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Wydajny przeładunek zboża z kombajnu
Sprawny odbiór zbóż z wydajnych kombajnów koszących pola 
o wysokich plonach jest nie lada wyzwaniem, zwłaszcza kiedy  
środki transportowe pokonują znaczne odległości. W takich 
przypadkach niezbędnym ogniwem w łańcuchu  
transportowym są wozy przeładowcze.

 � Istotna maszyna pomocnicza
Wozy przeładowcze zwane 

także przyczepami przeła-
dunkowymi zdobywają coraz 
większą popularność także 
w mniejszych obszarowo 
gospodarstwach. Przede 
wszystkim umożliwiają one 

szybki odbiór ziarna z pracu-
jących na polu kombajnów 
i przekazanie ich na środki 
transportowe. Ładowność 
przyczep przeładunkowych 
kilkukrotnie przekracza za-
sobność zbiornika kombajnu, 
dzięki czemu w przypadku 

opóźnienia się środka trans-
portowego nie dochodzi do 
zakłócenia pracy kombaj-
nu. Ponadto środki trans-
portowe nie muszą pod-
jeżdżać do kombajnu na 
polu, co ma istotne znacze-
nie w przypadku transportu 

samochodowego, który ze 
względu na ogumienie nie 
jest w pełni przystosowany 
do poruszania się po ścier-
nisku, zwłaszcza kiedy jest 
ono podmokłe. Dzięki sze-
rokiemu ogumieniu wozów 
przeładowczych ma miejsce 
mniejsze ugniatanie gleby.

Wozy przeładowcze mają 
uniwersalne zastosowanie. 
Maszynami tymi można 
transportować również 

Czytaj str. 19

Zapraszamy  
do sklepu  

internetowego

www.plantpress.pl

• Szybka realizacja 
zamówienia • 

• Darmowa dostawa 
powyżej 200 zł • 

• Elastyczne formy 
płatności i dostawy •

Lista odmian zalecanych pszenżyta ozimego
Pszenżyto jest gatunkiem sztucznie wyhodowanym przez 
człowieka, łączącym w sobie cechy pszenicy i żyta. Jego zaletą 
są mniejsze wymagania glebowe niż pszenicy, stąd dobrze 
radzi sobie na glebach średnich. Na uwagę zasługuje również 
wysoka zawartość białka w ziarnie o korzystnym składzie 
aminokwasowym, dzięki czemu doskonale nadaje się  

do skarmiania zwierząt. Według danych GUS-u za rok 2020 gatunek ten był 
uprawiany na obszarze 1320 ha, co dawało mu siódmą lokatę w rankingu zbóż. 

dr inż. Renata Kieloch, IUNG-PIB Puławy

Obecnie w Krajo-
wym rejestrze od-
mian figuruje 46 
odmian pszenży-
ta ozimego. Jak co 

roku, w oparciu o wyniki do-
świadczeń prowadzonych 
w ramach Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmia-
nowego (PDO), COBORU 

uaktualnił listę zalecanych 
odmian tego gatunku do 
uprawy w poszczególnych 
województwach. Warto przy 
wyborze odmiany korzystać 
z tej listy, ponieważ rejoniza-
cja odmian jest kluczowym 

czynnikiem decydującym 
o powodzeniu uprawy. Ak-
tualnie znajduje się na niej  
21 odmian (tabela). W dal-
szej części artykułu przed-
stawiono krótkie charakte-
rystyki niektórych odmian 
pszenżyta ozimego po-
wszechnie zalecanych do 
uprawy. 

Odmiana SU Liborius to 
numer jeden w plonowaniu 
w doświadczeniach PDO. 
Średni plon ziarna za okres 
ostatnich czterech lat osią-
gnął poziom 103% wzorca 

na podstawowym poziomie 
agrotechniki i 105% na po-
ziomie intensywnym. Jest 
również liderem pod wzglę-
dem uzyskanej rekomendacji 
do uprawy, która obejmuje 
aż 13 województw (w ma-
łopolskim wstępna reko-
mendacja). Jest to odmia-
na średnio wysoka, o dużej 
odporności na wyleganie. 
SU Liborius w rankingu zi-
motrwałości plasuje się na 
końcu listy, cecha ta została 
oceniona na 4 w skali 9-stop-
niowej (mała do średniej). 

Ziarno odznacza się bar-
dzo wysoką masą 1000 zia-
ren, natomiast zdecydowa-
nie słabsze wyniki osiąga 
w kwestii gęstości w sta-
nie zsypnym i liczby opa-
dania. Hodowca podkreśla, 
że odmiana dobrze toleruje 
okresowe niedobory wody. 

Jedną z czołowych lokat 
na liście odmian zalecanych 

Czytaj str. 4

 �Największe wozy przeładowcze to maszyny o pojemności 
do 50 m3 oparte na trzyosiowym podwoziu 
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pszenica ozima pszenica ozima

SYMETRIA
równowaga w plonowaniu 
i zimotrwałości

zimotrwałość

4,5
104% 
wzorca  
10,9 t/ha 
COBORU 2020

NOWOŚĆ!

Belissa
stabilne plonowanie  
odporność na choroby
krótka i sztywna słoma

www.hrsmolice.pl

Reklama

Lista zalecanych do uprawy 
odmian pszenicy ozimej

Pszenica ozima zajmuje czołową 
pozycję pod względem zajmowanego 
areału w strukturze agrarnej naszego 
kraju. O powodzeniu jej uprawy 
i uzyskaniu maksymalnie wysokich 

oraz dobrej jakości plonów decydują głównie 
właściwości genetyczne odmiany, które mogą być 
kształtowane przez warunki pogodowe oraz zabiegi 
agrotechniczne. O popularności pszenicy ozimej 
świadczy postęp w pracach hodowlanych, dzięki 
czemu obecnie w Krajowym rejestrze odmian widnieją 
134 odmiany tego gatunku.

dr inż. Renata Kieloch, IUNG-PIB Puławy

Z jednej strony tak bo-
gata lista daje szero-
kie możliwości wy-
boru odpowiedniej 
dla naszych celów 

odmiany. Z drugiej zaś stro-
ny może utrudniać podję-
cie decyzji ze względu na 
mnogość cech, które należy 
rozpatrzyć. Zazwyczaj wio-
dącą rolę odgrywa poten-
cjał plonowania. Najbardziej 
pożądane są odmiany dają-
ce wysokie i stabilne plony 
w zmiennych warunkach kli-
matyczno-glebowych i zróż-
nicowanej agrotechnice. 

Przed zakupem materia-
łu siewnego warto skorzy-
stać z Listy odmian zaleca-
nych, która zawiera wykaz 
odmian rekomendowanych 
do uprawy w poszczegól-
nych województwach. Lista 
ta jest corocznie aktualizo-
wana w oparciu o wyni-
ki doświadczeń COBORU 
prowadzone w ramach Pore-
jestrowego Doświadczalnic-
twa Odmianowego (PDO). 

Na liście umieszczane są od-
miany, które w danym regio-
nie uzyskują dobre wyniki 
w co najmniej 2-letnich do-
świadczeniach. W przypadku 
rekomendacji wstępnej mogą 
to być jednoroczne badania. 
Badania PDO uwzględniają 
dwa poziomy agrotechniki, 
tj. a1 z podstawową agro-
techniką i a2 z intensywną 
agrotechniką (wyższe nawo-
żenie azotowe, stosowanie 
nalistnych preparatów wie-
loskładnikowych, regulato-
rów wzrostu i fungicydów). 

W tabeli przedstawiono 
listę odmian pszenicy ozi-
mej zalecanych do upra-
wy w poszczególnych wo-
jewództwach. Znalazło się 
na niej 39 odmian z czego 
41% stanowią odmiany ja-
kościowe (A), 54% odmia-
ny chlebowe (B) i zaledwie 
5% odmiany paszowe (C). 
Wśród tych ostatnich zna-
lazła się odmiana Tonnage, 
którą można zaliczyć w po-
czet liderek w plonowaniu. 

W doświadczeniach PDO, 
w okresie 2018–2021 osią-
gnęła średni plon na pozio-
mie 105% odmiany wzor-
cowej na obu poziomach 
agrotechniki. Dodatko-
wo cechuje się ona wyso-
ką masą 1000 ziaren, dużą 
odpornością na mączniaka 
i rdzę brunatną oraz żółtą, 
a także małą odpornością 
na wyleganie. 

Warto zwrócić uwagę 
na odmiany, które uzyska-
ły rekomendację do siewu 
w przeważającej liczbie wo-
jewództw. Świadczy to o do-
brej tolerancji zmiennych 
warunków klimatyczno-
-glebowych. Najlepsze wy-
niki w tym względzie uzy-
skała Venecja (A), która 
otrzymała najmocniej-
sze potwierdzenie przy-
datności do uprawy obsza-
rze prawie całej Polski (14 
województw). W doświad-
czeniach PDO w latach 
2018–2021 uzyskała śred-
ni plon na poziomie 105% 

wzorca na podstawowej 
agrotechnice (a1) i 104% na 
intensywnej agrotechnice 
(a2). Oznacza to, że rów-
nież ona należy do grupy 
rekordzistek, zarówno 
pod względem wysoko-
ści, jak i wierności plono-
wania. Cechuje się średnią 
zimotrwałością (4 w skali 
9-stopniowej) oraz przecięt-
ną odpornością na wylega-
nie. Odporność na choroby 
podstawy źdźbła, mącznia-
ka prawdziwego, septorio-
zę plew i brunatną plami-
stość liści kształtuje się na 
średnim poziomie, zaś na 
rdzę brunatną i septoriozę 
liści na niskim. Ziarno jest 
grube, dorodne, jednak śred-
nio wyrównane, ale bardzo 
odporne na porastanie.Od-
miana Artist (B) zajmuje 
drugie miejsce pod wzglę-
dem liczby województw (13), 
w których zaleca się ją upra-
wiać. Jest to odmiana o bar-
dzo dobrej plenności, na obu 
poziomach agrotechniki, 

w doświadczeniach PDO 
(2018–2021) plonowała na 
poziomie 102% wzorca. 
Charakteryzuje się prze-
ciętną zimotrwałością (4 
w skali 9-stopniowej). Ro-
śliny są raczej niskie, o dość 
dużej odporności na wyle-
ganie. Odznacza się dość 
dużą odpornością na mącz-
niaka prawdziwego, rdzę 
żółtą, septoriozę plew 
i fuzariozę kłosów, zaś małą 
na septoriozę liści. Ziar-
no pszenicy Artist jest do-
rodne, o dużej masie 1000 
ziaren, liczbie opadania 

i wskaźniku sedymentacji, 
jednak cechuje się słabym 
wyrównaniem. 

Pszenica Euforia (A) 
i Opoka (A) posiadają re-
komendację do uprawy w 12 
województwach. Obie od-
miany charakteryzują się 
wysokim potencjałem plo-
nowania w skali kraju oraz 
bardzo dobrą zimotrwa-
łością. Warto podkreślić, 
że znajdują się w czołów-
ce odmian pod względem 
zimotrwałości – cecha ta 

Lista odmian pszenicy ozimej zalecanych do uprawy na obszarze poszczególnych województw 
Polski

Odmiany Województwa
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Admont (B) x
Apostel (A) x x
Arkadia (A) x
Artist (B) x x x x x x x x x x x x x
Błyskawica (B) x x x
Belissa (B) x
Bonanza (B) x
Bosporus (B) x x x
Comandor (A) x x x x x x
Euforia (A) x x x x x x x x x x x x
Formacja (A) x x x x x x x x
Frisky (C) x
Hondia (A) x
KWS Donovan (B) x x x x x
KWS Spencer (A) x x x
LG Keramik (A) x x x x x x x x x x x
Linus (A) x x x x x x x
Medalistka (B) x x x x
Opoka (A) x x x x x x x x x x x x
Ostroga (A) x
Owacja (B) x x x x x x x
Patras (B) x
Plejada (B) x x x x x x x
RGT Bilanz (B) x x x x x x x x x x x
RGT Kilimanjaro (A) x x x x x x x x x x
RGT Metronom (A) x
RGT Provision (B) x*
RGT Sacramento 
(A)CCA x

RGT Specialist (B) x x x
Rivero (B) x
Rotax (B) x x
Sfera (B) x
SU Mangold (B) x*
SY Dubaj (A) x x
SY Orofino (B) x x x x x x x x
SY Yukon (B) x
Symetria (B) x*
Tonnage (C) x x x
Venecja (A) x x x x x x x x x x x x x x

x – odmiana zalecana do uprawy, * odmiana wstępnie rekomendowana, CCA – odmiana 
niezarejestrowana w Polsce, znajdująca się we Wspólnotowym katalogu odmian roślin rolniczych

Dokończenie na str. 4

 � Pszenica Symetria (B), znalazła się w grupie rekordzistek 
pod względem osiąganych plonów. Za okres ostatnich 
czterech lat plonowała na poziomie 105% (a1) i 102% (a2) 
odmiany wzorcowej
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zajmuje wysokoplenna od-
miana Belcanto, którą 
można z powodzeniem 
uprawiać w 13 wojewódz-
twach. Rośliny są średnio 
wysokie, o średniej odpor-
ności na wyleganie. Jest to 
odmiana o dużej zimotrwa-
łości, która została oceniona 
na 5,5 w skali 9-stopniowej. 
Odporność na mączniaka, 
septoriozę liści/plew, cho-
roby podstawy źdźbła jest 

dość wysoka, natomiast na 
rdzę żółtą i brunatną, ryn-
chosporiozę i fuzariozę kło-
sów bardzo wysoka. Posiada 
ziarno o średniej masie 1000 
ziaren, jednak dużej gęsto-
ści w stanie zsypnym i bar-
dzo dużej liczbie opadania. 

Szerokimi możliwościa-
mi uprawy odznacza się od-
miana Meloman, która uzy-
skała rekomendację w 11 
województwach. Jest to od-
miana średnio wysoka, przy 
czym cechuje się dość dużą 

odpornością na wyleganie. 
Charakteryzuje się dużą 
zdrowotnością, zwłasz-
cza w ocenie odporności 
na mączniaka i rdzę żółtą 
oraz brunatną osiąga bardzo 
wysokie noty (odpowiednio: 
8,2; 8,3; 8,3 w skali 9-stop-
niowej). Ziarno o średniej 
masie 1000 ziaren, liczbie 
opadania i gęstości w sta-
nie zsypnym. 

