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Z pługiem czy bez?  
Wady i zalety uprawy płużnej oraz uproszczonej

Jednym z podstawowych elementów agrotechniki jest uprawa roli. Umożliwia ona 
przygotowanie optymalnych warunków glebowych dla wzrostu roślin uprawnych, a następnie 
utrzymanie ich w okresie wegetacji. Jeszcze całkiem niedawno jedynym i powszechnym 
sposobem przygotowania gleby była uprawa płużna określana mianem uprawy tradycyjnej. 
Obecnie produkcję roślinną można realizować stosując uprawę bezorkową lub siew 

bezpośredni. Za zamianą tradycyjnej uprawy na bezpłużną przemawiają względy ekonomiczne oraz 
środowiskowe. Niemniej i te sposoby nie są pozbawione wad. Stąd też przewaga uprawy bezorkowej nad 
uprawą z zastosowaniem pługa nie została w pełni rozstrzygnięta. 

 � Kierunki uprawy roli 
Pomimo tego, że spotyka 

się wiele pojęć, określeń, 
jak i podziałów odnoszą-
cych się do sposobów i sys-
temów uprawy roli, to ge-
neralnie można wyróżnić 

uprawę płużną, bezpłuż-
ną oraz zerową z siewem 
bezpośrednim. W pierw-
szym sposobie uprawy ma 
miejsce odcięcie i odwróce-
nie wierzchnie, pokruszenie 
uprawianej warstwy gleby, 

następnie odłożenie jej na 
dno skiby. Zabieg ten jest 
wykonywany pługami lemie-
szowymi lub talerzowymi. 

Istotą uprawy bezorkowej 
jest brak orki jako zabie-
gu, zaś pługa jako narzędzia 

uprawowego. W tym sys-
temie uprawy stosuje się 
powierzchniowe lub/i głę-
bokie spulchnianie oraz 
mieszanie roli przy użyciu 
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Precz z omacnicą!
Sezon wegetacyjny kukurydzy 2021 dobiega końca, ale to nie koniec działań związanych 
z ochroną roślin, gdyż po zbiorze plonu warto wykonać bardzo ważną, chociaż przez 
niektórych niedocenianą czynność, jaką jest rozdrabnianie resztek pożniwnych. Zabieg ten 
ma kluczowe znaczenie dla redukcji populacji omacnicy prosowianki i niektórych patogenów 
zimujących w resztkach roślinnych, ale dodatkowo wiadomo o tym, że mniejsze fragmenty 

tkanek roślinnych szybciej ulegają rozkładowi pod wpływem mikro- i makroorganizmów przy współudziale 
choćby wilgoci, optymalnych temperatur, dostępu powietrza itd., co korzystnie wpływa nie tylko na strukturę 
gleby, ale i na budowanie w niej warstwy próchnicznej. Rozdrabnianie resztek ma duże znaczenie tak przy 
późniejszej uprawie kukurydzy na tym samym polu, jak również przy wdrożonym płodozmianie. Gdyby tego nie 
robić, to półzdrewniałe tkanki łodyg, czy też karpy korzeniowe mogłyby utrudniać późniejsze siewy, zwłaszcza 
przy braku dokładnego przykrycia resztek glebą i w warunkach suchej zimy (w takich okresach zimowego 
przesuszenia gleby rozkład słomy jest powolny).

dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. IOR-PIB, mgr Łukasz 
Siekaniec, mgr Ewelina Mazur, Instytut Ochrony Roślin  

– PIB, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

Rozdrabnianie resz-
tek pożniwnych nie 
jest żadną nowo-
ścią w agrotechni-
ce kukurydzy, ale 

z roku na rok zyskuje na zna-
czeniu, zwłaszcza pod kątem 
prób ograniczania popula-
cji omacnicy prosowian-
ki (i przy okazji m.in. cho-
rób fuzaryjnych), która przy 
licznym pojawie może z 1 ha 
zabrać rolnikowi nawet po-
wyżej 2,5 t ziarna, nie wspo-
minając o pogorszeniu jako-
ści plonu, w tym ryzyku jego 
skażenia mykotoksynami. Tu 

należy zatrzymać się i zadać 
sobie pytanie – jak wiele go-
spodarstw w Polsce zwal-
cza bezpośrednio omacni-
cę prosowiankę z użyciem 
metody biologicznej (głów-
nie kruszynek) oraz che-
micznej? Nie ma co ukry-
wać – niewiele jak na tak 
ogromny areał uprawy ku-
kurydzy (ponad 1,7 mln ha),  
choć w ostatnich latach 
i tak sytuacja się poprawi-
ła, gdyż przybyło opryskiwa-
czy, pojawiły się usługi rolni-
cze, a do walki biologicznej 
zaangażowano wydajne 

wiatrakowce i drony. To jed-
nak ciągle za mało w obli-
czu potrzeb. 

Brak kompleksowego 
ograniczania (bo szkodnika 
nie da się całkowicie zwal-
czyć) omacnicy prosowianki 
na dużym areale powoduje, 

że jest jej coraz więcej, stąd 
w niektóre lata i w niektó-
rych regionach kraju daje się 
poważnie we znaki. Omac-
nica prosowianka jest szko-
dnikiem, który powinien 
uczyć każdego współpracy, 
bo dziś już wiemy, że walka 

z nią to walka niemal co-
roczna, która powinna być 
prowadzona na jak najwięk-
szym obszarze, gdyż moty-
le cechuje zdolność do mi-
gracji, w tym składając do 
400–600 jaj szybko potra-
fią odbudować populację. 
Już teraz widzimy ten pro-
blem – gdy na jednych sta-
nowiskach się ją zwalcza, to 
owad nalatuje z sąsiednich, 
na których nic się z nią nie 
robi. Nie muszą to być pola 
sąsiednie, gdyż motyle po-
trafią nalatywać z odległo-
ści kilku kilometrów. 

Rozdrabnianie resz-
tek pożniwnych to jeden 
z lepszych niechemicznych 
sposobów ograniczania po-
pulacji zimujących gąsie-
nic omacnicy prosowian-
ki. Warto tu wspomnieć, 
że choćby w południowych 
Niemczech (Badenia-Wir-
tembergia) rozdrabnianie 
słomy było obowiązkową 
czynnością, która miała 
za zadanie obniżyć eks-
tremalnie wysoką szkodli-
wość omacnicy prosowianki 
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Siatka do pras 
rolujących

   
www.tama-polska.pl

Zwiększ moc!
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tel. 722 004 203
e-mail: robert@agroecopower.pl
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PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIA

Po ofertę specjalną dzwoń:   
605 205 780

 Firma

 Firma

 Firma

 Firma

www.firmaszmidt.pl

Skup zbóż, kukurydzy  
i rzepaku

tel. 665 668 282

Fotowoltaika  
dla Rolnika 
l pompy ciepła

l stacje  
ładowania

l wiaty  
fotowoltaiczne

Procedujemy  
wnioski  

dofinansowań  
programów 

 „AgroEnergia”  
i „Czyste powietrze” 

Tel. 573 935 404

 �  Łodyga kukurydzy z dwoma problemami – omacnicą 
prosowianką i grzybami z rodzaju Fusarium. Oba problemy 
mogą zimować na słomie (foto: P. Bereś)
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Dyrektywa azotanowa 
Program azotanowy wprowadził wytyczne dotyczące 
postępowania w zakresie nawożenia oraz gospodarki nawozami, 
wskazuje ramy okresowe w jakich rolnicy mogą nawozić pola. 
Celem działania jest ograniczenie odpływu azotanów ze źródeł 
rolniczych.

Zasady właściwego 
stosowania nawo-
zów zawierających 
w składzie azot oraz 
przechowywania na-

wozów naturalnych, w tym 
postępowania z odcieka-
mi, określa dział III rozdział  
4 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 
782, 875) oraz rozporządze-
nie Rady Ministrów z dnia 
12 lutego 2020 r. w spra-
wie przyjęcia „Programu 
działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczysz-
czenia wód azotanami po-
chodzącymi ze źródeł rol-
niczych oraz zapobieganie 
dalszemu zanieczyszczeniu” 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 243), 
tzw. program azotanowy.

Zgodnie z ww. rozporzą-
dzeniem wszystkie podmio-
ty (przedsiębiorcy, rolnicy, 
osoby fizyczne czy praw-
ne) prowadzące produkcję 
rolną, w tym działy specjalne 
produkcji rolnej oraz prowa-
dzące działalność w ramach 
której są przechowywane 
odchody zwierzęce lub sto-
sowane nawozy, postępują 
tak, aby zapobiegać zanie-
czyszczaniu wód azotana-
mi. Wszystkie gospodarstwa 
mają obowiązek przestrze-
gania zasad dotyczących 
stosowania nawozów za-
wierających azot, tj.:
– terminów stosowania 

nawozów;
– okresów, kiedy rolnicze 

wykorzystanie nawozów 
jest niewłaściwe;

– zachowania odległości 
podczas nawożenia w po-
bliżu wód powierzchnio-
wych (cieków naturalnych, 
zbiorników wodnych, ka-
nałów i rowów, ujęć wody) 
oraz na terenie o dużym 
nachyleniu;

– zakazu wykorzystania na-
wozów na gruntach za-
marzniętych (gleba za-
marznięta to taka, która 
nie rozmarza co najmniej 
powierzchniowo w ciągu 
dnia), zalanych, nasyco-
nych wodą lub przykrytych 

śniegiem. Przepis dotyczy 
wszystkich substancji wpi-
sujących się w definicję 
nawozu określoną w usta-
wie Prawo wodne (każda 
substancja zawierająca 
związek azotu lub związ-
ki azotu rolniczo wykorzy-
stywana w celu zwiększe-
nia wzrostu roślinności, są 
nimi także odchody zwie-
rzęce, pozostałości z go-
spodarstw rybackich oraz 
osady ściekowe);

– wysokości dawek azotu 
w nawozach naturalnych 
i mineralnych warunku-
jących ich odpowiednie 
wykorzystanie przez ro-
śliny uprawne, niepowo-
dujące zagrożenia zanie-
czyszczaniem wód. Stąd 
program azotanowy za-
wiera planowanie pra-
widłowego nawożenia 
azotem poszczególnych 
roślin, określa listę upraw 
intensywnych, sposób ob-
liczania dawki nawozów 
azotowych mineralnych, 
określa maksymalne dawki 
nawozów azotowych dla 
upraw w plonie głównym 
i sposób ustalania wiel-
kości rocznej dawki od-
chodów zwierzęcych wy-
korzystywanych rolniczo 
zawierającej nie więcej niż 
170 kg azotu w czystym 
składniku na 1 ha użyt-
ków rolnych;

– zabezpieczenia powierzch-
ni, pojemności i konstruk-
cji miejsc, urządzeń do 
przechowywania odcho-
dów zwierzęcych;

– dokumentowania realiza-
cji programu działań.
Program azotanowy okre-

śla nie tylko warunki prze-
chowywania nawozów natu-
ralnych w gospodarstwach 
rolnych, dawki nawożenia 
azotem, wyznacza też ramy 
okresowe ich stosowania 
(terminy):
– na gruntach ornych na-

wozy mineralne azotowe 
i naturalne płynne stosu-
je się od 1 marca do 20 
października (dla niektó-
rych gmin do 15 paździer-

nika lub 25 października  
– załącznik 2. i 3. Progra-
mu) oraz nawozy natu-
ralne stałe od 1 marca do  
31 października. Dla pod-
miotów, które nie mogły 
dokonać zbiorów lub na-
wożenia z uwagi na nie-
korzystne warunki pogo-
dowe (np. występowanie 
suszy rolniczej, nawalne 
deszcze), w szczególno-
ści nadmierne uwilgotnie-
nie gleby, termin granicz-
ny stosowania nawozów to  
30 listopada. W lata 
o przeciętnych warunkach 
pogodowych w okresie je-
siennym należy dotrzy-
mywać terminów okre-
ślonych w programie 
azotanowym;

– na uprawy trwałe, wielo-
letnie i trwałe użytki zie-
lone inne nawozy niż na-
turalne stałe stosuje się od 
1 marca do 31 paździer-
nika, a nawozy natural-
ne stałe od 1 marca do  
30 listopada.
Ww. terminy stosowania 

nawozów Programu azota-
nowego dotyczą nawozów 
naturalnych (obornik, gno-
jówka, gnojowica, pomiot 
ptasi) oraz azotowych mi-
neralnych i nie obejmują 
innych, np. nawozów orga-
nicznych, odpadów procesu 
odzysku R10 na powierzch-
ni ziemi przynoszących ko-
rzyści dla rolnictwa (Dz.U. 
2015.132), do których odno-
szą się przepisy wynikające 
z definicji nawozu wynikają-
cej z ustawy Prawo wodne. 

Rozporządzenie nakła-
da obowiązek prowadze-
nia dokumentacji dotyczącej 
ewidencji zabiegów agro-
technicznych związanych 
z nawożeniem azotem oraz 
zawierania umów w przy-
padku przekazywania na-
wozów naturalnych, a także 
obliczania maksymalnych 
dawek azotu albo prowa-
dzenia planu nawożenia azo-
tem. Obowiązki nakładane 
na gospodarstwa uzależ-
nione są od ich wielkości, 

które można podzielić na 
cztery grupy:

Gospodarstwa poniżej  
10 ha i posiadające mniej niż 
10 DJP przestrzegają zasad 
wymogów dotyczących ter-
minów i zasad stosowania 
nawozów zawierających azot 
oraz gospodarują zgodnie 
z zasadami wzajemnej zgod-
ności – nie mają obowiązku 
prowadzenia dokumentacji 
opracowania planu nawoże-
nia azotem lub wyliczania 
maksymalnych dawek azotu 
oraz nie muszą prowadzić 
ewidencji stosowania na-
wozów zawierających azot.

Gospodarstwa posiada-
jące równo lub powyżej 
10 ha UR lub utrzymują-
ce zwierzęta w liczbie rów-
nej lub większej 10 DJP wg 
stanu średniorocznego mają 
obowiązek:
– prowadzić ewidencję sto-

sowania nawozów zawie-
rających azot; dokument 
ten musi zawierać między 
innymi informacje o dacie 
stosowania nawozu, ro-
dzaju uprawy, powierzch-
ni uprawy;

– przestrzegać wyliczonych 
maksymalnych dawek 
azotu dla upraw (przy na-
wożeniu nie można prze-
kraczać maksymalnych 
ilości azotu działającego 
ze wszystkich źródeł – ta-
bela 14. załącznik 9);

– lub posiadać plan nawo-
żenia azotem dla upraw 
(corocznie) polegający na 
obliczeniu możliwych do 
zastosowania nawozów.

Gospodarstwa posiadają-
ce powyżej 100 ha UR lub 
prowadzący uprawy in-
tensywne na GO powyżej  
50 ha, lub utrzymujący zwie-
rzęta powyżej 60 DJP wg 
stanu średniorocznego mają 
obowiązek:
– prowadzić ewidencję sto-

sowania nawozów zawie-
rających azot;

– opracować i posiadać co-
rocznie plan nawożenia 
azotem dla każdej dział-
ki i stosować się do tego 
planu.
Gospodarstwa posiada-

jące powyżej 40 tys. stano-
wisk dla drobiu, prowadzą-
cy chów lub hodowlę świń 
powyżej 2 tys. stanowisk dla 
świń o wadze ponad 30 kg 
lub 750 stanowisk dla ma-
cior, mają obowiązek:
– prowadzić ewidencję sto-

sowania nawozów zawie-
rających azot;

– sporządzić pełen plan 
nawożenia na podstawie 
wyników analizy gleby 
i dać go do zaopiniowa-
nia OSChR. Obowiązek 
ten dotyczy również go-
spodarstw, które nabywa-
ją nawozy naturalne czy 
poferment i wykorzystu-
ją je do nawożenia swoich 
UR.
Kontrolą przestrzegania 

Programu azotanowego zaj-
muje się Inspekcja Ochrony 
Środowiska (IOŚ). Za nie-
przestrzeganie przepisów 
wynikających z rozporzą-
dzenia, IOŚ może wydać 
decyzję w formie pouczenia 

lub opłaty. Niezależnie od 
wydanej decyzji, rolnik jest 
zobowiązany do usunięcia 
nieprawidłowości. Pracow-
nicy ARiMR także mogą 
prowadzić kontrolę reali-
zacji działań wynikających 
z Programu. W związku 
z kontrolami rolnik, które-
go dotyczą wymogi określo-
ne w „Programie działań” 
powinien posiadać:
– opracowany plan nawo-

żenia azotem lub wylicze-
nia maksymalnych dawek 
azotu;

– ewidencję zabiegów sto-
sowania nawozów zawie-
rających azot (forma pa-
pierowa, zapisy własne, 
dziennik, arkusz, lub w po-
staci elektronicznej);

– mapkę/szkic działek z lo- 
kalizacją tymczasowej 
pryzmy obornika na grun-
cie i datą jej założenia (jeśli 
dotyczy);

– umowę zbycia lub naby-
cia nawozu naturalnego 
(jeśli dotyczy);

– zbiornik do przechowy-
wania nawozów natural-
nych płynnych przez okres 
4 miesięcy (jeśli dotyczy);

– dokument dotyczący 
opóźnionego terminu 
zbioru (poplon, burak cz., 
kukurydza, warzywa) i za-
kładania po nim uprawy 
jesiennej – datę nawoże-
nia, nawóz, dawkę nawo-
zu, termin siewu jesiennej 
uprawy (jeśli dotyczy). 
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 �Na gruntach ornych nawozy stałe stosuje się do 31 października
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W Grupie Azoty wciąż poszerzamy ofertę,
tworzymy produkty nowoczesne, które mają
praktyczne zastosowanie w różnych warunkach
i dla różnorodnych upraw. Warto to wykorzystać.

www.grupaazoty.com

www.nawozy.eu

agro@grupaazoty.com
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Odmiany kukurydzy na kiszonkę  
polecane przez firmy

Prawidłowo dobrana odmiana kukurydzy stanowi wyjściową 
dla osiągnięcia satysfakcjonującego, wartościowego plonu, 
a następnie dobrej kiszonki. Spośród bogatego wachlarza odmian 
kukurydzy prezentujemy aktualne rekomendacje firm w kierunku 
użytkowania na kiszonkę. 

Sposób przygoto-
wania materiału ki-
szonkarskiego to 
nie jedyny czynnik 
decydujący o war-

tości kiszonki. Znaczenie 
ma termin zbioru oraz od-
miana kukurydzy. W artyku-
le przedstawiamy wybrane 
odmiany przeznaczone do 
uprawy na kiszonkę, poleca-
ne przez firmy hodowlano-
-nasienne na nadchodzący 
sezon. Przegląd usystema-
tyzowano zachowując kolej-
ność alfabetyczną nazw firm 
oraz wczesność odmian.

 � Bayer poleca DEKALB
DKC3201 (CCA): miesza-

niec w typie średniowcze-
snym na ziarno i kiszonkę. 
Plon ziarna duży, stabilny. 
Wysoki plon ogólny suchej 
masy. Typ ziarna: flint-dent. 
Strawność i zawartość skro-
bi wysoka. Wigor w począt-
kowej fazie wegetacji dobry, 
odmiana toleruje niskie tem-
peratury. Rośliny wysokie, 
z silnym efektem Stay-Green 
o wysokiej tolerancji na wy-
leganie. Wysoka odporność 
na fuzariozę łodyg i kolb. Po-
lecana do uprawy na różne 
stanowiskach, od słabych 
do bardzo dobrych.

DKC3204 (CCA): mie-
szaniec w typie średniow-
czesnym na kiszonkę. Plon 
ogólny suchej masy wyso-
ki. Typ ziarna: flint-dent. 
Strawność roślin i zawar-
tości energii wysoka. Wigor 
w początkowej fazie wegeta-
cji dobry. Odmiana toleran-
cja na okresowe niedobory 
wody. Rośliny wysokie z sil-
nym efektem Stay-Green, 
wysoką tolerancją na wy-
leganie. Dobra odporność 
na fuzariozę łodyg i kolb. 
Odmiana z nowego Progra-
mu „Siloextra”, który sku-
pia odmiany wyróżniające 
się pod względem cech ja-
kościowych kiszonki. Pole-
cana do uprawy na stano-
wiskach słabych, średnich 
i dobrych.

 � Corteva i odmiany Pioneer
P8240 (CCA): miesza-

niec pojedynczy w typie śre-
dniowczesnym na kiszonkę. 
Plon ogólny suchej masy 
wysoki. Typ ziarna dent. 
Strawność roślin i zawar-
tości energii wysoka. Wigor 

w początkowej fazie wege-
tacji dobry. Odmiana tole-
rancja na chłody. Rośliny 
utrzymują efekt zieloności 
Stay-Green. Buduje dużą 
masę i podczas wzrostu 
wegetatywnego potrzebu-
je wody, dlatego należy uni-
kać gleb bardzo piaszczy-
stych. Polecana do uprawy 
w całej Polsce, na dobrych 
i średnich glebach. Odmia-
na z grupy „Strefa Kiszonki”.

P8500 (CCA): miesza-
niec pojedynczy w typie śre-
dniowczesnym na kiszonkę 
i biogaz. Plon ogólny świeżej 
i suchej masy wysoki. Typ 
ziarna dent. Strawność ro-
ślin i zawartości energii wy-
soka. Wigor w początkowej 
fazie wegetacji dobry. Od-
miana tolerancja na okreso-
we niedobory wody. Rośliny 
utrzymują efekt zielono-
ści Stay-Green. Odmiana 
z grupy „Strefa Kiszonki”. 
Polecany do uprawy w re-
jonach cieplejszych, na do-
brych i ciepłych glebach. 

P8888 (CCA): mieszaniec 
pojedynczy w typie średnio-
późnym na ziarno i kiszon-
kę. Plon suchej masy, skro-
bi bardzo dobry. Typ ziarna 
dent. Wigor w początkowej 
fazie wegetacji dobry. Od-
miana tolerancja na okreso-
we niedobory wody. Rośliny 
wysokie, bogato ulistnio-
ne, tworzą szerokie liście. 
Utrzymują silny efekt zie-
loności Stay-Green. Odmia-
na z grupy „Strefa Kiszon-
ki”. Polecana do uprawy na 
gleby średnie i dobre - w niż-
szej obsadzie.

 � Farmsaat Polska
Farmrock (CCA): odmia-

na trójliniowa w typie śre-
dniowczesnym na ziarno 
i kiszonkę. Ziarno typu flin-
t-dent. Wigor w początko-
wej fazie wegetacji dobry, 
odmiana radzi sobie ze stre-
sem powodowanym suszą 
oraz gwałtownymi waha-
niami temperatur w trak-
cie wschodów. Rośliny śred-
niej wysokości. Po dojrzeniu 
ziarna liście częściowo po-
zostają zielone. Nadaje się 
na różne stanowiska. Wy-
soka odporność na fuza-
riozę kolb i plamistość liści 
(helmintosporioza).

Farmoritz (CCA): mie-
szaniec pojedynczy w typie 

średniowczesnym na ziarno, 
średniopóźnym na kiszonkę 
i biogaz. Ziarno typu flint-
-dent. Wigor w początko-
wej fazie wegetacji dobry. 
Rośliny szybko budują masę 
liści, średniej wysokości, za-
chowują efekt Stay-Green. 
Zalecana na gleby średnie 
i lekkie, dobrze znosi wa-
runki stresowe i dopasowuje 
się do stanowiska. Odmia-
na tworzy kolbę o zmiennej 
wielkości. Mniejszą obsadę 
albo warunki stresowe po-
trafi zrekompensować dłuż-
szą kolbą. Wykazuje odpor-
ność na rdzę łodyg, wysoką 
tolerancję na plamistość liści 
i fuzariozę. 

Farmurphy KR (2020): 
FAO 260 (średniopóźna). 
Odmiana dwuliniowa na 
ziarno. Plon ziarna duży do 
bardzo dużego. Ziarno typu 
zbliżonego do dent. Udział 
ziarna w masie kolby średni. 
Wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji średni. Ro-
śliny niskie, o średniej od-
porności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę kolb 
i łodyg, głownię kolb i łodyg 
– oraz na omacnicę proso-
wiankę – średnia. Po dojrze-
niu ziarna liście częściowo 
pozostają zielone. Firma re-
komenduje odmianę także 
na kiszonkę.

 � HR Smolice
SM Finezja (KR 2016): 

FAO 240 (średniowczesna). 
Odmiana trójliniowa na ki-
szonkę. Bardzo duży plon 
ogólny świeżej i suchej masy. 
Typ ziarna semi flint. Kolby 
dojrzewają względnie wcze-
śniej niż wegetatywne części 
roślin. Wskaźnik koncentra-
cji energii i strawność ro-
ślin – poniżej średniej. Two-
rzy wysokie rośliny. Wigor 
roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Toleru-
je stanowiska wolniej się 
ogrzewające. Odporność 
na głownię kukurydzy na 
kolbach na poziomie wzor-
ca a na łodygach poniżej 
poziomu wzorca. Poleca-
na do uprawy na stanowi-
skach średnich i dobrych, 
w rejonie środkowej i pół-
nocnej Polski.

SM Boryna (KR 2019): 
FAO 250 (średniowcze-
sna). Odmiana trójliniowa 
na kiszonkę. Plon ogólny 

suchej masy duży, plon świe-
żej masy bardzo duży. Ziar-
no typu semi dent. Wigor 
roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Rośliny 
dość wysokie. Odporność 
na głownię kukurydzy na 
kolbach i łodygach średnia. 
Strawność roślin dobra. Re-
komendowana do uprawy 
na glebach lekkich dobrze 
ogrzewających się, toleruje 
okresowe niedobory wody. 
Polecana przez firmę także 
na biogaz.

SM Perseus (KR 2021): 
FAO 250 (średniowczesna). 
Odmiana trójliniowa na ki-
szonkę. Plon ogólny suchej 
masy duży, plon świeżej 
masy bardzo duży. Ziarno 
typu flint/dent z przewagą 
flinta. Wigor roślin w po-
czątkowej fazie wegetacji 
średni. Rośliny wysokie. Od-
porność na głownię kuku-
rydzy na kolbach i łodygach 
– średnia. Strawność roślin 
średnia. Odmiana polecana 
do uprawy na wszystkich ty-
pach gleb na terenie całego 
kraju. Toleruje słabe i zimne 
stanowiska. Rekomendowa-
na przez firmę do uprawy 
także na biogaz.

 � KWS Polska
Damario (KR 2021): FAO 

230 (wczesna). Odmiana 
trójliniowa na ziarno i ki-
szonkę. Plon ziarna duży 
do bardzo dużego. Ziarno 
typu pośredniego. Udział 
ziarna w masie kolby średni. 
W użytkowaniu na kiszon-
kę plon ogólny suchej masy 
oraz plon świeżej masy duży. 
Strawność roślin dobra do 
bardzo dobrej. Wigor roślin 
w początkowej fazie wege-
tacji średni. Rośliny średniej 
wysokości, o przeciętnej od-
porności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę łodyg 
i kolb oraz na głownię łodyg 
średnia do dużej, na głownię 
kolb i omacnicę prosowian-
kę – średnia. Po dojrzeniu 
ziarna liście częściowo po-
zostają zielone. 

Karismo (KR 2021): FAO 
260 (średniopóźna). Od-
miana dwuliniowa na ki-
szonkę. Plon ogólny suchej 
masy duży, plon świeżej 
masy duży do bardzo du-
żego. Strawność roślin śred-
nia. Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji średni. 
Rośliny wysokie. Odpor-
ność na głownię kukury-
dzy na kolbach i łodygach 
– dość duża.

KWS Adaptico (KR 2021): 
FAO 280 (średniopóźna). 

Odmiana dwuliniowa na 
kiszonkę. Plon ogólny su-
chej masy i plon świeżej 
masy bardzo duży. Straw-
ność roślin średnia. Wigor 
roślin w początkowej fazie 
wegetacji większy. Rośli-
ny dość wysokie. Odpor-
ność na głownię kukury-
dzy na kolbach i łodygach 
– dość mała.

 � Limagrain w Polsce
LG 31.245 (CCA): miesza-

niec pojedynczy w typie śre-
dniowczesnym. Strawność 
roślin i zawartości energii 
wysoka. Wigor roślin w po-
czątkowej fazie wegetacji 
większy, odmiana dobrze 
sprawdza się w warunkach 
chłodnej wiosny. Odmia-
na z programu LG Animal 
Nutrition o wysokim po-
tencjale plonowania na ki-
szonkę. Polecana do upra-
wy na terenie całego kraju. 

LG 31.266 (CCA): miesza-
niec pojedynczy w typie śre-
dniowczesnym. Strawność 
roślin i zawartości ener-
gii wysoka. Wigor roślin 
w początkowej fazie wege-
tacji dobry, odmiana dobrze 
sprawdza się w warunkach 
chłodnej wiosny. Odmia-
na z programu LG Animal 
Nutrition o wysokim po-
tencjale plonowania na ki-
szonkę. Polecana do upra-
wy na terenie całego kraju. 

Clementeen (KR 2020): 
FAO 260 (średniopóźna). 
Odmiana trójliniowa na 
kiszonkę. Plon ogólny su-
chej masy oraz plon świeżej 
masy duży do bardzo duże-
go. Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji średni. 
Rośliny wysokie. Odpor-
ność na głownię kukury-
dzy na kolbach – duża, na 
łodygach – średnia. Straw-
ność roślin dobra. Polecana 
do uprawy na terenie całe-
go kraju.

 � Ragt Semences Polska
RGT Babexx (CCA): mie-

szaniec pojedynczy w typie 
wczesnym. Wysoki plon 
ogólny suchej masy i udział 
kolb w plonie. Ziarno typu 
flint-dent/dent. Strawność 
roślin i zawartość energii 
wysoka. Wigor roślin w po-
czątkowej fazie wegetacji 
dobry. Rośliny wysokie, sil-
nie ulistnione, zachowują 
mocny efekt zieloności Stay 
Green. Może być uprawiana 
na zimnych glebach lub we 
wczesnym siewie. Wykazuje 
dużą stabilność w trudnych 
warunkach. Toleruje gleby 

słabsze. Polecana do upra-
wy w całym kraju.

RGT Lacteaxx (CCA): 
mieszaniec pojedynczy 
w typie średniowczesnym. 
Plon ogólny suchej masy 
duży. Ziarno typu flint-dent. 
Wysokie i zrównoważone 
wartości odżywcze. Rośli-
ny wysokie. Zdrowotność 
łodygi i liści dobra. Może 
być uprawiana w każdych 
warunkach, nadaje się na 
wszystkie gleby, w miarę 
dobrze znosi okresy suszy. 
Przydatna do uprawy w re-
jonach odpowiednich dla tej 
wczesności.

RGT Exxsposition: mie-
szaniec pojedynczy w typie 
średniopóźnym. Plon ogól-
ny suchej masy duży. Ziarno 
typu dent. Strawność roślin 
i zawartości energii wysoka. 
Wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji dobry. Rośli-
ny wysokie, o długich i sze-
rokich liściach, zachowują 
efekt zieloności Stay Green. 
Wysoka tolerancja na żółtą 
plamistość liści (helminto-
sporioza), głownię łodyg 
i kolb oraz fuzariozę kolb. 
Odmiana o stabilnym plo-
nowaniu w każdych warun-
kach. Przydatna do uprawy 
w rejonach odpowiednich 
dla tej wczesności.

 �Odmiana radzi sobie ze 
stresem powodowanym su-
szą oraz gwałtownymi waha-
niami temperatur w trakcie 
wschodów

 � Finezja plonuje bardzo 
wysoko. Polecana jest na 
stanowiska średnie i dobre, 
w rejonie środkowej i północ-
nej Polski

Dokończenie na str. 6
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 � Saatbau Polska 
Tipico (KR 2020): FAO 

230 (wczesna). Odmiana 
czteroliniowa na kiszonkę. 
Plon ogólny suchej masy 
oraz plon świeżej masy bar-
dzo duży. Strawność roślin 
dobra. Wigor roślin w po-
czątkowej fazie wegetacji 
dość duży. Rośliny wyso-
kie. Bardzo dobry efekt Stay 
Green. Odporność na głow-
nię kukurydzy na kolbach 
i łodygach – średnia. 

Inspiro (KR 2021): FAO 
250 (średniowczesna). Od-
miana trójliniowa na kiszon-
kę. Plon ogólny suchej masy 
duży, plon świeżej masy bar-
dzo duży. Strawność roślin 
średnia. Wigor roślin w po-
czątkowej fazie wegetacji 
średni. Rośliny średniej 
wysokości. Odporność na 
głownię kukurydzy na kol-
bach i łodygach – średnia. 

Brigado (KR 2018): FAO 
250 (średniowczesna). Od-
miana dwuliniowa na ki-
szonkę. Plon ogólny suchej 

masy bardzo duży, plon su-
chej masy kolb i plon świeżej 
masy duży. Plon jednostek 
pokarmowych bardzo duży, 
struktura plonu i wskaźnik 
koncentracji energii poni-
żej średniego. Strawność 
roślin średnia. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegeta-
cji średni. Rośliny wysokie. 
Dobra odporność na wyle-
ganie. Odporność na głow-
nię kukurydzy na kolbach 
i łodygach poniżej średniej.

 � Syngenta Polska
SY Amfora (CCA): od-

miana w typie średniopóź-
nym na ziarno i kiszonkę 
z grupy „Powercell”. Ziar-
no typu pośredniego. Straw-
ność roślin i zawartości 
energii wysoka. Wigor ro-
ślin w początkowej fazie 
wegetacji dobry, nadaje się 
na stanowiska wolniej się 
nagrzewające, na gleby od 
średnich do bardzo dobrych, 
najlepiej plonuje na glebach 
dobrych. Rośliny wysokie, 
bogato ulistnione, zacho-
wują efekt Stay Green.

SY Feronia (CCA): od-
miana w typie średniopóź-
nym na ziarno i kiszonkę 
z grupy „Powercell”. Ziar-
no typu pośredniego. Straw-
ność roślin i zawartości 
energii wysoka. Wigor ro-
ślin w początkowej fazie we-
getacji dobry, nadaje się na 
różne stanowiska, także wol-
niej się nagrzewające. Ro-
śliny wysokie, bogato ulist-
nione, zachowują efekt Stay 
Green.

SY Nomad (CCA): od-
miana dwuliniowa w typie 
średniopóźnym na kiszon-
kę i biogaz z grupy „Po-
wercell”. Plon suchej masy 
dobry. Strawność roślin i za-
wartość skrobi dobra. Od-
miana odporna na wylega-
nie, o dobrej zdrowotności. 
Długo utrzymuje efekt zie-
loności Stay Green. Nadaje 
się na gleby średnie i słabe, 
na których zachowuje sta-
bilny plon.

Maximaize – mieszanka 
odmian w jednym worku 
pozwalająca uzyskać wyso-
ki, dobry jakościowo plon 

nawet w trudnych warun-
kach. Specjalnie wyselekcjo-
nowane pochodzą z grupy 
Powercell, czyli programu 
hodowli odmian o bardzo 
wysokiej zawartości energii 
oraz strawności. Mieszanka 
daje odpowiednią stabilność 
plonowania, odporność na 
wyleganie, głownię.

 � Soufflet Seeds
Poesia (CCA): odmiana 

w typie średniowczesnym 
na kiszonkę. Ziarno typu 
dent. Strawność roślin wy-
soka. Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji dobry. 
Rośliny wysokie, odporne na 
wyleganie o dobrym efek-
cie Stay Green, tolerancyj-
ne na choroby o wysokiej 
zdrowotności.

Avicii (CCA) – miesza-
niec pojedynczy w typie śre-
dniowczesnym na ziarno, 
średniopóźnym na kiszon-
kę i biogaz. Przy użytko-
waniu na ziarno najlepiej 
plonuje na stanowiskach  
ciepłych. Plon suchej 
masy wysoki. Ziarno typu 

flint-dent. Strawność ro-
ślin dobra, zawartość skro-
bi wysoka. Wigor w począt-
kowej fazie wegetacji dobry.  
Nadaje się na gleby słab-
sze, średnie i dobre. Rośli-
ny wysokie, odporne na wy-
leganie. Bogato ulistnione,  
zachowują efekt Stay Green. 
Tolerancyjne na choroby 
o wysokiej zdrowotności.

Imedia (CCA): miesza-
niec pojedynczy w typie 
średniopóźnym na kiszon-
kę i biogaz. Plon świe-
żej i suchej masy dobry.  
Ziarno typu flint. Strawność 
roślin i zawartość skrobi wy-
soka. Wigor w początko-
wej fazie wegetacji dobry,  
rośliny radzą sobie w chłod-
nych warunkach wiosny. Ro-
śliny wysokie, odporne na 
wyleganie, bogato ulistnio-
ne, zachowują efekt Stay 
Green. Polecana do upra-
wy na różnych komplek-
sach glebowych.

Tekst: Katarzyna Szulc
Zdjęcia: Katarzyna Szulc, 

firmowe

Nowości w ofercie DEKALB
Kukurydza staje się w Polsce coraz bardziej popularna, a to za sprawą jej wszechstronnego użytkowania jak i wysokiej 
plenności, a także szerokiego zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. Podczas konferencji, która odbyła się 8 
października 2021 r., firma Bayer zaprezentowała nowe odmiany kukurydzy DEKALB na rok 2022. Ponadto eksperci firmy 
zaprezentowali innowacyjne programy hodowlane oraz przedstawili zrównoważony wymiar produkcji dzięki zastosowaniu 
najnowszych rozwiązań. 

