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Zakończyła się tegoroczna edycja 
konkursu „Oblatani w pomaganiu”, 
polegającego na zakładaniu przy-
szkolnych łąk. To kolejna, ekologicz-
na inicjatywa ANWILU mająca edu-
kacyjny charakter, skierowana do 
dzieci i młodzieży. Uczniowie w pię-
ciu województwach stanęli przed nie 
lada wyzwaniem. Ich zadaniem, 
realizowanym przy wsparciu ANWI-
LU, było stworzenie i pielęgnacja 
miododajnych łąk, które stały się 
oazą dla owadów oraz ptaków. 
W tworzenie zielonych i kwiecistych 
zakątków zaangażowanych było 
ponad 2 tysiące dzieci.

– Nasza inicjatywa stanowiła połą-
czenie zabawy z edukacją. Jednak 
nadrzędnym celem zaproszenia mło-
dych osób do stworzenia od podstaw 
zielonych zakątków była troska o natu-
ralne środowisko, wskazanie ważnej 

roli, jaką pełni ekosystem i poszano-
wanie dla bioróżnorodności. Kiedy 
patrzę na efekty konkursu wiem, że 
udało nam się to doskonale – powie-
działa Elżbieta Jabłońska, zastępca 
dyrektora Obszaru Komunikacji, Mar-
ketingu i Sponsoringu w ANWILU.

O sukcesie projektu świadczą 
liczby. Poza imponującą wspomnia-

ną już liczbą uczestników, wrażenie 
robi liczba zasianych przez uczniów 
łąk. Ostatecznie powstały one przy 
118 szkołach podstawowych w róż-
nych zakątkach kraju. Do trzech naj-
lepszych w konkursie szkół trafiły 
nagrody o wartości 10 tysięcy zło-
tych a wszyscy uczestnicy otrzymali 
edukacyjne upominki.

Ostatnio na międzynarodowym 
rynku rolnym zrobiło się głośno 
o zespole żniwnym z aktywną taśmą 
transportującą serii RDF marki John 
Deere. To nowatorskie rozwiązanie 
poddano serii testów we Francji, 
Niemczech, a także w polskich 
gospodarstwach. Skupiono się na 
klientach użytkujących kombajny 
serii S i T z tradycyjnymi hederami 
ślimakowymi. W Polsce porównano 
efekty współpracy kombajnu S780, 
wyposażonego w tradycyjny zespół 
żniwny 730X o szerokości 9,15 m 
oraz modelu RD35F o szerokości 

10,7. Wyniki testów wykazały, że 
innowacyjny zespół żniwny RD35F 
zwiększa wydajność kombajnu 
o 15–20%. Pas hedera taśmowego 
oraz zespół tnący są wyjątkowo ela-
styczne i szybko dopasowują się do 
nierówności terenu, rodzaju upraw 
i wysokości łanu. Mniejsze straty 
ziarna i lepszą jego jakość zapewnia 
sposób podawania zboża do podajni-
ka pochyłego kłosami do przodu. 
Dzięki temu warstwa materiału jest 
dużo cieńsza, co umożliwia równo-
mierne obciążenie rotora, a tym 
samym lepszy omłot i separację. 

Dostosowanie wysokości cięcia prze-
staje być problematyczne, nawet 
przy tak nisko rosnących uprawach 
jak groch, fasola czy soja. Efektywne 
sterowanie położeniem zespołu tną-
cego zapewnia technologia Hydra-
Flex, wysokowydajny system hydrau-
liczny, który optymalizuje kopiowa-
nia konturem terenu. Ponadto zespo-
ły żniwne z aktywną taśmą transpor-
tującą RDF wyposażono w zespół 
tnący, który ma zdolność płynnego 
dostosowywania swoich kształtów 
do podłoża. Noże o podwójnym cię-
ciu są zaprojektowane na tereny 
o małych i średnich nierównościach. 
Pozostają blisko podłoża na całej sze-
rokości sztywnej ramy hedera. Hede-
ry taśmowe serii RDF wyposażono 
w dwa tryby pracy. Tryb mniejszej 
prędkości pasa zmniejsza prędkość 
pasa bocznego, aby ulepszyć poda-
wanie kłosów, jeśli używamy tylko 
połowy szerokości hedera. Z kolei 
w trybie automatycznej prędkości 
pasa, prędkość pasów hedera auto-
matycznie dostosowuje się do pręd-
kości jazdy kombajnu. Dzięki temu 
utrzymujemy stały przepływ mate-
riału roślinnego i jego optymalną 
szybkość podawania masy.

Troska o środowisko

Heder taśmowy RDF
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Mijają 2 lata od objęcia gospodarstwa Kaszewy global-
nym programem Bayer Forward Farming. W związku 
z wyzwaniami, z jakimi mierzy się polskie rolnictwo, 
jednym z kluczowych obszarów w których szukamy lep-
szych rozwiązań jest woda. Jednym z ciekawszych roz-
wiązań zastosowanych w gospodarstwie jest instalacja 
Phytobac, która chroni glebę i wody podziemne przed 
zanieczyszczeniem pozostałościami środków ochrony 
roślin. Umożliwia bezresztkową likwidację popłuczyn po 
myciu opryskiwacza, jak również oddzielenie popłuczyn 
od wody opadowej lub wody z mycia maszyn, która nie 
zawiera pozostałości.  

By radzić sobie z nieprzewidywalnością opadów 
i coraz częstszymi suszami, gospodarstwo wdraża rów-
nież rozwiązania mające na celu poprawę jakości i żyzno-
ści gleb. Przyorywanie resztek pożniwnych zwiększa 
zawartość substancji organicznej w glebie, poprawiając 
zdolność do zatrzymywania wody. Głęboszowanie oraz 
poplon w postaci rzodkwi oleistej poprawia strukturę 
gleby, stosunki powietrzno-wodne i przełamuje pode-
szwę płużną, co umożliwia przyjmowanie i przepuszcza-
nie wody w przypadku ulewnych opadów. Takie działa-
nia są niezwykle ważne w obliczu coraz większej zmien-
ności pogody i nasilaniu się ekstremalnych zjawisk – od 
suszy po nawałnice.Instalacja Phytobac

Rolnictwo zrównoważone

Według danych sprzedażowych z pierwszych ośmiu 
miesięcy 2022 roku najchętniej wybieranym ciągnikiem 
marki STEYR jest model PROFI. Pozycje lidera sprzedaży 
zawdzięcza takim cechom, jak: doskonała widoczność, 
ergonomia, prezentacja pojazdu, wła-
ściwości jezdne i najwyższy komfort 
kierowcy. Zastosowane w ciągni-
kach z tej serii elektronicznie ste-
rowane silniki diesla o mocy zna-
mionowej od 125 do 150 KM już 
przy niskich prędkościach obroto-
wych bez wysiłku radzą sobie z każ-
dym wyzwaniem, a system Power 
Plus umożliwia rozwinięcie dodatko-
wej mocy, sięgającej 
nawet 34 KM. W ukła-
dzie przeniesienia 
napędu pracuje 
8-stopniowa prze-
kładnia przełączal-
na pod obciąże-
niem z 24 biegami 
do jazdy do przodu 
i 24 biegami wstecz-
nymi. Ciągniki serii 

PROFI wyposażono w więcej rozwiązań elektronicznych 
i sprawdzony w praktyce podłokietnik z Multicontrolle-
rem. Seria charakteryzuje się niższym poziomem hałasu, 
idealnym oświetleniem w zasięgu 360°, a także systemem 

zarządzania jazdą na uwrociach 
Easy-Tronic II, co gwarantuje bez-
stresową pracę niezależnie od 
panujących warunków. Dzięki 
panoramicznej kabinie opartej 
na czterech słupkach z obszer-
nymi przeszklonymi powierzch-

niami, przezroczystemu oknu 
dachowemu i jednoczęścio-

wej szybie przedniej, opera-
tor ciągnika ma zapewnio-
ną nieograniczoną widocz-
ność we wszystkich kie-
runkach. Z kolei dzięki 
doskonałej amortyzacji, 
nawet bardzo długotrwała 
praca nie jest dla operato-
ra mecząca, niezależnie od 
rodzaju terenu i podłoża, 
po którym porusza się cią-
gnik. 

2022 roku najchętniej wybieranym ciągnikiem 
EYR jest model PROFI. Pozycje lidera sprzedaży 
za takim cechom, jak: doskonała widoczność, 
a, prezentacja pojazdu, wła-
ezdne i najwyższy komfort 
Zastosowane w ciągni-
serii elektronicznie ste-
lniki diesla o mocy zna-
od 125 do 150 KM już

ch prędkościach obroto-
wysiłku radzą sobie z każ-
waniem, a system Power 
żliwia rozwinięcie dodatko-
cy, sięgającej 
KM. W ukła-
zeniesienia

pracuje
wa prze-

przełączal-
obciąże-

4 biegami
do przodu
mi wstecz-
ągniki serii

i sprawdzony w praktyce podłokietnik z
rem. Seria charakteryzuje się niższym po
idealnym oświetleniem w zasięgu 360°, a 

zarządzania jazdą 
Easy-Tronic II, co 
stresową pracę 
panujących war
panoramicznej 
na czterech słup
nymi przeszklon

niami, przezroc
dachowemu 

wej szybie p
tor ciągnik
ną nieogran
ność we w
runkach. 
doskonałe
nawet bard
praca nie j
ra mecząca
rodzaju te
po którym 
gnik. 

PROFI liderem sprzedaży
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POLAGRA PREMIERY zaprasza

to doroczne badanie stanu świadomo-
ści Polaków na ważne społecznie 
tematy. W tym roku badanie skupiło 
się na szeroko dyskutowanych w prze-
strzeni publicznej tematach, w tym 
kryzysie wodnym – świadomości mło-
dych i podejmowanych działaniach, 
by ograniczyć skutki kryzysu. 

Ile młodzi Polacy wiedzą o proble-
mie niedoboru wody? Jeśli zabraknie 
wody, to raczej na świecie niż w Pol-
sce – twierdzą młodzi, a tylko jedna 
trzecia z nich jest przekonana, że to 
pilny problem. Pytani o to, kto jest 
odpowiedzialny za niedobory, bez 
wahania wskazują na siebie (64%), 
przemysł (42%), duże firmy (41%), 
polityków (39%). Jednocześnie to nie 
tylko zakłady produkcyjne, politycy 
i my wszyscy powinniśmy przeciw-
działać kryzysowi wodnemu, ale rów-
nież krajowe i międzynarodowe fun-
dacje oraz organizacje pozarządowe. 

Jakie działania podejmują mło-
dzi? Aby przeciwdziałać niedobo-
rom, są gotowi zakręcać kurki przy 
myciu zębów i rezygnować z długiej 
kąpieli ale tylko co piąty młody czło-
wiek jest przekonany, że jego sposo-
by na oszczędzanie wody przyczy-
niają się do poprawy jej dostępności. 
A z jakimi konsekwencjami niedobo-
rów wody stykają się na co dzień? 
Najbardziej bolą podwyżki – wzrost 

cen żywności i ogrzewania, ale ankie-
towani wymieniają też usychanie 
roślin, obniżenie lustra wody w rze-
kach i jeziorach, a także pożary. 

Zdaniem większości młodych 
Polaków to rolnicy są szczególnie 
narażeni na niedobory wody i powin-
ni korzystać z nowych technologii 
upraw i systemów nawadniania (47% 
wskazań), stosować gatunki roślin 
odporne na susze (46%) i potrzebują-
ce mniej wody (45%) oraz monitoro-
wać nawodnienie pól za pomocą 
technologii cyfrowych (36%). 

Za najoszczędniejszy w gospoda-
rowaniu wodą typ rolnictwa dwu-
dziestolatkowie uważają rolnictwo 
zrównoważone, przed ekologicznym 

i konwencjonalnym. – „Barometr 
Bayer“ rysuje obraz młodych jako 
pokolenia czującego odpowiedzial-
ność za stan świata, a jednocześnie 
mającego świadomość, że kryzys 
wodny w szczególny sposób uderza 
w rolnictwo. Widzą jednak nadzieję 
w nauce i innowacyjności oraz roz-
wiązaniach, które pozwalają radzić 
sobie ze zmianami klimatu – mówi 
Antoine Bernet, szef działu Crop 
Science w Bayer dla Polski, Krajów 
Bałtyckich, Czech i Słowacji. – To, co 
młodzi postulują, my – z pomocą 
nauki – już wprowadzamy. To m.in. 
rośliny tolerujące niedobory wody czy 
rozwiązania cyfrowe do monitorowa-
nia pola.

„Barometr Bayer“ 

Międzynarodowe Targi Rolnicze 
POLAGRA PREMIERY odbędą się 
w dniach 13–15.01.2023 w Pozna-
niu. Wśród firm, które potwierdziły 
już swój udział znajdują się liderzy 
branży. Nie zabraknie również 
nowych marek, które planują swoje 
wejście na rynek. Zapowiada się 
wyjątkowe spotkanie. Targi obejmu-
ją swym zakresem technikę, uprawę 
i hodowlę. 

POLAGRA PREMIERY to także 
platforma wymiany doświadczeń, 
miejsce, w którym profesjonaliści 
z branży rolniczej, będą mogli nie 
tylko zapoznać się z bogactwem 
nowych technologii, maszyn i narzę-
dzi, ale także wymienić się pogląda-
mi i rozwiązaniami. Panel meryto-

ryczny składający się z cyklu konfe-
rencji seminariów, szkoleń i wykła-
dów, będzie idealnym miejscem do 
bezpośrednich rozmów biznesowych 
i nawiązywania nowych kontaktów. 
Skrupulatnie dobrany do potrzeb 
branży program umożliwi zapozna-
nie się z nowymi trendami w poszcze-
gólnych sektorach rolniczych oraz 
regulacjami i zmianami zachodzący-
mi w przepisach. Interesująco zapo-
wiada się też m.in. seminarium upra-
wowe, Forum Producentów Zbóż 
i Kukurydzy oraz Forum Producen-
tów Rzepaku i Roślin Białkowych. 

W ramach Międzynarodowych 
Targów Rolniczych POLAGRA PRE-
MIERY kontynuowany jest program 
Hosted Buyers, którego celem jest 

rozwój wymiany handlowej między 
polskimi producentami i kontrahen-
tami z zagranicy, poprzez aranżowa-
nie indywidualnych spotkań. Targi 
odwiedzi grupa kupców i kadra 
zarządzająca z całej Europy, w szcze-
gólności dealerzy i importerzy  
maszyn rolniczych dzięki czemu 
można  skrócić czas dotarcia do 
zagranicznych kontrahentów. 

Właściciele gospodarstw i grun-
tów rolnych oraz hodowcy planujący 
przyjazd do Poznania mają możli-
wość otrzymania bezpłatnego biletu. 
Wystarczy, że wejdą na stronę www.
polgra-premiery.pl i zarejestrują się 
a organizatorzy prześlą darmową 
wejściówkę. Więcej informacji na 
www.polagra-premiery.pl
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10 000 przekładni
CLAAS Industrietechnik GmbH (CIT) w Paderborn niedawno 

wyprodukował dziesięciotysięczny egzemplarz przekładni z serii 
2XX. Firma wprowadziła bezstopniową technologię EQ na przełomie 
2014 i 2015 roku i od tego czasu z powodzeniem stosuje ją w ciągni-
kach serii: ARION 500 CMATIC i ARION 600 CMATIC. Mechaniczno-
hydrauliczna przekładnia z rozdziałem mocy charakteryzuje się pro-
stą konstrukcją z dwoma trybami pracy. Wynika z tego wysoka i rów-
nomierna sprawność ogólna w całym zakresie prędkości. Tryby pracy 
zmieniają się automatycznie w zależności od prędkości jazdy i wyma-
ganego obciążenia, co przekłada się na efektywne wykonywanie 
zadań. Przekładnia EQ 200 i wprowadzony w 2017 roku model 
EQ 220 w ostatnich latach udowodniły swoją efektywność i wytrzy-
małość w tysiącach ciągników ARION na całym świecie. Jakość każ-
dej przekładni jest zapewniana przez sterowaną komputerowo linię 
montażową z zerową tolerancją błędów. 

Technologia See & Spray
John Deere po raz pierwszy prezentuje precyzyjny system zwalczania chwa-

stów See & Spray na europejskich opryskiwaczach skonstruowanych w Horst 
w Holandii. Technologia See & Spray Select wykorzystuje kamery do wykrywa-
nia różnic koloru w uprawianych roślinach. Na każdy metr szerokości roboczej 
zamontowano jedną kamerę, która błyskawicznie wykrywa zielone rośliny. Pro-
cesory przetwarzają uchwycone przez nią obrazy a następnie indywidualnie 
uruchamiane są dysze do oprysku punktowego. Wykrywanie chwastu umożli-
wia precyzyjną aplikację herbicydów. Identyfikowane są wszystkie chwasty 
widoczne dla ludzkiego oka. Rozpylacz wyodrębnia uprawy rzędowe i dokład-
nie namierza chwasty. Aplikacja herbicydów może być wykonana na wszyst-
kich etapach wzrostu i we wszystkich uprawach rzędowych jeszcze przed 
zamknięciem łanu. Jej efektywność jest porównywalna do pełnego oprysku 
przy trzykrotnym zmniejszeniu  zużycia herbicydów. Od wiosny 2023 roku See 
& Spray będzie dostępny dla europejskich opryskiwaczy przyczepianych serii 
R900i z belkami 36- i 39-metrowymi. W przyszłości będzie oferowany jako 
opcja dla różnych opryskiwaczy John Deere firmy Horst.

Made in Italy 
Skala polsko-włoskiej wymiany 

handlowej wykazuje stałą tendencję 
wzrostową. Polska jest obecnie siód-
mym rynkiem docelowym maszyn 
rolniczych „made in Italy”.

W okresie od stycznia do czerwca 
br. włoski eksport maszyn rolniczych 
wzrósł o 26,2% (147 mln euro) 
w porównaniu z i tak rekordowym 
wynikiem odnotowanym w roku 2021. 
Warto przy tej okazji zaznaczyć, że 
w okresie pierwszych pięciu miesięcy 
bieżącego roku bilans okazał się dodat-
ni również dla eksportu ciągników, 
osiągając wzrost na poziomie +13,6%, 
co odpowiada wartości około 62 mln 
euro. Polska stała się dla włoskiego 
sektora produkcji maszyn rolniczych 
bardzo ważnym rynkiem docelowym, 
licząc w wartościach bezwzględnych 
co wymownie świadczy o tym, jak 
trwałe i silne są więzy handlowe mię-
dzy oboma krajami. Spodziewamy się, 
że w ciągu kolejnych czterech lat mię-
dzy 2022 a 2025 rokiem włoski eks-
port do Polski będzie wzrastał średnio 
o 9% rocznie. 
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Pod koniec września odbyła się 
gala finałowa XIX Ogólnokrajowego 
Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne, podczas której poznaliśmy 
zwycięzców tegorocznej jego edycji. 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego reprezentowali prezes Alek-
sandra Hadzik, zastępca prezesa 
Monika Rzepecka oraz zastępca pre-
zesa Marek Surmacz. Konkurs prze-
biegał pod Patronatem Honorowym 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy.

Właścicielami najbezpieczniejsze-
go gospodarstwa w kraju w 2022 r. 
zostali państwo Grażyna i Paweł Leń-
scy z województwa wielkopolskiego. 

Rolnicy zajmują się hodowlą kaczek, 
na 70 ha gruntów uprawiają kukury-
dzę, pszenżyto, pszenicę i użytki zie-
lone. Laureaci otrzymali główną 
nagrodę w konkursie – ciągnik rolni-
czy, ufundowany przez prezesa KRUS. 
Drugie miejsce zdobyło gospodarstwo 
państwa Justyny i Marka Patalonów 
z województwa warmińsko-mazur-
skiego. Miejsce trzecie, ex aequo, przy-
znano gospodarstwom państwa Rena-
ty, Wiesława oraz  Szymona Kowal-
czyków z województwa opolskiego 
oraz  państwa Eweliny i Mariusza 
Kusiów z województwa lubelskiego. 

– Chciałabym dziś Państwu pogra-
tulować wspaniałych osiągnięć. Pań-

stwa działania to nie tylko troska o bez-
pieczeństwo pracy w gospodarstwach 
rolnych, lecz także dbałość o ich este-
tykę. Dzięki wam pozytywnie zmienia 
się obraz polskiej wsi. Starania te są 
inspiracją dla innych. Cieszy mnie to, 
ponieważ o bezpieczeństwo powinno 
się dbać nieustannie – powiedziała 
prezes KRUS Aleksandra Hadzik do 
laureatów konkursu.

Nagrodę specjalną Głównego 
Inspektora Pracy za stosowanie udo-
godnień i rozwiązań technicznych 
zwiększających bezpieczeństwo 
pracy w gospodarstwie rolnym otrzy-
mali państwo Izabela i Marek Sakow-
scy z województwa podlaskiego.

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Należące do Sumitomo Corporation spółki rolnicze: Summit Agro, Sumi 
Agro, Sumisho Agro – specjalizujące się w sprzedaży zaawansowanych środ-
ków ochrony roślin, nawozów i nasion, wprowadzają nową identyfikację. 
W ramach ujednolicenia wszystkie spółki grupy wprowadzają nowe logo, 
identyfikację wizualną oraz wspólną wizję firmy.

– Wierzymy, że rolnictwo jest jednym z podstawowych elementów wpły-
wających na życie ludzi i staramy się przyczyniać do poprawiania jakości 
produkcji rolnej. Zmiana i ujednolicenie wizerunku marki ma na celu dalsze 
umacnianie naszej pozycji rynkowej,  pozwoli nam komunikować się  w jed-
nolity sposób  z naszymi pracownikami, partnerami biznesowymi a przede 
wszystkim z naszymi klientami czyli rolnikami z całego świata – to słowa 
Takashi Tanaka, Dyrektora Generalnego Działu Rolnictwa.

Sumitomo Corporation prowadzi działalność rolniczą od ponad 40 lat, 
wspierając rozwój produkcji rolnej. Obecnie posiada 37 oddziałów na całym 
świecie. 

Rozwijajmy to, co wspiera produkcję rolną
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Czujnik bliskiej podczerwieni 
HarvestLab 3000 do tej pory był sto-
sowany w samojezdnych sieczkar-
niach polowych i stacjonarnych oraz 
w analizie gnojowicy (Manure Sen-
sing). Obecnie istnieje możliwość 
zamontowania go w kombajnach serii 
S i T (pod nazwą Grain Sensing – 
analiza ziarna). Umożliwia on kontro-
lowanie istotnych parametrów jako-
ściowych pszenicy, jęczmieniu i rze-
paku w sposób ciągły i w czasie rze-
czywistym – poziomu wilgoci oraz 
zawartości białka. Ponadto istnieje 
możliwość rejestrowania zawartości 
skrobi w jęczmieniu oraz zawartości 
oleju w rzepaku. Oznacza to, że rolni-
cy otrzymają informacje o jakości 
zbiorów w konkretnych miejscach 
poszczególnych pól. Funkcja analizy 
ziarna Grain Sensing to w pełni zinte-
growane rozwiązanie montowane na 
przenośniku czystego ziarna. Zanim 
ziarno trafi do zbiornika, napędzany 
silnikiem przenośnik ślimakowy 
przenosi je bezpośrednio na wprost 
czujnika HarvestLab 3000. Przy uży-
ciu odbiornika StarFire dane dotyczą-
ce konkretnych obszarów pola są 

generowane na wyświetlaczu. Następ-
nie za pośrednictwem systemu łącz-
ności JDLink dane te mogą być auto-
matycznie synchronizowane z syste-
mem John Deere Operations Center. 
Tam można przeglądać wyniki swo-
ich zbiorów dzięki takim funkcjom 
jak Analyze (Analiza) i Field Analy-
zer (Analizator pola). Z systemem 
Operations Center współpracuje też 
oprogramowanie innych firm, umoż-

liwiając dalszą analizę lub tworzenie 
map aplikacji na potrzeby przyszłej 
dystrybucji składników odżywczych. 
Pomiary wykonywane przez czujnik 
HarvestLab pomagają rolnikom pla-
nować uprawy i zabiegi agrotechnicz-
ne. Rozwiązanie to pozwala uzyskać 
informacje na temat ilości składni-
ków odżywczych (zwłaszcza azotu) 
oraz ich wpływu na wielkość i jakość 
plonu. 

Czujnik HarvestLab 3000

Od lat na Pomorzu rolnicy nie 
mieli dostępu do serwisu dedykowa-
nego dwóm markom premium – teraz 
użytkownicy Fendta i Valtry już nie 
będą mieli tego problemu. Spółka 
Agravis Technik Polska  pod koniec 
września br. otworzyła swój oddział 
w Potęgowie (woj. pomorskie). Dla 
rolników to duże ułatwienie. Na miej-
scu jest serwis, części zamienne 
i maszyny demonstracyjne oraz boga-

ta oferta maszyn towarzyszących.   
Kiedy firma miała tylko jeden oddział 
w Pianowie, a liczba klientów rosła 
bardzo szybko, zdarzało się, że czas 
oczekiwania na naprawę wynosił 
nawet ponad dwa tygodnie. – Dojazdy 
serwisantów do odległych lokalizacji 
sprawiały, że nie mogli oni w tym 
czasie zająć się naprawą innych 
maszyn na miejscu. Tak było jeszcze 
1–2 lata temu. Odkąd otworzyliśmy 

oddział w Karlinie, sytuacja zaczęła 
się stabilizować – podkreśla Łukasz 
Jankowiak, kierownik serwisów Agra-
vis Technik Polska. 

Kolejny powstał w Cekowie (woj. 
wielkopolskie) w lipcu br., a oficjalne 
otwarcie czwartego oddziału – w Potę-
gowie na Pomorzu – firma świętowała 
pod koniec września. 

Kolejnym obszarem do rozwoju 
jest wynajem sprzętu. – Obserwujemy 
bardzo duże zainteresowanie wynaj-
mem maszyn – głównie na krótki 
okres: na kilka dni, na tydzień. Dlate-
go rozbudowujemy i lada dzień uru-
chomimy platformę online z pełną 
ofertą w tym zakresie. Portfel maszyn 
używanych umożliwi również klien-
tom wynajem maszyny zastępczej na 
czas naprawy – kiedy prace w polu 
nie mogą zaczekać – co podniesie 
standard naszego Serwisu. Startujemy 
już w styczniu, na początek w Okmia-
nach – podkreśla Jörg Denekas.