Do uprawy na obszarze 11 
województw można również 
zarekomendować odmianę 

Tadeus. Jest to odmiana 
o wysokim potencjale plo-
notwórczym, w doświadcze-
niach PDO w okresie 2018–
2021 plonowała na poziomie 
102% (podstawowa agro-
technika) i 103% (intensyw-
na agrotechnika) wzorca. 
Zalicza się do odmian śred-
nio wysokich, o dużej do 
bardzo dużej odporności na 
wyleganie. Jest to odmiana 
o bardzo dobrej zimotrwa-
łości (5,5 w skali 9-stopnio-
wej). W kwestii zdrowot-
ności na uwagę zasługuje 
wysoka odporność na mącz-
niaka i pleśń śniegową. Ziar-
no odmiany Tadeus jest do-
rodne, o dużej masie 1000 
ziaren i wysokiej zawartości 
białka. Dodatkową zaletą tej 
odmiany, jak podaje hodow-
ca, są małe wymagania gle-
bowe i odporność na suszę. 

Kolejna wysokoplen-
na odmiana – Lombar-
do – uzyskała rekomen-
dację w 7 województwach. 

W czteroletnim okresie do-
świadczalnym, na podsta-
wowej agrotechnice średni 
plon ziarna kształtował się 
na poziomie 99% wzorca, 
zaś na intensywnej wyniósł 
101%. Rośliny odznaczają 
się raczej niskim wzrostem 
i średnią odpornością na 
wyleganie. Jest to odmiana 
o dość dobrej zimotrwałości 
(5 w skali 9-stopniowej). Ce-
chuje się dużą odpornością 
na rdzę żółtą, fuzariozę kło-
sów i pleśń śniegową. Ziarno 
o wysokiej masie 1000 zia-
ren, lecz niskiej zawartości 
białka i liczbie opadania. 

Odmiana Medalion uzy-
skała wstępną rekomendację 
do uprawy w 6 wojewódz-
twach. Jest to pszenżyto 
o wysokim potencjale plo-
notwórczym, które w trzylet-
nim cyklu doświadczalnym 
(2018, 2019, 2021) plonowało 
powyżej wzorca. Medalion 
zalicza się do odmian wyso-
kich, o dużej odporności na 

wyleganie oraz bardzo do-
brej zimotrwałości ocenionej 
na 5,5. Odznacza się bardzo 
dobrą odpornością na więk-
szość chorób, a w szczegól-
ności na mączniaka, rdzę 
żółtą i brunatną, rynchospo-
riozę oraz pleśń śniegową. 
Ziarno jest dorodne, o dużej 
masie 1000 ziaren i dobrym 
wyrównaniu. 

Na Liście odmian zale-
canych, znalazła się rów-
nież odmiana Sekret, którą 
COBORU zaleca do uprawy 
w 6 województwach. Śred-
ni plon ziarna w skali kraju 
uzyskany w doświadczeniach 
PDO za okres 2018–2021 
osiągnął poziom 99% wzorca 
na podstawowej agrotechni-
ce i 98% na intensywnej agro-
technice. Jest to odmiana 
o dużej zimotrwałości (5,5), 
średniej wysokości i bardzo 
dużej odporności na wyle-
ganie. Cechuje się bardzo 
dobrą zdrowotnością, przy 
czym najbardziej odporna 
jest na rdze, rynchosporiozę, 
fuzariozę kłosów, mącznia-
ka, septozriozę plew. Masa 
1000 ziaren średnia do ni-
skiej, natomiast bardzo wy-
soko została oceniona licz-
ba opadania, gęstość ziarna 
i zawartość białka. 

Pszenżyto Carmelo do-
brze sprawdzi się 6 woje-
wództwach. Średni plon 
ziarna za okres 2018–2021 
wyniósł 98% wzorca dla 
obu poziomów agrotech-
niki. Carmelo znajduje się 
w czołówce odmian pod 
względem zimotrwałości  
– 6 w skali 9-stopniowej. 
Przoduje również w odpor-
ności na wyleganie, gdzie 
zostało ocenione na 8,2. 
Cechuje się dość wyso-
ką odpornością na więk-
szość chorób grzybowych. 
Posiada bardzo dorodne 
ziarno, o wysokiej masie 
1000 ziaren, wysokiej za-
wartości białka, gęstości 
w stanie zsypnym i liczbie  
opadania. 

Lista odmian pszenżyta ozimego zalecanych do uprawy na obszarze poszczególnych województw 
Polski

Odmiany województwa
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Avokado x x

Belcanto x x x x x x x x x x x x x

Borowik x

Carmelo x x x x x x

Corado x*

Dolindo x

Kasyno x x x x

Lombardo x x x x x x x

Medalion x* x* x* x* x* x*

Meloman x x x x x x x x x x x

Octavio x

Orinoko x x x x

Panteon x

Porto x x

Sekret x x x x x x

Tadeus x x x x x x x x x x x

Temuco x x x x

Toro x x x x

Trapero x x

Trefl x

SU Liborius x x x x x* x x x x x x x x

x – odmiana zalecana do uprawy, * odmiana wstępnie rekomendowana 

została w badaniach PDO 
oceniona na 5,5 (Euforia) 
i 4,5 (Opoka). Euforia za-
sługuje również na uwagę 
ze względu na bardzo wy-
soką odporność na wyle-
ganie – uzyskała ocenę 8,3 
w skali 9-stopniowej. Jest to 
pszenica o dużej odporno-
ści na m.in. mączniaka, rdzę 
żółtą, brunatną plamistość 
liści, fuzariozę kłosów, zaś 
Opoka na septoriozę plew. 
Obie pszenice odznacza-
ją się dorodnym ziarnem, 
o wysokiej liczbie opadania 
i wskaźniku sedymentacji. 

Odmiana LG Keramik 
(A) rekomendowana jest 
do wysiewu w 11 wojewódz-
twach. To kolejna pszenica 
o bardzo wysokim poten-
cjale plonowania. W sto-
sunku do odmiany wzor-
cowej w okresie 2018–2021 
osiągnęła plon na poziomie 
wynoszącym odpowiednio 
105 i 106% dla poziomu a1 
i a2 . Za najważniejsze cechy 
LG Keramik można uznać 
dużą odporność na wylega-
nie oraz niektóre choroby, 
m.in. rdzę żółtą i septorio-
zę plew. Z cech jakościo-
wych ziarna na uwagę za-
sługuje bardzo wysoki 

wskaźnik sedymentacji 
i liczba opadania. 

Do uprawy na znacznym 
obszarze Polski (rekomen-
dacja dla 11 województw) 
można polecić odmianę 
RGT Bilanz (B). W latach 
2018–2021 plonowała śred-
nio na poziomie 102% (a1) 
i 103% (a2) wzorca. Pszeni-
ca ta cechuje się dobrą ogól-
ną odpornością na choroby, 
zwłaszcza mączniaka i rdzę 
żółtą. Ziarno wyróżnia się 
wysokim wskaźnikiem sedy-
mentacji oraz liczbą opada-
nia. Ten sam hodowca ofe-
ruje również wysokoplenną 
pszenicę RGT Kilimanjaro 

(A), która zalecana jest w 10 
województwach. Plonowanie 
na poziomie 101% wzorca 
dla obu poziomów agrotech-
niki. Rośliny są dość niskie, 
o dużej odporności na wy-
leganie. Jest pszenicą o bar-
dzo dobrych właściwościach 
wypiekowych, posiada bar-
dzo wysoką liczbę opada-
nia i wskaźnik sedymentacji. 

Spośród odmian figurują-
cych na Liście odmian zale-
canych, na uwagę zasługu-
je pszenica chlebowa KWS 
Donovan. Pomimo że jej re-
komendacja obejmuje zaled-
wie 5 województw, jest to bez 
wątpienia lider w osiąganych 

plonach. Średnie plony za 
okres czterech ostatnich se-
zonów wegetacyjnych kształ-
towały się na poziomie 107% 
wzorca, na obu poziomach 
agrotechniki. Ziarno tej psze-
nicy posiada bardzo dobre 
parametry technologiczne, 
a zwłaszcza liczbę opada-
nia i wskaźnik sedymentacji.  

Pszenica Symetria (B), 
znalazła się w grupie rekor-
dzistek pod względem osią-
ganych plonów. Za okres 
ostatnich czterech lat plo-
nowała na poziomie 105% 
(a1) i 102% (a2) odmiany 
wzorcowej. Na uwagę za-
sługują również parametry 

jakościowe ziarna tej od-
miany takie jak: gęstość 
w stanie zsypnym, liczba 
opadania i wskaźnik sedy-
mentacji, które w doświad-
czeniach PDO zostały oce-
nione bardzo wysoko. Z tej 
samej hodowli pochodzi od-
miana Belissa (B), która 
wyróżnia się bardzo do-
brymi cechami jakościo-
wymi ziarna, w szczegól-
ności wyrównaniem, liczbą 
opadania, wskaźnikiem se-
dymentacji, zawartością 
białka i glutenu. Zajmu-
je również wysoką pozy-
cję w ocenie zimotrwałości  
(5 w skali 9-stopniowej).

Dokończenie ze str. 3

Lista odmian zalecanych pszenżyta ozimego
Dokończenie ze str. 1
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Reklam
aStanowisko  

pod uprawę 
pszenicy ozimej

W strukturze zasiewów zbóż ozimych w Polsce czołowe miejsce 
zajmuje pszenica ozima. Ziarno pszenicy jako surowiec chlebowy 
i paszowy ma znaczenie strategiczne. Pszenica ozima to roślina 
dnia długiego, która fazę generatywną rozpoczyna  
przy określonej ilości godzin świetlnych.

 �Wymagania termiczne pszenicy
Plon użytkowy pszenicy 

w dużym stopniu uzależ-
niony jest od sumy tempera-
tur w okresie wegetacyjnym, 
która w okresie od siewu ro-
ślin do dojrzałości woskowej 
powinna wynosić 1248°C. 
W uprawie tej rośliny bar-
dzo ważny jest rozkład tem-
peratur w okresie jesiennej 
wegetacji roślin, gdyż w tym 
czasie rośliny osiągają fazę 
krzewistości produkcyj-
nej, a także przygotowują 
się do spoczynku zimowe-
go. Odpowiednie przygo-
towanie zbóż ozimych do 
przezimowania daje rośli-
nom możliwość znoszenia 
niskich temperatur panu-
jących w okresie zimowym. 
Po wznowieniu przez rośli-
ny wegetacji w okresie wio-
sennym zmniejsza się wpływ 
temperatury na wzrost ro-
ślin. Przyjmuje się, że opty-
malna temperatura w okre-
sie od wznowienia wegetacji 
roślin do kłoszenia mieści 
się w granicach od 9°C do 
10°C, a w czasie nalewania 
ziarna wymagana jest wyż-
sza temperatura w przedzia-
le od 16°C do 18°C.

 �Wymagania wodne pszenicy
Dostępność wody dla zbóż 

w okresie wegetacji decyduje 
o plonowaniu. Pszenica, po-
dobnie jak i inne zboża, nale-
ży do grupy roślin o wysokim 
współczynniku transpira-
cji, gdyż cechy anatomicz-
ne i morfologiczne rośliny 
nie chronią jej przed stra-
tami wody. Do prawidło-
wego wzrostu wymaga ona 
w okresie jesiennym opadów 
miesięcznych na poziomie 
45 mm, przy czym wystę-
pujące w tym okresie obfi-
te opady deszczu w znacznie 
większym stopniu szkodzą 
roślinom niż okresy suszy. 
Nadmierne opady mogą 
przyczynić się do zakłóce-
nia warunków powietrzno-
-wodnych w warstwie ornej 
gleby, prowadząc do zakłó-
cenia prawidłowego wzro-
stu i rozwoju roślin w okre-
sie jesiennej wegetacji.

W okresie wiosennym za-
potrzebowanie zbóż na wodę 
jest mniejsze od wznowienia 

wegetacji do fazy kłosze-
nia i waha się na poziomie 
13 mm na dekadę oraz jest 
dwukrotnie większe od kło-
szenia roślin. Zapotrzebowa-
nie zbóż na wodę warunko-
wane jest również rodzajem 
gleby. Na glebach ciężkich 
suma opadów powinna wy-
nosić minimum 195 mm, 
z kolei w przypadku gleb 
średnich powinna mieścić 
się na wyższym poziomie 
230 mm.

 � Jakich gleb potrzebuje pszenica?
Pszenica ozima do prawi-

dłowego wzrostu i rozwoju 
wymaga gleb o wysokiej kul-
turze o odczynie lekko kwa-
śnym do obojętnego. Najle-
piej pod uprawę tej rośliny 
nadają się gleby komplek-
sów pszennego bardzo do-
brego i dobrego oraz pszen-
nego górskiego, zaliczanych 
do klasy bonitacyjnej od I do 
IIIa. Roślina ta może być 
również uprawiana na kom-
pleksach gorszych (pszenny 
wadliwy, żytni bardzo dobry 
i dobry), jednak wówczas 
należy zadbać o jej właści-
we nawożenie.

 � Przedplon dla pszenicy ozimej
Bardzo dobrymi przed-

plonami w uprawie psze-
nicy ozimej są rzepak oraz 
groch jadalny i pastewny, 
które zbierane są wcześnie, 
co daje możliwość dobrego 
przygotowania stanowiska. 
Dodatkowo rośliny te pozo-
stawiają wartościowe resztki 
pożniwne oraz stanowisko 
wolne od chwastów. Do-
brze sprawdza się również 
jako przedplon łubin oraz 
ziemniaki wczesne i średnio 

wczesne. Dobrym przed-
plonem są ziemniaki śred-
nio późne i późne, bobik 
oraz koniczyna z trawami. 
Słabszymi przedplonami 
są z kolei buraki cukrowe 
i pastewne oraz kukurydza 
uprawiana na ziarno, które 
pozostawiają bardzo mało 
czasu na przygotowanie sta-
nowiska do siewu pszeni-
cy. Jednak w praktyce rolni-
czej buraki stanowią częsty 
przedplon dla pszenicy, ze 
względu na pozostawienie 
po sobie dobrego stanowiska 
bogatego w składniki pokar-
mowe. Najgorszym przed-
plonem w uprawie zbóż są 
same zboża. Pszenica plonu-
je dobrze jedynie po owsie, 
który zaliczany jest do roślin 
fitosanitarnych. Korzenie 
owsa wytwarzają skopolaty-
nę, będącą alkaloidem prze-
ciwdziałającym rozwojowi 
patogenów powodujących 
porażenie podstawy źdźbła.

