprawy 
jakości produkcji rolniczej. Dlatego 
w krajach o wysokim poziomie roz-
woju produkcji rolniczej ponad 
50 proc. zasiewów zbóż wykonuje się 
kwalifikowanym materiałem siew-
nym, a dzięki temu postęp w wytwa-
rzaniu nowych odmian jest bardzo 
szybki. Mamy więc sporo do nadro-
bienia, gdyż kwalifikowanym mate-
riałem jest obsiewany co piąty hektar. 

Cena kwalifikowanego materiału 
siewnego wbrew pozorom nie jest 
wysoka. Oczywiście koszt produkcji, 
transportu oraz marża powodują, że 
trzeba zapłacić cenę 2-4 razy wyższą 
niż za zboże paszowe, lecz i uzyska-
ne korzyści są relatywnie większe: 
korzystamy z postępu biologicznego; 
otrzymujemy gwarancję wysokiej 
jakości i tożsamości pożądanej 
odmiany; możemy precyzyjnie siać 

Czym siać?
Nowe odmiany muszą sprostać nieustannie rosnącym oczekiwaniom 
rolników i przemysłu spożywczego, a równocześnie muszą być 
dostosowane do naszych warunków środowiskowych. Dlatego każdego 
roku hodowcy rejestrują nowe odmiany roślin rolniczych. 

Stosowanie kwalifi kowanego 
materiału siewnego jest najtańszym 
sposobem zwiększania i poprawy 
jakości produkcji rolniczej.



według normy dostosowanej do sta-
nowiska; możemy ograniczyć ilość 
siewu na 1 ha, gdyż nie siejemy 
śmieci, a jedynie profesjonalnie 
wyczyszczone, zaprawione i świet-
nie kiełkujące nasiona, zabezpieczo-
ne przed chorobami odglebowymi, 
i szkodnikami; zyskujemy  jednorod-
ny i zdrowy łan, co pozwala na wyż-
szą masę i jakość zbioru, a także na 
ograniczenie wydatków na ochronę 
chemiczną plantacji. 

Praktycznie w każdym przypadku 
kwalifikowany materiał siewny, choć 
z pozoru droższy, faktycznie jest tań-
szy od użytego do siewu materiału 
z własnego zbioru. Tańszy, gdyż przy-
rost plonu ze sporą nawiązką równo-
waży zwiększony koszt poniesiony 
na zakup kwalifikatu. Dodatkową 
korzyścią dla rolnika jest to, że siejąc 
kwalifikowany materiał siewny nie 
ma on obowiązku uiszczania za ten 
siew dodatkowej opłaty dla hodowcy 
w wysokości połowy licencji, 
a ponadto może na podstawie faktury 
zakupu ubiegać się o dopłatę.

Ważne!
Ponieważ naruszenie wyłącznego 

prawa podlega nie tylko roszczeniom 
cywilnoprawnym, ale i prawu karne-
mu, uczulam i przestrzegam przed 
siewem nabytego (kupno, wymiana, 
darowizna itp.) ziarna paszowego lub 
konsumpcyjnego. Do siewu odmian 
chronionych wyłącznym prawem 
można kupować tylko kwalifikowany 
materiał siewny. Dotyczy to każdego 
gospodarstwa, niezależnie od jego 
powierzchni, w tym także gospo-
darstw ekologicznych.

Również oferowanie lub sprzedaż 
z przeznaczeniem do siewu odmiany 
objętej ochroną prawną bez pisemnej 
licencji od hodowcy jest naruszeniem 
wyłącznego prawa. Oferować i sprze-
dawać do siewu można wyłącznie 
kwalifikowany materiał siewny, po 
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody 
(licencji) od hodowcy. Dotyczy to każ-
dego gospodarstwa, niezależnie od jego 
powierzchni, w tym gospodarstw eko-
logicznych, a także każdego podmiotu 
niebędącego gospodarstwem.

Paweł Kochański
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Ciągła poprawa jakości produktów 
jest bez wątpienia z korzyścią 

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

Odpowiedni moment 
zabiegu

Jednym z podstawowych warun-
ków wysokiej skuteczności zabiegów 
ochrony roślin jest odpowiednio 
dobrany czas stosowania. Kryje się 
pod tym pojęciem właściwe dobranie 
czasu aplikacji do fazy rozwojowej 
rośliny uprawnej lub zaawansowania 
rozwoju chwastu. Związane jest to 
z bezpieczeństwem zabiegu, które 
nabiera szczególnego znaczenia 
w przypadku stosowania herbicydów 
charakteryzujących się wąskim 
oknem aplikacji. Zaawansowanie 
rozwoju rośliny jest raczej drugopla-
nowym tłem i nabiera znaczenia 
w obszarze dotarcia cieczy roboczej 
do celu. Mocno rozbudowana masa 
roślinna uprawy, przejmuje część 
cieczy roboczej, ograniczając tym 
samym dotarcie do wyznaczonego 
celu. Zbyt mała obsada lub osłabiona 
kondycja rośliny uprawnej powodu-
je, że spada konkurencyjność wobec 

chwastów, a to właśnie zdominowa-
nie chwastów osłabionych działa-
niem herbicydu dopełnia dzieła 
zniszczenia chwastów.

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

 
Warunki pogodowe przed, 
w trakcie i po zabiegu

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

pli cieczy roboczej. Większa ilość 
substancji aktywnej, której nie są 
w stanie rozłożyć do związków nie-
szkodliwych, zwiększa szanse na 
szybsze i bardziej pewne zniszczenie 
chwastów.

 
Warunki pogodowe w czasie 
zabiegu

Większość użytkowników środ-
ków ochrony roślin przede wszyst-
kim zwraca uwagę na zmywanie pro-
duktu. Uzależnienie  decyzji o wyko-
naniu lub rezygnacji z zabiegu podję-
te po analizie ryzyka wystąpienia 
tego tylko parametru jest błędem. 
Opadów deszczu nie można bagateli-
zować, chociaż należy przyznać, że 

Herbicydowa ochrona zbóż
Regulacja zachwaszczenia zbóż jest zabiegiem wymagającym precyzji, 
zarówno pod względem doboru odpowiedniego herbicydu, jak też samej 
aplikacji. Firmy produkujące preparaty chwastobójcze z coraz większą 
uwagą pracują nad dostosowaniem jakości produktu do zmieniających 
się potrzeb środowiskowych. Kompensacja występowania wybranych 
gatunków chwastów oraz pojawiające się odporności zmuszają do 
dostosowania składów preparatów, zarówno pod kątem kompozycji 
substancji aktywnych, jak też pod względem formulacji. 
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ryzyko zmywalności preparatów 
z liści roślin jest niejednokrotnie 
przeceniane. Nie zalecamy bagateli-
zować ryzyka osłabienia skuteczno-
ści przez opady. Należy zauważyć 
jednak, że o zmywaniu środka ochro-
ny roślin przy produktach o dobrze 
przygotowanej formulacji, mamy do 
czynienia przy wystąpieniu deszczu 
o intensywności minimum 20 litrów 
na godzinę. Jak pokazują charaktery-
styki markowych produktów, już pół 
godziny po zabiegu ilość preparatu 
zmywana przez deszcz nie ma zna-
czenia w utrzymaniu odpowiedniej 
skuteczności.

Mniej osób, spośród wykonują-
cych zabieg, zwraca uwagę na podsta-
wowy warunek uzależnienia skutecz-
ności, jakim jest odpowiednia wilgot-
ność powietrza. Odpowiada ona za 
żywotność kropli. Nabiera to szcze-
gólnie znaczenia przy zabiegach, 
w których stosuje się niewielką ilość 
cieczy roboczej. W warunkach niskiej 
wilgotności, poniżej 40 proc., znaczna 
część kropli nie dociera do celu, zwy-
czajnie wyparowując. Wilgotność 
powyżej 90 proc. to z kolei właściwie 
punkt rosy, po którym naniesiona kro-
pla może spłynąć z większymi kropla-
mi rosy z liści. Optymalny przedział 
wilgotności zapewniający właściwe 
dotarcie kropli to 60–80 proc. Do tej 
pory dosyć trudne było uzyskanie 
informacji na temat wilgotności 

powietrza. Na szczęście pojawia się 
coraz więcej prognoz podających dane 
tego parametru. 

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

Temperatura powietrza najlepsza 
do zabiegów to 16–20°C. W tym prze-
dziale skuteczność wykazują wszyst-
kie preparaty. Spadki temperatur 
poniżej 12°C oznaczają kłopoty 
z wnikaniem niektórych substancji 
aktywnych. Herbicydy w etykietach 
stosowania zawierają informacje na 
temat temperatury powietrza, która 
jest najbardziej efektywna dla działa-
nia herbicydu. Przy wrażliwych pro-
duktach warto zasięgnąć informacji 
nie tylko o temperaturze w czasie 

zabiegu (przynajmniej w trakcie 
i 2 godziny po zakończeniu aplikacji) 
ale również o wymaganych tempera-
turach w następnych dniach. Część 
herbicydów, nawet tych stosowanych 
nalistnie, utrzymuje skuteczność 
nawet w niższych temperaturach 
i takie powinny mieć pierwszeństwo 
wyboru wiosną, gdy dobowa tempe-
ratura powietrza waha się.

Przygotowanie cieczy 
roboczej

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

Podstawowe znaczenie przy 
utrzymaniu najwyższej skuteczności 
herbicydów ma odpowiednie pH cie-
czy. Jest ono zależne od rodzaju środ-
ka, jaki jest używany. Herbicydy sul-
fonylomocznikowe działają najlepiej 
przy wysokim pH, które przy niektó-
rych produktach może dochodzić 
do 9. Zakwaszanie cieczy roboczej 
poprzez zastosowanie produktów 
zakwaszających lub mieszanie 
z innymi środkami ochrony roślin, 
które zakwaszają ciecz w opryskiwa-
czu może prowadzić do utraty zakła-
danej skuteczności. Wykonując 
zabieg mieszaniną preparatów nale-
ży zapewnić optymalne warunki dla 
preparatu, który stanowi główny cel 
zabiegu. Przy przygotowaniu miesza-
nin ważna jest kolejność dodawania 
poszczególnych komponentów. Nale-
ży również pamiętać, by mieszaniny 
zostały wypryskane w możliwie jak 
najkrótszym czasie po przygotowa-
niu. Pozwala to zminimalizować 
ryzyko antagonistycznego działania 
użytych do przygotowania mieszani-
ny komponentów. W celu wyklucze-
nia ryzyka spadku skuteczności naj-
lepiej zapoznać się z informacją 
o możliwości mieszania poszczegól-
nych produktów lub zdać się na 
gotowe mieszaniny fabryczne. 

Dawka preparatu 
Dawka preparatu ma znaczenie, 

zwłaszcza w warunkach większego 
zasiedlenia plantacji przez chwasty 
w zaawansowanych fazach rozwojo-
wych. W dobie powstawania odpor-
ności, szczególnie parametr stosowa-

Najlepsze parametry 
zabiegu otrzymuje się 
w czasie, gdy łan rośliny 
uprawnej, ale również 
znajdujące się w nim 
chwasty są w trakcie 
intensywnej wegetacji. 
Rośliny uprawne 
w dobrej kondycji są 
w stanie zneutralizować 
wyższe stężenia 
środka ochrony roślin. 
Chwasty z kolei w tym 
czasie pobierają więcej 
substancji aktywnej.
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nia rekomendowanej przez producen-
ta dawki nie powinien podlegać żad-
nym dyskusjom i odstępstwom. Przy 
obniżeniu dawki nie tylko ogranicza 
się ilość wnoszonej substancji aktyw-
nej, ale również wszystkich substancji 
pomocniczych. Wprowadzona zostaje 
mniejsza ilość adiuwantów. Wynikiem 
tego może więc być gorsze naniesie-
nie i pokrycie cieczą. Szczególnego 
znaczenia nabiera to przy chwastach 
o powierzchni gładkiej, otoczonej 
woskiem, jak na przykład u komosy. 
W przypadku chwastów z liśćmi 
pokrytymi włoskami, mniejsza ilość 
preparatu obniżającego napięcie 
powierzchniowe to ryzyko słabego 
dotarcia do skórki liścia. Mniejsza 
część adiuwantu to szybsze odparo-
wanie kropli czy wzrost ryzyka nie-
utrzymania się na powierzchni liścia.  

Technika zabiegu
Prędkość przejazdu opryskiwa-

cza, dostosowana ilość cieczy robo-

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

Z warunkami pogodowymi i polo-
wymi podczas zabiegu skorelowana 
powinna być ilość cieczy wypryski-
wana na danym polu. Szczególnie 
w przypadku zastosowań herbicy-
dów działających nalistnie ilość cie-
czy roboczej powinna być w dolnych 
granicach zalecanych w etykiecie 
produktu. W późniejszych fazach 
rozwojowych, gdzie konieczne jest 
dokładne pokrycie lub penetracja 
łanu możemy pozwolić sobie na 
zwiększenie ilości cieczy. W zbożach 
w początkowych fazach rozwojo-
wych rośliny przyjmują mniej niż 
100 litrów cieczy stąd większe ilości 

powodują spływanie i straty cieczy 
opryskowej. 

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

Wszelkie wahania belki roboczej 
i zmiana konta ustawienia końcówki 
rozpylacza to pogorszenie dotarcia 
kropli i równomierności pokrycia. 

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

Marek Tański

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przygotowanie cieczy roboczej
• Zbyt duża ilość wody zwłaszcza nieodpowiednio 

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

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

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

Dawka preparatu 
• W dobie powstawania odporności, szczególnie para-

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

Technika zabiegu
• Ze zwiększeniem ciśnienia rośnie udział drobnych 

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

• Wszelkie wahania belki roboczej i zmiana konta usta-
wienia końcówki rozpylacza to pogorszenie dotarcia 
kropli i równomierności pokrycia. 
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Innowacyjne rozwiązania 
z fi rmy Bayer
Wraz z nadchodzącą wiosną za sprawą fi rmy Bayer pojawiło się na rynku 
kilka, bardzo ciekawych produktów: nowy herbicyd do zwalczania 
chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawach 
kukurydzy, herbicyd do zwalczania chwastow trawiastych  oraz regulator 
wzrostu do stosowania w zbożach. W sferze cyfrowej dostępne będzie 
nowe narzędzie do zbierania danych i mapowania plonów. 

Cały świat szuka odpowiedzi na 
pytanie o to jak zwiększyć pro-

dukcję rolną w obliczu kurczących 
się zasobów, mniejszej powierzchni 
gruntów ornych a jednocześnie utrzy-
mać jej opłacalność. Szacuje się, że 
około 2050 roku na Ziemi będzie nas 
około 10 miliardów. I wszystkich 
trzeba będzie nakarmić. Jak to zro-
bić?

Odpowiedzią jest rolnictwo zrów-
noważone – mówi Antoine Bernet, 
szef działu Crop Science w Bayer dla 
Polski, Krajów Bałtyckich, Czech 
i Słowacji. – Firma wspiera transfor-
mację rolnictwa w kierunku zrówno-

ważonych systemów żywnościo-
wych. 

Bayer opiera swoją strategię na 
trzech filarach: środkach ochrony 
roślin, nasiennictwie i rozwiązaniach 
cyfrowych. O nowych rozwiązaniach 
opracowanyc w firmie Bayer pisze-
my obok. 

Wprowadzenie w gospodarstwie 
praktyk rolnictwa zrównoważonego 
może  zacząć się od najprostszej 
decyzj o zakupie konkretnego pro-
duktu. Dla przykładu rozwiązanie 
Yield Kit, przeznaczone jest do pod-
niesienia wydajności upraw i zmniej-
szenia nakładów. Również środki 

ochrony roślin, takie jak Capreno 547 
SC – nowy herbicyd do stosowania 
w kukurydzy – wspomaga m.in. stra-
tegię antyodpornościową. Produkty 
biologiczne (Reqiuem Prime, Serena-
de ASO) pozwalają zmniejszyć 
poziom pozostałości w roślinach. 
Wybór odmian, szczególnie z ozna-
czeniem FieldShield w przypadku 
kukurydzy, oznacza ochronę już 
poniesionych nakładów na uprawę, 
gdyż te odmiany łatwiej przetrwają 
stresy biotyczne i abiotyczne. 

Więcej informacji na stronie: 
https://www.agro.bayer.com.pl/dla-
rolnictwa/grunt-to-bezpieczenstwo

Zespól fi rmy Bayer 
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Nowości Bayer Crop Science w sezonie 2022

Nowy sposób na czyste pola 
kukurydzy 

Preparat Capreno 547 SC to nowe preparat przezna-
czony do powschodowego zwalczania chwastów dwuli-
ściennych i niektórych jednoliściennych (w tym chwast-

nicy jednostronnej). Jest środkiem o działa-
niu układowym, zawiera dwie uzupełniają-
ce się substancje czynne: tembotrion oraz 
tienkarbazon metylu, a także sejfner – izok-

sadifen etylowy zwiększający aktywność 
metaboliczną kukurydzy, przyspieszając 
rozkład substancji czynnych. Capreno 
należy stosować od fazy 3 do 5 liścia 
roślin kukurydzy. Najskuteczniej zwal-
cza młode, intensywnie rosnące gatunki 
chwastów od fazy siewek do fazy 2–4 
liści. Wyróżnia go szerokie spektrum 
zwalczania chwastów w kukurydzy, 
w tym rdestów, szarłatu czy komosy. 
Pełen efekt chwastobójczy Capreno jest 
widoczny po upływie 14 dni od wyko-
nania zabiegu. 

Do wiosennego zwalczania chwastów trawiastych 
w zbożach w sezonie 2022 firma Bayer wprowadza 
nowy herbicyd Incelo, który ma w składzie mezosulfu-
ron 45 g/kg oraz tienkarbazon 15 g/kg. Środek umożliwia 
dopasowanie odpowiedniej dawki do panującego 
zachwaszczenia na plantacji oraz różnych gatunków 
traw, zapewniając ich ekonomiczne zwalczanie. Incelo 
skutecznie zwalcza miotłę zbożową, wyczyniec polny, 
wiechlinę roczną, owies głuchy, życice i stokłosy. Śro-
dek w swoim spektrum posiada również niektóre gatun-
ki chwastów dwuliściennych. W celu rozszerzenia 

o pełne spektrum chwastów dwuli-
ściennych stosuje się go w  mie-

szaninie z herbicydami zwal-
czającymi chwasty dwuli-
ścienne,  np. Sekator Plus. 
Incelo w formie granulatu 
stosuje się zawsze ze wspo-
magaczem olejowym Bio-
power dodawanym do 
środka przy zakupie. 
Dawka preparatu wynosi 
0,15–0,33 kg/ha w zależ-
ności od zwalczanego 
gatunku chwastu. Zare-
jestrowany jest do sto-
sowania w pszenicy 
ozimej, pszenżycie ozi-
mym i życie.

Kolejną nowością w ofercie Bayer w ochronie zbóż jest 
regulator wzrostu Fabulis OD oparty o proheksadion 
wapnia (50 g/l), który hamuje produkcję giberelin. Śro-
dek wyprodukowany w formulacji olejowej OD znacznie 
poprawia efekt działania dzięki dobremu pokryciu roślin 
i zwiększonemu wchłanianiu oraz szybkości działania. 
Działanie Fabulis OD w mini-
malnym stopniu uzależnione 
jest od pogody. Można go sto-
sować w bardzo szerokim 
zakresie temperatur 5–25° C. 
Nie jest też uzależniony od 
nasłonecznienia: efekt regula-
cji łanu jest zapewniony przy 
pochmurnej pogodzie. Fabu-
lis OD wyróżnia się dużym 
bezpieczeństwem dla rośli-
ny uprawnej, dlatego można 
łączyć go z liczną grupą her-
bicydów, fungicydów 
i insektycydów. Obok dosko-
nałych właściwości regula-
cyjnych wszystkich między-
węźli (w zależności od termi-
nu aplikacji) zaletą Fabulis OD 
jest pozytywny wpływ na wiel-
kość plonu. Stosuje się go w zaresie dawek od 0,5 l/ha do 
1,5 l/ha w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, 
jęczmieniu ozimym i jarym.

Innowacyjne narzędzia cyfrowe do 
zbierania danych rolniczych  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, 
FieldView we współpracy z firmą Farm TRX opracował 
innowacyjne rozwiązanie: zestaw do mapowania plonów 
Yield Kit, który umożliwia zbieranie danych dotyczących 
plonowania roślin w prosty i niedrogi sposób. W skład 
zestawu wchodzi odbiornik GPS, optyczne czujniki mie-
rzące wielkość i wilgotność  plonu oraz przewody i roz-
dzielacze kablowe, niezbędne do podłączenia anteny GPS 
i czujników z rejestratorem danych FieldView Drive.

Każdy kombajn wyposażony w ten zestaw – niezależ-
nie od roku produkcji, marki lub modelu – wykona mapo-
wanie plonów w czasie rzeczywistym, a wyniki zostaną  
bezprzewodowo zapisane w aplikacji FieldView Cab. 
Dostępność zestawu Yield Kit wraz ze wszystkimi funk-
cjami platformy cyfrowej FieldView pozwoli rolnikom 
mierzyć plony swoich upraw, oceniać trafność podjętych 
decyzji agronomicznych, przeanalizować zmienność swo-
ich pól. Wszystko to przyczyni się do bardziej zrównowa-
żonych i zyskowniejszych praktyk rolniczych w kolej-
nych latach. 
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Ze względu na powolny (w począt-
kowym okresie) wzrost kukury-

dzy (w porównaniu do chwastów) 
bardzo istotne jest odpowiednie przy-
gotowanie pola oraz szybkie wyeli-
minowanie pojawiających się gatun-
ków chwastów. Konkurencyjny 
wpływ chwastów rozpoczyna się bar-
dzo wcześnie bo już wtedy gdy nasio-
na kukurydzy zaczynają kiełkować, 
a nasila się w momencie wykształce-
nia 1–2 liście (BBCH 11–12), a koń-
czy przeważnie w fazie 8–10 liści 
(BBCH 18–20). Bardzo istotny jest 
również czas pojawiania się chwa-
stów. W latach o niekorzystnym prze-
biegu warunków pogodowych, kiedy 
na przełomie kwietnia i maja wystę-
pują chłody (jak to miało miejsce 
w sezonie 2021), okres wschodów 
kukurydzy może przedłużyć się 
nawet o kolejne 3–4 tygodnie. Nieste-
ty nie przeszkadza to jednak niektó-
rym chwastom (np. perz właściwy, 
komosa biała, bodziszek drobny, byli-
ca pospolita) na intensywne wscho-
dy i szybki rozwój. 

Jakie czynniki wpływają na 
liczebność chwastów?

Plantacja kukurydzy może być 
zachwaszczana przez kilka, kilkana-
ście a w skrajnych przypadkach 
nawet kilkadziesiąt gatunków chwa-
stów, zarówno jednoliściennych jak 
i dwuliściennych. Ich obecność 

i nasilenie, uzależnione jest przede 
wszystkim od przedplonu, typu 
gleby, sposobu uprawy, warunków 
pogodowych oraz zasobność gleby 
w nasiona chwastów. W skrócie 
można powiedzieć, że na pełną cha-
rakterystykę zachwaszczenia planta-
cji kukurydzy składają się dwa czyn-
niki: zbiorowisko chwastów wystę-
pujące co roku w łanie kukurydzy 
oraz nasiona chwastów tworzące 
coroczne źródło tych chwastów 

w glebie czyli tzw. rezerwuar chwa-
stów. To właśnie rezerwuar w postaci 
glebowego banku nasion, zapewnia 
ciągłość występowania poszczegól-
nych gatunków chwastów na danym 
polu, pomimo stosowania przez plan-
tatora szeregu zabiegów (w tym her-
bicydowych), mających na celu ich 
jeśli nie całkowite to przynajmniej 
częściowe wyeliminowanie.