W rozwoju ofer-
ty Bayer Crop 
Science dla 
producen-
tów kukury-

dzy stawiamy na zintegro-
wane podejście i innowacje. 
Co roku proponujemy roz-
wiązania oparte na niezli-
czonej ilości badań i testów, 
które dają nam pewność, że 
wprowadzane na rynek od-
miany pozwolą rolnikom 
na coraz lepsze dostosowa-
nie sposobu produkcji kuku-
rydzy do warunków glebo-
wych i ekosystemu danego 
gospodarstwa. To pozwa-
la na opłacalną produkcję, 

ale także wydajne gospo-
darowanie zasobami – le-
piej dostosowane odmiany 
czy rozwiązania cyfrowe 
dla plantatorów kukury-
dzy wspierają zrównowa-
żoną uprawę – powiedzia-
ła Iwona Krych-Stec, Head 
of Marketing Crop Science, 
Bayer Polska.

Powierzchnia uprawy ku-
kurydzy przekroczyła w Pol-
sce milion hektarów. Rolni-
cy mają do wyboru ponad 
400 odmian. Jak podają 
przedstawiciele firmy Bayer, 
priorytetem hodowli kuku-
rydzy DEKALB jest unie-
zależnienie plonowania od 

zmiennych warunków pogo-
dowych i stworzenie odmian 
nie tylko wysoko, a przede 
wszystkim stabilnie plonu-
jących w różnych warun-
kach uprawowych. Przykła-
dem takich odmian są dwie 
nowości, które Bayer wpro-
wadza na rynek w 2022 r.

 � DEKALB z nowymi odmianami 
i programami 

Odmiana DKC3201 to od-
miana uniwersalna z grupy 
średnio wczesnej FAO240 
o ziarnie typu flint/dent, 
przeznaczona do uprawy 
na ziarno i kiszonkę, pole-
cana na różne stanowiska, 

w tym gleby słabe i śred-
nie. Rośliny charakteryzu-
ją się znakomitym wigorem 
wiosennym i tolerancją na 
chłody. Odmiana DKC3201 
jest odmianą nowej genera-
cji, należącą do Programu 
FieldShield, który skupia 
wyselekcjonowane odmia-
ny, posiadające zespół cech 
o najwyższej tolerancji na 
kombinację stresów, takich 
jak tolerancja na okresowe 
niedobory wody w glebie, 
podwyższone temperatury, 
chłody wiosenne, a jedno-
cześnie o najwyższym plo-
nowaniu i stabilności.

Odmiana DKC3204 jest 
przeznaczona do uprawy 
na jakościową kiszonkę. To 
średnio wczesna odmiana 
FAO 240 o bardzo wyso-
kim plonie ogólnym suchej 
masy. Charakteryzuje się do-
brym wigorem początko-
wym oraz wysoką toleran-
cją na wyleganie. Kiszonka 
uzyskana z tej odmiany wy-
różnia się znakomitymi pa-
rametrami jakościowymi: 
wysoką zawartością skrobi 
oraz bardzo dobrą strawno-
ścią włókna. DKC3204 na-
leży do nowego Programu 
SILOEXTRA, skupiające-
go odmiany wyróżniające 
się pod względem cech ja-
kościowych kiszonki. 

 �Maksymalizacja plonu przy 
optymalizacji zużycia nasion

Podczas konferencji eks-
perci firmy Bayer pre-
zentowali mapy zmien-
nego siewu kukurydzy 
FieldView. Jest to narzę-
dzie pozwalające rolnikom 
na optymalne wykorzysta-
nie nasion oraz pełne wy-
korzystanie potencjału 
plonotwórczego odmian ku-
kurydzy DEKALB i uprawia-
nych pól. Automatyczny 
skrypt zmiennego siewu 
FieldView w prosty spo-
sób przygotowuje zalecenie 
zmiennego siewu kukury-
dzy, opierając się na histo-
rycznych zdjęciach sateli-
tarnych, przypisanych do 
konkretnego pola. W ten 
sposób użytkownik platfor-
my FieldView w kilka minut 
generuje mapy zmienne-
go siewu kukurydzy, a na-
stępnie wgrywa stworzone 
pliki do monitora sterujące-
go precyzyjnym siewnikiem 
punktowym, który wyko-
na siew zgodnie z zalece-
niem. Mapy plonu dostęp-
ne na koncie FieldView nie 
tylko wskażą, które miejsca 
na polu były bardziej plo-
notwórcze, ale dzięki po-
zostałym informacjom po-
chodzącym np. z siewnika 
– określą, która odmiana lub 

jaka gęstość siewu okazała 
się najbardziej efektywna. 

 � Produkty mogą wspierać zrów-
noważoną uprawę kukurydzy 

Wsparcie rolnictwa zrów-
noważonego odbywa się 
również przez świadomą 
decyzję zakupową. Nowo-
czesne odmiany kukurydzy 
zapewniają nie tylko wysoki 
plon, ale przyczyniają się do 
zwiększenia zrównoważenia 
w rolnictwie. Takie odmiany 
uprawiane są m.in. w gospo-
darstwie Kaszewy, uczest-
niczącym od roku w mię-
dzynarodowym programie 
skupiającym gospodarstwa 
wdrażające zrównoważo-
ne praktyki w rolnictwie 
– Bayer ForwardFarming. 
Odmiana odporna na stres 
abiotyczny: suszę i okresowe 
niedobory wody DKC3595 
zabezpiecza dochód rolnika 
przez swoje stabilne plono-
wanie w trudnych warun-
kach środowiska. Dodat-
kowo, odmiana ta szybko 
oddaje wodę z ziarna, co 
zmniejsza ilość energii zu-
żytej na dosuszenie, oszczę-
dzając tym samym paliwo 
i emisję CO2. W szczególnie 
wietrznych warunkach pa-
nujących w gospodarstwie 
Kaszewy doskonale spraw-
dza się również odmiana 
DKC3609, która oprócz 
cechy wysokiego plonowa-
nia posiada niezwykle wy-
trzymałą łodygę, co zapo-
biega wyleganiu. 

Opr. ADA

 � Tipico została zarejestro-
wana KR w ubiegłym roku. 
Daje bardzo duży plon ogólny 
suchej masy oraz plon świeżej 
masy.

 � Avicii to odmiana uniwer-
salna na gleby słabsze średnie 
i dobre. Uzyskuje dobre wy-
niki plonowania ziarna oraz 
kiszonki

Dokończenie ze str. 4

 � Zespół firmy Bayer podczas prezentacji
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Odmiany kukurydzy polecane przez 
Doradców PROCAM na sezon 2022

 � SY BRENTON FAO 220-230 
To jedna z najnowszych 

odmian hodowli Syngen-
ta. Wczesna odmiana ku-
kurydzy dedykowana do 
uprawy na ziarno. Wyka-
zuje korzystne cechy gene-
tyki flintowej oraz dento-
wej. Dzięki temu cechuję 
się szybkim wzrostem i roz-
wojem początkowym oraz 
wysoką tolerancją na chło-
dy. Głównym atutem tej 
odmiany jest bardzo wy-
soki potencjał plonowania, 
który uzyskuje w stosunko-
wo krótkim okresie wegeta-
cji i co ważne, bardzo łatwo 
oddaje wodę. SY Breton 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 

glebowych. Odmiana o sze-
rokiej adaptacji środowisko-
wej i dużej przydatności do 
uprawy w różnych warun-
kach. Gwarantuje uzyskanie 
maksymalnego plonu ziarna 
w krótkim okresie wzrostu 
i możliwie najniższej wilgot-
ności podczas zbioru.

 � ES PERSPECTIVE FAO Z240 K240 
Odmiana ziarnowa w typie 

dent z grupy średnio wcze-
snej, hodowli Euralis. Cha-
rakteryzująca się bardzo 
wysokim i stabilnym plono-
waniem w latach i w różnych 
warunkach uprawy. Jako od-
miana tropical dent bardzo 
dobrze znosi warunki suszy 
oraz wysokich temperatur, 
gwarantując również bar-
dzo dobre oddawanie wody 
z ziarna. Odmiana o do-
brym wigorze wzrostu i bar-
dzo dobrej zdrowotności 

roślin. Wybitna pod wzglę-
dem odporności na choroby 
łodygi oraz liści, niezwykle 
stabilna. Najistotniejszą za-
letą z uprawy ES Perspecti-
ve obok ponad wzorcowe-
go plonu ziarna jest bardzo 
niska wilgotność w momen-
cie zbioru. ES Perspective to 
najsuchsza odmiana w gru-
pie w doświadczeniach PDO 
w roku 2019 i 2020. Okre-
ślana jako bardzo stabilna, 
ekonomiczna i niezawod-
na w wysokodochodowej 
uprawie. Polecana na śred-
nie i dobre stanowiska, do-
brze nagrzewające się. 

 � TONIFI CS FAO 240
Odmiana z hodowli Caus-

sade należąca do grupy 
średnio wczesnej. Typowa 
odmiana na ziarno o bar-
dzo wysokim i powtarzal-
nym w latach plonowaniu. 

Tonifi CS cechuje się szyb-
kim wzrostem początko-
wym w różnych warunkach. 
Rośliny średnio wysokie 
o wybitnej zdrowotności, 
co przyczynia się do niskiej 
skłonności do wylegania tej 
odmiany. Tonifi CS tworzy 
wyrównane i dobrze za-
ziarnione duże kolby flex, 
z ziarnem w typie mocnego 
flinta, które idealnie spraw-
dza się w przeznaczeniu na 
grys. Tonifi CS to odmiana 
sprawdzona w wielu sezo-
nach, wyróżniająca się przy 
tym najwyższą stabilnością 
i wysoką produkcją ziarna, 
które przynosi dodatkowy 
wysoki dochód po sprze-
daży go na cele młynarskie.

 � HARDWARE FAO Z260 K260 
Kukurydza zarejestrowana 

w Polsce w 2019 w przezna-
czeniu na ziarno. Hardware 

wyróżnia się wysoką stabil-
nością i produkcyjnością 
w plonie ziarna i w plonie 
suchej masy z całych ro-
ślin. Odmiana o rewela-
cyjnym wigorze wzrostu. 
Budująca bardzo wysokie 
i mocno ulistnione rośliny 
z potężnymi kolbami. Ide-
alna na ziarno, ponieważ 
gwarantuje niską wilgot-
ność za sprawą znakomitej 
dynamiki oddawania wody 
z ziarna. Odmiana o wyso-
kiej zdrowotności i odpor-
ności na wyleganie. Nieza-
wodna do uprawy w różnych 
warunkach glebowych i po-
godowych, również podczas 
suszy. Odmiana o wysokiej 
opłacalności w uprawie na 
ziarno oraz kiszonkę. 

 � SM KURANT FAO 250 
Odmiana dedykowana do 

uprawy na kiszonkę oraz 
biogaz, pochodząca z HR 
Smolice. Mieszaniec trój-
liniowy o bardzo wysokim 
potencjale plonowania, po-
twierdzonym wieloma re-
kordami oraz uznaniem 
wśród klientów. NR 1 w plo-
nie świeżej i suchej masy 

w PDO i CCA w 2017 roku. 
SM Kurant to odmiana bar-
dzo wysoka i bogato ulist-
niona, o dobrym wigorze 
początkowym młodych sie-
wek w różnych warunkach 
wzrostu. Odmiana o bar-
dzo wysokim udziale kolby 
w masie ogólnej, wysokiej 
strawności za sprawą niskie-
go udziału lignin w łodydze. 
Pożądana struktura plonu 
i wysoka wartość żywienio-
wa. Mocny stay green, który 
wydłuża okres optymalne-
go zbioru i podnosi straw-
ność. SM Kurant to odmia-
na niezawodna do uprawy 
w warunkach polskich gleb. 
Gwarantuje bezpieczeństwo 
w uprawie w latach o zróż-
nicowanym przebiegu po-
gody. Najlepsza inwestycja 
w produkcji wysokoener-
getycznych kiszonek oraz 
biogazu.

Zachęcamy do kontaktu  
z Doradcami PROCAM, 
więcej informacji na www.
procam.pl oraz profilach 
społecznościowych PRO-
CAM i kanale YouTube 
PROCAM i AGRONO-
MIA.TV.

w połączeniu z propagowa-
ną tam walką biologiczną 
(dopłaty do niej były formą 
zachęty i tak jest do dzi-
siaj). Udało się im tę szko-
dliwość obniżyć dzięki 
współdziałaniu. 

Rozdrabnianie resztek 
pożniwnych to rozwiąza-
nie dla wszystkich, a zwłasz-
cza tych, co nie mają szansy 
w inny sposób ze szkod-
nikiem walczyć z powodu 
braku zaplecza technicznego 

do zabiegów chemicznych, 
a zarazem nie decydują się 
np. na walkę biologiczną 
w okresie lata. Na rynku do-
stępnych jest wiele urządzeń 
rozdrabniających o różnej 
wydajności, konstrukcji, 
a zarazem w różnych prze-
działach cenowych. Zwykle 
się je określa mianem mul-
czerów i dzieli na dwie ka-
tegorie: mulczery bijakowe 
i mulczery obrotowe (wirni-
kowe). Urządzenia te różnią 
się gabarytami, pobieraną 

mocą, sposobem rozdrab-
niania, różnymi wymienny-
mi narzędziami tnącymi itd. 
Specjaliści od techniki po-
zwolą dobrać odpowiedni 
sprzęt pod konkretne gospo-
darstwo i posiadany traktor. 
Dzięki coraz większej ofer-
cie handlowej można zatem 
wybrać sprzęt na „własną 
kieszeń”, posiadany traktor 
(moc), ale trzeba też patrzeć 
na areał jakim się dysponu-
je. Powinni z tego rozwią-
zania korzystać zarówno 

producenci kukurydzy ki-
szonkowej, jak i ziarnowej. 
Trzeba jednak w tym miej-
scu zaznaczyć, że zwykle 
efektywniejsze jest zwal-
czanie szkodnika w kukury-
dzy kiszonkowej, o ile roz-
drabnianie resztek wykona 
się jak najszybciej po zbio-
rze plonu. Zbierając plon we 
wrześniu nie należy odkła-
dać rozdrabniania resztek na 
polu do końca październi-
ka czy listopada. Dlaczego 
tak? Otóż kukurydzę kiszon-
kową zbiera się zwykle 2–3 
tygodnie wcześniej niż ziar-
nową. Rośliny nie są zatem 
w pełnej dojrzałości ziarna, 
w tym pozasychane. Cały 
czas jeszcze trwa proces od-
żywiania ich, a zarazem cały 
ten czas żerują jeszcze ak-
tywnie gąsienice omacnicy 
prosowianki, które dodat-
kowo nie są jeszcze w pełni 
wyrośnięte. To powoduje, 
że te młodsze gąsienice są 
jeszcze liczniejsze w środko-
wych częściach roślin, które 
sieczkarnia tnie na miazgę 
i traktor zabiera z pola na 
pryzmę, a te starsze, choć 
są już w niższych częściach 
łodygi, to jeszcze nie każda 
gąsienica uwiła sobie koleb-
kę zimową. Gdy zatem roz-
drabniacz wjedzie na takie 
ściernisko (łodygi tu zwykle 

mają powyżej 20 są 30 cm 
wysokości) jak najszybciej, 
to niszczy mechanicznie te 
gąsienice, które nie przedo-
stały się jeszcze w pierwsze 
międzywęźle, w podstawę 
łodygi lub nie zeszły w część 
podziemną łodygi – w oko-
lice szyjki korzeniowej. Przy 
uprawie na ziarno, niestety 
część dorosłych gąsienic już 
w tych partiach roślin jest 
i już wchodzi w stadium zi-
mowania, tj. ogranicza swoje 
funkcje życiowe, co sprawia, 
że trudno jest je zwalczyć. 
Nie można zapominać, że 
nawet najlepszy mulczer nie 
jest w stanie ścinać łodyg tuż 
przy powierzchni gleby, nie 
wspominając, że noże (bija-
ki) nie dotykają nawet karpy 
korzeniowej, gdzie omac-
nica też może się ukrywać 
i robi to coraz częściej. Mul-
czery, nawet najlepsze nie 
wyeliminują całej popula-
cji zimujących gąsienic na 
danym polu, z tym się trze-
ba liczyć, ale dokładnie tak 
samo jest z innymi meto-
dami ochrony kukurydzy 
przed tym gatunkiem. 

Do rozdrabniania resz-
tek pożniwnych stosuje się 
zwykle mulczery, a tylko 
w małych gospodarstwach 
niekiedy są to zwykłe gle-
bogryzarki. Przy uprawie 

kukurydzy ziarnowej do-
datkowym czynnikiem ogra-
niczającym szkodnika są 
rozdrabniacze na wylocie 
resztek z kombajnu. W ba-
daniach IOR-PIB potwier-
dzono, że mulczery (badano 
te z 12 i 32 bijakami, ale na 
rynku są i takie co mają ich 
nawet ponad 50) są o wiele 
efektywniejsze niż glebogry-
zarka i pozwalają na danym 
polu zniszczyć mechanicz-
nie do 70% gąsienic, choć 
może to być więcej, może 
być mniej – wszystko zale-
ży w jakich częściach resz-
tek, ile gąsienic się ukryło 
i czy te fragmenty mulczer 
potrafił rozdrobnić. 

Niekiedy się mówi, że mul-
czowanie to zbędny wyda-
tek – nakład na zakup roz-
drabniacza, koszty paliwa, 
robocizna, wzrost produk-
cji CO2 z powodu spalanego 
paliwa. Owszem są to kosz-
ty, ale kiedy gospodarstwo 
ma duży problem z omac-
nicą a nie korzysta z me-
tody chemicznej lub bio-
logicznej, to jak szkodnika 
ograniczyć w sposób bez-
pośredni? Sam płodozmian, 
czy dobór odmiany mogą nie 
wystarczyć, bo jak słusznie 
się podaje – szkodnik naleci 
z okolicy. To wskutek tej mi-
gracji kwestionuje się także 

Precz z omacnicą!
Dokończenie ze str.1

 �Mulczer należy dobrać pod konkretne potrzeby i warunki gospodarstwa (foto: P. Bereś)

 � Brenton  � Perspective  � Tonifi  �Hardware
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sensowność rozdrabniania 
– po co wydawać pieniądze 
na mulczery skoro sąsiedzi 
tego nie robią i od nich mo-
tyle w kolejnym roku przy-
lecą? Są także i głosy bru-
talniejsze mówiące o tym, 
że mulczowanie wymyśli-
ły sobie firmy sprzedające 
ten sprzęt, żeby zarobić na 
rolniku. Tu jednak można 
piłeczkę odbić i napisać, że 
zwalczanie omacnicy wymy-
śliły sobie firmy sprzedają-
ce opryskiwacze, prepara-
ty biologiczne i chemiczne  
– bardzo prosto szafować 
takimi określeniami. Można 
nawet napisać w Internecie, 
że omacnica prosowianka 
nie istnieje tylko ją wmó-
wiono rolnikom – wszystko 
można, tylko po co? Czytając 
niektóre komentarze w In-
ternecie można się zagoto-
wać z powodu braku logiki, 
ale też zwykłego wprowa-
dzania ludzi w błąd. Zawsze 
radzimy każdemu rolniko-
wi, żeby sam dochodził wie-
dzy, niekoniecznie czytając 
wpisy w Internecie, gdyż nie 
wiadomo, kto za wpisami 
stoi i jaki biznes na rolni-
kach robi. 

Czy byśmy wspomnie-
li o mulczerach, czy walce 
chemicznej lub biologicznej, 
to w każdym tym przypadku 
możemy napisać – po co to 

robić i wydawać pieniądze 
na zwalczanie szkodnika, 
skoro sąsiedzi z bliska i da-
leka tego nie robią i szkodnik 
albo w tym albo w kolejnym 
roku do nas naleci? Po co 
się nim martwić? To poka-
zuje jak łatwo jest wprowa-
dzać zamęt, a są sytuacje, że 
do zwalczania ekologiczne-
go szkodnika zniechęcają ci 
co mają sprzęt lub sprzedają 
środki do aplikacji chemicz-
nej, ale są i takie, że zwolen-
nicy biologii atakują tych od 
chemii, wskazując choćby, że 
są trucicielami przyrody. Po-
wstał dziwny i niezrozumia-
ły podział wśród producen-
tów kukurydzy, którym ktoś 
zarządza dla swoich celów. 
Widać to doskonale na 
forach internetowych, stąd 
wszystkim radzimy – miej-
my własne poglądy, zdo-
bywajmy wiedzę i testuj-
my różne rozwiązania, bo 
tylko tak stajemy się nieza-
leżni. Podobnie jest z mul-
czerami i rozdrabnianiem 
resztek. Zresztą tak teraz 
modne systemy bezorko-
we, przecież jasno wskazu-
ją, że resztki należy rozdrob-
nić. W dobie troski o wodę 
w glebie i utrzymania ży-
zności też przecież się mówi 
– rozdrobnij słomę i ją zo-
staw na polu, bo to przy-
szła warstwa próchniczna. 

Rozdrabnianie resztek już 
daleko wyszło poza problem 
omacnicy i nie można o tym 
zapominać. Nie można także 
zapominać, że Zielony  
Ład w jeszcze większym 
stopniu wymusi stosowa-
nie metod niechemicznych, 
choćby w walce z omacni-
cą prosowianką. Już mamy 
konkretne decyzje np. 
z wycofaniem z programu 
ochrony kukurydzy m.in. 
tiachloprydu czy metoksy-
fenozydu, które były stoso-
wane do zwalczania omac-
nicy, a kolejne substancje 
czynne są zagrożone. 

Aby osiągnąć pożądany 
efekt obniżenia populacji 
omacnicy prosowianki w ko-
lejnym roku należy rozdrab-
nianie resztek prowadzić 
na jak największym obsza-
rze. To jest niekwestiono-
wana prawda i do tego na-
leży dążyć – do współpracy 
z okolicznymi producen-
tami kukurydzy (łatwo się 
pisze, a trudniej zrobić). 
W rejonach corocznego, 
wysokiego nasilenia wystę-
powania omacnicy, obok 
rozdrabniania resztek poż-
niwnych zaraz po zbiorze 
plonu coraz częściej prak-
tykuje się działania zmie-
rzające do przyśpieszenia 
rozkładu słomy kukury-
dzianej. Chodzi o szybsze 

rozłożenie półzdrewniałej 
podstawy łodygi oraz szyj-
ki korzeniowej, w których 
mogą być żywe gąsienice, 
które przeżyły mulczer, bo 
jego części tnące tak nisko 
nie dotarły. Robi się to choć-
by przez przykrycie słomy 
warstwą gleby, ale coraz czę-
ściej zanim się to uczyni to 
aplikuje się choćby wapno, 
biopreparaty przyśpieszające 
mineralizację materii orga-
nicznej, a rzadziej azot (wy-
korzystują go mikroorgani-
zmy glebowe). Przykrycie 
słomy glebą, która zawiera 
mikro- i makroorganizmy 
pozwala na jej szybszy roz-
kład w warunkach wilgot-
ności (o ile nie ma suszy) 
i przy dostępnie powietrza. 
Wiosną na takich polach 
(zwłaszcza przy uprawie ku-
kurydzy w monokulturze) 
stosuje się brony talerzo-
we lub agregaty uprawo-
we wyposażone w tarcze 
tnące, które docinają roz-
padające się łodygi, a tym 
samym niszczą część tych 
gąsienic, które przeżyły je-
sienne rozdrabnianie. 

Podsumowując temat na-
leży wskazać, że mulczo-
wanie ściernisk kukurydzy 
nie jest żadnym cudow-
nym sposobem na omac-
nicę prosowiankę i nigdy 
takim nie było. Jest jednak 

bardzo ważnym zabiegiem 
niechemicznym, zwłaszcza 
dla tych gospodarstw, które 
w żaden inny sposób ze szko-
dnikiem nie walczą. Roz-
drabnianie resztek wcho-
dzi w kanon metod zarówno 
profilaktycznych, jak i bez-
pośredniego zwalczania 
szkodnika. Zabieg ten po-
zwala także na szybszy roz-
kład materii organicznej, na 
której mogą zimować stadia 
przetrwalnikowe patogenów, 

tak w postaci grzybni, jak 
i zarodników. Rozdrabnianie 
słomy ma zatem aspekt wie-
lowątkowy. Warto także na 
koniec zaznaczyć, że trwa-
ją obecnie prace badawcze 
w IOR-PIB nad zwiększe-
niem śmiertelności omac-
nicy prosowianki po zabie-
gu rozdrabniania, niemniej 
są one jeszcze na wstępnym 
etapie badawczym, stąd wy-
niki zapewne będą znane za 
1–2 lata. 

Reklama

 �Mulczowanie pozwala rozdrobnić i resztki łodyg, ale także 
część kolb opadłych na glebę (fot. P. Bereś)

 � Ściernisko po zbiorze kukurydzy na kiszonkę (foto: P. Bereś)
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Pole wolne od nicieni
Czytelnikom „Wiadomości Rolniczych Polska” nie trzeba prawdopodobnie wyjaśniać, że 
nicienie-szkodniki mogą mieć znaczenie dla różnego typu upraw. Tym niemniej z rozmów 
z szeregiem rolników, szkółkarzy i innych osób, zawodowo zajmujących się uprawą roślin wiem, 
że wiedza na temat zagrożeń powodowanych przez tę grupę szkodników jest często niepełna. 
Wynika to zapewne z faktu, że większość nicieni żyje w glebie lub korzeniach, a objawy, 

które wywołują na roślinach są często niespecyficzne i mylone z innymi szkodnikami lub nawet niedoborami 
w nawożeniu roślin. Celem tego artykułu jest możliwie ogólny wstęp do problematyki zagrożeń powodowanych 
przez nicienie-szkodniki. W kolejnych tekstach przyjrzymy się natomiast bardziej szczegółowo zagrożeniom dla 
konkretnych roślin uprawnych. 

dr Franciszek Kornabis 
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

 � Skąd biorą się nicienie 
w uprawie?

W przeciwieństwie do np. 
owadów czy nawet ślima-
ków, nicienie – szkodniki 
roślin mają bardzo ogra-
niczoną zdolność do prze-
mieszczania się w sposób ak-
tywny na większe dystanse. 
Stąd, w większości przypad-
ków upraw jednorocznych 
nicienie, które powodują 
problemy w uprawie, będą 
znajdować się na polu już 
w momencie jej rozpoczę-
cia. Biorą się tam z uprawy 
poprzedzającej lub też mogą 
żerować na znajdujących się 
na polach chwastach. Dru-
gim źródłem szkodników na 
polu jest zainfekowany ma-
teriał sadzeniowy. W końcu, 
nicienie mogą zostać prze-
niesione na pole wraz z glebą 
przywierającą do sprzętu rol-
niczego lub też spłynąć na 
pole wraz z wodą spływa-
jącą z innych miejsc. Nato-
miast aktywne przemiesz-
czanie się nicieni w glebie 
z między lub innego tere-
nu przylegającego do upra-
wy ma znaczenie głównie 
w uprawach wieloletnich (sa-
downiczych) oraz ewentual-
nie na obrzeżach pól. 

 � Jakie rośliny są narażone na 
ataki nicieni-szkodników?

Odpowiedź jest krótka – 
praktycznie wszystkie, w tym 
te najbardziej popularne, jak 
buraki, ziemniaki czy zboża. 
W tym miejscu należy pod-
kreślić ważną rzecz – ga-
tunków nicieni-szkodników 
występujących w Polsce jest 
dużo (przegląd przykłado-
wych przedstawiam dalej) 
i w zasadzie każda roślina 
uprawna jest potencjalnie za-
grożona. To, czy w praktyce 
nicienie spowodują problemy, 
zależne jest od kilku czynni-
ków, które omawiam dalej. 

 � Nie wszystkie nicienie to 
szkodniki!

Pomimo, że tematem arty-
kułu są nicienie – szkodni-
ki roślin, warto nadmienić, 
że większość występujących 
w glebie nicieni nie jest szko-
dnikami. Wiele z nich odży-
wia się grzybami, jest dra-
pieżnikami polującymi na 

inne zwierzęta lub też odży-
wia się grzybami lub bakte-
riami. Szczególnie te ostat-
nie stanowią istotny element 
każdej zdrowej gleby, mają 
bowiem wpływ na struktu-
rę kolonii bakterii, pośrednio 
przyczyniając się do szybszej 
mineralizacji materii orga-
nicznej. Warto o tym pamię-
tać – w każdej glebie wystę-
pują nicienie, jest ich bardzo 
dużo, ale problemem są do-
piero szkodniki. 

 �W jaki sposób szkodzą nicie-
nie-szkodniki?

Nicienie-szkodniki szko-
dzą poprzez uszkadzanie 
tkanek roślin, w szczegól-
ności części podziemnych, 
choć czasem też nadziem-
nych. Objawy są zróżnicowa-
ne, w zależności od gatunku 
szkodnika i rośliny. Uszko-
dzenia tkanek spowodowa-
ne przez nicienie stanowią 
też wrota dla wnikania bak-
terii i grzybów, co może po-
tęgować straty. Nicienie są 
też wektorami wirusów ro-
ślin oraz w znacznym stop-
niu odpowiadają za zjawisko 
tzw. zmęczenia gleby. Do-
dajmy, że do tego ostatnie-
go przyczyniają się nie tylko 
powszechnie znane szkodni-
ki, ale też szereg innych ga-
tunków żyjących w glebach. 

 � Jak zapobiegać pojawianiu się 
nicieni-szkodników w uprawie?

Ten fragment zacząć na-
leży od doprecyzowania 
– pojawieniu się w szko-
dliwych dla danej uprawy 
liczebnościach, czyli powy-
żej progu szkodliwości go-
spodarczej. Próg ten będzie 
różny w zależności od ro-
dzaju uprawy oraz gatunku 
szkodnika. W przypadku 
większości upraw jedno-
rocznych, dobrą ochroną 
jest stosowanie ogólnych 
zasad dobrej praktyki rol-
niczej, w szczególności wła-
ściwego płodozmianu, od-
chwaszczanie, stosowanie 
wolnego od nicieni mate-
riału sadzeniowego (np. czo-
snku), unikanie przenosze-
nia zanieczyszczonej gleby 
(np. na kołach sprzętu rol-
niczego) i pilnowanie, by 
na pole nie spływała woda 

z sąsiednich terenów. Trud-
niejsze jest zapobieżenie po-
jawieniu się nicieni w sy-
tuacji, w której z jakiegoś 
powodu nie jest możliwe 
spełnienie powyższych wa-
runków. Na przykład, ryzyko 
problemów wywoływanych 
przez nicienie znacząco ro-
śnie, jeśli na danym polu 
przez dwa lub więcej kolej-
nych sezonów uprawiana 
jest ta sama roślina. Sytu-
acja taka nie jest oczywiście 
zalecana, w praktyce jednak 
jest spotykana ze względu na 
rosnącą specjalizację produ-
centów. W takim przypad-
ku, jeśli w pierwszym se-
zonie na polu występowały 
nicienie-szkodniki danej ro-
śliny, jednak w bardzo ma-
łych ilościach (tzn. poniżej 
progu szkodliwości), mogły 
nie dać żadnych widocznych 
objawów oraz nie wpłynąć 
na ilość bądź jakość plonu. 
Jednak w trakcie sezonu 
miały czas na namnożenie 
się i stąd w drugim sezonie 
uprawa rozpoczynała się już 
w glebie zawierającej szkod-
niki powyżej progu szkodli-
wości, co skutkuje stratami, 
niekiedy dużymi. Taka sytu-
acja zdarzała się w ostatnich 
latach np. w uprawie ziem-
niaka, a szkody wywoływały 
krępaki (przy czym chodzi tu 
o nicienie, nie owady. Zosta-
ną one omówione w dalszej 
części tekstu). Tutaj oczywi-
ście pojawia się pytanie, jak 
oczyścić pole, na którym po-
mimo stosowania ogólnych 
zasad dobrej praktyki, wy-
stępują nicienie-szkodniki 
w szkodliwych ilościach? 
Nicienie można ograniczyć 
chemicznie, w Polsce zare-
jestrowanych jest kilka pre-
paratów, np. Vydate 10G czy 
Nemasol 510 SL (pełna lista 
dostępna jest na stronie Mi-
nisterstwa Rolnictwa). Są to 
niestety preparaty kosztow-
ne. Inną, również kosztowną 
techniką, może być parowa-
nie gleby. Ciekawą opcją jest 
zastosowanie roślin zwal-
czających lub hamujących 
rozwój nicieni. Taką rośliną 
mogą być na przykład nie-
które odmiany gorczycy lub 
aksamitki. Ale uwaga! Ponie-
waż gatunków nicieni-szko-
dników jest wiele, nie ma 
roślin w pełni skutecznych 
na wszystkie z nich. Dlatego 

w razie problemów z nicie-
niami, najlepszym wyjściem 
będzie zawsze konsultacja ze 
specjalistą, który w pierw-
szej kolejności ustali gatu-
nek szkodnika, a dopiero 
potem doradzi środki zarad-
cze. Rozwiązanie takie bę-
dzie nie tylko skuteczniejsze, 
ale też w większości przy-
padków tańsze niż działanie 
na oślep. Ponadto, szczegól-
nie w przypadku kosztow-
niejszych w założeniu upraw, 
dobrym pomysłem jest pro-
filaktyczna konsultacja przed 
sezonem wegetacyjnym. 

 � Co zrobić, jeśli straty pojawią 
się w trakcie wegetacji?

Podobnie jak poprzed-
nio, najlepszym wyjściem 
jest konsultacja ze specja-
listą, który doradzi środ-
ki zaradcze. Trzeba jednak 
zauważyć, że jeśli na rośli-
nach pojawiły się już objawy 
żerowania nicieni, to często 
trzeba będzie pogodzić się 
ze stratami. 

 � Diagnostyka
Nicienie – szkodniki ro-

ślin to organizmy drob-
ne, a w dodatku występują 
w glebie albo wewnątrz ro-
ślin. Próbki gleby i/lub ro-
ślin należy zatem przeka-
zać do laboratorium, gdzie 
nicienie zostaną wyizolo-
wane i oznaczone. Czasami 
możliwe jest wstępne osza-
cowanie gatunku szkodnika 
na podstawie wyglądu po-
rażonych roślin, choć ryzy-
ko pomyłki jest dość duże. 
Wyraźnie widoczne na ko-
rzeniach w warunkach po-
lowych są jedynie cysty np. 
mątwików. 

 � Przegląd ważniejszych grup 
nicieni-szkodników

Poniżej przedstawiono 
przegląd szkodników oraz 
całych ich grup, które naj-
częściej powodują straty 
w warunkach Polski, nie są 
to jednak wszystkie szko-
dniki występujące w kraju. 

Guzaki. Tutaj jako przy-
kład podać można guzaka 
północnego (Meloidogyne 
hapla), groźnego szkodnika 
przede wszystkim ziemnia-
ka, ale też niektórych zbóż, 
wyki i innych roślin. 

Korzeniaki. To często spo-
tykana grupa szkodników 

jako przykładowe wymie-
nić można korzeniaka szko-
dliwego (Pratylenchus pe-
netrans) oraz korzeniaka 
pospolitego (P. neglectus), 
oba mogą atakować m.in. 
buraka, jęczmień, kukury-
dzę czy pszenicę, a korze-
niak szkodliwy jeszcze soję. 

Mątiwki. Przykładowym 
szkodnikiem jest tutaj mą-
twik burakowy (Heterodera 
schachtii), który powodu-
je istotne straty w uprawie 
buraka cukrowego i rzepa-
ku, choć atakuje też warzywa 
kapustne oraz chwasty. Mą-
twiki mogą też być szkodni-
kami zbóż, jak na przykład 
mątwik zbożowy (H. avenae), 
atakujący np. pszenicę i żyto. 
Szczególnie wrażliwy jest na-
tomiast owies. Mątwik ziem-
niaczany (Globodera rosto-
chiensis) oraz agresywny (G. 
pallida) to groźne szkodniki 
ziemniaka, choć atakują też 
inne rośliny. 

Niszczyk zjadliwy (Dity-
lenchus dipsaci) to bardzo 
groźny szkodnik, który jest 
w stanie atakować kilkaset 
roślin, zarówno chwastów, 
jak i roślin uprawnych, na 
przykład buraka, kukurydzę, 
ziemniaka, żyto czy mar-
chew. Szczególnie istotny 
niszczyk zjadliwy jest w upra-
wie cebuli i czosnku, gdzie 
raportowano straty sięgające 
90% plonu. Należy tutaj pod-
kreślić znaczenie stosowania 
wolnego od nicienia mate-
riału sadzeniowego. Prze-
żywaniu nicienia na polu, 
a także jego rozprzestrze-
nianiu sprzyja fakt, że jest 
on zdolny do stanu tzw. ana-
biozy. W stanie tym jest bar-
dzo odporny na niskie tem-
peratury oraz suszę, może 
być też wówczas przenoszo-
ny w szczątkach roślin na 
większe odległości z wiatrem. 

Niszczyk olbrzymi (Di-
tylenchus gigas) – ogólna 
charakterystyka nicienia jest 
taka sama jak niszczyka zja-
dliwego, różnicą jest to, że 
niszczyk olbrzymi atakuje 
rośliny motylkowe. 

Niszczyk ziemniaczak 
(Ditylenchus destructor) to, 
jak nazwa wskazuje, szko-
dnik przede wszystkim 
ziemniaka, może jednak 
powodować straty również 

w burakach, marchwi, wyce, 
różnych koniczynach i in-
nych uprawach, a łączna licz-
ba roślin, na których może 
pasożytować sięga 100. Po-
nadto, nicień ten jest w sta-
nie odżywiać się strzępkami 
grzybów glebowych, stąd 
może się utrzymywać na 
polu nawet przy braku roślin. 