 � Rozwój jesienny pszenicy ozimej
Uzyskanie zadowalają-

cego plonu pszenicy zale-
ży w dużym stopniu od jej 
rozwoju w okresie jesiennej 
wegetacji. Ważne jest, aby 
roślina wchodziła w okres 
spoczynku zimowego czę-
ściowo rozkrzewiona. Naj-
korzystniejsze jest wytwo-
rzenie do okresu zimowego 
od 2 do 3 dobrze rozwinię-
tych źdźbeł bocznych. Wy-
tworzone w okresie jesien-
nym źdźbła odznaczają się 
większą stabilnością i są bar-
dziej odporne na niekorzyst-
ne warunki zewnętrzne, 
w tym okresowe niedobo-
ry wody, przez co w mniej-
szym stopniu ulegają reduk-
cji w porównaniu do źdźbeł 
zawiązanych wiosną. Poza 
tym charakteryzują się one 
większym potencjałem plo-
notwórczym, ze względu 
na dłuższy czas przypada-
jący na ich rozwój. Dodat-
kowo pszenica rozkrzewio-
na w okresie jesiennym nie 
musi się intensywnie krze-
wić na wiosnę, co umożli-
wia prawidłowe zagęszcze-
nie łanu.

dr hab. Marzena S. 
Brodowska

prof. uczelni, UP Lublin 

 � Pszenica ozima do prawi-
dłowego wzrostu i rozwoju 
wymaga gleb o wysokiej 
kulturze, o odczynie lekko 
kwaśnym do obojętnego
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Zaprawianie ziarna zbóż ozimych
W gospodarstwach rolnych trwają intensywne przygotowania do żniw. Jak będą one 
przebiegać – trudno przewidzieć. Będzie to zależne od warunków pogodowych panujących, 
wtedy gdy zboża osiągną dojrzałość technologiczną. Kończy się sezon wegetacyjny, ale 
ziarno zebrane z plantacji nasiennych oraz to, które producenci rolni przeznaczą do wysiewu 
w kolejnym sezonie, wymagać będzie zaprawienia. 

dr Joanna Horoszkiewicz-Janka 
Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu 

Choroby, które zwal-
czamy wykonując 
zabieg zaprawiania 
w większości nie 
mogą zostać zwal-

czone inną metodą, np. przez 
wykonanie zabiegu opryski-
wania w trakcie wegetacji. 
Jest ich całkiem sporo. Ich 
obecność może zostać ogra-
niczona tylko przez wyko-
nanie chemicznego zapra-
wiania ziarna. Dotyczy to 
chorób, które przenoszo-
ne są na powierzchni ziar-
na oraz w jego wnętrzu – 
obecne w okolicy zarodka 

lub pod okrywą owocowo-
nasienną. Zabieg ten chro-
ni też kiełkujące zboża przed 
porażeniem przez niektóre 
gatunki grzybów bytujących 
w glebie. Do chorób, wystę-
pujących w pszenicy, które 
można ograniczać przez 
zaprawianie należą m.in.: 
śnieć cuchnąca, śnieć kar-
łowa, śnieć gładka, głow-
nia pyląca, zgorzel siewek, 
pleśń śniegowa, ostra pla-
mistość oczkowa, zgorzel 
podstawy źdźbła. W jęcz-
mieniu natomiast zwalczamy 
przede wszystkim: głownię 

pylącą, głownię zwartą, pa-
siastość liści jęczmienia, pa-
łecznicę zbóż i traw, pleśń 
śniegową oraz zgorzel sie-
wek. W pszenżycie i życie 
niebezpieczeństwo stanowi 
wystąpienie zgorzeli siewek, 
pleśni śniegowej, a w życie 
dodatkowo głowni źdźbło-
wej żyta. Objawy części z wy-
mienionych powyżej chorób 
widoczne są dopiero, gdy 
zboża się wykłoszą. Nieste-
ty wtedy jest już za późno na 
ich zwalczanie.

Jedną z ważniejszych cho-
rób, której objawy obser-

wować można od początku 
wegetacji jest zgorzel sie-
wek. Objawy na plantacji 
mogą być widoczne w po-
staci przed- lub powschodo-
wej zgorzeli siewek. Rośliny, 
które przeżyją rozwijają się 
słabiej i gorzej się krzewią. 
Chorobę powodować może 
kompleks grzybów, w tym 
grzyby rodzaju Fusarium. 
Mogą one w późniejszym 
okresie, w sprzyjających dla 
ich rozwoju warunkach, po-
wodować takie choroby, jak: 
fuzaryjną zgorzel podstawy 
źdźbła i korzeni, fuzario-
zę liści, a później fuzariozę 
kłosów. Praktycznie wszyst-
kie zarejestrowane  zapra-
wy nadają się do zwalczania 
sprawców powodujących 
zgorzele siewek. Obok zgo-
rzeli siewek równie ważną 
chorobą zbóż ozimych zwal-
czaną przez zabieg zapra-
wiania jest pleśń śniego-
wa. Wystąpienie choroby 

może powodować m.in. wy-
pady roślin oraz ich osła-
bienie, a porażone liście 
obumierają. 

Obliczono, że zaprawia-
nie ziarna, nawet gdy wy-
daje się, że nie ma zagro-
żeń związanych z grzybami 
przenoszonymi z materia-
łem siewnym lub bytujący-
mi w glebie, może uratować 
plon w wielkości 4–6 dt/ha. 
Ta liczba wzrośnie, gdy ura-
tujemy np. plantację pszeni-
cy przed wystąpieniem śnie-
ci cuchnącej lub jęczmienia 
ozimego przed głownią py-

lącą, głownią zwartą lub pa-
siastością liści jęczmienia. 
Objawy wystąpienia pasia-
stości liści jęczmienia wi-
doczne są na początku kło-
szenia. Na liściach pojawiają 
się początkowo chlorotycz-
ne paski, które po pewnym 
czasie brązowieją i rozdzie-
lają się tworząc tzw. rzemy-
kowatość liści jęczmienia. 

Zarejestrowanych do za-
prawiania ziarna zbóż ozi-
mych jest wiele zapraw, 
które zbudowane są z jednej, 
dwóch lub trzech substan-
cji czynnych (s.cz.). Część 
z nich wykazuje działanie 
powierzchniowe lub ukła-
dowe, a w przypadku za-
praw dwu- lub trzyskład-
nikowych zawarta w nich 
jedna lub dwie s.cz. wykazu-
ją działanie układowe. Sub-
stancja czynna o działaniu 
układowym jest przydatna 

 � Śnieć cuchnąca pszenicy

Przykłady zapraw trzyskładnikowych zarejestrowanych do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej

Zaprawa Substancje czynne Pleśń
śniegowa

Zgorzel
siewek

Śnieć 
cuchnąca

Śnieć 
karłowa

Śnieć 
gładka

Głownia 
pyląca

Ostra 
plamistość 
oczkowa

Bariton Super 97,5 FS1 protiokonazol, 
fludioksonil, tebukonazol

+ + + _ – _ _

Beret Trio 060 FS, 
Celest Trio 060 FS, 
Goliat Trio 060 FS

difenokonazol, 
fludioksonil, tebukonazol

+ + + _ + + _

Beret Opti,  
Vibrance Opti, 
Vibrance Trio 060 FS

sedaksan, fludioksonil, 
tebukonazol

+ + + _ _ + +

Beret Star, Vibrance 
Pro, Vibrance Star, 
Vibrance Star 070 FS

sedaksan, fludioksonil, 
tritikonazol

+ + + _ _ + +

Kinto Plus, Premis 
Plus, Real Plus, Rubin 
Plus, Sigona Plus

fluksapyroksad, 
tritikonazol, fludioksonil

+ + + _ _ _ _

Scenic 080 FS 2, 
Fluoxonazol 080 FS2

protiokonazol, 
fluoksastrobina, 
tebukonazol

+ + + _ + + _

Vibrance Gold 100 FS sedaksan, difenokonazol, 
fludioksonil

+ + + + _ + +

1 Bariton Super 97,5 FS zapobiega również występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia
2 Scenic 080 FS i Fluoxonazol 080 FS zapobiegają również występowaniu septoriozy liści

 � Głownia zwarta jęczmienia

 �Głownia pyląca pszenicy

Przykłady zapraw dwuskładnikowych zarejestrowanych do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej

Zaprawa Substancje 
czynne

Pleśń
śniegowa

Zgorzel
siewek

Śnieć 
cuchnąca

Śnieć 
karłowa

Śnieć 
gładka

Głownia 
pyląca

Zgorzel 
podstawy 
źdźbła

Celest Extra 050 FS difenokonazol, 
fludioksonil

+ + + + – + –
Difend Extra FS – + + + – – –
Diflud 050 FS, Grano 050 FS,  
Proseed 050 FS

– + + – – – –

Celest Power, Maxim Power sedaksan, 
fludioksonil

+ + + – – + –

Omnix Power, Sedextra 
Power, Vibrance Duo, 
Vibrance Duo 050 FS

+ + + – – + –

Latifam Extra fludioksonil, 
siltiofam

– – – – – – +

Diadem, Kareo 080 FS,  
Kinto Duo 080 FS,  
Premis Pro 080 FS,  
Real Super 080 FS,  
Seman, Sigona

prochloraz, 
tritikonazol

+ + + – – + –

Lamardor 400 FS protiokonazol, 
tebukonazol

+ + + – + – –
Lamardor Pro1, Redigo 
Pro 170 FS1, Retro 170 FS1, 
Retro Duo 170 FS1

+ + + – – + –

Vitona, Rancona i -MIX ME imazalil, 
ipkonazol

+ + + – + – –

Orius Univeral 75 ES prochloraz, 
tebukonazol

+ + + – – + –

Sedevax 60 FS, Seedron 
060 FS

fludioksonil, 
tebukonazol

+ + + – + + –

Flutik 050 FS, Flutrix 050 FS, 
Tridox 050 FS

fludioksonil, 
tritikonazol

+ + + – + – –

1 Lamardor Pro, Redigo Pro 170 FS, Retro 170 FS, Retro Duo 170 FS zapobiegają również występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia

 � Pasiastość liści jęczmienia

Przykłady zapraw jednoskładnikowych zarejestrowanych do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej

Zaprawa Substancja czynna Pleśń
śniegowa

Zgorzel
siewek

Śnieć 
cuchnąca

Śnieć 
karłowa

Śnieć 
gładka

Głownia 
pyląca

Zgorzel 
podstawy 
źdźbła

Beltone 25 FS, Premis 025 FS, 
Real 025 FS

tritikonazol + + + – + + –

Tresser 050 FS, Triter 050 FS, 
Zaprawian 050 FS, Zaprawa 
Sarfun 025 FS

– + + – + – –

Difend FS difenokonazol – + + – – – –

Difend 30 FS – + – + – – –

Dividend Xtra 030 FS1 – + + + – + –

Relenya mefentriflukonazol – – + + – – –

Latifam, Latitude 125 FS, 
Latitude XL

siltofam – – – – – – +

Rancona 15 ME ipkonazol – + + – + – –

Funaben Plus 02 WS,  
Syrius 02 WS, Zaprawa zb. 
Orius Extra 02 WS

tebukonazol – + + – – – –

Zaprawa zb. Orius 060 FS – – + – + – –

Gizmo 060 FS + + + – + – –

Tebseme – – + – – – –

Savea 333 FS3, Systiva 333 FS2,3,  
ZN Premium 333 FS3

fluksapyroksad + – – – – – –

Prepper fludioksonil – + + – – – –

Celest 025 FS, Goliat 025 FS, 
Maxim 025 FS, Omnix 025 FS

+ + + – – – –

Fluarto 50 FS, Madron 50 FS, 
Trigof 50 FS

+ + + – + – –

1 Dividend Xtra 030 FS zapobiega również występowaniu septorioz
2 Systiva 333 FS zapobiega również występowaniu i mączniaka prawdziwego zbóż i traw
3 Savea 333 FS, Systiva 333 FS i ZN Premium 333 FS  zapobiegają również występowaniu septoriozy liści

Dokończenie na str. 7
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Reklama

SOLIDNA PODSTAWA TO DOBRA ZAPRAWA

fludioksonil tritikonazol +

Zawiera dwie uzupełniające się 
wzajemnie substancje czynne

Chroni wszystkie 
podstawowe gatunki zbóż

Równomiernie pokrywa 
i wybarwia ziarno

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj 
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.  Zwróć uwagę na zwroty wskazujące 

rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.   
#wybieramINNVIGO

Choroby odglebowe 
i podsuszkowe w zbożach 
– ograniczenie ich 
występowania jesienią?

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach,  

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na późniejsze 
plonowanie zbóż, jest możliwość wystąpienia w okresie jesiennym, 
kompleksu patogenów odglebowych, powodujących zamieranie 
siewek oraz podsuszkowych uszkadzających system korzeniowy 
i podstawę źdźbła. 

Choroby odglebo-
we i podsuszkowe, 
nie bez przyczyny 
określane są mianem 
chorób płodozmia-

nowych. Wynika to z częstej 
uprawy (co roku lub co dwa 
lata), tego samego gatunku 
na danym polu. Skutkuje to 
zachwianiem równowagi 
w edafonie glebowym a to 
prowadzi do namnożenia 
i nagromadzenia się czyn-
ników chorobotwórczych 
(głównie grzybowych). 

Ponadto choroby te stano-
wią największe zagrożenie 
w pierwszych kilku latach, 
na polach gdzie stosowana 
jest uprawa uproszczona 
czy zerowa/siew bezpośred-
ni. Pierwotne źródło zaka-
żenia w takim przypadku, 
stanowią resztki pożniwne 
oraz sama gleba.

 � Choroby odglebowe  
i podsuszkowe

Do najgroźniejszych cho-
rób odglebowych zbóż, 

zalicza się zgorzel siewek 
(fuzarioza siewek, septorio-
za siewek), ostrą plamistość 
oczkową (rizoktonioza) czy 
pleśń śniegową zbóż. Dwie 
pierwsze choroby stanowią 
bardzo poważny problem, 
natomiast trzecia z nich, 
praktycznie w ostatnich la-
tach nie jest obserwowana.

Natomiast do typowych 
chorób podsuszkowych 
zbóż, można zaliczyć: łam-
liwość podstawy źdźbła, 
fuzaryjną zgorzel podstawy 

źdźbła i korzeni oraz zgorzel 
korzeni i podstawy źdźbła. 
Pamiętajmy, że w warun-
kach polowych choroby te 
bardzo rzadko występu-
ją pojedynczo, najczęściej 
obserwowane są infekcje 
mieszane, które są nieste-
ty zdecydowanie groźniej-
sze, a tym samym trudniej-
sze do zwalczenia, niż gdyby 
występowały pojedynczo.

Zgorzel siewek – ten ze-
spół chorobowy potocznie 
określany jest jako więdnię-
cie siewek. Jest to choroba 
grzybowa, w której poraże-
niu ulegają kiełki i korzonki 
zarodkowe siewek, które bar-
dzo często są zniekształcone 
i poskręcane. W dolnej czę-
ści pierwszego liścia, wystę-
pują plamy, które z czasem 

Dokończenie na str. 8

do zwalczania grzybów, 
które ulokowane są we wnę-
trzu ziarna, np. w okolicy 
części zarodkowej lub pod 
okrywą owocowonasien-
ną. Na przykład dotyczy to 
takich chorób, jak głownie 
pylące. W przypadku śnieci, 
głowni zwartej czy głowni 
źdźbłowej żyta skutecznie 
działają zaprawy o działa-
niu powierzchniowym. Naj-
częściej jednak nie znamy 
zasiedlenia ziarna używa-
nego do wysiewu. W tej sy-
tuacji lepiej jest używać do 
zaprawiania ziarna zapra-
wę zawierającą substancję 
czynną o działaniu układo-
wym. Może to też być zapra-
wa zbudowana z dwóch lub 
trzech substancji czynnych.