Plantator powinien mieć świado-
mość, że nasiona chwastów w toku 

Coroczny problem plantatorów kukurydzy

Przedwschodowo, nalistnie czy 
może system dawek dzielonych
Kukurydza jest rośliną, która wyjątkowo źle reaguje na sąsiedztwo 
chwastów, głownie w pierwszych 4–6 tygodniach po wschodach. 
Przeoczenie dogodnego terminu lub niewłaściwie dobrane substancje 
czynne herbicydów do występujących na plantacji gatunków chwastów, 
oznacza w najlepszym wypadku, częściową utratę, a w najgorszym razie 
całkowitą utratę plonu ziarna kukurydzy a w aspekcie ekonomicznym 
stratę fi nansową. 

Musimy mieć świadomość, 
że nasiona chwastów w toku 
ewolucji, osiągnęły najlepszą 
formę przystosowawczą, która 
gwarantuje im przetrwanie 
niekorzystnych warunków 
środowiskowych
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ewolucji, osiągnęły najlepszą formę 
przystosowawczą, która gwarantuje 
im przetrwanie niekorzystnych 
warunków środowiskowych, co 
w konsekwencji prowadzi do ich dal-
szego rozprzestrzeniania czy wręcz 
ekspansji i to dlatego są tak trudne do 
całkowitego wyeliminowania (jest to 
wręcz niemożliwe). Jedyne co może-
my zrobić to ograniczyć ich popula-
cję w najbardziej newralgicznym 
momencie dla rozwoju kukurydzy. 

Praktycznie większa część nasion 
chwastów po opuszczeniu rośliny 
matecznej (osypaniu się), trafia na 
powierzchnię gleby, a następnie dzię-
ki różnym czynnikom, np. zwierzęta, 
owady czy działalność plantatora, 
jest przemieszczana w głąb profilu 
glebowego. Na skład gatunkowy, 
liczebność nasion oraz na ich roz-
mieszczenie w profilu glebowym, 
mają wpływ różne czynniki, najważ-
niejsze z nich to: zabiegi agrotech-
niczne (np. sposób uprawy) oraz 
ochrona herbicydowa. W tradycyj-
nym systemie uprawy roli w wyniku 
wykonywanych zabiegów uprawo-
wych z wykorzystaniem, np. pługa, 
brony talerzowej, glebogryzarki czy 
różnych agregatów uprawowych, 
nasiona chwastów są rozmieszczone 
praktycznie równomiernie w całej 
warstwie gleby (0–15/25 cm). Nato-
miast na polach, gdzie profil glebowy 
nie został naruszony przez żadne 
narzędzia uprawowe (siew bezpo-

średni, uprawa tzw. zerowa czy kon-
serwująca), zdecydowana większość 
nasion chwastów, znajduje się w war-
stwie 1/3–5 cm, a ich liczba oraz 
żywotność, gwałtownie spada wraz 
z głębokością. Dlatego konsekwencją 
stosowania siewu bezpośredniego 
czy uprawy konserwującej jest gwał-
towny wzrost w pierwszych 5–7 
latach (po 10–12 latach następuje 
względna stabilizacja), liczebności 
nasion chwastów w wierzchniej war-
stwie gleby. Bardzo często prowadzi 
to do zwiększenia populacji chwa-
stów w łanie kukurydzy i niestety 
powoduje dodatkowe problemy z ich 
eliminacją.

Chwasty, chwasty, 
chwasty…..

Najbardziej typowe zachwasz-
czenie obejmuje kilka gatunków jed-
noliściennych, głównie tzw. proso-
watych oraz od kilku do kilkunastu 
gatunków chwastów dwuliścien-
nych. Do najgroźniejszych chwa-
stów jednoliściennych wieloletnich 
o małych wymaganiach termicznych 
należy perz właściwy, a do gatun-
ków jednorocznych ciepłolubnych: 
chwastnica jednostronna, włośnica 
sina, włośnica zielona. Natomiast do 
chwastów dwuliściennych rocznych 
o małych wymaganiach cieplnych 
można zaliczyć: komosę białą, przy-
tulię czepną, fiołki, rdesty, bodziszki 

oraz tzw. rumianowate. Jednak nie-
wiele mniej kłopotu sprawiają gatun-
ki ciepłolubne takie jak: szarłat 
szorstki, żółtlica drobnokwiatowa, 
przymiotno kanadyjskie czy farbow-
nik polny. Lokalnie mogą w dużym 
nasileniu występować inne gatunki 
chwastów jednoliściennych, np. 
palusznik krwawy, życica trwała, 
wiechlina roczna, mietlica biaława 
czy dwuliściennych, np. psianka 
czarna, zaślaz pospolity, rdest powo-
jowaty, kielisznik zaroślowy oraz 
skrzyp polny. Ponadto problemem 
w kukurydzy (w szczególności upra-
wianej w siewie bezpośrednim) 
mogą stanowić gatunki chwastów 
wieloletnich, np. ostrożeń polny, 
powój polny, bylica pospolita, 
nawłocie, mniszek pospolity, szczaw 
zwyczajny oraz łopian większy. 

Pamiętajmy, że jednym z głów-
nych czynników warunkujących sku-
teczne i precyzyjne wyeliminowanie 
poszczególnych gatunków chwastów 
z plantacji jest znajomość ich biologii 
(terminu i warunków wschodów, 
żywotności nasion w glebie oraz 
szkodliwości względem kukurydzy). 
Posiadając taką wiedzę plantator ma 
możliwość wyboru odpowiedniego 
terminu aplikacji oraz zastosowania 
skutecznych substancji czynnych 
herbicydów w zależności od wystę-
pujących na danej plantacji gatun-
ków chwastów.

Odpowiednia faza kukurydzy i chwastow do aplikacji nalistnej (komosa, fi olki, 
chwastnica i samosiewy rzepaku)
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Herbicydy – przed 
wschodami czy po 
wschodach kukurydzy?

Redukowanie liczby nasion w gle-
bie oraz samych chwastów w łanie 
kukurydzy może odbywać się na dwa 
sposoby: poprzez zapobieganie doda-
wania nowych diaspor, jak również 
na drodze eliminacji tych, które już 
znajdują się w glebowym banku 
nasion oraz w łanie kukurydzy. Naj-
skuteczniejszą metodą mającą zasad-
niczy wpływ na ograniczanie wielko-
ści glebowego banku nasion oraz 
samych chwastów w łanie kukurydzy 
jest łączne stosowanie zabiegów agro-
technicznych z odpowiednio dobra-
nymi herbicydami (metoda integro-
wana). Herbicydy zawsze należy trak-
tować jako uzupełnienie, wcześniej 
prawidłowo wykonanych zabiegów 
agrotechnicznych a nie jako jedyny 
środek zaradczy! Należy również 
dodać, że prawidłowe i dobrze prze-
prowadzone zabiegi herbicydowe na 
plantacji kukurydzy są jednym z naj-
bardziej opłacalnych sposobów ogra-
niczających jej zachwaszczenie. 

Wybór terminu aplikacji herbicy-
dów zależy w dużej mierze od sposo-
bu uprawy roli, przebiegu warunków 
wilgotnościowo-termicznych w okre-
sie kwietnia/maja, jak również od 
znajomości występującego na danym 
pola zachwaszczenia. 

W uprawie kukurydzy, herbicydy 
można stosować w dwóch głównych 
terminach: doglebowo – tuż po sie-
wie kukurydzy i przedwschodowo 
(na kilka dni przed pojawieniem się 
siewek kukurydzy) oraz nalistnie po 
wschodach roślin kukurydzy.  

Termin przedwschodowy – 
doglebowy

Herbicydy doglebowe stosuje się 
na ogół 1–3 dni po siewie (BBCH 
00–03) lub 2–3 dni przed planowa-

nymi wschodami (BBCH 07–09). 
Mechanizm działania herbicydów 
doglebowych może przebiegać 
w sposób dwutorowy: poprzez prze-
dostanie się substancji aktywnej 
przez okrywę nasienną i nie dopusz-
czenie do kiełkowania nasion chwa-
stów lub w wyniku wniknięcie przez 
kiełkujące nasiona do młodej siewki 
powodując jej zamieranie np. 
w wyniku zaburzania procesu foto-
syntezy czy nadprodukcji amino-
kwasów.

Najwcześniej, bo zaraz po siewie 
kukurydzy (BBCH 00), można zasto-
sować herbicyd Dual Gold 960 EC 
(s.cz. S-metolachlor), który zwalcza 
głownie chwasty jednoliścienne (tzw. 
prosowate), (np. chwastnica jedno-
stronna, palusznik krwawy, włośnica 
zielona, ponadto skutecznie ograni-
cza psiankę czarną). 

Kolejny herbicyd to Lumax 537,5 
SE (s.cz. mezotrion + S-metolachlor 
+ terbutyloazyna), który można sto-
sować w szerszym zakresie, czyli 
zaraz po siewie ale nie później jak na 
kilka dni przed wschodami (BBCH 
00–09). Herbicyd ten skutecznie 
ogranicza następujące chwasty jed-
noliścienne: chwastnica jednostron-
na, włośnica zielona, miotła zbożowa 
oraz dwuliścienne:  bodziszek drob-
ny, fiołek polny, gorczyca polna, 
gwiazdnica pospolita, iglica pospoli-
ta, jasnota purpurowa, komosa biała, 
mak polny, maruna bezwonna, powój 
polny, przetacznik perski, przytulia 
czepna, psianka czarna, rdest ptasi, 

Dobrze chroniona plantacja w systemie sekwencyjnym – w siewie bezposrednim

Wybór terminu aplikacji herbicydów zależy 
w dużej mierze od sposobu uprawy roli, przebiegu 
warunków wilgotnościowo-termicznych w okresie 
kwietnia/maja, jak również od znajomości 
występującego na danym pola zachwaszczenia. 



rdestówka powojowata, rumianek 
pospolity, szarłat szorstki, tasznik 
pospolity i tobołki polne.

I ostatni preparat w tej grupie to 
Adengo 315 SC (s.cz. tienkarbazon 
+ izoksaflutol), który można apliko-
wać zaraz po siewie ale przed wscho-
dami kukurydzy (BBCH 00–09). Her-
bicyd ten skutecznie eliminuje 
chwasty jednoliścienne (np. chwast-
nica jednostronna, włośnice) i nie-
które dwuliścienne roczne (np. fio-
łek polny, gwiazdnica pospolita, 
jasnota purpurowa, komosa biała, 
przytulia czepna, rdest powojowaty, 
rdest ptasi, rumian pospolity, samo-
siewy rzepaku, szarłat szorstki, tasz-
nik pospolity). 

Aplikacja herbicydów w terminie 
przedwschodowym (doglebowym), 
bardzo często obarczona jest pew-
nym ryzykiem, gdyż ze względu na 
możliwość wystąpienia w tym czasie 
niedoborów wody w gleby, środki te 
mogą mieć ograniczone spektrum 
działania lub po prostu nie będą sku-
tecznie działały. Co w takim przy-
padku może zrobić plantator? Wyj-

ściem może być zastosowanie herbi-
cydów nalistnych po wschodach 
roślin kukurydzy. 

Termin powschodowy – 
nalistny

Niewątpliwą zaletą stosowania 
zabiegów nalistnych jest również 
możliwość bardziej precyzyjnego 
dobrania herbicydów i ich dawek do 
występujących na danym polu gatun-
ków chwastów w momencie, gdy 
wytworzyły one już 2–3 liście i ich 
identyfikacja nie stanowi dla planta-
tora większego problemu. Niektóre 
gatunki chwastów (np. chwastnica 

jednostronna, włośnica sina, włośni-
ca zielona) mogą pojawiać się rów-
nież w późniejszym okresie, gdy 
kukurydza jest już w bardziej zaawan-
sowanej fazie rozwojowej i tylko 
wtedy możliwy jest zabieg nalistny 
odpowiednimi herbicydami. 

Zanim omówimy typowe herbicy-
dy stosowane jedynie po wschodach 
roślin kukurydzy, warto wspomnieć, 
iż wszystkie trzy preparaty można 
stosować również w terminie 
powschodowym, np. Dual Gold 960 
EC (BBCH 11–14), Lumax 537,5 SE 
(11–13), Adengo 315 SC (BBCH 
10–12). 

Niewątpliwą zaletą stosowania zabiegów 
nalistnych jest również możliwość bardziej 
precyzyjnego dobrania herbicydów i ich 
dawek do występujących na danym polu 
gatunków chwastów
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Natomiast „typowe” herbicydy 
nalistne stosowane są tylko i wyłącz-
nie po wschodach rośliny uprawnej 
lub(i) chwastów. Mechanizm działa-
nia herbicydów nalistnych, może 
opierać się o działanie kontaktowo 
(np. parząco) lub systemiczne, które 
polega na tym, że po wniknięciu sub-
stancji czynnej herbicydu, jest ona 
transportowana z liści do różnych 
organów (np. korzeni, kłączy) 
i w zależności od sposobu działania 
może, np. zakłócać gospodarkę hor-
monalną, syntezę białek lub przebieg 
procesu fotosyntezy. 

Najszybciej bo już w fazie 1–3 
liści (BBCH 11–13) kukurydzy, można 
zastosować herbicyd Aspect T (s.cz. 
flufenacet + terbutylazyna), który 
bardzo dobrze zwalcza, takie gatunki 
chwastów jak: chwastnica jedno-
stronna, fiołek polny, gwiazdnica 
pospolita, jasnota purpurowa, komo-
sa biała, maruna bezwonna, prze-
tacznik perski, przytulia czepna, 
rdest ptasi, rdestówka powojowata, 
samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, 
tasznik pospolity, tobołki polne.

W następnej kolejności bo już 
w fazie 2–6 liści kukurydzy (BBCH 
12–16), można zastosować trójskład-
nikowy herbicyd Hector Max 66,5 
WG (s.a. nikosulfuron + rimsulfuron 
+ dikamba), który skutecznie ograni-
cza, takie gatunki jak: chwastnica 
jednostronna, perz właściwy, bodzi-
szek drobny, gwiazdnica pospolita, 
komosa biała, maruna bezwonna, 
rdest plamisty, rumian polny, szarłat 
szorstki.

Również herbicyd Elumis 105 
OD (s.cz. mezotrion + nikosulfuron) 
można stosować w szerokim zakre-
sie bo już w fazie 2–8 liści kukury-
dzy (BBCH 12–18). Stosując ten pre-
parat możemy pozbyć się takich 
chwastów jak chwastnica jedno-
stronna, wiechlina roczna, perz wła-
ściwy, bodziszek drobny, dymnica 
pospolita, fiołek polny, fiołek trój-
barwny, gwiazdnica pospolita, jasno-
ta różowa, jasnota purpurowa, 
komosa biała, maruna bezwonna, 
maruna morska, przetacznik perski, 
przytulia czepna, psianka czarna, 
rdest kolankowy, rdest plamisty, 
rdest ptasi, rumian polny, rumianek 
pospolity, rumianek bezpromienio-
wy, samosiewy rzepaku, szarłat 
szorstki, tasznik pospolity, tobołki 
polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Podobnie herbicyd Laudis 44 OD 
(s.cz. tembotrion), można aplikować 
w fazie 2–8 liści kukurydzy (BBCH 
12–18). Stosując ten preparat może-
my pozbyć się takich chwastów jak:  
chwastnica jednostronna, włośnica 
zielona, gwiazdnica pospolita, jasno-
ta purpurowa, komosa biała, komosa 
wielonasienna, mlecz zwyczajny, 
rdest plamisty, rdest kolankowaty, 
rdest ptasi, przytulia czepna (w fazie 
do 1 okółka), psianka czarna, szarłat 
szorstki, samosiewy rzepaku (kiełku-
jące z nasion), tasznik pospolity 
i tobołki polne.

Kolejny herbicyd to Callisto 100 
EC (s.a. mezotrion), który można sto-
sować w fazie 4–5 liści kukurydzy 
(BBCH 14–15). Preparat ten skutecz-
nie ogranicza takie chwasty jak: 

chwastnica jednostronna, fiołek 
polny, gwiazdnica pospolita, jasnota 
purpurowa, komosa biała, przytulia 
czepna, rdestówka powojowata, 
rumian polny, szarłat szorstki, tasz-
nik pospolity, tobołki polne, żółtlica 
drobnokwiatowa.

Shado 300 SC (s.a. sulkotrion), 
można stosować w fazie 4–6 liści 
kukurydzy (BBCH 14–16), który sku-
tecznie zwalcza, np. chwastnicę jed-
nostronną, fiołka polnego, gwiazdni-
cę pospolitą, komosę białą, marunnę 
bezwonną, psiankę czarną, przytulię 
czepną, rdest plamisty, rdest ptasi, 
rdest powojowy, szarłat szorstki, 
tasznika pospolitego i żółtlicę drob-
nokwiatową.

Również herbicyd Maister Power 
42,5 OD (s.cz. foramsulfuron + jodo-

Susza glebowa i brak działania herbicydów doglebowych – zachwaszczenie bodziszkiem
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sulfuron metylosodowy + tienkarba-
zon metylu), można stosować w fazie 
4–6 liści kukurydzy (BBCH 14–16). 
Preparat ten bardzo dobrze ogranicza 
występowanie rocznych chwastów 
jednoliściennych (np. chwastnica 
jednostronna, włośnica sina i zielo-
na) i jednoliściennych wieloletnich  
(np. perz właściwy) oraz niektórych 
chwastów dwuliściennych (np. ble-
kot pospolity, bodziszek drobny, fio-
łek polny, gwiazdnica pospolita, igli-
ca pospolita, jasnota purpurowa, 
komosa biała, kurzyślad polny, maru-
na bezwonna, ostrożeń polny, 
poziewnik szorstki, przytulia czepna, 
psianka czarna, rdestówka powojo-
wata, rdest ptasi, rumian polny, 
samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, 
tasznik pospolity i tobołki polne).

Kolejną grupę stanowią herbicydy 
zwalczające tylko chwasty dwuli-
ścienne. Przykładem może być 
Mocarz 75 WG (s.cz. tritosulfuron + 
dikamba), który stosuje się w fazie 
2–5 liści kukurydzy (BBCH 12–15), 
a który zwalcza takie chwasty jak: 
gwiazdnica pospolita, jasnota purpu-
rowa, jasnota różowa, komosa biała, 
maruna bezwonna, przetacznik 
bluszczykowy, przytulia czepna, 
rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest 
powojowy, rumianek pospolity, 
rumian polny, samosiewy rzepaku, 
stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik 
pospolity, tobołki polne, żółtlica 
drobnokwiatowa.

Mustang 306 SE (s.cz. florasulam 
+ 2,4-D), stosuje się w fazie 2–6 liści 
kukurydzy (BBCH 12–16). Preparat 
ten bardzo dobrze zwalcza chabra 
bławatka, gorczycę polną, gwiazdnicę 
pospolitą, jasnotę różową, komosę 
białą, mak polny, marunę bezwonną, 
niezapominajkę polną, przytulię czep-
ną (do fazy 7–8 okółków), psiankę 
czarną, rdest kolankowy, rdest powo-
jowy, rumian polny, samosiewy rze-
paku, stulichę psią, szarłat szorstki, 
tasznika pospolitego i tobołki polne.  

Bromoterb 500 SC (s.cz. bromok-
synil + terbutylazyna) zalecany jest 
do stosowania w fazie 2–7 liści kuku-
rydzy (BBCH 12–17). Zwalcza takie 
chwasty jak: przytulia czepna, jasno-
ty, farbownik polny, rumianek pospo-
lity, gwiazdnica pospolita, tobołki 
polne, szarłat szorstki, rumian polny, 
komosa biała, rdestówka powojowa-
ta, rdesty (szczawiolistny i plamisty), 
samosiewy rzepaku.

Specyficznym herbicydem, a wła-
ściwie graminicydem polecanym do 
zastosowania w kukurydzy jest śro-
dek Focus Ultra 100 EC (s.cz. cyklo-
sydym), który bardzo dobrze zwalcza 
jedynie chwasty jednoliścienne (np. 
chwastnica jednostronna, miotła zbo-
żowa, owies głuchy, perz właściwy, 
samosiewy zbóż, stokłosa polna, wie-
chlina zwyczajna, włośnica sina, 
włośnica zielona, włośnica ber, 
wyczyniec polny, życica wielokwia-
towa i życica trwała). Jednak aby 
bezpiecznie stosować ten graminicyd 
w uprawie kukurydzy, plantator 

powinien mieć świadomość, że może 
on być aplikowany jedynie w odmia-
nach odpornych na cyklosydym, 
które będą wyróżnione w nazwie 
określeniem „Duo” lub „CR”.

System sekwencyjny – co to 
takiego?

Czasami zdarza się tak, że pomi-
mo zastosowania, skutecznego jedne-
go zabiegu herbicydem nalistnym, 
niektóre gatunki chwastów nie zosta-
ły w pełni zniszczone przez zalecany 
preparat. Jedynym wyjściem jest 
zastosowanie zabiegów łączonych, 
aplikowanych w systemie przed-
wschodowym oraz powschodowym, 
które wykazują uzupełniające działa-
nie na poszczególne gatunki chwa-
stów. Poza efektem ograniczającym 
zachwaszczenie (prawie całkowite 
wyeliminowanie) ma to również uza-
sadnienie ekonomiczne (zmniejsze-
nie kosztów nawet o 50%) i ekotoksy-
kologiczne (redukcja dawek herbicy-
dów o 30–50%, dzięki czemu wpro-
wadzamy mniej substancji czynnej 
do agrofitocenozy). 

System sekwencyjny (dawki dzie-
lone), polega na zastosowaniu jednego 
herbicydu przedwschodowo (doglebo-
wo) oraz drugiego powschodowo 

(nalistnie). Taki system bardzo dobrze 
sprawdza się w sezonach w których 
kwiecień i początek maja jest chłodny 
i wilgotny, a koniec maja i początek 
czerwca jest suchy i ciepły. 

Przykładem takiego działania 
sekwencyjnego jest aplikacja przed-
wschodowa herbicydu Adengo 315 
SC oraz powschodowo środka 
Maister 31 OD lub Maister Power 
42,5 OD. Pierwsza dawka dzielonego 
oprysku, doglebowym herbicydem 
Adengo 315 SC, ograniczy chwasty, 
które wschodzą najwcześniej, np. 
komosę białą, natomiast drugi zabieg 

nalistny, dawką zredukowaną o 30%, 
herbicydem Maister 31 OD lub 
Maister Power 42,5 OD, zniszczy 
chwasty wschodzące później, tzw. 
ciepłolubne, np. chwastnicę jedno-
stronną, włośnicę siną i zieloną, szar-
łat szorstki oraz psiankę czarną.

Plantator tworząc program ochro-
ny kukurydzy przed chwastami, 
powinien zwrócić szczególną uwagę 
na możliwość wystąpienia zjawiska 
odporności chwastów i tzw. kompen-
sacji herbicydowej. Jest to bardzo 
istotny problem dla gospodarstw 
w których kukurydza ma znaczący 
udział w strukturze zasiewów a przez 
to jest co roku intensywnie chronio-
na za pomocą herbicydów. Plantator 
może zapobiec tym niekorzystnym 
zjawiskom poprzez naprzemienne 
stosowanie herbicydów o odmien-
nym mechanizmie działania na 
poszczególne gatunki chwastów, 
należących do rożnych grup che-
micznych w kolejnych latach uprawy 
kukurydzy.