Nicienie przenoszące wi-
rusy – w tej grupie umieści-
łem cały szereg gatunków 
nicieni, których wspólną 
cechą jest zdolność do prze-
noszenia jednego lub więcej 
gatunków wirusów roślin. 
W praktyce rolniczej w wa-
runkach polskich znaczenie 
mogą mieć: krępak grubo-
skórek [Paratrichodorus pa-
chydermus (TRV, PEBV)]; 
krępak zwyczajny [Tricho-
dorus primitivus (TRV, 
PEBV)], krępak podobnik 
[T. similis (TRV)], krępak 
wirusowiec [T. viruliferus 
(PEBV, TRV)] oraz niepo-
siadające polskiej nazwy 
P. anemones (PEBV, TRV), 
P. minor (PepRSV, TRV), 
P. teres (PEBV, TRV) oraz 
T. cylindricus (TRV). Wy-
mienione skrótowo wirusy 
oznaczają: PEBV – wirus 
wczesnego brązowienia 
grochu, PepRSV – wirus 
pierścieniowej plamistości 
papryki. Ponadto, długacz 
nitkowaty [Longidorus atte-
nuatus, wirus czarnej pier-
ścieniowej plamistości po-
midora (TBRV)], długacz 
zwyczajny [L. elongatus, 
wirus pierścieniowej pla-
mistości maliny (RpRSV)], 
sztylak zmiennoogonowiec 
[Xiphinema diversicauda-
tum, wirus mozaiki gęsiówki 
(ArMV) oraz wirus utajonej 
pierścieniowej plamistości 
truskawki (SLRSV)]. Nicie-
nie te oprócz przenoszenia 
wirusów same są szkodni-
kami, np. krępaki mogą być 
groźne dla ziemniaka. 

 � Cysty mątwika burakowe-
go na korzeniach

 �Uszkodzenia ziemniaka wywołane przez niszczyka ziem-
niaczaka wraz z wtórnymi zakażeniami powodowanymi 
przez mikroorganizmy
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Wartości paszowe pszenżyta
Pszenżyto to cenne zboże paszowe o wysokim poziomie plonowania i wartości odżywczej 
ziarna. Wykorzystywane jest w żywieniu wszystkich zwierząt gospodarskich. O wartości 
pokarmowej ziarna pszenżyta decyduje wysoka zawartość białka o bardzo dobrej strawności 
i korzystnym składzie aminokwasowym. Z 1 ha powierzchni uprawy pszenżyta można uzyskać 
większą ilość cennego białka paszowego niż od pozostałych gatunków zbóż. 

dr hab. Bogusława Jaśkiewicz 
IUNG-PIB Puławy 

W celu kształto-
wania warto-
ści paszowej 
p s z e n ż y t a 
przeprowa-

dzono badania polowe 
w SD IUNG-PIB w warun-
kach monokultury zbożo-
wej z 75- i 50-proc. udziałem 
zbóż w strukturze zasiewów. 
Zastosowano dwie techno-
logie produkcji (intensywną 
i integrowaną). 

Przy 75-proc. udziale zbóż 
w strukturze zasiewów, ziar-
no pszenżyta zawierało wię-
cej białka ogółem, tłuszczu 
i popiołu surowego, nato-
miast w warunkach mono-
kultury zbożowej – węglo-
wodanów i włókna surowego. 

Przy intensywnej techno-
logii produkcji stwierdzono 
w ziarnie pszenżyta więcej 
białka ogółem i węglowo-
danów, natomiast mniej 

tłuszczu surowego. Zawar-
tość popiołu i włókna suro-
wego nie zależała od tech-
nologii produkcji.

O wartości pokarmowej 
białka decyduje zawartość 
aminokwasów, szczególnie 
egzogennych, które zwierzę-
tom należy podać w paszy, 
ponieważ same nie mogą 
ich wyprodukować. Większą 
ich zawartość stwierdzono 
w zmianowaniu przy ogra-
niczonym do 50% udziale 
zbóż w strukturze zasiewów 
oraz w warunkach intensyw-
nej technologii (gdy stoso-
wano wysokie dawki nawo-
żenia NPK oraz intensywną 
ochronę roślin z zastosowa-
niem pestycydów). Koncen-
tracja ich była najmniejsza 
w monokulturze zbożowej. 
Odmiana Pizarro miała wyż-
szą sumę aminokwasów niż 
odmiana Pigmej.

Ziarno odmiany Fredro 
i Alekto zawierało podobną 
ilość węglowodanów, mniej 
ich było w ziarnie odmiany 
Cerber, u której jednocześnie 
było najwięcej popiołu suro-
wego. Zawartość włókna su-
rowego w ziarnie była niższa 
u odmian Cerber i Fredro.

Większej koncentracji biał-
ka ogólnego, tłuszczu su-
rowego i włókna surowego 
sprzyjały lata o mniejszej ilo-
ści opadów i wyższej śred-
niej temperaturze powietrza. 

Istotny wpływ na kształ-
towanie zawartości białka 
odegrał przedplon. Ziarno 
pszenżyta ozimego, wysie-
wanego na stanowiskach po 
grochu siewnym i mieszan-
kach pszenżyta jarego, jak 
i pszenicy z 60-proc. udzia-
łem grochu siewnego, od-
znaczało się istotnie większą 
zawartością białka ogólnego 
niż ziarno na stanowiskach 
po zbożach jarych, co świad-
czy o lepszym zaopatrzeniu 

pszenżyta ozimego w azot na 
tych stanowiskach. Zwięk-
szanie udziału grochu w mie-
szankach z 20 do 60% od-
działywało korzystnie na 
gromadzenie białka ogól-
nego w ziarnie pszenżyta. 
Z uprawy pszenżyta ozimego 
na glebie lekkiej przy inten-
sywnym nawożeniu azotem 
można uzyskać plon biał-
ka zbliżony do plonu białka 
pszenicy uprawianej w lep-
szych warunkach glebowych 
i nawożonej niższą dawką.

Z innych badań wynika, że 
zwiększenie dawki azotu mi-
neralnego z 50 do 100 kg/ha  
powoduje wzrost zawarto-
ści białka ogółem w ziarnie 
pszenżyta ozimego z 11,2 
do 12,2%, oraz poprawia do-
rodność ziarna, zwłaszcza 
w przypadku siewu bezpo-
średniego. Ewentualne nie-
korzystne zmiany w jakości 
ziarna wynikające ze stoso-
wanych uproszczeń w upra-
wie roli mogą być częściowo 

rekompensowane zwiększo-
nym nawożeniem azotem.

Przy bilansowaniu paszy 
o wysokiej wartości biolo-
gicznej z udziałem pszen-
żyta należy brać pod uwagę 
wciąż zmienny skład che-
miczny jego ziarna, który 
jest głównym źródłem sub-
stancji mineralnych dla zwie-
rząt gospodarskich i jest 
niezbędny do prawidłowe-
go funkcjonowania organi-
zmu zwierzęcego. 

Udział zbóż w strukturze 
zasiewów nie powodował 
różnic w zawartości fosfo-
ru, potasu, magnezu i sodu 
w ziarnie pszenżyta ozimego. 
Natomiast zawartość azotu 
i wapnia w ziarnie wzrasta-
ła w technologii intensyw-
nej. Najwięcej azotu i sodu 
zawierało ziarno odmiany 
Alekto, wapnia Fredro, a fos-
foru na tym samym pozio-
mie – Alekto i Cerber.

Zawartość substancji an-
tyżywieniowych (alkilore-
zorcynoli) w ziarnie pszen-
żyta jest mniejsza od żyta 
i podobna jak u pszenicy. 
System uprawy gleby nie 
miał wpływu na tę cechę. 
Zastosowanie intensywnej 

technologii produkcji sprzy-
jało akumulacji alkilorezor-
cynoli, niemniej ilości te nie 
wpływały znacząco na jakość 
paszy. Najwyższą ich zawar-
tość stwierdzono u odmia-
ny Fredro (444 mg/kg), naj-
niższą u odmiany Pizarro 
(277 mg/kg). 

Stosując ograniczenie 
udziału zbóż w zasiewach, 
intensywną technologię 
i wybierając odpowiednią 
odmianę, można uzyskać 
więcej białka o zwiększo-
nej zawartości pożądanych 
aminokwasów w ziarnie, 
poprawić skład chemicz-
ny ziarna, wzbogacić ziar-
no o składniki pokarmowe, 
a tym samym polepszyć jego 
wartość paszową. 

Producent rolny zanim po-
dejmie decyzję o produkcji 
ziarna na cele paszowe, wi-
nien skoncentrować swoją 
uwagę na doborze odmia-
ny i dostosować do niej tech-
nologię uprawy w zależności 
do warunków środowisko-
wych. Nowe odmiany zare-
jestrowane w ostatnich la-
tach cechuje wysoki poziom 
plonowania i wartość użyt-
kowa ziarna.

Czynniki środowiskowe a plony zbóż
Rolnik dla potrzeb roślin może regulować poszczególne czynniki, np. spulchnianie gleby przez 
uprawę, nawożenie i wapnowanie, wykorzystywać istniejące warunki siedliska przez dobór 
gatunków i odmian roślin. Przykładem regulowania warunków termicznych potrzebnych 
roślinie w okresie kiełkowania i wschodów jest termin siewu, a warunków świetlnych – mniejsze 
lub większe zagęszczenie roślin na jednostce powierzchni. W wyniku wieloletnich doświadczeń 

prowadzonych w IUNG-PIB stwierdzono, że w miarę opóźniania terminu siewu, skracają się poszczególne okresy 
wegetacji, zmniejsza się krzewistość produkcyjna oraz liczba ziaren w kłosie.

dr hab. Bogusława Jaśkiewicz  
IUNG-PIB Puławy

Zboża ozime są wrażli-
we na niskie tempera-
tury gleby i powietrza 
w okresie grudzień-
-marzec oraz waha-

nia między dniem a nocą 
w okresie późnej zimy i wcze-
snej wiosny. Przy niekorzyst-
nych układach temperatur 
może wystąpić silne uszko-
dzenie zasiewów na skutek 
wymarzania, wyprzenia i wy-
smalania. Gatunki i odmia-
ny różnią się od siebie znacz-
nie stopniem zimotrwałości. 
Osiągniecie właściwego ge-
netycznie uwarunkowanego 
poziomu mrozoodporności 
następuje w wyniku procesu 
hartowania się roślin. Pro-
ces ten przebiega jesienią. 
Towarzyszy temu powolne 
zahamowanie wzrostu pod 
wpływem niższej tempera-
tury oraz krótszego dnia. 
Układ termiczno-świetlny 
w okresie jesieni i wiosny 

determinuje proces morfo-
genezy i czas trwania okre-
su krzewienia-kłoszenia, co 
decyduje o produktywno-
ści kłosa, rośliny i łanu. Za-
równo niedobór, jak i nad-
miar opadów szczególnie 
w okresie krzewienia – strze-
lanie w źdźbło, dwa tygodnie 
przed kłoszeniem, powo-
duje znaczne zmniejszenie 
plonu. Przedłużający się de-
ficyt wody jest szczególnie 
widoczny na glebach lek-
kich. Efekt stresu wodnego 
zależy nie tylko od stanu wil-
gotności gleby, temperatury, 
wilgotności powietrza, ale 
także od wieku rośliny i sys-
temu korzeniowego. Zboża 
jare w stosunku do ozimych 
są bardziej wrażliwe na nie-
dobór opadów, ze względu 
na słabiej rozwinięty system 
korzeniowy i krótszy okres 
wegetacji. Umiarkowane 
susze jesienne sprawiają, że 

oziminy mają mniejszą masę 
zieloną, ale wyższą suchą 
masę, większą zimotrwałość, 
a przy tym intensywniej roz-
wijają się wiosną, co wynika 
z większej akumulacji suchej 
masy jesienią i lepszego roz-
woju systemu korzeniowego.

Pszenżyto zaleca się upra-
wiać na glebie kompleksu 
żytniego bardzo dobrego lub 
dobrego oraz glebach słab-
szych w lepszych stanowi-
skach. Największą tolerancję 
w stosunku do gleb wyka-
zują żyto i owies. Jęczmień 
ma duże wymagania odno-
śnie kultury gleby, jego po-
tencjał plonowania jest duży 
na kompleksach pszennych 
i żytnich.

Produkcyjność poszcze-
gólnych gatunków jest ści-
śle uzależniona od pH gleby, 
stosunków wodno-powietrz-
nych, poziomu kultury rol-
nej. W przypadku pszenicy 
ozimej najliczniejszą grupę 
stanowią odmiany o prze-
ciętnych wymaganiach 

glebowych. Mniej liczne są 
odmiany wykazujące większe 
wymagania glebowe, które 
swój potencjał plonotwór-
czy ujawniają tylko na gle-
bach bardzo dobrych i do-
brych, przy zastosowaniu 
właściwej technologii pro-
dukcji. Odmiany jęczmie-
nia (szczególnie tolerancyj-
ne na pH), charakteryzują 
się wysoką produkcyjnością 
na kompleksie żytnim do-
brym, a nawet żytnim sła-
bym, dorównując lub prze-
wyższając w tym względzie 
żyto lub owies. 

Badania COBORU wska-
zują na duże zróżnicowanie 
wrażliwości odmian pszen-
żyta ozimego na stężenie 
jonów glinu. Największą to-
lerancją charakteryzowały 
się odmiany: Agostino, Fe-
stino, Temuco, Torino; naj-
mniejszą: Avocado, Subito, 
Transfer i Trismart; średnią 
– pozostałe odmiany.

Istotnym czynnikiem plo-
notwórczym w produkcji 

zbóż jest jakość przedplo-
nu i dobór roślin w okre-
ślonym płodozmianie lub 
zmianowaniu. Odpowied-
nie następstwo roślin to 
nie tylko wzrost żyzno-
ści gleby, poprawa składu 
mechanicznego, struktury 
i gęstości, ale również or-
ganizacja prac polowych, tj. 
kolejność i rozłożenie w cza-
sie zabiegów uprawowych. 
Przy niewłaściwym zmiano-
waniu, zwłaszcza zwiększo-
nym udziale zbóż w struk-
turze zasiewów, występuje 
znaczne obniżenie plonu. 
Do czynników ogranicza-
jących plonowanie zbóż 
w zmianowaniu z dużym 
udziałem zbóż należy za-
liczyć zwiększenie udziału 
chorób grzybowych przeno-
szonych przez glebę, wzrost 
zachwaszczenia i gromadze-
nie się w glebie biologicznie 
czynnych substancji będą-
cych wydzielinami korzenio-
wymi lub produktami roz-
kładu resztek pożniwnych. 

Choroby grzybowe wpły-
wają na przerzedzenie zasie-
wów spowodowane zamie-
raniem pędów i roślin we 
wczesnych fazach rozwoju, 
wcześniejsze dojrzewanie 
(podsychanie) porażonych 
roślin, gorsze wypełnienie 

ziarna (większy udział po-
śladu) i mniejszą liczbę zia-
ren w kłosie. 

Zmniejszenie ujemnych 
skutków umieszczenia zbóż 
w niewłaściwych stanowi-
skach w pewnym stopniu 
jest możliwe przez pogłębie-
nie orki, uprawę poplonów, 
mechaniczne i chemiczne 
niszczenie chwastów, stoso-
wanie środków ochrony ro-
ślin przeciwdziałających po-
rażeniu chorobami systemu 
korzeniowego, liści i kłosa. 

Chwasty konkurują z ro-
śliną zbożową. Wpływają 
na ograniczenie asymilacji 
(zacienienie liści), gospo-
darki wodnej i żywieniowej. 
Zachwaszczenie zasiewów 
wpływa na podstawowe ele-
menty struktury plonu po-
jedynczej rośliny i łanu, na 
skutek zmniejszenia krze-
wistości produkcyjnej, licz-
by kłosów na jednostce po-
wierzchni, liczby ziaren 
w kłosku i kłosie oraz masy 
1000 ziaren. 

Pamiętać należy, że wy-
sokie plony można uzyskać 
łącząc wiedzę o czynnikach 
siedliskowych z zespołem 
zabiegów agrotechnicznych 
i agrochemicznych oraz wy-
maganiami gatunków i od-
mian zbóż.
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Przemiany składników nawozowych w glebie
Składniki nawozowe po wprowadzeniu do środowiska glebowego podlegają różnorodnym 
przemianom, których charakter uzależniony jest w znacznym stopniu od rodzaju stosowanych 
nawozów. W glebie nawozy azotowe, za wyjątkiem mocznika, ulegają dysocjacji na 
jony amonowe lub saletrzane (azotanowe), bądź też w przypadku zastosowania saletry 
amonowej na jedne i drugie. Jon amonowy może wchodzić do kompleksu sorpcyjnego gleby, 

co zapobiega jego wymyciu w głębsze warstwy oraz może ulegać wiązaniu niewymiennemu, procesowi 
nitryfikacji, jak również być pobierany przez mikroorganizmy glebowe i rośliny.

Wchodząc do 
kompleksu 
sorpcyjnego 
jon amonowy 
wypiera do 

roztworu glebowego rów-
noważne ilości jonów wo-
dorowych, co prowadzi do 
zwiększenia wartości kwa-
sowości czynnej gleby. Po-
główne zastosowanie na-
wozów amonowych może 
więc prowadzić do silnego 
związania jonu amonowe-
go w wierzchniej warstwie 
gleby, co uniemożliwia jego 
pobranie przez głębiej się-
gające korzenie roślin. Po-
bieranie jonu amonowego 
przez rośliny również wiąże 
się z oddaniem do środowi-
ska glebowego równoważ-
nych ilości jonów wodoru, 
co prowadzi do zakwasze-
nia gleby, stąd też nawo-
zy amonowe zaliczane są 
do nawozów fizjologicznie 
kwaśnych. O stopniu za-
kwaszenia środowiska gle-
bowego przez poszczególne 
nawozy azotowe informuje 

tzw. równoważnik kwaso-
wy, czyli taka ilość węglanu 
wapnia, która jest w stanie 
zneutralizować zakwasza-
jące działanie 100 kg kon-
kretnego nawozu. Siarczan 
amonu posiada najwyż-
szy równoważnik kwaso-
wy (110 kg CaCO3) i tym 
samym w największym stop-
niu zakwasza glebę. Dla sa-
letry amonowej równoważ-
nik kwasowy wynosi 61 kg 
CaCO3, zaś dla mocznika  
– 82 kg CaCO3.

Forma amonowa azotu 
ulega w glebie nitryfikacji 
(biologicznemu utlenie-
niu), zachodzącej dwueta-
powo przy udziale bakte-
rii z grupy Nitrosomonas 
oraz Nitrobacter i prowa-
dzącej do zakwaszenia gleb. 
W efekcie działania bakterii 
nitryfikacyjnych jony amo-
nowe w pierwszej kolejno-
ści ulegają przemianie do 
jonów azotanowych (III), 
a w drugiej do jonów azota-
nowych (V). Największa ak-
tywność tych bakterii ma 

miejsce w glebach o odczy-
nie zbliżonym do obojętne-
go oraz zasobnych w fosfor. 
Optymalna temperatura do 
przeprowadzenia tego pro-
cesu waha się w przedziale 
od 25 do 35°C. Nitryfikacja 
zachodząca w okresie we-
getacji przyspiesza pobie-
ranie azotu przez rośliny, 
z kolei występowanie tego 
procesu poza okresem we-
getacji roślin prowadzi do 
strat azotu, w efekcie wy-
mywania jonu azotanowe-
go w głębsze warstwy gleby.

Jon azotanowy (saletrza-
ny) ulega w glebie sorpcji 
biologicznej, denitryfika-
cji oraz wymywaniu w głąb 
profilu glebowego. Biolo-
giczne uwstecznianie jonu 
azotanowego, podobnie jak 
jonu amonowego, to nie 
tylko pobieranie ich przez 
korzenie roślin, ale również 
włączanie tych jonów w bio-
masę mikroorganizmów gle-
bowych. Przyjmuje się, że je-
żeli proces ten ma miejsce 
w okresie wegetacji, wpływa 

niekorzystnie na wzrost 
i rozwój roślin, które mogą 
wykazywać objawy niedobo-
ru tego pierwiastka. Z kolei 
biologiczne wiązanie przez 
mikroflorę glebową zacho-
dzące poza okresem wegeta-
cji roślin zabezpiecza azot, 
a szczególnie jony azota-
nowe, przed wymyciem 
poza warstwę orną gleby. 
Dodatkowo po obumarciu 
mikroorganizmów glebo-
wych znaczne ilości azotu 
są dostępne dla roślin po 
wcześniejszej mineraliza-
cji organicznych form tego 
pierwiastka.

Denitryfikacja, będąca 
procesem biologicznej re-
dukcji utlenionych form 
azotu do tlenków azotu 
i azotu cząsteczkowego, 
przebiega w warunkach bez-
tlenowych z udziałem bakte-
rii denitryfikacyjnych. Pro-
ces ten z rolniczego punktu 
widzenia jest niekorzyst-
ny, gdyż prowadzi do obni-
żenia wykorzystania azotu 
przez rośliny, przyczyniając 

się do gazowych strat tego 
pierwiastka.

Mocznik, w odróżnieniu 
do pozostałych nawozów 
azotowych, ulega w glebie 
hydrolizie pod wpływem 
enzymu ureazy, wydzielane-
go przez bakterie i grzyby. 
Proces ten zachodzi najin-
tensywniej w temperatu-
rze 20–25°C. Aby ograni-
czyć straty azotu obecny na 
rynku mocznik granulowa-
ny zawiera między innymi 
inhibitor ureazy, spowalnia-
jący ten proces.

Wprowadzone do gleby 
nawozy fosforowe rozpusz-
czalne w wodzie (superfos-
faty) ulegają przemianom 
chemicznym, uzależnionym 
od pH gleby. W glebach al-
kalicznych, bądź też świeżo 
zwapnowanych, dwuwodo-
rofosforan wapnia obecny 
w nawozie ulega przemianie 
do nieprzyswajalnej dla ro-
ślin formy fosforanu wapnia. 
Z kolei w środowisku kwa-
śnym tworzą się niedostęp-
ne dla roślin fosforany glinu 
i żelaza, co znacznie obni-
ża pobieranie fosforu przez 
rośliny. Stąd też superfosfa-
ty należy stosować na gleby 
o odczynie lekko kwaśnym 
do obojętnego, na których 
uwstecznianie fosforu jest 
najmniejsze. Mniejszemu 

uwstecznianiu podlegają 
również formy granulowa-
ne, w porównaniu do form 
pylistych. Z kolei mączki 
fosforytowe zalecane są do 
stosowania na gleby kwaśne 
i bardzo kwaśne, gdyż do-
piero przy takim odczynie 
możliwe jest przejście obec-
nej w mączkach nieprzyswa-
jalnej formy fosforu w formę 
dostępną dla roślin.

Nawozy potasowe po za-
stosowaniu ulegają w glebie 
dysocjacji na jony potasowe 
oraz w zależności od rodzaju 
zastosowanego nawozu na 
jony chlorkowe lub siarcza-
nowe. Jony potasowe mogą 
w glebie wchodzić do kom-
pleksu sorpcyjnego, między 
innymi w miejsce jonu wo-
dorowego, co prowadzi do 
zakwaszenia. Poza tym ule-
gają one wiązaniu niewy-
miennemu, czyli wnikaniu 
pomiędzy pakiety niektó-
rych minerałów ilastych, 
między innymi takich jak 
illit, smektyt, wermikulit. 
Proces ten z jednej strony 
ogranicza pobieranie po-
tasu przez rośliny, z drugiej 
zaś zabezpiecza go przed 
wymyciem w głębsze war-
stwy gleby.

dr hab. Marzena S. 
Brodowska, prof. UP 

Lublin

Nawożenie użytków zielonych
Roślinność łąkowa do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebuje określonej ilości wszystkich 
niezbędnych makro- i mikroskładników. Szybkość ich pobrania w znacznym stopniu 
uzależniona jest od czynników środowiskowych, takich jak pH, wilgotność i temperatura 
gleby, a także rodzaj i poziom nawożenia mineralnego, antagonizm jonowy w glebie, faza 
rozwojowa rośliny, jak również kolejność pokosu na łące.

Nawożenie roślin jest 
czynnikiem, który 
w największym 
stopniu determinu-
je skład chemicz-

ny runi łąkowej. Optymalna 
zawartość makro- i mikro-
elementów w runi łąkowej 
wpływa na odpowiedni sto-
sunek ilościowy pomiędzy 
składnikami pokarmowymi 
w roślinie, a w konsekwencji 
w paszy. Warunkuje również 
przyswajalność składników 
odżywczych przez zwierzę-
ta oraz wpływa na ich zdro-
wotność. Z punktu żywienia 
zwierząt stosunkowo często 
obserwuje się w trawach zbyt 
dużą zawartość potasu w od-
niesieniu do zbyt niskich za-
wartości wapnia, magnezu 
i sodu. Szczególnie jedno-
stronne nawożenie potaso-
we przy aplikacji wyższych 
dawek tego makroskładnika 
przyczynia się do znacznego 
wzrostu zawartości potasu 

w roślinności trawiastej. Ob-
serwowany wówczas spadek 
zawartości wapnia i magne-
zu może prowadzić do wy-
stąpienia u zwierząt scho-
rzenia zwanego tężyczką 
pastwiskową.

Pierwiastkiem w najwięk-
szym stopniu wpływającym 
na bujność wzrostu, inten-
sywność rozkrzewiania się 
i odrastania runi trawiastej 
oraz zmianę składu bota-
nicznego jest azot. Wydłu-
ża on okres wegetacji roślin 
oraz poprawia parametry 
jakościowe ważne w kon-
tekście ich wartości paszo-
wej, między innymi wpływa 
na zawartość białka i włók-
na surowego. W przypadku 
gleb mineralnych zalecane 
jest stosowanie łącznie od  
80 do 180 kg azotu na hek-
tar, z kolei na glebach orga-
nicznych do 140 kg azotu/
ha, w dawkach uzależnio-
nych od liczby pokosów lub 

wypasów. Forma zastosowa-
nego nawozu azotowego za-
leży w znacznym stopniu od 
odczynu gleby. Na glebach 
o pH powyżej 6,5 zaleca-
ne jest aplikowanie formy 
amonowej azotu, z kolei na 
glebach o niższych warto-
ściach pH stosowanie na-
wozów saletrzanych (saletra 
amonowa, saletrzak). Forma 
stosowanego azotu zależy 
również od dawki azotu. 
Przy stosowaniu niskich 
jednorazowych dawek tego 
pierwiastka można wno-
sić do gleby nawozy szyb-
ciej działające, natomiast 
przy wyższych jednorazo-
wych dawkach azotu zale-
cana jest aplikacja nawozów 
wolno działających.

W nawożeniu roślinności 
trawiastej ważną rolę odgry-
wa również fosfor i potas. Fos-
for wprowadza się do gleby 
w okresie jesiennym oraz 
wiosną przed rozpoczęciem 

wegetacji. Poza tym nawo-
zy fosforowe powinno się 
aplikować na pastwiskach 
po trzecim wypasie. Potas 
stosuje się poza okresem 
wiosennym najczęściej po 
zbiorze pierwszego poko-
su, a w przypadku pastwisk 
po drugim wypasie. Pier-
wiastek ten można również 
stosować w trzech częściach  
– przed ruszeniem wegeta-
cji, po zbiorze pierwszego 
pokosu lub po drugim wy-
pasie, jak również w okresie 
jesiennym.

Wpływ na zawartość 
i przemianę składników 
pokarmowych w roślinno-
ści łąkowej ma nie tylko na-
wożenie azotem, potasem 
i fosforem. Poza niezbęd-
nym „trio” należy także od-
powiednio zaopatrzyć trawy 
w siarkę. Mimo, że trawy 
charakteryzują się niewielki-
mi wymaganiami pokarmo-
wymi w stosunku do siarki, 

to jednak pierwiastek ten 
jest niezbędny do ich pra-
widłowego wzrostu i roz-
woju. Właściwe nawożenie 
siarką jest szczególnie ważne 
w przypadku traw, które są 
często koszone lub wypasa-
ne. Odpowiednie propor-
cje między siarką a azotem 
kształtują metabolizm tych 
pierwiastków w roślinie, co 
przekłada się na później-
szą ilość i jakość uzyskane-
go plonu.

Nawożenie roślin siarką 
wpływa również na zwięk-
szenie pobierania przez ro-
śliny cynku i miedzi. Istotną 
rolę w przemianach azotu 
w roślinności łąkowej od-
grywa również magnez. 
Obecność tego pierwiastka 
sprzyja zmniejszeniu szko-
dliwych ilości azotanów(V) 
w roślinach, co ma szczegól-
ne znaczenie w gospodarce 
pastwiskowej. W obniże-
niu zawartości azotanów(V) 
w roślinności trawiastej od-
grywa również żelazo i moli-
bden. Istotnym mikroskład-
nikiem dla runi trawiastej 
jest miedź, cynk, żelazo 
i molibden. Poza okresem 

wiosennym magnez zale-
ca się stosować na łąkach 
po zbiorze pierwszego po-
kosu, zaś na pastwiskach 
po drugim wypasie. Nale-
ży podkreślić, że zapotrze-
bowanie roślin na składniki 
pokarmowe wzrasta w miarę 
zwiększenia się intensywno-
ści użytkowania.

Wapnowanie gleb jest 
czynnikiem, który ogranicza 
zawartość potasu na rzecz 
wapnia w trawach, co wyni-
ka głównie z antagonistycz-
nego działania między tymi 
jonami. Wprowadzanie do 
gleby nawozów odkwasza-
jących przyczynia się także 
do zmniejszenia zawarto-
ści żelaza, cynku, manga-
nu i innych metali ciężkich 
w roślinności trawiastej na 
skutek powstania trudno 
dostępnych dla roślin po-
łączeń tych pierwiastków.

dr hab. Marzena S. 
Brodowska, prof. UP 

Lublin
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Co decyduje o dobrej 
kondycji rzepaku przed 
wejściem w okres 
spoczynku zimowego?

Ostatni sezon w uprawie rzepaku to „karuzela” pogodowa i rynkowa. Z jednej strony 
obserwujemy rosnące ceny rzepaku, co oczywiście zachęca do uprawy. Z drugiej strony 
mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem cen środków produkcji. Dotyczy to szczególnie 
nawozów, których ceny szybują w zawrotnym tempie. Ponadto stałym czynnikiem z jakim 
borykają się plantatorzy jest przebieg pogody. 

Na zawirowania 
rynkowe niestety 
nie mamy wpły-
wu. Możemy jed-
nak zadbać o kon-

dycję naszej plantacji. Jak 
zatem powinien wyglądać 
rzepak przed zimą?

Prawidłowo przygotowa-
ny do zimy rzepak powinien 
charakteryzować się rozetą 
złożoną z co najmniej 8– 
12 liści, szyjką korzeniową 
o średnicy 10–20 mm oraz 
systemem korzeniowym się-
gającym w głąb gleby do głę-
bokości co najmniej 25 cm. 
Wykształcanie się rozety to 
czas, w którym w stożku 
wzrostu następuje przejście 
z fazy wegetatywnej w gene-
ratywną, zaprogramowany 
zostaje przyszły plon, poja-
wiają się zawiązki przyszłych 
liści, rozgałęzień bocznych 
oraz kwiatostanów. Liczba 
liści w rozecie skorelowa-
na jest z liczbą rozgałęzień, 
na których wiosną pojawia-
ją się kwiatostany, a potem 
łuszczyny. Przyjmuje się, że 
rozeta składająca się z 8 liści 
to 4–5 rozgałęzień; 10 liści 
odpowiada 6–7 rozgałęzie-
niom; a 12 liści to zawiązki 
9–10 rozgałęzień. Powyż-
sze dane oznaczają, że cały 
potencjał plonotwórczy po-
winien zostać wykształcony 
przed spoczynkiem zimo-
wym. Po wznowieniu wege-
tacji wiosną możemy tylko 
zadbać o szybką regenerację 

i ograniczanie potencjalnych 
strat w plonie. Dla prawidło-
wego wytworzenia wszyst-
kich organów w okresie je-
siennym potrzeba od 75 do  
90 dni wegetacji. Rzepak 
musi skumulować określoną 
sumę temperatur efektyw-
nych (suma średnich tem-
peratur dobowych). Jesie-
nią wynosi ona ok. 900°-dni.

90°C-dni – wschody
150°C-dni – I para liści
290°C-dni – II para liści
440°C-dni – III para liści
590°C-dni – IV para liści

740°C-dni – V para liści
890°C-dni – VI para liści.
Oprócz czynników klima-

tyczno-agrotechnicznych na 
kondycję roślin wpływa wy-
stępowanie na plantacjach 
chorób i szkodników. Rze-
pak ze względu na dużą bio-
masę jest często pod dużą 
presją. Oprócz wielu zna-
nych chorób grzybowych, 
takich jak sucha zgnilizna 
kapustnych, szara pleśń, cy-
lindrosporioza i wiele in-
nych, na plantacjach po-
jawił się wirus żółtaczki 

rzepy (Turnip yellows virus, 
TuYV). Ta choroba wiru-
sowa nie jest nowa, rozpo-
znano ją w latach 70. ubie-
głego wieku. Jednak do tej 
pory nie była groźna z punk-
tu widzenia gospodarczego. 
Za jej rozprzestrzenianie 
odpowiedzialne są mszy-
ce – wektory tej choroby. 
Rośliny porażone wirusem 
cechuje zahamowanie wzro-
stu, mniejsza liczba odga-
łęzień bocznych oraz na-
sion w łuszczynie. Pierwsze 
symptomy choroby możemy 
obserwować już jesienią na 
liściach. Są to początkowo 
jasnofioletowe przebarwie-
nia na brzegach liści, które 
stopniowo obejmują całą 
blaszkę liściową. Pamię-
tajmy jednak, że podobne 
objawy może powodować 
niedobór azotu, fosforu, 
czy reakcja na zastosowa-
ne środki ochrony roślin. 
Obecność wirusa w rośli-
nie w konsekwencji prowa-
dzi do utraty plonu. W tym 
przypadku, aby skutecznie 
ograniczać straty należy do 
uprawy wybierać odmiany 
rzepaku z genem odporno-
ści na TuYV. Re

kl
am

a

 � Szyjka korzeniowa o średnicy 12 cm, nisko 
osadzony stożek wzrostu

 � Prawidłowo rozwinięta plantacja, rośliny równomiernie rozmieszczone na całej po-
wierzchni pola

 �Dobrze zbudowana rozeta zapewnia 
efektywną fotosyntezę i optymalne przy-

gotowanie do zimy

pl.timacagro.com

NAWOŻENIE 
I BIOSTYMULACJA

Eurofertil 
TOP 35 NP
TOP-PHOS®, kompleks PHYSIO+  
CaCO3 18%  |  N 15%  |  P2O5 20%
SO3 18%  |  MgO 3%  |  Zn 0,5%.

Najlepsze 
rozwiązanie  
w nawożeniu 
startowym 
kukurydzy.

FOSFOR 
CHRONIONY
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Gryzonie na polach – jak chronić  
przed nimi uprawy

W Polsce występuje kilkadziesiąt gatunków gryzoni. Gryzonie to ssaki z charakterystycznymi zębami rosnącymi przez całe 
ich życie. Mowa o siekaczach górnych i dolnych. Tymi zębami gryzonie gryzą nawet bardzo twardy pokarm, tworzą przy 
ich pomocy nory, a w razie potrzeby używają ich do obrony przed wrogami. Największym gryzoniem w Polsce jest bóbr 
europejski, który może osiągać 1 metr długości i ważyć ok. 30 kg. Najmniejsze gryzonie ważą z kolei kilka, kilkanaście lub 
kilkadziesiąt gramów. 

prof. dr hab. Paweł Węgorek, dr Katarzyna Nijak, dr hab. 
Joanna Zamojska, dr Daria Dworzańska 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 
w Poznaniu

Zwierzęta te zasie-
dlają rozmaite śro-
dowiska, do których 
są świetnie przysto-
sowane. Niektóre ga-

tunki żyją w wodzie, inne 
na lądzie w środowisku su-
chym lub bagiennym, mniej 
lub bardziej dzikim. Mysz 
domowa, szczur wędrow-
ny i śniady, związały swoje 
życie z człowiekiem i po-
dążają za nim wszędzie, za-
mieszkując domy, budyn-
ki gospodarcze, zasiedlając 
infrastrukturę i przynosząc 
określone szkody. Te szkody 
to nie tylko straty w maga-
zynowanym pożywieniu, ale 
także pośrednictwo w prze-
noszeniu wielu groźnych 
chorób. Wszystkie gatunki 
gryzoni są atakowane przez 
kleszcze, pchły, pierwotniaki 
i inne pasożyty, które same 
są wektorami chorób bak-
teryjnych, takich jak bore-
lioza, babeszjoza, brucelo-
za, erlichioza, tularemia, 
salmonella i inne; wiruso-
wych, na przykład zapalenie 
mózgu, wścieklizna, gorącz-
ka krwotoczna Ebola, afry-
kański pomór świń (ASF), 
a także grzybowych. 