Niektóre z zarejestro-
wanych zapraw wykazują 
także działanie ogranicza-
jące występowanie chorób 
liści. Z reguły ta ochrona 
w sprzyjających warunkach 
trwa do końca fazy krzewie-
nia. W jęczmieniu w po-
czątkowych fazach rozwo-
ju zastosowanie niektórych 
zapraw  pozwala ograniczyć 
występowanie np. mącznia-
ka prawdziwego zbóż i traw, 
plamistości siatkowej jęcz-
mienia oraz rynchosporio-
zy zbóż. W pszenicy ozimej 

są to: mączniak prawdziwy 
zbóż i traw oraz septorioza 
paskowana liści pszenicy. 
Użycie do zaprawiania ziar-
na zaprawy, która ogranicza 
także choroby liści, pozwa-
la w latach o przedłużającej 
się jesiennej wegetacji po-
minąć zabieg w terminie 
T-0. Zabieg ten wykonywa-
ny jest zwłaszcza na bujnie 
rozwijających się planta-
cjach jęczmienia. Dzięki za-
stosowaniu zaprawy, która 
ogranicza także występo-
wanie chorób liści jęczmień 
ozimy czy pszenica ozima, 
nawet gdy dłużej oczeku-
ją na spoczynek zimowy, 
są zdrowe i wolne od cho-
rób liści. Rośliny takie le-
piej zimują. Użycie niewiel-
kiej ilości s.cz. zastosowanej 
podczas zabiegu zaprawia-
nia pozwala na ogranicze-
nie w początkowych fazach 
zbóż rozwoju wielu grzybów 
chorobotwórczych. 

Zabieg zaprawiania uła-
twia i pozwala dobrze roz-
wijać się zbożom ozimym. 
Rośliny, które są prawidło-
wo rozwinięte i mają dobry 
system korzeniowy łatwiej 
mogą przetrwać okres zimy, 
gdy panują ujemne tem-
peratury. W tabeli poda-
no przykłady zapraw, które 
używa się do zaprawiania 
ziarna. 

Dokończenie ze str. 6
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Co daje zaprawianie  
nasion rzepaku – choroby

Rzepak to cenna roślina dostarczająca olej i białko. Nie trzeba opisywać, jak duże znaczenie 
gospodarcze mają te substancje. Wiadomo też, że zaprawianie materiału siewnego to 
w technologii ochrony roślin przed sprawcami chorób i szkodnikami zabieg relatywnie tani. 
Korzyści za to są duże, ponieważ już na samym początku rozwoju rośliny chronione są przed 
porażeniem przez sprawców chorób i uszkodzeniem przez szkodniki. W ostatnich latach 
pewnym problemem było wycofywanie wielu zapraw nasiennych przeznaczonych do ochrony 

rzepaku. Wynikało to z konieczności skreślenia z listy dostępnych zapraw chemicznych, tych zawierających 
substancje czynne, które mogły negatywnie oddziaływać na układ endokrynny (hormonalny) ludzi i zwierząt 
stałocieplnych. 

dr Ewa Jajor, prof. dr hab. Marek Korbas,  
Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

Dzięki zastosowa-
niu zaprawy można 
zwalczyć lub ogra-
niczyć rozwój 
sprawcy suchej 

zgnilizny kapustnych. Do 
tego celu zarejestrowane są 
w rzepaku ozimym dwie za-
prawy, wyraźnie różniące 

się od siebie. Jedna to za-
prawa, która zawiera bio-
logiczną substancję czyn-
ną (s.cz.). Jest to bakteria 
Bacillus amyloliquefaciens 
szczep MBJ 600 – 6,8%. 
Ten mikrobiologiczny pro-
dukt użyty do zaprawia-
nia nasion, oprócz suchej 

zgnilizny kapustnych ogra-
nicza występowanie pcheł-
ki rzepakowej i pchełki  
ziemnej. 

Drugą zarejestrowaną za-
prawą fungicydową jest za-
prawa zbudowana z dwóch 
substancji czynnych: flu-
opikolid, fluoksastrobina. 
Pierwsza należy do grupy 
chemicznej benzamidy, 
druga do strobiluryn. Sub-
stancje te działają układo-
wo i translaminarnie. 

Zastosowane w zaprawie 
nasiennej substancje działa-
ją głównie zapobiegawczo, 

czyli nie pozwalają na pora-
żenie przez grzyby znajdu-
jące się zarówno w glebie, 
np. na resztkach pożniw-
nych, jak i przenoszone 
przez nasiona. Są to, oprócz 
sprawcy suchej zgnilizny 
kapustnych, sprawcy cho-
rób, które powodują zgo-
rzel siewek rzepaku, czerń 
krzyżowych i mączniaka 
rzekomego. Do zwalcza-
nia szkodników (pchełka 
ziemna, pchełka rzepakowa, 
śmietka kapuściana, gnatarz 

powodują jego żółknięcie 
oraz zamieranie. Choroba 
ta najczęściej występuje na 
plantacji pszenicy ozimej, 
żyta ozimego i jęczmienia 
ozimego. Zwalczanie: zasto-
sowanie odpowiednio sku-
tecznych zapraw nasiennych 
grzybobójczych, które za-
wierają w swoim składzie, 
takie s.cz., jak: ipkonazol + 
imazalil, fludioksonil + tebu-
konazol, sedaksan + fludio-
ksonil, fludioksonil + fluk-
sapyroksad + tritikonazol, 
fludioksonil + sedaksan + 
tebukonazol, sedaksan + flu-
dioksonil + difenokonazol, 
fludioksonil + sedaksan + 
tritikonazol, difenokonazol 
+ fludioksonil + tebukona-
zol, tebukonazol + protio-
konazol + fluoksastrobina.

Ostra plamistość oczko-
wa (rizoktonioza) – pierw-
sze objawy porażenia, 
mogą być widoczne dopie-
ro wczesną wiosną, jednak 
nie dajmy się zwieść, gdyż 
patogen ten jest obecny na 
plantacji w okresie jesieni, 
ponieważ źródłem infekcji 
są głównie pozostawione 
resztki pożniwne. Objawem 
chorobowym są kremowe 
lub jasnobrunatne plamy 
z ciemnobrunatną obwódką, 
które bardzo wyraźnie poja-
wiają się dopiero wiosną na 
międzywęźlach źdźbła. Są 
wyraźnie odgraniczone od 
zdrowej tkanki, mają kształt 
oczkowany i są ostro zakoń-
czone. Na korzeniach znaj-
dują się charakterystyczne 
zbrunatnienia. Zainfeko-
wane korzenie nie spełniają 
w pełni swojej funkcji, przez 
co zwiększają podatność 

roślin na niedobór wody, 
składników pokarmowych 
i wtórne zakażenia innymi 
chorobami grzybowymi ko-
rzeni. Choroba ta występuje 
na plantacjach pszenicy ozi-
mej, żyta ozimego, pszen-
żyta ozimego, jęczmienia 
ozimego w mniejszym stop-
niu owsa. Zwalczanie: jedy-
na możliwość ograniczenia 
występowania tej choroby, 
to zastosowanie odpowied-
nio skutecznych zapraw na-
siennych, które zawierają 
w swoim składzie, takie s.cz., 
jak: sedaksan + fludioksonil, 
ludioksonil + sedaksan + te-
bukonazol, sedaksan + flu-
dioksonil + difenokonazol, 
fludioksonil + sedaksan + 
tritikonazol.

Pleśń śniegowa – pato-
gen (a właściwie zespół 
różnych patogenów), po-
woduje placowe zamiera-
nie roślin, przylegających 
do gleby, które to rośliny zo-
stają pokryte puszystą biało-
-różową grzybnią (następuje 

tzw. wyprzenie). Zjawisku 
temu sprzyja długo zalęga-
jąca pokrywa śnieżna pod 
którą może utrzymywać się 
temperatura bliska lub nawet 
przekraczająca nieznacznie 
0°C. Takie warunki powodu-
ją, że oziminy ulegają „pod-
duszeniu” w wyniku groma-
dzenie się dużej ilości CO2, 

co sprzyja porażeniu prze 
różne patogeny grzybowe. 
Pleśń śniegowa może wy-
stąpić we wszystkich gatun-
kach zbóż ozimych, a stopień 
uszkodzenia zależy od kon-
dycji i fazy rozwojowej ro-
ślin przed nastaniem zimy. 
Choroba powoduje najwięk-
sze szkody w życie ozimym, 
nieco mniejsze w pszenżycie 
ozimym i pszenicy ozimej 
a najmniejsze w jęczmieniu 
ozimym. Zwalczanie: naj-
większą skuteczność w ogra-
niczaniu tej choroby wy-
kazują wieloskładnikowe 
zaprawy nasienne, które za-
wierają takie s.cz., jak: ipko-
nazol + imazalil, fludioksonil 

+ tebukonazol, sedaksan + 
fludioksonil, fludioksonil + 
fluksapyroksad + tritikona-
zol, fludioksonil + sedaksan 
+ tebukonazol, sedaksan + 
fludioksonil + difenokona-
zol, fludioksonil + sedaksan 
+ tritikonazol, difenokonazol 
+ fludioksonil + tebukona-
zol, tebukonazol + protioko-
nazol + fluoksastrobina, flu-
dioksonil + fluksapyroksad 
+ tritikonazol.

Łamliwość podstawy 
źdźbła zbóż – jest to jedna 
z najgroźniejszych chorób 
podsuszkowych. Do pora-
żenia roślin dochodzi już 
jesienią. Jednak zdiagnozo-
wanie tej choroby jest trud-
ne, gdyż jedynym objawem 
świadczącym o możliwości 
wystąpienia patogenu są 
słabo krzewiące się rośli-
ny. W efekcie część roślin 
w okresie zimy może wy-
marznąć, co prowadzi do 
wyraźnego przerzedzenia 
plantacji. Zauważalne ob-
jawy porażenia widoczne 
są dopiero wiosną, pod ko-
niec krzewienia lub na po-
czątku strzelania w źdźbło. 
Na zewnętrznej stronie po-
chwy liściowych widoczne 
są brunatne, wydłużone ne-
krotyczne plamy. Natomiast 
na dolnych międzywęźlach 
tworzą się owalne, wydłu-
żone, jasnobrunatne plamy 
z ciemnobrunatną, rozmytą 
obwódką. Porażone rośliny 
przedwcześnie dojrzewają, 
a same źdźbła ulegają wyła-
maniu co prowadzi do wyle-
gania łanu. Choroba ta naj-
częściej występuje w łanie 
pszenicy ozimej, jęczmie-
niu ozimym i pszenżycie 
ozimym. Zwalczanie: nieste-
ty fungicydów polecanych 

w fazie krzewienia (okres je-
sieni) nie jest zbyt wiele, co 
nie oznacza że ich w ogóle 
nie ma. Ponadto przeglą-
dając instrukcje stosowa-
nia większości prepara-
tów, plantator informowany 
jest o tym, iż dany fungicyd 
może być stosowany zazwy-
czaj od początku strzelania 
w źdźbło do, np. fazy końca 
kwitnienia. Bardzo istotne 
w tym przypadku są kolej-
ne zapisy, które informu-
ją o tym, iż dany fungicyd 
może być stosowany „za-
pobiegawczo lub z chwi-
lą wystąpienia pierwszych 
objawów choroby”. Tak na-
prawdę jest to jedna z naj-
istotniejszych informacji 
jakie plantator może uzy-
skać z instrukcji stosowania, 
gdyż daje mu możliwość po-
szerzenia asortymentu fun-
gicydów, które może zasto-
sować w okresie jesiennym. 
Przykładowe s.cz.: piraklo-
strobina + epoksykonazol, 
protiokonazol + spiroksa-
mina, protiokonazol + bik-
safen, prochloraz + tebuko-
nazol + proquinazid.

Fuzaryjna zgorzel podsta-
wy źdźbła i korzeni – ob-
jawy pojawiają się u zbóż 
ozimych już jesienią. Są to 
nieregularne, kreskowate, 
jasno- lub ciemnobrunat-
ne plamy, które przy silnym 
porażeniu obejmują podsta-
wę siewek, a później źdźbła. 
Plamy pojawiają się na po-
chwie liściowej i obejmują 
także wnętrze źdźbła. Wraz 
z upływem czasu występują 
brunatno brązowe nekrozy 
od podstawy źdźbła do dru-
giego kolanka. Porażane są 
głównie korzenie i podsta-
wa źdźbła pszenicy ozimej, 

pszenżyta ozimego, żyta 
i jęczmienia ozimego. Zwal-
czanie fuzaryjnej zgorzeli 
podstawy źdźbła i korzeni 
jest trudne, bo chorobę wy-
wołuje wiele grzybów, a ich 
źródło znajduje się w gle-
bie, na jej powierzchni czy 
w chwastach. W okresie je-
siennym w fazie krzewienia 
zbóż można zastosować na-
stępujące s.cz.: proquinazid, 
piraklostrobina + epoksyko-
nazol, protiokonazol + spi-
roksamina, protiokonazol + 
biksafen, prochloraz + te-
bukonazol + proquinazid.

Zgorzel korzeni i pod-
stawy źdźbła – wysokie-
mu nasileniu choroby sprzy-
ja ciepła i wilgotna jesień, 
łagodna zima, ciepła i wil-
gotna wiosna, gorące i suche 
lato. Pierwsze objawy cho-
roby to brunatnienie i czer-
nienie całych korzeni lub 
tylko ich fragmentów. Czar-
ne obumarłe korzenie po-
siadają charakterystyczny, 
metaliczny połysk. W fazie 
strzelania w źdźbło i kło-
szenia następuje czernienie 
podstawy źdźbła. Rośliny 
przedwcześnie dojrzewa-
ją, kłosy bieleją i nie wy-
kształcają ziarna lub wy-
twarzają ziarno nie w pełni 
wartościowe, tzw. poślad. 
Objawy chorobowe są bar-
dzo dobrze rozpoznawalne 
w łanie, gdyż są widoczne 
niewielkie place roślin z po-
bielałymi kłosami. Choro-
ba ta najczęściej występuje 
w pszenicy ozimej. Zwalcza-
nie: największa, skutecz-
ność uzyskuje się po zasto-
sowaniu zapraw nasiennych 
zawierających, takie s.cz., 
jak: siltiofam, siltiofam + 
fludioksonil.