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
Instytut Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa – PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik Uprawy 

Roli we Wrocławiu

Aby zapobiec zjawisku odporności chwastów 
powinniśmy naprzemienne stosować herbicydów 
o odmiennym mechanizmie działania, 
należących do rożnych grup chemicznych 
w kolejnych latach uprawy kukurydzy.
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– Pandemia koronawirusa w dobit-
ny sposób pokazała, jak istotne jest 
oszacowanie ryzyka wystąpienia 
przyszłych zagrożeń. Dotyczy to nie 
tylko zdrowia publicznego, ale także 
ochrony roślin, a w szczególności 
bezpieczeństwa fitosanitarnego. Co 
to znaczy bezpieczeństwo fitosani-
tarne i dlaczego jest tak ważne?

– Bezpieczeństwo fitosanitarne to 
zapewnienie produkcji roślinnej oraz 
roślinom dziko rosnącym ochrony 
przed patogenami, szkodnikami 
i chwastami. O tym, jak istotna jest 
ochrona roślin, niech świadczy kilka 
liczb. Rośliny zapewniają 80 proc. 
żywności na Ziemi oraz 98 proc. 
tlenu, którym oddychamy. Wartość 
handlu produktami roślinnymi wzro-
sła trzykrotnie w ostatniej dekadzie 
i wynosi około 1,7 tryliona dolarów 
rocznie. Według prognoz FAO, aby 
wyżywić wszystkich mieszkańców 
Ziemi, produkcja roślinna musi wzro-
snąć o 60 proc. do roku 2050. 

– Obecnie cały świat walczy z pan-
demią spowodowaną przez wirus 
SARS-CoV-2. Czy w świecie roślin 
spotyka się tak globalne epidemie? 

– Szkody w produkcji roślinnej 
powodowane są przez szkodniki, 
choroby i chwasty i dotyczą niestety 
około 40 proc. światowej produkcji, 
co przekłada się na straty w wysoko-
ści około 220 bilionów dolarów każ-
dego roku. Oczywiście pojawiają się 

zagrożenia o zasięgu lokalnym, jak 
i takie, które w świecie roślinnym 
można by uznać za „epidemię”. 

W tej chwili takim spektakular-
nym przykładem w świecie roślin 
jest bakteria Xylella fastidiosa. Jest to 
patogen mogący atakować ponad 
300 gatunków roślin, który w połu-
dniowej Europie powoduje zamiera-
nie drzewek oliwnych i winorośli, 
generując miliardowe straty. Nieste-
ty, praktycznie niedostępne są meto-
dy chemicznej ochrony roślin przed 
bakteriami i jedyną metodą jest zapo-
bieganie rozprzestrzenianiu się cho-
roby. Obserwujemy powolne prze-
mieszczanie się tej bakterii z połu-
dnia na północ i tylko kwestią czasu 
jest, kiedy dotrze do środkowej i pół-
nocnej Europy. 

Innym przykładem są owady 
zawleczone przez człowieka, które 
następnie rozprzestrzeniają się 
w sposób naturalny na mniejsze lub 
większe odległości. Ciekawym przy-
kładem jest motyl Spodoptera frugi-
perda, pochodzący z obu Ameryk, 
a zawleczony do Afryki i Azji. W Pol-
sce jak na razie jest dla niego zbyt 
zimno, by się zadomowił i wykształ-
cił stałe populacje. Jednakże może 
się przemieszczać (przelatywać) na 
odległość nawet 1500 km, a to ozna-
cza, że znaczna część naszego kraju 
znajduje się w jego zasięgu, przynaj-
mniej przez część sezonu wegetacyj-
nego. 

Z kolei nicień – węgorek sosno-
wiec – pochodzący z Ameryki Pół-
nocnej, zawleczony do Portugalii 
i rozprzestrzeniający się na Półwy-
spie Iberyjskim, atakuje obecnie 
drzewa iglaste, głównie sosny, powo-
dując ich zamieranie.

„Epidemie” w świecie roślin, 
zwłaszcza uprawnych, mają też 
wpływ na życie ludzi. Dobitnym 
przykładem jest tu zaraza ziemniaka 
wywoływana przez organizm grzybo-
podobny – Phytophthora infestans. 
Choroba ta w połowie XIX wieku 
doprowadziła w Irlandii do głodowej 
śmierci miliona osób, była jednym 
z podstawowych powodów masowej 
emigracji Irlandczyków i zmniejsze-
nia się populacji Irlandii o 20 proc.

– Czy nowe agrofagi są bardziej 
groźne w porównaniu do tych, które 
znamy od lat?

– Nowe szkodniki, chwasty czy 
choroby niemal zawsze powodują 
znacznie większe szkody niż nawet 
spokrewnione z nimi gatunki, znane 
w danym rejonie od lat. Dzieje się tak 
z kilku powodów. Nowo zawleczony 
gatunek to nowy element dla ekosys-
temu – zaburza jego równowagę 
z powodu braku naturalnych wro-
gów, którzy mogliby utrzymać popu-
lację tego nowego gatunku na odpo-
wiednim poziomie. W początkowej 
fazie jego populacja rośnie zatem 
bardzo szybko, niejednokrotnie nie-

Bezpieczeństwo 
fi tosanitarne 
to podstawa
Dr Tomasz Kałuski, kierownik Centrum Badań 
Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych 
i Genetycznie Zmodyfi kowanych Instytutu Ochrony 
Roślin – PIB w Poznaniu, wyjaśnia dlaczego tak duże 
znaczenie ma bezpieczeństwo fi tosanitarne, z jakim 
ryzykiem w zakresie agrofagów musimy się liczyć 
i jakie czynniki wpływają na jego wzrost. 
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z podróży po całym świecie pamiątki 
w postaci sadzonek roślin, owoce, 
liście, nasiona, a wraz z nimi szkod-
niki, choroby i chwasty. W mieszka-
niach czy ogródkach chcemy umiesz-
czać niespotykane rośliny, kupujemy 
je więc na portalach aukcyjnych za 
granicą, a to również przyczynia się 
do zawlekania agrofagów. Niech jako 
przykład posłuży tutaj przypadek 

wspomnianego już wcześniej owada 
z rodzaju Anoplophora, który został 
zawleczony do Lombardii we Wło-
szech z jednym drzewkiem bonsai. 
Do dziś doprowadził do zniszczenia 
tysięcy drzew liściastych, a na jego 
eradykację wydano już miliony 
euro.

Rozmawiała: AW

zauważalnie, aż do osiągnięcia progu 
szkodliwości. Wówczas zaczynamy 
obserwować pierwsze uszkodzenia 
roślin, które trudno jest przypisać 
znanym nam gatunkom. W kolejnej 
fazie rozpoznajemy nowy gatunek 
i staramy się go unieszkodliwić 
poprzez eliminację ze środowiska, 
a w następnych etapach – jeśli to 
zawiedzie – poprzez zmniejszanie 
jego szkodliwości, wdrażając znane 
nam metody ochrony roślin. Jednak-
że na to potrzeba czasu i dużych 
środków finansowych dla naukow-
ców i instytucji państwowych prze-
prowadzających procedury zmierza-
jące do likwidacji ogniska pojawu 
agrofaga.

– W jaki sposób nowe agrofagi prze-
nikają do naszego środowiska?

– Mogą one przenikać na dwa 
sposoby: poprzez naturalne rozprze-
strzenianie się oraz przy udziale 
człowieka. W pierwszym przypadku 
zazwyczaj mamy czas na przygoto-
wanie się na pojaw tego organizmu, 
jednak nie mamy niemalże żadnych 
możliwości ograniczenia ryzyka.   

Najczęstszą drogą zawleczeń 
nowych agrofagów jest transport 
roślin oraz produktów pochodzenia 
roślinnego z obszarów występowania 
danego organizmu. Zwróćmy uwagę 
na wielkość światowej wymiany han-
dlowej, odległości, na jakie transpor-
tujemy towary w bardzo krótkim cza-
sie, oraz na globalne zmiany klimatu. 
Te czynniki w znacznym stopniu 
zwiększają ryzyko zawleczeń. Szcze-
gólne zagrożenie niosą ze sobą drew-
niane materiały opakowaniowe, 
w których wiele owadów może być 
transportowanych dookoła naszego 
globu. Kolejna kategoria towarów to 
rośliny do sadzenia – w żywych tkan-
kach mogą zostać zawleczone wiru-
sy, bakterie albo larwy owadów. Inną 
kategorią towarów są owoce – w ich 
tkankach szczególnie łatwo przenieść 
larwy owadów, ale i inne grupy orga-
nizmów. Ryzyko zwiększa także roz-
wój metod transportu towarów, które 
umożliwiają jeszcze szybsze prze-
mieszczanie ładunków. W ten sposób 
tworzone są korytarze, którymi nowe 
agrofagi mogą docierać na nowe 
obszary.

Zagrożenie niesie także turystyka 
oraz internetowy handel roślinami 
ozdobnymi. Turyści przywożą 

Jakie agrofagi mogą obecnie najbardziej zagrażać naszemu 
bezpieczeństwu fitosanitarnemu 

– subiektywny wybór dr. Tomasza Kałuskiego

1.  Bakteria Xylella fastidiosa i nicień węgorek sosnowiec; w przypadku obu gatun-
ków eradykacja, czyli całkowite usunięcie z danego obszaru, jest już praktycz-
nie niemożliwe. 

2.  Owady, których co najmniej część cyklu życiowego odbywa się w drzewie lub 
drewnie, kózki z Azji: Anoplophora chinensis oraz Anoplophora glabripennis, 
które już pojawiły się w kilku miejscach w Europie (żerują w wielu gatunkach 
drzew liściastych, powodując ich obumieranie). 

3. Owady zbliżające się do naszych granic: Agrilus anxius i Agrilus planipennis. 
Pierwszy z nich pochodzi z Ameryki Północnej, natomiast drugi z Azji. A. plani-
pennis jest szkodnikiem jesionów powodującym najpierw żółknięcie liści, ich 
opadanie, a finalnie obumieranie drzew. Z kolei A. anxius to owad atakujący 
brzozy. 

4. Popillia japonica to pochodzący z Japonii chrząszcz, który został zawleczony 
najpierw do USA, następnie na Azory, a od roku 2014 obserwowany jest 
w Rosji i Portugalii. Odłowiono go też w Holandii, w pobliżu lotniska Schiphol. 
Jest to typowy polifag, co oznacza, że może żerować na wielu gatunkach roślin 
(ponad 300). Zagraża wielu roślinom dziko rosnącym oraz drzewom i krzewom 
owocowym, takim jak: jabłonie, grusze, śliwy, maliny, jagody, winorośl, a także 
roślinom uprawnym, np. kukurydzy, obniżając znacząco plony. 

5. Chrząszcz Aromia bungii, natywny dla Chin, Półwyspu Koreańskiego, Tajwanu 
i Wietnamu, zawleczony do Włoch i Niemiec w 2012 r., jest agrofagiem wyrzą-
dzającym poważne szkody w uprawach wiśni, śliw, brzoskwiń i grusz. 

6. Kolejny owad zagrażający uprawom wielu gatunków warzyw (m.in. sałaty, kapu-
sty, kalafiora, papryki, ogórków, fasoli), owoców (m.in. cytrusów, truskawek, 
gruszek, jabłek, winorośli) i roślin uprawnych (m.in. rzepaku, kukurydzy, pszenicy, 
buraków) to Spodoptera frugiperda. Co prawda w dzisiejszych warunkach kli-
matycznych owad ten nie może się u nas zadomowić, jednakże może nalatywać 
w okresie wegetacyjnym z obszarów, gdzie zadomowić się może, wyrządzając 
dotkliwe szkody, zwłaszcza w południowych regionach kraju.
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Potencjał plonowania odmiany 
jest zaprogramowany przez 

hodowcę w genach, a jego realizacja 
odbywa się w odpowiednim środo-
wisku (interakcja genotypu i środo-
wiska), w warunkach optymalnej 
agrotechniki. Nowsze odmiany mają 
wyższy potencjał plonowania. Poza 
plennością wnoszą większą odpor-
ność na czynniki stresowe i inne 
ważne cechy agrotechniczne i użyt-
kowe. Dlatego przy zakupie nasion 
należy zwracać uwagę na rok reje-
stracji danej odmiany. Nasiona 
odmian nowszych są na ogół droż-
sze. Rolnicy wybierają do uprawy 
również odmiany starsze, tańsze 

i już sprawdzone w konkretnych 
warunkach środowiskowych.

W wyborze odmian kukurydzy do 
uprawy na ziarno podstawowe kryte-
ria to potencjał plonowania i odpo-
wiednia wczesność. Te cechy są sko-
relowane negatywnie, dlatego odmia-
ny wczesne, o niższej wilgotności 
ziarna, na ogół wykazują niższą plen-
ność w stosunku do odmian średniow-
czesnych i średniopóźnych. Porów-
nując wilgotność ziarna nowych 
odmian z wilgotnością ziarna odmian 
wzorcowych, określa się ich wcze-
sność i przypisuje się liczbę FAO. 
W warunkach polskich, wczesne 
odmiany mają liczbę FAO do 230, 

średniowczesne FAO 240–250, a śred-
niopóźne FAO 260–290.

 Przy wyborze odmian do uprawy 
na ziarno, zwraca się także uwagę na 
wymłacalność kolb, szybkie dosy-
chanie ziarna „na pniu” (cecha „dry 
down”). Bardzo ważnym kryterium 
oceny odmian do uprawy na ziarno 
jest ich odporność na wyleganie 
zarówno korzeniowe, i fuzaryjne, 
powodowane przez grzyby powodu-
jące zgnilizny łodyg. Z reguły odmia-
ny wcześniejsze wykazują większą 
skłonność do wylegania fuzaryjnego 
niż późniejsze. Szczególne znaczenie 
ma także tolerancja na fuzariozę kolb, 
gdyż grzyby zasiedlające kolby i ziar-

Bogata oferta nasion kukurydzy 

Czym kierować się 
przy wyborze odmian?

Wśród czynników wpływających na maksymalny plon kukurydzy 
wymienia się: dobór odmiany (w 30 proc.), zabiegi uprawowe (w 40 proc.), 
warunki klimatyczne (w 30 proc.). Rolnik ma wpływ w 100 proc. na 
pierwsze z dwóch wymienionych czynników. Warunki klimatyczne zależą 
od rolnika jedynie w 20 proc..



no produkują groźne dla zdrowia 
zwierząt i ludzi toksyny roślinne, 
czyli mikotoksyny. Najważniejsze 
z nich to deoksyniwalenol (DON), 
zearalenon i fumonizyny (B1 i B2). 
Przekroczenie normy zawartości 
mikotoksyn eliminuje ziarno kukury-
dzy z obrotu handlowego i z żywie-
nia zwierząt. 

Wczesny wigor jest bardzo ważną 
cechą odmian zarówno do uprawy na 
ziarno jak i na kiszonkę. Odmiany 
z cechą wczesnego wigoru kiełkują 
i rozwijają się nawet w warunkach 
chłodów wiosennych. Starsze odmia-
ny miały próg kiełkowania przy tem-
peraturze 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 syste-
mu korzeniowego, lepsze wykorzy-
stanie zasobów wody i składników 
pokarmowych, a w konsekwencji 
wyższe plony. 

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 proc.), zawartość suchej masy 
przy zbiorze w całych roślinach 
w przy zbiorze (około 32 proc.). Ta 
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. Do 
produkcji wysokoenergetycznej 
kiszonki są też rekomendowane naj-
lepsze odmiany ziarnowe. Umożli-
wiają one wytworzenie kiszonki 
o wyższym udziale suchej masy kolb 
i ziarna w całkowitym plonie suchej 
masy, a tym samym gwarantują wyż-
szą strawność kiszonki i lepsze wyni-
ki produkcyjne. 

Odmiany do uprawy na ziarno jak 
również na kiszonkę muszą wykazy-
wać tolerancję na najważniejsze cho-
roby – głownię guzowatą fuzariozy 
kolb i szkodniki, w szczególności na 
omacnicę prosowiankę. 

W wyborze odmian do uprawy na 
ziarno, 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 zębo-
kształtnego (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 rolę w produkcji biogazu, 
gdzie jest podstawowym surowcem. 
Do tego kierunku przydatne są odmia-
ny kiszonkowe, o możliwie najwyż-
szych plonach zielonej i suchej 
masy.

W wyborze odmian kukurydzy do uprawy 
na ziarno podstawowe kryteria to potencjał 
plonowania i odpowiednia wczesność. 
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Oferowane na polskim rynku 
odmiany kukurydzy są dostosowane 
do różnych kierunków użytkowania, 
kukurydza na ziarno i na kiszonkę 
z całych roślin i do rejonów uprawy 
zróżnicowanych pod względem 
warunków klimatycznych: odmiany 
wczesne – FAO do 220, odmiany śre-
dniowczesne – FAO 230–250 i odmia-
ny średniopóźne – FAO 260–290. 
Odmiany wczesne mogą być upra-
wiane w całym kraju, jednak koniecz-
ny jest ich wybór do mniej korzyst-
nych warunków termicznych, czyli 
do rejonów Polski Północnej (III rejon 
uprawy) i Polski Centralnej (II rejon 
uprawy). Odmiany średniowczesne 
mogą być uprawiane na dużym 
obszarze kraju, w rejonach Polski 
centralnej i południowej. Odmiany 
średniopóźne są przeznaczone do 
uprawy w najcieplejszych rejonach 
kraju, czyli w Polsce południowo-za-
chodniej i południowo-wschodniej 
(I rejon uprawy). W tym rejonie, 
w uprawie na ziarno, należy wybie-
rać również odmiany średniowcze-
sne, o liczbie FAO 240–250. Uprawa 
odmian o liczbie FAO wyższej niż 
270 może być w niektórych latach 
ryzykowna. W rejonie I można także 
uprawiać odmiany wczesne, jeśli jest 
to podyktowane względami organiza-

Krajowy Rejestr (stan na 31.12.2021) 
– wczesność i użytkowanie odmian kukurydzy

Liczba FAO Odmiana (użytkowanie wg. rejestracji)

Odmiany wczesne

190  na ziarno:  KB 1903

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

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

na kiszonkę:  ES Scorpion 

220

na ziarno:  ES Yakari, Kwintus,  Lokata, Mosso, Podium, Pumori, Smolik, 
Wiarus, 

na kiszonkę:  Pirro, SM Grot, SM Polonez, SM Jubilat (FAO 220-230), 
SM Sobieski

230

na ziarno:  Amavit, Dumka, ES Albatros, ES Cirrius, ES Fieldgold, ES 
Kongress, ES Palazzo, ES Seafox, ES Submarine, Florino, Kosynier, KWS 
Krogulec, KWS Vitellio, Obbelisic, RGT Alyxx, RGT Bernaxx, RGT 
Chromixx, RGT Exxon,  RGT Halifaxx, RGT Irenoxx, RGT Metropolixx, 
Smolitop, SY Werena,Tonacja, SM Jurand, SM Wawel

na kiszonkę:  Assano, Astardo, Fortop, Gaetano, KWS Salamandra, 
LG31250, LG31255, Ligato, Tipico, Keltico, LG31224, RGT Decitexx, 
SM Mieszko

na ziarno/kiszonkę:  Arturo, SM Pokusa, Damario, KWS Odorico 
(FAO230-240)

Odmiany średniowczesne

240

na ziarno:  Ambrosini, Casandro, ES Cockpit, ES Inventive, ES Meteorit, 
ES Perspective, ES Runway, ES Zorion, Henley, Janero, Joffrey, Kanonier, 
Konkurent, Kwarrado, KWS Iconico, LG 31272, Magento, Norico, Opcja, 
Perrero, PR39H32, Ricardinio, SM Hetman, SM Hubal, SY Glorius, SY 
Multitop, SY Pandoras, SY Rotango, SY Telias, ES Constelation (FAO 
240-250), ES Crossway, KWS Jaipur, P8834

na kiszonkę:  Agro Polis, Bilizi, Cyrano, Delici CS, Dynamite, ES 
Asteroid, ES Bond, ES Joker, ES Metronom, ES Palladium, Giancarlo, 
Inagua, Juhas, KOSMO230, LG30240, Odilo, Opoka, Prestoso, SM 
Finezja, SY Kardona, Touran, SM Prezent, SM Zawisza (FAO 240-250), 
ES Discover, ES Islander, Greatful, Recorder

na ziarno/kiszonkę: Benedictio KWS,  Figaro (FAO 240-250)

250

na ziarno:  Delitop,  ES Concord, ES Hemingway, ES Paroli, Farmezzo, 
Grigri CS, Kidemos, LG 30215, Milosz, P8134, P8329, P8400, Plantus, 
Sativo, Susetta, Keltikus (FAO 250-260), Farmpower, Inception, KWS 
Atrezzato, Tiguan

na kiszonkę:  Beatus, Brigado, Chicago, LG31280, MAS 20S, Rudesta, 
SM Boryna, SM Kurant, SM Podole, Vitras, Inspiro, SM Perseus, SM 
Varsovia

Odmiany średniopóźne

260

na ziarno:  Codigip, ES Bigday, ES Faraday, Farmumba, Farmurphy, 
Hardware, LG 30273,  P8821, Sibelio, SY Enigma, ES Winway

na kiszonkę:  Assunto, Bogoria, Clementeen, Codizouk, Danubio, 
DS1460C, Dublino, ES Fireball, ES Hattrick, Koneser, Kosmal, Physiker, 
Podlasiak, SM Ameca, SM Furman, Talentro, Classico, ES Broadway,ES 
Nottingham, Karismo

na ziarno/kiszonkę:  Ronaldinio

270
na ziarno:  P9400, Rosomak

na kiszonkę:  Kentos, Legion, SM Popis, Ułan

280
na ziarno:  DKC3623, P9027

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



cyjnymi, lub gdy po zbiorze kukury-
dzy wysiewa się pszenicę ozimą. 

Podstawą wyboru odmiany kuku-
rydzy jest Krajowy Rejestr prowadzo-
ny przez Centralny Ośrodek Badania 
Odmian Roślin Uprawnych (COBO-
RU). Przedmiotem wpisu do KR są 
najlepsze odmiany, sprawdzone pod 
względem wartości gospodarczej po 
dwóch latach urzędowych badań, 
wykazujące odrębność w stosunku 
do innych odmian, wyrównanie 
i trwałość, czyli powtarzalność cech.

Aktualnie, do Krajowego Rejestru 
jest wpisanych 207 odmian kukury-
dzy, w tym na ziarno 119 i na kiszon-
kę 81. Siedem odmian ma charakter 
ogólnoużytkowy. Wśród odmian wpi-
sanych do KR, 155 wyhodowano 

w firmach zagranicznych, a 52 pocho-
dzi z polskich hodowli, w tym 48 
z HR Smolice. Odmiany w KR 
wyszczególniono w załączonej tabeli 
według wczesności (liczba FAO) oraz 
kierunku użytkowania (ziarno, 
kiszonka). 

W dniu 15 lutego 2022, po posie-
dzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian 
Kukurydzy, dyrektor COBORU, pod-
jął postanowienie o wpisaniu do KR 
36 nowych odmian kukurydzy, w tym 
27 do uprawy na ziarno i 9 do upra-
wy na kiszonkę. Wykaz tych odmian 
znajduje się na stronie internetowej 
COBORU w zakładce „wydarzenia”.

Na polskim rynku ponadto znaj-
dują się nasiona odmian zarejestro-
wanych w innych krajach UE, z tzw. 
katalogu europejskiego (CCA), wyka-
zujących przydatność do uprawy 
w naszym kraju. Stanowią one uzu-
pełnienie bogatej oferty odmian 
z Krajowego Rejestru.

W wyborze odmian do różnych 
kierunków użytkowania szczególnie 
przydatne są wyniki porejestrowego 
doświadczalnictwa odmianowego 

(PDO). W tych doświadczeniach 
uczestniczą najnowsze odmiany wpi-
sane do KR, a wśród nich nieliczne 
odmiany z katalogu europejskiego 
(CCA), wybrane na podstawie 2-let-
nich wyników tzw. doświadczeń roz-
poznawczych.