Kilka gatunków gryzoni 
przynosi dotkliwe szkody 
gospodarce rolnej na tere-
nach otwartych. W pierw-
szym rzędzie wymienić na-
leży nornika zwyczajnego, 
nazywanego również po-
lnym oraz mysz polną, które 
to gatunki uszkadzają ro-
śliny uprawne na terenach 
rolniczych. 

Nornik polny to szarawo-
-brunatny gryzoń z biała-
wym podbrzuszem, długości 

ok. 10 cm, z łuskowatym 
ogonem jednej trzeciej dłu-
gości ciała. Gatunek ten wy-
kazuje dużą plastyczność 
jeśli chodzi o miejsca wystę-
powania. Najchętniej zasie-
dla wszelkie tereny otwarte, 
obfitujące w nasłonecznione 
łąki, pastwiska i pola upraw-
ne. Szczególnie odpowiada-
ją mu uprawy na glebach 
suchych i lekkich. W sprzy-
jających warunkach klima-
tycznych, a więc latach su-
chych i ciepłych, a także 
obfitujących w pokarm, 
wykorzystuje swój poten-
cjał rozrodczy związany 
z krótkim okresem rozwoju 
osobniczego. Nornik polny 
najszybciej ze wszystkich 
gryzoni osiąga dojrzałość 
płciową i staje się płodny 
już w wieku dwóch mie-
sięcy. Ciąża trwa u norni-
ka ok. 20 dni, a w miocie 
jest zazwyczaj 4–7 młodych. 
Młode stają się samodzielne 
po 20 dniach życia, a matka 
po ich odchowaniu gotowa 
jest do kolejnego zapłodnie-
nia. W sprzyjającym sezo-
nie wegetacyjnym nornik 
może wydać ok. 5–6 mio-
tów, a jedna samica w ciągu 
swojego życia (średnia życia 
1–1,5 roku) może urodzić 
ok. 150 młodych. Nornik 
nie zapada w sen zimowy, 
rozmnaża się od marca do 
października, a jesienią gę-
stość i liczebność jego popu-
lacji osiąga apogeum. Może 
wówczas nastąpić eksplozja 
populacji prowadząca do 
bardzo silnego uszkadza-
nia różnych gatunków ro-
ślin uprawnych. W takich 
sytuacjach występuje ok. 

1000 osobników na każdym 
hektarze, choć znane były 
przypadki, gdy było ich ok. 
3000. Najbardziej narażone 
są uprawy rzepaku ozimego, 
lucerny oraz innych roślin 
bobowatych oraz zbóż ozi-
mych i kukurydzy. Nornik 
zjada zarówno zielone części 
roślin, łodygi, liście, jak i na-
siona oraz korzenie i cebul-
ki. Przed zimą w spichrzach 
gromadzi do 3 kg zapasów, 
głównie nasion różnych ga-
tunków roślin. W niektórych 
rejonach kraju, na skutek 
ocieplenia klimatu i korzyst-
nych dla opisywanego ga-
tunku warunków przyrod-
niczych, znane są przypadki 
utraty w okresie zimowym 
i wiosennym całego plonu 
ozimin. W okresie wegeta-
cyjnym nornik podąża za 
dojrzewającymi roślina-
mi, migrując z uprawy na 
uprawę. Na przykład, po 
dojrzeniu rzepaku najczę-
ściej przechodzi na jęcz-
mień i inne zboża, a także 
na buraki cukrowe i ziem-
niaki oraz poplony ozime.

Obecność nornika na polu 
można stwierdzić nie tylko 
obserwując same zwierzę-
ta, co jest dosyć trudne, po-
nieważ zwierzęta te są ak-
tywne przez całą dobę, ale 
również obserwując uszko-
dzone rośliny, jak i liczne 
otwory w ziemi. Nornik 
tworząc na polach i łąkach 
liczne kolonie, drąży w ziemi 
sieć korytarzy na głębokość 
20–60 cm. Prowadzą one 
do głównego gniazda wy-
ścielonego suchymi trawa-
mi, gdzie rodzą się młode 
i gdzie są one karmione mle-
kiem przez matkę, a także 
do pomieszczeń magazy-
nowych i rozmaitych pokoi. 
Wokół tych korytarzy na 
powierzchni gleby istnieje 

bardzo dużo wydeptanych 
ścieżek i otworów, które 
stanowią drogi uciecz-
ki w wypadku zalania lub 
ataku drapieżnika. Sygna-
łem obecności dużej ilości 
norników na polu jest także 
częsta obecność drapież-
nych ptaków, a także lisów. 

Kiedy na uprawie zauwa-
żymy pierwsze czynne nory 
małych gryzoni, będzie to 
sygnał, aby przeprowadzić 
dokładną obserwację pole-
gającą na określeniu śred-
niej liczby nor na 1 ha naszej 
plantacji. Wówczas przynaj-
mniej w 3 wybranych miej-
scach, o wymiarach około 
10 x 10 m, należy zadeptać 
wszystkie otwory i po dwóch 
dniach zliczyć nowo otwar-
te nory. Uzyskany wynik na-
leży pomnożyć przez 100 
przeliczając ich ilość na  
1 ha. Progi szkodliwości 
w zależności od pory roku 
wynoszą: jesienią 200– 
300 czynnych nor/ha; wiosną 
100–200 czynnych nor/ha.  
Liczby te określają progi 
szkodliwości, powyżej któ-
rych należy rozpocząć zwal-
czanie szkodników. 

Ochrona roślin przed 
tym szkodnikiem jest trud-
na. W profilaktyce należy 
przede wszystkim stosować 
metody agrotechniczne, me-
chaniczne, polegające na 
szybkiej uprawie ściernisk 
po rzepaku, zbożach i ro-
ślinach bobowatych przy 
użyciu agregatu uprawo-
wego lub płytkiego pługu, 
a następnie po kilku tygo-
dniach zaorać pole na głę-
bokość 25 cm. 

Metoda chemiczna 
jest możliwa w oparciu 
o substancję nieorganiczną  
– fosforek cynku. Substan-
cja ta występuje w środ-
kach Arvalin, Ratron GL, 

Ziarno Zatrute Fosforkiem 
Cynkowym 01 AB. Stosu-
jąc te środki należy bardzo 
uważnie przeczytać etykie-
tę, instrukcję stosowania, 
ponieważ niewłaściwe ich 
zastosowanie może mieć 
poważne konsekwencje. 
Może doprowadzić do za-
truć ludzi, a także zwierząt 
lądowych i wodnych, w tym 
wszystkich wyżej wymienio-
nych drapieżników nornika. 
Substancja czynna powstają-
ca pod wpływem enzymów 
i kwasów żołądkowych roz-
kładających fosforek cynku 
to gaz – fosforowodór, który 
jest silną neurotoksyną i tok-
syną metaboliczną, bardzo 
niebezpieczną również dla 
człowieka. Maksymalna za-
lecana dawka dla jednorazo-
wego zastosowania wymie-
nionych środków wynosi 
2 kg/ha. Termin i sposób 
stosowania należy dostoso-
wać do terminu zasiedlania 
uprawy przez gryzonie. Na 
dowolnym etapie zasiedla-
nia, po przekroczeniu progu 
szkodliwości, należy umie-
ścić po 5 granul środka do 
każdej nory. 

Walka biologiczna moż-
liwa jest z wykorzystaniem 
wrogów naturalnych nor-
nika. Do wrogów natu-
ralnych tych oraz innych 
gryzoni polnych i leśnych 
zaliczyć można: borsuka, 
kunę, norkę amerykańską 
zwaną wizonem, łasicę, gro-
nostaja, tchórza, bociana, 
czaplę, jastrzębia, myszo-
łowa, srokę, kruka, sowy, 
puszczyki, żmiję, zaskroń-
ca, który połyka żywe ofiary, 
koty domowe, a nawet wilka 
i dzika. Rola tych zwierząt 
jest bardzo ważna, ponie-
waż potrafią one w ciągu 
doby zjeść od kilku do kilku-
dziesięciu norników. Nale-
ży więc stwarzać drapieżni-
kom odpowiednie warunki 
osłonowe umożliwiające im 
rozród, przebywanie i polo-
wanie. Bardzo ważne jest 
kształtowanie krajobrazu 
rolniczego sprzyjającego jak 
największej różnorodności 
biologicznej.

Jeśli chodzi o ptaki, to aby 
polowanie było skuteczne 
należy zapewnić im odpo-
wiednie stanowiska obser-
wacyjne. I tu nieocenione 
są zadrzewienia śródpolne 

lub przydrożne drzewa. Je-
żeli jednak krajobraz jest po-
zbawiony drzew, zwłaszcza 
na uprawach wielkoobsza-
rowych, to rolnik powinien 
pomóc ptakom wkopując 
na polach wysokie, drew-
niane żerdzie w kształcie 
litery T, zapewniające pta-
kom drapieżnym dogodne 
miejsce obserwacji i odpo-
czynku. Im więcej tych żer-
dzi, tym skuteczniejsze po-
lowanie ptaków.

W Polsce występują rów-
nież inne gatunki gryzoni 
polnych z rodziny myszo-
watych, których liczebność 
przy obecnych zmianach 
klimatycznych może lokal-
nie gwałtownie wzrastać. 
Wszystkie te zwierzęta mają 
w warunkach środowiska 
naturalnego od 3 do 5 poko-
leń w sezonie, rozmnażając 
się od marca do październi-
ka (mysz domowa w warun-
kach sprzyjających nawet 
cały rok, dając dziesięć mio-
tów). Ciąża trwa u nich ok. 
21 dni, a samica rodzi każ-
dorazowo od 4 do 9 młodych 
(czasami nawet 12). Ośmio-
tygodniowe myszarki są już 
dojrzałe płciowo. Zwierzę-
ta te prowadzą naziemny, 
zarówno dzienny (myszar-
ka polna), jak i nocny (my-
szarka leśna) tryb życia. Wy-
stępują w wielu siedliskach, 
preferując obszary wilgotne 
na skrajach lasów, terenach 
trawiastych, mokradłach, 
trzcinowiskach, polach 
uprawnych, pastwiskach, 
w ogrodach na terenach 
wiejskich i podmiejskich i na 
terenach zielonych w mia-
stach. Żywią się korzeniami, 
ziarnem, nasionami, jago-
dami i owadami. Myszarka 
polna wiosną i jesienią naj-
częściej zjada nasiona, latem 
jagody, owoce, bezkręgow-
ce i padlinę, a zdarza się jej 
nawet atakować żaby. Gry-
zonie te kopią płytkie, ziem-
ne nory z komorą gniazdową 
i spiżarnią, w której groma-
dzą pokarm na zimę w ilo-
ści zazwyczaj większej, niż 
zdołają wykorzystać. 

W okresach sprzyjających, 
na odpowiadających my-
szarkom terenach może tych 
zwierząt żyć do 100 tys. na 
jednym kilometrze kwadra-
towym. W ciągu roku jest 
to 2,5 mln kilkudziesięcio-
gramowych porcji białka, 
czyli ok. 75–100 t pokarmu 
dla rozmaitych drapieżni-
ków, reducentów (grzybów, 
bakterii, owadów). Benefi-
cjentem jest również dzik.  �Norki norników lub myszarek  �Norki norników
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Dzień Kukurydzy w Firmie Szmidt
Na początku października Firma Szmidt zorganizowała  
Dzień Kukurydzy, który już po raz 8. odbył się  
w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez  
Jana i Wiollettę Szmidtów w miejscowości Biskupie  
k. Ślesina. 

Firma Szmidt gospo-
daruje na powierzch-
ni 360 ha. W gospo-
darstwie uprawiamy  
100 ha rzepaku,  

100 ha pszenicy, a pozostałe 
hektary to kukurydza. Sta-
ramy się w gospodarstwie 
wykorzystywać jak najnow-
sze technologie, korzysta-
my z pomocy wykwalifiko-
wanych doradców zarówno 
w sprawach związanych ze 
stosowaniem chemicznych 
środków ochrony roślin, jak 
i nawożenia, by na bieżą-
co być z nowościami – po-
wiedział Kacper Mazurek, 
kierownik w gospodarstwie 
Jana Szmidta. 

Podczas imprezy zapre-
zentowano zbiór kukurydzy 
z poletek demonstracyjnych, 
pomiar plonów oraz maszy-
ny do uprawy i zbioru kuku-
rydzy. Firmy nasienne miały 

możliwość zaprezentowania 
szeregu odmian kukurydzy. 

– Firma Szmidt skupuje 
od okolicznych rolników ok.  
150 000 t kukurydzy. 
W związku z tym sami 
sprawdzamy i testujemy 
odmiany, tak by najlepsze 
z nich polecić właśnie na-
szym dostawcom – by wszy-
scy (zarówno oni, jak i my) 
byli zadowoleni z plonów. 
Podczas pokazów takich jak 
ten weryfikujemy, która z od-
mian sprawdziła się najle-
piej. Na poletkach porów-
naliśmy 30 odmian i rolnicy 
mogli sami sprawdzić i oce-
nić zebrany plon z poszcze-
gólnych poletek – powiedział 
Mariusz Kaliszewski zajmu-
jący się w Firmie Szmidt sku-
pem ziarna. 

Przypomnijmy, że Firma 
Szmidt to nowoczesna firma 
zajmująca się skupem zbóż 

oraz zaopatrywaniem rol-
ników w niezbędne środki 
do produkcji rolnej. Współ-
pracuje z okolicznymi go-
spodarstwami w regionie 
wschodniej Wielkopolski 
oraz południowej części 

Kujaw. Firma została za-
łożona w 1992 roku. Za-
łożycielem firmy jest Jan 
Szmidt. Firma powsta-
ła na bazie byłego punktu 
skupu zboża PZZ w Ślesinie. 
W 2013 roku w ramach re-
alizacji planu rozwoju firmy 
punkt skupu oraz siedziba 
zostały przeniesione do Bi-
skupia. Główną działalno-
ścią firmy jest skup i sprze-
daż hurtowa zboża, a także 

magazynowanie, przeładu-
nek oraz transport pasz. 

– Oprócz prowadzenia 
gospodarstwa, od począt-
ku działania firmy, czyli 
od 1992 roku, zajmujemy 
się również skupem zbóż. 
Skupujemy wszystkie zboża, 
w ilości ok. 8 tys. t rzepaku, 
150 tys. t kukurydzy oraz 
60 tys. t pozostałych zbóż – 
podkreślił właściciel gospo-
darstwa Jan Szmidt. 

Obecnie Firma Szmidt zaj-
muje się kontraktacją oraz 
skupem rzepaku, kukurydzy, 
pszenicy, pszenżyta, żyta, 
jęczmienia oraz owsa. Po-
nadto oferuje rolnikom kwa-
lifikowany materiał siewny 
i nawozy. 

Zapraszamy do obejrze-
nia video i fotorelacji z Dnia 
Kukurydzy na naszej stro-
nie: www.wrp.pl. 

Anna Arabska

Redukcja liczebności mysza-
rek przez dziki jest bardzo 
ważna w gospodarce leśnej, 
natomiast na polach powo-
duje głębokie porycia, które 
często są powodem uszko-
dzeń maszyn rolniczych. 
Nadmierny rozwój myszarek 
jest dla środowiska leśnego, 
zwierząt hodowlanych, czło-
wieka i jego gospodarki bar-
dzo niebezpieczny.

Mysz domowa (Mus 
musculus) występuje w całej 
Polsce jako gatunek synan-
tropijny. W lecie przebywa 
głównie na polach upraw-
nych (zboża), w ogrodach 
i sadach, ale zawsze w po-
bliżu człowieka. Zimą prze-
nosi się do zabudowań, cho-
ciaż może zimować również 
w polu. Na polach ozimin 
wykopuje norki i w czasie 
ciepłej, długiej jesieni ma 
warunki do żerowania. Mysz 
domowa ma ciało smu-
kłe i zaostrzony pyszczek. 
Umaszczenie na grzbiecie 
ma barwę szarą lub beżowo-
-szarą, na brzuchu kremową 
lub biało-popielatą. Długość 
jej ciała waha się w grani-
cach 7–12 cm, podobnie 
jak długość ogona. Mysz 
domowa kopie długie i pro-
ste korytarze płytko (20–30 
cm) pod ziemią, a gniaz-
da zakłada pod korzeniami 
drzew, na polach i miedzach, 
w stertach, w budynkach 
mieszkalnych i gospodar-
skich. Do gniazda prowa-
dzą zwykle 2–3 chodniki, 
każdy długości 40–60 cm. 

Gniazdo wyścieła suchymi 
źdźbłami i liśćmi traw. Mysz 
żeruje głównie w nocy, ale 
również można ją zobaczyć 
za dnia. Jest wszystkożer-
na. Zjada pokarm roślinny 
i zwierzęcy. Żywi się owada-
mi, ziarnem zbóż, kukury-
dzy, warzywami, owocami, 
zapasami żywności w ma-
gazynach i spiżarniach. Nie 
gromadzi zapasów, dlatego 
występuje w miejscach bo-
gatych w pokarm. Jest bar-
dzo żarłoczna, w ciągu doby 
zjada tyle, ile stanowi 15% 
jej wagi. Przy dużym za-
gęszczeniu, na polach zbóż 
wyrządza znaczne szkody. 
Mysz domowa, podobnie 
jak inne małe gryzonie, ma 
licznych wrogów natural-
nych, z których należy wy-
mienić: kota, łasicę, tchórza, 
kunę domową, krukowate, 
sowy i inne ptaki drapieżne.

Mysz polna (Apodemus 
agrarius) w okresie letnim 
zamieszkuje ogrody wa-
rzywne, sady, łąki, pola, 
brzegi lasów i zarośli. Ma 
smukłą budowę i charak-
terystyczne ubarwienie, po 
którym łatwo ją odróżnić od 
myszy domowej. Grzbiet jej 
ciała i boki są szaro- lub be-
żowo-rude z ciemną pręgą 
przechodzącą wzdłuż całe-
go grzbietu. Długość głowy 
i tułowia wynosi 6–12 cm, 
a ogona prawie tyle samo. 
W polu mysz buduje nory 
proste, dość długie, położo-
ne płytko pod powierzch-
nią. Przy ich końcu zakłada 

gniazdo. Mysz polna żyje do 
1,5 roku. Żywi się różnorod-
nym pokarmem, dostępnym 
w danej porze roku. Wiosną 
zjada wschody traw i zbóż, 
latem żywi się owocami róż-
nych roślin, a jesienią i zimą 
ziarnem zbóż, korą drzew, 
przechowywanymi w kop-
cach bulwami i korzeniami. 
Gdy w danym rejonie lub 
pomieszczeniu pojawi się 
masowo, wówczas powo-
duje znaczne straty. Należy 
także pamiętać o charakte-
rystycznej dla tego gatunku 
populacji skokowej. Czyli 
jednego roku, w sprzyjają-
cych warunkach atmosfe-
rycznych, przyrost natural-
ny tych gryzoni gwałtownie 
rośnie, a po długiej, mroź-
nej zimie lub innych nie-
sprzyjających warunkach, 
np. podtopienie pól, liczeb-
ność szkodnika gwałtow-
nie spada.

Mysz zaroślowa (Apode-
mus sylvaticus) jest gatun-
kiem szczególnie płochli-
wym i unika obecności 
człowieka. Możemy ją spo-
tkać na miedzach i nie-
użytkach, polach, w lasach 
i parkach. Nie różni się wiel-
kością od myszy domowej, 
długość głowy i tułowia 
wynosi 8–11 cm, podob-
nie jak ogon. Ubarwienie 
tej myszy jest żółtawobru-
natne, na spodzie ciała bia-
ławe. Na piersiach występu-
je charakterystyczna żółta 
lub biała plama. Mysz za-
roślowa kopie głębokie nory 

z 2–3 otworami wylotowy-
mi. Rozród myszy zaroślo-
wej odbywa się od kwiet-
nia do września. Podobnie 
jak inne myszy, żyje do  
1,5 roku. Żywi się różnorod-
nym pokarmem, który gro-
madzi na zimę. Zjada owady, 
jagody i nasiona różnych 
roślin, w tym ziarno zbóż. 
Późną zimą niszczy korę 
młodych gałązek. Szkody 
wyrządzane przez mysz za-
roślową w uprawach rolnych 
i leśnych nie są znaczne. 
Mysz zaroślowa jest delikat-
na i słaba, dlatego z licznych 
siedlisk jest wypierana przez 
mysz leśną.

Nornica ruda (Clethriono-
mys glareolus) to szkodnik 
należący do rodziny norni-
kowatych, którego możemy 
spotkać na plantacjach zbóż. 
Długość jej ciała wynosi  

ok. 10 cm, a ogon pokry-
ty łuskami jest o połowę 
krótszy. Jak nazwa wska-
zuje, umaszczenie tego gry-
zonia jest rude z białawą 
stroną brzuszną. Zwierzęta  
te preferują obszary wil-
gotne, ale równie dobrze 
czują się w ogrodach i sa-
dach, gdzie obgryzając korę 
z młodych drzew przyczy-
niają się do dużych strat. 
O występowaniu nornic 
na polu początkowo mogą 
świadczyć liczne nory na po-
lach, wraz z upływem czasu 
w okolicach wlotów do ich 
norek powoli rozpoczyna się 
proces więdnięcia i usycha-
nia roślin. Powodem takie-
go zjawiska jest żerowanie 
tych gryzoni na korzonkach  
roślin, głównie (ale nie 
tylko) o silnym wiązkowym  
systemie korzeniowym.  

Przy długotrwałym prze-
bywaniu tych szkodni-
ków w jednym miejscu,  
podczas zimowania poja-
wiają się dotkliwe dla rol-
nika straty.

Zwalczanie gryzoni sy-
nantropijnych, a więc szczu-
rów i myszy domowej opie-
ra się na wielu metodach, 
głównie są to karmniki de-
ratyzacyjne, pułapki zatrza-
skowe, żywołowne, lepowe  
i inne, a także środki opar-
te na substancjach tok-
sycznych, na przykład an-
tykoagulantach lub nowej 
substancji o nazwie cho-
lekalcyferol. Zwalczanie 
szczurów z wielu wzglę-
dów jest bardzo trudne 
i dlatego powinno być zle-
cane profesjonalnym użyt-
kownikom środków ochrony  
roślin.

 � Rzepak ozimy przerzedzony przez nornika polnego

 � Prezentacja odmian kukurydzy
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Przygotowanie maszyn rolniczych do zimy
Po intensywnej pracy w okresie wegetacyjnym wiele maszyn idzie w odstawkę na okres 
zimowy. Jednakże, aby sprzęt bezpiecznie przetrwał okres niskich temperatur powinien być 
odpowiednio przygotowany. Przygotowanie maszyn do zimy obejmuje ich oczyszczenie 
z wszelakich zanieczyszczeń, zakonserwowanie i na ile jest to możliwe umieszczenie 
w zadaszonym pomieszczeniu. Odpowiednie zabezpieczenie na zimę ma istotne znaczenie 

szczególnie w przypadku drogich maszyn i zaawansowanych technicznie. Niemniej tańszy sprzęt również nie 
powinien być bagatelizowany, gdyż nieprawidłowa jego ochrona może przełożyć się na niespodziewane awarie 
w sezonie zimowym. Poniżej piszemy, jak przygotować do zimy wybrane maszyny.

 � Przygotowanie kombajnu 
zbożowego na zimę

Kombajny zbożowe są 
dość drogimi maszynami 
by pozostawić je samopas 
na działanie wilgoci, śniegu 
i mrozu. Wewnątrz złożo-
nej konstrukcji tych maszyn 
zbiera się dużo pozostałości 
pożniwnych, ziarna i kurzu, 
które są siedliskiem nie tylko 
szkodników, ale również wil-
goci będącego największym 
wrogiem kombajnów zbożo-
wych. W opinii producentów 
kombajnów nieoczyszczenie 
tych maszyn zalicza się do 
głównych przyczyn ich po-
żarów w kolejnym sezonie. 
Pozostałe w kombajnie ze-
schnięte resztki pożniwne 
tworzą łatwopalną skoru-
pę, która może zapalić się od 
iskry z instalacji elektrycz-
nej ocierającego elementu 
lub wysokiej temperatury 
spowodowanej np. zatar-
ciem łożyska. 

Pozostałości roślinne 
w kombajnie tworzą też 
dobre siedlisko dla gryzo-
ni, które chętnie przystą-
pią do konsumpcji elemen-
tów z tworzywa sztucznego 
i kabli elektrycznych. Po-
nadto kurz, plewy i inne po-
zostałości roślinne zasła-
niają elementy konstrukcji 
kombajnu utrudniając tym 
samym lokalizację poten-
cjalnych usterek. Dlatego też 
pozostałości w postaci ziar-
na, resztek kłosów i słomy 
trzeba bezwzględnie usunąć.

Czyszczenie kombaj-
nu najlepiej zacząć od 
przedmuchania jego kon-
strukcji. W tym celu zaleca 
się włączyć na pełne obroty 
bęben młócący i wentylator 
na okres około pół godziny. 
Zgromadzony kurz należy 
oczyścić na sucho za pomo-
cą sprężonego powietrza lub 
szczotki z długim sztywnym 
włosiem. Twardy osad z za-
głębień usuwa się pędzlem 
z twardym włosiem lub skro-
bakiem, a następnie sprężo-
nym powietrzem. 

Dylematem jest mycie 
kombajnu wodą. Więk-
szość użytkowników kom-
bajnów odradza tę praktykę 
zalecając przedmuchiwanie 
konstrukcji sprężonym po-
wietrzem lub wykorzysta-
nie odkurzacza. Jednakże 
po zbiorze kukurydzy czy 
zbóż w trudnych warunkach 

w kombajnie zalegać może 
błoto oraz mokre resztki 
pożniwne. Wtedy to użycie 
wody staje się konieczne. 
W takim przypadku pod-
czas mycia należy unikać 
kierowania silnych strumie-
ni wody na urządzenia elek-
tryczne, łożyska, uszczelki, 
skrzynię biegów, siłowniki, 
korki wlewu zbiornika oleju 
lub zbiornika paliwa, układ 
wydechowy silnika, silnik, 
filtry powietrza kabiny itp. 
Należy również pamiętać, że 
mycie wodą pod ciśnieniem 
elektrycznego osprzętu sil-
nika może doprowadzić do 
jego trwałych uszkodzeń. Po 
umyciu kombajnu zaleca się 
uruchomienie kombajnu na 
minimum kwadrans i włą-
czenie napędu młocarni co 
pozwoli usunąć pozostałą 
wodę z maszyny. Wskaza-
ne jest także aby kombajn 
pozostał na zewnątrz w sło-
necznej pogodzie na okres 
2–3 dni.

Po umyciu kombajnu 
warto przystąpić do sma-
rowania smarowniczek 
a także mechanizmów re-
gulacji. Warto też wymie-
nić olej w silniku. Na nowy 
sezon powinien być wymie-
niony filtr oleju i paliwa. Za-
leca się także wymianę lub 
oczyszczenie filtrów powie-
trza oraz filtra kabinowego 
klimatyzacji. Warto również 
napełnić maksymalnie zbior-
nik paliwowy, aby nie zbie-
rała się w nim para wodna 
z powietrza.

 � Odpowiednie zabezpieczenie 
opryskiwacza na zimę

Opryskiwacz jest chyba 
jedną z najbardziej delikat-
nych maszyn, jeżeli chodzi 
o przechowywanie w okresie 
zimowym. Istotnym zespo-
łem, który wymaga szcze-
gólnej opieki jest pompa 
opryskiwacza. Jej uszko-
dzenie podczas zimy może 
okazać się bardzo kosztow-
ne. Przygotowanie opryski-
wacza należy rozpocząć od 
dokładnego umycia z ze-
wnątrz wszystkich jego po-
dzespołów tak, aby nie po-
zostały żadne pozostałości 
po wcześniej stosowanych 
środkach ochrony roślin. 
W celu lepszej skuteczno-
ści mycia opryskiwacza za-
stosować detergenty. Zale-
cane jest także kilkukrotne 

opłukanie opryskiwacza nie-
wielką ilością wody i wypry-
skanie jej tak, aby zostały 
przepłukane wszystkie ele-
menty układu cieczowego. 
W tym celu można również 
zastosować dezaktywatory, 
takie jak soda lub amoniak, 
ewentualnie środki zawie-
rające podchloryn sodowy 
(Bielmax, Bielnar, Bielinka, 
Desmex, Radix, Cleanup). 
Jeżeli do płukania układu 
cieczowego stosujemy pre-
paraty myjące, należy włą-
czyć mieszadło na co naj-
mniej 10 minut. Popłuczyny 
należy wylać w specjalnie 
przygotowanym miejscu. 

Po zakończeniu mycia 
i osuszeniu maszyny należy 
przystąpić do zakonserwo-
wania niezbędnych elemen-
tów oraz wykonania ewen-
tualnych napraw. Podczas 
przeglądu maszyny nale-
ży zwrócić uwagę na stan 
osłon wszystkich elemen-
tów ruchomych oraz prze-
wodów cieczowych w celu 
stwierdzenia czy występu-
ją jakieś uszkodzenia me-
chaniczne bądź przecieki. 
Należy również sprawdzić 
przyłącza hydrauliczne, wy-
czyścić je a następnie za-
bezpieczyć plastikową na-
kładką. Zaleca się także 
sprawdzić wszystkie po-
łączeniu śrubowe i wiązki 
elektryczne. 

W dalszej kolejności nale-
ży zdemontować wkłady fil-
trujące ssące i tłoczne, sito 
wlewowe oraz filtry rozpy-
laczy umieszczone w kor-
pusach na belce polowej, 
które należy umyć, osuszyć 
i umieścić w pojemniku do 
tego przeznaczonym. Na-
leży również zdemontować 
rozpylacze wraz z kołpakami 
i uszczelkami. Po demontażu 
warto je wymyć tak, aby nie 
pozostał żaden osad po środ-
kach chemicznych a następ-
nie osuszyć i umieścić w tym 
samym pojemniku co wkła-
dy filtrujące. Zaleca się rów-
nież zdemontować urządze-
nia elektroniczne takie jak 
komputery z wyświetlaczami 
LCD a następnie umieścić je 
w pomieszczeniach z dodat-
nią temperaturą. 

Po zakończeniu oględzin 
następną bardzo ważną 
czynnością jest spuszcze-
nie wody z pompy opryski-
wacza. Inną z praktyk jest 

zalewanie pompy płynem 
stosowanym w chłodni-
cach silników spalinowych. 
W takim przypadku należy 
zastosować płyn o jak naj-
niższej temperaturze zama-
rzania. Skutecznym sposo-
bem ochrony pompy przed 
ujemnymi temperatura-
mi jest zdemontowanie jej 
i umieszczenie w pomiesz-
czeniu o temperaturze do-
datniej. Przy okazji należy 
sprawdzić poziom i jakość 
oleju, w razie potrzeby uzu-
pełnić braki lub wymienić 
całkowicie.

Po zakończonej proce-
durze opryskiwacz umie-
ścić najlepiej pod wiatą lub 
w garażu.

 � Odstawienie ciągnika na zimę
W wielu gospodarstwach 

a zwłaszcza tych, które re-
alizują produkcję zwierzę-
cą ciągniki rolnicze pracują 
także w okresie zimowym. 
Niemniej niektóre traktory 
podczas zimy nie są użyt-
kowane i oczekują do prac 
wiosennych. Przygotowa-
nie ciągnika rolniczego na-
leży na zimę rozpocząć od 
jego dokładnego umycia. 
Mycie powinno być wyko-
nywane nie tylko z użyciem 
wody, ale i środka myjącego. 
W tym celu zaleca się sto-
sować myjki wysokociśnie-
niowe. Oczywiście powinien 
być to sprzęt przynajmniej 
z tzw. średniej półki, który 
oferuje wyższą wytrzyma-
łość oraz lepsze parame-
try pracy. W pierwszej ko-
lejności spłukujemy błoto 
i zanieczyszczenia czystą 
wodą pod ciśnieniem a na-
stępnie zakładamy pistolet 
do wytworzenia piany ze 
środkiem myjącym. Pod-
czas mycia należy zwrócić 
uwagę na odpowiednie za-
bezpieczenie elementów in-
stalacji elektrycznej i po-
dzespołów elektronicznych. 
Po umyciu traktora warto 
także wysprzątać jego wnę-
trze i wyczyścić okna. Po za-
kończeniu mycia, powinno 
się wysmarować uszczel-
ki drzwi oraz okien wazeli-
ną, wówczas będą one cały 
czas sprawne także po skoń-
czonym okresie zimowym.

Kolejnym krokiem jest 
smarowanie punktów sma-
rowania zgodnie z instruk-
cją, usunięcie korozji z części 

metalowych oraz uzupełnie-
nie ich farbą. Warto rów-
nież zwrócić uwagę na oleje, 
w szczególności silnikowy, 
filtry, stan instalacji pneu-
matycznej oraz elektronicz-
nej. Olej silnikowy najlepiej 
spuścić i zastąpić nowym, 
przy czym jednocześnie 
należy wymienić wszyst-
kie filtry.

Przed odstawieniem cią-
gnika do garażu na zimę 
niektórzy rolnicy wieszają 
w kabinie zapachowe drzew-
ko, aby ładnie pachniało, 
a pod ciągnikiem stawia-
ją truciznę na myszy. Za-
leca się przynajmniej raz 
w miesiącu w okresie zimy 
uruchomić ciągnik w celu 
podładowania akumulato-
ra, przesmarowania silni-
ka oraz innych podzespo-
łów. Ciągnik z włączonym 
silnikiem warto zostawić 
na kilka chwil, aby się od-
powiednio nagrzał.

 � Przygotowanie maszyn upra-
wowych do zimy

Podstawowym zabiegiem, 
jakiemu trzeba poddać ma-
szyny uprawowe przed se-
zonem zimowym jest ich 
mycie. Istotne jest dokład-
ne wyczyszczenie przede 
wszystkim tych części, które 
się najbardziej brudzą pod-
czas pracy w tym lemieszy, 
zębów czy talerzy. Po do-
kładnym umyciu maszyn 
rolniczych koniecznie trzeba 
je jeszcze poddać dokładne-
mu przeglądowi techniczne-
mu. W przypadku niektó-
rych maszyn rolniczych 
warto jest w nich zdemon-
tować niektóre części jak np. 
łańcuchy czy paski klinowe. 
Elementy te warto jest prze-
chowywać oddzielnie w do-
datniej temperaturze i przy 
odpowiedniej wilgotności 
powietrza.

dr inż. Jacek Skudlarski
SGGW w Warszawie

 �Dla zdecydowanej większości maszyn zima to czas od-
poczynku. Czas poświęcony na przygotowanie maszyn 
na zimę zmniejszy ryzyko usterek podczas prac polowych 
w kolejnym sezonie

 �Najbardziej wskazane jest przechowywanie wszystkich 
maszyn rolniczych w pomieszczeniach zamkniętych lub 
przynajmniej na utwardzonych placach z zadaszeniem, tak 
żeby były chociaż chronione przed opadami atmosferycznymi

 �Obecne ciągniki rolnicze to drogie maszyny, dlatego należy 
dbać o nie przez cały rok. Warto więc poświęcić im więcej 
czasu w okresie przedzimowym
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Odpowiednie redlice to dobre wschody
Warunkiem osiągnięcia równomiernych wschodów roślin  
jest prawidłowe odłożenie materiału siewnego.  
Warto więc rozsądnie dobrać rodzaj redlic siewnych  
do warunków panujących na polu. 

Na jakość wysie-
wu nasion przez 
redlice składa się 
wiele czynników, 
od wykonania od-

powiedniego rowka siew-
nego, poprzez zachowanie 
równomiernej głębokości 
osadzenia ziaren, po właści-
we przykrycie ich warstwą 
gleby. Jednak warunki pa-
nujące na polach są skrajnie 
różne: od lekkich gleb piasz-
czystych po ciężkie mady 
czy lessy; od suchych i syp-
kich po mokre i kleiste; od 
czystej gleby pozostawionej 
po przejeździe pługa po ob-
fitujące w resztki pożniwne 
pola uprawiane w technolo-
giach uproszczonych. Nie da 
się znaleźć jednego rozwią-
zania, które dobrze poradzi 
sobie we wszystkich tych 
warunkach, dlatego produ-
cenci oferują szeroką gamę 
elementów roboczych, które 
należy wybierać w sposób 
świadomy. Przedstawiamy 

podstawowe rodzaje redlic 
siewnych.

 � Redlice stopkowe
Z uwagi na prostą kon-

strukcję, niegdyś cieszyły się 
sporą popularnością. Są lek-
kie, co jest zaletą w przypad-
ku zawieszanych siewników 
i agregatów uprawowo-siew-
nych współpracujących 
z niewielkimi ciągnikami, 
a ponadto wykonany przez 
nie rowek siewny ma za-
gęszczone dno, co sprzy-
ja podsiąkaniu wilgoci. Na 
tym jednak ich zalety się 
kończą. Przede wszystkim 
redlice stopkowe są podat-
ne na zapychanie resztami 
roślinnymi, co dyskwalifi-
kuje ich użycie w przypad-
ku uprawy uproszczonej. 
Nie najlepiej również za-
chowują głębokość robo-
czą, zwłaszcza w trudnych 
i zróżnicowanych warun-
kach glebowych. A z uwagi 
na dużą siłę tarcia pomię-
dzy elementami roboczymi 

a glebą dość szybko się zuży-
wają. Warto zatem zwrócić 
uwagę na obecność wymien-
nych ostrzy redlic, a podczas 
pracy zachowywać umiar-
kowaną prędkość roboczą.