Zaprawy zarejestrowane do zwalczania agrofagów w rzepaku jarym i ozimym

Grupy chemiczne Substancja czynna/zawartość Środki ochrony roślin Dawka Forma rzepaku Agrofagi

Fenylopirole fludioksonil (25 g/l) Maxim 025 FS 600 ml na 100 kg nasion rzepak jary zgorzel siewek

fludioksonil (50 g/l) Fluarto 50 FS, Madron 
50 FS, Trigof 50 FS

300 ml na 100 kg nasion rzepak jary zgorzel siewek

Strobiluryny 
Benzamidy

fluoksastrobina (150 g /l)
fluopikolid (200 g/l)

Scenic Gold 1 l na 100 kg nasion rzepak jary, 
rzepak ozimy

zgorzel siewek, sucha zgnilizna 
kapustnych, mączniak rzekomy, 
czerń krzyżowych

Biologiczne fungicydy Bacillus amyloliquefaciens 
szczep MBI600 – (6,8%)

Integral Pro 160 ml na 100 kg nasion rzepak jary, 
rzepak ozimy

sucha zgnilizna kapustnych, 
pchełka rzepakowa, pchełki ziemne

Diamidy cyjanotraniliprol (625 g/l) Lumiposa 625 FS 40 ml na 500–600 tys. 
nasion

rzepak ozimy pchełki ziemne, pchełka rzepakowa, 
śmietka kapuściana, gnatarz 
rzepakowiec

Butenolidy flupyradifuron (480 g/l) Buteo start 10,42 ml na 1 kg nasion rzepak ozimy pchełki ziemne, pchełka rzepakowa, 
śmietka kapuściana 
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 � Łamliwość podstawy 
źdźbła musi zostać  
ograniczona w terminie  
zabiegu T1 fot. J. Danielewicz

 � Fuzaryjna zgorzel podsta-
wy źdzbła fot. J. Danielewicz
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rzepakowiec) zarejestrowa-
ne są dwie zaprawy: jedna 
zawiera jako s.cz. cyjanotra-
niliprol z grupy chemicznej 
diamidy – druga flupyradi-
furon z grupy butenolidów, 
działające na owady uszka-
dzające wschodzące rośliny 
i rośliny będące np. w sta-
dium liścieni. 

Do niedawna zarejestro-
wana była w rzepaku ozi-
mym zaprawa, która potem 
funkcjonowała jako zapra-
wa w ramach tzw. derogacji, 
czyli w określonym czasie 
warunkowo dopuszczo-
na do użycia na podstawie 
decyzji Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Obecnie nie 
ma takiej sytuacji. Rolnicy 
byli z tej decyzji zadowole-
ni, ponieważ dysponowali 
nasionami rzepaku zapra-
wionego zaprawą insekty-
cydowo-fungicydową do-
brze zabezpieczającą rzepak 
jednocześnie przed choro-
bami i szkodnikami wystę-
pującymi po siewie rzepaku. 

Zaprawia się tylko nasio-
na przeznaczone do siewu. 
Zaprawianie wykonywa-
ne powinno być zgodnie 
z zasadami obowiązujący-
mi i podanymi przez ESTA 
(Europejski System Jako-
ści Zaprawiania). Gdy firma 

zaprawiająca wg ESTA za-
prawi nasiona rzepaku, to 
jest to gwarantowany, naj-
wyższej jakości materiał 
siewny. Nasiona przed za-
prawianiem są odpylone 
i pokryte równomiernie za-
prawą nasienną. Daje to 
gwarancję równomiernych 
wschodów i zapewnia pra-
widłowy rozwój korzeni, 
liścieni i pierwszych liści. 
Chorobami, które mogą 
wpływać na zmianę ob-
sady i osłabienie roślin na 
polu są najczęściej zgorzele 
siewek, powodujące przed- 
i powschodowe zamieranie 
siewek. Gdy rośliny wzej-
dą, na liścieniach i łodyż-
ce pojawić mogą się zmia-
ny chorobowe (nekrozy na 
części łodyżki) lub plamy 
na liścieniach powodowane 
przez sprawcę suchej zgni-
lizny kapustnych. Obecność 
tych zmian chorobowych 

prowadzi najczęściej do za-
mierania roślin. Niebez-
pieczne jest też poraże-
nie liścieni przez sprawcę 
mączniaka rzekomego lub 
czerni krzyżowych – liście-
nie żółkną i zamierają, co 
uniemożliwia dalszy roz-
wój roślin. Podobnie może 
być w przypadku żerowania 
szkodników. Gdy zabrak-
nie zaprawy na materiale 
siewnym, szkodniki nisz-
czą rosnące siewki i rośli-
ny we wczesnym stadium 
rozwojowym.

 W tabeli podano nielicz-
ne zaprawy, które można 
zastosować do zaprawia-
nia nasion rzepaku jarego 
i ozimego. Wybór jest ogra-
niczony, ale jesteśmy prze-
konani, że trzeba siać zapra-
wione nasiona rzepaku, bo 
to jest duża szansa na dobre, 
silne i wyrównane wschody 
rzepaku.

Dokończenie ze str. 8 Prawidłowa uprawa 
ścierniska

Prawidłowa uprawa ścierniska jest zabiegiem bardzo ważnym 
dla przyszłych roślin, dlatego powinna być wykonana z należytą 
dokładnością i jak najszybciej po zbiorze roślin. Równomierne 
rozdrobnienie resztek pożniwnych oraz dobre ich wymieszanie 
z glebą zapobiega tworzeniu się tzw. słomiastej maty, która 

nie tylko absorbuje wodę, ale również w znacznym stopniu ogranicza wschody 
rośliny następczej. Szybkie wykonanie uprawy pożniwnej ma za zadanie podcięcie 
ścierniska, przerwanie parowania z gleby oraz przyspiesza kiełkowanie nasion, 
które osypały się podczas zbioru.

Odpowiednie za-
rządzanie ścier-
niskiem wpływa 
w istotny spo-
sób na wysokość 

plonów rośliny następczej 
oraz warunkuje w znacznym 
stopniu koszty jej uprawy. 
Działania te mają na celu 
takie przygotowanie stano-
wiska, aby umożliwić siew 
kolejnych roślin w optymal-
nym terminie agrotechnicz-
nym, w odpowiednio przy-
gotowaną i nieprzesuszoną 
glebę, co zapewni prawi-
dłowe wschody i dobre wa-
runki do wzrostu młodych 
siewek. Stąd też zaniedba-
nia przy uprawie ścierniska 
skutkują pogorszeniem pa-
rametrów glebowych, które 

mogą negatywnie wpływać 
na roślinę następczą. Przy 
braku opadów atmosfe-
rycznych, względnie przy 
opóźnieniach z zerwaniem 
ścierniska lub przy niesta-
rannym wykonaniu tego za-
biegu może dojść do znacz-
nego przesuszenia gleby, co 

będzie skutkowało słabym 
zaopatrzeniem rośliny na-
stępczej w wodę. Dodatko-
wo źle rozdrobniona słoma 
wpływa negatywnie na siewy 
i wschody roślin ozimych. 
Jednakże samo rozdrobnie-
nie i wymieszanie z glebą nie 

Dokończenie na str. 14

 �Mączniak rzekomy na liściach rzepaku

 �Głównym celem uprawy ścierniska jest ograniczenie pa-
rowania wody z gleby po zbiorze zbóż czy rzepaku



Lipiec–Sierpień 2022 ( nr 183)Strona 10 Uprawa - Wiadomości Rolnicze Polska

Zaprawianie nasion rzepaku chroni  
przed szkodnikami 

Ograniczanie szkodników rzepaku ozimego w pierwszych 
fazach rozwoju ma kluczowe znaczenie dla wielkości plonu. 
W tym newralgicznym okresie optymalną ochronę zapewniają 
insektycydowe zaprawy nasienne, choć obecnie jest ich 
zdecydowanie zbyt mało.

 
dr inż. Przemysław Strażyński 

Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

Rzepak ozimy we 
wszystkich fazach 
rozwoju atakowa-
ny jest przez wiele 
gatunków szkod-

ników, a ich ograniczanie 
jest niezbędnym warunkiem 
uzyskania wysokich i wy-
równanych plonów. Szcze-
gólnie ważna jest ochrona 
wchodów rzepaku. W ostat-
nich latach w okresie je-
siennego wzrostu i rozwo-
ju szczególne zagrożenie dla 
upraw rzepaku ozimego sta-
nowią mszyce i śmietka ka-
puściana, a lokalnie także: 
chowacz galasówek, pcheł-
ka rzepakowa, wielożerne 
szkodniki glebowe (głównie 
drutowce, rolnice i lenie), 
mączliki, miniarka kapu-
ścianka i tantniś krzyżowia-
czek. Uszkodzenia powo-
dowane przez te szkodniki 
powodują osłabienie roślin 
lub całkowite ich „wypada-
nie”. Poza tym są bardziej 
podatne na wtórne pora-
żenia przez sprawców cho-
rób oraz gorzej przygotowa-
ne na niekorzystne warunki 
klimatyczne w okresie zimo-
wym i wczesnowiosennym. 

Insektycydowe zaprawy 
nasienne zwykle są naj-
bardziej skuteczne do fazy 
3–4 liści właściwych, nie-
mniej ich stosowanie istot-
nie przyczynia się do ogra-
niczenia liczby późniejszych 

zabiegów nalistnych. Pomi-
mo tego, że są zarejestro-
wane na konkretne gatunki 
szkodników, to pośrednio 
ograniczają również inne ga-
tunki mogące uszkadzać rze-
pak ozimy w tym samym 
czasie. Obecnie producenci 
rzepaku mają do dyspozy-
cji dwie insektycydowe za-
prawy nasienne oraz jeden 
granulat do stosowania do-
glebowego podczas siewu: 
Lumiposa 625 FS (s.cz. cy-
janotraniliprol z grupy antra-
nilowych diamidów) zareje-
strowana do ograniczania: 
pchełek ziemnych, pcheł-
ki rzepakowej, śmietki ka-
puścianej i gnatarza rzepa-
kowca; Buteo Start (s.cz. 
flupyradifuron z grupy bu-
tenolidów) ogranicza pchełkę 
rzepakową i pchełki ziemne. 
Natomiast granulat dogle-
bowy Belem 0,8 MG (s.cz. 
cypermetryna z grupy pyre-
troidów) ogranicza śmietkę 
kapuścianą i pchełkę rzepa-
kową. Dodatkową, ale w sys-
temie integrowanej produk-
cji obligatoryjną, opcją jest 
zaprawa fungicydowa (Inte-
gral Pro) zawierająca bakterie 
Bacillus amyloliquefaciens, 
ograniczająca szkodliwość 
pchełki rzepakowej i pche-
łek ziemnych.

Z punktu widzenia inte-
growanej ochrony roślin za-
prawianie nasion jest bardzo 

korzystną formą ochrony 
upraw. Jest to najbardziej 
skuteczna metoda ochro-
ny przed szkodnikami w po-
czątkowych fazach rozwo-
ju roślin, czyli w okresie 
największego narażenia na 
niekorzystne czynniki ze-
wnętrzne. Po za tym taka 
forma ochrony jest o wiele 
bezpieczniejsza dla środo-
wiska niż seria insektycy-
dowych zabiegów nalist-
nych. Zaprawy stosowane 
są punktowo, a nie na całą 
powierzchnię uprawy (sub-
stancja czynna znajduje się 
tylko w sokach roślinnych 
i w obrębie strefy korzenio-
wej). Zabieg opryskiwania 

zastosowany alternatyw-
nie do zaprawiania, oprócz 
zwiększenia poziomu che-
mizacji środowiska, cha-
rakteryzuje się też wyższy-
mi kosztami, przy czym nie 
obejmuje wszystkich czynni-
ków zagrażających roślinom 
rzepaku w najwcześniejszym 
okresie ich rozwoju. Zapra-
wy pośrednio ogranicza-
ją również inne szkodniki 
(na które nie są konkretnie 
zarejestrowane) pojawiają-
ce się na plantacjach rzepa-
ku ozimego w tym samym 
okresie. Dodatkową zaletą 
zapraw jest fakt, że dzia-
łają niezależnie od tempe-
ratury, co przy zmiennych 

Niebezpieczna choroba – kiła kapusty 
Od kilku lat obserwujemy wzrost powierzchni uprawy rzepaku ozimego. Według danych 
GUS-u w bieżącym sezonie to około 1 mln hektarów. Taka powierzchnia uprawy niesie ze 
sobą bardzo duże ryzyko pojawienia się agrofagów (chorób, szkodników i chwastów). Mogą 
one powodować straty w plonie sięgające w przypadku rzepaku nawet 15–18%. Zagrożenie 
zwiększa fakt, że w dużych towarowych gospodarstwach przeważają zmianowania  
zbożowo-przemysłowe, w których rzepak uprawia się co 2–3 lata na tym samym polu. 

W takim przypad-
ku coraz bar-
dziej niebez-
pieczna staje 
się kiła kapu-

sty (Plasmodiophora bras-
sicea). Jest to typowa cho-
roba związana z wadliwym, 
zbyt krótkim płodozmia-
nem. Występowała ona już 
wcześniej jednak ze względu 
na mniejszą intensywność 

uprawy nie powodowała du-
żych strat gospodarczych 
w uprawie rzepaku. Problem 
pojawił się na przełomie XX 
i XXI wieku, gdy wzrosła 
powierzchnia i zmieniła się 
technologia uprawy. 

Pierwsze ogniska choro-
by obserwowano na ter-
nie północno-wschodniej 
i południowo-wschodniej 
Polski. Głównie na glebach 

ciężkich, podmokłych i zlew-
nych. Obecnie kiła kapusty 
występuje na terenie pra-
wie całego kraju. Większe 
nasilenie zazwyczaj wystę-
puje w rejonach intensyw-
nej uprawy. Zjawisku temu 
sprzyja także nie uregulo-
wany odczyn gleby. Według 
różnych szacunków areał za-
grożony kiłą kapusty wyno-
si ponad 200 tys. hektarów. 

Sprawcą choroby jest 
pierwotniak Plasmodio-
phora brassicae. Patogen 
jest bezwzględnym pasoży-
tem roślin, występuje w po-
staci kilkunastu ras, z któ-
rych część ma znaczenie 
w rozwoju w Polsce. Kiła 
ma zdolność do porażania 
wielu gatunków roślin, za-
liczana jest do polifagów, 
atakuje głównie gatunki 

z rodziny kapustowatych 
(krzyżowych). Wśród ro-
ślin rolniczych poraża m.in.: 
rzepak, gorczycę białą, sa-
repską, brukiew oraz wa-
rzywa, takie jak: kalafior, 
brokuł, rzodkiewkę, bruk-
selkę. Ponadto nosicielami 
są chwasty – tobołki polne, 
tasznik pospolity, stulisz le-
karski, gorczyca polna oraz 
samosiewy rzepaku. 