W końcu dotarły na Pomorze
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Nowy monitor 
W ciągnikach Puma 150–175 oraz Maxxum 

w wersji Multicontroller i CVXDrive rocznika 
2023 Case IH wprowadzi nowy monitor z ekra-
nem dotykowym AFS Pro 700 Plus o przekątnej 
ekranu 12”. Monitor ma większą pamięć, ekra-
ny o większej rozdzielczości i ochronie przed 
refleksami światła. Można do niego podłączyć 
4 kamery zewnętrzne. Podobnie jak jego 
poprzednik, nowy monitor jest kompatybilny 
ze standardem AEF ISOBUS i można go umie-
ścić albo na podłokietniku z Multicontrollerem 
albo na belce w prasie. Układ ekranów na 
monitorze AFS Pro 700 Plus można skonfiguro-
wać zgodnie z preferencjami operatora. Oprócz 
wprowadzania ustawień i podawania informa-
cji monitor umożliwia także zarządzanie wielo-
ma cyfrowymi elementami ciągnika, takimi jak 
np. przekładnia napędowa, WOM, ustawienia 
układu hydraulicznego i układu automatyczne-
go prowadzenia AccuGuide marki Case IH. 
Przy korzystaniu z układu zarządzania jazdą na 
uwrociu HMC II można z łatwością zapisywać 
skomplikowane manewry określone na podsta-
wie czasu, dystansu lub punktów inicjowania 
i automatycznie wykonywać je jako sekwencję 
czynności. Opcjonalnie te same modele ciągni-
ków Maxxum i Puma można wyposażyć w usłu-
gi telematyczne. Za pomocą zintegrowanej 
komunikacji online operator i zarządca gospo-
darstwa mogą wyświetlać i zapisywać pocho-
dzące z narzędzi dane przesyłane po magistrali 
ISOBUS, takie jak stan, wydajność i lokaliza-
cja. A co ważniejsze, mogą oni udostępniać te 
dane innym ciągnikom na polu przy wykorzy-
staniu funkcji AccuSync. Zarządcy gospo-
darstw, operatorzy i firmy usługowe mogą 
wymieniać pomiędzy sobą aktualne mapy 
obszaru, ścieżki prowadzenia oraz granice 
i udostępniać je kliku maszynom pracującym 
na tym samym polu. Po skonfigurowaniu zada-
nia na monitorze modem telematyczny przesy-
ła je do chmury, dzięki czemu są one dostępne 
dla innych maszyn z floty. 

Doceniamy młode talenty
Założona w 1999 roku Fundacja CLAAS co roku przyznaje stu-

dentom i absolwentom wydziałów rolnictwa i inżynierii stypendia 
Helmuta Claas’a, nagrody premiowe oraz nagrody międzynarodo-
we. W tym roku do nagród dołączyła nowa kategoria: „AgTex 
Doctoral Thesis Price” wręczana doktorantom II roku studiów, któ-
rzy prowadzą badania nad maszynami rolniczymi i mechanizacją, 
ciągnikami i silnikami lub automatyzacją i elektroniką. W bieżą-
cym roku fundacja wyróżniła wybitne prace końcowe studentów 
nagrodami o łącznej wartości 50 tys. euro. 19 października zwy-
cięzcy odebrali swoje nagrody w CLAAS Greenhouse w Harsewin-
kel, a prace uhonorowane nagrodami głównymi studenci przedsta-
wili w ramach krótkich prezentacji. Wśród laureatów znalazł się 
m.in. Maciej Kubicki, absolwent studiów I stopnia na kierunku 
inżynieria rolnicza prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowi-
ska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, autor pracy inżynierskiej, w ramach której powstał 
projekt stanowiska do pomiaru momentu obrotowego powodujące-
go rozłączanie sprzęgieł przeciążeniowych stosowanych w wałach 
odbioru mocy. Inspiracją dla tego projektu był duży rozrzut pomię-
dzy wartościami nominalnymi a rzeczywistymi momentami obro-
towymi wyłączającymi sprzęgła przeciążeniowe, stwierdzony dla 
wałów dostępnych na polskim rynku.

Maschio – fi rma rodzinna
Bracia Mirco i Andrea Maschio, prezesi odpowiednio Maschio 

Gaspardo i Maschio Holding, całkowicie przejęli rodzinną firmę. 
Maschio Gaspardo odkupił 132 744 akcji posiadanych przez regio-
nalne spółki finansowe, a spółka Maschio Holding nabyła kolejne 
68 326 akcji od Veneto Sviluppo. Teraz kapitał należy do Maschio 
Holding w 60,35%, Maschio Gaspardo w 32,94% i Friulii w 6,71%. 
Rok 2021 grupa zamknęła obrotami w wysokości 390 milionów euro 
i zadłużeniem finansowym netto poniżej 70 milionów euro. Dosko-
nałe wyniki to efekt usprawnienia procesów łańcucha dostaw, opty-
malizacji mocy produkcyjnych oraz ekspansji na rynki międzynaro-
dowe. Dziś Maschio dystrybuuje sprzęt w 114 krajach, a sprzedaż na 
rynkach zagranicznych stanowi 85% całkowitego obrotu.
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Podpisana została przedwstępna umowa sprzedaży udziałów firmy ADOB 
globalnemu liderowi w dziedzinie chemii specjalistycznej, firmie Nouryon. 
– Dodanie biznesu ADOB do portfolio Nouryon jest doskonałą, strategiczną 
szansą dla naszej firmy - powiedział Charlie Shaver, prezes i dyrektor general-
ny Nouryon. – Z niecierpliwością czekamy na powitanie pracowników i klien-
tów ADOB w rodzinie Nouryon.” – Dzięki silnemu naciskowi na techologię 
i innowacje obejmujące biodegradowalne mikroelementy i nawozy specjali-
styczne, możliwości ADOB są doskonałym uzupełnieniem naszych możliwo-
ści w zakresie odżywiania roślin – powiedział Larry Ryan, wiceprezes wyko-
nawczy i prezes regionu Ameryka w Nouryon. 

– To połączenie jest dla ADOB doskonałą szansą do wykorzystania dużej, 
globalnej organizacji, aby przejść do następnego etapu naszego rozwoju – 
powiedział Adam Nawrocki, właściciel i dyrektor generalny ADOB.” 

Przewiduje się, że transakcja zostanie zakończona do końca 2022 roku, pod 
warunkiem uzyskania wymaganych zgód.

Umowa ADOB z Nouryon 

Podczas wystawy AGRO SHOW 
w Bednarach miało miejsce rozstrzy-
gniecie kolejnych edycji konkursów 
Mechanik na Medal i Student na 
Medal, organizowanych przez Pol-
ską Izbę Gospodarczą Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych. Tegoroczny 
konkurs Mechanik na Medal odby-
wał się już po raz jedenasty. Tak jak 
w latach ubiegłych, po eliminacjach 
online, które odbyły się wiosną, 
w finale wzięło udział pięciu najlep-
szych uczestników. Finałowa rywa-
lizacja składała się z zadań prak-
tycznych, które obywały się 
w Zespole Szkół Przyrodniczych na 

poznańskim Golęcinie oraz z zadań 
teoretycznych. Po zsumowaniu 
wszystkich punktów laureatami 
konkursu zostali: 1 miejsce – Łukasz 
Kucharczyk – Chempest S.A., 2 miej-
sce – Konrad Ostrowski – Contractus 
Agro, 3 miejsce – Wojciech Pry-
zmont – Synchro Sp. z o.o. Mecha-
nik. W finale konkursu Student na 
Medal wzięło udział pięciu uczest-
ników, którzy wcześniej wypełniali 
testy online i uzyskali w nich naj-
lepsze wyniki. W trakcie finału zma-
gali się z zadaniami praktycznymi, 
które obejmowały takie zagadnienia, 
jak: układy silników Diesla, układy 

hydrauliczne i kierownicze, układy 
elektryczne i elektroniczne, układ 
przeniesienia napędu oraz przegląd 
zerowy (przedsprzedażny). Laure-
atami konkursu zostali: 1 miejsce – 
Marek Wiącek z Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu, 2 miejsce – 
Rafał Piechaczek z Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu, 
3 miejsce – Adam Ogrodowicz z Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu. Zwycięzcy konkursu odebrali 
nagrody z rąk Józefa Dworakowskie-
go, prezesa Zarządu Polskiej Izby 
Gospodarczej Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych.

Mechanik i student na medal

Adam Nawrocki

Józef Dworakowski, prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych z laureatami konkursu
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Innowacyjne New Holland Agri-
culture nagrodzone zostały dwoma 
brązowymi medalami w konkursie 
SIMA Innovation Awards 2022. 

Pierwszy – za aplikację Grain Cam 
Mobile, która ułatwia szybkie i bez-
pieczne określanie poziomu strat 
ziarna w kombajnach oraz uzyskiwa-

nie pełnej wydajności maszyn. 
Poziom strat jest określany na pod-
stawie zdjęcia niewielkiego obszaru 
za kombajnem. Następnie aplikacja 
określa i liczy ilość ziarna w tym 
obszarze oraz oblicza poziom strat 
jako procent całkowitego uzysku. 
Obecnie funkcja aparatu w dostępnej 
wersji aplikacji działa tylko z pszeni-
cą. Celem marki New Holland jest 
jednak zapewnienie tej funkcji także 
w przypadku innych upraw. 

Drugie wyróżnienie w konkursie 
SIMA dotyczy działań marki na rzecz 
redukcji emisji CO2. W 2021 roku 
grupa CNH Industrial zainwestowała 
w brytyjski start-up Bennamann, pra-
cujący nad innowacjami rozwiązania-
mi w dziedzinie produkcji, przetwa-
rzania i przechowywania metanu. 
W tym samym roku New Holland 
zaprezentował pierwszy przeznaczony 
do sprzedaży ciągnik T6.180 Electro-
Command Methane Power wykorzy-
stujący metan jako paliwo.  To pierwszy 
krok na drodze do zastosowania paliw 
alternatywnych w rolnictwie. Co naj-
ważniejsze – paliw możliwych do 
wytworzenia w gospodarstwie.

SIMA Innovation Awards

Na polu w dolnośląskiej Nowej Wsi Niemczańskiej w gospodarstwie, któ-
rego właścicielem jest  Zdzisław Cwanek został ustanowiony nowy rekord 
Polski w klasie największy plon ziarna kukurydzy z hektara. Wyniósł on 
19,792 t/ha przy wilgotności 14%. Gospodarstwo pana Zdzisława współpracu-
je z firmą PROCAM w zakresie ochrony, nawożenia i doboru odmian. Na 
plantacji zastosowano preparaty mikrobiologiczne, tj. BaktoTarcza P ograni-
czające rozwój patogentów, AzotoPower wiążący azot z powietrza, Ostrinia-
Stop w celu ograniczenia żerowania omacnicy prosowianki, biostymulator 
Improver oraz nawożenie dolistne z mikro- i makroelementami: Cynkophos 
Pro+ i Proleaf Max 4.0, NHCa Delta.

Na „rekordowym” polu wysiana była odmiana Glu-
manda (FAO 280). To kompaktowa odmiana 
ziarnowa, o bardzo dużym potencjale plonowa-
nia. Cechuje się dużą i dobrze zaziarnioną kolbą 
fix, z luźnymi koszulkami, co wpływa na dobre 
oddawanie wody w czasie dojrzewania. Gluman-
dę charakteryzuje dobry wigor początkowy 
w porównaniu do innych odmian dentowych. 
Silny system korzeniowy, gruba łodyga odporna 
na wyleganie i duża odporność na głownię guzo-
watą sprzyjają osiąganiu wysokich plonów ziar-
na.  Glumanda to odmiana idealna do maksymali-
zacji zysku z hektara uprawy kukurydzy.

Pro+ i Proleaf Max 4.0, NHCa 
Na „rek

m
zi
ni
fix
od
dę
w 
Siln
na 
wat
na.  
zacji

Rekordowy plon
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Najnowocześniejsza na świecie

Podcast „Więcej niż rolnictwo” to 
inicjatywa marki New Holland stwo-
rzona po to, aby dzielić się wiedzą 
i inspiracjami oraz rozmawiać z auto-
rytetami branży agro. Nowoczesne 
maszyny rolnicze, zaawansowane 
funkcje usprawniające codzienną 
pracę w gospodarstwie – o tym i nie 
tylko można obecnie usłyszeć w pod-
caście. Program przygotowano 
z myślą o pasjonatach agrotechniki – 
zarówno rolnikach, którzy codzien-
nie rozwijają swoje gospodarstwo, 
jak i specjalistach zajmujących się 
sprzedażą, serwisem i obsługą 
maszyn rolniczych. „Od ponad 

120 lat wspieramy i inspirujemy rol-
ników oraz hodowców na całym 
świecie. Oprócz naszych tradycyj-
nych kanałów komunikacji z klienta-
mi, wprowadzamy zupełną nowość 
– podcast, który pozwoli zaspokoić 
ciekawość oraz potrzeby rolników 
każdego dnia, niezależnie od tego, 
gdzie się znajdują. I jakkolwiek nie-
skromnie zaczynamy od rozmowy 
o produkcie z naszego własnego 
parku maszynowego, tak zapewnia-
my, że temat ten będzie ciekawy nie 
tylko dla pasjonatów rolnictwa, ale 
także fanów technologii, motoryzacji 
i polityki  energetycznej” – mówił 

Łukasz Chęciński, Marketing Mana-
ger New Holland Polska podczas spo-
tkania prasowego w Bednarach. 
Pierwszy odcinek podcastu został 
wyemitowany 26 września. 

Nowa inicjatywa

W ramach projektu SynPro 2020 firma CLAAS zainwestowała 
44 miliony euro w najnowocześniejszą na świecie linię produkcyjną 
kombajnów zbożowych w zakładzie w Harsewinkel. Można na niej 
zbudować ponad 30 typów kombajnów. Do 2021 roku kombajny były 
produkowane na dwóch liniach montażowych. Nowa hala o wysoko-
ści 14 m zajmuje powierzchnię 15 000 m2. Rozbiórka dwóch starych 
hal oraz budowa i wyposażenie nowej zajęły zaledwie 22 tygodnie. 
Montowane kombajny poruszają się bezszelestnie przez całą linię 
montażową i stanowiska testowe na elektrycznie napędzanych auto-
matycznych systemach transportowych. Oświetlenie LED zapewnia 
jasne stanowiska pracy o warunkach zbliżonych do światła dziennego 
o każdej porze dnia. Dzięki efektywnemu zarządzaniu energią, dosko-
nałej izolacji i oświetleniu LED nowa hala ogranicza emisję CO2 
o około 470 ton rocznie. Opuszczające linię montażową kombajny są 
poddawane szczegółowej kontroli na jednym z sześciu supernowocze-
snych stanowisk badawczych. Obejmuje ona nie tylko kompleksowe 
sprawdzenie jakości, ale także pierwsze uruchomienie maszyn. 

Prestiżowa nagroda
 Marka STEYR zdobyła drugie z rzędu wyróż-

nienie w konkursie Red Dot Design Award, jednego 
z największych na świecie i najbardziej prestiżo-
wych konkursów wzornictwa. W tym roku w kate-
gorii Design Concept, obejmującej koncepcje pro-
jektowe i prototypy, zgłoszony został ciągnik STEYR 
Hybrid Drivetrain Konzept. Międzynarodowe jury 
doceniło pomysłowość w projektowaniu hybrydo-
wej kombinacji dieslowsko-elektrycznej. Ciągnik 
Hybrid Drivetrain Konzept oferuje ogromny poten-
cjał oszczędności, na którym skorzystają zarówno 
właściciele ciągników, jak i środowisko. Chociaż 
jest to studium koncepcyjne, zawiera elementy, 
które mogą znaleźć się w przyszłych ciągnikach 
należących do wszystkich serii marki STEYR. 
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Decyzją międzynarodowego jury, złożonego z dziennikarzy prasy rolni-
czej, tytuł Ciągnika Roku 2023 w kategorii pojazdów specjalistycznych przy-
padł w udziale „sadownikowi” New Holland T4.120 F. Ten kompaktowy cią-
gnik pod pokrywą silnika skrywa potężną dawkę 120 KM mocy, uzyskiwaną 
z czterocylindrowej, szesnastozaworowej jednostki napędowej o pojemności 
3,6 l, spełniającej normy emisji spalin Stage V. Przestronna kabina VisionView 
z płaską podłogą wprowadza do wąskiej serii T4 F/N/V komfort typowy dla 
standardowego ciągnika. Unikalna konstrukcja przedniej szyby w połączeniu 
z najniżej położoną pokrywą silnika na rynku, zakrywającą i chroniącą cały 
układ neutralizacji spalin, zapewniają niepowtarzalny styl i najlepszą w tej 
klasie pojazdów widoczność. Ponadto jednoczęściowa szyba boczna i kon-
strukcja czterosłupkowa poprawiają widoczność na boki i do tyłu. Kabina 
VisionView jest najcichsza w segmencie. Poziom hałasu wynosi zaledwie 
71 dB(A). Poza tym dysponuje zaletami ekskluzywnej kabiny Blue Cab 4 
z systemem podwójnej filtracji kategorii 2 i 4. System multimedialny i inter-
fejs człowiek-maszyna zmodernizowano na wzór modeli T7 i T8, a na cyfro-
wym zestawie wskaźników InfoView można obsługiwać wszystkie elementy 
sterowania i ustawienia maszyny. 

Zarząd Polskiej Izby Gospodar-
czej Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
podjął decyzję o rezygnacji z organi-
zacji przyszłorocznej edycji wystawy 
Mazurskie AGRO SHOW. Powodem 
tej decyzji są bardzo wysokie koszty 
związane z organizacją oraz przysto-
sowaniem hal do celów wystawien-
niczych. Impreza organizowana była 
zawsze na początku roku w Ostró-
dzie i z każdym rokiem cieszyła się 
coraz większym zainteresowaniem, 
zarówno wśród wystawców jak 
i wśród zwiedzająch. Mamy nadzie-
ję, że Mazurskie AGRO SHOW, po 
rocznej przerwie wróci na stałe do 
kalendarza najważniejszych imprez 
rolniczych w Polsce.

Pozostałe imprezy organizowane 
przez PIGMiUR odbędą się zgodnie 
z zapowiedziami: Zielone AGRO 
SHOW (Ułęż, 20–21 maja 2023) oraz 
AGRO SHOW (Bednary, 22–24 wrze-
śnia 2023 roku). 

Firma PROCAM, promująca kompleksowe podejście do uprawy roślin, 
ogłosiła wyniki Ligi mistrzów plonowania za 2022  rok. Średni plon dla kil-
kudziesięciu gospodarstw biorących udział w Lidze w tym roku wyniósł: 
pszenica 9,49 t/ha (najlepszy wynik 12,358 t/ha – odmiana Argument), rze-

pak 5,04 t/ha (najlepszy wynik 6,421 t/ha – LG Baracuda – 
odmiana kiłoodporna!), kukurydza 12,1 t/ha (najlepszy 
wynik 19,792 t/ha – odmiana Glumanda).  

W pakietach technologicznych opracowanych do uprawy 
zbóż, rzepaku, ziemniaków, kukurydzy i buraków warto 
zwrócić uwagę m.in. na dwa preparaty mikrobiologiczne: 
AzotoPower i FosfoPower. Pierwszy z nich zawiera bakterie 
z rodzaju Azotobacter i Arthrobacter – mikroorganizmy biorą-
ce udział w wiązaniu azotu atmosferycznego, które redukują 
azot atmosferyczny do form dostępnych dla roślin 
(do 50 kg N/ha rocznie). Bakterie stymulują także syntezę 
fitohormonów poprawiając rozwój systemu korzeniowego 
oraz efektywność odżywiania roślin. Wspomagają także odpor-
ność na stres. FosfoPower zawiera natomiast szczepy bakterii 
wytwarzające m.in. kwasy organiczne oraz enzymy, które 

rozpuszczają trudnodostępne formy fosforu zawartego w glebie. 
Aplikacja preparatu, według danych producenta, pozwala udostępnić rośli-
nom około 40–45 kg P2O5/ha rocznie. Stosowanie FosfoPower pozwala rośli-
nom korzystać z niedostępnych form fosforu zawartych w glebie i co bardzo 
ważne umożliwia zmiejszenie dawek nawozów fosforowych. 

f

n

Mistrzowie plonów

Ciągnik Roku 2023 Mazurskie 
AGRO SHOW
w 2024 roku?

Firmy Bio-Gen, ProCam i BioLider rozpo-
częły współpracę z Krzysztofem Hołow-
czycem, który już niedługo zasiądzie za 
kierownicą MINI Countryman. Będzie to 
zupełnie nowa konstrukcja, która swoją 
prezentację będzie miała w połowie grud-
nia 2022 roku, a rajdowy debiut w rajdzie 
Dakar 2023. – Nasi sponsorzy to liderzy 
w swojej branży, zdobywają rynki całego 
świata w biotechnologii i ekologicznych 
rozwiązaniach dla rolnictwa. Naszym 
zadaniem będzie promowanie najlep-
szych produktów, w najlepszym zespole, 
w rajadach cross country – podsumował 
Krzysztof Hołowczyc.
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Owa „miłość” do wsi jest trochę 
opacznie przez rządzących rozu-

miana. Otóż polska polityka rolna za 
najważniejsze swoje zadanie przyjęła 
utrzymanie jak największej liczby 
gospodarstw rolnych, co nie sprzyja 
ani wzrostowi wydajności pracy rol-
ników ani podnoszeniu wydajności 
ziemi. W rezultacie wysokie w Pol-
sce zarówno zasoby pracy w rolnic-
twie jak i zasoby ziemi rolniczej nie 
są dostatecznie wykorzystywane. 
Wydajność pracy polskiego rolnika to 
tylko 38 proc. przeciętnej wydajności 
rolników Unii Europejskiej i tylko 
72 proc. unijnej wydajności ziemi. 
Przy takich wynikach trudno oczeki-
wać wysokich dochodów i dlatego, 
mimo iż w naszym rolnictwie pracu-
je około 14 proc. ogółu zatrudnio-
nych, to wyłącznie lub głównie z rol-
nictwa utrzymuje się tylko około 

4 proc. ludności. Polskie rolnictwo 
wytwarza przy tym tylko 2,5 proc. 
produktu krajowego brutto i przy 
takim w nim udziale trochę śmieszne 
jest uznawanie go za „podstawę 
gospodarki kraju”. Jest tą podstawą 
z innych względów, takich jak zapew-
nienie polskiemu społeczeństwu 
samowystarczalności żywnościowej 
i – niespecjalnie na razie przez rol-
nictwo dostrzeganej  – jego roli 
w ochronie środowiska. 

Na wsi dnieje
Wieś nie tylko w Polsce, ale 

i w innych krajach ulega szybkim 
zmianom. W istocie dziś już nie bar-
dzo wiadomo czym jest wieś i co ją 
różni od miasta. W przeszłości uwa-
żano, że jest to niewielka jednostka 
osadnicza, w której ludność zajmuje 
się głównie rolnictwem. Teraz naj-
większa w Polsce wieś Kozy w woj. 
śląskim (ponad 12 tys. mieszkańców) 
jest około 50 razy większa od naj-

Polskie rolnictwo bez retuszu
Polskie rolnictwo i polska wieś zdają się być podmiotem szczególnej troski 
obecnego rządu. Tak przynajmniej wynika z werbalnych oświadczeń 
prezydenta, premiera czy polityków trochę niższej rangi. W rzeczywistości 
troska ta jest, niestety, mniejsza, jeśli wziąć pod uwagę tempo odrabiania 
przez wieś dystansu do miasta. A wynika to m.in. z uszczuplania środków 
przeznaczanych przez Unię Europejską na rozwój wsi i przeznaczania 
ich przez podnoszenie tzw. dopłat bezpośrednich na wzrost dochodów 
rolników. Nadal utrzymuje się też zjawisko wykluczania ludności wiejskiej 
z uczestnictwa w życiu kraju przez ograniczenie jej dostępu do środków 
publicznej komunikacji. 

Wydajność pracy polskiego rolnika to 
tylko 38 proc. przeciętnej wydajności 
rolników Unii Europejskiej i tylko 72 proc. 
unijnej wydajności ziemi. 
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mniejszego miasta (Opatowiec w woj. 
świętokrzyskim – 250 mieszkańców). 
I od wielu lat rolnictwo nie jest już 
głównym zajęciem mieszkańców wsi. 
Jedynym lub głównym źródłem 
dochodów pozostało ono tylko dla co 
dziesiątej wiejskiej rodziny.

W istocie w Polsce jedyna możli-
wa do przyjęcia definicja wsi jest 
taka, że jest to jednostka osadnicza 
nie posiadająca praw miejskich lub 
statusu miasta. 

Określenie czym jest wieś to pro-
blem nie tylko polski. W USA istnieje 
około 100 definicji wsi i według jed-
nej z nich na wsi mieszka tam 2 proc. 
ludności, ale według innej definicji 
– 20 proc. Najczęściej przyjmuje się, 
że jest to około 6 proc. 

I w tym kierunku zmierza świat, 
czyli zmniejszania się udziału ludno-
ści wiejskiej. W Polsce udział ten 
przekracza nieznacznie 40 proc. 
i w ostatnich trzydziestu latach nieco 
wzrósł (wcześniej wynosił już 
38 proc.). 

Wzrost liczby ludności wiejskiej 
wynika przede wszystkim z migracji 
mieszkańców dużych miast do umoż-
liwiających lepszy kontakt z przyro-
dą okolic podmiejskich, gdzie zresztą 
próbują się przenosić także miesz-
kańcy ze wsi peryferyjnych (w któ-
rych nadal postępuje wyludnienie), 
które z czasem doprowadza nawet do 
zaniku miejscowości.  

„Miłość” rządzących do wsi nie 
bierze się, oczywiście, z niczego. 
Gdyby nie mieszkańcy wsi, Andrzej 
Duda nie byłby obecnie prezydentem 
Polski, nie byłoby także rządu 
w obecnym składzie. W miastach 
56,4 proc. wyborców opowiedziało 
się za kandydaturą Rafała Trzaskow-
skiego, gdy na wsi tylko 36,11 proc. 
Szerokie poparcie wsi (56,4 proc. 
głosów) uzyskało także PiS, w tym 
52 proc. poparcia rolników. 

Mieszkańcy wsi dobrze pamięta-
ją, że swój  istotny w ostatnim dwu-
dziestoleciu wzrost dochodów uzy-
skali głównie dzięki Unii Europej-
skiej. Po wejściu Polski do UE rolni-
cy byli u nas tą grupą społeczną, 
która uzyskała najwyższy wzrost 
dochodów. W drugiej dekadzie obec-
nego wieku ceny towarów i usług 
nabywanych przez rolników rosły 
wolniej niż ceny produktów rol-
nych. I obecnie dochody mieszkań-
ców wsi już niewiele różnią się od 

dochodów ludności miejskiej. Tym-
czasem akurat rolnicy są tą grupą 
społeczną, która z poziomu swoich 
dochodów jest najmniej zadowolo-
na. 

Nadchodzą trudne czasy 
dla rolnictwa

Jedyną racjonalną metodą podno-
szenia dochodów rolników jest kon-
tynuacja koncentracji i specjalizacji 
produkcji rolniczej oraz towarzyszą-
ca temu zmiana struktury agrarnej. 
Gospodarstw rolnych jest w Polsce za 
dużo (1,3 mln czyli 3 razy więcej niż 
w Niemczech i Wielkiej Brytanii 
razem wziętych) i zdecydowana ich 
większość nie ma większych szans 

konkurowania na wymagającym 
europejskim rynku. Gospodarstw 
o powierzchni ponad 50 ha jest 
w Polsce około 40 tysięcy (w deka-
dzie 2010–2020 tylko liczba takich 
gospodarstw uległa zwiększeniu, we 
wszystkich pozostałych grupach 
obszarowych odnotowano spadek) 
i użytkują one tylko 35 proc. rolni-
czej ziemi. A mogłoby ich być dwa 
razy więcej i mogłyby posiadać 
70 proc. rolniczej ziemi. 