 � Redlice jednotalerzowe
Tego typu elementy ro-

bocze to poniekąd rozwi-
nięcie redlic stopkowych. 
Występuje tu bowiem płoza 
wysiewająca, lecz jej pracę 
wspomaga zazwyczaj wy-
pukły, ukośnie zainstalowa-
ny talerz, który wykonuje 
rowek siewny. Po wewnętrz-
nej stronie talerzy znajdują 
się skrobaki lub specjalne, 
elastyczne tarcze czyszczą-
ce usytuowane mimośro-
dowo, które zapobiegają 
oblepianiu się elementów 
roboczych ziemią. Redlice 
jednotalerzowe mogą być 
także wyposażone w dodat-
kowe kółka kopiujące, które 
bardziej precyzyjnie utrzy-
mują głębokość wysiewu. 
Tego typu redlice znacznie 

lepiej radzą sobie z reszta-
mi pożniwnymi, co pozwa-
la na stosowanie siewnika 
w uprawie uproszczonej, 
a jednocześnie zachowują 
dość prostą budowę i niskie 
koszty eksploatacji.

 � Redlice dwutarczowe
W tym przypadku rowek 

siewny jest wykonywany za 
pomocą dwóch tarcz, po-
między które dostarczany 
jest materiał siewny. Ostry 
kąt ustawienia tarcz ułatwia 
zagłębianie się redlic w gle-
bie, co ułatwia pracę w trud-
nych warunkach glebowych. 
Mogą być zatem stosowane 
w różnych technologiach 
uprawy, także w siewie bez-
pośrednim oraz w mulcz. 
W przypadku doposaże-
nia redlic w kółka kopiu-
jące możliwe jest dodatko-
we zwiększenie ich nacisku 
na glebę przy zachowaniu 
odpowiedniej głębokości 
siewu. Kółka te pełnią rów-
nież funkcję elementów do-
gniatających pas siewny, co 
dodatkowo poprawia efekt 
podsiąkania wilgoci i przy-
spiesza wschody roślin.

Dwutarczowe redlice 
siewne to bez wątpienia 

najbardziej uniwersalne 
rozwiązanie, zapewniające 
wysoką jakość pracy w każ-
dych warunkach, a także po-
zwalające osiągnąć wysokie 
prędkości robocze. To nie-
wątpliwe atuty dla rol-
ników gospodaru-
jących w trudnych 
i zróżnicowa-
nych warunkach, 
a zwłaszcza dla 
usługodawców 
rolnych. Bar-
dziej skom-
plikowana konstrukcja, 
większa masa oraz wyż-
sza cena zakupu to man-
kamenty, które tracą na 
znaczeniu w przypadku 
najbardziej wymagających 
użytkowników.

 � Redlice zębowe
Z uwagi na rozwijające 

się alternatywne metody 
uprawy, warto wspomnieć 
o jeszcze jednym rodzaju re-
dlic siewnych – o redlicach 
zębowych. Siewniki w nie 
wyposażone przypominają 
nieco kultywator i są stoso-
wane w uprawie bezorkowej. 
Dzięki dużej sile nacisku na 
glebę dobrze zagłębiają się 
one w nieuprawianej glebie, 

a ogromne 
prześwity 
zapobie-

gają zapychaniu się reszt-
kami pożniwnymi. Zależnie 
od zastosowanych kształ-
tów redlic (gęsiostopki lub 
dłuta o różnej szerokości), 
uzyskuje się odpowiedni 
efekt spulchniania, mie-
szania lub podcinania, lecz 
ich elementem wspólnym 
jest pozostawienie czyste-
go rowka siewnego. Siewni-
ki zębowe przystosowane są 
do pracy nawet w najtrud-
niejszych warunkach, a wy-
soka prędkość robocza po-
zwala im na pracę na dużych 
powierzchniach.

wł

 � R e -
d l i c e 

dwutar-
czowe to 

najbardziej 
uniwersalne rozwią-

zanie, zalecane zwłaszcza na 
ciężkie gleby oraz do pracy 
w technologii bezorkowej

Już teraz zamów Kontrolę Pożniwną CLAAS.
Niech Twoja maszyna będzie przygotowana do następnych żniw. 

✔  Twoja maszyna jest szczegółowo sprawdzana przez specjalistów 
z serwisu.

✔  Wynik diagnozy jest dokumentowany cyfrowo.

✔  Otrzymasz precyzyjne zalecenia dotyczące napraw i konserwacji.

✔  Korzystasz z atrakcyjnych ofert zimowych na wymianę części, 
w tym części zużywalnych.

claas.pl

*   Skrzynka grillowa za 1 zł obowiązuje przy 
zakupie części na kwotę powyżej 10 000 zł 
netto. Oferta dostępna u Autoryzowanych 
Dealerów CLAAS biorących udział w akcji. 
Okres promocji od 1 września 2021 
do 28 lutego 2022.

Świętuj koniec żniw
i kontrolę pożniwną.

Prezent dla Ciebie i Twojej 
rodziny.  Skrzynka grillowa 
oraz rękawice za 1 zł
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Najważniejsze aspekty przy zakupie 
używanego ciągnika

Używane traktory z rynku wtórnego, krajowego czy też zagranicznego, to w wielu przypadkach bardzo rozsądne wyjście, 
zwłaszcza jeśli nie mamy możliwości zakupu nowej maszyny z dofinansowaniem z PROW-u lub nasze fundusze nie 
pozwalają na kupno bez tego typu dofinansowania. Jednakże rynek maszyn używanych niesie ze sobą mnóstwo  
różnego rodzaju pułapek. Z tego też względu podpowiemy krótko na co należy zwracać uwagę decydując się na zakup 
takiej maszyny.

Pierwszą rzeczą na 
jaką powinniśmy 
zwrócić uwagę de-
cydując się na zakup 
używanego ciągnika 

jest przede wszystkim dobre 
przygotowanie z naszej stro-
ny, czyli powinniśmy dokład-
nie wiedzieć, czego chcemy. 
Dlatego też warto maksy-
malnie zawęzić grono inte-
resujących nas modeli. Ko-
lejnym krokiem powinien 
być dokładny wywiad śro-
dowiskowy na temat mo-
delu, który chcemy kupić. 
Warto chociażby mieć świa-
domość nie tylko tego, jaka 
moc kryje się pod danym 
oznaczeniem modelu, ale też 
jak mógł być on wyposażo-
ny. Niestety, to wciąż duży 
problem, gdyż kupujący czę-
sto nie są świadomi, z czym 
wiąże się np. prawidłowa 

obsługa serwisowa wersji, 
którą wybrali. Pamiętajmy, 
że w każdym modelu ofe-
rowano przynajmniej kilka 
typów skrzyń biegów, które 
mogą znacząco różnić się nie 
tylko sposobem sterowania, 
ale przede wszystkim kosz-
tami obsługi, napraw i po-
datnością na uszkodzenia 
po określonym przebiegu. 
To samo dotyczy rozwiązań 
zastosowanych np. w zawie-
szeniu przedniej osi, ukła-
dzie hydraulicznym, ale pro-
blemy eksploatacyjne mogą 
nas zaskoczyć np. też z po-
wodu źle dobranych felg. 
Warto zasięgnąć informa-
cji od innych użytkowników, 
ale poszerzyć je o rozmowy 
z doświadczonymi mecha-
nikami – negatywna opinia 
jednego użytkownika jest 
subiektywna i czasami może 

być niewłaściwa z winy np. 
tego jednego bardzo wyeks-
ploatowanego egzemplarza 
albo nieumiejętnej czy nie-
prawidłowej eksploatacji.

Dużym wyzwaniem jest na 
pewno sprawdzenie stanu 
technicznego interesującej 
nas maszyny. W tym miej-
scu należy zaznaczyć, że ab-
solutnie nie należy tego robić 
samemu. Nawet jeśli sami 
posiadamy doświadczenie 
i wiedzę, możemy pod wpły-
wem emocji pominąć jakiś 
ważny element. Weryfika-
cję warto zacząć od silni-
ka i przekładni, czyli naj-
ważniejszych i najdroższych 
w ewentualnych naprawach 
zespołów. Należy przyjrzeć 
się jak wyglądają: rozruch, re-
akcja na dodanie gazu, kolor 
i intensywność spalin, kul-
tura pracy, drgania i hałasy. 

Z kolei weryfikując przekład-
nię trzeba sprawdzić każdą 
jej funkcjonalność (każdy za-
kres, bieg, półbieg), zwraca-
jąc uwagę na sposób prze-
łączania – zbyt agresywne 
zmiany biegów czy reakcja 
sprzęgła mogą oznaczać ko-
nieczność przeprowadzenia 
kalibracji, ale równie dobrze 
może być to efekt trwałego 
uszkodzenia jakiegoś ele-
mentu. Nie dajmy się rów-
nież nabrać, że coś jest łatwe 
w naprawie i tanim kosztem 
można to zrobić. Jeśli tak 
faktycznie jest, to zostało to 
już raczej naprawione, a jeśli 
miga jakaś kontrolka, to z re-
guły problem jest poważniej-
szy i bardzo kosztowny w na-
prawie, dlatego sprzedawca 
się do niego nie dotykał. Jeśli 
jednak wstępna weryfikacja 
wypadła pomyślnie, warto 

wówczas skorzystać jeszcze 
z serwisu ASO producenta 
danego modelu. Mechanicy 
z takich serwisów dysponu-
ją wiedzą i specjalistyczny-
mi narzędziami, dzięki któ-
rym możemy się dowiedzieć 
wielu rzeczy niewidocznych 
na pierwszy rzut oka. Wyda-
tek w tym przypadku dodat-
kowych kilkuset złotych nie 
powinien stanowić proble-
mu, zwłaszcza jeśli kupuje-
my traktor za kilkadziesiąt 
bądź kilkaset tysięcy złotych. 

Jeśli przebrnęliśmy już 
przez wszystkie kwestie 
techniczne, ostatnią rze-
czą, na którą musimy zwró-
cić uwagę jest weryfikacja 
dokumentów i stanu praw-
nego. Przede wszystkim 
należy sprawdzić, czy do-
kumenty, które otrzymamy 
od sprzedawcy pozwolą 

na rejestrację – zarówno 
w przypadku dokumentów 
maszyn sprowadzonych, 
jak i już zarejestrowanych 
w kraju. Trzeba koniecznie 
sprawdzić zgodność danych 
z dokumentów z danymi na 
tabliczce znamionowej i nu-
merami wybitymi na ramie. 
Warto na podstawie numeru  
VIN i kilku innych danych 
sprawdzić pojazd, chociaż-
by za pośrednictwem poli-
cji, czy np. nie jest kradzio-
ny. Przydatne informacje 
znajdziemy chociażby na 
stronie www.epuap.gov.pl 
(CEPIK). Historię pojazdu 
sprowadzonego z zagrani-
cy można również spraw-
dzić za pośrednictwem wy-
specjalizowanych firm, które 
za kwotę 200–300 zł zdobę-
dą o nim pełen pakiet infor-
macji, m.in. sprawdzą, czy 
nie istnieje w rejestrach po-
jazdów skradzionych. Warto 
również sprawdzić czy cią-
gnik nie widnieje w rejestrze 
zastawów sądowych.

Karol Wieteska

Ładowarki o dużej wydajności
Duży zasięg podnoszenia, znaczny 
udźwig oraz dobre właściwości 
terenowe to cechy, dla których 
rolnicy tak chętnie sięgają po kołowe 
ładowarki teleskopowe.

Ciągnik wyposażony 
w ładowacz czo-
łowy to efektyw-
ne i ekonomicz-
ne rozwiązanie 

w zakresie załadunku to-
warów w obrębie podwór-
ka czy na polu, lecz ma też 
swoje ograniczenia. Wyso-
kość podnoszenia kończy 
się zazwyczaj w okolicach 
4 m, zasięg wysięgnika jest 
niewielki, a spory promień 
skrętu daje o sobie znać pod-
czas manewrowania w cia-
snych przestrzeniach. Po-
nadto stateczność ciągnika 
z ładunkiem uniesionym na 
wysięgniku ładowacza nie 
jest najlepsza z uwagi na 
wahliwą przednią oś. Dla-
tego dla rolników wyma-
gających wysokiej wydaj-
ności załadunku znacznie 
lepszym rozwiązaniem oka-
zuje się kołowa ładowarka 
teleskopowa. Kołowa, czyli 
taka, której koła obu osi są 
skrętne (w odróżnieniu od 
ładowarek przegubowych, 
które również mogą być wy-
posażone w teleskopowy 

wysięgnik). Tego typu ma-
szyny doskonale wpisują się 
w warunki rolnictwa z kilku 
powodów.

 � Nie tylko wydajność
Doskonała manewrowość, 

wynikająca z możliwości 
skrętu wszystkich kół, oraz 
możliwość szybkiej zmiany 
kierunku i prędkości jazdy, 
w połączeniu z udźwigiem 
na poziomie zazwyczaj od 2 
do 4 t, a nawet więcej, daje 
ogromną wydajność pracy. 
Jednak niezastąpionym pa-
rametrem jest duży zasięg 
wysięgnika, który umożli-
wia załadunek lub układanie 
towaru na wysokość nawet 
do ok. 7 m. Takich parame-
trów nie jest w stanie osią-
gnąć żaden ładowacz czo-
łowy. A przy tym maszyna 
zachowuje się przewidywal-
nie i nie ma tak dużych ten-
dencji do przewracania się 
na bok z uwagi na sztywną 
przednią oś, a także szereg 
systemów wspomagających 
i ostrzegających operatora 
przed obaleniem.

Przy wyborze ładowarki 
do gospodarstwa warto jed-
nak pamiętać, że maksymal-
na ładowność maszyny jest 
dostępna tylko w pewnym 
zakresie pracy wysięgnika, 
w okolicach najmniejsze-
go możliwego wysunięcia 
wysięgnika. Wraz ze zwięk-
szaniem długości telesko-
pu, dopuszczalne obciążenie 
zmniejsza się. Warto zatem 
sięgnąć po schemat udźwigu, 
dostarczany przez producen-
ta – to z niego dowiemy się, 
jaką masę możemy unieść na 
daną wysokość, lub też w ja-
kiej odległości od przedniej 
osi możemy operować okre-
ślonym ładunkiem.

 � Układ napędowy
Ładowarki kołowe są wy-

posażane w jeden z trzech 
podstawowych typów prze-
kładni. Może to być napęd 
hydrostatyczny, klasyczna 
przekładnia mechaniczna 
lub powershift ze sprzęgłem 
hydrokinetycznym, lub też 
przekładnia bezstopniowa 
(CVT). Każdy z nich za-
chowuje się nieco inaczej, 
a jego wybór warto dokład-
nie przemyśleć, gdyż skutki 
niewłaściwej decyzji mogą 
być wyraźnie odczuwalne 
podczas eksploatacji.

Pierwszy z nich, napęd hy-
drostatyczny, to stosunkowo 
proste rozwiązanie, spotyka-
ne zazwyczaj w mniejszych 
modelach ładowarek. Skła-
da się z pompy hydraulicz-
nej, hydromotoru napędza-
jącego koła jezdne, a także 
rozdzielacza, który pozwala 
w szybki i płynny sposób re-
gulować prędkość i kierunek 
jazdy. Taka maszyna, z uwagi 
na prostą konstrukcję, cha-
rakteryzuje się umiarko-
waną ceną oraz pozwala na 
precyzyjne manewrowanie, 
co ma znaczenie zwłaszcza 
podczas przeładunku palet. 
Niestety, z uwagi na niższą 
sprawność tego typu napę-
du, osiąga niższą moc prze-
noszoną na koła, co daje się 
odczuć podczas prac w cięż-
kim terenie oraz w trans-
porcie, a przy większych 

prędkościach i znacznym 
obciążeniu może dochodzić 
do nadmiernego nagrzewa-
nia się oleju hydraulicznego.

Do pracy w ciężkich wa-
runkach oraz do jazdy po 
drogach, zwłaszcza z przy-
czepami, zdecydowanie bar-
dziej zalecane są ładowarki 
wyposażone w przekładnię 
mechaniczną. Sprzęgło hy-
drokinetyczne pozwala na 
zatrzymanie maszyny po-
przez naciśnięcie hamul-
ca nożnego, a po ruszeniu 
i zwiększeniu prędkości ob-
rotowej silnika uzyskuje się 
wysoką sprawność przenie-
sienia napędu. W przypadku 
klasycznej przekładni bieg 
wybiera się ręcznie za po-
mocą dźwigni. Z kolei prze-
kładnia powershift, w jaką 
mogą być wyposażone tego 
typu maszyny, pozwala na 

szybką zmianę przełożeń 
także podczas pracy. Maszy-
na tego typu po puszczeniu 
pedału hamulca samoczyn-
nie rusza, co wymaga pew-
nej wprawy w precyzyjnym 
operowaniu, jednak dosko-
nale spisuje się w pracach 
z dużym obciążeniem.

Rozwiązaniem idealnym 
może okazać się przekład-
nia bezstopniowa typu CVT, 
która pozwala na płynną re-
gulację prędkości jazdy, jed-
nak z zachowaniem wyso-
kiej sprawności przekazania 
napędu. Jest to napęd sto-
sunkowo drogi i rzadziej 
spotykany w rolniczych ła-
dowarkach, jednak warto 
rozważyć jego zastosowanie 
w przypadku maszyn wyko-
rzystywanych do różnorod-
nych prac.

wł

 �Duży udźwig oraz świetna manewrowość 
kołowych ładowarek teleskopowych przekła-
da się na wysoką wydajność pracy

 � Ładowarki kołowe doskonale wpisują się 
w trudne warunki terenowe występujące 
w rolnictwie
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Cargo-LIFT od Joskina
Przewożenie kontenerów, narzędzi lub materiałów jest nieuniknionym etapem podczas 
wykonywania wszelkich robót i wymaga użycia odpowiedniego sprzętu. Z myślą o tym 
zaprojektowano podwozie hakowe do kontenerów, Cargo-LIFT. Jest ono przeznaczone dla 
użytkowników poszukujących profesjonalnego rozwiązania w dobrej cenie umożliwiającego 
uzyskanie maksymalnej wydajności zarówno na drodze, jak i na polu. W tym celu konstrukcja 

tego pojazdu opiera się na doskonałym połączeniu solidnego haka do podnoszenia i szybkiego podwozia 
rolniczego. Całkowite zintegrowanie tych dwóch elementów pozwala uzyskać znacznie mniejszą wysokość 
załadunku niż w przypadku samochodu ciężarowego, a tym samym zapewnić większą stabilność i większą moc 
mniejszym kosztem.

Aby móc dostosować 
się do różnych po-
trzeb, pojazd Car-
go-LIFT występuje 
w kilku modelach. 

Jest on dostępny w wersji 
dwu- lub trzyosiowej, z siłą 
podnoszenia od 8 do 30 t. 
Dzięki temu idealnie nadaje 
się do kontenerów lub na-
rzędzi o długości wnoszą-
cej 3–7,45 m.

 � Zwarta konstrukcja zoptymali-
zowana w 100%

Niezależnie od mode-
lu sprzęt Cargo-LIFT ma 
zwartą i solidną konstruk-
cję, z europejską homolo-
gacją. Jest on wyposażony 
w przedni wysięgnik tele-
skopowy (oprócz modelu 
8 t, gdzie jest on przegu-
bowy) z przykręcanym ha-
kiem ze stali nieodkształ-
calnej w celu uzyskania 

większego kąta nachyle-
nia, a tym samym załadunku 
większej liczby kontenerów 
o różnych długościach. Kon-
tenery są blokowane za po-
mocą mocnych haków hy-
draulicznych działających 
od wewnątrz na zewnątrz.

Mając bardzo wąski stały 
dyszel, który zapewnia 
duży kąt skrętu i wyjątko-
wą zwrotność, podwozie 
Cargo-LIFT sprawdza się 
zarówno na drodze, jak i na 
polu. Dyszel jest wyposażo-
ny w zawieszenie oleopneu-
matyczne (opcja w mode-
lach 8, 12 i 14 t), które nie 
tylko zapewnia dużą ela-
styczność, ale także umoż-
liwia zmianę nachylenia 
ramy, co ma na celu zwięk-
szenie siły podnoszenia. 
W tym samym celu wszyst-
kie modele od 18 t wzwyż 
są standardowo wyposażone 

w siłownik wspomagają-
cy wywrót, który ułatwia 
i przyspiesza załadunek kon-
tenerów, zapewniając mak-
symalną wydajność.

Podwozie Cargo-LIFT jest 
bardzo łatwe w obsłudze, 
przy czym modele do 14 t 
są sterowane bezpośrednio 
z ciągnika (3 x dwukier.), 
a począwszy od 18 t mają 
pełne sterowanie elektrohy-
drauliczne ze sterownikiem 
w kabinie. Poza tym każda 
maszyna jest wyposażona 
w hydrauliczne zabezpiecze-
nie każdego ruchu haka, aby 
uniknąć jakichkolwiek błę-
dów podczas obsługi.

 � Narzędzie do najtrudniejszych 
zadań

Aby sprostać najcięż-
szym warunkom pracy, JO-
SKIN oferuje modele trzy-
osiowe (22 t i 30 t). Są one 

standardowo wyposażo-
ne w hydrauliczne zawie-
szenie osi, dwie osie skręt-
ne wymuszające (pierwsza 
i ostatnia oś) oraz pełną 
elektrohydrauliczną obsługę 
układu za pomocą systemu 

Load-Sensing. Model T30 
wyróżnia się również wąską 
ramą z kołami o średnicy 
600 mm, co umożliwia prze-
strzeganie limitu szerokości 
2,55 m, który jest wymaga-
ny w niektórych dziedzinach 

działalności. Ma on rów-
nież agregat hydrauliczny 
z pompą przemysłową, aby 
móc sprostać najtrudniej-
szym zadaniom.

Opr. ADA

Ładowarka burtowa za 30 tys. zł
Ładowarki burtowe zwane również skid-steerami, zostały wymyślone do zastosowań do robót ziemnych i budowlanych 
w budownictwie. Jednak szybko się przyjęło ich zastosowanie w gospodarstwach rolnych. Dzięki swojej zwrotności, która 
jest realizowana za pomocą prędkości kół lewych i prawych, tak jak w przypadku maszyn gąsienicowych, są nieocenioną 
pomocą w przestarzałych budynkach i oborach. Możliwość zawracania niemal w miejscu spowodowała, że wielu rolników 
chętnie wybiera te ładowarki zamiast np. ładowarek przegubowych. 

W budżecie za 
30 tys. zł bę-
dzie można 
kupić naj-
słynniejszą 

ładowarkę burtową jaką jest 
Bobcat, niestety będzie to 
najmniejsza z możliwych. 
Co więcej, w tym budżecie 
można kupić nawet nową 
ładowarkę tego typu, oczy-
wiście najmniejszą w swo-
jej klasie. Firma Tur Poland 
oferuje ładowarkę o masie 

795 kg o maksymalnym 
udźwigu 400 kg i mocy sil-
nika 14 km w cenie 27 500 zł  
netto. Oczywiście jest to 
ładowarka do bardzo ma-
łych gospodarstw. Wraca-
jąc do używanych maszyn, 
w przedstawionym budże-
cie można kupić większe ła-
dowarki, o masie 2,5 t, np. 
Mustang, Gehl. Przy zaku-
pie nie należy się bać ma-
szyn używanych. Ładowar-
ki burtowe są maszynami 

prostymi konstrukcyjnie. 
Najważniejszymi elemen-
tami ładowarki, nad któ-
rymi warto się skupić jest 
silnik i układ hydrauliczny, 
najczęściej w starszych ma-
szynach były to silniki diesla 
typu perkins lub benzyno-
we w mniejszych. Jednak 
warto wybierać silniki diesla, 
lepiej poradzą sobie przy 
cięższych pracach. Z kolei 
silniki benzynowe z więk-
szą łatwością będą odpalać 

w minusowych tempera-
turach. Jednak każdy rol-
nik jest przygotowany na 
obsługę silników diesla ze 
względu na to, że większość 
maszyn rolniczych posiada 
takie właśnie silniki. Jeśli 
chodzi o układ hydraulicz-
ny, to warto sprawdzić, czy 
działa poprawnie po roz-
grzaniu, a także sprawdzić 
pompę i rozdzielacze, które 
z reguły znajdują się pod sie-
dzeniem operatora. Nieco 
gorzej jest z napędami (są 
to dwa hydromotory, napę-
dzające koła przy pomocy 
przekładni łańcuchowych), 
bo te są obudowane i nie 
ma do nich dostępu. Jeżeli 
jednak po rozgrzaniu oleju 
maszyna ma siłę jechać tak 
jak na oleju zimnym, jest to 
dobry znak. Jeżeli ładowar-
ka ma opcję trybów jazdy 
„żółw/zając”, można spraw-
dzić, czy jest w stanie skrę-
cić w miejscu na luźnym 
gruncie w szybszym try-
bie. Z oporem, ale powin-
na dać sobie z tym radę. Aby 

uzyskać szczegółowe infor-
macje, należy podpiąć mier-
niki i sprawdzić ciśnienia 
na zimnej i rozgrzanej ma-
szynie i porównać z danymi 
fabrycznymi (tymi dyspo-
nują serwisy). Ważne rów-
nież by przy zakupie spraw-
dzić maszynę z większym 
ciężarem czy prawidłowo 
podnosi i jak się zachowu-
je cała konstrukcja. Ważne 
jest również sprawdzenie 
stanu układu elektryczne-
go. W maszynach w tym 
budżecie będzie więcej hy-
drauliki niż elektroniki, jed-
nak będą też elektrozawory 
i mogą się pojawiać proble-
my z cewką sterującą, co 
spowoduje, że funkcja zat-
nie się w pewnym momen-
cie, a to z kolei skutkuje tym, 
że będzie na stale włączo-
na lub wyłączona. Kolej-
nym aspektem, nad którym 
warto się skupić podczas za-
kupu są wymiary maszyny, 
wysokość podnoszenia. Na-
leży wymierzyć najmniej-
sze przestrzenie przejazdu 

w pomieszczeniach oraz 
wysokości, które są po-
trzebne do osiągnięcia, by 
potem sprawdzić przy za-
kupie czy ładowarka jest 
dostosowana do naszego 
gospodarstwa. Warto rów-
nież sprawdzić filtry w ma-
szynie, spytać sprzedawcę, 
kiedy były wymieniane oraz 
gdzie się znajdują. 

Ładowarki burtowe mogą 
być pomocne praktycznie 
w każdym gospodarstwie, 
szczególnie u hodowców 
zwierząt. Dobrze spraw-
dzą się w ciasnych obo-
rach starego typu, gdzie 
np. mogą stworzyć zupeł-
nie nową możliwość pozby-
cia się obornika lub zała-
dunku paszy. Oprócz tego 
mogą być wykorzystywane 
z oprzyrządowaniem opcjo-
nalnym, takim jak zamia-
tarka czy pług do odśnieża-
nia. Natomiast przy pracach 
typu załadunek balotów czy 
załadunek obornika do wy-
sokiego rozrzutnika, nie 
sprawdzają się ze względu 
na niską prędkość roboczą 
i niski wysięgnik. Dlatego są 
maszynami wyłącznie nie-
zastąpionymi w drobnych 
pracach w gospodarstwie. 

mgr inż. Michał Ośko

 � System hakowy. 

 � Cargo-LIFT jest przeznaczone dla użytkowników poszukujących profesjonalnego rozwiązania
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Rodzaje zawieszeń przyczep
Transport jest jednym z filarów prawidłowego funkcjonowania całej gałęzi rolnictwa. 
Sprawność funkcjonowania zarówno małych gospodarstw, jak i sporych przedsiębiorstw, 
w dużej mierze zależna jest od prawidłowego działania w zakresie przewozu płodów oraz 
dostarczania środków do produkcji. Mowa nie tylko o odpowiedniej logistyce planowania 
transportu, ale także o niezawodności technicznej sprzętu. Jeżeli chodzi o wyposażenie 

gospodarstw rolniczych, to obok ciągników, właśnie przyczepy najsilniej związane są z transportem w obrębie 
gospodarstwa. Zakup przyczepy (nowej czy używanej), może sprawić nie lada problem, ponieważ poza 
ładownością istnieje jeszcze wiele aspektów, na które należy zwracać szczególną uwagę.

Jednym z elementów, 
któremu można się 
przyjrzeć bliżej, jest 
zastosowany w przy-
czepie rodzaj zawie-

szenia. Poniekąd sama 
nazwa wskazuje, ale nale-
ży sobie uściślić, że zawie-
szenie odnosi się do sposobu 
połączenia elementów jezd-
nych (kół) przyczepy z jej 
resztą. Jest to duże uprosz-
czenie, jednak wystarcza-
jące, aby jasno określić, iż 
nie chodzi o układy jezdne 
i inne tego typu elementy.

Prawdopodobnie najbar-
dziej popularnym rodzajem 
zawieszenia w przyczepach 
rolniczych jest rozwiąza-
nie wykorzystujące reso-
ry. Ta prosta konstrukcja, 
w świecie szeroko rozumia-
nej motoryzacji raczej ode-
szła już do lamusa, jednak 
jeśli mowa o przyczepach 
rolniczych to uniwersal-
ność i prostota resorów są 
bez wątpienia wielkim plu-
sem. W skrócie można po-
wiedzieć, że resory to pła-
skie elementy sprężynujące, 

które mają za zadanie amor-
tyzować wstrząsy powodo-
wane przez np. nierówne 
podłoże. W przypadku re-
sorów warto wspomnieć 
o głównym ich podziale, 
mianowicie resory pióro-
we i paraboliczne. Pokrót-
ce – resor piórowy składa 
się z kilku piór (płaskow-
ników). Stykają się one ze 
sobą i dzięki temu tworzą 
bardziej miękką lub tward-
szą konstrukcję. Resor para-
boliczny zaś, może składać 
się z jednego elementu, lecz 
konstrukcja takiego „pła-
skownika” jest inna niż 
w przypadku piór, ponieważ 
jest on grubszy na środku 
w stosunku do jego końców. 
Takie rozwiązanie pozwa-
la utrzymać wytrzymałość 
i elastyczność. Plusy takiego 
rozwiązania to wspomnia-
na prostota i uniwersalność 
i właśnie ta uniwersalność 
zdaje się być również swego 
rodzaju minusem. W szcze-
gólności w przypadku du-
żych objętości, resory mogą 
wydawać się zbyt twarde 

podczas przewożenia lekkie-
go ładunku. Należy też pa-
miętać o regularnym spraw-
dzaniu stanu technicznego 
wszystkich elementów. 

Biorąc pod uwagę to, że 
przyczepy rolnicze są do-
stępne np. z osią skrętną lub 
typu tandem, trzeba też za-
chowywać czujność, czyta-
jąc specyfikację podawaną 
przez producenta. Zdarza 
się bowiem, że zawiesze-
nie typu tandem, czy boogie, 
w gruncie rzeczy mówi nam 
o rodzaju i sposobie wyko-
rzystania resorów, finalnie 
nie wpływając na sposób 
prowadzenia.

Nowoczesnym, bardziej 
zaawansowanym rodzajem 
zawieszania, są konstrukcje 
wykorzystujące układy hy-
drauliczne i pneumatyczne. 
Różnica tych układów jest 
oczywista, jednak w przy-
padku wykorzystania ich do 
zawieszenia, można oma-
wiać je wspólnie. General-
nie można mówić o dwóch 
kierunkach wykorzystania 
różnej maści siłowników 

i amortyzatorów hydrau-
licznych, pneumatycznych 
czy hydropneumatycznych. 
Z jednej strony mówimy 
o amortyzatorach tłumią-
cych drgania, z drugiej na-
tomiast, chodzi o układy 
ukierunkowane na stabiliza-
cję w zależności na przykład 
od aktualnej ilości ładunku 
przyczepy. Bez wątpienia 
możliwość dostosowania 
„twardości” zawieszenia do 
aktualnego ciężaru przycze-
py to wielki plus, natomiast 
wiąże się to bezpośrednio 
z ceną przyczep wyposażo-
nych w takie udogodnienia. 
Dla niektórych, minusowym 
aspektem jest uzależnie-
nie prawidłowego systemu 
amortyzacji od nienagannej 
pracy układu hydrauliczne-
go i pneumatycznego.

Wychodząc trochę poza 
samo rolnictwo, to w świe-
cie przyczep z powodze-
niem stosowane są zawie-
szenia wykorzystujące np. 
wahacz ze sprężyną i amor-
tyzatorem, czy chociażby 
niemal nieamortyzowane 

układy jedynie wyposażo-
ne w elastomery. 

Warto poszerzać wiedzę 
na temat tak prozaiczny, 
jakim może się wydawać 
zawieszenie przyczepy, po-
nieważ dążenie do jak naj-
bardziej efektywnego go-
spodarowania jest niejako 

obowiązkiem rozwijające-
go się producenta rolnego. 
Bywa, że stosunkowo nie-
wielkim kosztem, będziemy 
mogli unowocześnić posia-
dane do tej pory przycze-
py, bez potrzeby wymiany 
sprzętu.

mgr inż. Józef Woś

Jaki siewnik wybrać
Siewnik mechaniczny czy 
pneumatyczny – to częsty dylemat 
rolników planujących inwestycje do 
swojego gospodarstwa. Przyjrzyjmy 
się wadom i zaletom obu konstrukcji.

Choć pneumatyczne 
agregaty uprawo-
wo-siewne kojarzą 
się z tymi bardziej 
zaawansowany-

mi i nowoczesnymi, to ich 
mechaniczne odpowiedniki 
wcale nie muszą ustępować 
pod względem jakości pracy. 
Wręcz większość zestawów 
o szerokości roboczej do  
3 m, pracujących w małych 
i średnich gospodarstwach 
w standardowych warun-
kach, to maszyny oparte na 
mechanicznym wysiewie 
nasion. Siewniki mecha-
niczne dominują w przy-
padku dużych gospodarstw, 
dysponujących mocnymi 
ciągnikami, które są w sta-
nie sprostać wymaganiom 
4-metrowych i szerszych 
maszyn. Z czego to wyni-
ka oraz czym charaktery-
zują się wspomniane dwa 
typy siewników zbożowych?

 � Różne koncepcje transportu 
nasion

W przypadku siewników 
rzędowych, czyli tych słu-
żących do wysiewu m.in. 
nasion zbóż, pojęcie „me-
chaniczny” lub „pneuma-
tyczny” nie tyczy się spo-
sobu dozowania nasion, 
jak w przypadku siewni-
ków punktowych, a jedy-
nie ich transportu. Układ 
dozowania zazwyczaj jest 
w obu przypadkach podob-
ny i opiera się na działaniu 
rolek dozujących (w przy-
padku siewników mecha-
nicznych tylu, ile jest rzę-
dów, a w pneumatycznych 
często jednej dużej oraz roz-
dzielacza pneumatyczne-
go). Jednak z uwagi na od-
mienny sposób transportu 
nasion, jego usytuowanie 
jest w obu przypadkach 
inne. W przypadku siewni-
ków mechanicznych, gdzie 

materiał siewny jest przeno-
szony do redlic grawitacyj-
nie, system dozowania na-
sion każdego z rzędów musi 
znajdować się bezpośrednio 
nad odpowiednią redlicą. 
Jest to proste rozwiązanie, 
jednak obarczone pewnymi 
ograniczeniami w konstruk-
cji całej maszyny. Oznacza 
to, że zbiornik ziarna musi 
znajdować się z tyłu agrega-
tu, co w konsekwencji od-
dala środek ciężkości całej 
maszyny od trójpunktowe-
go układu zawieszenia i po-
woduje znaczne odciążenie 
przedniej osi traktora oraz 
zwiększa zapotrzebowanie 
na udźwig tylnego TUZ-u.

 � Odmienna konstrukcja maszyn
Inaczej jest w przypad-

ku siewników pneumatycz-
nych, gdzie materiał siewny 
wydostający się z jednego 
dużego zespołu dozują-
cego przenoszony jest do 
rozdzielacza, a następnie 
do redlic pneumatycznie. 
Konstruktorzy tych maszyn 
mogą w znacznie bardziej 
elastyczny sposób rozłożyć 

ciężar maszyny, przesuwa-
jąc zbiornik do przodu, bli-
żej ciągnika, a także zwięk-
szając jego pojemność.

Pneumatyczny transport 
nasion pozwala konstru-
ować maszyny nie tylko 
o lepszym rozkładzie masy, 
ale także o większej szero-
kości roboczej, z możli-
wością łatwego składania 
do pozycji transportowej. 
Oczywiście istnieją siewni-
ki mechaniczne o szerokości  
4 m i większej, jednak wyje-
chanie z nimi na drogę pu-
bliczną wymaga skompliko-
wanego procesu składania 
lub zawieszania na specjal-
nym podwoziu jezdnym. 
W przypadku siewników 
pneumatycznych zbiornik 
nasienny jest zlokalizowa-
ny w centralnym punkcie, 
a całą szerokość roboczą 
pokrywają jedynie rozkła-
dane sekcje robocze, które 
w łatwy sposób się składają.