Pierwsze objawy kiły 
można zaobserwować już 
jesienią. Na liściach wystę-
pują fioletowo-czerwone 
przebarwienia, które mogą 

 � Zaprawy pomagają ograniczać larwy śmietki kapuścianej

 � Zaprawy pośrednio ograniczają również szkodniki glebowe

i czasami nieprzewidywal-
nych warunkach pogodo-
wych w okresie jesieni ma 
istotne znaczenie.

Żeby stosowanie zapraw 
przynosiło zadowalające 
efekty, muszą one cecho-
wać się wysoką skuteczno-
ścią, niską klasą toksycz-
ności oraz ekologicznym 
charakterem (stosowanie 
w niskich dawkach substan-
cji czynnej i odpowiednio 
szybki rozkład w środowi-
sku). Skuteczność działania 
zapraw nasiennych zależy 
od rodzaju zaprawy i do-
kładności pokrycia nasion 
oraz od przebiegu warun-
ków agrometeorologicznych, 
od których zależy nasilenie 
występowania szkodników 
i chorób, a także szybko-
ści przyrostu masy roślinnej 
w okresie jesiennym. Sku-
teczność działania zapraw 
nasiennych to także długo-
trwałość oddziaływania na 
szkodniki.

Coraz wyższy poziom in-
nowacji w ochronie roślin 
przejawia się m.in. w dosko-
naleniu technologii zapra-
wiania nasion. Postępujący 
proces wycofywania sub-
stancji czynnych stopnio-
wo pozbawia producen-
tów możliwości optymalnej 
ochrony upraw w okresie 
wschodów rzepaku ozime-
go. Dlatego dobrym rozwią-
zaniem w tej sytuacji powin-
na być większa dostępność 
insektycydowych zapraw 
nasiennych bazujących na 
bezpiecznych dla środowi-
ska substancjach czynnych. 
W technice prawidłowego 
zaprawiania najbardziej 
istotne jest, żeby odbywa-
ło się ono zgodnie z syste-
mem jakości ESTA, który 
gwarantuje zmniejszenie do 
minimum poziomu pylenia. 

Gwarantuje także równo-
mierne dawkowanie zapra-
wy nasiennej i umożliwia ob-
niżenie normy wysiewu, co 
wpływa na obniżenie kosz-
tów produkcji roślinnej. Jeśli 
chodzi o zaprawianie nasion 
rzepaku ozimego, to w Pol-
sce certyfikat ESTA posia-
da 13 firm. 

Aktualne możliwości za-
prawiania nasion rzepa-
ku ozimego przed szkod-
nikami są stanowczo zbyt 
małe. We wcześniejszych 
latach (2018–2020) asor-
tyment zapraw był rozsze-
rzany na określony czas na 
zasadzie derogacji. Zbyt 
mała liczba zapraw (a co 
za tym idzie tych samych 
substancji czynnych) prę-
dzej czy później doprowa-
dzi do wykształcania od-
porności szkodników, przez 
co staną się one mało sku-
teczne. Przyszłością będą 
zaprawy w nowoczesnych 
formulacjach, długo dzia-
łające i wieloskładnikowe. 
W przypadku formulacji FS 
nie obserwuje się strat wy-
nikających z powstawania 
pyłu, który występuje pod-
czas przygotowywania mie-
szaniny użytkowej zapraw 
nasiennych oraz w czasie 
technologicznego procesu 
zaprawiania. Taki typ for-
mulacji pozwala również 
na równomierne pokrycie 
powierzchni nasion i jest 
bezpieczny dla plantatora 
rzepaku, ponieważ do mi-
nimum ograniczone jest 
pylenie podczas wysiewu 
nasion. Brak pylenia, za-
równo w procesie zaprawia-
nia, transportu, jak i stoso-
wania, to ograniczenie strat 
zaprawy w wyniku lepsze-
go pokrycia nasion, lepsza 
skuteczność i mniejszy po-
ziom chemizacji.

Dokończenie na str. 11
 �Na korzeniach pojawiają 

się charakterystyczne narośla
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przypominać objawy niedo-
boru fosforu, głodu azoto-
wego lub obecność wiru-
sa żółtaczki rzepy. Jednak 
w przypadku tej choroby 
to efekt uszkodzenia syste-
mu korzeniowego. Rośliny 
rozwijają się słabiej, żółkną, 
a liści zamierają. Podobne 
objawy mogą występować 
także w przypadku pojawie-
nia się śmietki kapuścianej 
dlatego aby jednoznacznie 
stwierdzić przyczynę złej 
kondycji roślin należy ją wy-
kopać z gleby i ocenić przy-
czynę zmian.

Główne objawy widocz-
ne są na korzeniach. To 
naroślą na korzeniu głów-
nym i korzeniach bocznych. 
Przez kilka tygodni po po-
rażeniu naroślą są twarde. 
Następnie zaczynają mięk-
nąć, ciemnieją i rozpada-
ją się uwalniając zarodniki 
pływkowe, które wtórnie 
infekują korzenie włośni-
kowe, a później skórkę ko-
rzenia. Następnie pojawia-
ją się w charakterystycznych 
naroślach korzeniowych mi-
liony nowych zarodników 
przetrwalnikowych. Zarod-
niki przetwornikowe mogą 
przetrwać w glebie nawet 
do 12 lat. Po tym okresie 
dopiero spada stężenie za-
rodników do poziomu przy 

którym infekcja nie następu-
je. Należy jednak pamiętać, 
że obecność na polu roślin 
kapustowatych będzie po-
budzała kiełkowanie zarod-
ników przetrwalnikowych. 
Należy zaznaczyć, że kieł-
kowanie zarodników prze-
twornikowych w glebie na-
stępuje przy temperaturze 
powyżej 14°C, a procesowi 
sprzyja duże uwilgotnie-
nie gleby. 

 � Zatem jak możemy ograniczyć 
rozwój patogenu?

Zawsze najlepszym roz-
wiązaniem są metody agro-
techniczne. Polegają one 
na regulacji odczynu i za-
pewnieniu odpowiedniej 
zawartości składników po-
karmowych w glebie. Kolej-
ny element to zwalczanie 
chwastów z rodziny kapu-
stowatych i samosiewów 
rzepaku oraz stosowanie 
odpowiedniego płodoz-
mianu (rzepak nie częściej 
niż co 4–5 lat). Ważnym 
elementem jest struktura 
gleby i uregulowane sto-
sunki wodno-powietrzne. 
Należy pamiętać o lustra-
cji pól pod kątem obecno-
ści kiły kapusty szczególnie 
w miejscach bardziej uwil-
gotnionych i obniżeniach te-
renowych. Do dobrej prak-
tyki rolniczej należy również 
systematyczne czyszczenie 

i dezynfekcja maszyn i na-
rzędzi uprawowo-siewnych. 

Jeżeli na polu stwierdzili-
śmy obecność kiły, a nadal 
zamierzamy uprawiać rze-
pak, to pozostaje nam wybór 
odmian z podwyższoną od-
pornością na najczęściej wy-
stępujące rasy kiły kapusty. 
Na rynku dostępnych jest 
szereg odmian np. Crome, 
Crotora, DK Plasma, LG 
Skorpion itd. Warto jed-
nak zwrócić uwagę, aby 
charakteryzowały się pa-
kietem wielu pozytywnych 
cech. Zaliczamy do nich 
zimotrwałość, odporność 
lub tolerancję na choroby, 
szybkość rozwoju, stabil-
ność i powtarzalność plo-
nowania. Nową tegorocz-
ną propozycją hodowców 
jest odmiana mieszańcowa 
Crocant. Wyróżnia ją połą-
czenie odporności na naj-
częściej występujące rasy 
kiły kapusty z odpornością 
na wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV), jest także odporna 
na pękanie łuszczyn i osy-
pywanie się nasion. 

Pamiętajmy jednak, że 
nie można mieszać ze sobą 
nasion odmian odpornych 
z odmianami wrażliwymi. 
Wysiewajmy odmiany ki-
łowe tylko na tych polach, 
gdzie wystąpiła kiła kapusty. 

Tekst i zdjęcia: 
Artur Kozera

Jakie odmiany zbóż z oferty firmy 
PROCAM są proponowane w tym sezonie?

 � Pszenica ozima Chevignon
To odmiana wyłącznościo-

wa firmy PROCAM (reje-
stracja PL 2022 r). 

Ta bezostna odmia-
na pszenicy, łączy w sobie 
bardzo wysokie plony ziar-
na z wysoką jego jakością 
(A/B). Dedykowana dla go-
spodarstw nastawionych na 
intensywną produkcję i naj-
wyższe plony. Charaktery-
zuje się ogólnym bardzo 
dobrym profilem odpor-
nościowym na najważniej-
sze choroby pszenicy, co 
daje efekt intensywnej zie-
leni roślin już od począt-
kowych faz rozwojowych. 
Jedną z charakterystycznych 

cech tej odmiany, są bardzo 
szerokie liście flagowe, gwa-
rantujące dużą powierzch-
nię asymilacyjną.

Ze względu na szybką 
regenerację uszkodzeń po 
zimie, a także silne krze-
wienie, nadaje się również 
do siewów w terminach 
opóźnionych.

 � Pszenica ozima Findus
Jedna z rekordzistek plo-

nowania firmy PROCAM, 
co udowodniła w 2020 roku 
ustanawiając rekord Pol-
ski w plonie pszenicy ozi-
mej z hektara na poziomie 
11,6 t. A klasowa odmiana 
o najwyższej zimotrwałości, 

czyli 6 w skali COBORU, 
konkurująca z najbardziej 
zimotrwałymi odmianami 
w kraju. Polecana w przy-
padku wczesnych i opty-
malnych siewów. Odmiana 
kapitalnie się krzewieni nie 
redukując źdźbeł kłosono-
śnych w późniejszym czasie. 

Bardzo dobrze reaguje na 
wzrost nawożenia azotowe-
go oraz ochronę. Odmia-
na ta nadaje się na dobre 
oraz średnie gleby, zarów-
no w regionach suchych jak 
i wilgotnych.

 � Pszenżyto ozime Stelvio
Pszenżyto STELVIO to od-

miana charakteryzująca się 
przede wszystkim wysokim 
i stabilnym plonowaniem 
w latach. To również wy-
jątkowo zdrowa odmiana co 
w połączeniu z odpowiednią 
ochroną, da nam gwarancję 
zdrowego łanu. Dzięki wyso-
kiej zimotrwałości ocenia-
nej cyfrą 6 w skali COBORU  
wiemy, że bez problemu po-
radzi sobie z niesprzyjają-
cymi warunkami w okresie 

zimowym. Jest to pszenży-
to o bardzo dobrej zdolno-
ści krzewienia. Odmiana 
wykazuje duży wigor wio-
senny, a jej cechą charakte-
rystyczną jest efekt tzw. zie-
lonego pola wczesną wiosną. 

 � Valhalla – jęczmień ozimy 
dwurzędowy

Valhalla – jęczmień ozimy 
dwurzędowy dedykowa-
ny dla klientów ceniących 
sobie niezawodne odmia-
ny z doskonałymi cecha-
mi paszowymi. Producen-
tów na pewno zachwyci jej 
bardzo wysoki MTZ oraz 
najwyższa w niemieckich 
badaniach waga hektolitra. 
Charakterystyczna dla tej 
odmiany jest duża odpor-
ność na wyleganie. Nie bez 
znaczenia na plonowanie 
jest posiadanie przez od-
mianę VALHALLA genów 
BaYMV-1, BaMMV czyli 
pozwalających na uchro-
nienie przed chorobą żół-
tej mozaiki jęczmienia. To 
z pewnością jeden z najbar-
dziej udanych jęczmieni, 

jakie są obecnie oferowane 
na polskim rynku odmian.

 � KWS Pulsor – żyto ozime 
hybrydowe

KWS PULSOR to abso-
lutny hit wśród żyt hybry-
dowych zarejestrowanych 
w Polsce. Mimo że jest to 
nowość, a już widać szereg 
zalet tej odmiany. Przede 
wszystkim jest to najwyżej 
plonująca odmiana z nowo 
zarejestrowanych i dostęp-
nych już na rynku żyt ozi-
mych. Dodatkowo KWS 
PULSOR reaguje ponad-
przeciętną zwyżką plonu 
ziarna przy zastosowaniu 
wyższego poziomu agro-
techniki prowadzenia łanu, 
więc odmiana będzie traf-
nym wyborem do uprawy 
w intensywnych technolo-
giach. Kolejną bardzo pożą-
daną cechą, jest jej krótkie 
źdźbło z silnym dokło-
siem, dzięki czemu spo-
kojnie utrzyma ten potęż-
ny plon do żniw. Odmiana 
wyróżnia się wyjątkową od-
pornością na rdzę brunatną 

– jest to również najwyższa 
odporność ze wszystkich 
zarejestrowanych odmian 
żyta hybrydowego w Polsce. 
W związku z tym odmia-
na ta powinna być jednym 
z pierwszych wyborów dla 
regionów z wysoką presją 
tej choroby, która w sprzy-
jających do rozwoju warun-
kach, potrafi mocno ogra-
niczyć plon ziarna.

Za zabezpieczanie cech 
jakościowych ziarna odpo-
wiada duża liczba opada-
nia oraz duża odporność 
na porastanie ziarna w kło-
sach – obie cechy są bardzo 
przydatne i bezsprzecznie 
zostaną docenione w trak-
cie mokrych, trudnych 
żniw. Można stwierdzić, że 
KWS PULSOR jest odmia-
ną kompletną, obok której 
nie można przejść obojęt-
nie w sezonie 2022.

Doradcy PROCAM za-
praszają do kontaktu w celu 
doboru odpowiedniej od-
miany nasion pod zasiewy 
jesienne. https://www.pro-
cam.pl/kontakt/

Dokończenie ze str. 10
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Ściernisko a glifosat – czy 
opłaca się go stosować?

Oprysk ścierniska glifosatem zazwyczaj kojarzy nam się ze skuteczną i szybką likwidacją 
chwastów rocznych oraz niektórych uciążliwych wieloletnich. Taki sposób eliminacji chwastów 
w ściernisku jest szczególnie przydatny na polach z uprawą uproszczoną, zerową czy siewem 
bezpośrednim. Przystępując do takiego zabiegu należy jednak pamiętać o kilku ważnych 
kwestiach, które tak naprawdę zdecydują o jego opłacalności.

dr inż. Tomasz R. Sekutowski,  
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 

G lifosat jest to s.cz. 
znana od ponad 
70 lat, która wy-
kazuje działanie 
chwastobójcze, 

nieselektywne w odniesie-
niu do wrażliwych gatun-
ków chwastów. Substan-
cja ta stanowi podstawowy 
składnik 42 herbicydów, 
zarejestrowanych do sto-
sowania w ściernisku po 
sprzęcie rośliny głównej. 
Ściernisko wymaga szcze-
gólnego podejścia, które 
wynika z bardzo krótkiego 
czasu od zbioru do ponow-
nego zasiewu, co wiąże się 
z efektywnością działania 
oraz odpowiednią jakością 
stanowiska, które musi być 
odpowiednio przygotowa-
ne pod roślinę następczą. 