Niestety, w Polsce szczególnym 
poparciem cieszą się małe gospodar-
stwa rolne, które korzystają z rela-
tywnie większej pomocy niż jednost-
ki o większym obszarze. Uważane są 
one przy tym za bardziej „naturalne”, 

Mieszkańcy wsi dobrze pamiętają, że swój  
istotny w ostatnim dwudziestoleciu wzrost 
dochodów uzyskali głównie dzięki Unii 
Europejskiej. 
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bo obywają się rzekomo bez nawo-
zów mineralnych i środków ochrony 
roślin, czyli że i  produkowana w nich 
żywność jest prawie ekologiczna. 
Otóż jest to nieprawda. Pod wzglę-
dem zużycia nawozów mineralnych 
w przeliczeniu na 1 ha użytków rol-
nych Polska zajmuje czwarte miejsce 
w Unii Europejskiej i małe gospodar-
stwa rolne korzystają z nich tak samo 
jak duże. Mimo to w małych gospo-
darstwach rolnych osiąga się niższą 
wydajność ziemi, mniejsza jest tu 
również wydajność zwierząt gospo-
darskich.. 

Niewielki jest również udział 
małych gospodarstw w rzeczywiście 
dużym eksporcie produktów rolno-
spożywczych, którego saldo w han-
dlu zagranicznym wynosi około 
100 mld zł. 

Nawiasem, duża liczba gospo-
darstw rolnych zaciemnia rzeczywi-
sty obraz polskiego rolnictwa, w któ-
rym stopień koncentracji produkcji, 
zwłaszcza zwierzęcej, jest już sto-
sunkowo wysoki i bydło czy trzodę 
chlewną można obecnie spotkać 

tylko w co czwartej polskiej zagro-
dzie. 

W następnych latach rolnictwo 
Unii Europejskiej, w tym i polskich 
rolników, czeka wzrost wymagań, 
który nie znajdzie jednak proporcjo-
nalnej rekompensaty w poziomie 
finansowania.

Wiążą się te wymagania z przyję-
tą przez UE zasadą, że do roku 2030 
europejskie rolnictwo  powinno osią-
gnąć tzw. neutralność klimatyczną 
polegającą na tym, że działaniami na 
rzecz  ochrony środowiska potrafi 

zlikwidować wyrządzane temu śro-
dowisku szkody. A wyrządza je m.in. 
bardzo dużą emisją metanu, gazu 
cieplarnianego znacznie szkodliw-
szego od dwutlenku węgla.

Sprostanie tym wymaganiom 
będzie wymagać od rolników odtwo-
rzenia bioróżnorodności, dalszego 
zmniejszenia zużycia nawozów 
mineralnych i środków ochrony 
roślin, upowszechnienia rolnictwa 
precyzyjnego, stosowania czystych 
technologii produkcji, zwiększenia 
udziału rolnictwa ekologicznego. 

Dostosowanie się do tych wymagań 
wymagać będzie od rolników wiedzy 
i staranności w pracach oraz ponie-
sienia niekiedy odpowiednich nakła-
dów. Unia Europejska zakłada, że 
40 proc. kierowanych do rolnictwa 
środków przeznaczonych zostanie na 
wsparcie działań służących ochronie 
klimatu. 

Jerzy Wilkin i Andrzej Hałasie-
wicz, autorzy corocznego raportu 
„Polska Wieś 2022”, który jest pod-
stawą niniejszej publikacji, nie ukry-
wają, że polskie rolnictwo do realiza-
cji tych zadań nie jest należycie przy-
gotowane. M.in. także z powodu sła-
bego powiązania z nauką, która kiep-
sko finansowana i dodatkowo 
destrukcyjnie deformowana, nie jest 
w stanie świadczyć rolnictwu odpo-
wiedniej pomocy. Dochodzi do tego 
niska jakość rządzenia krajem, złe 
stosunki rządu z Unią Europejską 
oraz wynikający stąd wzrost konflik-
tów politycznych i społecznych. 
Wdzięczenie się do kół gospodyń 
wiejskich czy okraszone patriotycz-
nym pustosłowiem poklepywanie 
rolników po ramieniu problemów 
polskiej wsi nie rozwiąże.

Edmund Szot

Gospodarstw rolnych jest w Polsce za dużo 
(1,3 mln czyli 3 razy więcej niż w Niemczech 
i Wielkiej Brytanii razem wziętych) 
i zdecydowana ich większość nie ma większych 
szans konkurowania na wymagającym 
europejskim rynku. 
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Wynika z tego, że w przeliczeniu 
na plon 8–12 t suchego ziarna 

kukurydza wykorzystuje w okresie 
wegetacji (w kg): 200–300 N, 96–144 
P2O5, 224–336 K2O, 80–120 CaO, 
60–90 MgO i 32–48 S, zaś z mikroele-
mentów (w g): 600–900 Zn, 800–1200 
Mn, 80–120 Cu, 96–144 B i 7,2–
10,8 Mo. Podane górne dawki skład-
ników mogą być zawyżone 
o 10–20 proc. Wynika to z faktu, iż 
takie proporcjonalne przeliczanie: 
prognozowany plon x jednostkowe 
pobranie składnika obarczone jest 
pewnym błędem, bowiem wraz ze 
wzrostem plonów, pobieranie  skład-

ników w przeliczeniu na jednostkę 
plonu maleje. Poza tym, przy ustalaniu 
dawek nawozów, należy brać pod 
uwagę nie tylko wymagania pokarmo-
we  roślin i prognozowany plon, ale też 
odczyn i zasobność gleby w przyswa-
jalne składniki oraz  przedplon. 
Wprawdzie kukurydza uważana jest za 
roślinę tolerancyjną na kwaśny odczyn 
gleby, jednak przy pH poniżej 5 (gleby 
lżejsze) lub 5,6 (zwięźlejsze) wskazane 

jest zwapnowanie pola. Lekko kwaśny 
lub obojętny odczyn, a więc pH 
w zakresie 5,6–7, można uznać za 
optymalny dla kukurydzy, a jednocze-
śnie gwarantujące dobrą przyswajal-
ność większości składników, w tym 
fosforu i mikroelementów. 

Kukurydza dobrze 
wykorzystuje składniki 
z nawozów naturalnych 
i organicznych

Kukurydza ze względu na długi 
okres wegetacji, dobrze wykorzystuje 
składniki z przyoranego jesienią 
obornika. W dawce 35 t tego nawozu 

wnosi się przeciętnie do gleby (w kg): 
175 N, 105  P2O5, 245 K2O, 66 MgO, 
28 S oraz znaczne ilości mikroele-
mentów, zwłaszcza manganu, żelaza 
i cynku. Są to często ilości  na pozio-
mie wymagań pokarmowych kukury-
dzy. Trzeba jednak mieć na uwadze 
fakt, że nie są one wykorzystywane 
w 100 proc., bowiem azot w pierw-
szym roku, zaledwie w 25–40 proc., 
fosfor w 20–25 proc., potas w 60 proc. 

Niezbędne jest zatem dodatkowe 
nawożenie mineralne. Zazwyczaj 
dobre wyniki w uprawie kukurydzy 
uzyskuje się po udanych międzyplo-
nach: gorczycy, facelii, gryki, roślin 
strączkowych lub ich mieszanek. 
Rośliny te należałoby przyorać lub 
pociąć oraz wymieszać z glebą 

Nawozy pod kukurydzę 
nie tylko do gleby, ale też na liść  

Kukurydza, ze względu na wysoki potencjał plonowania, wykazuje bardzo 
duże zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Przy jej uprawie na 
nasiona, w przeliczeniu na 1 t ziarna,  pobiera przeciętnie (w kg): 25 azotu 
(N), 12 fosforu (P2O5), 28  potasu (K2O), 10 wapnia (CaO), 7,5 magnezu 
(MgO) i 4 siarki (S), zaś z mikroelementów (w g): 75 cynku (Zn), 
100 manganu (Mn), 10 miedzi (Cu), 12 boru (B) i 0,9 molibdenu (Mo). 

Wprawdzie kukurydza uważana jest za roślinę 
tolerancyjną na kwaśny odczyn gleby, jednak 
przy pH poniżej 5 (gleby lżejsze) lub 5,6 
(zwięźlejsze) wskazane jest zwapnowanie pola.
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w okresie późno jesiennym lub wcze-
sno wiosennym. Ewentualnie  pozo-
stawić przemarznięte, bez mieszania 
z glebą i wysiać nasiona w tzw. 
mulcz, do czego niezbędny jest siew-
nik z tarczowymi redlicami. Wów-
czas znaczną część dawki 
(30–40 proc.) fosforu, potasu, magne-
zu i siarki, a nawet azotu (do 20 proc.) 

można wnieść przed ich wysiewem, 
zaś pozostałą część (z wyjątkiem N) 
przed wymieszaniem z glebą. Kuku-
rydza ze względu na długi okres 
wegetacji, wykorzysta w znacznym 
stopniu te składniki, dostępne po 
mikrobiologicznej mineralizacji mię-
dzyplonów.

Największy wpływ na plony 
wywiera azot 

Plonotwórcze działanie N, a więc 
jego wykorzystanie przez rośliny, 
warunkowane jest dobrym zaopa-
trzeniem w inne składniki, głównie 
w P, K i S, zaś z mikroelementów 
w Zn, B, Mn i Mo. Dawkę N ustala się 
na podstawie przewidywanych plo-

nów, przedplonu, przebiegu pogody, 
wyglądu roślin, a najlepiej – wyniku 
analizy zawartości azotu mineralne-
go w glebie, co się rzadko u nas prak-
tykuje. Przy prognozowanym plonie 
nasion w ilości 8–12 t szacunkową 
dawkę azotu można ustalić na pozio-
mie 160–220 kg N, choć w stanowi-

sku po roślinach strączkowych lub 
przyoranym oborniku można ją 
zmniejszyć do 80–120 kg. Ze wzglę-
du na początkowy powolny wzrost 
kukurydzy i niewielkie wówczas 
zapotrzebowanie na azot, przedsiew-
nie zaleca się do 60 proc. zaplanowa-
nej ilości, np. w postaci fosforanu 
amonu, mocznika, RSM, a także siar-
czanu amonu (do 150 kg/ha, by 
dostarczyć dodatkowo 36 kg S), 
ewentualnie saletrosanu (250–
300 kg). Pozostałą część pogłównie, 
w miarę późno, kiedy możliwe jest 
jeszcze wejście siewnika w wyrośnię-
ty łan roślin. Należy to tłumaczyć 
faktem, iż roślina ta najwięcej azotu 
wykorzystuje w okresie intensywne-
go wzrostu, kwitnienia oraz tworze-
nia kolb i nasion. Jednak sypkich 
nawozów azotowych, nie powinno 
się stosować później, niż w fazie 
6–8 liści, gdyż w tym okresie górne 
liście tworzą z łodygą charaktery-
styczne lejki, w które mogą wpadać 
granulki nawozu i uszkadzać rośliny.  
Nawozy należy wysiewać na suche 
rośliny, najlepiej przed spodziewa-
nym deszczem. Dobrym nawozem do 
pogłównego stosowania jest też RSM, 
pod warunkiem jego rozlewu w mię-
dzyrzędziach, a więc do gleby. Pod-
czas dokonywania tej czynności 
należy uważać, by roztwór RSM nie 
był rozpryskiwany  na  rośliny, gdyż 
mogą ulec poparzeniu. 

Przed nawożeniem zbadaj 
odczyn i zasobność gleby 
w przyswajalne składniki

Przy ustalaniu dawek nawozów 
P, K i Mg należy brać pod uwagę 
zasobność gleby w te składniki. 
Wskazane jest zatem wcześniejsze 
pobranie z pola reprezentatywnej 
próbki gleby i wykonanie stosow-
nych analiz w stacji chemiczno-rol-
niczej. Uzyskane wyniki są aktualne 
w okresie 4 lat i ułatwią ustalenie 
racjonalnych dawek nawozów. Przy 
ich wnoszeniu należy także pamiętać 
o magnezie i siarce, bowiem ich 
zawartość w nawozach wieloskładni-
kowych, jest zwykle niewystarczają-
ca dla zaspokojenia potrzeb pokar-
mowych kukurydzy. W prowadzo-
nych badaniach najlepsze wyniki na 
glebach o pH powyżej 6, a zwłaszcza 
powyżej 6,5 uzyskiwaliśmy po  wnie-
sieniu 200–300 kg/ha kizerytu. 
Z kolei na glebach o niższym pH, 

Dawkę N ustala się na podstawie 
przewidywanych plonów, przedplonu, 
przebiegu pogody, wyglądu roślin, a najlepiej 
– wyniku analizy zawartości azotu mineralnego 
w glebie, co się rzadko u nas praktykuje. 
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także po wysiewie 250–300 kg/ha 
tańszych doglebowych nawozów 
magnezowo-siarkowych, w postaci 
siarczanu magnezu lub MagSul.  

Oprócz magnezu istotne znacze-
nie w tych nawozach odgrywa siarka, 
która wchodzi w skład białek, a ściślej 
aminokwasów siarkowych (metioni-
ny, cystyny i cysteiny), decydujących 

o zawartości i wartości biologicznej 
białka. Jej niedobór skutkuje tworze-
niem niepełnowartościowych białek 
oraz wzrostem zawartości nieprze-
tworzonych w roślinie azotanów. 
Siarka „współpracuje” bowiem z azo-
tem w biologicznym wykorzystaniu 
tego składnika i tworzeniu plonu. 
Przy jej niedoborze nawet  50 proc. 

pobranego azotu nie przetwarza się 
w pełnowartościowe białko roślinne, 
co  skutkuje uzyskaniem niższych 
i gorszych jakościowo plonów. Dzięki 
siarce sprawniej przebiega także two-
rzenie niektórych witamin oraz ligni-
ny, która wzmacnia tkankę mecha-
niczną roślin, przeciwdziałając wyle-
ganiu. Z kolei dolistne dokarmianie 

roślin związkami siarki ogranicza roz-
wój  chorób grzybowych. Przy jej nie-
doborze liście żółkną, poczynając od 
najmłodszych, co może być mylone 
z niedoborem azotu, którego objawy 
widoczne są w pierwszej kolejności 
na starszych liściach. 

Większe dawki nawozów PK 
podziel i wysiej głębiej

Jak wynika z wielu badań, bardzo 
dobre wyniki daje rzędowy (zlokali-
zowany) wysiew nawozów wraz 

z siewem nasion kukurydzy. Nie-
zbędny jest do tego specjalny siew-
nik z zamontowanym aplikatorem 
nawozów, który umożliwia ich 
umieszczenie  w odległości 5 cm od 
wysiewanych nasion, ewentualnie 
także głębiej, a więc w dwóch pozio-
mach. Najczęściej w ten sposób 
wysiewany jest fosforan amonu, ale 
mogą być też inne, wieloskładnikowe 
nawozy, najlepiej z wysoką zawarto-
ścią fosforu, ewentualnie także 
cynku, np. w nawozie Microstar PZ. 
Wynika to z niewielkiego wykorzy-
stania fosforu z wnoszonych nawo-
zów, który dość trudno przemieszcza 
się w profilu glebowym, poza tym 
jest słabiej pobierany wiosną, przy 
obniżonych temperaturach. Jego nie-
dobory widoczne są na roślinach 
w postaci różowo-fioletowych prze-
barwień dolnej części łodyg i liści. 
Nawozy fosforowe i potasowe, 
zwłaszcza stosowane w zwiększonej 
dawce lepiej podzielić i wysiać 
w dwóch terminach – późną jesienią 
pod orkę zimową oraz wczesną wio-
sną przed pierwszymi uprawkami. 
Wiosną wskazany byłby odpowiedni 
nawóz wieloskładnikowy, a więc 
zawierający także azot, magnez i siar-
kę. Nawozy w celu lepszej przyswa-
jalności oraz lepszej rozbudowy sys-
temu korzeniowego, powinny być 
wnoszone głębiej, zwłaszcza PK. Ich 
wysiew   wiosną w powierzchniową 
warstwę gleby, jak to się niekiedy 
praktykuje, utrudnia ich wykorzysta-
nie i niekorzystnie oddziałuje na roz-
rost korzeni, a w konsekwencji na 
plony.
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Przy niedoborze siarki nawet  50 proc. pobranego 
azotu nie przetwarza się w pełnowartościowe 
białko roślinne, co  skutkuje uzyskaniem niższych 
i gorszych jakościowo plonów. 
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Cynk, bor oraz inne 
mikroelementy stosuj 
dolistnie

W uprawach kukurydzy w mniej-
szym stopniu, niż w innych upra-
wach, wykorzystuje się dolistne 
dokarmianie roślin. Wynika to czę-
ściowo z ograniczonych możliwości 
technicznych, a ściślej dokonania 
oprysku w późniejszych fazach wege-
tacji, na wyrośnięty łan roślin. Jednak 
obecnie, możliwości takiego oprysku 
w niektórych gospodarstwach są 
większe, zwłaszcza że dokarmianie 
dolistne można połączyć ze zwalcza-
niem szkodników: mszyc, ploniarki 
zbożówki, a zwłaszcza omacnicy pro-
sowianki. Na ogół łączne stosowanie 
obydwu chemikaliów (nawozu 
i insektycydu) daje lepsze wyniki niż 
oddzielny oprysk, choć wcześniej 
należy się upewnić czy nie ma prze-
ciwwskazań do ich łączenia. Przy 
wyborze nawozu dolistnego na kuku-
rydzę należy zwracać uwagę na pod-
wyższoną zawartość (w okresie wio-
sennym) fosforu i cynku, często też 
(w okresie intensywnego wzrostu) 
potasu, boru i manganu. Do sporzą-
dzanego roztworu można też dodać 
mocznik (6 proc. stężenie) oraz 
koniecznie jedno- lub siedmiowodny 
siarczan magnezu (odpowiednio 
w stężeniu do 3 lub 5 proc.). 

Spośród mikroelementów kukury-
dza jest szczególnie wrażliwa na nie-
dobór cynku (Zn) i na ogół korzystnie 
reaguje na dolistne dokarmianie tym 
składnikiem. Dotyczy to nie tylko gleb 
o niskiej, ale też średniej zasobności, 
szczególnie w przypadku wysokich 
dawek P lub wysokiej zasobności 
gleby w ten składnik. Uwidacznia się 
to zwłaszcza na glebach ze skrajną 
wartością pH. Optymalne pH gleby 
dla dobrej przyswajalności Zn zawie-
ra się w przedziale 5,6–6,8. Często 
niedobór cynku uwidacznia się także 
na glebach z wysoką zawartością 
związków organicznych i cząstek 
spławialnych (gleby ciężkie). Podob-
nie jak w przypadku innych mikroele-
mentów, diagnoza niedoboru cynku 
na roślinach w oparciu o zewnętrzne 
objawy nie zawsze jest możliwa, czyli 
rozpoznawalna „gołym okiem”. Czę-
sto są to ukryte niedobory, gdzie jedy-
nym skutkiem deficytu jest spadek 
plonu. Na roślinach kukurydzy we 
wczesnych fazach wzrostu (po wscho-
dach) wierzchołki siewek bieleją, a na 

liściach pomiędzy nerwami pojawiają 
się bielejące smugi, które z czasem 
(przy dużym deficycie) mogą zamie-
rać i wykruszać się. Objawy niedobo-
ru w późniejszym okresie widoczne 
są w postaci jasnych pasów po obu 
stronach nerwu głównego. Przy więk-
szym niedoborze następuje też skró-
cenie międzywęźli, w wyniku czego 
rośliny karłowacieją, bowiem niedo-

bór Zn ogranicza  metabolizm azoto-
wy oraz syntezę auksyn (fitohormo-
nów wzrostu). Mogą także nastąpić 
zaburzenia w rozwoju generatywnym, 
co skutkuje opóźnieniem tworzenia 
wiech i kwitnienia, zaś nasiona przyj-
mują kolor białawo-szary. Następuje 
przy tym gromadzenie w roślinach 
wolnych aminokwasów i amidów, co 
zwiększa ich wrażliwość na choroby 
grzybowe. Dobre zaopatrzenie roślin 
w cynk stymuluje wzrost podłużny 
komórek, w tym pędu głównego. 
Wpływa też na  lepszy rozwój korze-
ni, w tym  bocznych i przybyszo-
wych. Dawka schelatowanej formy 
cynku w ilości 0,5–1,2 kg/ha Zn 
(w 2–3 opryskach) powinna zaspokoić 
wymagania tej rośliny. Przy jego 
doglebowym wnoszeniu, dawkę Zn 
należy zwiększyć 5–10 krotnie.  

Ważnym mikroelementem na 
plantacjach kukurydzy jest też często 
bor, występujący w największych nie-
doborach w naszych glebach (zwłasz-
cza lekkich) i roślinach, z wyjątkiem 
podstawowych zbóż. Jego najlepsza 
przyswajalność występuje w podob-
nym zakresie pH jak cynku i maleje 
na glebach kwaśnych i zasadowych 
oraz silnie zwapnowanych. Poza tym 
deficyt boru w roślinie występuje czę-
sto w okresach z niedoborem wody 
oraz w warunkach dużego usłonecz-
nienia. Jego niedobór objawia się 
zamieraniem lub zniekształceniem 
stożków wzrostu i najmłodszych liści, 

a także najmłodszych (włośnikowych) 
korzeni, które śluzowacieją. W póź-
niejszym okresie odpowiada za żywot-
ność pyłku, co przekłada się na prawi-
dłowe tworzenie organów generatyw-
nych, w tym nasion. W odróżnieniu 
od Zn, którego niedobór  objawia się 
często już  w początkowym okresie 
wegetacji, w przypadku boru w póź-
niejszym okresie – na 2–3 tygodnie 

przed kwitnieniem wiech, a także 
później, choć przy dużym deficycie 
również wcześniej. Przy dolistnej 
aplikacji zaleca się w 2–3 opryskach 
200–400 g B/ha.  

 Na ogół lepsze efekty plonotwór-
cze uzyskuje się w wyniku naniesie-
nia roztworu nawozów dolistnych, 
również na dolną stronę liścia, gdyż 
wzrasta wówczas przyswajalność 
składników. W tym celu wskazany 
byłby opryskiwacz z zamontowanym 
rękawem powietrznym.  Ważna jest 
też ilość roztworu nanoszonego na 
roślinę. W przypadku kukurydzy nad-
miar cieczy jest szczególnie niewska-
zany, gdyż spływa z liści do lejka 
pomiędzy łodygą a nasadą liścia, co 
może powodować poparzenia roślin. 
Pierwszy oprysk należy przeprowa-
dzić w fazie 5–8 liści, drugi po 10–14 
dniach oraz trzeci łącznie z prepara-
tem owadobójczym. W wyniku dodat-
kowego wniesienia w okresie wegeta-
cji (w 2–3 opryskach) N, P, K Mg, S, 
Zn, B, niekiedy też Mn (na glebach 
o pH powyżej 6,5) i Mo (na glebach 
o pH poniżej 6,5) można liczyć na 
wzrost plonów w zakresie 8–15 proc. 
Przy zauważalnych niedoborach 
składników i ich dostarczeniu w miarę 
wcześnie i w odpowiednich dawkach, 
efekt plonotwórczy powinien być 
większy.  

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

UP w Lublinie

Spośród mikroelementów kukurydza jest 
szczególnie wrażliwa na niedobór cynku 
(Zn) i na ogół korzystnie reaguje na dolistne 
dokarmianie tym składnikiem. 
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Przy uprawie kukurydzy na ziarno 
stosunek suchej masy ziarna do 

suchej masy resztek pożniwnych 
wynosi przeciętnie 1:1,5, podczas 
gdy przy uprawie na CCM 1:1,2. Tak 
więc przy plonie suchej masy ziarna 
w wysokości  6–10 t/ha, pozostaje na 
polu 9–15 suchej masy resztek 
pożniwnych, co odpowiada 18–30 
świeżej masy. Po ich wprowadzeniu 
do gleby, następuje w okresie do 
dwóch lat (najdłużej dolna część 
łodyg i korzenie) proces mineraliza-
cji  i humifikacji, w wyniku czego 
tworzą się związki próchniczne oraz 
udostępniane są roślinom następ-
czym (w tym kukurydzy uprawianej 
w monokulturze) znaczne ilości 
składników pokarmowych. 

Do prawidłowej 
mineralizacji niezbędny jest 
azot i wapń

Przy pełnej mineralizacji z 1 t 
resztek pożniwnych wprowadza się 
do gleby przeciętnie: 12 kg N, 4,5 kg 
P2O5 i MgO, 22 kg K2O oraz 6 kg CaO 
oraz mikroelementy, szczególnie 
duże ilości manganu, żelaza, cynku 
i boru. Wynika stąd, iż po przyoraniu 
10 t/ha suchej masy resztek pożniw-
nych, pozostaje w glebie dla kolej-
nych roślin 120 kg N, po 45 kg P2O5 
i MgO, 220 kg K2O, 60 kg CaO oraz 
mikroelementy. Dla ich prawidłowej 
mineralizacji, a ściślej namnażania 
mikroorganizmów prowadzących ten 
proces, niezbędny jest azot. Dlatego 
w słabszych stanowiskach (mniej 
udana uprawa z objawami niedobo-
ru N), celowa jest dawka 4–6 kg N na 
1 t przyorywanych resztek, a więc 
przeciętnie do 100 kg mocznika lub 
100 l RSM 32 w przeliczeniu na 1 ha. 

Jeszcze lepsze wyniki powinna dać 
niewielka (do 20 hl/ha) lub też pełna 
dawka gnojowicy (do 40 hl/ha). 
Mniejsza dawka ma sens, przy zasie-
wie późną jesienią pszenicy ozimej 
lub przewódkowych odmian pszeni-
cy jarej, zaś  większa pod kukurydzę 
uprawianą w monokulturze lub rośli-
ny okopowe, zwłaszcza buraki. Nale-
ży dodać, że azot i inne składniki nie 
są w tym przypadku tracone, bowiem 
będą dostępne po pewnym okresie 
dla kolejnej rośliny w płodozmianie. 
W przypadku niskiego pH gleby 
(poniżej 5,5), korzystny wpływ na 
humifikację i mineralizację resztek 
pożniwnych kukurydzy da wysiew 
przed jej przyoraniem wapna węgla-
nowego, np. kredy (do 3 t/ha). Stoso-
wanie azotu, a także gnojowicy jest 
wówczas niewskazane, z uwagi na 
możliwe straty azotu w postaci ulat-
niającego się amoniaku. 