 � Za i przeciw
Największą zagwozdkę 

mogą mieć rolnicy przy-
mierzający się do zakupu 

siewnika zbożowego o sze-
rokości 3 m, gdyż w tym 
segmencie dobrze się mają 
zarówno konstrukcje pneu-
matyczne, jak i mechanicz-
ne. Te pierwsze są droższe 
i bardziej skomplikowane, 
ale też bardziej kompak-
towe. Z czasem wymaga-
ją bardziej zaawansowanej 
i kosztownej obsługi, gdyż 
należy zadbać o prawidło-
we utrzymywanie ciśnienia 
powietrza w układzie oraz 
jego szczelność. Uwagi wy-
maga zwłaszcza łożyskowa-
nie oraz napęd wentylatora, 
a także przewody powietrz-
ne i rozdzielacz. Siewniki 
pneumatyczne mają też lep-
szy rozkład masy i większy 
zbiornik ziarna, a także, co 
ważne, zwężający się ku do-
łowi, dzięki czemu możliwe 
jest wysianie całego mate-
riału siewnego do końca, 

na całej szerokości robo-
czej jednocześnie. W przy-
padku siewników mecha-
nicznych konieczna jest 
kontrola rozłożenia nasion 
w skrzyni w celu uniknię-
cia powstawania niedosia-
nych pasów, kiedy mate-
riału siewnego w zbiorniku 
jest niewiele. Będąc przy 
kształcie zbiornika, warto 
wspomnieć także o zazwy-
czaj wyższej krawędzi za-
ładunku siewników pneu-
matycznych, co utrudnia 
jego załadunek ręczny, ale 
także o bardziej regularnym 
kształcie, który ułatwia zała-
dunek zbiornika bezpośred-
nio z big bagów. Siewniki 
pneumatyczne zatem lepiej 
wkomponowują się w cykl 
produkcyjny ograniczają-
cy pracę fizyczną na rzecz 
załadunku mechanicznego.

wł

 � Zawieszenie wyposażone w resory

 � Zaawansowany układ wykorzystujący układ hydrauliczny

 �Układ jezdny typu tandem

 � Konstrukcja siewników pneumatycznych pozwala na 
wygodne składanie sekcji siewnej do pozycji transportowej
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PRIMOPRIMO
Rozsiewacz nawozówRozsiewacz nawozów

CAMPOCAMPO
OpryskiwaczOpryskiwacz

• Gama rozsiewaczy od 150l do 3200l
• Innowacyjny system Twin Shutter, dwie 
   niezależne zasówy: ON/OFF oraz regulacji dawki
• System wydajnych mieszadeł Vibro
• Najwyższe przepływy nawozu nawet do 640Kg/min
• Precyzyjne rozwizania ISOBUS z automatyczną 
   kontrolą sekcji i zmiennym dawkowaniem

• Szeroka gama opryskiwaczy o pojemnościach od 200l do 
   6500l
• Gama nowoczesnych belek w zakresie od 12m do 36m
• Precyzyjne systemy kontroli sekcji GPS oraz ISOBUS
• Oryskiwacze zawieszane i ciągane 
• Opryskiwacze z rękawem powietrznym PSP
• Gama oryskiwaczy specjalistycznych: szkółkarskie, 
   turbinowe, sadownicze oraz 2 i 3 rzędowe do winnic 

Finansowanie fabryczneFinansowanie fabryczne
ISOTRONIC NOWOŚĆISOTRONIC NOWOŚĆ

Finansowanie fabryczneFinansowanie fabryczne
Promocja na modele z Promocja na modele z 

rękawem PSPrękawem PSP

MASCHIO – GASPARDO POLAND SP. Z O.O.
ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń

Kontakt: +48 607 115 773

różnych narzędzi biernych, 
do których zalicza się: głębo-
sze, grubery, spulchniacze, 
brony talerzowe, jak maszy-
ny aktywne (brony rotacyj-
ne, brony wahadłowe, wi-
bracyjne, kombinacja bron 
z narzędziami biernymi).

W uprawie bezpłużnej 
uprawiana może być cała 
powierzchnia pola lub jej 
część (pasy). Ten drugi sys-
tem jest określany mianem 
uprawy pasowej. Jedną z od-
mian uprawy bez pługa jest 
uprawa konserwująca. Jest 
ona sposobem uprawy roli 
z wykonaniem mulczowa-
nia. W tym systemie ma 
miejsce wymieszanie prze-
marzniętego mulczu (mię-
dzyplonów jakimi mogą być 
facelia, gorczyca, rzodkiew) 
z rolą za pomocą kultywato-
rów bądź bron talerzowych. 

Innym rodzajem uprawy 
bezorkowej jest siew bezpo-
średni. W tej technice upra-
wy następuje umieszczenie 
nasion na dnie rowka siew-
nego w nieuprawioną glebę. 
Sama uprawa roli ogranicza 
się jedynie do spulchnienia 
bruzdki siewnej.

Systemy uprawy bezpłuż-
nej zyskują na popularności, 
pomimo że uprawa z uży-
ciem pługa nadal dominu-
je z w rolnictwie. Za ich 

stosowaniem przemawia 
szereg zalet dotyczących za-
równo ich wpływu na wła-
ściwości gleby, jak i kosz-
tów uprawy. Uprawa bez 
pługa jest wpisana w kon-
cepcję Europejskiego Zie-
lonego Ładu, który zakłada 
redukcję emisji CO2. Wiąże 
się to z faktem, że odwraca-
nie gleby za pomocą pługa 
prowadzi do przyspieszenia 
procesu mineralizacji oraz 
obniżenia zawartości ma-
terii organicznej i próch-
nicy w glebie. Warto mieć 
na uwadze, że gleba po oce-
anach jest drugim najwięk-
szym pochłaniaczem oraz 
„magazynem” dwutlenku 
węgla. Każda dodatkowa 
tona próchnicy umożliwia 
związanie ok. 1,6 tony CO2. 
Stąd też uprawa bez pługa 
jest promowana w Europie 
ze względu na możliwość 
znacznego zmniejszenia za-
nieczyszczenia powietrza 
poprzez obniżenie emisji 
dwutlenku węgla.

 � Uprawa bezorkowa odpo-
wiedzią na zmiany klimatyczne 
i degradację gleb

W ostatnich dekadach 
mają miejsce zmiany klima-
tyczne, którym towarzyszą 
takie zjawiska, jak: wzrost 
średnich temperatur, więk-
sza częstotliwość ekstremal-
nych zjawisk pogodowych, 

wzrost liczby dni upal-
nych i spadek liczby dni 
mroźnych, krótsze okresy 
z okrywą śnieżną, jak rów-
nież wzrost emisji dwutlen-
ku węgla. Skutkiem zmian 
klimatycznych jest wydłuże-
nie okresu wegetacyjnego, 
wzrost ewapotranspiracji, 
a tym samym wyższe zapo-
trzebowanie na wodę, wy-
dłużenie sezonu aktywności 
agrofagów, jak i pojawienie 
się agrofagów z cieplejszych 
regionów Europy. Zmiany 
klimatyczne wraz z działal-
nością człowieka uprawia-
jącego glebę w klasycznych 
technologiach przekłada-
ją się na negatywne skut-
ki dla gleby. Jedną z nieko-
rzystnych zmian jest ubytek 
próchnicy w glebie oraz jej 
nadmierne zagęszczenie. 
Do kolejnych niekorzyst-
nych zjawisk należy pogor-
szenie gospodarki wodnej 
oraz erozja wodna i wietrz-
na, co też przekłada się na 
ubytek materii organicznej. 
Zdegradowana gleba po-
ciąga za sobą konieczność 
zwiększenia intensywności 
uprawy, co pogłębia błędne 
koło w uprawie. Pogorsze-
nie warunków glebowych 
negatywnie przekłada się 
na skutki dla roślin. Przede 
wszystkim jest to gorszy 
rozwój korzeni wynikają-
cy z nadmiernej zwięzłości 

gleby, niedotlenienia czy 
suszy glebowej. To rów-
nież trudności w pobiera-
niu składników pokarmo-
wych przez rośliny. Efektem 
końcowym jest spadek plo-
nów i pogorszenie opłacal-
ności produkcji. 

Jednoczesnej intensyw-
ności uprawy gleby rów-
nież w Polsce towarzyszy 
uproszczenie zmianowania 
i nawożenia. Odpowiedzią 
na ten stan jest ogranicze-
nie uprawy mechanicznej, 
ciągłe okrycie gleby i róż-
norodność biologiczna. 
Korzystnym początkiem 
zmian może być rezygna-
cja z uprawy orkowej i wdro-
żenie uprawy bezorkowej, 
a szczególnie uprawy kon-
serwującej. Jednakże wdro-
żenie uprawy bezorkowej 
wiąże się z nowymi wyzwa-
niami, jak np. odpowied-
nim zarządzaniem ściółką 
(równomierne rozprowa-
dzenie słomy) i stosowa-
niem międzyplonów, które 
w tym systemie uprawy od-
grywają istotne znaczenie. 
Innym wyzwaniem dla rol-
ników decydujących się na 
ten typ uprawy jest poja-
wienie się (aczkolwiek nie-
koniecznie) nowych gatun-
ków chwastów i szkodników. 

Uprawa bezorkowa wy-
maga zastosowania sprzę-
tu o innych rozwiązaniach 
konstrukcyjnych, który do 
tanich nie należy. Niemniej 
wielu naukowców – bada-
czy technologii bezorko-
wych, podkreśla celowość 
jej zastosowania, szczegól-
nie w wielkoobszarowych 
gospodarstwach towaro-
wych. W niniejszej publi-
kacji wykorzystaliśmy spo-
strzeżenia i opinie dotyczące 
technologii bezorkowych 

Z pługiem czy bez?  
Wady i zalety uprawy płużnej oraz uproszczonej
Dokończenie ze str.1

 � Jak na razie uprawa płużna jest dominującym sposobem przygotowania gleby do siewu 
roślin 

 � Powierzchnia pól nieuprawianych pługiem rośnie z każdym rokiem i zdobywa coraz to 
nowych zwolenników

Dokończenie na str. 22

 � Zmniejszenie intensywno-
ści uprawy powoduje spo-
wolnienie procesu rozkładu 
materii organicznej oraz 
ograniczenie wydzielania 
CO2 do atmosfery



Październik/Listopad 2021 ( nr 176)Strona 22 Technika - Wiadomości Rolnicze Polska

powstałe w wyniku badań 
jak i przeglądu doniesień 
literaturowych dokonanych 
przez takich badaczy, jak: 
dr hab. Tomasz Piechota 
(Katedra Agronomii Uni-
wersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu), dr hab. inż. 
Tomasz Piskier (profesor 
Politechniki Koszalińskiej, 
Kierownik Katedry Agro-
biotechnologii), prof. dr hab. 
inż. Dariusz Jaskulski (Poli-
technika Bydgoska) oraz dr 
hab. Janusz Smagacz (In-
stytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – Pań-
stwowy Instytut Badawczy 
w Puławach), zawarte w pu-
blikacjach naukowych ich 
autorstwa. 

 � System uprawy a właściwości 
gleby

System uprawy roli kształ-
tuje stosunki powietrzno-
-wodne w glebie. Jak wy-
kazują badania naukowe 
intensywna uprawa powo-
duje wzrost powietrza w gle-
bie, co prowadzi do spala-
nia próchnicy. Największe 
ryzyko utraty próchnicy ma 
miejsce w przypadku upra-
wy płużnej. Do tego stanu 
przyczynia się również in-
tensywne mieszanie gleby 
jak również zwiększona 
erozja powietrzna i wodna 
gleby. 

Badania naukowe potwier-
dzają, że uprawa bezorkowa, 
a zwłaszcza uprawa konser-
wująca jak i siew bezpośred-
ni, przyczyniają się do pod-
wyższenia zawartości węgla 
organicznego, azotu ogól-
nego, przyswajal nych form 
fosforu, potasu i magnezu 
w powierzchniowej war-
stwie gleby. Dzięki intensyfi-
kacji działalności mikroflory 

glebowej znaczna ilość azotu 
jest wiązana w formach or-
ganicznych, co obniża ilość 
azotanów wypłukiwanych 
do wód grun towych i po-
wierzchniowych. Stąd też 
dłuższe stosowanie uprawy 
bezorkowej, a szczególnie 
konserwującej nie wyma-
ga aplikowania wyższych 
dawek nawożenia azoto-
wego. Natomiast jeśli cho-
dzi o zawartość próchnicy, 
przyswajalnego fosforu, po-
tasu, jak i magnezu na głę-
bokości 15–30 cm, wyższe 
wartości występują w upra-
wie płużnej. 

Badania naukowe w więk-
szości przypadków nie po-
twierdzają poglądu, że re-
zygnacja z orki wpływa na 
nadmierne zagęszczenie roli 
i pogorszenie jej właściwo-
ści fizycznych. Wręcz prze-
ciwnie. Jak wynika z badań, 
gęstość gleby na polach, na 
których od wielu lat stoso-
wano uprawę bezorkową, 
nie ulega znacznym zmia-
nom. Zwiększenie gęstości 
i zwięzłości oraz obniżenie 
wilgotności gleby w war-
stwie 0–30 cm stwierdzo-
no natomiast w badaniach 
nad uprawą żyta ozimego, 
gdzie przedplonem był wie-
loletni odłóg.

Wyniki wieloletnich badań 
wskazują, że stosowanie sys-
temów bezorkowych przy-
czynia się do wzrostu za-
wartości glebowej materii 
organicznej (próchnicy); 
wskazują również na wzrost 
intensywności życia biolo-
gicznego, zwłaszcza popu-
lacji dżdżownic. Korzyst-
ny wpływ dżdżownic to nie 
tylko odprowadzanie nad-
miaru wody z gleby i jej na-
powietrzanie, ale także po-
prawa innych fizycznych jej 
właściwości. Ponadto, jak 
wynika z badań, w dłuższym 
okresie stosowania uprawy 
bezorkowej, zwiększa się re-
tencja wodna jak również 
zmniejsza zlewność i skłon-
ność gleby do zaskorupia-
nia się.

 � Zdrowotność roślin i ich 
zachwaszczenie w zależności od 
systemu uprawy

Rodzaj systemu uprawy 
wpływa na liczebność oraz 
występowanie niektórych 
agrofagów (np. chorób grzy-
bowych), czego dowodzą 
badania naukowe. Jednak-
że, jak wynika z doniesień 
literaturowych dotyczą-
cych badań nad wpływem 
uprawy bezorkowej stoso-
wanej w zmianowaniu na 

występowanie chorób grzy-
bowych, badania są niejed-
noznaczne. W niektórych 
badaniach w uprawie bez-
orkowej stwierdzono naj-
większą liczebność promie-
niowców oraz najwyższy ich 
stopień rozwoju. Natomiast 
w uprawie orkowej zaob-
serwowano największą li-
czebność bakterii i grzybów. 
Choroby grzybowe w upra-
wie bezorkowej nasilają się 
w pierwszych 2–4 latach, 
głównie w zbożach upra-
wianych w monokulturze. 
Niemniej istotny wpływ na 
rozwój chorób ma rodzaj 
przedplonu. 

Badania zarówno polskie, 
jak i zagraniczne przeprowa-
dzone w latach 90. ubiegłe-
go wieku wykazały wzrost 
zachwaszczenia planta-
cji uprawianych w syste-
mie bezorkowym. Jednak-
że badania przeprowadzone 
w późniejszych okresach 
wykazały, że prawidłowo 
prowadzone zmianowa-
nie roślin w połączeniu ze 
zróżnicowanymi zabiegami 
uprawowymi, sprzyja utrzy-
maniu zachwaszczenia na 
względnie niskim poziomie.

 � Plonowanie roślin zależnie od 
systemu uprawy

Jak wykazuje większość 
wyników badań, wyższe 
plony roślin uzyskiwane są 
w systemie płużnym. Jed-
nakże wiele badań wykazuje 
niejednorodną reakcję plo-
notwórczą roślin na stoso-
wanie uprawy bezorkowej. 
Mianowicie, w niektórych 
latach lepiej plonują rośliny 
po uprawie bezorkowej lub 
siewie bezpośrednim niż po 
orce. Niektórzy badacze stan 
ten wyjaśniają wystąpieniem 

niekorzystnego przebiegu 
pogody, bowiem w sprzyja-
jących warunkach pogodo-
wych wspomniane obniżki 
plonu w uprawie bezorkowej 
w porównaniu do płużnej są 
nieznaczne. Istotne znacze-
nie odgrywa także dobór sto-
sowanych narzędzi uprawo-
wych oraz związana z tym 
precyzja uprawy i siewu.

 � Aspekty ekonomiczne uprawy 
płużnej i bezorkowej

Orkę cechuje duża pra-
cochłonność oraz znacz-
ne zapotrzebowanie czasu 
i energii, co wynika z faktu, 
że w uprawie z wykorzysta-
niem pługa po wykonanej 
orce konieczne jest wyko-
nanie zabiegów doprawia-
jących (bronowanie, kulty-
watorowanie, wałowanie 
itp.). Zastosowanie uprawy 
bezorkowej, co potwierdza-
ją badania naukowe, umoż-
liwia redukcję zużycia pali-
wa nawet o 70%. Redukcja 
kosztów produkcji w tech-
nologii bez pługa może się-
gać nawet 35%.

 � Uprawa bezorkowa ma także 
wady

Pomimo tego, że upra-
wy bezorkowe są tańsze 
i pozwalają na zatrzyma-
nie wody w glebie, nie są 
pozbawione wad. Przede 
wszystkim w uprawie bez 
pługa niezbędny jest sprzęt, 
który cechują stosunkowo 
wysokie ceny. Zatem takie 
zestawy mogą być opłacal-
ne dla gospodarstw o więk-
szym areale. 

Uprawę bezorkową cechu-
je podwyższone ryzyko po-
rażenia przede wszystkim 
chorobami powodowany-
mi przez grzyby, zwłaszcza 

kiedy resztki pożniwne znaj-
dują się blisko roślin upra-
wianych. W uprawie bez 
pługa istnieje ryzyko rozwo-
ju szkodników glebowych, 
w tym pędraków, drutow-
ców, rolnic i innych. Ponadto 
larwy tych szkodników, po-
dobnie jaki rośliny, też ko-
rzystają z wilgoci w glebie 
i chętnie skorzystają z tego, 
co zostanie na polu wysia-
ne. Po przejeździe pługiem 
za odkładaną skibą pojawia 
się stado ptaków, które wy-
dziobują szkodniki.

Odwrócenie gleby i przy-
oranie resztek pożniwnych 
za pomocą pługa zmniejsza 
zagrożenia związane z za-
chwaszczeniem jak i czyn-
nikami chorobotwórczymi. 
Orka umożliwia równo-
mierne wzbogacenie gleby 
w próchnicę, wapń i skład-
niki pokarmowe. Ponad-
to pług umożliwia zaoranie 
chwastów i osypanego ziar-
na zbóż, a także dokładne 
przykrycie międzyplonów 
oraz resztek pożniwnych. 

Uprawiać z pługiem czy 
bez? Odpowiedź na to py-
tanie nie jest jednoznaczna. 
Zarówno orka, jak i upra-
wa bezpłużna mają swoje 
wady i zalety. Ponadto efek-
ty tych upraw uzależnione 
są od warunków gospodar-
stwa. Decydując się na upra-
wę bezpłużną może warto 
„dla próby” zastosować ją 
na części pola, by po czasie, 
po uzyskaniu pozytywnych 
rezultatów, wprowadzić ten 
system uprawy na większym 
areale bądź nawet w całym 
gospodarstwie. 

dr inż. Jacek Skudlarski
SGGW w Warszawie

Dokończenie ze str. 21

 �W uprawie bezorkowej resztki pożniwne znajdują się 
głównie w warstwach powierzchniowych gleby

 �Uprawa bezorkowa w porównaniu z uprawą płużną różni się doborem maszyn, głębo-
kością ich pracy oraz ilością wykonywanych zabiegów

 �W niektórych latach rośliny plonują lepiej po uprawie bezorkowej lub siewie bezpośred-
nim niż po orce

 �W technologii uprawy bezorkowej zastosowanie znajdują ciężkie kultywatory uprawowe 
pracujące na głębokości 20–22 cm 

 � Integralną częścią w uprawie bezorkowej jest wysiew poplonów 
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Reklama

Podniesienie mocy 
ciągnika rolniczego
Często okazuje się, że posiadany przez nas traktor dysponuje zbyt małą mocą 
w stosunku do naszych potrzeb. Czy w takim przypadku musimy go zmieniać 
na większy model? Niekoniecznie – wyjściem może być zwiększenie mocy przez 
wyspecjalizowaną firmę, która profesjonalnie może tę moc zwiększyć.

Firm oferujących 
zwiększanie mocy 
jest na rynku bar-
dzo dużo, jednak nie 
każda da nam pełną 

gwarancję na swoje usłu-
gi. Jedną z firm, która bie-
rze odpowiedzialność za 
swoją pracę jest na pewno 
AgroEcoPower, która ofe-
ruje m.in. 2 lata gwaran-
cji na urządzenie sterują-
ce i oprogramowanie oraz 
dożywotnią gwarancję na 
przywrócenie oprogramo-
wania w przypadku jego 
utraty np. przez ponowne 
wgranie aktualizacji w ser-
wisie. Ponadto korzystając 
z jej usług mamy możliwość 
uzyskania bezpłatnego mie-
sięcznego okresu próbnego, 
aby dokładnie przetestować 
maszynę pod względem do-
datkowej mocy. Jeśli będzie-
my niezadowoleni z mo-
dyfikacji to wówczas bez 

jakichkolwiek kosztów zo-
staną przywrócone usta-
wienia fabryczne.

Jak zatem wygląda proces 
modyfikacji? Pierwszą rze-
czą jest określenie wyma-
gań klienta czyli technicy 
firmy przyjeżdżają do klien-
ta i uzgadniają z nim jego 
wymagania i oczekiwania 
wedle możliwości maszyny. 
Następnie zostaje wykonana 
diagnostyka, pomiar mocy 
i kopia zapasowa pierwot-
nego oprogramowania na 
potrzeby ewentualnej ada-
ptacji jednostki do orygi-
nalnych ustawień. Kolejnym 
krokiem jest przygotowa-
nie nowego, indywidual-
nego programu dla danej 
jednostki na podstawie ory-
ginalnego i ponowne za-
pisanie w jednostce steru-
jącej. Ostatnią czynnością 
jest ponowne zdiagnozo-
wanie maszyny i pomiar 

mocy. Całość wieńczy jazda 
próbna i wystawienie karty 
gwarancyjnej z parametra-
mi maszyny. 

Warto również bliżej 
przyjrzeć się temu co zysku-
jemy na skutek modyfikacji. 
Najważniejszą sprawą jest 
optymalizacja charaktery-
styki parametrów wtryski-
wania, stosunku powietrza 
i paliwa, długości i czasu 
wtrysku oraz ciśnienia i ilo-
ści paliwa, które mają na 
celu zmniejszenie zbyt-
niego obciążenia jednost-
ki. Ponadto przy pomocy 
modyfikacji w silnikach wy-
sokoprężnych z turbodoła-
dowaniem można osiągnąć 
wzrost mocy o 5–30%. i mo-
mentu obrotowego w prze-
dziale 5–25%. Dodatkowo, 
moment obrotowy będzie 
miał lepszą charakterysty-
kę pracy w niskim i średnim 
zakresie obrotów. Korzyścią 

będzie również spadek zu-
życia paliwa w zakresie 
5–18% w stosunku do stanu 
poprzedniego.

Często pojawiają się np. 
pytania co dokładnie ozna-
cza optymalizacja mocy? 
Jak wyjaśniają specjaliści 
z firmy AgroEcoPower jest 
ona realizowana na pod-
stawie adaptacji oprogra-
mowania, czyli przeprogra-
mowania pamięci EPROM 
(Erassable Programmable 
Read-Only Memory), a więc 
kości elektronicznego bloku 
pamięci z oprogramowa-
niem seryjnym w jedno-
stce sterującej. Zaletą ta-
kiego rozwiązania jest, iż 
modyfikowana jednostka 
„jest świadoma” własnego 
przeprogramowania, a więc 

komunikacja przez magi-
stralę Scanbus nie zostaje 
przez to naruszona. Czyli 
np. w przypadku kontro-
lowanie na maszynie oleju 
napędowego on-line nie 
dojdzie do przekłamania 
realnych danych. Czemu 
zatem takich adaptacji nie 
dokonuje producent? Otóż 
odpowiedzią jak zawsze są 
pieniądze. Producent cią-
gnika daje możliwość wybo-
ru z jednej serii modelowej 
maszyny o różnego rodza-
ju mocach, a więc w zasa-
dzie adaptacji tego rodzaju 
dokonuje także producent, 
ale w całkowicie innej rela-
cji cenowej. 

Istotną dla wielu rolni-
ków kwestią jest także zuży-
cie paliwa a właściwie jego 

spadek po modyfikacji. Jak 
dowiedzieliśmy się z roz-
mowy z przedstawicielami 
AgroEcoPower, w większo-
ści przypadków faktycznie 
tak będzie. Zależy to jednak 
przede wszystkim od spo-
sobu jazdy i obsługi, wa-
runków roboczych, w któ-
rych maszyna będzie się 
poruszać i od wyboru opty-
malnego narzędzia robo-
czego do maszyny. Może-
my to również przełożyć 
na czas, jak i obszar wyko-
nywanych prac roboczych 
po wykonanej modyfikacji. 
Z reguły przy odpowied-
nim użytkowaniu spadek 
jest odnotowywany na po-
ziomie 10 proc.

Karol Wieteska
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Zbiór i suszenie kukurydzy na ziarno
Ziarno uzyskane podczas zbioru kukurydzy nadaje się jako pasza dla zwierząt, jest również 
wykorzystywane w żywieniu człowieka. Aby podczas żniw uzyskać możliwie najbardziej suchy 
materiał, kukurydza na ziarno jest zbierana pod koniec okresu wegetacji. Do zbioru kukurydzy 
wykorzystywane są kombajny zbożowe zaadaptowane w odpowiedni sposób do zbioru 
kukurydzy.

Przystosowanie kom-
bajnu zbożowego 
do zbioru kukury-
dzy na ziarno po-
lega zasadniczo na 

zastąpieniu zespołu żniw-
nego do zbioru zbóż przez 
przystawkę (adapter) obry-
wającą kolby. Dodatkowo 
uzupełnia się zespół młó-
cący elementami wspoma-
gającymi proces omłotu, 
wymienia się sita, przepro-
wadza się nastawienia głów-
nych zespołów roboczych 
kombajnu. 

W miejsce wymonto-
wanych zespołów nale-
ży zainstalować wyposa-
żenie specjalne kombajnu, 
czyli elementy niezbędne 
ze względów technologicz-
nych do zbioru kukurydzy 
na ziarno.

Przystawki do zbioru ku-
kurydzy mają różną formę 
konstrukcyjną. Firmy pro-
dukujące kombajny do zbio-
ru zbóż i kukurydzy na ziar-
no oferują adaptery, które 
są najczęściej wyposażo-
ne w rozdrabniacze łodyg.

Adapter do zbioru kolb 
montuje się w miejsce ze-
społu żniwnego i przeno-
śnika pochyłego. Umożliwia 
on jednoczesny zbiór 4– 
8 rzędów kukurydzy o roz-
stawie 0,75 m między rzę-
dami. Najlepsze efekty, ze 
względu na łatwość pro-
wadzenia maszyny, uzy-
skuje się przy tej rozstawie 
rzędów. Adapter, podobnie 
jak zespół żniwny, od dołu 
jest podparty cylindrami 
hydraulicznymi, co umoż-
liwia regulację wysokości 
położenia adaptera w kie-
runku pionowym. Wyso-
kość podnoszenia adaptera 

jest ograniczona popycha-
czem umieszczonym nad 
przenośnikiem pochyłym. 
Popychacz sprzęgnięty jest 
z układem dźwigni sterują-
cej podnoszeniem adaptera 
znajdującego się pod pomo-
stem kombajnisty, w celu za-
bezpieczenia przed uszko-
dzeniem kombajnu.

Rozdzielacze wprowadzają 
rośliny do zespołów obrywa-
jących kolby. Zespoły obry-
wające składają się z łańcu-
chów z zabierakami, listew 
obrywających i wałków ob-
rotowych. Po uchwyceniu 
przez wałki obrotowe rośli-
na przeciągana jest przez nie 
od dołu. Kolby, natrafiając 
na listwy, zostają oberwane, 
a łańcuchy z zabierakami 
przesuwają je do przenośni-
ka ślimakowego. Przeno-
śnik ślimakowy przesuwa 
kolby do komory adaptera, 
skąd przenośnikiem pochy-
łym podawane są do zespo-
łu młócącego. W miejsce 
chwytacza kamieni insta-
luje się specjalny próg, aby 
podawanie kolb kukurydzy 
do zespołu młócącego było 
płynne, bez zahamowań.

Adaptery wyposażone są 
w rozdrabniacze łodyg i liści. 
Są to rozdrabniacze nożowe 
o pionowej lub poziomej osi 
obrotu. Oryginalne rozwią-
zanie konstrukcyjne mają 
adaptery typu Geringhoff, 
w których zainstalowano 
zintegrowany system Rota 
Disc (zespół noży tarczo-
wych) poniżej walców zgnia-
tających łodygi kukurydzy. 

Bęben młócący zostaje za-
kryty specjalnymi przysło-
nami blaszanymi, które są 
przykręcane do tarcz bębna. 
Należy je instalować parami 

co 180 stopni, dobierając 
pary o najmniejszej różni-
cy wagi. Klepisko zbożowe 
wymienia się na klepisko 
o wzmocnionej konstruk-
cji, mające większą grubość, 
większy rozstaw prętów oraz 
wzmocniony ruszt kierujący. 
Większe szczeliny w klepi-
sku poprawiają skuteczność 
separacji ziaren w zespole 
omłotowym. Ponadto do 
klepiska należy zamonto-
wać od czoła listwę. Śru-
bami regulacyjnymi i korbą 
należy ustawić nominalne 
szczeliny pomiędzy cepami 
bębna a listwami klepiska. 
Szczelinę roboczą zespołu 
młócącego należy nastawić 
z uwzględnieniem średnicy 
kolb. Szczeliny te przy usta-
wieniu (w zależności od typu 
kombajnu) na pomoście po-
winny wstępnie wynosić: na 
wlocie powyżej 30 mm, zaś 
na wylocie ok. 20 mm.

Sita klawiszy wytrząsacza 
na dwóch pierwszych kaska-
dach są także wzmocnio-
ne w celu zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem wsku-
tek uderzeń połamanych 
rdzeni i kolb kukurydzy. Na 
klawiszach wprowadzone są 
dodatkowo grzebienie roz-
luźniające wilgotną masę 
omłotową kukurydzy. Nad 
wytrząsaczami instaluje się 
dodatkowo fartuch gumo-
wy, ograniczający szybkość 
przepływu masy roślinnej 
i zapobiegający wypryski-
waniu ziaren przez bęben 
młócący i odrzutnik słomy 
kukurydzianej. Sprzyja to 
lepszej separacji ziaren na 
wytrząsaczach i zmniejsza 
ich straty.

W zespole czyszczącym 
górne sito żaluzjowe zostaje 

zastąpione sitem kieszonko-
wym, zaś dolne sito żaluzjo-
we sitem otworowym. Sito 
kłosowe zastąpione zostaje 
sitem kieszonkowym. Sita 
te są sztywniejsze i bardziej 
wytrzymałe oraz dokładniej 
czyszczą ziarna kukurydzy.

W czasie pracy kombajn 
prowadzi się w ten sposób, 
aby dzioby rozdzielaczy ada-
ptera znajdowały się pośrod-
ku, między rzędami. Łodygi 
powinny być wprowadzone 
w zespoły obrywające kolby 
bez bocznego ich nagina-
nia listwami prowadzącymi. 
Wysokość ustawienia sekcji 
obrywających kolby kuku-
rydzy w adapterze ustala się 
w zależności od: długości ro-
ślin, pochylenia, czy są wyle-
głe, wysokości znajdowania 
się pierwszej kolby od pod-
łoża, sposobu zagospodaro-
wania resztek pożniwnych. 
Prędkość robocza kombaj-
nu zależy m.in. od właści-
wego wprowadzania łodyg 
w zespoły obrywające. Roz-
staw listew obrywających 
kolby powinien zapewniać 
swobodny ruch łodyg ku-
kurydzy. Przy zbyt dużym 
rozstawie tych listew kolby 
kukurydzy dostają się mię-
dzy wałki obrotowe. Wystę-
puje wtedy większe uszko-
dzenie oraz straty ziarna. 
Jeżeli rozstaw listew obry-
wających jest zbyt mały, to 
wówczas częściej zapycha 
się adapter, a to wpływa na 
wydajność zbioru.

W początkowym okresie 
zbioru należy szczególnie 
sprawdzić, jaka jest jakość 
omłotu kolb kukurydzy. 
W przypadku niedomłotu 
należy zmniejszyć szczeli-
ny omłotowe. Jeżeli rdzenie 

kolb są nadmiernie roz-
drabniane i występują duże 
uszkodzenia ziarna, szczeli-
ny należy zwiększyć. Nie jest 
zalecane zwiększanie pręd-
kości obrotowej bębna po-
wyżej 600 obr./min.

W początkowym okre-
sie pracy kombajnu należy 
zwracać uwagę na wielkość 
strat ziarna za kombajnem 
i na czystość ziarna. Zespo-
ły czyszczące należy regulo-
wać powoli w zależności od 
warunków zbioru.

W czasie zbioru trzeba 
sprawdzać czystość sit i nie 
należy dopuszczać do zapy-
chania się sit wilgotną masą. 
Po pracy trzeba sprawdzić, 
czy podłogi podsiewacza, 
rynny klawiszy wytrząsa-
cza i blachy spadowe kosza 
sitowego są czyste. W razie 
nadmiernego zanieczysz-
czenia, sita i podłogę pod-
siewacza należy oczyścić.

Kiedy ziarno kukurydzy 
ma wilgotność większą niż 
40%, zbiór nie jest zalecany, 
gdyż sita i podsiewacz zale-
piają się wilgotną masą, co 
powoduje duże uszkodze-
nie ziarna, a przez to duże 
straty w zbiorze.

 � Suszenie ziarna kukurydzy
Ziarno kukurydzy musi 

być bezpośrednio po zbio-
rze poddane konserwacji, 
tj. zabiegom i czynnościom, 
które za pomocą procesów 
fizycznych, biologicznych 
i chemicznych nadają ziar-
nu tzw. trwałość magazy-
nowania. Ziarno kukury-
dzy można konserwować 
przez suszenie, chłodzenie, 
mechaniczne wietrzenie, 
zakiszanie. Suszenie ziar-
na kukurydzy jest proce-
sem trudnym ze względu 
na specyfikę ziarna, dużą 
i nierównomiernie rozło-
żoną wilgotność oraz małą 
odporność na uszkodze-
nia. Niewłaściwe suszenie 
i schładzanie ziarna, może 
być głównym problemem 
jego jakości, związanym 
z tzw. pęknięciami napręż-
niowymi. Najbardziej nie-
bezpieczna jest wysoka tem-
peratura suszenia i szybkie 
schładzanie, gdzie procent 
pęknięć udarowych ziarna 
może wynosić powyżej 60. 
Ziarno z licznymi pęknię-
ciami naprężniowymi jest 
bardziej narażone na poła-
manie, zbyt szybko pochła-
nia wodę w czasie mielenia 
na mokro i jest bardziej na-
rażone na szkody ze stro-
ny insektów podczas prze-
chowywania. Wszystko to 
sprawia, że suszenie ziarna 
kukurydzy w suszarniach 
jest zabiegiem złożonym 

technologicznie, energo-
chłonnym i kosztownym. 
Koszt suszenia ziarna kuku-
rydzy może stanowić od 25 
do 40% całości nakładów na 
produkcję tej rośliny. 

Niezależnie od ponie-
sionych nakładów, susze-
nie ziarna jest uzasadnione, 
gdy ma być ono produktem 
towarowym – na sprzedaż, 
lub gdy jest przeznaczone 
np. do produkcji pasz tre-
ściwych suchych. Aby bez-
piecznie przechować ziar-
no, należy je wysuszyć do 
wilgotności poniżej 14°C 
i schłodzić do temperatu-
ry poniżej 10°C. Suszenie 
ma na celu usunięcie z ziar-
na nadmiaru wody, przez 
odparowanie jej (ok. 150– 
250 litrów wody z każdej 
tony ziarna), co pozwala na 
uzyskanie zdolności maga-
zynowej, zmniejszenie masy 
i uzyskanie cech produktu 
towarowego.

Proces suszenia należy 
prowadzić gorącym po-
wietrzem. Suszenie można 
przeprowadzić w jednym 
cyklu – metodą wysokotem-
peraturową lub podzielić na 
dwa etapy i w drugim eta-
pie wykorzystać oszczędną 
technikę niskotemperaturo-
wą. Czynnikiem suszącym 
zawsze jest powietrze, roz-
grzane do temperatury ok. 
60°C, które pod ciśnieniem 
wtłacza się w masę zalega-
jącego ziarna. Nadmiernie 
rozgrzane powietrze może 
powodować uszkodzenia 
ziarniaków, co pogorszy ich 
jakość. Niewątpliwą zale-
tą suszarni wysokotempe-
raturowych jest możliwość 
uzyskania w stosunkowo 
krótkim czasie ziarna o jed-
nolitej, żądanej, bezpiecznej 
wilgotności do dłuższego 
przechowywania. Suszar-
nie mogą być stacjonarne 
lub przewoźne. 