Materiały źródłowe:
Lista odmian rolniczych wpisanych do 
krajowego rejestru w Polsce, COBORU, 
Słupia Wielka, 2021
Lista opisowa odmian roślin rolniczych 
2021 Kukurydza, Słupia Wielka, 2021

dr inż. Roman Warzecha
 Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin
-Państwowy Instytut Badawczy 

 Radzików

Odmiany do uprawy na ziarno jak również 
na kiszonkę muszą wykazywać tolerancję na 
najważniejsze choroby – głownię guzowatą 
fuzariozy kolb i szkodniki, w szczególności 
na omacnicę prosowiankę. 
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Duża ilość biomasy pozostawiona 
w glebie  powoduje też zwięk-

szenie banku zarodników grzybów 
z rodzaju Fusarium, co zagraża pora-
żeniem roślin kukurydzy chorobami 
– fuzariozą kolb i łodyg. W efekcie 
końcowym zwiększyć się może także 
zawartość substancji szkodliwych – 
mikotoksyn, wytwarzanych przez te 
grzyby.

Mikotoksyny – dzięki bardzo 
niskim stężeniom – były przez wiele 
lat niemal niemożliwe do wykrycia, 
natomiast dobrze widoczne były 
skutki ich działania – zatrucia, zacho-
rowania i upadki zwierząt, a w skraj-
nych przypadkach śmierci ludzi spo-
żywających skażone produkty.   
Choroby wywołane zatruciem – 
mikotoksykozy, występują w formie 
ostrej i łagodnej – najczęściej w posta-
ci łagodnej, dlatego też są trudniejsze 
do zaobserwowania i identyfikacji, 
jednak powodują wymierne straty 
finansowe. 

Znanych jest ponad 450 mikotok-
syn, spośród których poważne zagro-

żenie w naszych warunkach stanowi 
jedynie kilka z nich. Wynika to albo 
z ich szczególnie wysokiej toksycz-
ności lub powszechności występo-
wania w środowisku.

W Polsce ze względu na  warunki 
klimatyczne najważniejszymi z nich 
zarówno z powodu częstości wystę-
powania w kukurydzy, jak też wytwa-
rzanych dużych ilości oraz silnych 
właściwości toksycznych są:  deok-
syniwalenol (DON) i jego pochodne, 
zearalenon (ZEA, toksyna F-2) oraz  
fumonizyny (FUM). W ostatnich 
latach uwaga badaczy skierowała się 
także na tzw, mikotoksyny zamasko-
wane. Są to wymienione wyżej miko-
toksyny, związane przez rośliny 
w komórkach w formy nieszkodliwe 
dla roślin, lecz mogą być wchłaniane 
w układzie pokarmowym zwierząt 
i działać toksycznie. 

W ziarnie z krajów Europy Połu-
dniowej i Południowo-Wschodniej 
wykryto groźne aflatoksyny produ-
kowane przez grzyby z rodzaju Asper-
gillus, które do tej pory wykrywano 

w znacznie cieplejszych rejonach 
świata.

Oprócz mikotoksyn wytwarza-
nych w trakcie rozwoju roślin i grzy-
bów w warunkach polowych, po 
zbiorze w trakcie przechowywania 
mogą pojawić się  tzw. mikotoksyny 
magazynowe. Na skutek niewłaści-
wych warunków przechowywania 
mogą rozwijać się grzyby wytwarza-
jące  ochratoksynę, oraz może dalej 
wzrastać zawartości mikotoksyn 
fuzaryjnych.   

Budowa chemiczna i skutki dzia-
łania mikotoksyn są bardzo zróżnico-
wane, lecz spożycie każdej z nich 
powoduje ogólne osłabienie organi-
zmu i często wywołuje choroby nie-
zakaźne, zwane mikotoksykozami. 
Objawy działania mikotoksyn zależą 
od  gatunku zwierząt, ich wieku i ilo-
ści spożytej toksyny. Dlatego w Unii 
Europejskiej określono maksymalne 
dopuszczalne stężenia najważniej-
szych mikotoksyn w różnych pro-
duktach spożywczych i paszach. 
Zawartości te są zróżnicowane dla 

Sposoby redukcji zawartości 
mikotoksyn w kukurydzy
Powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce w ostatnich latach dynamicznie 
rośnie. Ocenia się, że w roku 2021 wyniosła ponad 1,7 miliona  hektarów. 
Tak duży areał uprawy tej rośliny powoduje szereg skutków, nie zawsze 
pożądanych. Z jednej strony zwiększa się produkcja ziarna i rośnie 
ilość kiszonki, lecz jednocześnie w glebie pozostaje coraz więcej resztek 
pożniwnych, na których zimują szkodniki, między innymi omacnica 
prosowianka.
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poszczególnych produktów, jak też 
gatunków i grup wiekowych zwierząt 
i dla człowieka.

Naturalne porażenia zarówno 
ziarna jak i kiszonki nie stanowiły 
dotychczas w warunkach Polski 
dużego zagrożenia.  Jednak co pewien 
czas występuje epidemiczne nasile-
nie  fuzariozy, a wówczas stężenie 
mikotoksyn może osiągnąć lub prze-
kroczyć dopuszczalne normy. Nawet 
jeśli normy skażenia nie są przekro-
czone, należy czynić starania, aby 
ograniczyć ilość toksyn w produk-
tach spożywczych. Należy pamiętać, 
że o ile same mikotoksyny nie są 
kumulowane w organizmie człowie-
ka lub zwierząt, to kumulują się 
szkodliwe efekty ich działania. Z tego 
też względu posiadanie podstawowej 
wiedzy dotyczącej mikotoksyn i grzy-
bów je wytwarzających jest sprawą 
bardzo ważną.

Największym problemem w Pol-
sce bywa wysoka zawartość DON. 
Takie sytuacje miały miejsce kilka-
krotnie w ciągu ostatnich lat. W roku 
2014 w ziarnie stwierdzano bardzo 
wysokie zawartości DON, a w roku 
2017 zarówno DON jak i ZEA. Ich 
obecność była w dużej mierze zależ-
na od lokalnych warunków meteoro-
logicznych i od uprawianej odmiany. 
Warunki meteorologiczne w 2017 r. 
– długotrwałe i intensywne deszcze 
– spowodowały w znacznej części 
plantacji bardzo duże opóźnienie 
zbiorów. W skrajnych przypadkach 
dokonywano ich zimą po zamarznię-
ciu pól. Analiza ziarna zebranego 
w roku 2018 na Mazowszu nie wyka-
zała przekroczeń normy dla żadnej 
z mikotoksyn. Zarówno DON jak ZEA 
i FUM wykryto na niskim poziomie. 
W latach 2019–2021 wykrywano 
wszystkie mikotoksyny, lecz jedynie 
w nielicznych przypadkach w ilo-
ściach przekraczających normy. 

W roku ubiegłym (2021) w Euro-
pie w ziarnie kukurydzy najczęściej 
wykrywano DON (w 65% badanych 
prób), fumonizyny (60%) zealralenon 
(49%) i T-2 toksynę (44%), co po 
uwzględnieniu częstości występowa-
nia i zawartości mikotoksyn wskazu-
je generalnie na średni stopień zagro-
żenia dla zwierząt, i konieczność 
dokładniejszego testowania surow-
ców do produkcji pasz.

Równie ważne jak informacje 
o samych mikotoksynach, jest pozna-

nie sposobów zapobiegania ich two-
rzeniu się lub ograniczaniu ich 
występowania. 

Sposoby ograniczenia 
zawartości mikotoksyn

Zgodnie z zasadą lekarską Hipo-
kratesa „lepiej zapobiegać niż leczyć”, 
najlepszym sposobem ochrony przed 
skażeniem jest niedopuszczenie do 
porażenia roślin grzybami, 
a w następstwie tego do skażenia go 
mikotoksynami. Najlepszy efekt daje 
połączone zastosowanie kilku 
metod. 

Zarodniki Fusarium zasiedlają 
glebę, skąd infekują rośliny w róż-
nych stadiach rozwoju. W pierwszym 
rzędzie powinno się więc stosować 
prawidłową agrotechnikę, przede 
wszystkim prawidłowe zmianowa-

nie, które zmniejsza ilość zarodni-
ków grzybów w glebie. Ze względu 
na wzrastającą powierzchnię uprawy 
kukurydzy może to być trudne do 
wykonania, gdyż istnieje tendencja 
do prowadzenia uprawy w monokul-
turze. W sytuacji wieloletniej uprawy 
w jednym miejscu co roku zwiększa 
się ilość zarodników grzybów w gle-
bie i w następstwie poziom fuzarioz. 
Przy zmianowaniu należy pamiętać 
o unikaniu wysiewu zbóż po kukury-
dzy, ponieważ zboża są również bar-
dzo podatne na fuzariozę. Zaleca się 
co najmniej 2-letni okres przerwy 
w uprawie kukurydzy na jednym sta-
nowisku.

Dokładne rozdrobnienie i przy-
oranie resztek roślinnych może zde-
cydowanie zmniejszyć ilość grzybów 
w glebie, zmniejsza ilość resztek 

Maksymalne dopuszczalne stężenia deoksyniwalenolu (DON), zearalenonu 
(ZEA), fumonizyn (FUM), aflat oksyny B1 (AFLA) i (sumy aflatoksyn)  i ochratok-
syny A (OTA)  w ziarnie kukurydzy i wybranych  produktach (EC) Nr 1126/2007

Środki spożywcze DON 
[μg/kg]

  ZEA
[μg/kg]

FUM
[μg/kg]

AFLA
[μg/kg]

OTA
[μg/kg]

Nieprzetworzona kukurydza, z wy-
jątkiem nieprzetworzonej kukurydzy 
przeznaczonej do mielenia na mokro 

1 750 350 4 000 5 (10) 5

Kukurydza przeznaczona do bezpośred-
niego spożycia przez ludzi, przekąski 
kukurydziane i płatki śniadaniowe na 
bazie kukurydzy

750 100 1 000 2 (4) 3

Przetworzona żywność na bazie ku-
kurydzy oraz żywność dla niemowląt 
i małych dzieci 

200 20 200 0,1 0,5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustala-
jące  najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spo-
żywczych i Rozporządzenie Komisji (EC) Nr 1126/2007 ustanawiające maksymalne 
poziomy  toksyn Fusarium w zbożach i produktach zbożowych z dnia 28 września 
2007 r.

Kolba uszkodzona i porażona przez Fusarium.
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będących podłożem dla rozwijają-
cych się grzybów.  Pozwala to jedno-
cześnie na pozbycie się szkodnika – 
omacnicy prosowianki, która jest 
również czynnikiem sprzyjającym 
rozwojowi grzybów

Ważnym czynnikiem jest dobór 
odmiany. Nie uzyskano do chwili 
obecnej odmiany w pełni odpornej 
na tego patogena, jednak wiele 
nowych odmian charakteryzują się 
podwyższoną odpornością na fuza-
riozę. Warto zapoznać się z informa-
cjami producenta dotyczącymi 
odporności oferowanych odmian na 
fuzariozę. 

Generalnie ziarno odmian naj-
wcześniejszych zawiera mniej miko-
toksyn, a średnio-późnych i późnych 
zawiera ich najwięcej. Wynika to 
z faktu wydłużenia okresu wegetacji 
odmian późniejszych, co z kolei 
umożliwia grzybom wyprodukowa-
nie większej ilości mikotoksyn.

Kolejnym elementem jest siew 
nasion. Kukurydzę należy siać 
w dobrze ogrzaną glebę, co sprzyja 
szybkiemu wzrostowi, rośliny są sil-
niejsze a przez to odporniejsze na 
atak patogenów.

Nawożenie roślin ma również 
duży wpływ na zdrowotność roślin, 
a pośrednio na zawartość mikotoksyn. 
Azot jest z jednej strony czynnikiem 
plonotwórczym, lecz jednocześnie 
zmniejsza odporność roślin na choro-
by. Stosowanie szybko działających 
nawozów azotowych w dawkach 
powyżej 150 kg/ha może zwiększyć 
ryzyko porażenia przez fuzariozy.

Czynnikiem zwiększającym pora-
żenie fuzariozą i zawartość mikotok-
syn są uszkodzenia rosnących roślin, 
głównie przez omacnicę prosowian-
kę. Podczas żerowania młode gąsie-
nice wgryzając się w roślinę uszka-
dzają zarówno łodygi jak i kolby, 
a poprzez uszkodzenia bardzo szyb-
ko wnikają grzyby. Dlatego też zwal-
czanie omacnicy powoduje, oprócz 
podniesienia plonu, również popra-
wę jego jakości. Na rynku  dostępne 
są również biologiczne środki zwal-
czania omacnicy zawierające kru-
szynka – muchówki, która składa jaja 
w jajach omacnicy i ogranicza ilość 
omacnicy oraz rolnic w kolbach 
kukurydzy. Preparaty dostępne są 
w formie zawieszek na rośliny lub 
kulek do rozkładania lub rozrzucania 
w międzyrzędziach. Prawidłowe 

zastosowanie preparatów biologicz-
nych – w momencie pojawu pierw-
szych owadów w łanie, oraz powtó-
rzenie zabiegu po 7–10 dniach może 
efektywnie ograniczyć liczbę owa-
dów. Nietypowy przebieg warunków 
pogodowych zaburzający rozwój 
omacnicy może zmniejszyć skutecz-
ność preparatów.

Zastosowanie fungicydów 
w uprawie integrowanej jest zawsze 
ostatecznością. Dodatkowo ze wzglę-
du na szybki wzrost i dużą wysokość 
rośliny, w większości gospodarstw 
możliwe jest zastosowanie oprysków 
do ok. 80 cm wysokości, bez stoso-
wania specjalistycznego i bardzo 
kosztownego sprzętu. Do ochrony 
i zwalczania fuzariozy stosuje się 
Retengo Plus 183 SE, który zawiera 
dwie substancje aktywne: piraklo-
strobinę i epoksykonazol.  Oprócz 
fuzariozy zwalcza on inne ważne 

choroby grzybowe kukurydzy: żółtą 
plamistość liści kukurydzy (Septo-
sphaeria turcica), drobną plamistość 
liści kukurydzy (Kabatiella zeae) 
i rdzę kukurydzy (Puccinia sorghi). 
Drugim preparatem przeciwgrzybo-
wym ograniczającym fuzariozę jest 
Quilt Xcel 263,8 SE. Stosowanie tych 
środków wymaga jednak drogich 
specjalistycznych opryskiwaczy 
umożliwiających pracę w wysokim 
łanie, i nie zawsze jest ekonomicznie 
opłacalne.

Zbiory kukurydzy odbywają się 
najpóźniej ze wszystkich zbóż, a naj-
więcej mikotoksyn jest wytwarza-
nych jest właśnie w późnych sta-
diach rozwoju, często już po osią-
gnięciu dojrzałości ziarna. Możliwie 
wczesny zbiór ziarna jest kolejnym 
elementem ograniczającym wytwa-
rzanie mikotoksyn. Zbiór należy pro-
wadzić przy możliwe niskiej wilgot-
ności ziarna, co może stanowić pro-
blem – opóźnienie zbioru zainfeko-
wanego i wilgotnego ziarna może 

prowadzić do znacznego zwiększenia 
zawartości mikotoksyn. 

Zapobieganie gromadzeniu 
się mikotoksyn w ziarnie 
w czasie przechowywania

Dosuszenie zebranego ziarna do 
wilgotności poniżej 15% zapobiega 
zarówno rozwojowi grzybów przenie-
sionych z pola, jak też pojawieniu się 
grzybów magazynowych, wytwarzają-
cych inne toksyny (np. ochratoksynę). 
Dlatego powinno się wcześniej zabez-
pieczyć możliwość niezwłocznego 
dosuszenia zebranego wilgotnego 
ziarna do poziomu wilgotności zale-
canego przy przechowywaniu. W trak-
cie magazynowania, jeśli jest taka 
możliwość, należy wietrzyć ziarno 
przez obieg powietrza, aby utrzymać 
jednolitą temperaturę w całym 
pomieszczeniu. Należy regularnie 
dokonywać pomiarów wilgotności 

i temperatury ziarna, a w przypadku 
wzrostu temperatury należy oddzielić 
widocznie zainfekowane partie ziarna 
i przesłać próbki do analizy. W czasie 
przechowywania w niewłaściwych 
warunkach ziarno może zostać pora-
żone przez grzyby z rodzaju Aspergil-
lus i Penicilliumm produkujące OTA. 

Mikotoksyn nie można się zupeł-
nie ustrzec, jednak można bardzo 
mocno ograniczyć ich obecność 
poprzez odpowiednie postępowanie. 
Należy nieustannie monitorować 
czynniki powodujące ich zwiększa-
nie i odpowiednio wcześnie na nie 
reagować.

Uzyskanie zdrowego, wysokiej 
jakości ziarna zarówno do celów kon-
sumpcyjnych jak i paszowych jest 
możliwe tylko jeżeli zostaną zastoso-
wane zasady dobrej praktyki rolniczej 
w całym łańcuchu produkcyjnym.

dr Piotr Ochodzki
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji 

Roślin-Państwowy Instytut Badaw-
czy w Radzikowie

Mikotoksyn nie można się zupełnie ustrzec, jednak 
można bardzo mocno ograniczyć ich obecność 
poprzez odpowiednie postępowanie.
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Najwięcej soi uprawia się w USA, 
Brazylii, Argentynie i Indiach. 

W Polsce zaledwie 20 tys. ha, choć  
z wyraźną tendencją rosnącą w kolej-
nych latach. Nasiona soi cenione są za 
wysoką zawartość (35–40 proc.) 
i jakość białka, o bardzo korzystnym 
dla ludzi i zwierząt składzie amino-
kwasowym. To sprawia iż poekstrak-
cyjna śruta sojowa jest głównym kom-
ponentem białkowym pasz treści-
wych, zaś nasiona cennym surowcem 
dla przemysłu spożywczego. Wyko-
rzystywane są w dietach wegetariań-
skich, m.in. jako substytut różnorod-
nych potraw, przypominających 
wyglądem i smakiem mięso  wieprzo-
we, wołowe lub drobiowe. Nasiona 
zawierają także przeciętnie 20 proc. 
wartościowego oleju, z wysoką zawar-
tością pożądanych kwasów nienasy-
conych. Poza tym są bogatym źródłem 

lecytyny, witamin i składników mine-
ralnych. Dawniej soja w krajach Dale-
kiego Wschodu (Japonii, Chinach), 
skąd się wywodzi uważana była za 
„świętą”, z uwagi na fakt, że żadna 
inna roślina nie zawierała tylu cen-
nych składników pokarmowych. Jej 
„świętość” obrazowano także stwier-
dzeniem, iż gdyby wszystkie rośliny 
i zwierzęta na globie ziemskim wygi-
nęły, a pozostało 5 błogosławionych 
roślin (obok soi także pszenica, ryż, 
proso i sorgo), ludzkość by przeżyła. 
Nasiona soi dostarczałyby bowiem 
życiodajnego białka i tłuszczu (oleju), 
zaś rośliny zbożowe  energetycznej 
skrobi.

Wymagania klimatyczne 
i glebowe

Soja jest rośliną dnia krótkiego, 
dojrzewa u nas we wrześniu (wcze-

śniejsze odmiany) lub październiku 
(późniejsze), poza tym ma duże 
wymagania termiczne oraz umiarko-
wane wodne. Dłuższe okresy ze śred-
nią temperaturą powietrza poniżej 
15o C wydłużają wschody i mogą 
powodować wypadanie roślin, zaś 
w późniejszym okresie ograniczają 
wzrost i tworzenie organów genera-
tywnych (zawiązków kwiatowych, 
strąków i nasion). Również zbyt wyso-
kie temperatury (> 30o C) i długotrwa-
ła susza, zakłócają przebieg wegetacji, 
powodują gorsze wiązanie  kwiatów, 
strąków i „drobnienie” nasion. Soja  
jest natomiast umiarkowanie odporna 
na okresowe niedobory wody, co 
wynika z dość głębokiego  korzenia 
palowego oraz omszonych liści i strą-
ków, ograniczających transpirację.

Soja nie ma zbyt dużych wymagań 
glebowych, choć gleba powinna być 

Soja – święta roślina 
Dalekiego Wschodu
Soja jest jedną z najstarszych i najważniejszych roślin uprawnych w skali 
światowej (ponad 125 mln ha). Dzięki wszechstronnemu wykorzystaniu 
(na cele pastewne, spożywcze i przemysłowe), zajmuje pierwsze miejsce 
w świecie pod względem powierzchni uprawy roślin strączkowych, zaś  
czwarte po głównych roślinach zbożowych (pszenicy, kukurydzy i ryżu). 
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w dobrej kulturze, strukturalna, 
z optymalnym pH (w zakresie 6–7) 
oraz co najmniej średnią zasobnością 
w podstawowe składniki pokarmowe 
(P, K, Mg). Szczególnie niewskazane 
są gleby kwaśne, gdyż grozi to zakłó-
ceniem symbiozy bakterii brodawko-
wych z rośliną i wiązania azotu 
atmosferycznego. Należy też unikać 
jej uprawy na glebach zwięzłych, zim-
nych, zaskorupiających się. Na ogół 
im lepsze warunki glebowe (klasy 
bonitacyjne I–IIIa), tym można liczyć 
na większe plony, choć bywa także 
z powodzeniem uprawiana na słab-
szych glebach, kompleksu żytniego 
bardzo dobrego i dobrego, klas bonita-
cyjnych IVa i b. Powinna być wów-
czas uprawiana w lepszych stanowi-
skach. 

Przedplon i uprawa roli
Najlepszym przedplonem dla soi, 

podobnie jak dla innych roślin strącz-
kowych, są udane zboża, choć na 
słabszych glebach lepsze powinny 
być rośliny okopowe, zwłaszcza ziem-
niaki. Niewskazana jest natomiast jej 

uprawa po kukurydzy, ze względu na 
pozostałości niektórych substancji 
aktywnych herbicydów. Soja pozosta-
wia bardzo dobre stanowisko dla 
roślin następczych, zwłaszcza pszeni-
cy ozimej oraz zbóż jarych, w tym 
kukurydzy, gdyż pozostawia w reszt-
kach pożniwnych do 100 kg/ha N oraz 
znaczne ilości substancji organicznej. 
Jednak z tego względu, po udanej soi, 
problematyczny może być zasiew 
jęczmienia browarnego, który reaguje 
nadmiernym wzrostem zawartości 
białka w ziarnie.

Wiosną, gdy gleba obeschnie, rolę 
należy zawłókować, a następnie przed 
kolejnymi uprawkami  (broną, kulty-
watorem, bądź agregatem), wysiać 
niezbędną dawkę nawozów P, K, Mg 
i S, oczywiście jeśli nie wniesiono ich 

wcześniej (pod orkę zimową). Rolę 
przed wysiewem nasion należy 
w miarę płytko wzruszyć (do 5 cm, 
w zależności od zwięzłości gleby i jej 
wilgotności), by następnie podczas 
wysiewu „położyć” nasiona na nie-
spulchnionej warstwie gleby. Dzięki 
temu  można liczyć na prawidłowy 
podsiąk kapilarny wody do wysia-
nych nasion oraz ich prawidłowe 
kiełkowanie i wschody. Na lżejszej, 
nazbyt spulchnionej i przesuszonej 
glebie, celowe może być użycie po 
wysiewie nasion wału, po czym wzru-
szenie wierzchniej warstwy lekką 
broną. Zabieg ten zapewni dostęp 
tlenu dla wysianych nasion, przerwie 
bezproduktywne parowanie wody 
z głębszych warstw i poprawi właści-
wości cieplne gleby. 

Na dobrych glebach 
i stanowiskach obsadę roślin 
soi można obniżyć

Niezmiernie ważna jest właściwa 
obsada roślin w przeliczeniu na 1 m2 
i związana z tym norma wysiewu 
w kg/ha. Przy zbyt gęstym wysiewie, 

rośliny słabiej się rozrastają (rozgałę-
ziają), wiążą strąki wyłącznie na 
pędzie głównym w środkowej i górnej 
części, poza tym mogą wylegać.