Podczas mineralizacji 
resztek niszczone są 
patogeny chorób i szkodniki

Tak więc zbiór ziarna lub kolb, 
a także całych roślin na kiszonkę, nie 
powinien kończyć prac polowych na 
plantacji kukurydzy. Także z uwagi 
na fakt, iż w resztkach pożniwnych 
zimują zarodniki grzybów chorobo-
twórczych, przetrwalniki  wirusów 
i bakterii oraz szkodniki. Szczególnie 
groźne są grzyby z rodzaju Fusarium, 
będące sprawcą zgorzeli siewek oraz 
fuzariozy łodyg i kolb, co często skut-
kuje wytwarzaniem w ziarniakach, 
groźnych dla ludzi i zwierząt miko-
toksyn. W resztkach zimują także 
zarodniki głowni guzowatej i pylącej 
kukurydzy oraz drobnej i żółtej pla-
mistości liści, a przede wszystkim 

larwy  najgroźniejszego szkodnika, 
jakim jest omacnica prosowianka. 
Dlatego słomę kukurydzianą oraz 
wysoką ścierń należy w miarę dobrze 
rozdrobnić (na 8–12 cm odcinki, im  
większa biomasa tym krócej), 
a następnie dobrze wymieszać 
z glebą, np. ciężką broną talerzową, 
która dodatkowo rozdrobni resztki 
pożniwne. Ostatnim zabiegiem jest 
w miarę głęboka orka (do 25 cm), 
najlepiej pługiem z przedpłużkiem.  
Dobre pocięcie łodyg, osadek kolb 
i ścierni jest szczególnie istotne 
z uwagi na możliwość eliminacji (do 
70 proc.) zimujących w dolnej części 
łodyg (zwykle w ścierni i osadkach 
kolb) larw omacnicy prosowianki. 
Wysoką ścierń najlepiej rozdrobnić 
mulczerem lub  rozdrabniaczem 
gałęzi. Dobre rozdrobnienie resztek 
pożniwnych jest szczególnie istotne 
przy uprawie kukurydzy w monokul-

Dobrze wykorzystaj ścierń 
i słomę po zebranej  kukurydzy
Po zbiorze kukurydzy na ziarno lub CCM pozostają na polu duże ilości 
słomy i innych resztek pożniwnych. Warto umiejętnie zagospodarować 
tę cenną masę organiczną z korzyścią dla żyzności gleby i udostępnienia 
roślinom następczym znacznych ilości składników mineralnych. 



turze oraz uprawie uproszczonej, bez 
wykonywania orki, a więc pozosta-
wienia resztek na powierzchni pola.

Uproszczona, pasowa 
uprawa roli –  strip till

W niektórych gospodarstwach 
praktykowana jest pasowa metoda 
uprawy kukurydzy (strip till), polega-
jąca na pozostawieniu na polu pocię-
tych łodyg i ścierni. Wiosną uprawia-
ny jest tylko wąski  pas gleby, prze-
znaczony pod przyszły rząd roślin, 
zaś nieuprawiane międzyrzędzia 
przykrywają resztki pożniwne. Nie-
zbędny jest do tego specjalny siew-
nik i agregat uprawowy lub uprawo-
wo-siewny. Pozostawiona w między-
rzędziach ściółka wpływa korzystnie 
na właściwości fizyczne, chemiczne 
i biologiczne gleby. Chroni rolę przed 
stratami wody i nadmiernym nagrze-
waniem (zmniejsza amplitudę tem-
peratur) w okresie wegetacji kukury-
dzy. Wpływa też korzystnie na mikro-
florę glebową i tworzenie związków 
próchnicznych w wierzchniej war-
stwie gleby. Zapobiega także erozji 
wodnej i wietrznej. Jednak zbyt duża 
masa resztek pożniwnych kukury-
dzy, może utrudniać prawidłowy 
wysiew, Dlatego niezbędne są spe-
cjalne agregaty lub inne maszyny do 
tego typu uprawy pasowej i wysiewu 
nasion oraz nawozów. Zwykle wysie-
wają one nasiona kukurydzy w 4 rzę-
dach, rozmieszczonych co 75 cm. 

Wysiew nasion może się odbywać 
jednocześnie z uprawą gleby, wów-
czas siewnik agregatowany jest 

z maszyną do uprawy pasowej. Na 
zwięźlejszych glebach, zwłaszcza 
przy suchej lub zbyt wilgotnej glebie, 
wymaga to dużej mocy ciągnika. 
Z tego względu bardziej wskazany 
może być oddzielny przejazd maszy-
ny spulchniającej z jednoczesnym 
wysiewem nawozów, zwykle w odle-
głości co najmniej 5 cm od planowa-
nej głębokości siewu nasion, a najle-
piej – jeśli to możliwe – 5 cm pod, 
oraz/lub 5 cm z boku nasion, niekiedy 
też na dwóch głębokościach. Jeśli 
gleba jest nazbyt wilgotna, nasiona 
należałoby wysiać po kilku godzi-
nach, a nawet dniach, często z równo-
czesnym, a więc dodatkowym wysie-
wem nawozów. W tej technologii 
uprawy, może być też rozlewana gno-
jowica. Problemem jest natomiast sto-
sowanie obornika oraz wapnowanie. 
Nawozy te powinny być bowiem 
dobrze wymieszane z glebą, a najle-
piej przykryte orką, co najmniej na 
głębokość 10–15, a nawet do 20 cm. 
Dobrze rozłożony obornik należałoby 
w takim przypadku wymieszać z glebą 
kultywatorem podorywkowym lub 
broną talerzową, podobnie nawozy 
wapniowe, pamiętając by ich nie sto-
sować jednocześnie, ze względu na 
zbyt szybką mineralizację obornika 
i możliwe straty N, w postaci ulatnia-
jącego się amoniaku. 

prof. dr hab. Czesław Szewczuk 
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie
dr inż. Marzena Tomaszewska
Akademia Nauk Stosowanych 

w Chełmie

Dobre pocięcie łodyg, osadek kolb i ścierni 
jest szczególnie istotne z uwagi na możliwość 
eliminacji (do 70 proc.) zimujących w dolnej 
części łodyg (zwykle w ścierni i osadkach kolb) 
larw omacnicy prosowianki. 
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Ziarno kukurydzy kierowane do 
przechowywania podlega wielo-

stronnym i wzajemnie ze sobą 
powiązanym zagrożeniom zewnętrz-
nym wynikającym np. ze zmian kli-
matycznych, jak również wewnętrz-
nym, wynikającym z uszkodzenia 
okrywy, poziomu wilgotności czy 
zanieczyszczeń. W polskich warun-
kach klimatycznych kukurydza 
uprawiana na ziarno wymaga po 
zbiorze wysuszenia. Niezbędne jest 
szybkie suszenie ogrzanym powie-
trzem. Najczęściej suszy się kukury-
dzę w różnego typu suszarkach 
wysokotemperaturowych. Są to 
urządzenia drogie, a proces suszenia 
ziarna kukurydzy wymaga dużych 
nakładów energetycznych.

Przewietrzanie 
mokrego ziarna

Przewietrzanie ziarna kukurydzy 
zaraz po zbiorze pozwala przedłużyć 
czas oczekiwania na suszenie, dlate-
go zebrane ziarno, jeżeli nie może 
być skierowane do suszenia cieplne-
go, powinno być w jak najkrótszym 
czasie po zbiorze poddane procesowi 
przewietrzania.

Celem przewietrzania jest niedo-
puszczenie do zagrzewania się skła-
dowanego ziarna oraz wyrównanie 
temperatury w całej składowanej 
masie.

Należy jednak brać pod uwagę, że 
konserwacja wilgotnego ziarna kuku-
rydzy przez przewietrzanie ma ogra-
niczony czas trwania. W tabeli 1 
podano czas trwania konserwacji 
schładzającej dla różnych wilgotno-
ści ziarna przy zróżnicowanym natę-
żeniu przepływu powietrza, dla 
trzech temperatur.

Poddając ziarno kukurydzy prze-
wietrzaniu o odpowiednich parame-
trach (wilgotność, temperatura, natę-
żenie przepływu) możemy również 
wysuszyć ziarno. Jest to jednak pro-
ces powolny, nie gwarantujący rów-
nomiernego suszenia całej warstwy 
a wilgotna część ziarna może ulec 
zepsuciu. Jedynie suszenie cieplne 
pozwala na stosunkowo szybkie 
wysuszenie ziarna do wilgotności 
13–14 proc., co pozwala na długo-

trwałe zachowanie jego parametrów. 
Usypane w warstwę ziarno kukury-
dzy poddane procesowi przewie-
trzania schładza się strefowo. Szyb-
kość rozprzestrzeniania się strefy 
chłodzenia w warstwie ziarna zale-
ży głównie od jednostkowego natę-
żenia przepływu powietrza, wyrażo-
nego w m3/h/m3 ziarna.

Wartość jednostkowych natężeń 
przepływu powietrza w zależności od 
wilgotności ziarna podano w tabeli 2.

Suszenie i przechowywanie 
ziarna kukurydzy 
W tym roku według szacunków Polskiego Związku Producentów 
Kukurydzy uprawa kukurydzy zajmowała 1 mln 885 tys. ha. Na ponad 
1 mln ha rolnicy uprawiali kukurydzę na ziarno. PZPK prognozuje 
ostateczny zbiór na poziomie 6 mln t ziarna kukurydzy, średni plon 
wyniesie ok. 6,0 t/ha.  
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Suszenie 
ziarna kukurydzy

Suszenie stanowi znaczny wyda-
tek w ogólnym bilansie uprawy ziar-
na kukurydzy, który może stanowić 
nawet 1/3 całkowitych kosztów upra-
wy. Koszt suszenia jest wyznaczany 
do tzw. tony procentowej. W roku 
2021 usługa suszenia w wielu rejo-
nach kraju osiągała stawkę 13–14 zł/ 
tonoprocent ale również pojawiały 
się kwoty wyższe – 15–16 zł/tonopro-
cent. Rok 2022 z racji podniesienia 
cen paliw energetycznych spowodo-
wał znaczne podniesienie ceny 
suszenia, osiągając niejednokrotnie 
25 zł/tonoprocent.

Dodatkowo coraz powszechniej 
rolnicy poszukują oszczędności 
poprzez stosowanie energooszczęd-
nych suszarni termicznych jak rów-
nież alternatywnych paliw przyczy-
niających się do redukcji kosztów. 
Obecnie w Polsce dominują suszar-
nie zasilane olejem opałowym lek-
kim. Duże magazyny zbożowe coraz 
częściej decydują się na zamianę 
oleju opałowego czy LPG na gaz 
naturalny. Natomiast mniejsze gospo-

darstwa posiadające suszarnie nie-
wymagające dużych mocy cieplnych 
decydują się coraz powszechniej na 
zasilanie suszarni miałem węglowym 
lub biomasą, taką jak słoma czy drew-
no kawałkowe.

Proces suszenia ziarna kukurydzy 
odbywa się w dwóch fazach, pierwsza 
przy stałej prędkości suszenia, druga 
przy malejącej. Na początku procesu 
temperatura ziarna kukurydzy, 
w zależności od temperatury czynnika 
suszącego, nieznacznie wzrasta (np. 
gdy temperatura czynnika wynosi 60; 
100 i 140° C odpowiednio temperatura 
ziarna jest równa 25; 33,4 i 39,5° C) 
i nie zmienia się podczas pierwszej 
fazy suszenia, niezależnie od tempera-
tury czynnika, trwa do momentu osią-
gnięcia przez ziarno wilgotności 28 do 
24 proc. W drugiej fazie suszenia szyb-
kość i wydajność suszenia zmniejszają 
się, przy jednoczesnym wzroście tem-
peratury ziarna. Gdy temperatura 
powierzchni ziarna przekroczy 
70–75° C, zaczyna ono brązowieć, co 
jest cechą niepożądaną i świadczy 
o przegrzaniu jego powierzchni.

Podstawowe wskaźniki suszenia 
ziarna kukurydzy przedstawiono 
w tabeli 3.

Ważnym elementem optymaliza-
cji pracy suszarni jest właściwe 
dobranie temperatury i prędkości 
czynnika suszącego do wysokości 
warstwy ziarna.

Czas suszenia ziarna może orien-
tacyjnie obliczyć zakładając wydatek 
wentylatora i zakładając, że do susze-
nia 1 m3 ziarna trzeba około 800 m3 
powietrza. Dla uzyskania nierówno-
mierności suszenia w warstwie na 
poziomie 15±3 proc. dla:
• temperatury czynnika 45o C natę-
żenie przepływu powietrza 
powinno wynosić 2000 m3/h/m3 
ziarna

• temperatury czynnika 60o C natę-
żenie przepływu powietrza 
powinno wynosić 3000–3500 
m3/h/m3 ziarna

• temperatury czynnika 80o C natę-
żenie przepływu powietrza 
powinno wynosić 4000–4500 
m3/h/m3 ziarna.
Często zdarza się, że rolnicy prze-

suszają ziarno do niskich wilgotności 
na poziomie 12 proc., co powoduje 
spadek wydajności dobowej suszenia 
oraz wyższe zużycie paliwa. Lep-
szym, oszczędniejszym rozwiąza-
niem jest dosuszenie ziarna o wilgot-

Tabela 1. Czas trwania konserwacji przewietrzającej dla wilgotnego ziarna 
kukurydzy.

Wilgotność 
ziarna 
[proc.]

Natężenie prze-
pływu powietrza

[m3/h/m3]

Czas trwania konserwacji [dni]
Temperatura powietrza [oC]

15 10 5
37 100 2 4 8
35 70 3 6 12
32 60 6 10 20
24 40 14 32 64

Tabela 2. Wartość jednostkowych natężeń przepływu powietrza w procesie 
aktywnego wietrzenia.
Wilgotność ziarna [proc.] 15–16 18–20 23–24 25–26 35/33¸36 37 i więcej
Jednostkowe natężenie 
przepływu [m3/h/m3] 10 22 40 55 70 100

Tabela 3. Wskaźniki suszenia ziarna kukurydzy.

Wilgotność
początkowa

ziarna

Ilość 
odparowanej 
wody przy 

wilg. końco-
wej 14 proc.

Niezbędna ilość energii 
cieplnej do odparowania 
wody przy jednostkowym 
zużyciu ciepła równym

Zapotrzebowanie oleju 
opałowego przy 
jednostkowym 
zużyciu ciepła 
5 i 6 MJ/kg H205 MJ/kg H20  6 MJ/kg H20

proc. kg/q MJ/q MJ/q l/q l/q
25 14,6 73,0 87,0 1,89 2,26
30 22,8 114,0 137,0 2,97 3,56
35 32,3 161,5 194,0 4,21 5,05
40 43,3 216,5 260,0 5,63 6,77
45 56,2 281,0 337,0 7,31 8,77



28

ności 16 proc. podczas aktywnego 
przewietrzania (schładzania) ziarna 
po suszeniu. W trakcie tego procesu 
można obniżyć wilgotność ziarna 
o dalsze 2–3 proc. 

Oferta suszarni do zbóż i ziarna 
kukurydzy jest bardzo szeroka. Wiele 
firm krajowych w swojej ofercie pro-
ponuje suszarnie termiczne realizu-
jące wiele metod prowadzenia proce-
su suszenia. Szeroka gama typoszere-
gów różniących się wydajnością 
suszenia umożliwia nabywcy dobra-
nie konstrukcji o najlepszych para-
metrach. Duże magazyny silosowe, 
które realizują skup surowca od rol-
ników w sposób zaplanowany powin-
ny zaopatrzyć się w instalację suszar-
niczą o dużej wydajności zintegro-
waną z ciągiem technologicznym. 

Magazyn silosowy
Magazyn silosowy w cyklu pro-

dukcji ziarna kukurydzy stanowi 
ważny element poprzedzający jego 
przemysłowe przetworzenie. Jego 
nieprawidłowe zaplanowanie może 
wiązać się z pogorszeniem jakości 
ziarna, a w skrajnych wypadkach 
z całkowitym jego zniszczeniem. 
Czynnikiem decydującym w tym 
wypadku jest właściwa, nowoczesna 
technologia przechowalnicza oparta 
na wysokosprawnych właściwie 
dobranych urządzeniach. To zapew-
nia bezpieczne przechowywanie, 
jednakże nie gwarantuje opłacalno-
ści (wysokiej rentowności) tego pro-
cesu, gdy brak było, przy planowaniu 
magazynu, analizy zasobu produkcji 
rolniczej i jej ewentualnej zmienno-
ści.

Podstawowym celem rolnika 
powinno być przechowywanie zdro-
wego, czystego i suchego ziarna. Pro-
blemy ze szkodnikami przechowalni-

czymi często zaczynają się już na 
początku drogi ziarna w magazynie, 
od wystąpienia takich zanieczysz-
czeń jak: pył, piasek, kawałki słomy, 
uszkodzone ziarno i nasiona chwa-
stów. Gromadzą się one z reguły na 
obudowach przenośników ślimako-
wych, kubełkowych, dnie kosza zasy-
powego. Aby utrzymać jakość prze-
chowywanego ziarna, należy je bez-
względnie usunąć. W przypadku 

przenośników ślimakowych wyko-
rzystywanych do wyładunku ziarna 
z silosów może być to trudne do 
wykonania z przyczyn technicznych. 
W tym wypadku dwu-, trzykrotne 
opróżnienie silosu poprzednio zała-
dowanego pewną ilością ziarna, 
pomoże nam w częściowym usunię-
ciu niektórych zanieczyszczeń. Zale-
gające ziarno oraz inne zanieczysz-
czenia drobne z wnętrza silosów usu-

Wentylator przewietrzający

Zdarza się, że rolnicy przesuszają ziarno do 
niskich wilgotności na poziomie 12 proc., 
co powoduje spadek wydajności dobowej 
suszenia oraz wyższe zużycie paliwa.
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wamy, zamiatając lub odkurzając, jak 
też dodatkowo szczotkując ściany 
silosu w kierunku podłogi.

Nie tylko silos musi być utrzyma-
ny w czystości – jego wyposażenie 
również. Nieusunięte szkodniki prze-
chowalnicze z poprzedniego sezonu 
w sposób bezpośredni łatwo mogą 
zostać przeniesione na nowo składo-
wany materiał. Każdy sprzęt tech-
niczny wykorzystywany do zbioru, 
transportu czy innych czynności 
wykonywanych w magazynie powi-
nien być pozbawiony resztek starego 
ziarna. Nawet małe ilości porażonego 
szkodnikami czy spleśniałego ziarna 
pozostawione w używanym sprzęcie 
będą powodem problemów jakościo-
wych ziarna w nowo załadowanym 
silosie.

Należy unikać przechowywania 
nowej partii ziarna kukurydzy na 
warstwie z zeszłego sezonu – stwarza 
to oczywiste ryzyko przeniesienia na 
nie chorób i szkodników. 

Ziarno wysuszone i składowane 
w silosach należy systematycznie 
kontrolować, szczególnie w okresie 
występowania wysokich temperatur. 
Najważniejsze parametry to odpo-
wiednia wilgotność i temperatura 
ziarna. Zbyt wysokie powodują nie-
korzystne zmiany mikrobiologiczne, 
prowadzące do spadku jakości ziar-
na. W celu utrzymania założonych 
bezpiecznych warunków składowa-
nia ziarno należy przewietrzać. Pro-
ces ten wpływa na obniżenie i wyrów-

nanie temperatury oraz wilgotności 
w masie ziarna. W praktyce zboże 
przewietrzane jest przy zastosowa-
niu zwykłych wentylatorów powie-
trzem atmosferycznym. W przypad-
ku nieumiejętnego prowadzenia tego 
procesu istnieje ryzyko nawilżenia 
ziarna w wyniku dążenia do stanu 
nowej wyższej wilgotności równowa-
gowej. Z tego powodu podstawowe 
zasady podczas przewietrzania to:
• Nigdy nie przewietrzać ziarna 

suchego wilgotnym powietrzem.
• Nigdy nie przewietrzać ziarna 

chłodniejszego ciepłym powie-
trzem.
Najlepsze warunki do przewie-

trzania (prowadzenia aktywnej wen-
tylacji) powietrzem atmosferycznym 
występują we wrześniu i październi-
ku. Proces ten jest ściśle uzależniony 
od wilgotności względnej i tempera-
tury powietrza otaczającego ziarno.

Podsumowanie
Wielu specjalistów podaje, że 

magazynowanie ziarna kukurydzy 
stwarza znacznie większe ryzyko niż 
magazynowanie np. ziarna pozosta-

łych zbóż. Bezpieczne magazynowa-
nie ziarna wymaga uwzględnienia 
różnorodnych czynników wywiera-
jących wpływ na jego trwałość. Ziar-
no kukurydzy, ze względu na swój 
skład chemiczny, który może powo-
dować powstanie niekontrolowa-
nych i niekorzystnych reakcji che-
micznych oraz rozwoju szkodliwej 
mikroflory, jest podatne na nieko-
rzystne zmiany. Psucie się ziarna, 
które ma duży wpływ na ilościowe 
i jakościowe wyniki przetwórstwa, 
rozpoczyna się już w czasie zbioru 
i może mieć miejsce w czasie następ-
nych zabiegów prowadzonych przed 
magazynowaniem. Dlatego tak waż-
nymi czynnościami realizowanymi 
przed składowaniem ziarna kukury-
dzy w silosach jest jego odpowied-
nie przygotowanie. Następne opera-
cje wstępne, do których zalicza się 
czyszczenie i suszenie ziarna mają 
na celu ich dalszą ochronę i przygo-
towanie do długoterminowego prze-
chowywania.

dr inż. Lesław Janowicz
ekspert PZPRZ

Należy unikać przechowywania nowej partii 
ziarna kukurydzy na warstwie z zeszłego 
sezonu – stwarza to oczywiste ryzyko 
przeniesienia na nie chorób i szkodników. 



Od momentu wejścia Polski do 
UE, można uprawiać u nas 

odmiany pochodzące ze Wspólnoto-
wego Katalogu Odmian Roślin Rolni-
czych (CCA). Znajduje się w nim 
ponad 5 tysięcy odmian kukurydzy. 
Rozeznanie w przydatności odmian 
z CCA dla warunków naszego kraju 
jest stosunkowo małe. Znaczna ilość 
sprowadzanych odmian przechodzi 
w naszych warunkach badania frag-
mentaryczne lub nie przechodzi ich 
wcale, dlatego przy zakupie należy 

zachować ostrożność. To stwarza 
sytuację, w której coroczny zakup 
materiału siewnego nie może być 
przypadkiem tylko wyborem popar-
tym wynikami.

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

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

Wyniki PDO 
kukurydza na kiszonkę
Każdego roku przybywa odmian kukurydzy. Dotyczy to zarówno 
rynku nasiennego, jak i Krajowego rejestru. Na liście krajowej 
w październiku 2022 r. fi gurowało 240 odmian (171 z hodowli 
zagranicznych oraz 69 krajowych). 



Doświadczenia PDO na kiszonkę (2022 r.)

Lp. Odmiany Firma 
nasienna

Plon ogólny 
świeżej masy

Plon suchej 
masy

ogólny

Zawartość 
suchej masy

proc. wzorca proc.

GRUPA WCZESNA

Wzorzec, dt z ha, proc. 570 195,8 34,4

1 Farmarquez farmsaat 101 99 33,5

2 Fieldplayer Lidea 101 102 34,9

3 Keltico Saatbau 104 100 33,1

4 LG31224 Limagrain 99 102 35,5

5 RGT Decitexx RAGT 94 94 34,3

6 Qualito KWS 104 104 34,5

7 SM Mieszko HR Smolice 98 100 35,2

GRUPA ŚREDNIO WCZESNA

Wzorzec, dt z ha, proc. 621 205,0 33,4

1 ES Skytower Lidea 114 111 32,2

2 Inspiro Saatbau 93 92 32,7

3 Justy IGP 96 97 33,7

4 LG31280 Limagrain 96 96 33,9

5 SM Bard HR Smolice 107 102 31,8

6 SM Chopin HR Smolice 99 98 33,1

7 SM Perseus HR Smolice 107 107 33,5

8 SM Varsovia HR Smolice 101 99 32,5

9 Farmfi re * farmsaat 90 93 34,7

10 Jakobo * Saatbau 96 100 35,0

11 Monster * Maisadour 101 102 33,7

12 SY Collos-
seum* Syngenta 100 102 34,2

GRUPA ŚREDNIO PÓŹNA

Wzorzec, dt z ha, proc. 623 207,5 33,8

1 Classico Saatbau 102 101 33,3

2 Clementeen Limagrain 100 100 33,7

3 ES Winway Lidea 95 94 33,5

4 Hardware IGP 94 99 35,6

5 KWS Adaptico KWS 108 103 32,3

6 Rozeen Limagrain 97 101 35,0

7 SM Giewont HR Smolice 104 103 33,3

8 MAS 26R * Maisadour 99 99 33,5

Odmiany występują w tych grupach wczesności, w których uczestniczyły 
w doświadczeniach
Wzorzec stanowi średnia z odmian badanych w danej grupie

Polowe badania odmianowe 
kukurydzy prowadzi się w dwóch 
kierunkach: pod względem przy-
datności do uprawy na ziarno 
i w osobnej serii – na kiszonkę. 

Jako dobrą odmianę z przezna-
czeniem na kiszonkę powinno się 
wybierać odmiany charakteryzują-
ce się odpowiednim plonem świe-
żej masy, dużym plonem ogólnym 
suchej masy z dużym udziałem 
kolb i wysokiej koncentracji ener-
gii. Odmiany takie powinny także 

posiadać wczesność odpowiednią 
do zamierzonego terminu zbioru: 
w środkowej części kraju, przy 
przeciętnym przebiegu pogody doj-
rzałość kiszonkową odmian wcze-
snych już na początku września 
a nawet w końcu sierpnia, a odmian 
późniejszych, bardziej plennych, 
pod koniec września. 

Istotna jest także wysoka straw-
ność wegetatywnych części roślin. 
Masa łodyg i liści o wyższej straw-
ności jest efektywniej wykorzysty-
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wana przez bydło. Pod tym względem 
stwierdza się dość duże różnice 
odmianowe; niektóre hodowle już 
tworzą odmiany o podwyższonej 
strawności celulozowej frakcji roślin. 

Standardowe doświadczenia 
porejestrowe prowadzi się w trzech 
grupach wczesności (wczesna, śred-
nio wczesna i średnio późna). Przy 
podziale na grupy kierowano się  
wynikami odmian w poprzednich 
latach badań. Grupę wczesną stano-
wią odmiany o FAO do 230. Kolejna, 
średnio wczesna grupa obejmuje 
odmiany o FAO w przedziale 240–
250.  Odmiany należące do grupy 
późnej mają FAO 260 i więcej.

W 2022 roku we współpracy 
z PZPK założono 22 doświadczenia 
z 27 odmianami kiszonkowymi.  
Liczba odmian w poszczególnych 
grupach wczesności to: 7 odmian 
badanych w grupie wczesnej, 
12 odmian w grupie średnio wcze-
snej oraz 8 odmian w średnio późnej. 
Są to odmiany zarejestrowane 
w ostatnich kilku latach.

Kwietniowy przebieg pogody 
umożliwił siewy doświadczeń z kuku-
rydzą dopiero pod koniec kwietnia 
i w pierwszej dekadzie maja. Cały 
przebieg wegetacji sprawił iż plono-
wanie w poszczególnych częściach 
Polski jest bardzo zróżnicowane.

Duża część Polski borykała się 
z wysokimi temperaturami oraz bra-
kiem opadów, zwłaszcza w newral-
gicznym dla rozwoju kukurydzy 
okresie, jakim jest wiechowanie oraz 
zawiązywanie kolb. Spowodowało 
to, iż na wielu plantacjach odnoto-
wywano kolby nie w pełni zaziarnio-
ne lub ich brak.