Do suszenia ziarna kuku-
rydzy w mniejszych gospo-
darstwach rolnych, stosuje 
się najczęściej suszarnie por-
cjowe kolumnowe, w któ-
rych ziarno pozostaje nie-
ruchome przez cały czas 
suszenia, o wydajności 5– 
20 t/dobę ziarna kukury-
dzy, do wilgotności końco-
wej 14%. Wyposażone są 
one w piece o mocy ciepl-
nej 5000–30 000 kcal/godz. 
Zapotrzebowanie na moc 
elektryczną w tych suszar-
niach wynosi od 2 do 15 kW.  
W dużych gospodarstwach 
lub wytwórniach pasz naj-
częściej stosowane są su-
szarnie o pracy ciągłej, 
tj. suszarnie kolumnowe 
o zabudowie daszkowej. 
Głównymi zespołami tych  � Zbiór kukurydzy na ziarno kombajnem New Holland
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suszarni są: kolumna suszą-
co-chłodząca, podgrzewacz 
powietrza, wentylator głów-
ny i wentylator czynnika 
chłodzącego. Mają również 
instalację elektryczną i kon-
trolno-sterującą. Kolumna 
susząco-chłodząca składa 
się ze zbiornika zasypowego, 

kilku segmentów – komór 
suszenia, komory chłodze-
nia i urządzenia wysypowe-
go. Daszki w segmentach 
suszarni, ich kształt i usy-
tuowanie, poza zapewnie-
niem przepływu czynnika 
suszącego lub chłodzącego 
przez warstwę ziarna, muszą 

również zapewnić równo-
mierny przepływ suszone-
go ziarna przez kolumnę. 
Tutaj zasypywanie, susze-
nie, chłodzenie i wysypy-
wanie ziarna następują ko-
lejno po sobie, zaś prędkość 
przepływu kukurydzy za-
leży głównie od jej wilgot-
ności. Tego typy suszarnie 
produkują firmy m.in. Drze-
wicz, Araj, Riela. Suszarnie 
kolumnowo-daszkowe cha-
rakteryzują się prostotą kon-
strukcji, łatwością obsługi. 
Wydajność tego typu suszar-
ni wynosi od 20 do ponad 
200 t/dobę – obniżając wil-
gotność ziarna kukurydzy 
z 30 do 14%. 

Suszarnie przewoźne obie-
gowe są rozwiązaniem dla 
mniejszych gospodarstw, 
które wykorzystują je usłu-
gowo. Charakteryzują się 
dużą wydajnością dobową 
(powyżej 200 t), w których 
realizowany jest cykl susze-
nia i schładzania. Są wy-
posażone w elementy au-
tomatyki, która wpływa na 
ograniczenie zużycia energii. 

Przykładem takich suszarni 
przewoźnych na rynku pol-
skim są, m.in. firma Pedrotti 
Polska, Dozamech, Agrosec 
Polska, Serafin P.U.H. An-
drzej Serafin, które oferują 
urządzenia o wydajności od  
30 do 200 t/dobę. Coraz czę-
ściej stosuje się tzw. dwueta-
powe suszenie ziarna kuku-
rydzy. W pierwszym etapie, 
w suszarni wysokotempera-
turowej, ziarno suszone jest 
tylko do wilgotności poni-
żej 20%. Dalsze obniżanie 
wilgotności przez suszenie 
wysoką temperaturą wyma-
gałoby szczególnie dużych 
nakładów energii. Odprowa-
dzanie wilgoci z głębszych 
warstw ziarniaków jest bar-
dzo powolne i znaczna część 
dostarczonego ciepła nie 
jest właściwie wykorzysta-
na. Dlatego w drugim etapie 
zaleca się składowanie gorą-
cego ziarna przez 8–10 go-
dzin w silosie lub magazy-
nie płaskim. Jest to etap tzw. 
leżakowania i sezonowania 
kukurydzy, które zmniejsza 
naprężenia mechaniczne 
powodujące pękanie ziar-
niaków podczas chłodzenia 
oraz ułatwia przechodzenie 
cząstek wody z wewnętrz-
nych warstw ziarna na ze-
wnątrz. Zimne powietrze 
przetłaczane przez masę go-
rącego ziarna kukurydzy 
ogrzewa się i nasyca wil-
gocią pochodzącą z ziarna, 
a następnie wyprowadza-
ne jest na zewnątrz prze-
wietrzanej warstwy ku-
kurydzy, co w rezultacie 
powoduje osuszenie ziar-
na – obniżenie jego wilgot-
ności do 13%, tj. bezpiecz-
nej do długookresowego 
przechowywania. W po-
równaniu z metodą jedno-
etapowego suszenia tylko 

w suszarni wysokotempe-
raturowej, metoda susze-
nia dwuetapowego przy-
nosi wiele korzyści, m.in.: 
mniejsze koszty suszenia, 
większa wydajność suszar-
ni wysokotemperaturowej, 
mniejsza ilość pękniętych 
ziarniaków, mniejsza łam-
liwość okrywy ziarniaków.

Pojemność silosu wyko-
rzystywanego do etapu ni-
skotemperaturowego chło-
dzenia ziarna powinna być 
dopasowana do wydajno-
ści suszarni wysokotempe-
raturowej. Magazyn siloso-
wy np. typu BIN, w którym 
chcemy suszyć kukurydzę 
od wilgotności ok. 20 do ok. 
13°C metodą niskotempera-
turową, a następnie schło-
dzić do bezpiecznego prze-
chowywania, powinien być 
wyposażony w zestaw do ja-
kościowej konserwacji ziar-
na, np. w sterownik do ste-
rowania procesów suszenia 
i chłodzenia wraz z kom-
pletem sond pomiarowych 
ziarna i powietrza. Proces 
suszenia jest energochłon-
ny i nie można go prowa-
dzić bez odpowiedniego 
oprzyrządowania. Auto-
matyczne sterowanie su-
szeniem w silosie metodą 
niskotemperaturową redu-
kuje zużycie energii, a jed-
nocześnie eliminuje ryzy-
ko np. przegrzania ziarna. 
Do składowania ziarna ku-
kurydzy po suszeniu bar-
dzo dobrze nadają się silo-
sy z aktywną wentylacją, 
m.in. firmy BIN. Silosy typu 
BIN to dobre i ekonomicz-
ne rozwiązanie, pozwalają-
ce na bezpieczne magazyno-
wanie ziarna przez dłuższy 
okres. W okresie przecho-
wywania należy utrzymy-
wać stałą temperaturę ok. 

2°C. Sprawdzać systema-
tycznie przechowywane 
ziarno, najlepiej co dwa ty-
godnie – mimo stosowania 
zautomatyzowanych syste-
mów kontroli. Wietrzyć sys-
tematycznie przechowywa-
ne ziarno (stosować czasowe 
przerwy w pracy wentyla-
torów, gdy np. temperatu-
ra spadnie poniżej 0°C). Na 
wiosnę należy rozgrzewać 
ziarno wraz ze wzrostem 
temperatury co 2–3°C – aż 
ziarno osiągnie temperatu-
rę ok. 13°. W okresie lata, 
należy wietrzyć podczas 
chłodnych i suchych nocy, 
w celu obniżenia tempera-
tury ziarna.

Zebrane ziarno kuku-
rydzy, jeśli nie może być 
zaraz poddane termicz-
nemu suszeniu, powinno 
w jak najkrótszym czasie 
zostać poddane proceso-
wi przewietrzania. Polega 
ono na przetłaczaniu po-
wietrza przez warstwę ziar-
na za pomocą wentylatora. 

Wentylowanie ziarna ku-
kurydzy pozwala przedłużyć 
czas oczekiwania na susze-
nie, w zależności od wil-
gotności zebranego ziar-
na i natężenia przepływu 
powietrza.

Suszenie ziarna kukury-
dzy jest procesem energo-
chłonnym i powinno być 
uzasadnione, kiedy może 
być produktem towarowym 
– na sprzedaż lub do pro-
dukcji pasz.

Ziarno, które ma być wy-
korzystane bezpośrednio 
w gospodarstwie, ze wzglę-
dów ekonomicznych, po-
winno być konserwowane 
w stanie wilgotnym, tj. przez 
zakiszanie. 

dr inż. Piotr Grudnik

 �Odbiór ziarna od kombajnu wpływa na wydajność zbioru

 �Do suszenia ziarna kukurydzy (usługowo) wykorzystuje się 
suszarnie przewoźne np. firmy Agrimec (HD) o wydajności 
ok. 60 t/dobę
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U nas dzika nie ma, a ASF jest 
Rozmowa z Andrzejem  
Marcinkiem, hodowcą świń  
w cyklu zamkniętym  
ze wsi Lubcza,  
gmina Ryglice w Małopolsce. 

Czy powiedzenie – kto 
ma świnie ten nie zginie 
jest dziś także aktualne?

– Już dawno przestało być 
na czasie. Obecnie sytuacja 
w chowie prosiąt jest tra-
giczna. Do jednego prosiaka 
dokładamy ok. 160 zł. Jesz-
cze nie było tak źle. Nie ma 
zbytu, jest niska cena i stra-
ty finansowe są bardzo duże. 
Małopolska ma strefę za-
powietrzoną. Ja byłem na-
stawiony na hodowlę war-
chlaka i przeznaczenie go 
do chowu dla innych gospo-
darstw. Teraz jest to zakaza-
ne. Cały system się zawalił. 
I wszystko co mam w chlewni 
muszę odchować do tuczni-
ka, sprzedać do odpowiedniej 
rzeźni i to jeszcze po niższej 
cenie. Dodatkowo jeszcze za-
płacić za transport, który 
przyjedzie po świnie i po-
trzebne świadectwo wetery-
naryjne. Dopóki nie wykry-
to ASF to jeszcze to jakoś się 
kręciło. A w tej chwili wszyst-
ko się zawaliło. Ja mam teraz 
w systemie 15 loch, a od tych 
loch 150 warchlaków, które 

muszę odchować na tucz-
niki. Do tego jeszcze lochy 
po raz drugi zaczynają się 
prosić. Ogranicza mnie po-
wierzchnia i nie będę miał 
tego wszystkiego, gdzie po-
mieścić. Do tego jeszcze, jak 
już wspomniałem, docho-
dzą wysokie koszty produk-
cji, a małe zyski. Dlatego 
będę musiał z tej hodowli 
zrezygnować.

Mówimy tutaj o nieopła- 
calności hodowli. Do tego 
jeszcze koszty dostosowa-
nia gospodarstwa do no-
wych przepisów. Nowe 
przepisy to przecież też 
kolejne wydatki?

– Oczywiście. Przepisy 
zmusiły nas już do tego, że 
sprzedać musimy po niższych 
cenach choć koszty związane 
z produkcją trzody chlewnej 
ciągle nam rosną. To wszyst-
ko uderza mocno po kiesze-
ni rolnika. U nas w Małopol-
sce, gdzie są przeważnie małe 
gospodarstwa, właśnie z tego 
powodu znika polska, trady-
cyjna hodowla. Przychodzą 
do mnie, jako sołtysa, rolnicy 

i pytają, co mają dalej robić? 
Szczególnie, że wielu z nich 
skorzystało z oferowanych 
przez Agencję Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa 
dotacji na rozbudowę gospo-
darstwa. Teraz nie wiedzą co 
robić, przecież zobligowali się 
do czegoś i za niespełnienie 
tych wymagań będą musieli 
oddać dofinansowanie. I to 
ich najbardziej boli, że teraz 
przyjdzie im zapłacić za coś, 
co zdarzyło się nie z ich winy, 
z powodu bierności urzęd-
ników państwowych, któ-
rzy udają, że walczą z afry-
kańskim pomorem świń. Ich 
walka polega przede wszyst-
kim na nieliczeniu się z kosz-
tami i narzucaniu coraz to 
nowych obowiązków na rol-
ników, jak chociażby wymóg 
oddzielenia hodowli każdego 
zwierzęcia w gospodarstwie. 
Ja nie mam z tym problemu, 
bo mam tylko jeden gatunek, 
ale dla innych to już poważne 
wyzwanie. Mój wiek wskazu-
je, że już niedługo będę mógł 
przejść na emeryturę. Ja też 
już dłużej nie chcę się z tym 
borykać. Nie będę uszczęśli-
wiał państwa, żeby siebie po-
grążyć w biedzie.

A co z odszkodowania-
mi dla rolników – hodow-
ców świń, z miejsc, gdzie 

wykryto wirusa afrykań-
skiego pomoru świń? Rol-
nicy mieli przecież dostać 
rekompensaty za to, że mu-
sieli sprzedać ze względu na 
ASF świnie po niższej cenie.

– Na razie padły tylko 
słowa, że będą odszkodowa-
nia i na tym się u nas skoń-
czyło. Nikt jeszcze żadnego 
odszkodowania nie dostał 
i nikt też w tym temacie żad-
nego wniosku nie składał. 
Wiele mówi się o dobrobycie 
rolników, o tym, że im się do-
brze żyje. To jest wielkie za-
kłamanie. Rolnik dzisiaj do-
staje podstawowe dopłaty do 
hektara i to mu się należy. 
A z tymi innymi programa-
mi wsparcia bywa już różnie. 

Wektorem przenoszenia 
ASF są przede wszystkim 
dziki, a u was tych zwie-
rząt jest przecież niewiele?

– Jeśli chodzi o pogłowie 
dzików to u nas nie ma ich 
zbyt wiele. W naszym regio-
nie jest niewielkie zalesienie 
i pogłowie dzików też jest 
małe. Ponadto koła łowiec-
kie skutecznie dbają, żeby się 
ono nadmiernie nie rozrasta-
ło. U nas nie ma dzików, a jest 
ASF. Moim zdaniem najwięk-
sze zagrożenie, jeśli chodzi 
o rozprzestrzenianie się tej 
choroby świń stanowią sami 

weterynarze, którzy przecho-
dząc z jednego gospodarstwa 
na drugie w ogóle nie zakła-
dają żadnych strojów ochron-
nych. A sami twierdzą, że to 
rolnicy przywlekli na butach  
ASF do chlewni z łąki czy 
pola, na którym prze-
bywały dziki. Czy to jest 
wiarygodne…?

Jaki zatem rolnicy w gmi-
nie Ryglice mają pomysł 
na dalsze funkcjonowanie 
swoich gospodarstw rol-
nych? Czy pozostają przy 
hodowli, czy też szukają 
nowego profilu produkcji?

– Z tego co mówią u nas 
rolnicy wynika, że będą li-
kwidowali hodowle trzo-
dy chlewnej. Nie mają już 
siły i środków na zmaganie 
się w tej branży z trwają-
cym już kilka lat kryzysem. 
Najczęściej chcą się w za-
mian zająć hodowlą bydła 
opasowego. Część w ogóle 
chce odejść z rolnictwa. Ho-
dowli w cyklu nie da się jed-
nak zlikwidować z dnia na 
dzień. W cyklu otwartym jest  
to znacznie prostsze – wy-
starczy sprzedać wszystkie 
tuczniki. W systemie za-
mkniętym nie da się tak szyb-
ko, bo przecież ten cykl trwa. 
Wydaje mi się, że likwidacja 
hodowli może zająć nawet 

półtora roku, ponieważ pro-
siaki trzeba odchować.

Czy ASF jest głównym 
powodem likwidacji ho-
dowli chlewnej w Polsce?

– Producenci trzody chlew-
nej zmagają się z kryzysem 
już od wielu lat. Z roku na 
rok jest coraz gorzej. Rolnicy 
chcą zarabiać uczciwą pracą, 
a na tym rynku się nie da. 
ASF jeszcze wzmógł i bar-
dziej uwypuklił złą sytuację 
w jakiej znajdują się produ-
cenci trzody. Z hodowlanej 
mapy Polski znika z roku na 
rok coraz więcej gospodarstw 
ukierunkowanych na produk-
cję tuczników. Znika polska, 
tradycyjna hodowla zastę-
powana przez zagraniczne 
korporacje, które płacą tyle, 
żeby starczyło od pierwszego 
do pierwszego. W takiej sytu-
acji nie ma opcji na rozwój. 
Nie ma też kontroli nad nad-
miernym sprowadzaniem 
do naszego kraju gotowego 
mięsa przez supermarkety.

Dziękuję za rozmowę 
WP

Dobrostan zwierząt
Dobrostan zwierząt odgrywa ważną rolę w polityce UE od lat 70. XX wieku. Jednak pierwszy 
ogólny akt prawny dotyczący ochrony zwierząt hodowlanych, ustanawiający ogólne 
standardy, został przyjęty dopiero w 1998 r. (dyrektywa Rady 98/58/WE w sprawie ochrony 
zwierząt hodowlanych). Od tego czasu dobrostan zwierząt był dalej regulowany za pomocą 
takich aktów prawnych, jak: dyrektywa 1999/74/WE w sprawie ochrony kur niosek, dyrektywa 

2007/43/WE w sprawie ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa, dyrektywa 
2008/119/WE w sprawie ochrony cieląt oraz dyrektywa 2008/120/WE w sprawie ochrony świń. 

20 maja 2020 r. Ko-
misja Europejska 
przyjęła strategię 
„Od pola do stołu”, 
w której ogłosiła 

planowany przegląd pra-
wodawstwa dotyczącego do-
brostanu zwierząt w celu 
„dostosowania go do naj-
nowszych dowodów nauko-
wych”. W tym kontekście Ko-
misja dokona przeglądu: 
podstawowego aktu praw-
nego dotyczącego ochrony 
zwierząt hodowlanych (dy-
rektywa 98/58/WE), czterech 
dyrektyw regulujących mini-
malne normy ochrony kur 
niosek (dyrektywa 99/74/
WE), brojlerów (dyrektywa 
2007/43/WE), świń (dyrek-
tywa 2008/120/WE) i cieląt 
(dyrektywa 2008/119/WE), 
rozporządzenia w sprawie 
ochrony zwierząt podczas 
transportu [rozporządze-
nie (WE) nr 1/2005] oraz 

podczas ich uśmiercania 
[rozporządzenie (WE) nr 
1099/2009] – mówi Krzysz-
tof Jurgiel, były minister rol-
nictwa, obecnie poseł do 
Parlamentu Europejskiego. 

Obecnie w UE obowiązu-
ją jedne z najwyższych na 
świecie standardów w za-
kresie dobrostanu zwierząt. 
Unia zakazała na przykład 
stosowania tradycyjnych 
klatek dla kur niosek i wpro-
wadziła wymóg trzymania 
ciężarnych loch w grupach. 
Komisja Europejska planu-
je jednak kolejne działania, 
aby jeszcze bardziej popra-
wić dobrostan zwierząt. Te 
działania obejmują ograni-
czenie transportu zwierząt 
na długich trasach, uzyska-
nie zobowiązań krajów trze-
cich w zakresie dobrostanu 
zwierząt, szkolenia i (dobro-
wolne) znakowanie doty-
czące dobrostanu zwierząt.

Najważniejsze przyszłe 
zmiany w zakresie dobro-
stanu zwierząt będą praw-
dopodobnie dotyczyć za-
kazu chowu klatkowego  
(co jest zgodne z europej-
ską inicjatywą obywatelską  
„Zakończyć erę klatek”, sze-
roko popartą przez Parla-
ment Europejski, a przy 
sprzeciwie grupy EKR), 
ewentualnych ograniczeń 
w zakresie badań na zwie-
rzętach do celów naukowych 
oraz przejścia na eksten-
sywne systemy rolne. Po-
nadto, zgodnie ze strategią 
„Od pola do stołu”, obec-
ne prawodawstwo powin-
no zostać zaktualizowa-
ne w celu „uwzględnienia 
postępu naukowego w na-
szym rozumieniu zwierząt 
oraz postępu technicznego 
w praktykach rolniczych”. 

– Jak stwierdzono w opra-
cowaniu EPRS „Dobrostan 

zwierząt w gospodarstwie 
rolnym – ocena ex-post pra-
wodawstwa UE: Perspekty-
wy znakowania dotyczące-
go dobrostanu zwierząt na 
poziomie UE”, przepisy do-
tyczące dobrostanu zwierząt 
nie okazały się w pełni za-
dowalające. Chociaż dyrek-
tywy w sprawie kur niosek, 
świń i cieląt spowodowały 
zmiany strukturalne w ho-
dowli zwierząt, dyrektywa 
ogólna i dyrektywa w spra-
wie brojlerów nie przynio-
sły znaczących skutków. Na 
przykład wiele wymogów, ta-
kich jak te dotyczące technik 
hodowlanych lub obcina-
nia ogonów świniom, uważa 
się za niejasne. Te „niejasne 
wymogi” doprowadziły do 
niespójnego monitorowa-
nia i egzekwowania prze-
pisów. Dlatego też jest bar-
dzo prawdopodobne, że KE 
będzie próbowała zająć się 

tymi kwestiami w przyszłym 
prawodawstwie, chociaż ela-
styczność zapewniona przez 
te ogólne zasady jest z pew-
nością plusem dla państw 
członkowskich – wyjaśnia 
K. Jurgiel.

Zdaniem K. Jurgiela rol-
nicy mogą napotkać pewne 
potencjalne problemy zwią-
zane z poprawą dobrostanu 
zwierząt. Po pierwsze, ob-
ciążenie finansowe związane 
z poprawą tych standardów 
będzie znaczne, a brakuje 
szczegółowych analiz eko-
nomicznych kosztów i ko-
rzyści. Takie działania jak 
rekonfiguracja kojców, szko-
lenie pracowników, czy – 
ewentualnie – pozbycie się 
klatek, będą wiązały się ze 
znacznymi kosztami dla rol-
ników. Według ekspertów 
międzynarodowa pozycja 
konkurencyjna producen-
tów z UE może zostać osła-
biona na rynku wieprzowiny 
i wołowiny, jeśli producen-
ci zdecydują się na podnie-
sienie standardów dobrosta-
nu zwierząt.

Po drugie, UE już teraz 
posiada jedne z najbardziej 
zaawansowanych na świecie 

przepisów dotyczących do-
brostanu zwierząt. Przy-
wóz tańszych produktów 
z państw trzecich o niższych 
standardach dobrostanu 
zwierząt może zagrozić po-
stępom poczynionym przez 
rolników z UE w zakresie 
poprawy dobrostanu zwie-
rząt w ich gospodarstwach. 

Po trzecie, podwyższone 
standardy dobrostanu zwie-
rząt nie zawsze są korzyst-
ne dla zwierząt. Na przykład 
w systemach ekstensywnych 
zwierzęta same pozysku-
ją większość pożywienia 
i muszą czasami radzić sobie 
z długimi okresami, w któ-
rych dostępna żywność nie 
zawiera wystarczającej ilo-
ści składników odżywczych, 
aby zaspokoić ich potrzeby. 
Ponadto w ekstensywnych 
systemach wypasu zwierzęta 
są narażone na spożywanie 
wtórnych związków roślin-
nych, które mogą mieć szko-
dliwy wpływ na dobrostan 
zwierząt. Zwierzęta mogą 
również cierpieć z powodu 
stresorów środowiskowych, 
takich jak stres termiczny 
i drapieżnictwo.

WP

 � Andrzej Marcinek, hodow-
cą ze wsi Lubcza
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Uprawa soi w Polsce ma sens
Stowarzyszenie Polska Soja przy współpracy z firmą  
Agrolok Sp. z o.o. zorganizowało sojowe warsztaty  
polowe, które odbyły się na poletkach pokazowych  
firmy Agrolok w Golubiu-Dobrzyniu pod koniec  
września br.

Agrolok sp. z o.o. 
zaprezentował 
aż 21 odmian soi 
w czterech powtó-
rzeniach, zapre-

zentowano doświadczenia 
herbicydowe oraz cieka-
wostki z dziedziny agro-
techniki i zasiewów, ponad-
to zaprezentowano pielnik 
wirnikowy w pracy oraz 
heder z przystawką flex do 
zbioru soi.

Prezentacje na poletkach 
prowadził Mariusz Kowalski 
przedstawiciel firmy Agro-
lok, który wyróżnił 3 od-
miany soi: Abaca, Viscount 
i Magnolia. Są to odmia-
ny szczególnie polecane do 
uprawy w Polsce północnej 
i środkowej. Agrolok poleca 
te odmiany ze względu na 
ich plonowanie, które jest na 

poziomie 100–110% wzor-
ca, a dodatkową zaletą jest 
okres zbioru, który przypa-
da na koniec września lub 
początek października, co 
z kolei pozwala przygotować 
pole do kolejnego zasiewu.

Soja Abaca firmy Saat-
bau, wg COBORU odmiana 
wczesna, o wybitnym poten-
cjale plonowania, z bardzo 
wysoką tolerancją na chłody 
oraz bardzo wysoką odpor-
nością na wyleganie. Wyso-
kość osadzenia najniższego 
strąka to średnia ok. 12 cm.  
Odmiana o dość wysokiej 
zawartość białka i tłusz-
czu. Okres wegetacji wy-
nosi 129–143 dni. Norma 
wysiewu (4–5 jednostek 
siewnych/ha) 60–70 szt./m2.

Soja Viscount odmia-
ny Agroyoumis to bardzo 

elastyczna, odporna na 
suszę, uniwersalna i prosta 
w uprawie odmiana. Nasio-
na tej odmiany nadają się do 
wykorzystywania w przemy-
śle spożywczym. Odmia-
na Viscount jest odporna 
na suszę, wysokobiałkowa 
i grubonasienna.

Soja Magnolia, firmy IGP, 
odmiana soi zaliczana do 
bardzo wczesnych i wcze-
snych, która została zareje-
strowana w 2021 r. w Polsce. 
Podczas badań rejestrowych 
w swojej grupie wczesności 
osiągnęła najwyższy plon 
w rejonie centralnym – na 
poziomie 115% wzorca! Plon 
białka w przypadku odmia-
ny Magnolia PZO również 
był najwyższy ze wszystkich 
rejestrowanych w tej gru-
pie – większy o 112 kg/ha  

w stosunku do wzorca. 
Ważną cechą tej odmiany 
jest najwyżej osadzony naj-
niższy strąk w tej grupie 
wczesności (+1 cm w sto-
sunku do wzorca). Ponad-
to podczas dwóch sezonów 
badań rejestrowych Magno-
lia PZO wykazywała się wy-
soką odpornością na pęka-
nie strąków.

Bardzo ważny w upra-
wie soi, jak podkreślił Ma-
riusz Kowalski, jest fachowy 
zbiór, który pozwoli zniwe-
lować straty z nim związane.

– Na naszych poletkach 
stosujemy kosę pływającą, 
która dopasowuje się do pod-
łoża. Kosa ta kosi wszystkie 

strąki na samym dole, nie 
zostawiając strat na polu. 
Taki sprzęt oceniamy, że 
jest w stanie zebrać o 400– 
500 kg nasion więcej niż 
zwykła kosa sztywna przy 
standardowym zbiorze zwy-
kłym kombajnem – zazna-
czył M. Kowalski.

Agrolok testował również 
na swoich projektach piel-
nik w uprawie ekologicznej, 
gdzie nie była stosowana 
żadna chemia. Zastosowa-
no dwa przejazdy pielnikiem 
wirnikowym. Ponadto piel-
nik był również stosowany 
w uprawie mieszanej, gdzie 
był użyty dodatkowo przy 
ochronie herbicydowej.

– Jak pokazały doświad-
czenia, jest to ciekawa kom-
binacja wspierająca sku-
teczną ochronę soi – dodał  
M. Kowalski.

Na zakończenie Kamil 
Nowakowski, przedstawi-
ciel Stowarzyszenia Polska 
Soja, zaprosił wszystkich 
plantatorów do członkostwa 
oraz do śledzenia strony in-
ternetowej: www.polska-
soja.pl/, gdzie publikowa-
ne są informacje przydatne 
dla plantatorów soi. Kolejne 
spotkanie sojowe Stowarzy-
szenie Polska Soja planuje 
na listopad. 

Anna Arabska

Reklama

Plany bezpieczeństwa 
biologicznego

Posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego jest jednym 
z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. 
ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego 
pomoru świń, zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on 

podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw 
zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III.

Należy pamiętać, 
że brak spełnienia 
tego wymogu po 
dniu 31 paździer-
nika 2021 r., będzie 

stanowił poważną przeszko-
dę dla możliwości wywozu 
świń poza wymienione ob-
szary – mówi dr n. wet. Mi-
rosław Welz – Główny Le-
karz Weterynarii.

Jak podkreśla GLW, wa-
runkiem wdrożenia skutecz-
nej bioasekuracji jest udoku-
mentowanie przestrzegania 
określonych zasad, aby mak-
symalnie ograniczyć ryzyko 
występowania zakażeń ASF 
u zwierząt. 

Aby pomóc rolnikom 
w spełnieniu tego wyma-
gania Główny Lekarz We-
terynarii przypomina o nim 
oraz informuje, że na stro-
nie internetowej Główne-
go Inspektoratu Wetery-
narii pod linkiem: https://
www.wetgiw.gov.pl/nadzor-
-weterynaryjny/afrykanski-
-pomor-swin dostępne są 
wzory dokumentów:

– Plan bezpieczeństwa 
biologicznego dla go-
spodarstw utrzymują-
cych świnie w liczbie  
300 sztuk średniorocz-
nie, niezatrudniających 
pracowników do obsługi 
zwierząt, i produkcji pasz 
spoza gospodarstwa;

– Plan bezpieczeństwa bio-
logicznego dla gospo-
darstw utrzymujących 
świnie w liczbie powyżej 
300 sztuk średniorocznie;

– Wytyczne dotyczące prak-
tycznego wdrażania zasad 
spełniania wymagań bio-
asekuracji w gospodar-
stwach utrzymujących 
świnie zgodnie z wymaga-
niami załącznika II RWK 
2021/605 z dnia 7 kwiet-
nia 2021 r. ustanawiają-
cego szczególne środki 
zwalczania afrykańskie-
go pomoru świń. 

Wzory tych dokumentów 
mają charakter poglądowy, 

co oznacza, że inne wcze-
śniejsze plany sporządzo-
ne przez producentów świń, 
a odpowiadające wymaga-
niom RWK 2021/605 za-
twierdzone przez powia-
towego lekarza weterynarii 
będą respektowane przez 
organy Inspekcji Weteryna-
ryjnej. Sporządzone wzory 
dokumentów są kierowa-
ne przede wszystkim do 
rolników, którzy zwraca-
ją się do terenowych orga-
nów Inspekcji Weteryna-
ryjnej o pomoc i wskazówki 
w tym zakresie.

– Apeluję do rolników, 
właścicieli gospodarstw 
utrzymujących świnie w ob-
szarach objętych ograni-
czeniami w związku z ASF 
o jak najszybsze sporządze-
nie planów bezpieczeństwa 
biologicznego oraz ich za-
twierdzenie u właściwego 
powiatowego lekarza wete-
rynarii przed datą 31 paź-
dziernika 2021 r. – podsu-
mowuje M. Welz. 

WP

 �Warsztaty sojowe na poletkach firmy Agrolok w Golubiu-Dobrzyniu
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Afrykański pomór świń w Polsce i Europie 
– aktualna sytuacja i przewidywany rozwój choroby
Minęło już ponad sześć lat od pamiętnej daty 14 lutego 2014 roku kiedy to stwierdzono w Polsce pierwszy 
przypadek afrykańskiego pomoru świń (ASF) u padłego dzika znalezionego w odległości około 10 km od 
granicy z Białorusią, w okolicy miejscowości Grzybowszczyzna (powiat sokólski, woj. podlaskie). Chociaż 
samo pojawienie się tej groźnej dla świniowatych choroby na terenie naszego kraju nie było zaskoczeniem, 
to przewidzenie tego jak będzie rozprzestrzeniał się wirus oraz skutków ASF dla produkcji świń w Polsce było 
dużym wyzwaniem. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że ówczesna wiedza na temat wirusa ASF, a przede 
wszystkim jego epidemiologii posiadała wiele „białych plam”. Rozwój choroby nie tylko w Polsce, ale również 
w innych krajach Europy czy świata był często nieprzewidywalny i obfitował w nieoczekiwane zwroty akcji. 
W niniejszym artykule postaram się przybliżyć jak wygląda aktualna sytuacja epizootyczna w odniesieniu do 
ASF w Polsce oraz Europie, a także na podstawie uzyskanej w ostatnich latach wiedzy na temat biologii wirusa 
oraz sposobów jego zwalczania nakreślić jakie są perspektywy rozprzestrzeniania się tej groźnej choroby.

Arkadiusz Dors 
Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu 

Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego 
w Puławach 

 � Sytuacja epizootyczna w Polsce
Początkowe liczenie i sku-

pienie się na każdym poje-
dynczym przypadku ASF 
u dzików czy ognisku u świń 
zaczęło przeradzać się w „sta-
tystykę”. Jak te statystki wy-
glądają z perspektywy poło-
wy października 2021 roku? 
Jeśli chodzi o liczbę stwier-
dzonych w Polsce przypad-
ków ASF u dzików to licz-
ba ta obecnie przekracza 12 
tysięcy przypadków. Z kolei 
liczba ognisk ASF, czyli wy-
stąpienia tej choroby u świń, 
stwierdzonych w naszym 
kraju przekroczyła już sumę 
450 ognisk. Ponadto pomimo 
tego, że rok 2021 jeszcze się 
nie skończył już ustanowio-
ny został nowy roczny rekord 
pod względem liczby go-
spodarstw, w których wystą-
pił ASF. Z danych Główne-
go Inspektoratu Weterynarii 
(GIW) wynika, że do połowy 
października bieżącego roku 
stwierdzono 113 ognisk ASF. 
Poprzedni rekord został usta-
nowiony w roku 2020, kiedy 
stwierdzono 103 zainfekowa-
ne gospodarstwa.

Dane te uwidaczniają, że 
rozwój choroby u świń do-
mowych oraz dzików w Pol-
sce staje się bardzo niepoko-
jący. Już prawie dwie trzecie 
powierzchni naszego kraju 
znajduje się w obszarach ob-
jętych ograniczeniami. Co 
więcej strefy te obejmują już 
regiony o wysokiej koncen-
tracji produkcji świń, takie 
jak np. powiat piotrkowski, 
żuromiński czy okolice Lesz-
na. Aktualnie wyróżnia się 
trzy główne obszary (skupi-
ska), w których odnotowuje 
się wysoką liczbę przypad-
ków oraz ognisk ASF. „Sku-
pisko zachodnie” obejmu-
jące oprócz województwa 
lubuskiego także północą 
część województwa dolno-
śląskiego oraz zachód wo-
jewództwa wielkopolskiego. 
Drugie skupisko – północne 

umiejscowione jest przede 
wszystkim w województwie 
warmińsko-mazurskim za-
haczając o północne krań-
ce województwa mazo-
wieckiego. Jako ostatnie 
można wymienić „skupi-
sko południowo-wschod-
nie”, które rozciąga się na 
pograniczu województw lu-
belskiego, podkarpackie-
go oraz wschodnich części 
województw małopolskiego 
i świętokrzyskiego.

Spośród stwierdzonych 
w tym roku 113 ognisk 
ponad połowę stanowi-
ły gospodarstwa leżące 
w skupisku południowo-
-wschodnim, z czego więk-
szość zlokalizowana była na 
terenie jednego powiatu – 
mieleckiego. Były to jednak 
gospodarstwa o niewielkiej 
skali produkcji. Najwięk-
sza ferma dotknięta przez 
ASF w 2021 roku znajdowa-
ła się w województwie lubu-
skim, gdzie w marcu bieżą-
cego roku ASF stwierdzono 
w gospodarstwie, w którym 
utrzymywano 16 566 świń 
położonym w miejscowości 
Niedźwiady (powiat świebo-
dziński). Warto dodać, że 
całkowita liczba ferm świń, 
w których odnotowano ASF 
w 2021 w skupisku zachod-
nim wzrosła około 3-krot-
nie w porównaniu do roku 
2020. Niepokojące jest rów-
nież to, że zakażaniu uległy 
również duże stada, powy-
żej 1000 świń, które prze-
ważanie charakteryzowa-
ły się lepszą bioasekuracja 
niż gospodarstwa, w któ-
rych utrzymywano niewiel-
ką liczbę zwierząt. Potwier-
dzają to dane wieloletnie, 
z których wynika, że spo-
śród ponad 450 stwierdzo-
nych ognisk ASF w naszym 
kraju aż 350 dotyczyło go-
spodarstw, w których utrzy-
mywano mniej niż 100 świń. 
Ponadto, w lipcu 2021, ASF 
został po raz pierwszy 

wykryty u świń w central-
nych regionach Polski na ob-
szarach położonych z dala 
od opisywanych wcześniej 
skupisk choroby.

W kontekście występo-
wania ASF u dzików warto 
jeszcze wspomnieć, że obec-
nie najbardziej aktywny re-
gion pod względem liczby 
przypadków stanowi sku-
pisko zachodnie, w któ-
rym stwierdzono ich do-
tychczas ponad 5,5 tysiąca. 
Biorąc pod uwagę, że ASF 
stwierdza się w tym rejo-
nie dopiero od 2019 roku 
świadczy o bardzo szybkim 
rozprzestrzenianiu się wi-
rusa ASF na tym obszarze 
wśród dzików.

 � Sytuacja epizootyczna 
w Europie

W Unii Europejskiej (UE) 
problem ASF dotyczy aktu-
alnie 13 krajów, z których 
dwa uzyskały ponownie 
status krajów wolnych od 
ASF. Czechy od lutego 2019 
roku (pierwszy przypadek 
w czerwcu 2017) oraz Bel-
gia od listopada 2020 roku 
(pierwszy przypadek we 
wrześniu 2018).

W 2021 (stan na dzień  
29 września) najwięcej 
ognisk odnotowano w Ru-
munii (ponad 1354), w po-
zostałych krajach takich 
ognisk nie odnotowywano 
w ogóle (Litwa, Węgry, Wło-
chy i Grecja) lub stwierdzo-
no ich nie więcej niż 10 od 
początku roku: Słowacja – 
8, Bułgaria – 5, Niemcy – 3, 
Łotwa – 2 i jedno ognisko 
w Estonii. Poza UE ogni-
ska ASF w Europie rapor-
towano w bieżącym roku 
również w Mołdawii, Ser-
bii i na Ukrainie.