Z kolei przy zbyt rzadkim rozsta-
wie, w przypadku niektórych odmian, 
strąki zawiązują się także w dolnej 
części rośliny, tuż nad ziemią. Może 
to skutkować ich przecinaniem pod-
czas kombajnowego zbioru i stratami 
nasion. Firmy nasienne, w zależności 
od odmiany, zalecają obsadę w dość 
szerokich granicach, od 55 do 75 
nasion/m2. Wydaje się jednak, iż na 
lepszych glebach i stanowiskach, przy 
optymalnym terminie siewu (z reguły 
przełom kwietnia i maja) i sprzyjają-
cych warunkach do kiełkowania 
i wschodów, normę wysiewu można 
istotnie obniżyć, nawet o 20–30 proc., 

a więc w zakresie 45–60 nasion na m2. 
Biorąc pod uwagę szerokość między-
rzędzi, za optymalną można przyjąć 
15–25 cm, choć równie dobre mogą 
się okazać szersze, 40–45 cm. Tak sze-
roka rozstawa umożliwia prace pielę-
gnacyjne w międzyrzędziach w począt-
kowym okresie wegetacji soi. Przy 
punktowym wysiewie, nasiona w rzę-
dzie powinny być rozmieszczone, co 
3–10 cm, w zależności od szerokości 
międzyrzędzi. Przy 15 cm międzyrzę-
dziach – przeciętnie co 10 cm, zaś 
przy 40–45 cm – co 3–4 cm w rzędzie. 
Wówczas, biorąc pod uwagę zaplano-
waną obsadę oraz znając masę 1000 
nasion, możemy ustalić ich normę 
wysiewu w kg/ha.

Szczepienie nasion nitraginą 
nie zawsze skuteczne

Przed pierwszym wysiewem 
nasion soi na danym polu, należy je 
zaszczepić szczepionką bakteryjną – 
nitraginą, bądź inną, zawierającą 
aktywne bakterie brodawkowe, wią-
żące wolny azot z powietrza. Przy 
zakupie kwalifikowanego materiału 
siewnego (np. z firmy Saatbau), jest 
on najczęściej zaszczepiony odpo-
wiednią rasą bakterii, specyficznych 
dla soi. Przy wysiewie własnych 
nasion lub pozyskanych od sąsiada, 
trzeba to zrobić we własnym zakresie, 
krótko przed wysiewem, a przy tym 
co najmniej po 1–2 dniach od zapra-
wienia nasion zaprawą fungicydową. 
Należy przy tym pamiętać, by wyko-
nywać tę  czynność w miejscu zacie-
nionym, a nie przy bezpośrednim 
oddziaływaniu promieni słonecz-
nych. Ważne jest też,  by szczepionka 
dobrze pokryła nasiona, ściśle według 
załączonej instrukcji. Istotna może też 
być jakość szczepionki, a więc jej 
zakup ze sprawdzonej (polecanej 
przez doradców) firmy. Często jednak 
dopiero po kolejnym wysiewie nasion 
soi na danym polu, obserwuje się pra-
widłowe (w większej skali i aktywno-
ści) tworzenie brodawek na korze-
niach i związaną z tym symbiozę bak-
terii z rośliną. Duży wpływ na tworze-
nie brodawek, jak wcześniej wspo-
mniano, wywiera optymalny dla bak-
terii odczyn gleby.

Nawożenie mineralne 
zależne od zasobności gleby

Soja w przeliczeniu na 1 t nasion 
pobiera przeciętnie z gleby 30–50 kg 

Soja pozostawia bardzo dobre stanowisko dla 
roślin następczych, zwłaszcza pszenicy ozimej oraz 
zbóż jarych, w tym kukurydzy, gdyż pozostawia 
w resztkach pożniwnych do 100 kg/ha N oraz 
znaczne ilości substancji organicznej.
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N (reszta w wyniku symbiozy bakterii 
z rośliną), bądź 70–80 kg N (jeśli sym-
bioza nie zachodzi, bądź w niewiel-
kim stopniu), 18 kg P2O5, 38 kg K2O, 
16 kg MgO i 8 kg SO3. Niezbędne 
w nawożeniu, są też mikroelementy, 
głównie bor, mangan (przy pH gleby 
powyżej 6,5) oraz molibden (przy pH 
gleby poniżej 6,5). Przy wysokiej 
zasobności gleby w poszczególne 
składniki można zrezygnować z nawo-
żenia lub ograniczyć je do symbolicz-
nych dawek. W przypadku średniej 
zasobności gleby wskazany byłby 
jesienny wysiew (pod orkę zimową) 
50–70 kg P2O5 oraz 100–120 kg K2O, 
zaś wiosną (przed pierwszymi upraw-
kami) 150 kg kizerytu lub podobne 
ilości doglebowej formy siarczanu 
magnezu lub nawozu MagSul. Na 
glebach z niską zasobnością, dawki te 

należałoby zwiększyć, przeciętnie  
o 30 proc. 

Bardziej skomplikowane, a zara-
zem niezmiernie ważne, jest umiejęt-
ne nawożenie soi azotem, który często 
w decydującym stopniu wpływa na 
plony nasion. Zbyt wysoka jego zawar-
tość w glebie, hamuje tworzenie bro-
dawek na korzeniach, co ogranicza 
współżycie bakterii z rośliną i wiąza-
nie azotu atmosferycznego. Głównie 
z tego powodu nie zaleca się przed-
siewnego stosowania tego składnika, 
a jeśli tak (na słabszych glebach i sta-
nowiskach), to w niewielkich daw-
kach (do 30 kg/ha N). Następnie nale-
ży obserwować tworzenie brodawek 
na korzeniach i ewentualne sympto-
my niedoboru N (jasnozielony kolor 
liści, poczynając od dolnych – star-
szych). W przypadku widocznych 

objawów niedoboru, należy wysiać do 
50 kg/ha N, najlepiej w postaci saletry 
amonowej (do 150 kg/ha), mając na 
uwadze fakt, iż w największym stop-
niu niedobór azotu oddziałuje nega-
tywnie na plony w okresie tworzenia 
organów generatywnych (pąków 
kwiatowych, strąków i nasion). Stąd 
zwykle dopiero w okresie pąkowania 
lub początku kwitnienia zaleca się 
wysiew do 50 kg/ha N, bądź do 30 kg, 
jeśli wysiany był wcześniej. Ma to 
uzasadnienie także z tego powodu, iż 
w tym lub nieco późniejszym okresie, 
znacznie maleje aktywność  wiązania 
azotu przez bakterie. 

Celowe jest także dolistne 
dokarmianie soi

Azot, magnez, siarkę i mikroele-
menty można też stosować dolistnie, 
dwukrotnie w okresie wegetacji soi, 
pierwszy raz na 10–14 dni przed 
pąkowaniem, a następnie w tej fazie. 
Szkodliwe może być natomiast dokar-
mianie dolistne w okresie kwitnienia 
soi. Azot powinien być stosowany 
w formie mocznika (stężenie do 
5 proc.), zaś magnez i siarka w formie 
jedno- (w stężeniu do 3 proc.) lub 
7-wodnego (do 5 proc.) siarczanu 
magnezu. Z kolei mikroelementy 
w dawce (w dwóch opryskach w prze-
liczeniu na 1 ha) do 150 g boru (B), do 
300 g manganu (Mn) i do 12 g molib-
denu (Mo). W niektórych opracowa-
niach można się spotkać z zalece-
niem, by nie stosować dolistnie boru, 
a niekiedy także innych mikroele-
mentów na plantacjach soi, gdyż 
negatywnie oddziałują na brodawko-
wanie i aktywność bakterii. W dwu-
letnich badaniach polowych, dotyczą-
cych tego zagadnienia, uzyskaliśmy 
pozytywne wyniki z dokarmianiem 
dolistnym soi, zwłaszcza borem. Nie-
mniej warto ten dylemat rozstrzygnąć 
na własnej plantacji, wykonując prób-
ny oprysk na niewielkiej powierzch-
ni, zaś pozostałą pozostawić bez 
dokarmiania dolistnego. Wówczas 
w kolejnym roku, z pełną świadomo-
ścią można podjąć decyzję o celowo-
ści stosowania mikroelementów 
w zasiewach soi, zwłaszcza boru. 

prof. dr hab. Czesław Szewczuk  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr inż. Marzena Tomaszewska  
Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Chełmie

Zbyt wysoka zawartość azotu w glebie, hamuje 
tworzenie brodawek na korzeniach, co ogranicza 
współżycie bakterii z rośliną i wiązanie azotu 
atmosferycznego. 
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Jednak czynniki zewnętrzne, takie 
jak utrzymujące się na rynkach 

światowych względnie wysokie ceny 
soi i śruty sojowej, stałe zapotrzebo-
wanie na soję i nowelizacja Ustawy 
o paszach, w której mowa jest o zaka-
zie wytwarzania i wprowadzania do 
obrotu oraz stosowania w żywieniu 
zwierząt pasz genetycznie zmodyfiko-
wanych oraz organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych przeznaczonych 
do użytku paszowego przemówiły za 
tym, aby wzrost zainteresowania 
uprawą tego gatunku stał się coraz 
większy. Nie tylko czynniki zewnętrz-
ne, ale także czynniki wewnętrzne 
sprzyjają rozwojowi uprawy tej rośli-
ny. Do tych czynników zaliczamy 
między innymi poszerzenie się oferty 
odmianowej o odmiany z hodowli 
polskiej, program zazielenienia, 
w ramach którego możemy siać rośli-
ny bobowate grubonasienne, w tym 
soję, dopłaty do uprawy roślin bobo-
watych oraz dopłaty do materiału 
siewnego, jak również zwiększenie 

produkcji kwalifikowanego materiału 
siewnego.

Wg danych PIORIN, w roku 2013 
było 597 ha kwalifikowanych plantacji 
nasiennych soi, w roku 2014 powierzch-
nia ta zwiększyła się do ponad 2000 
ha, zaś w roku 2015 powierzchnia ta 
wynosiła już 4164 ha.

Czym jest ta soja, której 
areał uprawy w Polsce tak 
szybko wzrasta?

To roślina o unikalnym składzie 
chemicznym nasion. W suchej masie 
zawiera jednocześnie dwa bardzo 
ważne składniki białko (33–45 proc.) 
i tłuszcz (18–22 proc.) oraz włókno 
surowe (4–5 proc.), popiół (około 
6 proc.), bezazotowe związki wycią-
gowe (26–34 proc.), lecytynę tłuszczu 
(1,5–2,5 proc.) oraz izoflawony (427–
2743 μg/g). Dzięki temu znajduje sze-
rokie zastosowanie w żywieniu zwie-
rząt oraz jest surowcem dla wielu 
gałęzi przemysłu. Oprócz tego upra-
wa soi w gospodarstwie może przy-

nieść wiele innych korzyści, jak na 
przykład wzbogacenie płodozmianu, 
użyźnienie gleby, poprawienie struk-
tury gleby, dzięki temu że współżyje 
z bakteriami brodawkowymi gatunku 
Bradyrhizobium japonicum, które 
wiążą wolny azot z powietrza i dostar-
czają dla soi średnio około 100 kg N/
ha, ograniczając tym samym wydatki 
na nawozy azotowe. Uprawa soi 
powoduje redukcję chorób i szkodni-
ków występujących na zbożach i rze-
paku. Soja jest również proekologicz-
na, choroby i szkodniki nie wyrządza-
ją jej szkód więc nie wymaga kosztow-
nej chemicznej ochrony.

Ponieważ jest to gatunek jeszcze 
raczkujący w Polsce, to mam nadzieję, 
że za kilka lat soja, podobnie jak rów-
nież ciepłolubna kukurydza, będzie 
w Polsce uprawiana na dużą skalę, 
tylko trzeba opracować nowoczesną 
i dostosowaną do warunków Polski 
technologię uprawy konwencjonal-
nych odmian soi i wdrożyć ją do prak-
tyki rolniczej.

Z polskich pól
Alternatywa dla importowanej 
poekstrakcyjnej śruty sojowej

Z polskich pól
Alternatywa dla importowanej 
poekstrakcyjnej śruty sojowej

Obecnie soja jest jedną z najważniejszych roślin białkowych na świecie, 
której uprawa systematycznie wzrasta. Do czołowych producentów, 
a równocześnie eksporterów należą Stany Zjednoczone, Brazylia 
i Argentyna. W Polsce do roku 2012 areał uprawy soi był nieznaczny, 
wręcz symboliczny.
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Agrotechnika soi jest prosta i mało 
kosztowna ale wymaga staranności 
i nauczenia się jej, ponieważ podczas 
uprawy jest kilka punktów krytycz-
nych, w których popełnione błędy 
wyraźnie przekładają się na wielkość 
plonu.

W niniejszym artykule obok 
danych z literatury podam Państwu 
własne spostrzeżenia z prowadzo-
nych badań polowych.

Wymagania termiczne 
i glebowe

Soja, tak samo jak wspomniana 
wcześniej kukurydza, jest rośliną cie-
płolubną o krótkim okresie wegetacji. 
Do prawidłowego wzrostu i rozwoju 
potrzebuje sumy temperatur w prze-
dziale 2000–3000°C. Dobre kiełkowa-
nie i równomierne wschody osiągnie-
my wówczas, gdy będziemy ją siać 
w nagrzaną glebę o temperaturze wyż-
szej niż siew kukurydzy. Temperatura 
gleby do siewu soi powinna oscylo-
wać na  poziomie 10o C, zaś tempera-

tura powietrza powinna być o 5o C 

wyższa. Optymalny termin siewu 
przypada pod koniec III dekady kwiet-
nia i początek I dekady maja. Nasiona 
wysiane zbyt wcześnie do niedogrza-
nej gleby nie kiełkują, butwieją i giną. 
Z obserwacji przeprowadzanych 
w różnych regionach Polski wynika, 
że soja może być uszkadzana przez 
wiosenne przymrozki, kiedy znajduje 
się w fazie liścieni, a przymrozek jest 
wyższy niż -4o C. W okresie intensyw-
nego wzrostu soja potrzebuje dzien-
nych temperatur rzędu 20–25o C, zaś 
w okresie dojrzewania temperatura 
nie powinna być mniejsza niż 13o C.

Do uprawy soi potrzebujemy gleby 
znajdującej się w dobrej kulturze, 
przewiewnej i zasobnej w składniki 
pokarmowe oraz wodę gruntową. Naj-
odpowiedniejszym kompleksem do 
siewu jest kompleks pszenny bardzo 
dobry i dobry oraz żytni dobry. Siew 
soi na słabszym kompleksie jest 

dopuszczalny, ale plon jest silnie uza-
leżniony od ilości opadów. Soja bar-
dzo źle znosi niskie pH gleby, które 
wpływa na proces brodawkowania, 
poprzez nadmierną koncentrację 
jonów glinu, manganu oraz deficyt 
jonów wapnia i fosforu. Optymalny 
dla tej uprawy odczyn gleby wynosi 
6,3–6,5.

Przedplon
Najlepszym przedplonem dla soi 

są zboża, które pozostawiają po sobie 
stanowisko wolne od uciążliwych 
chwastów i są  niezbyt zasobne w azot. 
Dobrym przedplonem jest również 
kukurydza, na której nie zastosowano 
herbicydów zawierających substancję 
aktywną mezotrion (pozostałości 

w glebie hamują wzrost soi) ponieważ 
przyorana słoma rozluźnia glebę 
i przy swojej dużej suchej masie 
zawiera znaczne ilości składników 
pokarmowych.  Nie należy uprawiać 
soi po rzepaku z uwagi na ryzyko 
wystąpienia zgnilizny twardzikowej. 
Również stanowiska bogate w azot, 
nawożone obornikiem i gnojowicą są 
nieodpowiednie do uprawy soi ze 
względu na słabe brodawkowanie, 
wybujałość i wyleganie roślin.

Uprawa gleby
Po zbiorze przedplonu, którym 

były zboża należy wykonać pełny 
zestaw uprawek pożniwnych, a przed 
zimą orkę na głębokość 25 cm. Jeżeli 
przedplonem była kukurydza, należy 
wykonać orkę z przedpłużkiem, 
w celu dobrego przykrycia słomy 
i korzeni. Wiosną, jak tylko rola obe-
schnie, pole należy zwłókować. Jest 
to podstawowy zabieg uprawowy 
wyrównujący i ograniczający paro-
wanie wilgoci z gleby. Wałowanie 
zasiewów będzie zależało od struktu-
ry gleby i warunków wilgotnościo-
wych. Na polach dobrze uwilgotnio-
nych jest niewskazane bowiem może 
to być przyczyną zaskorupienia po 
deszczach.

Soja źle znosi ubitą glebę. Dlatego 
liczbę zabiegów uprawowych należy 
ograniczyć do minimum aby uniknąć 
zagęszczenia gleby przez koła ciągni-
ka. Ze względu na to, że soja ma 
nisko osadzone strąki, przed zastoso-
waniem zabiegu herbicydem należy 
wyzbierać kamienie bowiem ułatwi 
to późniejszy zbiór.

Nawożenie mineralne
Za dużą zaletę soi uważa się 

niskie wymagania pokarmowe. Pod-
stawowym nawożeniem azotowym 
jest startowa dawka tego pierwiast-
ka, w ilości 20 kg N/ha, która wpły-
wa pozytywnie na kiełkowanie. 
W latach o niekorzystnych warun-
kach klimatyczno-wilgotnościo-
wych, przy słabym brodawkowaniu 
soi, pogłównie możemy zastosować 

Optymalny termin siewu przypada pod koniec 
III dekady kwietnia i początek I dekady maja. 
Nasiona wysiane zbyt wcześnie do niedogrzanej 
gleby nie kiełkują, butwieją i giną.

Soja to roślina o unikalnym składzie chemicznym 
nasion. W suchej masie zawiera jednocześnie 
dwa bardzo ważne składniki białko (33–45 proc.) 
i tłuszcz (18–22 proc.)
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nawożenie azotowe w dawce 30 kg 
N/ha. Należy ją wysiać w fazie 
początku kwitnienia i w formie szyb-
ko działającej, pamiętając również 
o tym, że duże dawki azotu hamują 
rozwój bakterii wiążących ten pier-
wiastek. Nawożenie fosforem i pota-
sem należy wykonać w oparciu 
o analizę glebową i o właściwości 
agronomiczne gleb. Literatura poda-
je, że P2O5 stosujemy od 40–70 kg/ha, 
zaś K2O od 70–120 kg/ha. Soi nie 
należy nawozić mikronawozami 
zawierającymi miedź i mangan, 
ponieważ pierwiastki te działają tok-
sycznie na bakterie. Z mikroelemen-
tów, dla soi ważny jest cynk i molib-
den, gdy wysiana jest na glebach 
lżejszych. Niedobór tych pierwiast-
ków uzupełniamy nawozami dolist-
nymi, gdy soja wytworzy drugą 
i trzecią parę przylistków. 

Dobór odmian
Według COBORU, w roku 2017 

w Krajowym Rejestrze znajduje się 
12 odmian soi w pięciu grupach 
wczesności, która podawana jest 
w kodzie trzyzerowym. Z praktyki 
wynika, że w warunkach klimatycz-
nych Polski, odpowiednimi odmia-
nami do uprawy są te, które charak-
teryzuje okres wegetacji wynoszący 
120–135 dni (000 i 00+). Trzyzero-
we są to odmiany bardzo wczesne, 
dwuzerowe z plusem – odmiany 
wczesne. Odmiana 000 wymaga 
w okresie wegetacji sumy tempera-
tur efektywnych około 1500o C. Prak-
tycy porównują soję z odmianami 
mieszańcowymi kukurydzy o FAO 
240–250, uprawianej na ziarno 
i twierdzą, że jeżeli kukurydza doj-
rzewa na początku października, to 
można w tym rejonie uprawiać soję 
000 i 00+.

Do roku 2016 uważano, że najbar-
dziej odpowiednie rejony uprawy soi 
występują w południowo-wschod-
niej części kraju, na terenach północ-
no-wschodniej części woj. dolnoślą-
skiego, północnym rejonie opolskie-
go oraz środkowo-południowej części 
woj. lubelskiego. W roku 2016 Stacja 
Doświadczalna Oceny Odmian 
w Krzyżewie rozpoczęła badania 
odmianowe z soją w ramach progra-
mu Porejestrowego Doświadczalnic-
twa Odmianowego. Celem podjętych 
badań było poszerzenia wiedzy 
o możliwości rozszerzenia uprawy 

tego gatunku w Polsce oraz określe-
nie przydatności odmian znajdują-
cych się na polskim rynku nasien-
nym i rekomendacji ich do praktyki 
rolniczej. Przeprowadzone doświad-
czenie dowiodło, że uprawa soi 
w warunkach woj. podlaskiego jest 
możliwa, tylko do siewu należy 
wybierać odmiany o krótszym okre-
sie wegetacji. Czy soja zagości na 
podlaskich polach, będzie w dużej 
mierze zależało od dostępności 
nasion, wysokości dopłat i podmio-
tów zainteresowanych skupem 
i przetwórstwem nasion soi.

Siew
Kilka dni przed siewem nasiona 

soi powinny zostać zaprawione 

zaprawą fungicydową przeciwko 
zgorzeli siewek, a bezpośrednio przed 
siewem nasiona należy zaszczepić 
Nitraginą zawierającą bakterie Bra-
dyrhizobium japonicum. Bakterie te 
nie występują w stanie naturalnym 
w środowisku naszych gleb, a zwięk-
szają plon o 30 proc. 

Siew wykonujemy w glebę 
o dobrej  strukturze i  niezaskoru-
pioną. Nasiona wysiewamy na głę-
bokość 3–4 cm, o szerokościach mię-
dzyrzędzi 15–30 cm. Norma wysie-
wu soi zależy od typu nasion. 
Odmiany polskie i ukraińskie nie 
rozgałęziają się i wymagają wyższych 
norm wysiewu od 60–100 szt/m2. 
Wysiewając odmiany, które rozgałę-
ziają się, obsada na m2 powinna 
wynosić 60–70 szt. Siew soi wyko-
nujemy siewnikami zbożowymi, jak 
również siewnikami punktowymi. 
Ten pierwszy jest mniej zalecany 
z uwagi na to, że rośliny rosną 
wtedy kępkami, wzajemnie się 
zagłuszają, zawiązują mniej strąków 
i nasion w strąkach oraz wydłużają 
łodygi, które stają się skłonne do 
wylegania. Soja wysiana punktowo 
lepiej wykorzystuje przestrzeń 
życiową, co odzwierciedla większą 
liczbę zawiązanych strąków trójna-
siennych o wyższej MTN.

Zwalczanie chwastów 
i szkodników

Z racji powolnego początkowego 
wzrostu, soja jest wrażliwa na 
zachwaszczenie. Zwalczanie chwa-
stów dwuliściennych przeprowadza 
się przedwschodowo i nalistnie 
w fazie 1–2 pary trójlistków. Zwal-
czanie chwastów jednoliściennych 
wykonujemy w fazie 5–7 liści. Oprysk 
przedwschodowy przeprowadzamy 
najlepiej w trzecim dniu po siewie, 
gdy rola osiądzie. Gdy siew wykona-
ny był w suchą glebę, oprysk może-
my opóźnić o kilka dni, aż do momen-
tu pękania okrywy nasiennej soi. 
Z przeprowadzonych badań wynika, 
że soja jest wrażliwa na uboczne 
działanie wszystkich herbicydów 
nalistnych. Ostrożnie należy postę-
pować i przestrzegać dawek herbicy-
dów, zwłaszcza na glebach lekkich, 
gdyż mogą powodować długo utrzy-
mującą się fitotoksyczność. Obecnie 
do odchwaszczania soi zalecane są 
następujące środki chwastobójcze: 
Sencor Liquid 600 SC, Afalon Dys-
persyjny 450 SC, Boxer 800 EC, 
Stomp Aqua 455 CS i Corum 502,4 
SL, które zwalczają chwasty dwuli-

W roku 2017 w Krajowym Rejestrze 
znajduje się 12 odmian soi w pięciu 
grupach wczesności.
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ścienne. Z kolei do zwalczania chwa-
stów jednoliściennych i samosiewów 
zbóż zaleca się Agil 100 EC, Fusilade 
Forte 150 EC, Targa Super 05 EC.