W doświadczeniach na kiszonkę 
plon ogólny świeżej masy w grupie 
wczesnej wyniósł 570 dt z ha i był 
o 52 dt z ha mniejszy od plonów 
z roku 2021, a plon ogólny suchej 
masy w tej grupie  wyniósł 196 dt z ha 
(niższy od roku 2021 o 11 dt z ha). 
Plon ogólny świeżej masy w grupie 
średnio wczesnej wyniósł 621 dt z ha 
(o 42 dt z ha niższy w porównaniu 
z 2021 rokiem), a plon ogólny suchej 
masy był niższy w roku 2021 o 9 dt/ha 
i wyniósł 205 dt z ha. Grupa późna 
osiągnęła plon świeżej masy na pozio-

Listy Odmian Zalecanych są obiektywnym 
sposobem sprawdzenia wartości gospodarczej 
przynajmniej części odmian w doświadczeniach 
zlokalizowanych w różnych warunkach 
siedliskowych na terenie kraju
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mie 623 dt/ha (niższy o ubiegłego roku 
o 53 dt/ha), a plon suchej masy 208 dt 
z ha (niższy o 9 dt/ha). W związku 
z przebiegiem pogody, średnia zwar-
tość suchej masy wyniosła 34,4% dla 
grupy wczesnej, 33,4% średnio wcze-
snej i 33,8% w grupie średnio późnej.

Wyniki odmian wpisanych do 
Krajowego rejestru i niektórych 
z katalogu unijnego (CCA – *), uczest-
niczących w doświadczeniach, 
zamieszczono w tabeli. 

Przydatnym narzędziem przy 
wyborze odmiany są Listy Odmian 
Zalecanych (LOZ).

Listy Odmian Zalecanych powsta-
ją na podstawie wyników doświad-
czeń realizowanych w ramach syste-
mu Porejestrowego Doświadczalnic-
twa Odmianowego (PDO) prowadzo-
nego i koordynowanego Przez COBO-
RU we współpracy z podmiotami 
zainteresowanymi wdrażaniem postę-
pu biologicznego na obszarze danego 
województwa, a ostateczne decyzje są 

podejmowane na posiedzeniach Woje-
wódzkich zespołów PDO.

Do utworzenia LOZ w danym 
gatunku niezbędne jest coroczne 
przeprowadzenie na terenie woje-
wództwa czy regionu odpowiedniego 
zakresu badań i doświadczeń PDO 
oraz ich opracowywanie i upo-
wszechnianie. Dlatego też zakres 
gatunkowy tworzonych LOZ 
w poszczególnych województwach 
jest zróżnicowany. Najczęściej Listy 
w najszerszym zakresie powstają na 
terenie tych województw, w których 
program PDO jest mocno wspierany 
przez lokalne środowiska (samorzą-
dy terytorialne, rolnicze, ODR,  jed-
nostki naukowe,  związki plantato-
rów, przemysł przetwórczy).

Gatunki, dla których tworzone są 
Listy to: pszenica ozima i jara, jęcz-
mień ozimy i jary, pszenżyto ozime 
i jare, żyto jare i ozime, owies zwy-
czajny jary, owies nagi, bobik, groch 
siewny, łubin wąskolistny, łubin 

żółty, soja, rzepak ozimy i jary, ziem-
niak oraz kukurydza na ziarno 
i kiszonkę.

Rekomendacja odmian kukurydzy 
jest prowadzona od roku 2017. Obec-
nie LOZ są prowadzone dla sześciu 
województw: kujawsko-pomorskiego, 
łódzkiego, podlaskiego, mazowiec-
kiego, podkarpackiego i pomorskie-
go. 

LOZ są obiektywnym sposobem 
sprawdzenia wartości gospodarczej 
przynajmniej części odmian 
w doświadczeniach zlokalizowanych 
w różnych warunkach siedliskowych 
na terenie kraju. Obiektem badań są 
te odmiany wpisane do Krajowego 
rejestru, które znajdują się w ofercie 
handlowej firm nasiennych bądź 
będą dostępne w nadchodzących 
latach. Informacja o tych odmianach 
może pomóc użytkownikom w doko-
naniu trafnego wyboru przy zakupie 
nasion. Odmiany sprawdzone i zare-
jestrowane w naszych warunkach 
klimatycznych dają większą gwaran-
cję powodzenia uprawy, niż pocho-
dzące ze wspólnotowego katalogu 
odmian (CCA), wyhodowane 
w innych warunkach środowisko-
wych i nie badane w sieci doświad-
czeń. Charakterystyki odmian nie 
sprawdzonych w Polsce podawane 
przez dystrybutorów odmian zwykle 

nie uwzględniają naszych warunków 
środowiskowych np. częstych wio-
sennych przymrozków, niedoborów 
wody w okresie wegetacji czy wystę-
powania patogenów. 

LOZ oraz wyniki PDO są dostęp-
ne na stronie internetowej COBORU 
www.coboru.gov.pl .

Karolina Piecuch
COBORU       

Odmiany sprawdzone i zarejestrowane 
w naszych warunkach klimatycznych dają 
większą gwarancję powodzenia uprawy, niż 
pochodzące ze wspólnotowego katalogu 
odmian (CCA), wyhodowane w innych 
warunkach środowiskowych i nie badane 
w sieci doświadczeń.
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Wiadomo już, że wzrosły znacząco 
koszty nawożenia, środków ochro-

ny roślin i koszty pracy, usług i części 
zamiennych do maszyn i ciągników. Nie-
bagatelne są również koszty dosuszania 
ziarna do zdolności przechowalniczej. 
Kolejne pytanie, to o ile wzrosną ceny na 
materiał siewny kukurydzy? Z pewnością 
będzie to to o 30–50%.

Czy wzrost tych kosztów nie spowodu-
je zmniejszenia areału uprawy kukurydzy 
na ziarno? Na te pytania znajdziemy odpo-
wiedź dopiero po zakończeniu i podsumo-
waniu obecnych zbiorów. Z obserwacji 
wynika, że sezon zbiorów jest bardzo 
opóźniony, a ich szczyt będzie w listopa-
dzie, a kontynuacja w grudniu. Pogoda 
sprzyjała dosuszaniu ziarna na pniu, a liczy 
się spadek każdego procentu wilgotności 
ziarna. Niestety, opóźnienie zbiorów sprzy-
ja ponownemu wzrostowi wilgotności 
ziarna z powodu opadów atmosferycz-
nych, opadów rosy, utrzymujących się 
nawet do południa mgieł.  Aktualnie (poło-
wa listopada) jakość ziarna ciągle jest 

zadawalająca, brak wizualnego porażenia 
kolb przez choroby fuzaryjne. Plony kuku-
rydzy są bardzo zróżnicowane, w zależno-
ści od rejonu kraju. Najniższe są w woje-
wództwach wielkopolskimi i lubuskim. 
W pozostałej części kraju poziom plono-
wania należy ocenić jako średni do dobre-
go, w zależności od dostępności wody 

w okresie wegetacji, w szczególności 
w okresie kwitnienia kolb i nalewania ziar-
na. Generalnie, w skali kraju średni plon 
można ocenić na około 6,5 t/ha w przeli-
czeniu na suche ziarno. Będzie to około 
1 tony mniej w porównaniu z rokiem ubie-
głym (7,5 t/ha). Jednak dzięki większej 
powierzchni, zbiory będą na poziomie 
roku ubiegłego (7–8 mln ton suchego ziar-
na). Ceny kukurydzy są obecnie na pozio-
mie 800–900 zł za tonę mokrego ziarna 
(prosto z kombajnu), przy wilgotności 
ziarna nie większej niż 30%. Za suche 
ziarno można otrzymać 1400 zł za tonę. 

Mając możliwości przechowywania ziar-
na, rolnicy nie spieszą się ze sprzedażą, 
licząc na wzrost cen. Wyższe ceny można 
uzyskać za kukurydzę przeznaczoną na 
eksport. W moim przekonaniu, zwyżka 
cen w porównaniu z ubiegłym sezonem 
nie rekompensuje zwyżki kosztów produk-
cji. Stąd pytanie o areał uprawy kukurydzy 
w sezonie 2023.

Oferowane na polskim rynku odmia-
ny kukurydzy są dostosowane do różnych 
kierunków użytkowania, na ziarno i na 
kiszonkę z całych roślin i do rejonów 
uprawy zróżnicowanych pod względem 

Odmiany kukurydzy do uprawy 
w sezonie 2023 
Powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce osiągnęła w 2022 roku 
rekordowy poziom 1,86 mln ha, w tym na ziarno około 1,2 mln ha, a na 
kiszonkę około 0,66 mln ha. Przed nowym sezonem pojawia się szereg 
pytań dotyczących opłacalności uprawy kukurydzy. 

Do Krajowego rejestru jest wpisana 
rekordowa liczba 243 odmiany kukurydzy, 
w tym na ziarno – 143, na kiszonkę – 93 
i 7 odmian o charakterze ogólnoużytkowym



warunków klimatycznych: odmiany 
wczesne – FAO do 230, odmiany średnio 
wczesne – FAO 230–250 i odmiany śred-
nio późne – FAO 260–290. 

Odmiany wczesne mogą być uprawia-
ne w całym kraju, jednak konieczny jest 
ich wybór do mniej korzystnych warun-
ków termicznych, czyli do rejonów Polski 
Północnej (III rejon uprawy) i Polski 
Centralnej (II rejon uprawy). Odmiany 
średnio wczesne mogą być uprawiane na 
dużym obszarze kraju, w rejonach Polski 
Centralnej i Południowej. Odmiany śred-
nio późne są przeznaczone do uprawy 
w najcieplejszych rejonach kraju, czyli 
w Polsce Południowo-Zachodniej i Połu-
dniowo-Wschodniej (I rejon uprawy). 
W tym rejonie w uprawie na ziarno nale-
ży wybierać również odmiany średnio  
wczesne, o liczbie FAO 240–250. Uprawa 
odmian o liczbie FAO wyższej niż 270 
może być w niektórych latach ryzykow-
na. W rejonie I można także uprawiać 
odmiany wczesne, jeśli jest to podykto-
wane względami organizacyjnymi, lub 
gdy po zbiorze kukurydzy wysiewa się 
pszenicę ozimą. 

Podstawą wyboru odmiany kukury-
dzy jest Krajowy rejestr prowadzony 
przez Centralny Ośrodek Badania Odmian 

Roślin Uprawnych (COBORU). Przed-
miotem wpisu do rejestru są najlepsze 
odmiany, sprawdzone pod względem 
wartości gospodarczej (plonowania 
i innych cech) po dwóch latach urzędo-
wych badań, wykazujące odrębność 
w stosunku do innych odmian, wyrówna-
nie i trwałość, czyli powtarzalność cech. 
Badania są prowadzone w doświadcze-
niach na ziarno i na kiszonkę z całych 
roślin, oddzielnie w seriach dla odmian 
wczesnych, średniowczesnych, średnio-
późnych. Po dokładnej analizie danych, 
po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji 
odmian kukurydzy, Dyrektor COBORU 
podejmuje decyzję o wpisaniu lub odmo-
wie wpisu konkretnych odmian do Krajo-
wego rejestru.

Aktualnie, do Krajowego rejestru jest 
wpisana rekordowa liczba 243 odmiany 
kukurydzy, w tym na ziarno 143 (58,8%) 
i na kiszonkę 93 (38,3%), 7 (2,9%) 
odmian ma charakter ogólnoużytkowy 
(mogą być uprawiane zarówno na ziarno 
jak i na kiszonkę). Wśród odmian wpisa-
nych do KR, 186 (76,5%) wyhodowano 
w firmach zagranicznych, a 57 w pol-
skich hodowlach, w tym 52 w Hodowli 
Roślin Smolice i 5 w Małopolskiej 
Hodowli Roślin.  W latach 2021–2022 do 
KR wpisano 68 odmian, co stanowi 28% 
wszystkich odmian w KR.

82 odmiany (33,7%) należy do grupy 
wczesnej, 110 (45,3%) do grupy średnio 
wczesnej i 51 (21,0%) do grupy średnio 
późnej. W załączonej tabeli wyszczegól-
niono odmiany według wczesności (licz-
ba FAO) oraz kierunku użytkowania 
(ziarno, kiszonka). W 2022 roku, po 
posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji 
Odmian Kukurydzy, dyrektor COBORU, 
podjął postanowienie o wpisaniu do KR 
36 nowych odmian kukurydzy, w tym 27 
do uprawy na ziarno i 9 do uprawy na 
kiszonkę. W KR dominują odmiany typu 
SC – dwuliniowe. Jest ich 162 (66,7%), 
a odmian trójliniowych – TC, 80 (32,9%). 
Oferta odmianowa kukurydzy zostanie 
wzbogacona o nowe odmiany wpisane do 
KR w I kwartale 2023 roku, a więc bez-
pośrednio przed nowym sezonem upra-
wy.

Bardzo ważnym kryterium oceny 
odmian do uprawy na ziarno jest ich 
odporność na wyleganie zarówno korze-
niowe i fuzaryjne, powodowane przez 
grzyby powodujące zgnilizny łodyg. 
Z reguły odmiany wcześniejsze wykazują 
większą skłonność do wylegania fuzaryj-
nego niż późniejsze. Szczególne znacze-
nie ma także tolerancja na fuzariozę kolb, 

Hodowla Roślin Smolice  
Sp. z o.o. Grupa IHAR
www.hrsmolice.pl

21

3 4

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

SM WAWEL
FAO 230-240

LEGENDARNY 
PLON ZIARNA

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

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

• Mocny Stay-Green

• Odporny na wyleganie

• Rekomendowany do uprawy 
w całym kraju

Na podstawie badań rejestrowych COBORU
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Krajowy Rejestr (stan aktualny - 2022) – wczesność i użytkowanie odmian kukurydzy
Liczba FAO Odmiana (użytkowanie wg. rejestracji)

Odmiany wczesne
190  na ziarno:  KB 1903, KWS Esperanto
200 na ziarno:  LG30179, MAS 15P, SM Polonia, SM Pomerania 

210
na ziarno:  MAS 11K, Rogoso, Rywal, Selista, SM Vistula, Farmalou, Garantio
na kiszonkę:  ES Scorpion 

220
na ziarno:  ES Yakari, Kwintus,  Lokata, Mosso, Podium, Pumori, Smolik, Wiarus, SM Polonez (220-230), SM Doktor, 
LID1015C, Ashley, RGT Aloexx, Kristallo
na kiszonkę:  Pirro, SM Grot, SM Polonez, SM Jubilat (FAO 220-230), SM Sobieski, Fieldplayer

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, Farmbeat, Almondo, ES Midgard, P8754, SM Jubilat (230-240)
na kiszonkę:  Assano, Astardo, Fortop, Gaetano, KWS Salamandra, LG31250, LG31255, Ligato, Tipico, Keltico, 
LG31224, RGT Decitexx, SM Mieszko, Farmarquez, Qualito
na ziarno/kiszonkę:  Arturo, SM Pokusa, Damario, KWS Odorico (FAO230-240)

Odmiany średnio wczesne

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, SY Multipass, ES Jetway, LID2210C, LG31240, 
Murphey, Dolmino
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, MHR Paribus
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, 
P8904, Serrano, KWS Camillo, Interago, Justy, Profi to
na kiszonkę:  Beatus, Brigado, Chicago, LG31280, MAS 20S, Rudesta, SM Boryna, SM Kurant, SM Podole, Vitras, 
Inspiro, SM Perseus, SM Varsovia, ES Skytower, SM Chopin, SM Bard

Odmiany średnio późne

260

na ziarno:  Codigip, ES Bigday, ES Faraday, Farmumba, Farmurphy, Hardware, LG 30273,  P8821, Sibelio, 
SY Enigma, ES Winway, ES Midway, LID3306C, P9610
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, Rozeen, SM Giewont
na ziarno/kiszonkę:  Ronaldinio

270
na ziarno:  P9400, Rosomak
na kiszonkę:  Kentos, Legion, SM Popis, Ułan

280
na ziarno:  DKC3623, P9027, P9978
na kiszonkę:  Kadryl, KB2704, Motivi CS, SM Piast, Subito, KWS Adaptico

Czerwony kolor – odmiany kukurydzy wpisane do krajowego rejestru w 2022 roku

gdyż grzyby zasiedlające kolby i ziarno 
produkują groźne dla zdrowia zwierząt 
i ludzi toksyny roślinne, czyli mikotoksy-
ny. Najważniejsze z nich to deoksyniwa-
lenol (DON), zearalenon i fumonizyny 
(B1 i B2). Przekroczenie normy zawarto-
ści mikotoksyn eliminuje ziarno kukury-
dzy z obrotu handlowego i z żywienia 
zwierząt. 

Wczesny wigor jest bardzo ważną 
cechą odmian zarówno do uprawy na 
ziarno i na kiszonkę. Odmiany z cechą 
wczesnego wigoru kiełkują i rozwijają się 
nawet w warunkach chłodów wiosen-
nych. Starsze odmiany miały próg kiełko-
wania przy temperaturze gleby 8° C, pod-
czas gdy nowsze mają przesunięty ten 
próg o 2° C i kiełkują już w temperaturze 

6° C. Szybszy start roślin wiosną oznacza 
szybsze wytworzenie systemu korzenio-
wego, lepsze wykorzystanie zasobów 
wody i składników pokarmowych, 
a w konsekwencji wyższe plony. Przy 
wyborze odmian do uprawy na ziarno, 
zwraca się także uwagę na wymłacalność 
kolb, szybkie dosychanie ziarna „na pniu” 
(cecha „dry down”). Cecha ta ma szcze-
gólne znaczenie ze względu na wzrastają-
ce koszty dosuszania ziarna.

Ważna jest także przydatność roślin 
do celów przemysłowych. Kukurydza jest 
jednym z najważniejszych surowców do 
produkcji bioetanolu. Plon bioetanolu 
z hektara uprawy kukurydzy zależy od 
plonu ziarna i zawartości skrobi. Z 1 tony 
suchego ziarna kukurydzy można otrzy-

mać, około 3,7–4,0 hektolitra bioetanolu. 
Do tego kierunku produkcji większą przy-
datność wykazują odmiany o ziarnie typu 
zębokształtnego (dent). 

W przemiale ziarna otrzymuje się 
szereg produktów: grys, kasze, mąki, 
a także bardzo wartościowy pod wzglę-
dem spożywczym olej kukurydziany. Do 
tego kierunku produkcji bardziej przydat-
ne są odmiany o ziarnie typu szklistego 
(flint).

Wśród najważniejszych kryteriów 
branych pod uwagę przy wyborze odmian 
do uprawy na kiszonkę z całych roślin 
należy wymienić: całkowity plon suchej 
masy łodyg, liści i kolb, udział kolb w cał-
kowitym plonie suchej masy (korzystny 
powyżej 50%), zawartość suchej masy  



przy zbiorze w całych roślinach 
(około 32%). Ta cecha, jest podstawą 
oceny wczesności odmian kiszonkowych. 
Duże znaczenie mają również wczesny 
wigor i cecha „stay green”. Cecha „stay 
green” to wydłużone utrzymywanie się 
zieloności liści i łodyg w okresie dojrze-
wania. Takie odmiany dłużej asymilują, 
mają więc dłuższą możliwość gromadze-
nia składników pokarmowych w ziarnie. 
Ważnym kryterium oceny odmian kiszon-
kowych jest ich strawność. W nowocze-
snych programach hodowlanych zwraca 
się uwagę na podniesienie poziomu straw-
ności wegetatywnych części roślin (łodyg 
i liści). Odmiany relatywnie wczesne, 
o wysokiej zawartości suchej masy przy 
zbiorze i o korzystnym udziale kolb 

w całkowitym plonie suchej masy, są bar-
dzo dobrym surowcem do produkcji 
wysokoenergetycznej kiszonki. Do pro-
dukcji wysokoenergetycznej kiszonki są 
też rekomendowane najlepsze odmiany 
ziarnowe. Umożliwiają one wytworzenie 
kiszonki o wyższym udziale suchej masy 
kolb i ziarna w całkowitym plonie suchej 
masy, a tym samym gwarantują wyższą 
strawność kiszonki i lepsze wyniki pro-
dukcyjne. W ostatnich latach kukurydza 
zaczyna odgrywać rolę w produkcji bio-
gazu, gdzie kiszonka jest podstawowym 
surowcem.  Do tego kierunku przydatne 
są odmiany kiszonkowe, o możliwie naj-
wyższych plonach zielonej i suchej 
masy.

Odmiany do uprawy na ziarno jak 
również na kiszonkę muszą wykazywać 
tolerancję na najważniejsze choroby – 
głownię guzowatą, fuzariozy kolb i szkod-
niki, w szczególności na omacnicę proso-
wiankę. 

Poza odmianami wpisanymi do Kra-
jowego rejestru, na polskim rynku znaj-

dują się nasiona odmian zarejestrowanych 
w innych krajach UE, z tzw. katalogu 
europejskiego (CCA), wykazujących 
przydatność do uprawy w naszym kraju. 
Stanowią one uzupełnienie bogatej oferty 
odmian z Krajowego Rejestru. Tych 
odmian na polskim rynku może być nawet 
ponad 200.

W wyborze odmian do różnych kie-
runków użytkowania szczególnie przy-
datne są wyniki porejestrowego doświad-
czalnictwa odmianowego (PDO) z serii 
na ziarno i na kiszonkę. W tych doświad-
czeniach uczestniczą najnowsze odmiany 
wpisane do KR, a wśród nich nieliczne 
odmiany z katalogu europejskiego (CCA), 
wybrane na podstawie 2-letnich wyników 
tzw. doświadczeń rozpoznawczych. Firmy 

hodowlane zgłaszają swoje odmiany do 
doświadczeń PDO na zasadzie dobrowol-
ności. Jednak osiągnięcie przez odmiany 
dobrych i bardzo dobrych wyników 
w doświadczeniach PDO, jest znakomitą 
promocją dla konkretnych odmian, a dla 
rolników wskazówką do wyboru odmian 
do produkcji. Ponadto w wyborze odmian 
do uprawy ważne są wyniki własnych 
doświadczeń firm hodowlano-nasien-
nych.

Wyniki doświadczeń PDO są publiko-
wane w wydawnictwach i na stronie inter-
netowej COBORU.  

Materiały źródłowe:
Lista odmian rolniczych wpisanych do 

krajowego rejestru w Polsce, COBORU, 
Słupia Wielka, 2022

Lista opisowa odmian roślin rolniczych 
2022 Kukurydza, Słupia Wielka, 2021

dr inż. Roman Warzecha
 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Państwowy Instytut Badawczy 
Radzików

Starsze odmiany miały próg kiełkowania przy 
temperaturze gleby 8° C, podczas gdy nowsze mają 
przesunięty ten próg i kiełkują już w temperaturze 
6° C. Szybszy start roślin wiosną oznacza szybsze 
wytworzenie systemu korzeniowego, lepsze 
wykorzystanie zasobów wody i składników 
pokarmowych, a w konsekwencji wyższe plony.
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DKC3418 

Odmiana pochodzi z programu SILO EXTRA, 
w którym firma postawiła sobie za zadanie wyhodo-
wanie kukurydzy wyróżniającej się pod względem 
cech jakościowych dla odmian przeznaczonych na 
kiszonki. Restrykcyjnie wyselekcjonowane odmiany są 
sprawdzane na tle grupy wzorcowej pod kątem przy-
datności do kiszonkowego kierunku użytkowania. 
Szczególnie zwracano uwagę na trzy kluczowe para-
metry, które mają wpływ na zwiększenie wydajności 
mlecznej: wydajność suchej masy z hektara, strawność 
włókna i zawartość skrobi.
• DKC3418 przeznaczona do uprawy na kiszonkę 

i biogaz na terenie całej Polski. FAO 250, grupa 
średnio wczesna

• Kraj rejestracji: Włochy
• Typ ziarna: Flint/Dent
• Typ kolby: Fix
• Wysokość roślin: wysokie
• Stanowiska glebowe: średnie dobre, bardzo dobre  
• Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem ogól-

nym suchej masy nawet w trudnych warunkach 
uprawowych

• Zapewnia znakomite parametry jakościowe kiszon-
ki: bardzo wysoką strawność włókna i wysoką 
zawartość skrobi

• Dobry wigor początkowy i tolerancja na chłody 
wiosenne

• Wysokie i obficie ulistnione rośliny o mocnych 
łodygach i dobrej tolerancji na wyleganie

• Bardzo dobry efekt Stay-Green
• Do uprawy na terenie całej Polski 
• Norma wysiewu na kiszonkę: optymalna ilość 

wody: 9,0 sztuk/m2, niedobór wody: 8,0 sztuk/m2

W nowym sezonie fi rma przygotowała dwie nowe 
odmiany kukurydzy z hodowli DEKALB

Bayer

DKC3719 

• Odmiana typu dent, FAO 250, grupa średnio wcze-
sna

• Typ kolby: Flex
• Wysokość roślin: wysokie
• Stanowiska glebowe: średnie dobre i bardzo dobre
• Uniwersalna odmiana przeznaczona do uprawy na 

ziarno i kiszonkę
• Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno na 
średnich i dobrych stanowiskach

• Wysoki plon ogólny suchej masy oraz bardzo dobre 
parametry jakościowe kiszonki (wysoka zawartość 
skrobi i bardzo wysoka strawność włókna)

• Rośliny wysokie o bardzo dobrej zdrowotności 
i dobrej tolerancji na wyleganie

• Dobry efekt Stay-Green
• Wysoka zdrowotność roślin (zawiera gen HT1, 

który zapewnia tolerancję na określone rasy pato-
gena wywołującego żółtą plamistość liści kukury-
dzy, zwaną również helmintosporiozą)

• Norma wysiewu na ziarno
• Optymalna ilość wody:  8,5 sztuk/m2

• Niedobór wody:  7,5 sztuk/m2

• Norma wysiewu na kiszonkę
• Optymalna ilość wody:  9,0 sztuk/m2

• Niedobór wody:  8,0 sztuk/m2

KUKURYDZA
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SB 1830 (SY Helenor) 
Najnowsza odmiana w typie dent-dent od firmy Syngenta na 

sezon 2022/2023. Jest to mieszaniec dwuliniowy (SC), który wyróż-
nia się świetną adaptacją do zmiennych warunków. Odmiana nale-
ży do programu hodowlanego Artesian™. Odmiany sygnowane tym 
znakiem pozwalają uzyskać stabilny plon nawet w warunkach 
okresowego niedoboru wody oraz w przypadku wysokich tempera-
tur w czasie kwitnienia. SB 1830 (SY Helenor) należy do grupy 
średniowczesnej o FAO 250. Na świetny profil tej odmiany składa 
się kilka ważnych cech: wysoki potencjał plonowania, dobra tole-
rancja na suszę, wierność plonowania, stabilna łodyga oraz bardzo 
dobry dry down. Ta ostatnia cecha to szybkość oddawania wody 
w końcowym procesie wegetacji, niższa wilgotność podczas zbioru 
gwarantuje nam mniejsze koszty suszenia. Odmiana posiada kolbę 
w typie fix o grubym ziarnie, co pozwala na uzyskanie wysokiej 
masy tysiąca ziaren (MTZ).

Syngenta
SY Liberty 

Nowość w portfolio Syngenta na sezon 2022/2023, należąca do 
grupy wczesnej (FAO 230). Główne kierunki użytkowania to ziarno 
oraz kiszonka. Typ ziarna pośredni z przeważającym udziałem 
flint, kolba typu flex. Cechują ją bardzo wysoki potencjał plonowa-
nia na ziarno. W 2021 była odmianą nr 1 w plonowaniu w doświad-
czeniach rozwojowych Syngenta, które prowadzone są na terenie 
całego kraju. Odmiana o bardzo dobrych parametrach jakościo-
wych kiszonki oraz wysokim plonie suchej masy w grupie wcze-
snej. SY Liberty jest polecana na dobre oraz średnie stanowiska. 
Z powodzeniem możemy ją także uprawiać na glebach wolniej 
nagrzewających się wiosną ze względu na bardzo wysoki wigor 
początkowy. Odznacza się parametrem stay green. Odmiana 
SY Liberty wyróżnia się bardzo dobrą odpornością na wyleganie, 
co jest istotną cechą w przypadku uprawy na ziarno. Wykazuje się 
także dobrą tolerancją na stres suszy.