I tutaj do gry wchodzi 
glifosat, który pozwala na 
efektywne przygotowanie 
stanowiska pod jesienne 
siewy. Pod pojęciem efek-
tywne, należy rozumieć mi-
nimalne nakłady finansowe 
i czasowe, dzięki którym 
uzyskamy optymalny efekt 
końcowy – czyli pole wolne 
od chwastów! Jednak aby 
w pełni wykorzystać możli-
wości jakie daje nam oprysk 
herbicydem zawierającym 
glifosat, musimy wziąć pod 
uwagę kilka podstawowych 
kwestii.

 � Formulacja i zawartość glifosatu
Zastosowanie skutecz-

nej formulacji oraz odpo-
wiedniej ilości s.cz., pozwala 
na właściwe przygotowa-
nie stanowiska pod dalsze 
działania agrotechniczne. 
Zdecydowana większość 
herbicydów zawierających 
glifosat, zarejestrowana do 
stosowania na ściernisku, 
posiada formulację SL, czyli 
występuje w postaci kon-
centratu, który jest gotowy 
do stosowania po rozcień-
czeniu odpowiednią ilością 
wody. Ponadto spotykana 
jest jeszcze formulacja SG, 
czyli granule rozpuszczalne 
w wodzie, ale jest ona mniej 
popularna gdyż znajduje się 
tylko w jednym herbicydzie. 

Istotna jest również za-
wartość s.cz. w jednost-
ce objętości. Zdecydowa-
na większość herbicydów, 
która jest dostępna w sprze-
daży, zawiera 360 g s.cz. 
w jednostce objętości środ-
ka. W handlu, dostępne są 
ponadto herbicydy z zawar-
tością glifosatu wynoszącą 
450 i 480 g s.cz. oraz bar-
dzo niewielki asortyment 
herbicydów z zawartością 
180, 540 i 720 g s.cz. w jed-
nostce objętości. 

Pamiętajmy, że standardo-
we działanie chwastobójcze 
herbicydów zawierających 

glifosat, jest widoczne już 
po upływie 7–10 dni od mo-
mentu ich zastosowania. 
Natomiast całkowite za-
mieranie chwastów nastę-
puje po upływie kolejnych 
14–21 dni (w zależności od 
warunków wilgotnościowo-
-termicznych).

Warto również wspo-
mnieć o jednym wyjątku, 
a mianowicie herbicydzie 
Kileo 400 SL, zalecanym 
do stosowania w ścierni-
sku, który w swoim składzie, 
oprócz glifosatu (240 g)  
zawiera jeszcze dodatko-
wo syntetyczny regulator 
wzrostu 2,4-D (160 g). Pre-
parat ten stosuje się podob-
nie jak wszystkie pozosta-
łe herbicydy zawierające 
glifosat. Jednak niewątpli-
wą zaletą tego środka jest 
jego bardzo szybkie działa-
nie. Pierwsze efekty chwa-
stobójcze, widoczne są 
już po upływie 2–4 dni od 
oprysku, a po kolejnych 7– 
10 dniach, obserwuje się 
całkowite zamieranie chwa-
stów wrażliwych.

 � Odpowiednia dawka i termin
Pamiętajmy, że dawkę 

herbicydu należy dosto-
sować do występujących 
na danym polu, dominują-
cych gatunków chwastów. 
Niższe dawki herbicydu 

zawierającego glifosat (np. 
1,0–2,0 kg/l/ha), wyko-
rzystuje się w ściernisku 
do zwalczania gatunków 
chwastów rocznych, nato-
miast maksymalne zaleca-
ne przez producenta dawki 
(np. 2,0–4,0 l/ha), stosuje 
się do ograniczania chwa-
stów wieloletnich, rozło-
gowych, głęboko korzenią-
cych się.

Przed planowanym zabie-
giem opryskiwania z uży-
ciem herbicydów zawiera-
jących glifosat, nie należy 
wykonywać żadnych upra-
wek pożniwnych! Czekamy 
na tzw. zazielenienie się pola. 
Wschodzące chwasty jed-
noliścienne wieloletnie po-
winny osiągnąć wysokość 
10–15 cm i wytworzyć co 
najmniej 3–4 liście. Nato-
miast chwasty jednoliścien-
ne roczne powinny mieć co 
najmniej 5 cm wysokości 
i 1–3 liście, a chwasty dwuli-
ścienne, muszą posiadać co 
najmniej w pełni wykształ-
cone 2 liście, jednak najle-
piej gdyby miały 4–6 liści 
właściwych

Herbicydy zawierają-
ce glifosat, stosuje się naj-
częściej od połowy sierp-
nia do późnej jesieni, ale 
nie później jak do wystą-
pienia pierwszych przy-
mrozków. Pamiętajmy, że 

maksymalna liczba zabie-
gów w ściernisku z użyciem 
glifosatu w sezonie wegeta-
cyjnym wynosi 1!

 � Adiuwanty to podstawa!
Chcąc przyspieszyć efekt 

działania glifosatu, a przy 
okazji ograniczyć jego zu-
życie o około 25–30% (bez 
straty skuteczności), a tym 
samym nieco skrócić czas od 
zastosowania do rozpoczęcia 
uprawy następczej, należy do 
cieczy użytkowej dodać go-
towe dedykowane, adiuwan-
ty, tj. AS 500 SL czy Efectan 
650 SL. Dodatkowy efekt 
po zastosowaniu adiuwan-
tów, to możliwość obniże-
nia wydatku cieczy roboczej 
do 100–150 l/ha. Pozwala to 
na zwiększenie stężenia gli-
fosatu w cieczy roboczej, co 
istotnie wpływa na jego po-
bieranie, przez co zwiększa 
się skuteczność działania 
w odniesieniu do zwalcza-
nych gatunków chwastów. 

 � Efekty „uboczne” stosowania 
glifosatu w ściernisku

Zmniejszenie problemu 
utrzymania odpowiedniej 
wilgotności wierzchniej 
warstwy gleby w ścierni-
sku do momentu wysiania 
w okresie jesiennym, rośli-
ny następczej-głównej.

Nie od dzisiaj wiadomo, 
że rozwijające się w ścier-
nisku różne gatunki chwa-
stów, pobierają spore ilości 
wody oraz makro i mikro-
elementów, zubażając w ten 
sposób wierzchnią war-
stwę gleby. Ponadto uprawa 
mocno przesuszonej gleby 
czy siew bezpośredni w ta-
kich warunkach, jest niezwy-
kle utrudniony, a wschody 
na takim polu są nierów-
nomierne i bardzo często 
opóźnione. Dlatego nieja-
ko przy okazji, zastosowanie 
herbicydów zawierających 
glifosat w odpowiednim 

terminie w ściernisku, blo-
kuje pobieranie i transpira-
cję przez chwasty (poprzez 
ich skuteczne i szybkie wy-
eliminowanie), a powstały 
w ten sposób mulcz, chroni 
w pewnym stopniu, wierzch-
nią warstwę gleby przed 
wysuszającym działaniem 
słońca oraz możliwością po-
jawienia się erozji wietrznej.

Kolejnym efektem „ubocz-
nym” stosowania glifosatu 
w ściernisku jest możliwość 
przerwania cyklu rozwojo-
wego (w mykologii okre-
śla się to zjawisko mianem 
tzw. zielonego mostu), głów-
nie grzybów chorobotwór-
czych, które występowały 
bądź nadal występują, za-
równo na skoszonej rośli-
nie uprawnej (ściernisko), 
jak i na wschodzących chwa-
stach należących do tej samej 
rodziny botanicznej. Pro-
blem ten jest szczególnie za-
uważalny w uprawie zbóż 
kłosowych czy rzepaku, które 
w płodozmianie stanowią 
główny składnik uprawowy.

Na zakończenie, odpo-
wiadając na pytanie posta-
wione w tytule tego arty-
kułu „Ściernisko a glifosat 
– czy opłaca się go stoso-
wać?”, w dużym skrócie mo-
żemy odpowiedzieć, że tak 
– opłaca się stosować glifo-
sat, pamiętając oczywiście 
o podstawowych zaleceniach 
dotyczących jego bezpiecz-
nej i prawidłowej aplikacji. 
Dzięki zabiegowi przy uży-
ciu tego typu herbicydów, 
mamy możliwość szybkiego 
przygotowania pola pod ro-
ślinę następczą, a przy okazji 
możemy zredukować stra-
ty wody z wierzchniej war-
stwy gleby, ograniczyć cza-
sowo erozję wietrzną (mulcz 
z wysuszonych chwastów) 
oraz przerwać niekorzystne 
z fitopatologicznego punk-
tu znaczenia, zjawisko „zie-
lonego mostu”.

Biostymulacja roślin szansą  
na wysokie plony 

W maju i w czerwcu 2022 r. firma Timac AGRO w pięciu lokalizacjach (Śrem, Bałcyny, Ślipcze, Gołotczyzna i Dębno) 
w ramach „Panoramy Pól” zaprezentowała całą paletę rozwiązań nawozowych oraz biostymulacyjnych. Rolnicy mogli 
ocenić na różnych uprawach rolniczych działanie między innymi gamy produktów DNA Performance. W ramach 
„Panoramy Pól” zaprezentowano również gamę FERTIACTYL, nawozy azotowe SULFAMMO N-PROCESS z formułą azotu 
chronionego oraz można było sprawdzić działanie nawozów przedsiewnych pod rzepak i zboża, w tym między innymi 
EUROFERTIL TOP 51 NPK, EUROFERTIL TOP 49 NPS, PHYSIO-NATUR PKS 47. Na centralnej „Panoramie Pól” w ZDOO w Śremie 

zaprezentowano odkrywkę glebową, na podstawie której można było ocenić sprawność gleby oraz zobaczyć, jak ukorzeniają się rośliny.

Wprowadzenie 
na rynek gamy 
biostymula-
torów DNA 
wynika z za-

potrzebowania na nowe roz-
wiązania, które umożliwią 
zmaksymalizowanie plonów, 

zarówno pod względem ilo-
ści, jak i jakości, w niesprzy-
jających warunkach klima-
tycznych. W ciągu ostatnich 
20 lat średnia temperatura 
wzrosła o prawie 2°C, a eks-
tremalne zjawiska pogodo-
we stają się coraz częstsze. 

Współcześni rolnicy obser-
wują problemy w uprawie 
roślin wynikające chociaż-
by ze zmian pogodowych. 
Czynniki te w istotny spo-
sób wpływają na uprawy, 
prowadząc do częściej wy-
stępujących i długotrwałych 

stresów wodnych czy ter-
micznych. Obecne rolnic-
two będzie musiało spro-
stać nowym wyzwaniom, 
w czym ma im pomóc nowa 
gama produktów DNA Per-
formance. Każdemu rolniko-
wi zależy bowiem na tym, 

aby jego uprawy były jak naj-
lepiej odżywione, aby były 
zdrowe i produktywne.

Zgodnie z definicją EBIC 
biostymulatory to substan-
cje i/lub mikroorganizmy, 
których funkcją po za-
stosowaniu na rośliny lub 

ryzosferę jest stymulacja na-
turalnych procesów, które 
promują/poprawiają wchła-
nianie lub wykorzystanie 
składników odżywczych, to-
lerancję na stresy abiotycz-
ne, jakość lub plon uprawy, 
niezależnie od obecności 
składników odżywczych. 
Biostymulatory nie zastępu-
ją nawozów, ale są stosowa-
ne jako ich uzupełnienie, tak 
aby pomóc roślinom lepiej 
radzić sobie w sytuacjach 

Dokończenie na str. 14
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Kwasy humusowe i sprawdzone odmiany 
roślin od firmy Agrosimex

Rosahumus swoje źródło ma w największej kopalni węgla brunat- 
nego na świecie, gdzie znajdują się złoża cennych leonardytów. 
Są one bogatym źródłem kwasów humusowych, o wysokiej 
aktywności. Nasza redakcja odwiedziła fabrykę Humintech, 
w której powstają produkty humusowe, takie jak Rozahums.

Czarne złoto” – tak 
przez setki lat zwy-
kliśmy nazywać 
węgiel brunatny. 
Największa czyn-

na kopalnia węgla na świ-
cie znajduje się Garzweiler 
na terenie Westfalii (Niem-
cy), na zachód od Renu. Stąd 
pozyskiwany jest nie tylko 
węgiel, ale również cenne 
mineraloidy, a dokładniej 
leonardyty. Węgiel jest bo-
gaty w substancje próchni-
cze, w tym pożądane kwasy 
humusowe, a znaczne ilości 
kwasów humusowych, bo 
nawet 90%, zawierają wła-
śnie leonardyty. Kwasy hu-
musowe są jednym z głów-
nych budulców próchnicy 
glebowej, która jest elemen-
tem decydującym o żyzności 
gleb. Na świcie obserwuje się 
postępujące zubożenie gleb 
i deficyt próchnicy glebowej. 

W glebach Polski zawartość 
próchnicy oceniana jest śred-
nio na poziomie 1–3% w war-
stwie ornej.

 � Kwasy humusowe z kopalni
Przetwórstwem cenne-

go surowca zajmuje się fa-
bryka Humintech, która 
zajmuje obszar 40 tys. m2 
w pobliżu kopalni Garzwe-
iler. Powstałe w niej pro-
dukty humusowe dostar-
cza do 70 krajów świata, 
w tym, dzięki współpracy 
z firmą Agrosimex, także do 
Polski. Humintech oferuje 
różne produkty humusowe 
do stosowania doglebowe-
go, nalistnego, donasien-
nego oraz sadzonek w for-
mie granul doglebowych, 
rozpuszczalnych w wo-
dzie, jaki i w formie płyn-
nej. Asortyment zawiera nie 
tylko poszukiwane kwasy 

humusowe. W zależności 
od przeznaczenia w pro-
duktach znajduje się np. że-
lazo, kwasy fulwowe, ami-
nokwasy, algi morskie czy 
pożyteczne szczepy bakte-
rii. Na nasz rynek trafia Ro-
sahumus, który oprócz wy-
sokiej zawartości kwasów 
humusowych wzbogacony 
jest w potas i żelazo, a jego 
skład sprawia, że bez prze-
szkód może być stosowany 
w rolnictwie ekologicznym.