Choroby i szkodniki nie stanowią 
większego zagrożenia dla soi. Może na 
niej wystąpić mozaika soi, bakteryjna 
ospowatość soi, mączniak rzekomy, 
septorioza, a w warunkach wilgotnej 
i ciepłej pogody w trakcie dojrzewania 
może wystąpić zgnilizna twardzikowa. 
Do głównych szkodników zaliczamy 
przędziorka chmielowca, oprzędzika 
pręgowatego i śmietkę kiełkówkę. Ze 
względu na małą powierzchnię upra-
wy soi w Polsce zagrożenie z ich strony 
jest znikome. Do ochrony soi przed 
zachwaszczeniem, chorobami i szkod-
nikami zaleca się stosowanie Środków 
Ochrony Roślin zarejestrowanych dla 
tego gatunku i opublikowanych w Zale-
ceniach Ochrony Roślin lub dostęp-
nych na stronie internetowej Minister-
stwa Rolnictwa.

Dojrzewanie soi i zbiór 
nasion

Dojrzewanie odmian soi uzależ-
nione jest ściśle od warunków pogo-
dowych, rejonu upraw i wczesności 

odmian. Dojrzewanie przypada na 
okres od III dekady sierpnia do końca 
września. Dojrzewanie soi obserwuje 
się u większości odmian żółknięciem 
liści i takim ich opadaniem, że nad-
ziemna część rośliny w pełnej dojrza-
łości pozostaje tylko rozgałęzioną 
łodygą ze strąkami. Zbiór powinien 
być wykonany wówczas, gdy wszyst-
kie strąki są brązowe, nasiona wybar-
wione, twarde i uwalniają się w strą-
kach pod wpływem potrząsania, 
a nasiona soi w roślinie osiągają wil-
gotność 12–16 proc. Osiągnięcie 
takiej wilgotności wskazuje na opty-
malny termin zbioru. Soja powinna 
zejść z pola w drugiej połowie wrze-
śnia lub do połowy października. 

Nasiona w strąkach muszą oddać 
wilgoć do połowy października. Jeże-
li to nie nastąpi do tej pory, dalsze 
oddawanie wody nie będzie już moż-
liwe. Zbioru dokonuje się kombaj-
nem zbożowym wyposażonym 
w adapter do bezpośredniego zbioru 
nasion soi, przy maksymalnie opusz-
czonym zespole żniwnym. Obroty 
bębna kombajnu powinny wynosić 
od 400–600 na minutę, a wysokość 
cięcia 6 cm .

Na plantacji niezachwaszczonej 
prędkość jazdy kombajnu powinna 
wynosić maksymalnie 4–5 km/
godz., co pozwala ścinać rośliny 
bardzo nisko, ograniczając tym 
samym straty nasion. Na planta-
cjach wylęgniętych zaleca się stoso-
wać odpowiednie podbieracze. 
W latach o niekorzystnych warun-
kach pogodowych w fazie dojrze-
wania odmian soi i słabego dosy-
chania nasion, po zbiorze nasiona 
należy dosuszyć do wilgotności 14 
proc. Dosuszanie nasion powinno 
odbywać się w temperaturze nie 
przekraczającej 35o C.

Należy pamiętać, że nasiona soi 
bezpośrednio po zbiorze nie nadają 
się spożycia. 

Warunkiem stosowania nasion soi 
jako dodatku do paszy jest ich ter-
miczna obróbka.

Proces ten poprawia strawność 
białka, włókna i tłuszczu poprzez 
usuwanie aktywności trypsynu 
(zawartość w nasionach ok. 6 proc.), 
gwarantując przy tym czystość mikro-
biologiczną paszy.

Termiczna obróbka dla poszcze-
gólnych grup zwierząt powinna wyno-
sić: dla drobiu 140° C, bydła 130° C, 
trzody chlewnej 120° C. 

Opracowanie:
Mgr inż. Jolanta Puczel

kierownik Działu 
Badawczo-Doświadczalnego

COBORU SDOO w Krzyżewie

Zbiór powinien być wykonany, gdy wszystkie 
strąki są brązowe, a nasiona wybarwione, 
twarde i uwalniają się w strąkach pod wpływem 
potrząsania, a nasiona soi w roślinie osiągają 
wilgotność 12–16 proc.
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Pobieraniu składników pokarmo-
wych z gleby sprzyja lekko kwaśny 

lub obojętny odczyn, a więc pH w gra-
nicach 5,5–6,5 na glebach lżejszych, 
bądź 6,6–7,2 na zwięźlejszych. Przy 
niższym pH konieczne jest letnie lub 
jesienne zwapnowanie pola, by pod-
czas prowadzonych uprawek wymie-
szać je w głębszej warstwie profilu gle-
bowego. Obornik należy wówczas 
wywieźć późną jesienią, bądź tak zapla-
nować nawożenie, by w roku kiedy 
przewidziane jest wapnowanie, nie sto-
sować go. Wapń powoduje bowiem 
szybszą mineralizację (rozkład) oborni-
ka, następują przy tym straty azotu, 
zwłaszcza przy stosowaniu tlenkowych 
form nawozów wapniowych.

W przeciętnej dawce – 30 t/ha 
obornika wnosi się do gleby 150 kg N 
(azotu), 90 kg P2 O5 (fosforu), 210 kg 
K2O (potasu), 60 kg MgO (magnezu) 
i 24 kg S (siarki) oraz mikroelementy. 
Ta dawka powinna zaspokoić potrze-
by pokarmowe nawet najbardziej 
wymagających roślin. Jednak z obor-
nika, podobnie jak z nawozów mine-
ralnych, poszczególne składniki nie 
są wykorzystywane w 100%. Stosun-
kowo słabo w pierwszym roku przy-
swajalny jest azot i fosfor – do 30%, 
podczas gdy potas – do 60%. Stąd  
przy niskiej zasobności gleby koniecz-
ne jest dodatkowe nawożenie mine-
ralne, umożliwiające zarówno zaspo-
kojenie potrzeb pokarmowych roślin, 
niezbędnych do uzyskania założone-
go plonu, jak  też  doprowadzenie  
gleby (w okresie kilku lat)  do pożąda-
nej  zasobności (tab. 2). Po uzyskaniu 
tych parametrów można liczyć na 
wysokie i stabilne plony roślin w wie-
loleciu, zaś dawki nawozów ograni-
czyć do wymagań pokarmowych. 

Nawozy azotowe stosuj 
głównie wiosną 

Spośród makroelementów (azotu, 
fosforu, potasu, magnezu, wapnia 
i siarki) głównym składnikiem plo-
notwórczym jest azot. Ustalenie jego 
dawek jest trudniejsze, gdyż nie pro-
wadzi się na ogół analiz zawartości 
tego składnika w glebie. W związku 
z tym dawki nawozów azotowych 
ustala się często na podstawie:
• wymagań pokarmowych roślin 

i przewidywanych plonów
• przedplonu (najmniej azotu w gle-

bie pozostawiają rośliny zbożowe, 
zaś najwięcej  z rodziny bobowa-
tych oraz uprawiane na oborniku)

• warunków glebowych (gleby lżej-
sze są z natury uboższe w azot)

• przebiegu pogody (nadmierne 
opady wypłukują azot poza zasięg 
systemu korzeniowego).
Udogodnieniem w stosowaniu 

azotu jest możliwość podziału wno-
szonej dawki na przedsiewną 
i pogłówną. Pozwala to na korektę 
nawożenia w okresie wegetacyjnym, 
również na podstawie wyglądu upra-
wianych roślin. Azot w formie mocz-
nika może być też stosowany dolist-
nie, najlepiej z dodatkiem siarczanu 
magnezu i nawozów mikroelemento-
wych oraz jednego środka ochrony 
roślin (grzybo- lub owadobójczego). 
Takie połączenie nie tylko obniża 
koszty oprysku, ale przynosi lepsze 
efekty w zwalczaniu patogenów. Nale-
ży dodać, że mikroelementy (bor, 
miedź, cynk, mangan, molibden, żela-
zo) pobierane w znacznie mniejszych 
ilościach niż makroelementy, powin-
ny być stosowane głównie dolistnie, 
gdyż w tej formie są szybciej i w więk-
szym stopniu wykorzystywane niż 
przy wnoszeniu doglebowym. Podane 
w tabeli 1 przeciętne pobranie azotu 

Nawozy fosforowe i potasowe 
pod rośliny jare zastosuj jesienią
Dawki nawozów mineralnych ustala się na podstawie zasobności gleby 
oraz wymagań pokarmowych roślin, czyli ilości składników mineralnych 
pobieranych z określonym plonem (tab. 1). Przy planowaniu nawożenia 
trzeba też uwzględnić dawki i częstotliwość stosowania obornika lub 
innych nawozów naturalnych i organicznych.

Tab. 1 Przeciętne pobranie składników  w kg  na 1 t plonu głównego wraz 
z ubocznym

Rośliny Rodzaj 
plonu Azot N Fosfor P2O5 Potas K2O

Magnez 
MgO

Podstawowe zboża nasiona 22–28 10–13 22–30 3–5

Kukurydza nasiona 32 14 38 10

Rzepak nasiona 60 25 60 12

Strączkowe nasiona 60–75 15–18 40–48 6–8

Burak cukrowy korzenie 4 1,8 5 1,5

Ziemniak bulwy 4 1,5 7 0,7

Kukurydza zielonka 3 1 4,8 0,4

Trawy zielonka 3,8 1,7 6,5 0,7

Lucerna zielonka 7,5 2 6 0,7

Koniczyna zielonka 8 1,5 6 0,7

Chmiel szyszki 75 23 80 20

Tytoń Virginia liście 40 14 65 20

Tytoń ciemny i Burley liście 60 13 70 20



w przeliczeniu na 1t plonu nie ozna-
cza, iż można te liczby bezpośrednio 
przeliczać  na  dawki   nawozów   azo-
towych.   Dotyczy to  zwłaszcza  roślin 
z rodziny bobowatych (strączkowe, 
lucerna, koniczyna), które prawie 
w całości zaopatrują się  w azot dzięki 
współżyciu z bakteriami brodawko-
wymi. Po ich sprzęcie pozostaje 
w resztkach pożniwnych od 40 do 
150 kg/ha N dla roślin następczych. 
Pewne ilości azotu dostarcza też obor-
nik w drugim i następnych latach od 
jego zastosowania, jak też przyorana 
słoma i resztki pożniwne. Przeciętnie 
w glebach lżejszych, w przeliczeniu 
na 1ha, znajduje się 30–50 kg N, zaś 
w zwięźlejszych 50–70 kg N. Stąd pod 
rośliny jare, a często również zboża 
ozime, stosowanie azotu jesienią 
(poza niewielkimi dawkami) jest 
zbędne.

Nawozy fosforowe 
i potasowe słabo 
przemieszczają się w profi lu 
glebowym 

Wyniki analiz zasobności gleb 
wskazują często na znacznie większe 
niedobory potasu niż fosforu. Należy 
to tłumaczyć faktem, iż podczas 
nawożenia wnoszone są zbliżone 
dawki tych składników, zwłaszcza 
przy stosowaniu nawozów wielo-
składnikowych. Rośliny pobierają 
natomiast znacznie większe ilości 
potasu. Dla przykładu zboża, uważa-
ne za rośliny fosforolubne pobierają 
ponad dwukrotnie więcej potasu niż 
fosforu, podczas gdy okopowe 

i pastewne 3–5 razy więcej potasu. 
Stąd  podczas zakupu nawozów wie-
loskładnikowych należy zwracać 
uwagę na stosunek tych składników, 
bądź uzupełniać niedobory określo-
nego składnika, dodając nawozy 
pojedyncze, a więc w przypadku 
potasu sól potasową lub siarczan 
potasu. Nawozy fosforowe i potaso-
we stosunkowo słabo przemieszczają 
się w profilu glebowym, zwłaszcza 
fosfor, dlatego powinny być wnoszo-
ne głębiej – pod orkę siewną przy  
uprawie roślin ozimych, bądź zimo-
wą – pod rośliny jare. Będą wówczas 
dostępne w zasięgu systemu korze-
niowego, a więc znacznie lepiej 
wykorzystane przez rośliny. Ich głęb-
sze umieszczenie w glebie wpływa 
też korzystnie na rozrost systemu 
korzeniowego, który penetruje wów-
czas większą warstwę profilu glebo-
wego, „w poszukiwaniu” wody 
i składników pokarmowych. 

Fosfor z roztworu glebowego 
pobierany jest głównie w postaci anio-
nów, które w niewielkim stopniu pod-
legają sorpcji wymiennej, a więc nie 
są zatrzymywane przez kompleks 
sorpcyjny gleby. Natomiast w tej 
postaci dość łatwo wchodzą w reakcje 
z kationami glinu, manganu i żelaza 
(na glebach kwaśnych) lub wapnia 
(na zasadowych), czyli ulegają sorpcji 
chemicznej (uwstecznianiu). Stają się 
wówczas nieprzyswajalne lub słabo 
dostępne dla roślin. Najlepsza przy-
swajalność P zachodzi przy pH 5,6–
6,8. Najsilniejsze wytrącanie fosfora-
nów przez Al i Fe zachodzi przy 

Vervactor® to nowoczesny granulowany nawóz 
-
-

 
 

Belenus®
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doborów siarki w glebie. Nawóz do zastosowania 

-
-
 

PKSplus ™

-

607 777 111
kontakt@goudenkorrel.com
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Więcej informacji:

Tab. 2. Pożądany zakres odczynu (pH w 1 M KCl) i zasobności gleby (w mg/100 
g) w przyswajalne formy fosforu (P2O5), potasu (K2O) i magnezu (Mg) w zależno-
ści od  zwięzłości gleby, uprawianych roślin i uzyskiwanych plonów

Gleba Pożądany zakres
odczynu i zasobności gleby

Rośliny zalecane do uprawy
i uzyskiwane plony

bardzo lekka
(piaski luźne)

pH          5,1–5,5
fosfor     10–12
potas      12–15
magnez   3–4

żyto, łubin żółty, owies, tytoń Virginia, 
wyka ozima., seradela (plony niskie)

lekka
(piaski gliniaste)

pH           5,6–6,0
fosfor      12–15
potas       15–18
magnez   4,1–6

żyto, owies, tytoń Virginia, pszenżyto, 
kukurydza, seradela, wyka ozima., łubin 
żółty i wąskolistny, peluszka, komonica, 
koniczyna biała, ziemniaki, len (plony 
średnie)

średnia
(gleby lessowe,
gliny piaszczyste)

pH           6,1–6,5
fosfor      15–18
potas       18–21
magnez    6,1–9

pszenica, jęczmień, kukurydza, buraki, 
ziemniaki, rośliny warzywne, konopie, 
tytoń ciemny i Burley, rzepak, groch, bobik, 
koniczyna czerwona i perska, lucerna 
mieszańcowa i siewna (plony wysokie 
i bardzo wysokie)

ciężka – zwięzła
(rędziny, gliny, iły)
     

pH           6,6–7,2
fosfor      18–21
potas       21–25
magnez    9,1–12



50

Tab. 3. Skład wybranych wieloskładnikowych nawozów doglebowych

Nawóz Azot
N

Fosfor
P2O5

Potas
K2O

Magnez
MgO

Siarka
SO3

Wapń
CaO

Inne
składniki

Amofoska 5-10-25 + B 5,0 10,0 25,0 – 14,0 4,0 B

Amofoska 4-10-28 4,0 10,0 28,0 2,5 10,0 4,0 B

Amofoska Corn
Holist Agro PK
KalPro 40
Korn-Kali

4,0
–
–
–

10,0
15,0

–
–

22,0
30,0
40,0
40,0

–
–

5,0
6,0

10,0
10,0
11,0
12,5

4,0
10,0

–
–

Zn, B
–
–

Na
Lubofos 12
Lubofos PK
Lubofos 5-10-25

–
–

5,0

12,0
14,0
10,0

20,0
24,0
25,0

4,5
–
–

6,0
6,5
15,0

2,0
3,0
–

–
–
–

Lubofos pod rzepak
Lubofoska pod zboża
Lubofoska 3,5-10-20 
Lubofoska 5-10-15
Lubofoska 4-12-12
MacroSpeed OPTIMA
MacroSpeed PERFECT

3,5
4,0
3,5
5,0
4,0
–
–

10,0
10,0
10,0
10,0
12,0
18,0
15,0

18,5
18,0
20,0
15,0
12,0
30,0
30,0

2.5
3,0
–
–
–
–
–

14,5
25,0
25,5
30,0
29,0
6,5
10,5

2,0
12,5
12,5
12,5
14,0
6,0
7,0

B
Cu, Mn

–
–
–

Zn, Mn
Zn

Polifoska 5 5,0 15,0 30,0 2,0 7,0 – –

Polifoska 6 6,0 20,0 30,0 – 7,0 – –

Polifoska Krzem 6,0 12,0 34,0 – 10,0 – Si

Polifoska Petroplon 5,0 10,0 30,0 3,0 7,0 10,0 B, Fe

Polifoska Plus
Polifoska Tytan

5,0
6,0

10,0
25,0

20,0
25,0

7,0
–

9,0
5,0

–
–

–
Fe, Zn, Ti

SUPROFOS 25
SUPROFOS Rzepak
SUPROFOS Zboża

5,0
4,0
4,0

10,0
12,0
12,0

25,0
22,0
22,0

2,0
–
–

13,0
2,0
2,0

2,5
–
–

–
B
–

SuproFoska 15 5,0 10,0 15,0 – 24,0 – –

SuproFoska 20 – 10,0 20,0 4,0 15,0 5,0 –

SuproFoska 11
Tarnogran
Tarnogran R z borem
Tarnogran pod zboża
Ultra 5
Unifoska 02

4,0
–

3,0
4,0
5,0
4,0

11,0
12,0
9,0
15,0
15,0
12,0

11,0
23,0
19,0
20,0
30,0
12,0

–
4,0
3,0
2,0
–
–

27,0
10,0
21,0
13,0
12,0
30,0

7,0
6,0
5,0
5,0
–

16,0

–
–

         B
Cu, Mn, Zn

–
–

YaraMila Corn 7,0 20,0 28,0 – – – –

pH<4,5, choć przebiega także przy 
pH<5,6, natomiast najsilniejsze wią-
zanie P przez Ca zachodzi w glebie 
o pH>7,2.  Uwstecznianie fosforu 
można więc w znacznym stopniu 
ograniczyć poprzez regulację odczynu 
gleby, wysiew granulowanych form 
nawozów (mniejsza styczność z glebą) 
i zlokalizowane nawożenie (w zasię-
gu systemu korzeniowego). Dzięki 
sorpcji chemicznej fosfor jest w nie-
wielkim stopniu wymywany, ale też 
słabiej przyswajany z gleby i wnoszo-
nych nawozów, przy  czym najlepiej 
z superfosfatów i fosforanu  amonu 
(Polidapu)  lub  nawozów wieloskład-
nikowych zawierających fosfor w tej 
postaci. Najsłabiej przyswajalny jest 
z mączek fosforytowych i kostnych. 
Mączki należy stosować na lżejszych, 
kwaśnych i wilgotnych glebach jesie-
nią, wówczas fosfor jest w miarę 
dobrze przyswajalny, a nawóz działa 
odkwaszająco. Fosfor z mączek jest 
też lepiej przyswajalny w glebach 

próchnicznych, zawierających kwasy 
huminowe, np. na łąkach.  Superfos-
fat prosty zawiera 18–20% P2O5, 

10–13% S i około 20% CaO. Około 
90% fosforu zawartego w superfosfa-
cie rozpuszcza się w wodzie, reszta 
w obojętnym cytrynianie amonu. 
Superfosfat wzbogacony, obecny aktu-
alnie na naszym rynku zawiera: 40% 
P2O5, 10% CaO i 2% S. Z kolei mączki 
fosforytowe zawierają 25–30% P2O5 

i 30–35% CaO, zaś kostne 30% P2O5, 

wapń i niewielkie ilości N. 

Przy wiosennym wysiewie 
nawozów potasowych, 
a zwłaszcza fosforowych, 
należy liczyć się z gorszym 
wykorzystaniem tych 
składników

Jeśli nawozy fosforowo-potasowe 
nie zostaną z różnych przyczyn zasto-
sowane jesienią, konieczny jest 
w miarę wczesny ich wysiew wiosną 
i przykrycie płytką orką lub wymie-
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szanie z glebą kultywatorem i broną, 
bądź agregatem. Wiosenny wysiew 
można uznać za celowy, zwłaszcza 
w przypadku nawozów potasowych, 
stosowanych na lżejszych glebach. 
W takiej sytuacji można polecić 
wysiew 50% dawki potasu jesienią 
w postaci chlorku potasu, czyli popu-
larnej soli potasowej, a następnie wio-
sną, kolejne 50% w postaci siarczanu 
potasu, również po to, by ograniczyć 
niekorzystny wpływ chloru zawartego 
w soli potasowej na plony i jakość 
niektórych roślin (ziemniaków, tyto-
niu, chmielu, lnu, większości warzyw) 
oraz dostarczyć w siarczanie potasu 
niezbędną dawkę siarki. Niemniej 
przy wiosennym wysiewie pod rośli-
ny jare nawozów potasowych, 
a zwłaszcza fosforowych,  należy się 
liczyć z gorszym wykorzystaniem tych 
składników, zwłaszcza w okresach 
z niedoborem wody, a takie coraz czę-
ściej występują w naszym klimacie. 
Na polskim rynku oferowane są nastę-
pujące nawozy potasowe, zawierające 
dodatkowo także inne składniki: 
• Sól potasowa (KCl) – zawiera 60% 

potasu (K2O) i 40% chloru (Cl); 

• Siarczan potasu (K2SO4) – zawiera 
50% K2O, 18% S i 2–2,5% Cl;  

• Korn-Kali – zawiera 40% K2O, 6% 
MgO, 4% S, 3% Na oraz Cl;  

• Patent Kali – zawiera 30% K2O, 
10% MgO i 17% S; 

• Kainit magnezowy – zawiera 11% 
K2O, 5% MgO, 17% S oraz Cl; 

• Saletry: potasowa (KNO3) – zawie-
ra 13,5% N i 46% K2O oraz potaso-
wo-wapniowa  

• (KNO3 + Ca(NO3)2  – zawiera 14,2% 
N, 24% K2O i 12% CaO.
Wybierając z kolei konkretny nawóz 

wieloskładnikowy do wysiewu jesie-
nią pod rośliny jare, należy zwracać 
uwagę nie tylko na wymagania pokar-
mowe roślin i zasobność gleby, ale 
przede wszystkim w miarę wysoką 
zawartość fosforu i potasu w nawozie, 
natomiast niewielką lub zerową zawar-
tość azotu i siarki. Azot (zwłaszcza 
w formie saletrzanej) i siarka, są 
bowiem dość łatwo wymywane z gleby, 
poza zasięg systemu korzeniowego 
roślin, zwłaszcza na lżejszych glebach 
oraz w okresach z nadmiarem opadów. 
W tab. 3 podano skład wybranych 
nawozów doglebowych wieloskładni-

kowych, zarówno uniwersalnych, jak 
też  pod zboża i rzepak, co powinno 
ułatwić rolnikowi wybór właściwego.