SY Aniston 
Nowość w segmencie odmian kiszonkowych na sezon 2022/2023. 

Reprezentuje grupę średnio wczesną (FAO 250). Główny kierunek 
użytkowania to kiszonka lub biogaz z możliwością uprawy na ziar-
no. SY Aniston to odmiana typowo masowa gwaratntująca bardzo 
wysokie plony suchej masy. Zawdzięcza to swojej budowie: rośliny 
są bardzo wysokie, bogato ulistnione z dużą kolbą w typie flex 
o ziarnie pośrednim zbliżonym bardziej do typu flint. W doświad-
czeniach rozwojowych Syngenta Polska 2022 uzyskała plon suchej 
masy wyższy średnio o 1 t/ha w prównianiu ze wzorcem. SY Ani-
ston odznacza się także dobrymi parametrami jakościowymi 
kiszonki (strawność całych roślin oraz zawartość skrobi). Odmiana 
nadaje się do wcześniejszych siewów, ponieważ ma bardzo dobry 
wigor wiosenny na poziomie typowych odmian flint. Charaktery-
zuje się także mocnym parametrem stay green oraz wysoką zdro-
wotnością. Świetnie sprawdza się na wszystkich stanowiskach, na 
których uprawiana jest kukurydza.

KUKURYDZA
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LID 1015C (hodowca: LIDEA, 
FAO 220) to odmiana, która została 
zarejestrowana we Francji, Niem-
czech i na Litwie, a w Polsce w 2022 
roku. Po pierwszym roku badań reje-
strowych w grupie odmian wcze-
snych uzyskała 104% wzorca, co 
przekłada się na średni plon ponad 
13,4 t/ha suchego ziarna. W drugim 
roku uzyskała 103% wzorca, czyli 
13,3 t/ha suchego ziarna. Jej wyjątko-
wość stanowi typ ziarna. Jest to naj-
wcześniejsza odmiana o ziarnie typu 

dent, co zapewnia doskonałe omłaca-
nie, a przede wszystkim najszybsze 
oddawanie wody zarówno na polu, 
jak i w procesie dosuszania ziarna. 
Rośliny charakteryzują się bardzo 
wysoką odpornością na choroby, 
szczególnie fuzariozę łodyg i kolb. 
Trzeba również podkreślić wysoką 
odporność na porażenie głownią 
kukurydzy. LID 1015C należy do śre-
dniowysokich odmian, o dość nisko 
osadzonej kolbie, co dodatkowo przy-
czynia się do wyższej odporności na 

wyleganie i łamanie się roślin. Śred-
nie wymagania stanowiskowe posze-
rzają możliwości jej uprawy w rodzi-
mych warunkach. 

Angeleen (hodowca: Limagrain, 
FAO 240–250) to całkowicie nowy 
mieszaniec trójlinowy, który wywo-
dzi się z doskonałej francuskiej 
hodowli. Szeroko zakrojone testy 
pozwoliły docenić jego wysoki poten-
cjał plonowania oraz dużą uniwer-
salność użytkowania. Aktualnie koń-
czy się jego proces rejestracji 

Agrosimex
2022 rok w wielu regionach Polski okazał się mniej korzystny dla uprawy 
kukurydzy. Kolejna zimna i sucha wiosna opóźniła o 2–3 tygodnie 
rozpoczęcie siewów. Barki opadów oraz szczególnie wysokie temperatury 
w lipcu wpłynęły na bardzo nierównomierne zapylenie i wypełnienie 
kolb. Trafi ały się odmiany, które tak pechowo trafi ły z wiechowaniem, 
znamionowaniem i pyleniem, że fi nalnie rośliny prezentowały jedynie 
puste kolby. Zimna i mokra jesień wpłynęła na spowolnienie oddawania 
wody. Powyższe powody wpłynęły na to, że w 2023 roku postanowiliśmy 
wzmocnić swoją ofertę w sektorze odmian wczesnych i średnio wczesnych. 

LID 1015C, FAO 220 Angeleen FAO 240–250

KUKURYDZA
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w Holandii i Francji. W Polsce w roku 
2022 z doskonałymi wynikami prze-
szedł testy wdrożeniowe. Wysokie, 
potężnie ulistnione rośliny o bardzo 
dużym nasileniu „stay green” dają 
zarówno wysokie plony na biogaz, 
jak również wysokoenergetyczną 
kiszonkę. Wysoka produktywność 
ziarna, o dużej zawartości skrobi 
zapewnia wysoką energetyczność 
i strawność zielonej paszy, a także, 
po napełnieniu silosu kiszonką, moż-
liwość skoszenia pozostałych roślin 
na ziarno. Angeleen bardzo dobrze 
sprawdza się na większości stano-
wisk, ziarno typu flint-flint-dent 
umożliwia wysiew na stanowiskach 
wolniej nagrzewających się wiosną. 
Wysoka odporność na większość 
patogenów kukurydzy stanowi dodat-
kowe zabezpieczenie wysokiej plen-
ności tej odmiany. 

Mondstein (hodowca: Freiherr 
von Moreau, FAO 240–250) będąc 
mieszańcem pojedynczym wykazuje 
bardzo dobrą adaptację do uprawy 
na glebach lekkich, mniej zasobnych, 

narażonych na stresy związane 
z okresowymi niedoborami wody. 
Jednocześnie wysoki wczesny wigor 
siewek pozwala na uprawę tej odmia-
ny również na glebach ciężkich 
i wolno nagrzewających się. Mond-
stein to odmiana o wysokim i stabil-
nym plonie ziarna. Potwierdza te 
wyniki zarówno w doświadczeniach 

wdrożeniowych w Polsce, jak rów-
nież choćby w badaniach rejestro-
wych w Czechach, gdzie plonował 
wyżej, niż czołówka odmian grupy 
średnio wczesnej. Wysokie rośliny, 
o bardzo dużej odporności na wyle-
ganie, umożliwiają uzyskanie wyso-
kich plonów masy do zakiszania 
o wyższej energetyczności (dzięki 
wysokiemu udziałowi kolb i ziarna). 
Uniwersalność wykorzystania – ziar-
no i kiszonka, to niebagatelne zalety 
tej odmiany. 

DS1890B (hodowca: Corteva, FAO 
240–250) to średnio wczesny miesza-
niec pojedynczy o doskonałym poten-
cjale plonowania ziarna, ale również 
masy zielonej. Został zarejestrowany 
w Czechach i Holandii jako odmiana 
uniwersalna pod względem możliwo-
ści wykorzystania. Ziarno w typie 
mieszanym, zbliżonym do flint 
zapewnia bardzo wysoki wczesny 
wigor i szybki wzrost młodych sie-
wek, co jest szczególnie istotne ze 
względu na zimne wiosny występują-
ce w ostatnich latach w Polsce. Rośli-
ny wysokie, mocno ulistnione wyma-
gają średnich do zasobnych stano-
wisk, ale w zamian za to odwdzięcza-
ją się wysoką produktywnością. Ziar-
no o wysokiej zawartości skrobi szkli-
stej i wysokim ciężarze właściwym 

wzbogaca właściwym tempem trawie-
nia jakość kiszonki, ale może być 
również wykorzystywane w przemy-
śle młynarskim do produkcji grysu. 
Bardzo wysoka plenność i bardzo sze-
rokie spektrum kierunków uprawy to 
największe zalety DS1890B.  

Bartosz Stopczyk
Dyrektor Działu Nasion

Mondstein FAO 240–250

Mondstein FAO 240–250
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Ampol-Merol
SY SOLARIUS

Najnowsza odmiana z palety Syngenty, która 
może być uprawiana na ziarno jak i na kiszonkę. 
W uprawie na kiszonkę cechują ją wysoka straw-
ność i doskonałe parametry na biogaz. W kierunku 
ziarnowym: bardzo wysoki plon ciężkiego ziarna 
(głównie w typie flint). Mała osadka oraz bardzo 
dobra tolerancja na wczesne siewy. FAO 220–240. 
Zalecana obsada 75–85 tys. szt./ha. 

CRUMBER
Średnio późny mieszaniec z przeznaczeniem na 

ziarno i kiszonkę o bardzo dobrej strawności i dużej 
zawartości skrobii. Rośliny bardzo wysokie i wyjąt-
kowo odporne na wyleganie. Odmiana jest bardzo 
plastyczna względem stanowiska glebowego. Kolby 
na roślinach są bardzo duże, o średniej wielkości 
osadce i dużych ziarniakach. FAO 270. Zalecana 
obsada 80–90 tys. szt./ha.
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LG 31.222
Wybitna wczesna odmiana o podwójnym kierun-

ku użytkowania. Bardzo dobra strawność kiszonki 
oraz wybitne cechy i potencjał plonowania na ziarno 
– w warunkach suszy posiada doskonale zaziarnione 
kolby. Ponadto cechuje ją bardzo dobry Stay Green 
i szybki Dry Down. Wigor wiosenny na bardzo 
dobrym poziomie. Nadaje się do uprawy na wszyst-
kich typach gleb. FAO 230. Zalecana obsada 80–95 
tys. szt./ha. 

RGT LANXXAM
Najnowsza rejestracja EU 2021 do uprawy zarów-

no na ziarno jak i na kiszonkę. Rewelacyjna odmiana 
kukurydzy o bardzo dużym poziomie plonowania 
ziarna. Posiada cienką osadkę oraz luźne liście okry-
wowe kolby, dzięki czemu szybko oddaje wodę. 
Doskonale sprawdza się na szerokim zakresie gleb (od 
średnich do dobrych). FAO 270–280. Zalecana obsada 
80–85 tys. szt./ha. 

RGT BERNAXX
Odmiana do upawy na ziarno. Plonuje wysoko 

i stabilnie. III miejsce w plonie w grupie wczesnej 
(104% wzorca COBORU 2020). Odmiana posiada 
certyfikat STRESSLESS – doskonale radzi sobie 
w czasie suszy. Jesienią szybko oddaje wodę. Rośliny 
są zdrowe i odporne na łamanie się. FAO 230. Zaleca-
na obsada 80–90 tys. szt./ha. 
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Oseva Polska
Firma Oseva zajmuje się dystrybucją wysokojakościowego materiału 
hodowlano-nasiennego. Oferuje najwyższej jakości oryginalny materiał 
siewny, który pozwala zminimalizować ryzyko nieudanych plonów. Jest 
fi rmą z tradycjami. Nasiona pochodzą z profesjonalnie prowadzonych 
plantacji nasiennych. Dodatkowo zapewnia rolnikom fachowe doradztwo 
w doborze nasion. Oseva Polska na rynek wkroczyła w 1996 roku. To 
sprawia, że zarówno lubiane przez rolników dobrze znane odmiany, jak 
i wchodzące na rynek nowości, nie mają przed nimi tajemnic! Potrafi ą 
doradzić rolnikowi, jaką odmianę wybrać w zależności od rodzaju gleby 
i profi lu gospodarstwa. 

Cefox FAO 230
Średniowczesna odmiana nadająca 

się do uprawy na kiszonkę praktycznie na 
całym terytorium Polski. Rośliny Cefox 
są masywne i wysokie oraz bardzo dobrze 
ulistnione. Odmiana charakteryzuje się 
bardzo dobrym wigorem powschodowym 
oraz zdrowotnością ogólną, a także jest 
odporna na wyleganie. Bardzo dobrze 
znosi wiosenne chłody, a w później-
szym okresie wegetacji jest odporna na 
niedobory wilgoci. Daje wysoki i stabilny 
plon o optymalnym składzie dla żywienia 
przeżuwaczy. Do zalet tej odmiany może-
my zaliczyć bardzo dużą plastyczność 
i zdolność dostosowania się do gorszych 
warunków uprawy. 

Cebir FAO 240
To uniwersalny mieszaniec śred-

nio wczesny, idealny do uprawy na 
kiszonkę praktycznie na całym teryto-
rium Polski. Jest juz szeroko spraw-
dzoną odmianą o rekordowym wręcz 
wzroście i potencjale produkcyjnym 
świeżej masy. Charakteryzuje ją długa 
kolba, a tym samym duży potencjał 
plonu ziarna, co daje możliwość pro-
dukcji kiszonki o wysokiej wartości 
energetycznej. Dzięki masywnym, 
dobrze ulistnionym roślinom ze 
sztywnym źdźbłem daje wysoki plon 
masy. Zdrowotność roślin jest na bar-
dzo wysokim poziomie. Kukurydza 
Cebir jest odporna na okresowe nie-
dobory wody, toleruje słabsze stano-
wiska glebowe.
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Astrosilo  FAO 240
Odmiana zachwyca swoim wyglądem. 

Jest smukła i wysoka, a przy tym zapewnia 
uzyskanie wysokich plonów – ma bardzo 
długą, do końca zaziarnioną kolbę. Astrosi-
lo wyróżnia wysokość roślin oraz bardzo 
silne szerokie liście z długą dobrze zaziar-
nioną kolbą w typie flint, posiadającą 
14 rzędów po 34 ziarna. Odmiana pozwala 
uzyskać wysoki plon ziarna typu flint, ale 
może posłużyć do sporządzenia wysokoja-
kościowej kiszonki z bardzo dużym udzia-
łem ziarna w swojej strukturze. Opisywana 
odmiana kukurydzy charakteryzuje się 
intensywnym początkowym wigorem wzro-
stu oraz odpornością na choroby, m.in. 
głownię oraz na choroby fuzaryjne kolb 
i łodyg oraz helmintospory. Bardzo dobrze 
toleruje słabe stanowiska glebowe. 

Bringa FAO 240 
Jest to odmiana średnio wczesna do 

uprawy na ziarno i energetyczną  kiszonkę. 
Poprzez wysoki i stabilny plon ziarna nadaje 
się do uniwersalnego wykorzystania. Może-
my z niej sporządzić kiszonkę z dużym 
udziałem ziarna w swojej strukturze bądź 
też zebrać ziarno. Odmianę cechuje inten-
sywny powschodowy wigor wzrostu oraz 
wyjątkowa odporność na fuzariozy. Rośliny 
w typie erektywnym i mocnym genem stay 
green. Charakteryzuje się szerokimi i rozło-
żystymi liśćmi. Roślina posiada duże, dobrze 
zaziarnione kolby (średnio 16 rzędów po 30 
ziaren). Mieszaniec dzięki sztywnej łodydze 
i masywnemu pokrojowi rośliny daje wyso-
ki plon ziarna i masy zielonej. 

Cenzus FAO 280 
To mieszaniec uniwersalny do uprawy na ziarno i kiszonkę w I i II rejo-

nie uprawy kukurydzy. Odmiana ma bardzo dobry wigor powschodowy. 
Rośliny są niezbyt wysokie (240–260 cm), ale za to masywne, Podczas 
całego procesu wegetacji roślina zachowuje bardzo dobrą zdrowotność. 
Jej zaletą jest również bardzo wysoki udział masy kolb w masie kiszonko-
wej. Wyróżnia się bardzo dużą plastycznością i odpornością na stres 
w trudnych okresach sezonu wegetacyjnego. Jest to odmiana dająca 
wysoki, powtarzalny plon ziarna, jak również średnio wysoki plon zielo-
nej i suchej masy. 

Cegrand  FAO 270/280
To wyjątkowy mieszaniec dwuliniowy, średnio późny, dający wyso-

ki plon również na słabszych stanowiskach. Jego potencjał plonowania 
osiągnął 13,98 t/ha suchego ziarna przy wilgotności 14%. Charaktery-
zuje się bardzo dobrym wigorem powschodowym, szybkim oddawa-
niem wody, o niskiej wilgotności w czasie zbioru. Odmiana odporna 
jest na okresowe susze, wyleganie i osypywanie się ziarna, choroby 
roślin i kolb m.in. głownię i plamistość liści. Przy większym zagęszcze-
niu daje doskonałe plony masy do produkcji kiszonki. Nadaje się do 
produkcji biogazu. Roślina wysoko rosnąca, bardzo dobrze ulistniona 
z dużym udziałem kolb w plonie. Bardzo dobra zdrowotność podczas 
całej wegetacji. 
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PROCAM

SY BRENTON FAO 220–230 
To jedna z najnowszych odmian hodowli Syngenta. Wczesna 

odmiana kukurydzy dedykowana do uprawy na ziarno. Wykazuje 
korzystne cechy genetyki flintowej oraz dentowej. Dzięki temu 
cechuje się szybkim wzrostem i rozwojem początkowym oraz wyso-
ką tolerancją na chłody. Głównym atutem tej odmiany jest bardzo 
wysoki potencjał plonowania, który uzyskuje w stosunkowo krótkim 
okresie wegetacji i, co ważne, bardzo łatwo oddaje wodę. SY Brenton 
to niska odmiana o wysokiej zdrowotności roślin, bez skłonności do 
wylegania. Kolby mocno zaziarnione i dobrze wyrównane nawet 
w mniej zasobnych i bardziej zróżnicowanych warunkach glebo-
wych. Odmiana o szerokiej adaptacji środowiskowej i dużej przydat-
ności do uprawy w różnych warunkach. Gwarantuje uzyskanie 
maksymalnego plonu ziarna w krótkim okresie wzrostu i możliwie 
najniższej wilgotności podczas zbioru.

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

hodowli LIDEA Charakteryzująca się bardzo wysokim i stabilnym 
plonowaniem w latach i w różnych warunkach uprawy. Jako odmia-
na tropical dent bardzo dobrze znosi warunki suszy oraz wysokich 
temperatur, gwarantując również bardzo dobre oddawanie wody 
z ziarna. Odmiana o dobrym wigorze wzrostu i bardzo dobrej zdro-
wotności roślin. Wybitna pod względem odporności na choroby 
łodygi oraz liści, niezwykle stabilna. Najistotniejszą zaletą z upra-
wy ES Perspective obok ponad wzorcowego plonu ziarna jest bar-
dzo niska wilgotność w momencie zbioru. ES Perspective to naj-
suchsza odmiana w grupie w doświadczeniach PDO w roku 2019 
i 2020. Określana jako bardzo stabilna, ekonomiczna i niezawodna 
w wysokodochodowej uprawie. Polecana na średnie i dobre stano-
wiska, dobrze nagrzewające się.

MURPHEY FAO 250
Odmiana ziarnowa z grupy średnio wczesnej FAO 250, zareje-

strowana w Polsce 2022 roku na ziarno. Mieszaniec trójliniowy 
reprezentujący najnowszą genetykę hodowli Limagrian. Odmiana 
o bardzo wysokim potencjale plonowania co potwierdzają doświad-
czenia rej. COBORU 2020–2021 w których odmiana plonowała 
średnio 13,2t/ha, przy wilgotności 14%. Odmiana w typie flint 
reprezentuje idealnie cechy tej genetyki, którą uzupełnia o wysokie 
plonowanie i bardzo dobre oddawanie wody. Murphy to odmiana 
o bardzo dobrym wczesnym wigorze wzrostu, mocnym efekcie 
Stay Green,  tolerancji na niekorzystne warunki, a także dużej 
odporności na wyleganie. Odmiana wyróżnia się bardzo dobrą 
jakością i zdrowotnością ziarna, w szczególności posiada wysokie 
parametry grysowe, idealne do przemysłu młynarskiego. Łatwo 
wymłacalna. Odmiana sprawdzona w każdych warunkach uprawy, 
polecana na wszystkie rodzaje gleb.
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SM KURANT FAO 250 
Odmiana dedykowana do uprawy na kiszonkę oraz biogaz, 

pochodząca z HR Smolice. Mieszaniec trójliniowy o bardzo wyso-
kim potencjale plonowania, potwierdzonym wieloma rekordami 
oraz uznaniem wśród klientów. NR 1 w plonie świeżej i suchej 
masy w PDO i CCA w 2017 roku. SM Kurant to odmiana bardzo 
wysoka i bogato ulistniona, o dobrym wigorze początkowym mło-
dych siewek w różnych warunkach wzrostu. Odmiana przystoso-
wana do warunków stresowych w trakcie wegetacji, cechuje się 
bardzo silnym kwitnieniem kolb, co gwarantuje prawidłowe za 
ziarnienie. Odmiana o bardzo wysokim udziale kolby w masie ogól-
nej, wysokiej strawności za sprawą niskiego udziału lignin w łody-
dze. Pożądana struktura plonu i wysoka wartość żywieniowa. 
Mocny stay green, który wydłuża okres optymalnego zbioru i pod-
nosi strawność. SM Kurant to odmiana niezawodna do uprawy 
w warunkach polskich gleb. Gwarantuje bezpieczeństwo w upra-
wie w latach o zróżnicowanym przebiegu pogody. Najlepsza inwe-
stycja w produkcji wysokoenergetycznych kiszonek oraz biogazu.

LG 31.224  FAO 240 
Mieszaniec trójliniowy dedykowany do uprawy na wczesną 

kiszonkę lub ziarno. Odmiana zarejestrowana w 2021 r. w Polsce na 
kiszonkę. LG 31.224 jest stabilna i regularna w bardzo wysokim 
plonowaniu. Oprócz wysokich plonów świeżej masy gwarantuje 
również bardzo duże plony ziarna, przez co jest odmianą uniwer-
salną i często jedynym wyborem w gospodarstwach o wielokierun-
kowej produkcji. Wyróżnia się bardzo dużym udziałem ziarna 
w masie ogólnej, ponad 55% udziału kolb w plonie ogólnym suchej 
masy. Tym samym gwarantuje wysoką zawartość skrobi oraz pożą-
daną strawność. Odmiana o bardzo dobrym wigorze początkowym, 
silnym efekcie stay green oraz wysokiej tolerancji na niedobory 
wody oraz warunki stresowe. Odmiana o sprawdzonej bardzo 
wysokiej zdrowotności oraz odporności na wyleganie. Rekomendo-
wana do uprawy na terenie całego kraju.

LIGATO FAO 230
Odmiana LIGATO zarejestrowana w Polsce 2018 roku. Należąc do 

grupy odmian wczesnych o FAO 230 idealnie sprawdza się w warun-
kach klimatycznych całego kraju. Przeznaczona jest do uprawy na 
wysokoenergetyczną kiszonkę jak również ziarno. Ligato oprócz 
wysokich wyników uzyskiwanych w produkcji wyróżniła się m.in. 
w doświadczeniach porejestrowych COBORU w roku 2018 i 2019 
najwyższym plonem suchej masy w grupie odmian wczesnych. Jest 
to odmiana przydatna do uprawy nawet w mało sprzyjających 
warunkach, posiada wybitny wczesny wigor oraz dobrą tolerancje na 
wiosenne chłody, co umożliwia jej szybki i energiczny start. Nie 
zakłócony intensywny wzrost początkowy gwarantuje tej odmianie 
zbudowanie wysokich i masywnych roślin z grubą i w pełni za ziar-
nioną kolbą. Uprawa odmiany Ligato oprócz wysokich plonów świe-
żej masy gwarantuje również bardzo duże plony ziarna, przez co jest 
odmianą uniwersalną i często jedynym wyborem w gospodarstwach 
o wielokierunkowej produkcji. Rośliny tej odmiany cechują się rów-
nież bardzo wysoką zdrowotnością szczególnie w stosunku do głow-
ni guzowatej kukurydzy. Polecana jest do uprawy na wszystkich sta-
nowiskach, również na glebach ciężkich i zlewnych. 
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Saatbau

Kasano
Odmiana przeznaczona do uprawy na 

ziarno. FAO 240. Została zarejestrowana 
w 2021 roku. Posiada bardzo wysoki poten-
cjał plonowania ziarna a samo ziarno jest 
wyjątkowo wysokiej jakości – jest rekomen-
dowane do produkcji grysu. Kasano charak-
teryzuje się zwartym pokrojem, dobrą zdro-
wotnościa, wysoką odpornością na wylega-
nie oraz wysoką tolerancją na wiosenne 
chłody

Casandro
 Odmiana polecana do uprawy na ziarno 

i na kiszonkę. FAO 240–250. Dawała bardzo 
wysoki i stabilny plon ziarna w zróżnico-
wanych warunkach glebowo-klimatycznych 
w ciągu 3 lat badań. W warunkach suszy 
2018 roku Casandro zanotowała rekordowe 
wyniki plonowania – 2. miejsce w bada-
niach PDO COBORU! Dzięki cienkiej osad-
ce odmianę charakteryzuje bardzo wysoki 
udział ziarna w kolbie a samo ziarno jest 
przydatna na cele młynarskie. Odmiana jest 
możliwa do uprawy w rejonach o słabszych 
warunkach glebowych.

Tipico
Odmiana polecana do uprawy na ziarno 

i na kiszonkę zarejestrowana w Polsce 
w 2020 roku. FAO 230–240. Rekordowo plo-
nująca w doświadczeniach rejestrowych na 
kiszonkę w Polsce w latach 2018–2019 oraz 
PDO 2020. Wyjątkowo wysokie rośliny 
wyróżniające się wśród innych odmian. 
Plon suchej masy w 2018 roku na poziomie 
105% wobec odmian wzorcowych, w 2019 
roku na poziomie 113%. Tipico charaktery-
zuje się wielkim potencjałem w warunkach 
znacznych niedoborów wody. Potencjał plo-
nowania wyższy od odmian średniowcze-
snych. Bardzo dobry „stay-green” i szybkie 
dosychanie ziarna.
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Delft 
Odmiana przeznaczona do uprawy na 

ziarno i kiszonkę. FAO 250. Rejestracja EU 
2020 r. Rośliny wysokie lub bardzo wyso-
kie. Delft charakteryzuje się mocnym 
wczesnym wigorem, wysokim potencja-
łem plonowania ziarna, bardzo wysokim 
plonem suchej masy i bardzo wysokim 
udziałem skrobi w kiszonce. Ziarno typu 
pośredniego.

Inspiro
Odmiana przeznaczona do uprawy na 

ziarno i kiszonkę. FAO 250. Została zareje-
strowana w Polsce w 2021 roku. Ziarno 
typu pośredniego. Znakomita odmiana 
kiszonkowa dająca bardzo wysokie plony 
suchej masy. Mocny wczesny wigor i tole-
rancja na chłody. Rośliny są bardzo wyso-
kie, a liście wyjątkowo szerokie. Bardzo 
dobra zdrowotność

Kristallo
Odmiana przeznaczone do uprawy na 

ziarno. FAO 230. Została zarejestrowana 
w Polsce w roku 2022.   Charakteryzuje ją 
wysoki potencjał plonowania, wybitny 
wigor początkowy oraz tolerancja na chło-
dy. Rośliny mają niską, sztywną łodygę. 
Dzięki niższej wilgotności ziarna możemy 
ograniczyć   koszty jej suszenia.
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PUMORI
To typowa odmiana ziarnowa nale-

żąca do grupy wczesnej, FAO 220. 
Odmiana ma bardzo dobrą zdolność 
adaptacyjną. Bardzo dobrze sprawdza 
się na glebach bardzo dobrych jak i na 
glebach słabszych i stresowych. Cha-
rakteryzuje się nie tylko wysokim 
i stabilnym plonem, ale również bar-
dzo dobrym oddawaniem wody 
i wymłacalnością. Koby bardzo dobrze 
zaziarnione, typu flex o ilości 14–16 
rzędów w kolbie i 32–38 ziarniakach 
w rzędzie. Ziarno typu flint/dent. 
Rośliny są średnio wysokie o sztywnej 
łodydze. PUMORI jest odmianą zdro-
wą, szczególnie wykazuje tolerancję 
na głownię guzowatą i choroby fuza-
ryjne kolb i łodyg. Rośliny o dobrym 
wigorze początkowego wzrostu z tole-
rancją na chłodne i suche okresy wio-
senne. 