Jeśli chodzi o przypad-
ki ASF u dzików to stwier-
dzono ich najwięcej na Wę-
grzech – 2512, na obszarze 
Niemiec – 1689 oraz na  
Słowacji 1453. Brak przy-
padków raportowały władze 
Grecji, a w pozostałych kra-
jach liczba ta nie przekro-
czyła 1 tysiąca (Rumunia  
– 887, Łotwa – 216, Bułgaria 

– 198, Litwa – 117, Estonia 
– 47, Włochy –5).

Na marginesie warto rów-
nież wspomnieć o podjętych 
przez Niemcy środkach ma-
jących na celu zwalczanie 
ASF. O ile w Belgii i Cze-
chach wprowadzenie wi-
rusa na teren kraju miało 
charakter punktowy i jedno-
razowy to w przypadku Nie-
miec sytuacja epizootycz-
na przypomina bardzie tę 
znaną z Polski, gdzie w po-
czątkowych latach trwania 
enzootii mieliśmy do czy-
nienia ze stałą migracją dzi-
ków zakażanych z terenów  
Białorusi oraz Ukrainy. 
Z tym, że w przypadku Nie-
miec źródłem migracji za-
każonych dzików jest teren 
zachodniej Polski. W celu 
powstrzymania migra-
cji dzików zdecydowano 
o budowie 1000 km stałe-
go ogrodzenia wzdłuż pol-
skiej granicy, a w ostatnim 
czasie rozpoczęto również 
budowę drugiego równo-
ległego ogrodzenia, które 
ma w jeszcze bardziej efek-
tywny sposób zabezpieczyć 
Niemcy przed ryzykiem po-
nownego wprowadzenia wi-
rusa ASF z terytorium na-
szego kraju.

 � Zwalczanie ASF
Wiosną bieżącego roku 

mieliśmy również zmianę 
jeśli chodzi o zasady regio-
nalizacji niektórych państw 
UE pod kątem występowa-
nia ASF. Główna zmiana 
dotyczy oznaczeń i nazw 
obowiązujących dotychczas 
stref ASF. Na dzień dzisiej-
szy regionalizacja przedsta-
wia się następująco:

l	 dotychczasowy obszar 
ochronny (strefa żółta) 
jest obecnie określany 
jako obszar objęty ogra-
niczeniami I, i ozna-
czany będzie kolorem 
niebieskim;

l	 dotychczasowy obszar 
objęty ograniczeniami 
(strefa czerwona) jest 
obecnie określany jako 
obszar objęty ogranicze-
niami II i oznaczany bę-
dzie kolorem różowym;

l	 dotychczasowy obszar 
zagrożenia (strefa nie-
bieska) jest obecnie 
określany jako obszar 
objęty ograniczeniami 
III i oznaczany będzie 
kolorem czerwonym.

Nie ma wątpliwości, że 
ze względu na coraz więk-
szą liczbę przypadków 
ASF w populacji dzików 
oraz obecność nowych za-
każeń w wielu regionach 
kraju wzrasta ryzyko po-
średniej lub bezpośredniej 
transmisji wirusa ASF od 
dzików do stad świń. Dla-
tego też bardzo ważną rolę 
w zahamowaniu przenosze-
nia wirusa odgrywa bioase-
kuracja. Konieczne jest jej 
powszechne, obligatoryjne 
wprowadzenie i stosowanie 
oraz konsekwentne egze-
kwowanie wszystkich regu-
lacji prawnych z nią związa-
nych. Kolejnym kluczowym 
elementem zwalczania ASF 
jest zarządzanie populacją 
dzików i utrzymywanie ich 
liczebności na kontrolo-
wanym, niskim poziomie, 
zmniejszającym presję wi-
rusa w środowisku, celem 
ograniczenia zagrożenia dla 
gospodarstw hodowlanych.

 � Perspektywy rozwoju enzootii 
i eradykacji ASF 

Dostępne dane uwidacz-
niają, że dziki przez kolej-
ne lata pozostaną w Euro-
pie głównym rezerwuarem 
ASFV, a stwierdzenie to 
dotyczy nie tylko naszego 
kraju, ale również innych 
krajów Europy, m.in. Wę-
gier, Niemiec czy Słowacji. 

W opinii ekspertów obowią-
zujący obecnie system kon-
trolowania populacji dzików 
nie jest wystarczająco sku-
teczny i nie daje szans na 
eradykację wirusa ASF z po-
pulacji dzików. Do zrealizo-
wania tego celu konieczne są 
szybkie i gruntowne zmia-
ny w omawianym zakresie. 
W przeciwnym wypadku 
liczba regionów dotkniętych 
ASF będzie konsekwent-
nie rosnąć stwarzając coraz 
większe ryzyko przeniesie-
nia wirusa od dzików do 
trzody chlewnej. Dziś już 
wiemy, że zamknięcie do-
tkniętej ASF populacji dzi-
ków niestety nie prowadzi 
do śmierci wszystkich osob-
ników, co mogłoby skut-
kować wygaszeniem lo-
kalnej epizootii choroby. 
Aczkolwiek dane pokazu-
ją że duże natężenie wzro-
stu liczby przypadków ASF 
wśród dzików stwierdza się 
na danym obszarze w okre-
sie pierwszych 6 miesięcy, 
a po około 30 miesiącach 
liczba przypadków wyraź-
nie spada, by po około 5 la-
tach znaleźć się na bardzo 
niskim poziomie, jednak nie 
znikła całkowicie.

Warto jeszcze wspomnieć 
o perspektywie ogranicze-
nia szerzenia się ASF wśród 
dzików na drodze szczepień. 
W opinii ekspertów szanse 
na tego typu rozwiązanie 
nie powinny być brane pod 
uwagę w perspektywie naj-
bliższych 10 lat. Mimo tego, 
że znane są spektakularne 
dokonania badaczy z USA, 
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii 
czy Chin jednak nie można 
na obecnym etapie mówić 
o opracowaniu w pełni 
skutecznej szczepionki prze-
ciwko ASF, która spełnia-
łaby wszystkie założenia, 
w tym wdrożenie strategii 
DIVA, czyli możliwości od-
różnienia osobników zaka-
żonych od zaszczepionych. 
A główną przyczyną niepo-
wodzeń w tym zakresie jest 
niezwykle złożona budowa 
molekularna wirusa ASF.
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Niebezpieczne mykotoksyny
Nie ma paszy pochodzenia roślinnego, która nie zawierałaby zarodników grzybów pleśniowych. Niektóre z nich  
wytwarzają produkty przemiany materii – mykotoksyny. W okresie zbioru zbóż przenoszone są wraz z plonem do 
magazynów i silosów, gdzie szybko się namnażają, szczególnie w warunkach niewłaściwego przechowywania.  
W celu efektywnego zapobiegania należy prowadzić zabiegi prewencyjne, począwszy od pola, a kończąc  
na przygotowanej do skarmiania paszy.

prof. dr hab. Tadeusz Barowicz 
Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie

Mykotoksyny są 
produkowane 
głównie przez 
takie gatunki 
grzybów, jak: 

Aspergillus, Fusarium, Pe-
nicillum, Alternaria, Sta-
chybotrys oraz Claviceps. 
Pleśnie z rodzaju Aspergil-
lus wytwarzają aflatoksy-
nę, z rodzaju Fusarium de-
oksyniwalenol (DON) lub 
womitoksynę, fumonizy-
nę, zearalenon, diacetok-
syscirpenol (DAS), toksynę 
T-2 oraz inne. Z kolei ple-
śnie z rodzaju Penicillium 
– produkują ochratoksyny. 
Pod względem chemicznym 
mykotoksyny są węglowo-
dorami aromatycznymi (nie-
kiedy węglowodorami alifa-
tycznymi) o niskiej masie 
cząsteczkowej, co decydu-
je o ich dużej oporności na 
czynniki środowiskowe.

Mykotoksyny w istotny 
sposób oddziałują na jakość 
skarmianej paszy, wywołu-
jąc niekorzystne zmiany fi-
zyczne i organoleptyczne, 
pogarszając w ten sposób jej 
wartość odżywczą i prozdro-
wotną. Taka pasza zwiększa 
ryzyko zachorowań zwierząt 
oraz hamuje ich produkcyj-
ność. Szkodliwość mykotok-
syn zależy głównie od ich 
rodzaju, stężenia w paszy 
oraz gatunku skarmianego 
zwierzęcia. Wrażliwość tych 
ostatnich na mykotoksyny 
uzależniona jest od gatunku, 
wieku oraz płci. Najbardziej 
odporne na niekorzystne 
oddziaływanie mykotoksyn 
są przeżuwacze. Zwierzęta 
te w żwaczu posiadają mi-
kroflorę o właściwościach 
detoksykacyjnych. Pośred-
nie miejsce zajmuje drób, 
a najbardziej wrażliwa jest 

trzoda chlewna. Mykotoksy-
ny, po dostaniu się do orga-
nizmu zwierzęcia powodują 
utratę apetytu lub brak po-
bierania paszy, obniżenie za-
wartości składników odżyw-
czych w paszy prowadzące 
do pogorszenia ich trawie-
nia i wchłaniania, oddziałują 
na system wydzielania we-
wnętrznego i hormonalnego 
(np. na rozród oraz hormony 
wzrostu), tłumienie aktyw-
ności układu odpornościo-
wego skutkujące pogorsze-
niem zdrowotności zwierząt, 
osłabieniem ich odporno-
ści na choroby zakaźne, jak 
również reaktywacją prze-
wlekłych zakażeń. W tym 
ostatnim przypadku, zmniej-
sza się również skuteczność 
szczepień i leczenia.

Walka z mykotoksynami nie 
należy do zadań łatwych. Nie 
znaleziono jeszcze uniwersal-
nego sposobu, który by neu-
tralizował lub wiązał wystę-
pujące w paszach wszystkie 

mykotoksyny. Główną rolę 
powinna więc pełnić kontrola 
materiałów paszowych prze-
znaczonych do sporządzania 
mieszanek paszowych. Do-
brym rozwiązaniem jest więc 
poddanie komponentów pasz 
badaniom laboratoryjnym 
na zawartość mykotoksyn. 
Monitoring i minimalizacja 
występowania mykotoksyn 
ma zasadnicze znaczenie dla 
ograniczenia ryzyka zatruć 
u zwierząt.

Zatruć mykotoksynami 
można uniknąć zaprzestając 
skarmiania skażonej paszy. 
Nie zawsze jest to wyko-
nalne. Skutecznym sposo-
bem usuwania mykotoksyn 
z pasz jest stosowanie de-
toksykantów wraz ze ska-
żonym pokarmem. Głów-
nie są to takie sorbenty, jak: 
tlenek glinu, jednozasado-
wy glinokrzemian sodowo-
-wapniowy, zeolit, kaolin, 
mordenit oraz węgiel aktyw-
ny. Wszystkie one działają 

w przewodzie pokarmo-
wym, wiążąc mykotoksy-
ny. Te ostatnie, w ten spo-
sób związane przechodzą 
przez przewód pokarmowy 
i niewchłaniane wydalane 
są wraz z kałem. Skutecz-
ność tych preparatów jest 
jednak ograniczona.

Najnowszą generacją de-
toksykanów mykotoksyn 
są syntetyczne polimery. 
Wiążą one toksyny z tre-
ści pokarmowej oraz prze-
ciwdziałają ich wchłanianiu 
się. Ujemną cechą tych sub-
stancji jest wiązanie w treści 
pokarmowej oprócz szko-
dliwych toksyn również 
mikroelementów. Innym 
rozwiązaniem jest łącze-
nie właściwości sorbują-
cych z enzymami. Związ-
ki takie rozkładają toksynę, 
co w konsekwencji skutku-
je powstaniem nietoksycz-
nego metabolitu. 

Ostatnio coraz częściej 
sięga się po biologiczne 

m e t o d y 
degrada-
cji myko-
t o k s y n . 
Szczegól-
ne nadzie-
je wiąże się 
z bakteriami fermentacji 
mlekowej (Lactobacillus 
spp.) i drożdżami. Prepa-
raty drożdżowe zapobiega-
ją wchłanianiu mykotoksyn 
w jelicie cienkim, pobudza-
jąc jednocześnie układ od-
pornościowy. Jak wykaza-
ły liczne badania, drożdże 
o wiele szybciej i skutecz-
niej odtruwają organizm 
z mykotoksyn niż zeolit czy 
glinokrzemiany. Drożdże 
także poprawiają smako-
witość paszy.

W przypadku objawów za-
trucia mykotoksynami zwie-
rząt, należy przede wszyst-
kim odstawić skażona paszę, 
zastosować głodówkę, a na-
stępnie podawać pasze wy-
sokobiałkową uzupełnioną 
dodatkami witaminowo-
-mineralnymi wzmacniają-
cymi organizm. Można też 
podawać ekstrakty ziołowe, 
które wspomagają i oczysz-
czają organizm.

Warto zadbać o trwałe użytki zielone
Koniec jesieni jest dobrym okresem, by przeprowadzić szereg 
zabiegów pielęgnacyjnych na użytkowanych przez  
nas trwałych użytkach zielonych. Wszystkie one w następnym 
roku odpłacą się za to i będą rzutować na wzrost produkcyjności 
łąk i pastwisk.

prof. dr hab. Tadeusz Barowicz 
Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie

W strefie klima-
tycznej na-
szego kraju, 
ruń na trwa-
łych użyt-

kach zielonych (łąki i pa-
stwiska) rośnie przez ok. 
210–220 dni w roku. W po-
zostałym okresie, czyli pod-
czas 140–150 dni pozosta-
je w stanie spoczynku. Pod 
koniec sezonu pastwisko-
wania wydłuża się czas 
odrostu runi. O ile proces 
ten w miesiącach wiosen-
nych trwa ok. 2–3 tygodnie, 
o tyle we wrześniu i paź-
dzierniku – ok. 6 tygodni. 
W tym okresie, co 3–4 la- 
ta, warto przeprowadzić 
wapnowanie pastwiska czy 
łąki, szczególnie wapnem 
węglanowo-magnezowym 
w ilości ok. 500–1000 kg/ha.  
Taki rodzaj wapna nie 
tylko zoptymalizuje odczyn 
gleby, ale także poprawi ja-
kość rosnącej na niej runi 
przez stworzenie lepszych 

warunków do wzrostu ro-
ślin motylkowych. Jesień 
jest też terminem agrotech-
nicznym do stosowania sta-
łych i płynnych nawozów 
organicznych. Bardzo do-
brym nawozem jest obor-
nik. Należy stosować go co 
4–5 lat w dawce ok. 25– 
30 t/ha. Rozrzucany obor-
nik powinien być dobrze 
rozłożony. Na pastwiskach 
nawożenie płynną gnojo-
wicą stwarza realne zagro-
żenie chorobotwórczymi 
formami przetrwalnikowy-
mi pasożytów. W porów-
naniu do obornika jest ona 
jednak szybciej wchłania-
na przez glebę. Nawożenie 
gnojowicą należy uzupełniać 
nawozami mineralnymi, 
szczególnie fosforowymi. 
Gnojowicę stosuje się prze-
ważnie w ilości 15–20 m3 

na ha. Jeżeli jest to moż-
liwe warto rozcieńczyć ją 
wodą w proporcji od 1 : 1, 
nawet do 1 : 5. Na trwałe 

użytki zielone z powodze-
niem można wywozić pofer-
ment wytwarzany w bio-
gazowniach. W przypadku 
nawożenia użytków zielo-
nych trzeba pamiętać o usta-
wowym zakazie wykony-
wania tych zabiegów od  
31 października do 1 marca 
lub innych, ogłaszanych co 
roku przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na pastwiskach jesienią 
niezbędnym zabiegiem jest 
wykaszanie kęp i niedoja-
dów oraz rozprowadzanie 
łajniaków. Na skutek se-
lektywnego pobierania po-
szczególnych gatunków ro-
ślin przez bydło, tworzy się 
nierównomierna ruń. Jeżeli 
po wypasie nie zostaną sko-
szone takie rośliny, to wyda-
dzą nasiona i w przyszłości 
będą konkurować z warto-
ściowymi gatunkami traw 
oraz roślin motylkowych. 

Przełom września i paź-
dziernika jest szczegól-
nie zalecanym okresem 
do wysiania drugiej dawki 
nawozów fosforowych 

i potasowych. Zabieg ten 
warunkuje odpowiedni 
przyrost zielonej masy oraz 
nagromadzenie w komór-
kach roślin substancji za-
pasowych, zapewniających 
dobre przezimowanie oraz 
sprzyja rozkrzewianiu, czyli 
powstawaniu większej licz-
by pędów na wiosnę.

Jesień jest też odpowied-
nią porą dla odnowienia 
zdewastowanych pastwisk, 
szczególnie gdy niezbędne 
jest dokonanie tego zabie-
gu metodą pełnej uprawy 
i obsiewu. Takie postępo-
wanie przeprowadza się 
w przypadku, gdy rośliny 
wartościowe zostały wypar-
te przez uporczywe chwa-
sty. Te ostatnie, w nieko-
rzystnych dla hodowcy 
warunkach, mogą stano-
wić nawet 40–50% składu 
runi. W takim wypadku na-
leży przeprowadzić prze-
oranie darni. W celu całko-
witego odwrócenia darni, 
orkę należy wykonać płu-
giem wyposażonym w od-
kładnicę śrubową. Zabieg 
ten należy wykonać jesienią. 
Głębokość zabiegu powin-
na wynosić do 30 cm. Orkę 
należy poprzedzić na 3– 
4 tyg. wcześniej, zabiegiem 
chemicznym zwalczania 

chwastów. Zaoraną darń 
należy następnie rozdrob-
nić za pomocą błony tale-
rzowej, a następnie rozsiać 
nawozy mineralne. Wy-
siane nawozy mineralne 
miesza się z glebą stosując 
bronę. Jeżeli powierzchnia 
po bronowaniu nie będzie 
zbyt równa, to wiosną trze-
ba będzie zastosować włókę, 
a następnie przeprowadzić 
siew mieszanki traw i roślin 
motylkowych. 

Trwałe użytki zielone od-
grywają nadal istotną rolę 
w produkcji zwierzęcej. 
Są one źródłem natural-
nych pasz objętościowych 
dla zwierząt trawożernych, 
a występujące w runi ro-
śliny motylkowe oraz zioła 
poprawiają smakowitość 
pasz oraz mają wpływ na 
przemianę materii u zwie-
rząt. Z tych względów nie-
zmiernie ważnym jest, by 

wypasana ruń cechowała się 
optymalnym (korzystnym) 
składem gatunkowym, a co 
za tym idzie wysoką warto-
ścią odżywczą. Zarówno za-
niechanie użytkowania, jak 
i nadmierna eksploatacja 
trwałych użytków zielonych 
są zjawiskiem niekorzyst-
nym. Z punktu widzenia za-
chowania bioróżnorodności 
gatunkowej oraz ochrony 
cennych gatunków wskaza-
ny jest zrównoważony (opty-
malny) sposób użytkowania 
trwałych użytków zielonych. 
I tak, systematyczne wy-
pasanie pastwisk oraz wy-
kaszanie łąk, pozwala na 
rozwój wielu światłolub-
nych gatunków roślin, zapo-
biega też sukcesji krzewów 
i drzew oraz stwarza opty-
malne warunki bytowe dla 
życia wielu gatunków zwie-
rząt, w tym chronionych 
owadów i ptaków.

 � Trwałe użytki zielone odgrywają nadal istotną rolę  
w produkcji zwierzęcej
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Jubileusz 25-lecia Izb Rolniczych
10 września 2021 r. w War-

szawie obchodziliśmy Ju-
bileusz 125-lecia powsta-
nia pierwszej na ziemiach 
polskich izby rolniczej oraz 
25-lecia reaktywacji izb 
rolniczych. 

Uroczystości jubileuszo-
we, z udziałem pocztów 
sztandarowych wojewódz-
kich izb rolniczych i KRIR, 
rozpoczęły się uroczystą 
Mszą Świętą koncelebro-
waną w Świątyni Opatrzno-
ści Bożej, której przewod-
niczył Jego Eminencja Ks. 
Kardynał Kazimierz Nycz.

Następnie uczestnicy zgro-
madzili się w Auli Kryszta-
łowej SGGW, gdzie odby-
ły się główne uroczystości 

Jubileuszu, której gośćmi 
byli: Barbara Fedyszak-Ra-
dziejowska – Doradca Pre-
zydenta RP, Grzegorz Puda 
– Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, byli ministro-
wie rolnictwa: Gabriel Ja-
nowski, Roman Jagieliński, 
Wojciech Olejniczak, Sta-
nisław Kalemba, Krzysztof 
Jurgiel (obecnie poseł do 
Parlamentu Europejskie-
go), Jan Krzysztof Arda-
nowski (obecnie Przewod-
niczący Rady ds. Rolnictwa 
i Obszarów Wiejskich przy 
Prezydencie Rzeczypospo-
litej Polskiej), Robert Telus  
– Przewodniczący Sejmo-
wej Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Jerzy Małecki 

– Zastępca Przewodniczą-
cego Sejmowej Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Ha-
lina Szymańska – Prezes 
Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, 
Małgorzata Gośniowska-
-Kola – Dyrektor General-
nego Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, An-
drzej Chodkowski – Głów-
ny Inspektor Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa, Andrzej 
Romaniuk – Główny In-
spektor Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożyw-
czych, Magdalena Wach-
nicka-Witzke – Wiceprezes 
KRUS, Czesław Siekierski 
– poseł na Sejm RP (były 
Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa w Europarlamen-
cie), Ewa Stachurska-Kru-
szewska – Prezes Zarządu 
Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych TUW, prof. 
dr hab. Kazimierz Toma-
la – I Zastępca Rektora 
SGGW Prorektora ds. Roz-
woju, Władysław Skarżyń-
ski – Kanclerz SGGW oraz 
przedstawiciele organizacji 
rolniczych. 

W trakcie uroczystości 
wręczono odznaczenia pań-
stwowe za wybitne zasługi 
dla rozwoju samorządu rol-
niczego w Polsce, za dzia-
łalność na rzecz rozwoju 
rolnictwa. 

Dodatkowo, Kapituła Od-
znaczeń Krajowej Rady Izb 

Rolniczych nadała odzna-
czenia osobom zasłużonym 
dla samorządu rolniczego. 

Izby rolnicze są nieodłącz-
nym elementem kształto-
wania życia na wsi, ważną 
instytucją samorządową rol-
ników polskich. Tworzyły 
one i nadal tworzą historię 
kraju – historię, bez któ-
rej żaden naród nie może 
istnieć. Pierwsze izby po-
wstawały w okresie zabo-
rów na ziemiach polskich 
i towarzyszyły polskim chło-
pom zaraz po odzyskaniu 
niepodległości w latach 

dwudziestych i trzydzie-
stych, a także były aktywne 
w procesie profesjonalizacji 
i organizacji zawodu rolni-
ka i przeprowadzaniu zmian 
na wsi po upadku komuni-
zmu. W roku 2021 Krajowa 
Rada Izb Rolniczych obcho-
dzi jubileusz 25-lecia reak-
tywowania działalności izb 
rolniczych i 125-lecie istnie-
nia izb na ziemiach polskich. 
Jubileusz był okazją do do-
konania oceny dotychcza-
sowych osiągnięć oraz wy-
znaczenia nowych celów 
i zadań. 

II posiedzenie Rady Młodych Rolników przy KRIR
Za nami II stacjonar-

ne posiedzenie Rady do 
spraw Młodych Rolni-
ków przy KRIR, które od-
było się 6 października  
2021 r. w Parzniewie.

W trakcie spotkania dys-
kutowano m.in. na temat 
niesprawiedliwych zasad 
uczestnictwa rolnika  
z terenów wiejskich 

i miejskich w działaniach 
PROW. Z powodu miej-
sca prowadzenia działal-
ności – rolnik z terenów 
miejskich nie może w pełni 
uczestniczyć w systemie 
wsparcia ogłaszanego przez 
ARiMR, a coraz częściej te-
reny wiejskie wchłaniane 
są przez granice admini-
stracyjne miast. Zwrócono  

także uwagę na problem 
związany z brakiem moż-
liwości skorzystania przez 
beneficjentów działania 
„młody rolnik” z progra-
mu działalności pozarol- 
niczej.

W zakresie zakupu 
gruntów z zasobu KOWR 
i możliwości jej finansowa-
nia, Rada złożyła wniosek 

o możliwość wydłużenia 
okresu spłaty do 30 lat.

Uczestnicy spotkania 
zgłosili także wniosek 
o wprowadzenie w proce-
durze dzierżawienia ob-
wodów łowieckich prze-
targów ofertowych, gdzie 
wyłaniani będą dzierżaw-
cy w ramach stworzone-
go systemu przetargowego  

(np. punktowanie za po-
siadane minimalnej ilości 
członków koła, zamieszka-
łych na terenie obwodów, 
punktowanie samorządu 
terytorialnego, rolniczego 
za współpracę).

Zwrócono także uwagę 
na problem braku chłod-
ni i transportu strzelone-
go dzika oraz zgłoszono 

wniosek o stworzenie mapy 
lokalizacji chłodni (są re-
giony w Polsce, gdzie chłod-
ni jest kilka w powiecie, 
a w niektórych regionach 
chłodni nie ma w promie-
niu 100 km).

Dodatkowo poruszono 
temat z rażąco wysokimi 
cenami nawozów.

Partnerami wydarzenia byli:  
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  
Bayer Sp. z o.o., Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 

Krajowa Spółka Cukrowa oraz BNP Paribas. 

Patronatem medialnym wydarzenie objęły:  
Telewizja Polska S.A., Top Agrar Polska,  

Wiadomości Rolnicze Polska,  
oraz Tygodnik Poradnik Rolniczy. 

 Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom za pomoc 
w organizacji Jubileuszu.
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IX Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych
12 października 2021 r.  

odbyło się IX Posiedze-
nie Krajowej Rady Izb Rol-
niczych, podczas które-
go przyjęto stanowisko 
w sprawie aktualnej sytu-
acji w rolnictwie.

Krajowa Rada Izb Rol-
niczych, obserwując zja-
wiska zachodzące w oto-
czeniu rolnictwa, zauważa 
bardzo szybki wzrost kosz-
tów produkcji.

Od dłuższego czasu 
w szybkim tempie wzrasta 
cena paliwa i obecnie wy-
nosi około 30% w stosun-
ku do roku ubiegłego. Do-
płata do paliwa rolniczego 
w coraz mniejszym stopniu 
rekompensuje wzrost kosz-
tów i przewidywany wzrost 
zwrotu akcyzy o 10 zł na ha  
nie rekompensuje wzrostu 
cen.

Od żniw szybko rosną 
również gwałtowanie ceny 
nawozów, zwłaszcza podsta-
wowych – azotowych, fosfo-
rowych i potasowych. Wzro-
sty cen szacujemy na 300% 
a w niektórych asortymen-
tach nawet do 500%. Wielu 
rolników może nie być stać 
zakupić dostatecznej ilości 
nawozów, co spowoduje niż-
sze plony. Krajowa Rada Izb 
Rolniczych uważa, że nale-
ży wystąpić o zbadanie czy 
wzrost cen nawozów jest 
proporcjonalny do wzro-
stu kosztów produkcji i su-
rowców i czy braki na rynku 
nie są spowodowane zwięk-
szonym eksportem. Krajowa 
Rada wnioskuje do Rządu RP 
oraz Komisji Europejskiej 
o podjęcie szybkich dzia-
łań w celu rekompensaty lub 
spowodowanie obniżenia 

cen nawozu i zabezpieczenie 
nawozów azotowych dla pol-
skich rolników. Brak reakcji 
władz i instytucji UE może 
doprowadzić do drastycz-
nego ograniczenia produk-
cji rolnej, a w konsekwen-
cji spowodować drastyczne 
podwyżki cen żywności lub 
nawet jej braku.

Krajowa Rada nadal pod-
trzymuje stanowisko od-
nośnie tragicznej sytuacji 
na rynku trzody chlewnej, 
dlatego żąda ustanowienia 
programu rozwoju i pomo-
cy dla gospodarstw produ-
kujących trzodę chlewną. 
W związku z ASF oraz nie-
przewidywalnymi zniżkami 
cen trzody, rolnicy zwłaszcza 
z mniejszych gospodarstw, 
masowo likwidują produk-
cję w cyklu zamkniętym. 
Pozostają jedynie rolnicy 

powiązani umowami z fir-
mami zewnętrznymi, którzy 
prowadzą tucz nakładczy, 
co jest zjawiskiem prowa-
dzącym do likwidacji rodzi-
mej hodowli trzody chlew-
nej w Polsce. Zwracamy się 
do Pana Ministra o wystą-
pienie do Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsu-
menta o sprawdzenie cen 
artykułów żywnościowych 
pochodzenia zwierzęcego 
w stosunku do cen surowca. 
Cena skupu tuczników wy-
nosi około 4 złotych a ceny 
wędlin rosną nieustannie, 
co powoduje niezadowole-
nie konsumentów i obwi-
nianie rolników o czerpa-
nie nadmiernych korzyści. 
Wnosimy do Pana Ministra 
o zbadanie czy importerzy 
mięsa nie stosują cen dum-
pingowych i z jakich stref 

są sprowadzane. Domaga-
my się ochrony gospodarstw 
rodzinnych poprzez szybką 
wypłatę rekompensat i ogra-
niczenie wektora ASF w wy-
niku całkowitej depopulacji 
dzików poprzez środki bio-
logiczne, chemiczne i gospo-
darki łowieckiej.

Krajowa Rada Izb Rolni-
czych negatywnie ocenia 
dotychczasowe funkcjono-
wanie aplikacji suszowej, 
za pomocą której szacowa-
ne są straty. Kryteria i pa-
rametry przyjęte przez ten 
system są krzywdzące dla 
rolników i nie uwzględnia-
ją stanu faktycznego. Meto-
dyka przyjęta w aplikacji nie 
bierze pod uwagę tempera-
tury w łanie w czasie we-
getacji roślin. Rozbieżności 
między stwierdzeniem przez  
IUNG-PIB a stanem fak-
tycznym sięgają nawet 45%.  
Musi być opracowany sys-
temu odwoławczy dla tej 
aplikacji.

W zakresie Europejskie-
go Zielonego Ładu, zda-
niem KRIR nie do przyję-
cia jest brak określenia przez 
KE parametrów ogranicze-
nia 50% zużycia chemicz-
nych środków ochrony roślin 

w poszczególnych krajach. 
KRIR oczekuje zarówno od 
KE, jak i Rządu RP przedsta-
wienia potencjalnych scena-
riuszy lub analiz i możliwych 
skutków, jakie mogą wyni-
kać głównie dla rolnictwa ale 
i jego otoczenia oraz dla całej 
gospodarki, tak na poziomie 
całej UE, jak i w naszym kraju 
w sferze ekonomicznej, spo-
łecznej wskutek tak ambit-
nie sformułowanych celów 
środowiskowych, planowa-
nych do realizacji w relatyw-
nie krótkim okresie czasu 
bez konkretnego wskazania 
choćby szacunkowo kosztów 
jakie są niezbędne do zreali-
zowania tych zadań i poten-
cjalnych źródeł ich finanso-
wania (publicznych – WPR 
czy krajowych, bądź wyłącz-
nie rolników?). Nadal uważa-
my, że głównym celem rol-
nictwa europejskiego jest 
zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego obywateli 
Europy oraz ochrony środo-
wiska poprzez prowadzenie 
zrównoważonego rozwoju.

Krajowa Rada ostrzega 
Rząd RP, że obecna sytu-
acja w rolnictwie doprowa-
dzi do ogromnych protestów 
rolników.

Lasy nie mogą być uznane za obszary EFA
Wykaz obszarów, które 

mogą być uważane za obsza-
ry proekologiczne (obszary 
EFA) został wskazany bez-
pośrednio w przepisach UE, 
tj. w art. 46 rozporządzenia 
PE i Rady nr 1307/2013. Pol-
ska jako kraj członkowski 
UE wyznaczyła do wdroże-
nia, spośród tego wykazu, 
szeroki katalog obszarów 
proekologicznych, tak aby 
umożliwić rolnikom realiza-
cję zobowiązania utrzyma-
nia obszarów EFA w jak naj-
większym zakresie. Jednym 
z takich obszarów proekolo-
gicznych, wskazanym w ww. 
rozporządzeniu UE (art. 46 
ust. 2 lit. h), były obszary za-
lesione po 2008 r. w ramach 
PROW 2007–2013 (zalesie-
nia na gruntach rolnych) 
i PROW 2014–2020.

W związku jednak z uwa-
gami Komisji Europejskiej 
dotyczącymi uniknięcia 
potencjalnego podwójne-
go finansowania w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej 
w przypadku otrzymywa-
nia premii zalesieniowej 
przy jednoczesnym dekla-
rowaniu obszaru zalesio-
nego jako obszaru EFA, po-
cząwszy od 2019 r., zgodnie 
z rozporządzeniem Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 9 stycznia 2019 r.  

zmieniającym rozporzą-
dzenie w sprawie obszarów 
uznawanych za obszary pro-
ekologiczne oraz warunków 
wspólnej realizacji prakty-
ki utrzymania tych obsza-
rów (Dz. U. z 2019 r., poz. 
100), obszary zalesione po 
2008 r. w ramach PROW 
2007–2013 (zalesienia na 
gruntach rolnych) i PROW 
2014–2020, które kwalifiko-
wały się (zapewniły rolniko-
wi prawo) do jednolitej płat-
ności obszarowej w 2008 r., 
nie są uznawane w Polsce za 
obszary EFA.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 
rozporządzenia PE i Rady 
nr 1307/2013, jednolita płat-
ność obszarowa przyznawa-
na jest do każdego kwalifi-
kującego się hektara, który 
zgodnie z art. 32 ust. 2 tego 
rozporządzenia oznacza:

– wszelkie użytki rolne 
gospodarstwa rolnego 
wykorzystywane przez 
cały rok kalendarzowy  
(z wyjątkiem przypad-
ków działania siły wyższej 
lub okoliczności nadzwy-
czajnych) do prowadze-
nia działalności rolniczej 
lub wykorzystywane głów-
nie do prowadzenia dzia-
łalności rolniczej, w tym 
obszary, które w dniu 30 
czerwca 2003 r. nie były 

utrzymywane w dobrej kul-
turze rolnej,

l powierzchnie uprawnio-
ne do płatności w 2008 r., 
które po tej dacie przestały 
spełniać warunki kwalifiko-
walności w wyniku zalesie-
nia lub podjętego zobowią-
zania rolnośrodowiskowego 
wynikającego ze stosowa-
nia schematów pomoco-
wych w ramach II filaru  
WPR, jednakże tylko pod 
warunkiem, że osoba ubie-
gająca się o te płatności 
prowadzi jednocześnie 
działalność rolniczą w rozu-
mieniu art. 4 ust. 1 lit c ww. 

rozporządzenia 1307/2013, 
tj.:
l produkcję, hodowlę lub 

uprawę produktów rolnych, 
w tym zbiory, dojenie, ho-
dowla zwierząt oraz utrzy-
mywanie zwierząt do celów 
gospodarskich,
l utrzymywanie użytków 

rolnych w stanie nadającym 
się do wypasu lub uprawy 
bez konieczności podej-
mowania działań przygo-
towawczych wykraczają-
cych ponad zwykłe praktyki 
rolnicze.

Użytki rolne, o których 
mowa powyżej oznaczają 

grunty orne, trwałe użyt-
ki zielone, pastwiska trwa-
łe lub uprawy trwałe, w tym 
szkółki i zagajniki o krót-
kiej rotacji. Nie obejmują 
one lasów.

Sprawdzenia warunków 
kwalifikowalności do dane-
go wsparcia każdorazowo 
dokonuje organ prowadzący 
postępowanie o przyznanie 
płatności w toku tego postę-
powania. Zgodnie z art. 5 
ustawy o płatnościach w ra-
mach systemów wsparcia 
bezpośredniego2, w spra-
wach dotyczących płatno-
ści bezpośrednich właściwy 

jest kierownik biura powia-
towego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rol-
nictwa właściwy ze względu 
na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę rolnika.

Analogiczne rozwiąza-
nia co do kwestii kwalifi-
kowalności będą miały za-
stosowanie również po roku  
2022 r.

Powyższą informację 
otrzymaliśmy w związku 
z naszym wnioskiem o uzna-
nie wszystkich lasów przy-
ległych do działek rolnych 
jako obszaru zalesionego 
proekologicznego.

Krajowa Rada Izb Rolniczych
zaprasza

na promocję polskiego mięsa wieprzowego
„Z wieprzowiną za pan brat”

10 listopada 2021 roku od godz. 14.00
w Złotej Komnacie w Brochocinie 17/1 koło Płocka

Na naszych gości czeka wiele atrakcji:
• prezentacja produktów z mięsa wieprzowego;
• degustacja produktów z mięsa wieprzowego
• konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych

Promocja organizowana w ramach zadania 

sfinansowanego ze środków  

Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego
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www.grupaazoty.com

www.nawozy.eu

agro@grupaazoty.com

Pulrea®  N 46 to uniwersalny nawóz azotowy
z inhibitorem ureazy Limus®, zwiększającym 
wykorzystanie azotu z nawozu. Ma wysoką 
skuteczność w stosowaniu pogłównym  
i nie wymaga mieszania z glebą. 

stabilne 
Źródło AZoTU