Niedobór magnezu w glebie może 
być uzupełniany w różnej formie – 
przy jego dużym deficycie i kwaśnym 
odczynie gleby wskazane jest wapno 
magnezowe, wówczas wyłącznie 
w okresie letnim lub jesiennym.  
W przypadku optymalnego odczynu 
polecić można wiosną Kizeryt, Mag-
Sul bądź siarczan magnezu. Ten ostat-
ni również w formie dolistnej. W wielu 
rejonach kraju notuje się wyraźny 
deficyt siarki w glebie, co niekorzyst-
nie wpływa na wysokość i jakość plo-
nów roślin, zwłaszcza rzepaku, gor-
czyc, lucerny, koniczyny oraz roślin 
strączkowych. Siarka może być wno-
szona w postaci siarczanów: amonu, 
potasu, magnezu i wapnia, ale też 
superfosfatu pojedynczego. 

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk 
 Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie
Dr Marzena Tomaszewska 
Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Chełmie
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Czterocylindrowy silnik F36 firmy 
FTP o pojemności skokowej 

3600 cm3 dostarcza moc i moment 
obrotowy, wynoszące odpowiednio 
82 kW i 460 Nm. Spełnienie suro-
wych wymagań normy emisji spalin 
Stage V zapewnia układ neutralizacji 
spalin Hi-eSCR2, który wykorzystuje 
recyrkulację gazów spalinowych 
o niskim natężeniu przepływu – EGR, 
selektywną redukcję katalityczną – 
SCR i filtr cząstek stałych – DPF. 
Układ SCR jest wyposażony w bez-
obsługowy filtr, który ma dwie zale-
ty: umożliwia utrzymanie kompakto-
wych wymiarów układu neutralizacji 
spalin, dzięki czemu nie ogranicza 
widoczności i nie niszczy stylistyki 
maszyny oraz zapewnia maksymalne 
jej wykorzystanie.

Oszczędność paliwa 
Spośród wprowadzonych 

w nowej serii funkcji ograniczenia 
zużycia paliwa na uwagę zasługuje 
stanowiący standardowe wyposaże-
nie tryb Eco, który zapewnia auto-
matyczną regulację prędkości obro-
towej silnika i ciśnienia w układzie 
hydraulicznym przy wszystkich pra-
cach, które nie wymagają utrzyma-
nia stałej prędkości i mocy, dzięki 
czemu pozwala oszczędzić nawet do 
10 proc. paliwa. Kolejnymi funkcja-
mi pozwalającymi ograniczyć zuży-
cie paliwa jest funkcja automatycz-
nego włączania obrotów jałowych, 
która zmniejsza prędkość obrotową 
silnika, gdy maszyna nie pracuje 
przez ponad 5 sekund  oraz funkcja 
automatycznego wyłączania silnika, 

która wyłącza silnik po 3 minutach 
bezczynności.

Komfort w kabinie
Nowa zmodyfikowana kabina 

zapewnia operatorowi najwyższy 
poziom komfortu. Zwiększona szero-
kość ułatwia wchodzenie do kabiny 
i zapewnia więcej miejsca na nogi 
podczas obrotu fotela z położenia 
obsługi ładowarki do położenia 
obsługi koparki. Zmieniono położe-
nie dźwigni hamulca postojowego 
i obsługi stabilizatorów, a także układ 
przycisków na prawej konsoli stero-
wania. Komfort operatora oraz wydaj-
ność pracy zwiększają nowy przycisk 
F-N-R (do przodu – położenie neu-
tralne – wstecz) umieszczony na 
dżojstiku ładowarki oraz nowy prze-

Nowe koparko-ładowarki 
New Holland
W ramach odmładzania oferty lekkich maszyn budowlanych New Holland 
Agriculture wprowadza na rynek nową serię D koparko-ładowarek, które 
wyróżniają się wydajnością oraz bezpieczeństwem i komfortem pracy 
operatora.

Koparko-ładowarka w trybie pracy ładowarki Fot.New Holland
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łącznik rolkowy do wydłużenia zasię-
gu zgłębnika. Najnowsza technologia 
Bluetooth, dwa nowe złącza USB, 
złącze zasilania 12 V na zestawie 
wskaźników oraz uchwyt na telefon 
ułatwiają operatorowi korzystanie 
z cyfrowych technologii w kabinie. 
Największa w branży, czterokrotnie 
większa niż w poprzedniej serii C 
liczba schowków umożliwia operato-
rowi wygodne przechowywanie rze-
czy potrzebnych w czasie pracy.

Bezpieczeństwo operatora 
Bezpieczeństwa operatora ma 

zawsze fundamentalne znaczenie dla 
marki New Holland i nowe koparko-
ładowarki serii D wprowadzają w tym 
zakresie kolejne udoskonalenia. Duża 
przeszklona powierzchnia kabiny 
z nowymi szybami tylnymi zapewnia 
doskonałą widoczność w zakresie 
360o. Zestaw silnych reflektorów 
roboczych umożliwia bezpieczną 
pracę po zmroku i w warunkach 
ograniczonej widoczności. Na uwagę 
zasługują ponadto inne elementy 

Nowy silnik spełniający normę emisji 
spalin Stage V i bezobsługowy 
układ ich neutralizacji Hi-eSCR2 
zostały zoptymalizowane pod 
kątem najwyższej w branży maszyn 
kompaktowych mocy, momentu 
obrotowego i redukcji emisji spalin. 
Zmodyfi kowana, przestronna kabina 
zapewnia komfort, bezpieczeństwo, 
lepszą ergonomię i widoczność.

Koparko-ładowarki serii D to nowość w ofercie marki New Holland Agriculture w seg-
mencie małych maszyn budowlanych. Fot. New Holland

Zmodyfi kowana kabina zapewnia operatorowi najwyższy komfort i bezpieczeństwo 
pracy. Fot. New Holland

wyposażenia zwiększające bezpie-
czeństwo,  takie jak: homologowane 
zabezpieczenia ROPS i FOPS, stan-
dardowe zawory zwrotne stabilizato-
rów, blokada transportowa łyżki pod-
siębiernej, zawory zwrotne w siłow-

nikach hydraulicznych, opcjonalne 
zawory zwrotne ładowarki przedniej, 
zawory zwrotne 4x1 / 6x1 i manipu-
lator. 

JP
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Szybujące w górę ceny nawozów 
sprawiają, że koniecznością staje 

się wykorzystanie rozwiązań ograni-
czających ich zużycie. Umożliwiają 
to systemy rolnictwa precyzyjnego. 
Firma CLAAS oferuje kilka rozwią-
zań, które pozwalają na precyzyjne 
dawkowanie nawozów azotowych 
i dzięki temu niższe ich zużycie przy 
zachowaniu wysokiego plonu roślin.

Planować z wyprzedzeniem
– Wobec dynamicznie zmieniają-

cej się sytuacji na rynku środków do 
produkcji rolnej, a zwłaszcza nawo-
zów, dobrze jest trzymać rękę na 
pulsie, planując z wyprzedzeniem 

precyzyjnie zabiegi na polach, rów-
nocześnie monitorując na bieżąco 
kondycję roślin – komentuje Krzysz-
tof Gomolla. Do takiego planowania 
można wykorzystać dane dotyczące 
poszczególnych pól z przeszłości. 
W takich działaniach pomocne jest 
bezpłatne oprogramowanie 365Farm-
Net, które zapewnia dostęp do danych 
z pól, w tym: graficzną mapę gospo-
darstwa, funkcję planowania, podsta-
wową prognozę pogody i wiele 
innych. – Gromadzenie wszystkich 
danych, także tych finansowych, jest 
bardzo proste, a dzięki temu automa-
tycznie uzyskuje się dokładne anali-
zy kosztów produkcji dla różnych 

wariantów uprawy, nawożenia czy 
ochrony roślin w zmieniających się 
realiach cenowych – wyjaśnia zasad-
ność użytkowania aplikacji Roman 
Bathelt. Warto wspomnieć, że w sys-
temie dostępne są również kartoteki 
pól z niezbędnymi informacjami 
z wszystkich lat.

Nie tracić naturalnego 
potencjału

Należy rozpatrzyć różne sposoby 
dostarczania azotu, które często są 
tańsze niż aplikacja nawozów sztucz-
nych. – Możemy zwiększyć dostęp-
ność azotu, który znajduje się w gle-
bie w formie nieprzyswajalnej dla 

Jak obniżyć koszty 
nawożenia azotem?
U progu sezonu nawożenia na to pytanie odpowiadają eksperci: 
Krzysztof Gomolla, kierownik produktu odpowiedzialny za systemy 
rolnictwa precyzyjnego w CLAAS Polska oraz Roman Bathelt, specjalista 
ds. wsparcia i sprzedaży w fi rmie 365 FarmNet.
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roślin, a także zwiększyć wykorzysta-
nie azotu dostarczanego w postaci 
nawozów, bądź dzięki roślinom 
zawiązującym symbiozę z bakteriami 
brodawkowatymi – zaznacza Roman 
Bathelt. Zwiększenie intensywności 
uprawy roli powoduje uwolnienie 
azotu, który pomimo zwiększenia 
nakładów i tak okazuje się być tań-
szym niż dostarczany w nawozach 
sztucznych. Należy również pamię-
tać o utrzymaniu roli we właściwej 
kulturze. Często objawy niedoboru 

azotu widoczne na roślinach nie 
wynikają z jego niewystarczającej 
ilości w glebie, ale braku możliwości 
pobrania i wykorzystania przez rośli-
ny. Najlepsze przyswajanie azotu 
następuje przy właściwym odczynie 
oraz optymalnym zaopatrzeniu we 
wszystkie makro- i mikroelementy. 
Wykorzystując powyższe metody 
można ograniczyć podawaną z nawo-
zami sztucznymi dawkę azotu, ale 
jednocześnie trzeba zadbać o ograni-
czanie jego strat.

Dawkować precyzyjnie 
Po zadbaniu o dostępność natural-

nie występującego w glebie azotu 
należy zwrócić uwagę na właściwe 
gospodarowanie nawozami azotowy-
mi w trakcie nawożenia. Dostępność 
narzędzi rolnictwa precyzyjnego 
znacznie ułatwia to zadanie. – Celem 
rolnictwa precyzyjnego jest rozpozna-
nie różnic we właściwościach gleby 
i zdolności plonowania na poszcze-
gólnych częściach pola oraz odpo-
wiednie reagowanie na te informacje 
– informuje Krzysztof Gomolla. 

Pierwszy system sterujący dawką 
nawozów azotowych, o którym warto 
wspomnieć to CLAAS Crop Sensor 
służący do zmiennego nawożenia 
azotowego w czasie rzeczywistym. 
To dodatkowy sensor zamontowany 
z przodu ciągnika wyposażony 
w dwie głowice, które od 10 do 2000 
razy na sekundę skanują rośliny bez 
względu na oświetlenie, dzięki czemu 
mogą pracować całą dobę. Urządze-
nie zbiera informacje o dwóch indek-
sach, indeksie odżywienia oraz 
indeksie biomasy. Na podstawie tych 
dwóch informacji oblicza jaką dawkę 
nawozu azotowego należy zastoso-
wać. Urządzenie nie wymaga kalibra-
cji, trzeba tylko wskazać aktualną 
fazę rozwoju pszenicy, fazę rozwoju 
w momencie następnego planowane-

Crop Sensor umożliwia zmienne nawożenie pól azotem w zależności od zasobności
gleby w ten składnik. Fot. CLAAS

Nabudowany czołowo na ciągniku Crop Sensor w trakcie nawożenia i opryskiwania 
Fot. CLAAS
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go nawożenia oraz plon, w jaki celu-
jemy, a algorytm sam wylicza odpo-
wiednią dawkę. Wszystko dzieje się 
podczas jednego przejazdu. Dawka 
za pośrednictwem magistrali ISO-
BUS jest przekazana do opryskiwa-
cza lub rozsiewacza. Dodatkowo 
urządzenie można wykorzystać 
w nawożeniu względnym do nawo-
żenia lub stosowania fungicydów na 
każdej roślinie od traw, zbóż po bura-
ki. Urządzenie dostarcza informacji 
o indeksach, które proporcjonalnie 
mogą być użyte do nawożenia jako-
ściowego lub wyrównującego wg 
zaleceń agronomicznych. 

Aby jeszcze bardziej zwiększyć 
precyzję działania systemu Crop Sen-
sor, do wyliczania dawki można 
wykorzystać mapę potencjału plono-
wania, którą można przygotować 
w programie Agrocom Map. Funkcja 
map overlay tego programu umożli-
wia dopasowanie dawki do możliwo-
ści plonotwórczych konkretnych stref 
pola. Korzyści z wykorzystania Crop 
Sensor w gospodarstwie to m.in.: 
oszczędność nawozu, zwiększenie 
plonowania, ograniczenie wylegania, 
wyrównanie łanu, poprawa jakości 
ziarna, lepsze wykorzystanie azotu, 
optymalizacja dopasowana do zmien-
ności glebowej. – Badania oraz testy 
systemu Crop Sensora pokazują, że 
zmniejszenie zużycia nawozów azo-
towych zawiera się w zakresie od 3 do 
10% a więc jest to urządzenie, które 
wyraźnie wpływa na ograniczenie 
zużycia azotu – wyjaśnia Krzysztof 
Gomolla.

Kolejne oszczędności można uzy-
skać podczas pracy opryskiwaczem 
z RSM oraz rozsiewaczem z nawoza-
mi azotowymi granulowanymi. 
W trakcie ich użytkowania należy 
pamiętać o wykorzystaniu systemów 
automatycznego sterowania sekcjami 
tzw. Section Control. System ten 
można wykorzystywać w systemach 
jazdy automatycznej montowanych 
w ciągnikach CLAAS – oszczędności 
wynikają przede wszystkim ze zmniej-
szenia nakładek podczas przejazdu 
w tzw. klinach. W porównaniu do 
pracy opryskiwacza bez systemu 
zamykania sekcji można oszczędzić 
nawet 97% powierzchni nakładek 
w klinach, ale jest to uzależnione od 
liczby sekcji opryskiwacza – im jest 
ich więcej, tym większe są oszczędno-
ści

Wykorzystać potencjał 
danych

Jednym z rozwiązań, które przy-
nosi realne oszczędności na etapie 
dostosowywania dawki azotu jest 
moduł CLAAS Crop View w oprogra-
mowaniu 365FarmNet. Umożliwia 
on indywidualne podejście do każde-
go fragmentu pola bez konieczności 
wykonywania stosunkowo drogich 
prób glebowych czy innych zabie-
gów w celu poznania zmienności gle-
bowej. Moduł CLAAS Crop View 
korzysta z łatwo dostępnych zobra-
zowań satelitarnych, co pozwala na 

obliczenie współczynników, które 
umożliwiają poznanie różnic w sta-
nie wegetacji na każdym polu i wła-
ściwą dystrybucję stosowanych 
nawozów tak, by mogły być optymal-
nie wykorzystane. Stosuje się pełne 
dawki azotu czy środków ochrony 
roślin na fragmentach pól z najlep-
szym stanem wegetacji, a ogranicza 
tam, gdzie jest on niższy. – Oszczęd-
ności mogą sięgać 15–20 proc. 
w zależności od obserwowanej na 
polach zmienności glebowej – pod-
sumowuje Roman Bathelt. 

JP

System aktywnego pomiaru składa się z czterech wysokowydajnych diod LED umiesz-
czonychw głowicach czujnika. Fot. J. Przyrowski

Informacje z czujnika Crop Sensor są wyświetlane na na ekranie wyświetlacza w kabi-
nie ciągnika. Fot. J. Przyrowski
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INTER-NAW – system wspierania decyzji w nawożeniu
r  azot kosztuje, ogranicz jego straty i... zanieczyszczenia wód azotanami
r  oblicz ile nawozów naturalnych masz do dyspozycji w swoim gospodar-

stwie
r  zapewnij roślinom wszystkie niezbędne składniki pokarmowe – opracuj 

kompleksowy plan nawożenia N, P, K, Mg, S
r  nie zapominaj o pH gleby – oblicz zapotrzebowanie na wapno według 

nowych zaleceń 
r  sprawdź jakie są potrzeby nawożenia mikroelementami  
r  sporządź bilans składników N, P, K, Mg
r  przygotuj listę zakupu nawozów na podstawie planu nawożenia
r  dokumentuj historię nawożenia pól i zmianowania roślin. 

Wykorzystaj do tego nowe bezpłatne narzędzie informatyczne INTER-NAW 
dostępne na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej: 

www.schr.gov.pl.
Jedyne czego potrzebujesz to: komputer, tablet lub smartfon.  
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Po pierwszej …
W 1921 roku w Fabryce Silników 

i Traktorów Ursus SA, mieszczącej 
się przy ulicy Skierniewickiej w War-
szawie, podjęto prace przygotowaw-
cze dotyczące uruchomienia produk-
cji pierwszego polskiego ciągnika 
rolniczego. Pionierem krajowego 
przemysłu ciągnikowego był profesor 
Karol Taylor, kierownik katedry silni-
ków spalinowych Politechniki War-
szawskiej, konstruktor ciągnika, zbu-
dowanego w latach 1915–1918, który 

nie wyszedł jednak poza stadium 
prototypu. Przy opracowywaniu 
dokumentacji ciągnika przeznaczo-
nego do produkcji wykorzystano 
zasadnicze rozwiązania techniczne 
zastosowane w prototypie prof. Tay-
lora oraz wzorowano się na spraw-
dzonych amerykańskich ciągnikach 
Titan 10-20 firmy International 
Harvester, produkowanych w latach 
1915–1920. Po pomyślnym zakoń-
czeniu prób serii informacyjnej, 
w czerwcu 1922 roku zaprezentowa-

no pierwszy polski traktor na polsko-
francuskiej wystawie maszyn rolni-
czych w stołecznym parku Agrykola. 
Kolejną okazją do pokazania ciągó-
wek – bo tak nazywano wówczas 
ciągniki rolnicze – były pokazy orki 
w Wilanowie oraz Targi Wschodnie 
we Lwowie. Rok 1922 zapisał się 
więc w historii jako data narodzin 
polskiego przemysłu ciągnikowego.

Uwzględniając niski poziom kultu-
ry technicznej polskiej wsi w okresie 
porozbiorowym, konstruktorzy ciągni-

Podwójny jubileusz Ursusa
W bieżącym roku przypadają dwa jubileusze marki Ursus, związane 
z wydarzeniami o epokowym znaczeniu w historii krajowego przemysłu 
ciągnikowego. Sto lat temu wyprodukowano pierwszy polski traktor – 
ciągówkę Ursus, natomiast 75 lat temu uruchomiono seryjną produkcję 
ciągnika Ursus C-45.

Dawnych wspomnień czar – odrestaurowany Ursus C-451
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ka zadbali o to, żeby jego konstrukcja 
była trwała, a równocześnie prosta, co 
umożliwiało obsługę maszyny przez 
operatora bez specjalnych kwalifika-
cji. Mocno okrojone nadwozie ciągni-
kowe wraz z silnikiem i zbiornikiem 
paliwa osadzono na stalowej ramie 
o charakterystycznym kształcie, obni-
żonym w części środkowej. Dwucylin-
drowy czterosuwowy silnik wielopali-
wowy (pracujący na nafcie lub benzy-
nie) o mocy 25 KM przy 575 obr./min. 
napędzał koła tylne za pomocą łańcu-
chów rolkowych. Osprzęt silnika obej-
mował iskrownik wysokiego napięcia 
firmy Bosch, odśrodkowy regulator 
obrotów, samoczynny system smaro-
wania i specjalny filtr powietrza, 
umożliwiający pracę w warunkach sil-
nego zapylenia. 

W układzie przeniesienia napędu 
zastosowano skrzynię biegów 
z dwoma przełożeniami jazdy do 
przodu i jednym do tyłu. Prędkość 
jazdy na pierwszym biegu wynosiła 
3,4 km/h, a siła uciągu 900 kG. Na 
drugim biegu ciągnik rozwijał pręd-
kość do 4,7 km/h. Siła uciągu była 
oczywiście mniejsza, ale wystarcza-
jąca do wykonywania orki pługiem 

trzyskibowym. Ciągnik poruszał się 
na stalowych nieogumionych kołach 
z hamulcami mechanicznymi na tyl-
nych. Znaczne rozmiary kół tylnych 
(średnica – 1,37 m, szerokość – 25 
cm) zapewniały dobre właściwości 
trakcyjne, a równocześnie zapobiega-
ły zapadaniu się ciężkiej maszyny 
(masa własna 2600 kg) w grunt. 

Ponadto można było zastosować tzw. 
ostrogi przeciwpoślizgowe w formie 
żelaznych listew umieszczanych na 
obwodzie koła i dodatkowe obręcze 
poszerzające, zakładane w szczegól-
nie ciężkich warukach pracy.

Pierwszy polski ciągnik rolniczy 
był maszyną wielofukcyjną, bowiem 
zakres jego wykorzystania nie ograni-

Ciągnik Titan 10-20, na którym wzorowano ciągówkę Ursus. Fot. www.zabytki-techni-
ki. org.pl

Po czterdziestu latach pracy ciągówka trafi ła do muzeum Ursusa
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czał się do prac polowych i transpor-
towych. Służył również jako stacjo-
narna jednostka napędowa młocarni, 
tartaków czy młynów, dzięki wypo-
sażeniu w przystawkę, umozliwiają-
cą pobór mocy z pomocą przekładni 
pasowej. Koło zdawcze tej przekładni 
było połączone z wałem silnika tak, 
aby liczba jego obrotów odpowiadała 
obrotom wału korbowego.

Ciągówka była produkowana 
w latach 1922–1927. W tym okresie 
z linii montażowej zakładów Ursus 
zjechało – według różnych źródeł – 
od 100 do 200 ciągników. W 1968 roku 
jeden z nich trafił do Muzeum Zakła-
dowego Ursusa. Przed przekazaniem 
do muzeum liczącego ponad 40 lat 
w pełni sprawnego ciągnika rolnik 
Stanisław Rakowski wykonał nim 
pokazową orkę.

… i po drugiej wojnie 
światowej

Na początku roku 1946 zapadła 
decyzja o rozpoczęciu produkcji 
w Polsce ciągników rolniczych. Po 
zakończeniu II wojny światowej na 
terytorium naszego kraju pozostało 
wiele niemieckich ciągników Lanz 
Bulldog D9505 Ze względu na 
konieczność szybkiego wdrożenia do 
produkcji tego typu pojazdu, zdecy-
dowano o skopiowaniu niemieckiej 
konstrukcji, której zaletą była stosun-
kowo duża moc, prosta budowa 
i obsługa. Dokumentację techniczną 
ciągnika sporządzono „z natury” po 
rozebraniu na części niemieckiego 
pierwowzoru. Na przełomie lutego 
i marca 1947 roku w Zakładach 
Mechanicznych Ursus rozpoczęto 
prace nad prototypem ciągnika pod 
oznaczeniem LB-45, który zaprezen-
towany został publicznie 1 maja 1947 
roku podczas pochodu pierwszoma-
jowego w Warszawie. Ciągnik o nume-
rze seryjnym 00001 został w lipcu 
1947 r. przekazany do PGR w Pyrzy-
cach. Używany był do orek na gle-
bach ciężkich i gliniastych, bez 
remontu kapitalnego przepracował 
12 000 godzin. Produkcję seryjną cią-
gników już pod oznaczeniem C-45 
uruchomiono we wrześniu 1947 roku. 
Do końca tego roku zbudowano 130 
ciągników. Na początku lat 50. produ-
kowano po kilka tysięcy egzemplarzy 
rocznie.  Początkowo Ursus C-45 był 
wytwarzany w wersji na kołach stalo-
wych, później na ogumionych. 