Saaten Union

SUMUMBA
To nowa propozycja mieszańca 

kukurydzy ziarnowej z grupy średnio 
wczesnej, FAO 250. Prowadzone 
doświadczenia zarówno w badaniach 
ścisłych COBORU, jak i na demonstra-
cjach polowych u producentów rol-
nych potwierdzają wysoką wydajność 
odmiany. Adaptuje się ona do zmien-
nych warunków glebowo-klimatycz-
nych w Polsce, osiągając przy tym 
wysokie i stabilne plony. Doskonale 
radzi sobie nawet na słabych stanowi-
skach, gdzie często dochodzi do okre-
sowych deficytów wody. Toleruje 
okresy bardzo wysokich temperatur. 
Rośliny tej odmiany cechują się wyso-
kim wigorem początkowego wzrostu 
oraz bardzo dobrą zdrowotnością. 
Rośliny wysokie o sztywnej łodydze 
oraz wysokiej tolerancji na choroby 
fuzaryjne kolb i helmintosporiozę. 
Rośliny wcześnie kwitną, dzięki temu 
mają dłuższy czas na nalewanie 
i wykształcenie dorodnego ziarna. 
Ziarno typu flint/dent. Kolba typu flex 
o 16 rzędach w kolbie i 34–40 ziarnach 
w rzędzie. 

KUKURYDZA
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SUSANN
To średnio późna odmiana (FAO 260–280), która 

jest dobrze znana i w pełni sprawdzona w Polsce. 
Idealnie nadaje się na kiszonkę dla wymagających 
producentów mleka. Dzięki nadzwyczajnie dużej 
i w pełni zaziarnionej kolbie typu flex (liczba rzę-
dów waha się od 18 do 22; liczba ziarniaków w rzę-
dzie wynosi 30–38), udział ziarna w zbieranej bio-
masie wynosi minimum 50%. Bardzo wysoka zawar-
tość skrobi w roślinie warunkuje wysoką energetycz-
ność. Zapewnia to uzyskiwanie wysokojakościowej 
kiszonki idealnej dla wysokoprodukcyjnych gospo-
darstw mlecznych. Ponadto kiszonka z tej odmiany 
doskonale komponuje się z trawami w dawkach 
pokarmowych. Ziarno typu flint o wysokiej zawarto-
ści skrobi. 

Rośliny wykazują się podwyższoną tolerancją na 
okresowe niedobory wody oraz na letnie wysokie 
temperatury. Rośliny są wysokie, bardzo ulistnione 
(szekokość liści do 10 cm) typu stay green oraz odpor-
ne na wyleganie. Wykazują się wysoką zdrowotnością 
zarówno na głownię guzowatą jak i fuzariozę. 

Mieszaniec sprawdza się w uprawie na glebach 
słabych.

SUSANN będzie idealnym wyborem dla gospo-
darstwa poszukującego wysokoenergetycznej kukury-
dzy o wysokim plonie na kiszonkę.

SUCORN /DS1710C/
To średnio późny (FAO 260) mieszaniec pojedyn-

czy (SC) o typie ziarna flint/dent z przeznaczeniem 
na wysokojakościową kiszonkę. Bardzo dobra straw-
ność i energetyczność mieszańca występuje z powo-
du bardzo dużego udziału ziarna w kiszonce. Odmia-
na zachowuje doskonały stosunek udziału kolby 
w całej roślinie, który wynosi 50%. Kolba typu flex 
o wielkości 16 rzędów w kolbie i 30–38 ziarniaków 
w rzędzie. Kolby równo umieszone na roślinach 
Rośliny są wysokie, bardzo ulistnione. Szerokość liści 
sięga do 9–10 cm. Wysoka odporność  na więdnięcie 
i zasychanie liści. Łodygi roślin mocne i odporne na 
wyleganie.

Mieszaniec polecany jest na różne stanowiska 
uprawy, toleruje słabe i okresowo przesuszone gleby. 
Może być również uprawiany na zimnych i zlewnych 
glebach. Odmiana wybacza drobne błędy agrotech-
niczne. 

Siewki i młode rośliny odmiany SUCORN mają 
bardzo dobry wigor początkowego wzrostu, co gwa-
rantuje wyrównane wschody. Rośliny wykazują dobrą 
tolerancję na chłody i susze wiosenne. Wykazują tole-
rancję na głownię guzowatą. 

Odmianę można polecić wszystkim hodowcom 
bydła mlecznego, którzy szukają wysokoenergetycz-
nej kiszonki  sprawdzającej się w każdych warun-
kach.

KUKURYDZA



54

HR Smolice

SM Wawel 
SM Wawel reprezentuje najnowszą genetykę w odmianach ziarnowych 

kukurydzy wyhodowanych w HR Smolice. To odmiana średnio wczesna (FAO 
230–240) typu single-cross (SC) wpisana do krajowego rejestru w 2021 r., 
w której nastąpiło harmonijne połączenie dobrych dla tego kierunku użytko-
wania cech fenotypowych z wartościowym genotypem: dość niska roślina 
(-7 cm do wzorca); bardzo ładna kolba w typie fix z 16–18 rzędami ziarna typu 
semi dent; najwyższy udział ziarna w masie kolby (+2,5% do wzorca) spośród 
wszystkich odmian wpisanych do krajowego rejestru w 2021 r., co przełożyło 
się na wysoki plon ziarna (104,5% wzorca); bardzo dobra sztywność łodyg 
(+5% roślin stojących); dobry stay green; dobra odporność na fuzariozę kolb 
(-3%); bardzo mała podatność kolb i łodyg na porażenie głownią guzowatą, 
a także bardzo dobry wczesny wigor siewek i tolerancja na zmienne warunki 
glebowo-klimatyczne uzupełniają wartościowe cechy tej odmiany. 

SM Vistula 
Nowość w ofercie, zarejestrowana na ziarno w 2020 roku w kraju, FAO 

210/220, o najwyższym plonie ziarna w swojej grupie wczesności. Średni plon 
w badaniach rejestrowych przewyższał średni plon wzorca w grupie odmian 
wczesnych, średnio wczesnych i średnio późnych. SM Vistula to odmiana 
semi flint/semi dent, co oznacza, że dobrze sprawdzi się zarówno podczas 
chłodnej wiosny jak i podczas korzystniejszej dla kukurydzy pogody. Odmia-
na charakteryzuje się wysoką sztywnością łodyg, bardzo dobrze znosi stano-
wiska słabe. Dodatkowo niskie FAO gwarantuje możliwość opóźnionych 
zasiewów lub wcześniejszego zbioru pozwalającego na siew zbóż ozimych 
i zbiór suchego ziarna bez względu na przebieg pogody. Rekomendowana do 
uprawy na ziarno, ccm we wszystkich regionach kraju.

KUKURYDZA
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SM Perseus 
To najnowsza propozycja kiszonkowa w grupie średnio wczesnej z HR Smo-

lice wpisana do krajowego rejestru w 2021 r. Odmiana jest mieszańcem typu 
three-way cross (TC) o FAO 250. Osiągając wynik 105% wzorca w plonie 
suchej masy i 111% wzorca w plonie świeżej masy uplasowała się w ścisłej 
czołówce badań rejestrowych grupy średniowczesnej. Odmiana charakteryzu-
je się dobrą strawnością – 74% sMO, znakomitą adaptacją do zmiennych 
warunków glebowych i tolerancją na niedobory wody. Jest to znakomita pro-
pozycja dla gospodarstw uprawiających kukurydzę na kiszonkę i biogaz na 
terenie całego kraju.

SM Boryna
Odmiana o FAO 250 zarejestrowana na kiszonkę w 2019 roku w kraju, 

w grupie średnio wczesnej. Cechą charakterystyczną odmiany są gęsto roz-
mieszczone i szerokie liście, odmiana posiada bardzo wysoki potencjał w plo-
nie suchej masy na terenie całego kraju. W doświadczeniach rejestrowych 
w roku 2017 osiągnęła najwyższy wynik w plonie świeżej masy. SM Boryna to 
odmiana typu F/D o znakomitej adaptacji do słabszych stanowisk glebowych, 
oraz dobrej tolerancji na okresowe niedobory wody. Odmiana zapewnia bar-
dzo duże plony i gwarantuje paszę o bardzo wysokich parametrach jakościo-
wych z dobrą energią. Cechuje się dobrą odpornością na fuzariozę oraz głow-
nię guzowatą. Rekomendowana jest do uprawy na kiszonkę oraz biogaz 
w rejonie I oraz II.

KUKURYDZA
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Dwudziesta trzecia edycja wysta-
wy zakończyła się pełnym suk-

cesem jej organizatora, Polskiej Izby 
Gospodarczej Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych. W Bednarach pojawiła 
się rekordowa liczba 641 wystawców, 
w tym 99 zagranicznych. Ekspozycję 
targową o powierzchni ponad 13 ha 
w ciągu trzech dni zwiedziło ponad 
70 tys. osób. Czekała na nich bogata 
oferta producentów i dystrybutorów 
maszyn i urządzeń rolniczych, nawo-
zów, nasion, środków ochrony roślin, 
a także firm z sektora finansowego 
i innych branż związanych z rolnic-
twem.

Technika w roli głównej
Z założenia organizatorów AGRO 

SHOW wiodącym tematem wystawy 
jest szeroko pojęta technika rolnicza. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak 
i w tym roku w Bednarach w jednym 
miejscu można było zobaczyć prak-
tycznie pełną dostępną na rynku kra-
jowym ofertę maszyn i ciągników 
rolniczych. Znalazły się w niej  pro-
dukty światowych liderów w branży, 
takich jak m.in.: John Deere, New 
Holland,  Case IH, AGCO, CLAAS, 
Kuhn, oraz wiodących firm krajo-
wych – SIPMA, SaMASZ, Unia. Zna-
kiem czasu jest coraz większa liczba 
technologicznych nowości z zakresu 
rolnictwa precyzyjnego, automatyza-
cji i rozwiązań ekologicznych. Ten 
kierunek rozwoju techniki rolniczej 
reprezentowały w Bednarach auto-
nomiczne roboty uprawowe, w tym 
rodzima propozycja z Unii, oraz 
pierwszy ciągnik napędzany meta-
nem New Holland T6 Methane Power. 
Spośród maszyn autonomicznych na 
szczególną uwagę zasługiwał robot 
Farmdroid, którego obsługa sprowa-

dza się jedynie do zaprogramowania 
jego pracy. Dzięki technologii GPS 
maszyna samodzielnie pracuje 
w uprawie, a wyposażenie w panele 
fotowoltaiczne sprawia, że nie wyma-
ga zasilania paliwem.

Duży może więcej
Uwarunkowania demograficzne 

i ekonomiczne sprawiają, że rentow-

ność produkcji rolniczej mogą 
zapewnić jedynie duże gospodar-
stwa. Efektywne gospodarowanie na 
coraz większych areałach wymaga 
odpowiedniego zaplecza technicz-
nego. W ofercie producentów maszyn 
i ciągników rolniczych coraz więk-
szy jest udział  sprzętu o bardzo 
dużej wydajności. Trend ten można 
było zaobserwować właśnie w Bed-

AGRO SHOW 2022 
– powrót do normalności
Po dwóch latach ograniczeń covidowych Międzynarodowa Wystawa 
Rolnicza AGRO SHOW powróciła do poziomu sprzed pandemii, 
największej w kraju i jednej z największych w Europie plenerowych imprez 
wystawienniczych w sektorze rolniczym.

W rodzinie prezentowanych kombajnów John Deere pierwszoplanową pozycję stanowił 
fl agowy model X9 100
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narach. W bogatej, jak zwykle ekspo-
zycji marki John Deere, największym 
zainteresowanie zwiedzających cie-
szyły się dwie flagowe potężne 
„dziewiątki” – ciągnik serii 9R 
z gąsienicowym układem jezdnym 
oraz kombajn X9 100 o imponującej 
wydajności omłotu 100 ton/h. Na 
duże maszyny stawia też marka 
KUHN, w ofercie której znalazły się 
adresowane do największych gospo-
darstw i firm usługowych m.in.: 
24-rzędowy siewnik punktowy 
Supra TRR o dziennej wydajności 
siewu do 200 ha, 14-metrowy agre-
gat uprawowy z zębami sprężystymi 

Prolander 14000 czy opryskiwacz 
samojezdny F40 Evo z czołowo 
zawieszoną belką polową o szeroko-
ści do 50 m. Samojezdne opryskiwa-
cze o dużej wydajności można było 
również zobaczyć w stoiskach firm 
Horsch i Agrifac. Z ciekawą propo-
zycją przyjechała do Bednar ukraiń-
ska firma ROPA Ukraine, aplikato-
rem nawozów płynnych Dragon 
o szerokości roboczej 18 m ze zbior-
nikiem o pojemności 6000 l. 

W ofercie Grupy Unia na szczególna uwagę zasługiwał autonomiczny robot uprawowy

W stoisku fi rmy Horsch efektownie prezentował się opryskiwacz samojezdny Leeb 
6300 VN

Ciekawostką w stoisku Kuboty był odrestaurowany prototyp Fiata 126p z 1986 roku 
z wysokoprężnym czterocylindrowym silnikiem tej marki o pojemności 800 cm3
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Targowi jubilaci
Tegoroczne AGRO SHOW było 

również okazją do świętowania jubi-
leuszy trzech wiodących w branży 
firm.  Marka STEYR obchodzi w tym 
roku swoje 75-lecie. Z tej okazji 
w stoisku firmy dumnie prezentował 
się jeden z najstarszych ciągników, 
legendarny STEYR 180.01. Również 
75 lat  mija w tym roku od wyprodu-
kowania przez firmę John Deere 
pierwszego samojezdnego kombajnu 
zbożowego. W specjalnej Strefie 
Retro zaprezentowano egzemplarz 
John Deere MD 330, produkowany 
w latach 1964-69, który nadal pracu-
je. Nieco skromniejszy jubileusz 
25-lecia produkcji obchodzi w tym 
roku ciągnik CLAAS XERION. W sto-
isku tej marki  znalazł się najnowszej 
generacji model 5000.

Pokazy polowe
Stałym punktem programu wysta-

wy AGRO SHOW są polowe pokazy 
pracy maszyn, stanowiące atrakcyjne 
uzupełnienie stacjonarnej ekspozycji 
oraz okazję do zaprezentowania ich 
walorów eksploatacyjnych. Jako 
pierwszy na pole pokazowe wyjechał 
opryskiwacz samojezdny KUHN F40 
Evo, następnie można było zobaczyć 
w akcji rozrzutnik obornika Euromilk 
Buffalo, wóz asenizacyjny Wienhoff 
z aplikatorem do gnojowicy Vogel-
sang, rozsiewacz wapna Unia RCW, 
rozrzutnik obornika Joskin Ferti-Spa-
ce 2 i pojazdy autonomiczne: Farm-
droid, Naio oraz Robotti Agrointelli. 

Jan Przyrowski

Seria ciężkich ciągników CLAAS XERION obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia 
produkcji seryjnej

Dawnych wspomnień czar – zabytkowy ciągnik John Deere 
wzbudzał duże zainteresowanie zwiedzających wystawę 

Konfrontacja pokoleń na stoisku marki STEYR – zabytkowy 
model 180.01 i najnowszy TERRUS CVT

Aplikator nawozów płynnych Dragon o szerokości roboczej 18 m to propozycja fi rmy 
ROPA Ukraine
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Nowości AGRO SHOW 2022
Case IH

Na stoisku firmy Case IH można 
było zobaczyć nowy ciągnik Farmal 
90A o mocy 90 KM. Jednostką napę-
dową jest czterocylindrowy, cztero-
zaworowy silnik FTP o pojemności 
3,6 l z układem wtrysku Common 
Rail, wyposażony w kompaktowy 
układ neutralizacji spalin Hi-eSCR2, 
umożliwiający spełnienie normy 
Stage V. Moc jest przenoszona przez 
przekładnię mechaniczną 12 x 12 
o prędkości maksymalnej 40 km/h 
lub opcjonalną przekładnię hydrau-
liczną Powershuttle o czterech bie-
gach w każdym z trzech zakresów. 
Również jako opcja jest oferowana 
przekładnia 20 x 20 z biegami pełza-
jącymi. Model z napędem na cztery 
koła ma wzmocnioną oś przednią 
z załączaną elektrohydraulicznie 
blokadą mechanizmu różnicowego. 
Wyposażeniem opcjonalnym są 
mechaniczny przedni TUZ i WOM 
oraz pompa o natężeniu przepływu 
oleju wynoszącym 82 l/min. Nowy 
model Farmal 90 A można zamówić 
z montowanymi fabrycznie wspor-

nikami ładowacza i przygotowanym 
układem hydraulicznym, dzięki 
czemu są fabrycznie przystosowane 
do pracy z ładowaczami czołowymi 
marki Case IH, spośród których 
optymalnym rozwiązaniem jest 

model L3815A. Przestronna cztero-
słupkowa kabina z płaską podłogą, 
wyposażona w układ klimatyzacji 
i fotel z zawieszeniem pneumatycz-
nym,  zapewnia doskonałą widocz-
ność we wszystkich kierunkach. 

Nowość w ofercie marki CaseIH ciagnik Farmal A90

Gama modeli Valtra piątej genera-
cji została uzupełniona o nową serię 
Q, która plasuje się między popular-
nymi seriami T i S. Składa się ona 
z pięciu modeli o mocy od 230 do 
305 KM, przeznaczonych dla dużych 
gospodarstw rolnych i firm usługo-
wych, które poszukują wydajnych 
i zintegrowanych inteligentnych 
technologii. W Bednarach nową serię 

reprezentował najmocniejszy model, 
oznaczony symbolem Q 305. Silnik 
AGCO Power ma największą w tym 
segmencie ciągników pojemność 
wynoszącą 7,4 l. Maksymalna moc 
jest dostępna od bardzo niskich pręd-
kości obrotowych silnika wynoszą-
cych 1850 obr/min, a maksymalny 
moment obrotowy utrzymuje się na 
stałym poziomie w zakresie od 1000 

do 1500 obr/min. W układzie prze-
niesienia napędu zastosowano 
sprawdzoną, łatwą w obsłudze prze-
kładnię bezstopniową AGCO CVT. 
Aby utrzymać najniższe zużycie pali-
wa, elektroniczny układ zarządzania 
przekładnią serii Q automatycznie 
dobiera najniższe możliwe obroty 
silnika do wykonywanej pracy 
i odpowiednio rozdziela moc do 
układu hydraulicznego, WOM lub 
przekładni. Ciągnik oferuje w stan-
dardzie zintegrowane w sposób ergo-
nomiczny inteligentne technologie. 
Wszystkie funkcje w serii Q są w pro-
sty sposób sterowane za pomocą 
interfejsu użytkownika SmartTouch. 
W połączeniu z funkcją Auto U-pilot, 
funkcja SmartTurn zwiększa łatwość 
obsługi ciągnika. Dzięki systemowi 
SmartTurn praca na polu staje się 
w pełni zautomatyzowana. Zastoso-
wane funkcje telemetryczne umożli-
wiają łatwe zarządzanie flotą maszyn 
w gospodarstwie.

Valtra Q 305 najmocniejszy model nowej serii fi ńskich ciągników

Valtra
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W targowej ofercie firmy CLAAS znalazły się trzy 
nowości dotyczace maszyn żniwnych. Ośmiorzędowa 
przystawka do zbioru kukurydzy Corio Stubble Cracker 
została wyposażona w umieszczony bezpośrednio za nią 
rozdrabniacz ścierniska zastępujący tradycyjny mulczer. 
Ściernisko jest rozdrabniane za pomocą  napędzanych 
mechanicznie  dwóch rotorów z bijakami, obracającymi 
się z prędkością 120 obr./min. Rozdrabnianie ścierniska 
kukurydzy jest skuteczną metoda mechanicznego zwal-
czania omacnicy prosowianki, ponadto zmniejsza jego 
oddzaiaływanie na opony kombajnu.

W zmodernizowanej wersji kombajnu Lexion 8800 na 
sezon 2023 zwraca uwagę nowa powiększona kabina 
z dwustrefową klimatyzacją. System Cemos Auto Heder 
zapewnia automatyczną regulację długości stołu i  pozycji 
nagarniacza, dzięki czemu zbierana masa jest równomier-

nie podawana do młocarni, co zwalnia operatora kombaj-
nu od konieczności obserwowania hederu. System wspo-
magania Cemos Dialog został rozbudowany o kalibrację 
czujników strat, umożliwiającą stałą ich kontrolę w trak-
cie zbioru. Moc kombajnu uległa zwiększeniu do 700 KM, 
pojemność zbiornika ziarna do 18 tys. l. Nowością jest 
możliwość regulacji końcówki rury wysypowej.  

Zmiennokomorowa prasa Variant 560 RC formuje 
bele o średnicy 0,90–1,60 m. Materiał jest podbierany 
krzywkowym podbieraczem z dociskaczem rolkowym. 
Wahliwe koła kopiujace zapewniają idealne kopiowanie 
terenu, a umieszczone za podbieraczem duże slimaki  
zawężają zagęszczenie materiału na krawędzi beli. 
Maszyna jest wyposażona w nowy dwuwałkowy apparat 
wiązania siatką. Standardowo wiązanie – liczba owinięć 
beli siatką –  jest kotrolowane z komputera.

Zmodernizowany kombajn zbożowy CLAAS Lexion 8800 Zmiennokomorowa prasa zwijająca CLAAS Variant 560 RC

Przystawka do zbioru kukurydzy CLAAS Corio z rozdrabniaczem ścierniska

CLAAS
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KUHN
14-metrowy agregat Prolander 

14 000 to odpowiedź francuskie-
go producenta na potrzeby 
dużych gospodarstw dysponuja-
cych ciągnikami o mocy powyżej 
300 KM, oczekujących dużej 
wydajności w bardzo płytkiej 
uprawie przedsiewnej lub 
pożniwnej. Gleba jest spulchnia-
na za pomocą  91 zębów spręży-
stych rozmieszczonych w pięciu 
rzędach. Zęby mogą być uzbrojo-
ne w redlice proste przeznaczone 
do pracy na głębokości 5–12 cm 
lub gęsiostopki – 3–7 cm. Maszy-
na może być wyposażona 
w hydraulicznie sterowaną 
przednią włókę, podwójny 
wał U o średnicy  550 mm oraz  
zagarniacz za wałem do pełnego 
doprawienia gleb podatnych na 
zasklepienie. 

Kolejny prezentowany w Bed-
narach gigant to 24-rzędowy 
siewnik punktowy do kukurydzy 
Supra TRR, przeznaczony do 
siewu w uproszczonych techno-
logiach uprawy oraz w siewie 
bezpośrednim. Takie zastosowa-
nie  maszyny umożliwia hydrau-
liczny docisk sekcji roboczych, 
wynoszący do 330 kg na każdą 
sekcję. Dzienna wydajność siewu 
prezentowanego w Bednarach 
modelu dochodzi do 200 ha. Od 
przyszłego roku na krajowym 
rynku maszyn rolniczych będą 
dostępne mniejsze, 8- i 16-rzędo-
we wersje tego siewnika. 

Siewnik zbożowy Sitera 330 e 
z możliwością nabudowania na 
bronę obrotową to odpowiedź 
firmy KUHN na zainteresowanie 
coraz większej liczby mniejszych 
gospodarstw zastosowaniem 
siewnika precyzyjnego w upra-
wie uproszczonej. Pojemność 
zbiornika nasion wynosi 600 l, 
może być zwiększoną nadstawą 
o 300 l. Siewnik standardowo 
jest wyposażony  w napędzany 
elektrycznie precyzyjny element 
wysiewający Helica i w dwutale-
rzowe redlice z centralną regula-
cją głębokości siewu, opcjonalnie 
– w sterownik VT30 lub ISOBUS. 
Może współpracować z ciągnika-
mi o mocy od 120 KM.

Agregat KUHN Prolander 14 000 do bardzo płytkiej uprawy gleby

24-rzędowy siewnik punktowy do kukurydzy KUHN Supra TRR

Siewnik precyzyjny KUHN Sitera 330 e
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W Strefie Nowości marki New 
Holland największe zainteresowanie 
wzbudzał unikatowy w skali świato-
wej zasilany gazem ciągnik New Hol-
land T6.180 Methane Power. Pracują-
cy na paliwie gazowym – biometanie 
lub gazie ziemnym CNG – sześciocy-
lindrowy silnik serii NEF FTP 
o pojemności 6728 cm³  ma takie 
same parametry jak dieslowski odpo-
wiednik w modelu New Holland 
T6.180: moc maksymalna – 175 KM, 
moment obrotowy – 740 Nm – obroty 
znamionowe – 2200 obr/min. Silnik 
spełnia normy emisji spalin Stage V, 
przy czym ze względu na fakt, że 
biogaz jest paliwem bardzo czystym, 
proces oczyszczania spalin został  
zredukowany do minimum, bez 
konieczności stosowania czynnika 
AdBlue czy zaworu EGR.

W tej strefie znalazły sie również 
dwa nowe modele ciagników T5: 
T5S mieszczą się w zakresie mocy 
90– 100 KM, T5 Utility Powershuttle 
– 110–120 KM. Są to całkowicie 
nowe konstrukcje zastępujące bardzo 
popularne w naszym kraju modele 
serii TD5. Czterocylindrowe, cztero-
zaworowe silniki o pojemności 3,6 l 
charakteryzują się wysokim momen-
tem obrotowym dostępnym już przy 
1300 obr./min – w najsłabszej jedno-
stce 380 Nm, w najmocniejszej 506 
Nm. Silnik spełnia normy emisji spa-
lin Stage V, a cały układ znajduje się 
pod maską silnika. Wysoki komfort 
obsługi i doskonałą widoczność we 
wszystkich kierunkach zapewnia 

operatorowi przestronna czterosłup-
kowa kabina.   Ciągniki T5 mogą być 
wyposażone w czołowy TUZ i WOM 
oraz w osprzęt do montowania łado-
wacza czołowego.

Zmiennokomorowa prasa Pro Belt 
165, formująca bele o średnicy od 
0,90 do 1,65 m, jest następcą cieszą-
cego się dużym uznaniem rolników 
modelu Roll Belt, dostępną w wersji 
bez rotora tnącego i z rotorem tną-
cym z 13 lub 25 nożami tnącymi 
z zabezpieczeniem hydraulicznym. 
Oprócz nowego wzornictwa różni się 

od poprzedniczki dużo solidniejszą 
konstrukcją, co sprawia, że jest od 
niej cięższa o 700 kg, co spowodowa-
ło konieczność zastosowania hamul-
ców pneumatycznych.  Nowa prasa 
jest wyposażona w czujnik wilgotno-
ści zbieranego materiału oraz system 
IntelliBalle, który automatycznie 
dostosowuje prędkość ciągnika do 
warunków na polu i może go zatrzy-
mać jeśli komora prasowania jest 
pełna. Wydajność pracy maszyny 
sięga 30 t/h, możliwe jest stosowanie 
siatki o szerokości 130 cm.