Ursus C-45 był napędzany chło-
dzonym cieczą jednocylindrowym 
dwusuwowym silnikiem średnio-
prężnym o pojemności skokowej 
10 300 cm³ i mocy maksymalnej 45 
KM. Cylinder był usytuowany pozio-
mo. Uruchamianie silnika odbywało 
się przez podgrzewanie znajdującej 
się z przodu gruszki żarowej ręczną 
lampą lutowniczą. Po podgrzaniu 
należało wyjąć koło kierownicy wraz 
z kolumną i wsunąć w jedno z bocz-
nych kół zamachowych. Przekręcając 
kierownicę można było uruchomić 
silnik, co wymagało jednak sporej 
siły fizycznej i wprawy. W układzie 
przeniesienia napędu zastosowano 
sprzęgło dwutarczowe suche i trzy-
biegową skrzynię biegów z przyspie-
szaczem w wersji z kołami ogumio-
nymi, która dawała trzy przełożenia 

jazdy do przodu i jedno do tyłu 
w wersji z kołami stalowymi oraz 
sześć do przodu i dwa do tyłu w wer-
sji na kołach ogumionych. Maksy-
malna prędkość jazdy ciągnika na 
kołach stalowych wynosiła 6,2 km/h, 
na kołach ogumionych – 16,7 km/h.

Ursus C-45 był produkowany do 
1954 roku. W wyniku modernizacji 
starzejącego się modelu C-45 powstał 
ciągnik Ursus C-451, wytwarzany 
w latach 1954–1959. W 1960 roku 
produkcje ciągników C-451 przenie-
siono z Ursusa do Zakładów Mecha-
nicznych w Gorzowie Wielkopol-
skim, gdzie została zakończona 
w 1965 roku. Ciągniki C-45 i C-451 
były eksportowane do Brazylii, Chin 
i Korei w liczbie około 6000 sztuk. 

Jan Przyrowski

Muzealny egzemplarz Ursusa C-45 na stalowych kołach
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List zza szafy
Odwiedził nas daleki, i mieszkający daleko, 

kuzyn męża. Maciej, bo tak ma na imię, to czło-
wiek sporo od nas starszy i mocno schorowany. 
Pamiętałam, a widzieliśmy się jakoś bardzo 
dawno, że poruszał się o kuli. Teraz miał te kule 
dwie i widać było, że chodzi z wielkim trudem. 
Ale mimo to, dużo się ruszał. Powiedział, że 
musi, bo jak się zasiedzi za długo w fotelu, to już 
nie wstanie.

No, coś tym jest. Nasz lekarz też mówi, że 
trzeba się ruszać, chodzić, bo ruch to najlepsze 
lekarstwo nie tylko na różne dolegliwości, ale 
i przeciwko nim. My się z mężem do tych zaleceń 
stosujemy, ale żeby dotyczyło to także kaleki? 

Nie wiedziałam, czy ta Macieja ułomność to 
od urodzenia, czy jest ona wynikiem jakiegoś 
wypadku, więc spytałam męża. Okazało się, że 
to ani wada wrodzona, ani wypadek tylko wynik 
choroby. Choroby o nazwie Heinego Mediny, 
która zbierała obfite żniwo wśród dzieci i nasto-
latków.  To była paskudna, trwająca kilka lat 
epidemia. Wiele dzieci umierało, a te, które prze-
żyły, na ogół zostawały, jak Maciej, kalekami. 
Dopiero po paru latach wynaleziono szczepion-
kę, która położyła kres tej epidemii.

W tym momencie przypomniałam sobie, że 
znam tę nazwę – Heine Medina. Gdy chodziłam 
do szkoły dostawaliśmy taką szczepionkę. 
Zresztą wśród wielu innych – przeciwko gruźli-
cy, przeciwko durowi brzusznemu… Nikt 
z moich koleżanek i kolegów nie chorował ani 
na gruźlicę, ani na dur brzuszny, ani na Heine 
Medinę… Znaliśmy te nazwy jedynie z ust pani 
pielęgniarki.  

Ale Maciej i jego koledzy takich zastrzyków 
nie dostali, bo ich wtedy jeszcze nie było. Nie 
mieli szansy się przed chorobą ochronić. Dlatego 
Maciej chodzi z dwoma kulami. 

Maciej wyjechał, a ja zostałam ze swoimi 
myślami. O tych wszystkich, którzy mimo apeli 
i nawoływań nie szczepią się przeciwko Covido-
wi. Też mamy teraz paskudną epidemię wrednej 
choroby, ale na szczęście mamy przeciwko niej 
broń w postaci szczepionki. Nauka poszła tak 
naprzód, że na jej stworzenie nie trzeba było cze-
kać wielu lat, jak wtedy. Szczepionka powstała 
szybko, ale niektórzy, zamiast się z tego cieszyć, 
wydziwiają, że… za szybko, a wg nich jak za szyb-
ko, to znaczy że nie tylko jest nic niewarta, ale 
jeszcze szkodliwa. Sama słyszałam, jak pewna 
kobieta opowiadała w sklepie, że jej „głupiej zna-
jomej” po tej szczepionce wyrosły… drugie uszy.  
A ludzie stali i słuchali. Gdy się wtrąciłam, 
mówiąc żeby nie plotła bredni, chciała mnie wal-
nąć parasolką. Na szczęście uciekłam.

Ciekawe, czy Maciej by ich przekonał?... 

 Janka  

Kiszonki na odporność
Nie wszyscy wiedzą, że  poddane procesowi kiszenia produkty 

(kapusta, ogórki, papryka czy inne warzywa) stają się istną skarbnicą 
witaminy C i z grupy B oraz wielu minerałów, a wytworzony dzięki 
fermentacji kwas mlekowy wzmacnia odporność, reguluje florę bakte-
ryjną jelit, wspiera trawienie i ułatwia przyswajanie pożytecznych 
składników z pożywienia. Zwłaszcza w okresie zimowym i wczesno-
wiosennym, kiedy jesteśmy szczególnie podatni na różne zakażenia 
(bardzo ważne w czasie panującej pandemii!), powinniśmy się uodpar-
niać nie tylko lekami, ale wprowadzając do swego jadłospisu różne 
kiszonki. Zwłaszcza, że są nie tylko pożyteczne, ale i smaczne. Nieste-
ty, muszą na nie uważać osoby mające kłopoty z nadciśnieniem.

Końcówki czyli to, co jest na końcu, na szczycie i dlatego najbar-
dziej marznie. Inaczej mówiąc – dłonie, stopy i głowa. Podczas mrozu 
najobfitszy kożuch nie zapobiegnie przeziębieniu jeśli na nogach 
będziesz miała sandałki i gołą głowę. Natomiast zaopatrzona w solidne 
kalosze i ciepłe skarpetki, gruby, nieprzemakalny kaptur  i wełniane 
rękawiczki, to nawet w stosunkowo lekkiej kurteczce nie przemarz-
niesz przy kiepskiej pogodzie. 

Dlatego, zwłaszcza zimą i wczesną wiosną trzeba szczególną uwagę 
zwracać na zaopatrzenie swoich… końcówek. I może warto w tym celu 
przeprosić się z robionymi ręcznie na drutach z grubej wełny skarpe-
tami, czapkami i rękawiczkami. Starsze panie potrafią prawdziwe cuda 
wydziergać z resztek włóczki, a w każdej rodzinie znajdzie się jakaś 
babcia, która ma dużo czasu. Zatem…

Riuszka    

Końcówki

ń

ówk
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Obniżyć cholesterol
Podwyższony cholesterol stał się niemal powszechną dolegliwością. 

Wiele osób nie  ma pojęcia, że hoduje w sobie jego nadmiar, bo on nie boli. 
Dopiero jego skutki są groźne – choroba niedokrwienna serca, zmiany 
miażdżycowe, zawał, udar mózgu. Dlatego trzeba  sprawdzić swój poziom 
cholesterolu, a jego podwyższony poziom potraktować poważnie. I wcale 
nie trzeba się w tym celu objadać lekami. Często wystarczy zmiana nawy-
ków żywieniowych i… gimnastyka, poprawiająca napięcie mięśni.

Jeśli chodzi o dietę, oto podstawowe zalecenia: 
•  5 małych posiłków dziennie, między nimi pij wodę niegazowaną
•  nic smażonego
•  nie zabielaj zup śmietaną, nie dodawaj do nich masła
•  unikaj tłustych mięs
•  nie smaruj pieczywa masłem
• obowiązkowy punkt śniadania: płatki owsiane (na wodzie lub mleku 

roślinnym)
•  pieczywo tylko razowe, tak samo ryż
•  pij yerba matę, 1–2 kubki dziennie
•  staraj się relaksować.

Awokado (zwane niekiedy 
gruszką miłości) to nie tylko 
doskonały dodatek do różnych 
sałatek (choć nie wszystkim jego 
smak odpowiada, rzecz gustu) 
albo po prostu do chleba (krom-
ka razowca posmarowana grubo 
miąższem awokado i lekko poso-
lona to prawdziwa pycha!), ale 
także wspaniały lek a właściwie 
środek profilaktyczny. Posiada 
dużo witaminy E i sporo potasu 
(który pomaga kontrolować 
ciśnienie krwi, zapewnia regu-
larny rytm pracy serc i korzyst-
nie wpływa na układ nerwowy) 
oraz  witaminy B2, B6 i C oraz  
trochę magnezu, a także bardzo 
dużo nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, które obniżają 

poziom cholesterolu (tego złego) 
we krwi. Ponieważ awokado pra-
wie nie posiadają cukru (ogrom-
na rzadkość w przypadku owo-
ców) odgrywają dużą rolę w die-
cie diabetyków. Zalecane są 
także przy nadciśnieniu tętni-
czym.

Mają też niestety wadę – są 
ogromnie kaloryczne. Jeden śred-
niej wielości owoc awokado 
dostarcza ok. 400 kalorii. Kto 
musi dbać o linię, niech więc 
podchodzi do nich ostrożnie.

Awokado

Nie tylko owoc

Szybkie danie
Nie zawsze mamy czas szykować 

obiad, a człowiek głodny aż strach. 
Co wtedy? Wtedy można w ciągu 
paru minut przygotować szybkie 
danie na bazie klusek/makaronu 
i warzywnej mrożonki. 

Gdy makaron się gotuje, na łyżce 
oleju smażymy garść mrożonki 
warzywnej (jest ich bez liku, najlep-
sza jest tzw. mieszanka na patelnię), 
można dodać (jeśli mamy pod ręką) 
kilka plasterków kiełbasy. Do usma-
żonej mieszanki dodajemy ugotowa-
ny makaron, przez moment przesma-
żamy razem wszystkie składniki i – 
obiad gotowy. Można danie posypać 
(ale niekoniecznie) posiekaną natką 
pietruszki. 
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Choć o tej porze roku nie odczu-
wamy takiego pragnienia jak latem, 
to bez pojenia naszego organizmu 
wodą  (jeśli o niego dbamy) się nie 
obejdzie. A to dlatego, że  teraz jest 
on jeszcze bardziej narażony na 
odwodnienie niż latem.  Gdy na 
dworze jest zimno, w zewnętrznych 
warstwach skóry kurczą się drobne 
naczynia krwionośne i krew  z  nich 
odpływa do narządów wewnętrz-
nych, żeby zapewnić im lepsze 
ukrwienie, ale to pobudza nerki do 
większej produkcji moczu, wraz 
z którym pozbywamy się z organi-
zmu wody.  Zaś wdychane do płuc 
zimne powietrze natychmiast absor-

buje wilgoć, którą potem wraz z nim 
wydychamy i tracimy.  Zatem, choć 
nie chce nam się tak pić jak w czasie 
letnich upałów, w zimnej porze roku 
należy poić swój organizm  jeszcze 
częściej niż latem. Co nie wszyscy, 
bo nie odczuwają pragnienia, czy-
nią.

A to bardzo źle, bo  za mała ilość 
płynów w organizmie może być przy-
czyną rozdrażnienia, bólów głowy, 
słabszej koncentracji, a nawet więk-
szej podatności na infekcje. Dlatego, 
mimo że nie chce nam się pić,  trzeba 
pamiętać o wypijaniu około dwóch 
litrów wody dziennie. Bo bez wody 
ani rusz!

Siemię lniane

Superkosmetyk
Siemię lniane nie tylko pomaga na kłopoty z trawieniem, 

o czym chyba wszyscy wiedzą. To także superkosmetyk, który 
cudownie działa na włosy i skórę. Odmładza i dodaje urody.

Nasiona lnu są bowiem bogate nie tylko w zdrowe tłuszcze, 
ale także w witaminy z grupy B, witaminę E (zwaną witaminą 
młodości) oraz cynk. Zawierają także ligniny, przyczyniające się 
do usuwania z naszych organizmów wolnych rodników, które są 
odpowiedzialne m.in. za procesy starzenia. Dlatego tak wspania-
le sprawdzają się jako tytułowy superkosmetyk, wspaniale dzia-
łający na naszą cerę i włosy..

MASECZKA ODMŁADZAJĄCA NA TWARZ:
2 łyżeczki nasion zalej ¼ szklanki gorącej wody i odstaw na 

15 minut. Po tym czasie nakładaj papkę na twarz i szyję. Po 
ok. 15 minutach zmyj to ciepłą wodą.

MASKA NA WŁOSY:
3 łyżki stołowe siemienia zalej 1,5 szklanki wody. Gotuj ok. 

15 minut, mieszając co chwilę. Gdy papka ostygnie, przecedź ją 
przez sito. Do otrzymanego śluzu dodaj łyżeczkę miodu i nanieś 
miksturę na włosy. Owiń kosmyki folią i umyj je po ok. 30 minu-
tach.

Kiełki
Pod koniec zimy, gdy warzywa poprzed-

niosezonowe utraciły już większość wita-
min, niezbędnym ich źródłem są kiełki. 
Można je kupić w sklepie, ale każdy może je 
sobie wyhodować na kuchennym parapecie. 
Istnieją specjalnie przeznaczone do tego 
naczynia zwane kiełkownicami, ale nasiona 
można po prostu rozsypać na talerzu i zwil-
żać je wodą. Te większe i twardsze, np. psze-
nicę, dobrze jest namoczyć uprzednio przez 
ok. dobę w wodzie, szybciej wówczas 
napęcznieją.  Szczególnie cenne są nasionka 
lucerny i rzodkiewki, obfitujące w witaminy 
A, B i C oraz fosfor i żelazo. Kiełki dodaje się 
do sałatek, posypuje nimi kanapki, ziemnia-
ki czy kaszę.

Bez wody ani rusz
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Wanda od zawsze prowadzała się z Jankiem. Piękna 
była z nich para. On czarnowłosy, ona blondynka, a oby-
dwoje mieli błękitne oczy. Zwłaszcza pod czarną grzywą 
Janka zwracały one uwagę. I zauroczały. Nic dziwnego, że 
Janek podobał się dziewczynom. Ale on poza Wandą świa-
ta nie widział. Dlatego też razem z nią wyjechał do ogólnia-
ka, choć ojciec wolałby widzieć jedynego syna na gospo-
darce. Wrócił na nią. Po nagłej śmierci ojca, gdy byli 
w klasie przedmaturalnej. Łamało im to mocno plany, ale 
uznali, że łącząca ich miłość wszystko przezwycięży. 
Wanda zda maturę, wróci na wieś, po żniwach się pobiorą, 
a potem…  

Czas szybko mijał i ani się obejrzeli a już Wanda zbliża-
ła się do matury.  Jej klasowa koleżanka Mariola, korzysta-
jąc z wyjazdu rodziców,  urządziła pewnej soboty prywatkę 
na pożegnanie szkoły. Był mnóstwo ludzi. Wandę, gdy tylko 
weszła, poprosił do tańca pewien starszy nieco od nich 
gość. Gdy tańczyli, a tańczył znakomicie, Wanda zauważy-
ła, że dziewczyny patrzą na nią z zazdrością. Mariola wyja-
śniła jej, że ów Zenek ma świetnie prosperujący interes, 
masę szmalu i szeroki gest, więc każda chciałaby się  z nim 
zapoznać. Masz, Wanda, fart – powiedziała.

Widocznie Zenek też uważał, że ma fart, bo nie odstę-
pował Wandy na krok, a ją cieszyła wyraźna zazdrość 
koleżanek oraz słodki szampan. W pewnym momencie 
poczuła się zmęczona i…

…i obudziła się w jakimś obcym pokoju. Sama. Prze-
straszona szybko wyskoczyła z łóżka, wrzuciła na siebie 
ciuchy i otworzyła drzwi. Na korytarzu spotkała Mariolę. 
Czyli ciągle była w jej domu…

– Dobrze się bawiłaś? – spytała Marlena.

*
Matura pisemna poszła jej gładko, chociaż czuła się 

jakaś taka zmęczona. Janek stwierdził, że to nic dziwnego, 
bo za dużo się uczyła. W czasie, który został do ustnej ma 
tylko odpoczywać – zaordynował. Zero nauki!

Niestety, podczas ustnej była nie tylko dalej zmęczona, 
ale  jeszcze kręciło się jej w głowie i było tak niedobrze, że 
gadała jakieś głupoty. Nauczyciele się dziwili, co się stało 
z tą dobrą uczennicą. Tylko Mariola się nie dziwiła. Pode-
szła do niej na korytarzu, podała jakiś pakuneczek i powie-
działa: – Zrób test.

Gdy wynik okazał się dodatni, poklepała Wandę po 
plecach i pocieszyła:

– Nie martw się! Zenek do równy gość. Da Ci nie tylko 
na skrobankę, ale dorzuci jeszcze na jakieś wczasy. Oto 
adres jego firmy. Idź!

Niechętnie, ale poszła. Nie miała innego wyjścia. Zenek 
powitał ją entuzjastycznie:  

– Nareszcie sobie o mnie przypomniałaś! Witaj! 
Gdy wykrztusiła, z czym przyszła, jego entuzjazm 

wzrósł.
– Dziecko?! Cudownie! W niedzielę jedziemy do Two-

ich rodziców! Masz – wyjął kilka banknotów – kup sobie 
na ten wyjazd coś ładnego!

W niedzielę przyjechał po Wandę limuzyną. W jej wsi 
chyba takiej jeszcze nie widzieli. W każdym razie nie 

Wandy rodzice, którzy zachwycili się  nie tylko pięknym 
autem, ale i jego właścicielem oraz szczodrymi upomin-
kami, które im przywiózł na – jak powiedział – zapozna-
nie. Jakże tu nie oddać takiemu człowiekowi ręki córki? 

Samej Wandy nikt o zdanie nie pytał. To ona zapytała, 
ale dopiero po kilku latach, siostrę o Janka. Gdy dowiedział 
się o jej ślubie z innym, pił chyba przez cztery tygodnie. 
Potem przez dwa albo trzy trzeźwiał, a potem raz-dwa oże-
nił się z taką jedną Kasią. Nawet wydawało się, że są udana 
parą, ale, niestety, Kasia zmarła przy porodzie i Janek 
został sam z synkiem. 

Wandzie zrobiło się wtedy bardzo żal. I Janka, i tej Kasi, 
i ich synka, i… samej siebie. Chociaż nie miała przecież 
żadnych powodów do narzekań. Mieszkała w pięknym 
domu, Piotruś i Małgosia chowali się zdrowo, Zenek co raz 
obdarowywał ją jakimś klejnotem, w wakacje zabierał do 
pięknych krajów… Czegoż chcieć więcej?!

Faktycznie. Ani ciuchów, ani pieniędzy Wandzie nie 
brakowało. Trochę brakowało jej… obecności męża, bo 
Zenek wychodził z domu rano i wracał późnym wieczo-
rem, tłumacząc, gdy prosiła, żeby z nią trochę pobył, że 
przecież musi zarabiać. I dawał jej wtedy dużo pieniędzy, 
mówiąc: „Idź coś sobie kupić, rozerwiesz się!” Więc szła na 
zakupy. Ale choć szafy miała pełne sukienek, płaszczy czy 
pantofli, to nigdy nie wydawała wszystkiego, co dostała. 
Resztę odkładała na konto, które sobie w tym celu założyła 
i cieszyła się rosnącym na nim saldem. 

Pewnego dnia sąsiadki przyszły do niej z informacją, że 
ludzie widują Zenka z jakimiś babami i że ponoć ma on 
gdzieś na mieście garsonierę, w której je przyjmuje. Chcia-
ły jej, na pewno z zazdrości,  dopiec, ale im się nie udało.  
Roześmiała się i powiedziała, żeby lepiej pilnowały swoich 
mężów i ich kieszeni, bo chodzą obciuchane, a jej Zenek 
dba o nią, o dzieci, o dom. Poszły jak niepyszne. Głupie 
zołzy – pomyślała. A co, niby miała płakać? Przecież i tak 
nigdy Zenka nie kochała. Włączyła komputer, weszła na 
swoje konto bankowe i ponapawała się widokiem salda. 
Od razu poczuła się lepiej, bo co tu ukrywać, trochę ją te 
głupie baby wnerwiły tym swoim wtrącaniem się w cudze 
życie. Zupełnie jak na wsi – pomyślała. 

Te lata szybko mijały, dzieci dorastały, ona zmieniała 
meble, przeglądała żurnale, kupowała ciuchy i planowała 
wakacyjne podróże, bo to był w ich domu rytuał, którego 
obydwoje z Zenkiem pilnowali. 

*
Tamtej środy siedziała właśnie nad pięknym folderem 

turystycznym, gdy do pokoju weszła Małgosia, a za nią 
jakiś wysoki chłopak.

– Mamo! – powiedziała. – Chciałam Ci przedstawić 
mojego serdecznego przyjaciela, Piotrka. Wyobraź sobie, 
on pochodzi z tej samej wsi, co Ty!

Wanda podniosła głowę i… spojrzała w niebywale błę-
kitne oczy pod czarną grzywą włosów…

– Mamo! Co z tobą, Mamo! – usłyszała krzyk Małgosi. 
A potem już nie słyszała nic.

Ewa Kłosiewicz

Szczęśliwe życie Wandy



66

Poziomo: 1) poetycko o ziemi uprawnej, 3) np. kwaśny, 
7) ... kukurydziane, 11) samica z prosiętami, 12) zimowa 
przerwa w nauce, 13) pisemny dla szefa, 14) kolby kuku-
rydzy, 15) służy do prasowania, 16) rodzaj damskiej mary-
narki, 17) urzędowa, stała opłata, 19) jak śnieg biała 
w „Panu Tadeuszu”, 21) wpada do Morza Arabskiego, 
23) kwiat towarzystwa, 26) owoc grochu lub fasoli, 27) płat 
ryby bez ości, 28) duchowny wysoki rangą, zarządzający 
archidiecezją, 32) unika ryzyka, 37) branża ze śmietaną 
i kefirem, 38) bije inne kolory, 39) zbyt mała ilość, 40) łago-
dzenie wstrząsów w aucie
Pionowo: 1) grunty leżące odłogiem, 2) kakaowy do schru-
pania, 4) krowie lub kozie, 5) gniada w stajni, 6) ... po 

Krzyżówka z fi rmą
cygańsku – na obiad, 7) stolica nad Sekwaną, 8) wióry 
drzewne, 9) stworzonko, 10) rowek na zagonie, 18) np. 
lokaj, 19) cytrus o gorzkawym smaku, 20) prosty lub roz-
warty, 22) kierunek w literaturze w drugiej połowie XIX w., 
24) pogodne, beztroskie życie, 25) nieposkromiony 
u łakomczucha, 29) wiąz górski, 30) pojemnik na kliszę, 
31) ma oka na ogonie, 33) drzewo iglaste, 34) uczeń szkoły 
wojskowej, 35) hałas, wrzawa, 36) np. saletra potasowa

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, 
uporządkowane od 1 do 31, utworzą rozwiązanie. Prosimy 
je przesyłać wyłącznie mailem: redakcja@eZagroda.pl.  

(TG)
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