Najnowsza prasa w ofercie marki New Holland – Pro Belt 165

Nowe ciągniki w strefi e nowości New Holland

New Holland



Sfi nansowano ze środków Narodowgo Centrum Badań i Rozwoju w ramach
programu GOSPOSTRATEG. Numer umowy GOSPOSTRATEG1/389038/8/NCBR/2018

INTER-NAW 
INTERAKTYWNY SYSTEM 

WSPIERANIA DECYZJI AGROCHEMICZNYCH
zalecany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                                                     

do opracowania planu nawożenia
r  azot kosztuje, ogranicz jego straty i ... zanieczyszczenia wód azotanami
r  opracuj kompleksowy planu nawożenia azotem, fosforem, potasem, 

magnezem i siarką
r  nie zapominaj o pH gleby - INTER-NAW proponuje innowacyjne podej-
ście do wapnowania

r  przygotuj wykaz nawozów niezbędnych w gospodarstwie
r  skorzystaj z doradztwa mikroelementowego
r  prowadź ewidencję zabiegów nawożenia 
r  opracuj bilans składników pokarmowych w skali pola produkcyjnego

INTER-NAW 
jest dostępny bezpłatnie 
na stronie internetowej                                              

Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 
www.schr.gov.pl.
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SHREDLAGE to pochodząca ze 
Stanów Zjednoczonych i stoso-

wana na szeroką skalę w tym kraju 
technologia kondycjonowania kuku-
rydzy na kiszonkę. Firma CLAAS 
nabyła tę chronioną patentami tech-
nologię i z powodzeniem wdraża ją 
w krajach europejskich. Zastosowa-
nie tej metody powoduje intensywną 
obróbkę materiału i wielokrotnie 
zwiększa powierzchnię sieczki, która 
przycinana jest na fragmenty w prze-
dziale 26–30 mm. Poprawia to struk-
turę kiszonki w żwaczu krowy, a jed-
nocześnie poprawia dostępność skro-
bi zawartej we wszystkich częściach 
rośliny. Większe powierzchnie posie-
kanego materiału zapewniają bakte-
riom większą „powierzchnię aktyw-
ną” umożliwiającą naruszanie komó-
rek roślinnych. Efektem stosowania 
tej technologii, potwierdzonym rów-
nież w polskich gospodarstwach,  
jest zwiększenie, do dwóch litrów na 
krowę, dziennej wydajności mlecz-
nej  Przyjazna dla krowich żołądków 
struktura kiszonki dodatkowo popra-
wia stan zdrowia zwierząt.

Kondycjonowanie kukurydzy na 
kiszonkę w tej technologii wymaga 
zastosowania zgniatacza ziaren Corn-
cracker SHREDLAGE. Cechą szcze-
gólną walców zastosowanych w tym 
zgniataczu jest konstrukcja płaszczy 
o specjalnym profilu zębów piły, 
z dodatkowo wyfrezowanym row-
kiem spiralnym na krawędzi. Jeden 
walec wyposażono w 110, a drugi 
w 145 rzędów zębów. Taka konstruk-
cja umożliwia osiąganie różnych 
efektów kondycjonowania. Najpierw 

sieczka jest rozgniatana z mniejszą 
lub większą intensywnością – zależ-
nie od wielkości szczeliny, którą 
można regulować podobnie, jak ma 
to miejsce w przypadku systemów 
konwencjonalnych. Dodatkowo 

występuje szczególnie intensywny 
efekt rozcierania, który jest możliwy 
dzięki różnej liczbie zębów oraz róż-
nicy liczby obrotów wynoszącej 
50 procent. Następnie  łodygi są 
przeciągane przez rowek spiralny na 

SHREDLAGE – technologia 
dla producentów mleka
Efekty żywieniowe i ekonomiczne wynikające ze stosowania technologii zbioru 
kukurydzy na kiszonkę SHREDLAGE sprawiają, że coraz więcej producentów 
mleka w Polsce wdraża ją w swoich gospodarstwach. Podczas Ogólnopolskiej 
Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie w stoisku fi rmy Contractus 
Agro, autoryzowanego dealera CLAAS, eksperci marki przedstawili techniczne 
aspekty tej technologii i korzyści wynikające z jej stosowania.

Zbiór kukurydzy na kiszonkę sieczkarnią ClAASC JAGUAR wyposażoną w zgniatacz 
ziaren Corncracker SHREDLAGE
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krawędzi poprzedniego walca oraz 
przeciwbieżny rowek spiralny walca 
tylnego. W ten sposób łodygi kukury-
dzy zostają do pewnego stopnia 
„obrane”, przy czym nawet względ-
nie twarda kora lub skórka pokrywa-
jąca łodygi kukurydzy zostaje oddzie-
lona od miękkiego rdzenia. Dzięki 
optymalnemu przygotowaniu skrobi 
za pomocą zgniatacza Corncracker 
można zredukować użycie koncen-
tratów paszowych przy zwiększonej 
wydajności mlecznej. Możliwe jest 
również ograniczenie, a miejscami 
nawet wyeliminowanie dodawania 
komponentów o złożonej strukturze, 
takich jak słoma, co przekłada się na 
dalsze potencjalne oszczędności. 

Uczestnicy spotkania w Szepieto-
wie mogli również poznać opinię na 
temat tej technologii jednego z pod-
laskich hodowców. Tomasz Cieślik 
z Pokaniewa w powiecie siemiatyc-
kim prowadzi gospodarstwo 
o powierzchni 400 ha, w którym 
utrzymuje 500 krów, w tym 170 
w doju. Gospodarz od 2017 roku pro-
wadził na własną rękę eksperymenty 
w skarmianiu krów coraz dłuższą 

sieczką. – Szukaliśmy optymalnej 
długości sieczki kukurydzianej do 
żywienia krów. Wprawdzie z roku na 
rok była ona coraz dłuższa, jednak 
stopień rozdrobnienia pozostawiał 
wiele do życzenia – całe kawałki 
sieczki były dla krów trudne do stra-
wienia.  Rozwiązanie tego problemu 
nastąpiło za sprawą sieczkarni 
CLAAS JAGUAR z technologią SHRE-
DLAGE. Ogromne wrażenie sprawiła 
na mnie uzyskana z niej sieczka, 
rozerwana jak słoma na wąskie, ale 
bardzo długie elementy. Jej struktura 
sprawia, że żwacz krowy jest pobu-
dzony i powoduje odłykanie paszy. 
Od razu zainteresowałem się tym 

systemem, zwłaszcza że krowy od 
początku chętnie tę sieczkę zjadały. 

Po początkowych wątpliwościach 
co do zalet technologii w pełni prze-
konał się do nich nasz żywieniowiec 
i równie jak ja jest bardzo zadowolo-
ny z jej stosowania.  Korzystanie 
z usługi sieczkarnią CLAAS JAGUAR 
daje mi ponadto wymierny efekt eko-
nomiczny, wynikający z braku 
konieczności dokładania kukurydzy 
oraz zmniejszenie ilości słomy z 1 do 
0,5 kg na sztukę, przy jednoczesnym 
wzroście jakości mleka – podsumo-
wuje pan Tomasz

Jan Przyrowski

W Szepietowie eksperci marki CLAAS  omówili korzyści wynikające ze stosowania 
technologii SHREDLAGE

Sieczka kukurydziana uzyskana w technologii SHREDLAGE 



66

List zza szafy
Do świąt Bożego Narodzenia jest jeszcze 

trochę czasu, ale ja już zaczęłam o nich myśleć. 
Będzie nas w tym roku na Święta cała chmara, 
bo przyjadą  nie tylko Jacek i Iza z rodzinami, 
ale będzie także Lusia z mężem i dwójką wnu-
ków. Jej córka z zięciem wyjeżdżają gdzieś za 
granicę, a ona chciałaby tym wnukom zapew-
nić jakieś świąteczne atrakcje. Cieszę się, że 
przyjadą, miejsca jest u nas dosyć, łóżek 
i pościeli też nie brakuje,  a atrakcje na pewno 
się znajdą. Jeśli spadnie śnieg, to będzie oczy-
wiście kulig, ale i bez śniegu coś wymyślimy  
Jacek ma zawsze masę fajnych pomysłów.

Gastronomicznie też nie widzę problemów. 
Różne rzeczy przygotuję wcześniej, w końców-
ce pomoże mi Iza, która przyjedzie ciut wcze-
śniej, a poza tym nie muszę zajmować się pie-
czeniem  ciast, bo przywiezie je gotowe Lusia, 
a jak ją znam, to będą to takie ilości, że nie 
damy rady wszystkiego zjeść. 

Sen z oczu spędza mi co innego. Mianowi-
cie prezenty podchoinkowe Będzie nas 
14 osób. Sama sobie nie będę prezentu kładła, 
muszę więc ich wymyślić 13! Siedem dla 
dzieci i sześć dla dorosłych! Już nie wspomi-
nam o tym, że będzie to masę kosztowało, ale 
co to ma być? Coś praktycznego, czy coś 
zabawnego? 

Prezenty tzw. praktyczne mają to do siebie, 
że są przydatne, czyli wydane na nie pieniądze 
nie lecą w przysłowiowe błoto, bo prezento-
biorca będzie prezentu używał, nie wyrzuci go 
w kąt. Z drugiej strony, co to za uciecha dostać 
np. skarpetki czy płyn do kąpieli? Jak ktoś 
potrzebuje skarpetek czy płynu, to go sobie 
sam kupi. Zwłaszcza dzieci tego typu prezenta-
mi są – i słusznie! – rozczarowane. Prezent 
powinien być przyjemnością, a jaka to przy-
jemność dostać coś, co i tak by się dostało?!

Z kolei niepraktyczne... No dobra, dzieciom 
– ale tylko tym młodszym! – można kupić jakąś 
maskotkę. Nastolatki na maskotkę się raczej 
wykrzywią, ale co by tak naprawdę chciały 
dostać, to czort wie, bo i tak im się to codziennie 
zmienia. Z dorosłymi też jest kłopot. Jeśli usiłu-
jesz podpytać, co by chcieli dostać, to najpierw 
się krygują, że nic, że nie trzeba, a jak już moc-
niej delikwenta przyciśniesz, to odpalą, że... 
nowy samochód. I bądź tu, człowieku, mądry! 

Nie, to jest naprawdę jakiś koszmar! Ja rozu-
miem, że zwyczaj, że tradycja, że hojny aniołek, 
ale czy naprawdę musimy się z tym tak męczyć? 
Wydawać masę pieniędzy na często niepotrzeb-
ne nikomu rzeczy, a potem wpadać w udawany 
zachwyt po rozpakowaniu otrzymanego spod 
choinki prezentu?! Jak o tym myślę, to cała 
radość ze zbliżających się Świąt mi mija...

Janka

Włóczkowe rękodzieło
Już od jakiegoś czasu wracają do łask ręczne włóczkowe dzier-

gadła. O ile jednak wydzierganie wielkiego swetra wymaga trochę 
czasu (ale warto go poświęcić!), to ciepłą czapkę można zrobić 
w jeden wieczór. A bardzo się przyda w zimowe chłodne dni. 

Nie umiesz robić na drutach?  Poproś kogoś, kto potrafi, o poka-
zanie, jak to się robi! Okaże się, że to naprawdę nie taka wielka 
sztuka. A jeśli wyjdzie trochę... krzywo, tym lepiej. Od razu będzie 
widać, że dziergadło jest ręczne, a nie maszynowe

• Do smarowania formy do pieczenia lepiej jest 
zamiast margaryny czy masła zastosować olej, 
wtedy ciasto nie przywiera od spodu.

• Masło dodawane do ciast i kremów łatwiej jest 
ucierać po dodaniu szczypty mąki. 

• Pieczarki pozostaną jasne w trakcie smażenia, 
jeśli po umyciu skropimy je sokiem z cytryny. 

• Kaczka będzie smaczniejsza, jeśli w trakcie pie-
czenia kilka razy posmarujemy ją miodem. Aby 
miała chrupiącą skórkę, należy 15 minut przed 
wyjęciem z piekarnika spryskać ją lodowatą 
wodą.

•  W trakcie smażenia ryba nie będzie przywierać 
do patelni, jeśli wcześniej uprażymy na suchej 
patelni sól, a następnie ją przetrzemy i wlejemy 
olej.
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Kobieca dolegliwość
Niemal połowa kobiet miała co najmniej raz w życiu zapalenie 

pęcherza. Mężczyznom zdarza się to bardzo rzadko. To typowo 
kobieca dolegliwość, u niektórych nawraca bardzo często i... nieco 
uprzykrza życie. Oczywiście wówczas wymaga specjalistycznego 
leczenia, ale przy  rzadszym występowaniu można pomóc sobie 
samej.
1.  Codziennie wypijaj – nawet 3 litry płynów. Do wody dodawaj 

sok z cytryny lub łykaj witaminę C.
2.  Unikaj napojów drażniących drogi moczowe (kawy, mocnej her-

baty, alkoholu, mleka czekoladowego i napojów gazowanych). 
Do ustąpienia zapalenia nie jedz pomidorów, ogranicz cukier 
i ostre przyprawy.

3.  Rozgrzewaj się (kąpiele w ciepłej wodzie, ciepły okład na pod-
brzusze).

Konfi tura 
pomarańczowa

1,5  kg pomarańczy
1 kg cukru
1 cytryna
Pomarańcze obieramy ze skórki i bia-

łej części skórki też, kroimy na ćwierć 
plasterki, z obranych skórek odcinamy 
tylko część pomarańczową i kroimy 
w cieniutkie paseczki, wkładamy razem 
do garnka, zalewamy niewielką ilością 
wody i gotujemy ok. 20 minut. Dodaje-
my cukier i smażymy całość odparowu-
jąc. Pozostawiamy do następnego dnia. 
Wówczas ponownie podgrzewamy,  
dodajemy sok z cytryny i smażymy do 
uzyskania gęstej konfitury. Gorącą wkła-
damy do słoiczków...

Długo w nich nie poleży, jest pysz-
na...

W zimnej porze roku nasze stopy są narażone i na przemarznię-
cie, i na przemoczenie  i na przegrzanie. 

Jedną z głównych przyczyn przemarznięcia stóp są za ciasne 
buty. Zimą  powinny być na tyle luźne, aby swobodnie można było 
w nich poruszać palcami. Jeśli mimo to stopy przemarzną, po 
powrocie do domu trzeba im zafundować ciepłą kąpiel i włożyć 
ciepłe skarpety.

Szczególnej uwagi wymagają, gdy temperatura pada poniżej zera, 
bo przemarznięte i przemoczone łatwo jest odmrozić. Trzeba zatem 
zadbać, by obuwie nie przemakało (pasta, specjalne impregnaty), 
a stopy mokre i bardzo zimne po powrocie do domu zanurzamy 
najpierw w letniej kąpieli, dolewając do niej po trochu cieplejszej 
wody. Po wytarciu wcieramy krem z witaminą A, zakładamy ciepłe 
skarpety i pijemy (małymi łyczkami) gorącą herbatę z imbirem lub 
cynamonem. 

Z kolei stopy przegrzane są podatne na zakażenie grzybicą. Dla-
tego przy dłuższym pobycie w jakimś pomieszczeniu należy koniecz-
nie zdjąć ciepłe buty, a ich wnętrze warto spryskać antygrzybicznym 
sprayem.

Stopy 
pod ochroną
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Wszyscy znamy te małe czarne nasionka, 
najczęściej jako efektowną posypkę do 

bułeczek, stosowana też bywa jako ozdobnik ser-
ków. Jedni ją lubią (w tej postaci), inni nie. Ale 
tylko nieliczni wiedzą, że te malutkie ziarenka 
posiadają wielką moc. Szczególnie cenną dla ast-
matyków i alergików. Nawet kilkunastodniowe 
stosowanie oleju z czarnuszki (najlepszy jest tło-
czony na zimno) zmniejsza ataki kichania, katar 
i swędzenie nosa. Przy alergiach skórnych oprócz 
picia, olej z czarnuszki można wcierać w chore 
miejsca.

Ponadto spożywany regularnie olej z czar-
nuszki wspiera odporność. Ma on silne właści-
wości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, a zawar-
te w nim nienasycone kwasy tłuszczowe popra-
wiają przemianę materii i regulują krążenie krwi.  
Nasionka czarnuszki stosowane jako dodatek do 
potraw zdobiają je i... dodają mocy!

O mózg? Tak, tak, jak najbardziej. Przywykli-
śmy do dbania o żołądek, o wątrobę, o cerę, 
o włosy... Ale o mózg? On tam gdzieś sobie siedzi 
w głowie, nie boli, nie dokucza...  Nie dokucza? Na 
pewno? Gdy nie możemy sobie przypomnieć, gdzie 
położyliśmy np. okulary, kładziemy to na karb... 
roztargnienia. A to właśnie sprawka mózgu! Zmę-
czony i niedożywiony zaczyna szwankować, 
a oznaką tego stanu jest właśnie roztargnienie 
i kiepski nastrój.

Zadbajmy zatem o nasz mózg. Żeby dobrze 
funkcjonował, zwłaszcza w starszym wieku, musi  
dobrze zjeść! Najważniejsze są dla niego tłuszcze 
wielonienasycone, nazywane  kwasami omega-3, 
których organizm sam nie wytwarza. Trzeba mu 
ich więc dostarczyć wraz z odpowiednim pożywie-
niem. Zawierają je:
•  ryby, najlepiej tłuste: śledzie, makrele, sardyn-

ki (ale UWAGA! Nie smażone, bo podczas sma-
żenia  zdrowe tłuszcze omega-3 zastępowane 
są przez szkodliwe tłuszcze trans)

•  orzechy włoskie i migdały
•  siemię lniane i nasiona chia
•  serek tofu 
•  olej lniany i rzepakowy tłoczone na zimno (ten 

pierwszy należy przechowywać w temperatu-
rze 4–10o C, szczelnie zamknięty, z dala od 
światła).

Wielka moc 
malutkiej czarnuszki

Zadbaj o mózg!
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Ślub Ani i Wieśka był wydarzeniem na całą okolicę.  
Najbogatszy bowiem gospodarz wydawał za mąż swoja 
jedynaczkę. I to za kogo? Za – jak to się potocznie mówi – 
najprawdziwszego gołodupca. Wieśka rodzice ziemi mieli 
bowiem ledwo, ledwo, a dzieciaków kilkoro. Przynajmniej 
było komu w polu robić. 

Jeden z okolicznych gospodarzy, oprócz budzących 
zazdrość Wieśka maszyn, miał też piękną córkę. W tej Ani 
podkochiwali się wszyscy chłopcy i na potańcówkach 
dosłownie bili się między sobą, żeby ją poprosić do tańca. 
Wiesiek w tych bijatykach nie brał udziału. Tańczyć lubił 
i robił to nawet lepiej niż nieźle, ale gdzie mu tam – uważał 
– do takiej ślicznej i bogatej panny. Co z tego, że był wyso-
ki, przystojny, miał ciemną czuprynę i piękny uśmiech, 
kiedy koszulę nosił starą, spodnie byle jakie, a na nogach 
rozpadające się tenisówki! Wywijać na tych potańców-
kach, owszem, wywijał, ale z dziewczynami takimi jak on 
sam – w ubogich sukienkach. Jakież więc było jego zdzi-
wienie, gdy pewnego razu, śliczna Ania podeszła do niego 
i zapytała „Zatańczymy?”. Zatańczyli.

Ani dawno wpadł w oko ten świetnie tańczący przy-
stojniak. Trochę drażniło ją, że był tak nieciekawie ubrany, 
ale okazał się sympatyczny, z podobnym jak ona poczu-
ciem humoru i w ogóle...  Owo w ogóle zaowocowało... 
wspomnianym na początku wydarzeniem.

Parł do niego, tj, do ślubu młodych, szczególnie ojciec 
Ani, który ostatnio szwankował na zdrowiu i zamartwiał 
się, że nie ma następcy, a tu – patrzcie państwo! – ukocha-
na jedynaczka przyprowadziła do domu chłopaka jak 
malowanie. I to w sensie podwójnym. Bo faktycznie był 
urodziwy, a jednocześnie naprawdę kumaty w rolnictwie.   
W takich rękach zostawić gospodarstwo to nie strach! A że 
młodzi wyraźnie byli w sobie zakochani, to na co tu cze-
kać? Więc odbył się ślub stulecia.

Tuż przed żniwami, które poprowadził już nowy gospo-
darz, bo ojciec Ani naprawdę kiepsko się czuł. Jego kłopoty 
zdrowotne okazały się tak poważne, że nie doczekał już 
urodzin wnuka, Piotrusia.  

*   *    *
Pierwsze lata małżeństwa Ani i Wieśka były i pracowi-

te, i szczęśliwe. Wiesiek rozwijał gospodarstwo, Ania 
dopilnowywała przebudowy starego domu, a dziećmi – 
dwa lata po Piotrusiu urodził się Maciuś – zajmowała się 
babcia. Młodzi kochali się. Z okazji „otwarcia” przebudo-
wanego domu urządzili wielkie przyjęcie, a zaproszeni 
goście podziwiali jego nowoczesne urządzenie. 

Kilka dni po imprezie Ania zagadnęła Wieśka, że chęt-
nie by wyjechała na jakiś czas do Belgii. W ich okolicy od 
kilku już lat kobiety wyjeżdżały do pracy do Belgii. Bo tam 
była praca dla kobiet właśnie. Ania gadała na ten temat 
z koleżankami, obiecały jej tam ułatwić start i co Wiesiek 
na to?

Wieśka... zatkało. – Przecież nam pieniądze nie są nie-
zbędne, a co z dziećmi, co w końcu ze mną? – powie-
dział.

Na to Ania, że pieniądze się zawsze przydadzą, dziećmi 
świetnie zajmuje się babcia, a ona będzie przyjeżdżać 

w odwiedziny, zresztą wiadomo, że rozstania cementują 
miłość.

Cóż, Wiesiek nie był zachwycony, podobnie jak teścio-
wa, ale zabronić jej wyjazdu nie mogli. Argumentowała, że 
przy okazji zobaczy kawałek innego świata, który koleżan-
ki poznały, a ona tu siedzi z kurami... Więc wyjechała.

Po dwóch miesiącach przyjechała z kilkudniową wizy-
tą, obładowana prezentami. Chłopcy byli nimi zachwyce-
ni i nawet nie płakali, gdy wyjeżdżała, bo obiecała im 
następne.

*   *   *
Od tamtej pory minęły 22 lata. Maciek wyjechał na 

studia i już nie wrócił. Mieszka i pracuje w Krakowie.
Z kolei Piotrek, od małego zainteresowany rolnictwem, 

pomaga ojcu w prowadzeniu gospodarstwa. Skończył tech-
nikum rolnicze, ale nie chciał uczyć się dalej, bo uznał, że 
nie ma to jak praktyka. Dobra praktyka – podkreśla, nie bez 
powodu, bo ich gospodarstwo należy do najlepszych 
w województwie. Ma dziewczynę, Joasię. Chodzą ze sobą 
już jakiś czas i napomykają o ślubie. Wiesiek jest bardzo 
„za”, bo odkąd 2 lata temu umarła teściowa, w domu bra-
kuje kobiecej ręki. Radzą sobie jakoś, ale Wiesiek bardzo 
liczy na Joasię. Bo na Anię... Na Anię przestał liczyć.

Wszystkie kobiety z okolicy, które podjęły pracę w Bel-
gii, wracały po kilku latach do domu. Ale nie Ania. Ania 
nie wróciła do dzisiaj. Owszem, przyjeżdża w odwiedziny, 
ale coraz rzadziej. Musi pilnować biznesu. Bo Ania wyka-
zała się przedsiębiorczością i sama już od dawna nie pra-
cuje tam jako jakaś sprzątaczka, ale założyła i prowadzi 
własną firmę. To duża firma, oprócz Ani jest w niej sekre-
tarka, jest księgowa, ale właścicielka nie może jej opusz-
czać na dłużej. Firma dobrze prosperuje i Ania dobrze 
zarabia. Kupiła Maćkowi mieszkanie w Krakowie, obu 
chłopcom samochody i inne prezenty. Tylko Wiesiek nic 
nie chce. – Sam sobie kupiłem samochód – mówi. – Nie 
potrzebuję prezentów, chcę tutaj Ciebie! – powiedział, gdy 
go pytała, jaka marka i model go interesują. Samochodu 
więc od żony nie dostał, ale ona sama też nie przyjechała. 
W każdym razie nie przyjechała na dłużej, niż kilkudnio-
we wizyty ze dwa, trzy razy do roku. Zawsze czule wita się 
wtedy z Wieśkiem, przytula się do niego, chwali go za... 
cierpliwość i za wierność. Bo choć niejedna miało ochotę 
umilić Wieśkowi samotne wieczory, to on zawsze się od 
takiej adoracji opędzał, mówiąc, że kocha swoją żonę. 

Popołudniami ma zwyczaj siadać na ławeczce po 
zewnętrznej stronie płotu swojego obejścia. Siedzi, patrzy 
przed siebie. Kto przechodzi drogą, wita się z nim:

– Dzieńdobry, panie Wiesiu! 
– Dziedobry! – odpowiada.
– Co słychać?
– Ano, nic nowego!
– Żona się odzywała?
– A tak, dzwoniła wczoraj.
– I co?
– I nic...!
No cóż, tak wyszło...

Ewa Kłosiewicz

Tak wyszło...
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Poziomo: 1) niszczy uprawy, 11) łaciata krowa, 12) S, M 
lub XL, 13) dźwięk z zegara ściennego, 14) oprawa drzwi, 
15) na olej i paszę zieloną, 16) wyspa Odyseusza, 18) gruby 
palec, 20) siła rozpędu, 22) długi sznur zakończony pętlą, 
lasso, 25) z kodem pocztowym, 26) grupa przestępcza, gang, 
27) ciasne ale własne, 31) kundelek, 34) blankiet bankowy, 
37) ukochana Tristana, 40) 15 minut, 41) japoński trunek 
ryżowy, 42) wigilijny solenizant, 43) luba Janosika, 44) spę-
dzane w gospodarstwie agroturystycznym, 45) owcza dla 
wilka, 46) jedno ze zbóż. Pionowo: 2) potocznie: składka, 
3) boczne skrzydło kamienicy, 4) zwierzęca, zwana cyna-
drą, 5) barwa odzieży wojskowej, 6) zbiory z pól, 7) gra der-
by z Milanem, 8) sportowe buty na gumowej podeszwie, 

Krzyżówka z fi rmą
9) stolica Tajlandii, 10) napisy i rysunki na murach wy-
konane farbą w sprayu, 17) mebel na naczynia i sztućce, 
18) wiejski – sielski, 19) Stany Zjednoczone, 21) książka 
zawierająca modlitwy i pieśni religijne, 23) 100 kg ziem-
niaków, 24) młode, wiosenne warzywo, 28) spaja mur, 
29) przykre wrażenie, 30) tucznik, 32) ... jadowity, roślina, 
33) brak sił, 35) wskazówka, 36) np. logo, 38) cecha kolosa, 
39) warzywa na Halloween.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu 
kratek, uporządkowane od 1 do 14, utworzą rozwiązanie.
Prosimy je przesyłać wyłącznie mailem: redakcja@eZagro-
da.pl.  (TG)