 � Oferta odmian w Agrosimex
Agrosimex dostarcza na 

nasz rynek nie tylko cenne 
kwasy humusowe pod po-
stacią Rozahumusu. Jako 
firma z branży Agro oferu-
je także sprawdzone odmia-
ny dla producentów rolnych. 
Na nadchodzący sezon pro-
pozycją firmy jest rzepak 
ozimy Nairobi (hodowca 

Rapool). Odmiana odznacza 
się wiernym i stabilnym plo-
nem niezależnie od warun-
ków panujących w okresie 
wegetacji. Posiada geny od-
porności na żółtaczkę rzepy 
(TuYV) i suchą zgniliznę ka-
pustnych. Kolejną polecaną 
kreacją jest kiłoodporna ES 
Criterio (hodowca Lidea) 
i tolerancyjna na werticilio-
zę oraz osypywanie nasion.

Ze zbóż Agrosimex poleca 
m.in. jęczmień ozimy Almut 
(hodowca SZ Bauer) – to 
odmiana dwurzędowa z do-
rodnym, grubym ziarnem, 
podwyższoną odpornością 
na żółtą mozaikę jęczmienia 
i mączniaka prawdziwego, 
toleruje okresowe niedobo-
ry wody i słabe stanowiska 
o niskim pH. W propozycji 
jest także jakościowa psze-
nica ozima Venecja (HR 
Strzelce) o grubym i do-
rodnym ziarnie oraz wyso-
kiej zimotrwałości i dobrym 
wiosennym wigorze. Od-
miana odznacza się wyso-
ką odpornością na choroby 
i porastanie ziarna w kłosie. 

Ma bardzo dobre parame-
try wypiekowe i wysoką za-
wartość białka.

 � Na poprawę  
wykorzystania azotu

Nowością jest Rhizosum 
N Plus – szczepionka z bak-
teriami Azotobacter saline-
stris. Jej zastosowanie pozwa-
la na udostępnienie roślinom 
uprawnym azotu atmosfe-
rycznego na podobnych za-
sadach, jak ma to miejsce 
w gatunkach bobowatych, 
które wschodzą w symbio-
zę z bakteriami brodawko-
wymi – wyjaśniał podczas 
spotkania z dziennikarzami 

w Niemczech Krzysztof Za-
chaj, dyrektor Działu Nawo-
zów w firmie Agrosimex. 
Tłumaczył, że preparat dzia-
ła już w ciągu kilku godzin 
po aplikacji i jego działa-
nie jest trójkierunkowe  
– bakterie zasiedlają ryzosfe-
rę, korzenie oraz liście roślin 
uprawnych. Najlepsze efekty 
daje przy pH gleby 5,5–8,5; 
ma szerokie okno dla tempe-
ratury stosowania (4–35°C). 
Preparat poprawia wykorzy-
stanie azotu i może być użyty 
w rolnictwie ekologicznym.

Tekst i zdjęcia: 
Katarzyna Szulc

 �Garzweiler (Niemcy), największa czynna kopalnia węgla 
na świecie

Reklama
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jest wystarczającym działa-
niem. Niezbędne jest przy-
spieszenie rozkładu resztek 
pożniwnych.

W celu ograniczenia wy-
korzystania glebowych za-
sobów azotu przez mikro-
organizmy przy uprawie 
ścierniska i przyoraniu słomy 
zalecane jest zastosowanie 
dodatku azotu mineralne-
go, który ustalany jest na 
podstawie tzw. współczyn-
nika azotowego. Określa 
on ilość azotu mineralnego 
jaka zostanie zużyta na mi-
krobiologiczny rozkład 100 
kg materiału organicznego. 
W przypadku słomy współ-
czynnik ten kształtuje się 
w przedziale od 0,6 kg do 0,8 
kg N/100 kg słomy, co ozna-
cza, że bakterie w celu roz-
łożenia 100 kg słomy wyko-
rzystują około 0,6 kg do 0,8 
kg azotu. Do przyspieszenia 
rozkładu słomy bardzo efek-
tywne są nawozy płynne, np. 
RSM, które umożliwiają rów-
nomierne pokrycie. Dobrze 
sprawdza się również gnojo-
wica czy gnojówka. Azot za-
warty w tych nawozach przy-
spiesza rozkład przyoranej 
słomy, ponieważ zawęża sto-
sunek węgla do azotu.

Po przyoraniu słomy do-
chodzi w glebie do bardzo 
szybkiego rozwoju bakterii. 
Obecne w słomie wielocukry 
są ważnym źródłem energii 

dla rozwoju bakterii, dlatego 
po przeprowadzonym zabie-
gu przyorania słomy zwięk-
sza się działalność biologicz-
na bakterii celulolitycznych. 
Rozwój bakterii w znacznym 
stopniu zależy od stosun-
ku węgla do azotu (C : N),  
przy czym jego intensyw-
ność zwiększa się wraz z roz-
szerzaniem się stosunku 
węgla do azotu w słomie. 
W słomie zbóż ozimych 
stosunek C : N wynosi 80–
100 : 1 i jest bardzo szeroki 
w odniesieniu do stosunku 
C : N w glebie wynoszącym 
8–12 : 1. Wprowadzenie do 
środowiska glebowego ma-
teriału o dużej zawartości 
węgla stymuluje rozwój 
mikroorganizmów glebo-
wych, które jednak do swo-
jego wzrostu wykorzystują 
azot z substancji organicz-
nej, jak również zużywają za-
soby glebowe azotu przyswa-
jalnego, co może stanowić 

okresową konkurencję dla 
roślin. W efekcie tego nie-
kiedy w pierwszym roku po 
przyoraniu słomy może do-
chodzić do obniżenia plono-
wania roślin. Azot, który jest 
związany przez mikroorga-
nizmy glebowe, jest czaso-
wo niedostępny dla roślin, 
które mogą z niego korzy-
stać dopiero po obumarciu 
bakterii i wtórnych proce-
sach rozkładu ich biomasy.

Niekiedy na ściernisko sto-
sowane są nawozy wapnio-
we. Jednak zastosowanie sa-
mych nawozów wapniowych 
nie wpływa na przyspiesze-
nie rozkładu słomy, a jedynie 
przez poprawę właściwości 
fizycznych i chemicznych 
gleby prowadzi do ogra-
niczenia liczebności grzy-
bów, które dobrze rozwijają 
się w środowisku kwaśnym. 
Zwiększa się tym samym 
liczebność korzystnej mi-
kroflory glebowej. Poza tym 

aplikacja nawozów wapnio-
wych na ściernisko może 
zmniejszać nagromadza-
nie się fitotoksycznych sub-
stancji pochodzących z mi-
krobiologicznego rozkładu 
słomy, a także neutralizo-
wać działanie kwasów or-
ganicznych, które tworzą się 
w trakcie fermentacji obec-
nych w słomie cukrów. Na-
wozy wapniowe poprawiają 
też strukturę gruzełkowatą 
gleby, zwiększając jej pojem-
ność wodną oraz wpływają 
na zwiększenie przyswajal-
ności składników pokarmo-
wych przez rośliny.

Głównym celem uprawy 
ścierniska jest ograniczenie 
parowania wody z gleby po 
zbiorze zbóż czy rzepaku. 
Niedostateczna wilgotność 
gleby ogranicza bowiem do-
stępność składników po-
karmowych dla rośliny 
następczej. Jest to szcze-
gólnie istotne ze względu 

na okresy suszy występu-
jące coraz częściej na prze-
łomie sierpnia i września, 
czyli podczas siewu rzepaku 
ozimego. Uprawa pożniw-
na powinna być wykonana 
jak najszybciej po zbiorze 
zbóż czy rzepaku, co umoż-
liwia przerwanie parowania 
wody. Mimo, że taka upra-
wa (płytkie zerwanie ścier-
niska) prowadzi do pewne-
go ubytku wody z gleby, to 
jest on dużo mniejszy niż 
przy wykonaniu orki. Szacu-
je się, że w przypadku płyt-
kiej uprawy straty wody się-
gają 3 l/m2, a orka prowadzi 
do dwukrotnie wyższych 
strat. Poza tym, przy długo 
pozostawionych samosie-
wach straty wody mogą być 
znacznie większe i w przy-
padku roślin o wysokości 
10 cm mogą sięgać 12 l/m2.

Poza tym prawidłowo wy-
konana uprawa pożniwna 
wpływa na ograniczenie wy-
stępowania chwastów. Nie-
kiedy przy niskiej wilgotno-
ści gleby, gdy nie wszystkie 
nasiona chwastów i samo-
siewów skiełkują, uprawę 
pożniwną należy przepro-
wadzić dwukrotnie, oczy-
wiście pod warunkiem, 
że umożliwią to terminy 
agrotechniczne. Podczas 
pierwszej uprawy ścierni-
ska, jego zerwanie powin-
no być stosunkowo płytkie 
(do 5 cm), co będzie zapo-
biegać przemieszczaniu się 

samosiewów zbóż i chwa-
stów do głębszych warstw 
gleby, w których ich wzrost 
jest ograniczony.

Przyorana słoma odgry-
wa również zasadniczą rolę 
w bilansie materii organicz-
nej oraz składników mineral-
nych w glebach uprawnych, 
a jej wartość nawozowa zale-
ży od jej składu chemicznego 
i jest tym większa, im więcej 
jest w niej zawartych składni-
ków pokarmowych. Zawar-
tość makroskładników w sło-
mie pszenicy kształtuje się 
na następującym poziomie: 
0,5–0,7% azotu (N), 0,2–0,3% 
fosforu (P2O5), 1–2% pota-
su (K2O), 0,4–0,6% wapnia 
(CaO) i mniej niż 0,1% ma-
gnezu (MgO). W rzepaku za-
wartości makroelementów 
średnio mieszczą się w gra-
nicach: 0,6–1,0% N, 0,2–0,3% 
P2O5, 1–2% K2O, 0,25–0,50% 
CaO oraz 0,10–0,25% MgO. 
Słoma jest również cennym 
źródłem mikroelementów, 
szczególnie żelaza, manga-
nu, miedzi i cynku. Średnie 
zawartości mikroskładników 
w słomie pszenicy wyrażo-
ne w mg na kilogram słomy 
wynoszą: 30–120 Fe, 15– 
70 Mn, 1,04–4,0 Cu i 4–12 
Zn, natomiast w słomie 
rzepaku: 100–200 Fe, 15– 
30 Mn, 3–6 Cu i 7–15 Zn.

dr Ryszard Brodowski
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie
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zagrożeń klimatycznych, 
takich jak zimno czy upały, 
niedobór czy nadmiar wody.

Preparaty z gamy produk-
tów DNA Performance to 
połączenie praktycznych 
nawozów dolistnych z ko-
rzystnym działaniem bio-
stymulatorów, gdyż z jed-
nej strony dostarczają one 
roślinom składników po-
karmowych, a z drugiej 
zaawansowanych kom-
pleksów biotechnologicz-
nych. Mają na celu zwięk-
szenie wydajności i jakości 
w produkcji roślinnej, mię-
dzy innymi poprzez ogra-
niczanie wpływu stresów 
abiotycznych, intensyfi-
kację wchłaniania i prze-
mian składników odżyw-
czych oraz maksymalizację 
potencjału genetycznego 
upraw. Jednym z produktów 

gamy DNA jest ASTELIS, 
który produkowany jest na 
bazie wyselekcjonowanych 
mikroalg. Łączy on bioak-
tywne peptydy działające na 
rozwój systemu korzenio-
wego, liści i źdźbeł oraz wie-
lomiejscowe i antystresowe 
działanie kompleksu AIS, 
w celu bioaktywnego wzro-
stu roślin w różnych wa-
runkach środowiskowych. 
Kompleks ten stanowi po-
łączenie specyficznych 

aminokwasów, polisacha-
rydów i poliamin. Dzięki 
regulacji ciśnienia osmo-
tycznego kompleks AIS 
zwiększa odporność ro-
ślin na stres wodny i ciepl-
ny, jak również utrzymu-
je wymianę gazową oraz 
transport składników od-
żywczych. Natomiast po-
przez wzrost aktywności 
enzymów antyoksydacyj-
nych zwiększa neutraliza-
cję związków toksycznych 

powstających w sytuacji 
stresowej.

ASTELIS stymuluje wzrost 
i rozwój roślin, działając już 
we wczesnych fazach rozwo-
jowych, intensyfikuje pro-
ces fotosyntezy, zwiększa 
odporność roślin na stresy 
biotyczne i abiotyczne, in-
tensywnie wpływa na wy-
twarzanie źdźbeł mocnych, 
przy jednoczesnym ograni-
czeniu wytwarzania źdźbeł 
słabszych. Poprzez działanie 

bioaktywnych peptydów na 
geny regulujące główne fi-
tohormony wzrostu, takie 
jak auksyny, cytokininy czy 
strigolaktony, preparat ten 
zapewnia optymalną rów-
nowagę hormonalną umoż-
liwiającą jednoczesny wzrost 
korzeni wiązkowych, liści 
i źdźbeł. Stymulacja rośliny 
na poziomie korzeni i liści 
wpływa na lepsze wchłania-
nie składników odżywczych, 
a zwłaszcza azotu.

GENAKTIS wyproduko-
wany na bazie ekstraktów 
roślinnych oraz ekstrak-
tów z alg brunatnych regu-
luje ekspresję ponad 2000 
genów biorących udział  
w 3 głównych funkcjach 
fizjologicznych odpo-
wiedzialnych za wydaj-
ność agronomiczną roślin. 
Maksymalizuje potencjał 
genetyczny upraw, popra-
wia transport i akumulację 

krzemu w roślinie oraz 
zwiększa syntezę cytoki-
nin. Poprzez aktywację spe-
cyficznych genów zwiększa 
przyswajanie krzemu i aku-
mulację fitolitów, co wpływa 
na skuteczne wyłapywanie 
światła przez roślinę oraz 
większą produkcję bioma-
sy, a także zwiększoną od-
porność na stres wodny. Pre-
parat ten działając na geny 
regulujące produkcję chlo-
roplastów zwiększa ich ilość 
w komórkach roślinnych, co 
przekłada się na zwiększenie 
wydajności procesu fotosyn-
tezy. GENAKTIS poprawia 
ogólną biofortyfikację ro-
ślin, między innymi przez 
aktywację genów regulują-
cych wchłanianie i transport 
makro- i mikroelementów.

dr hab. Marzena S. 
Brodowska, 

prof. uczelni, UP Lublin
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 � Panorama Pól  firmy Timac Agro w ZDOO w Śremie

 �W celu ograniczenia wykorzystania glebowych zasobów azotu przez mikroorganizmy 
przy uprawie ścierniska i przyoraniu słomy zalecane jest zastosowanie dodatku azotu mi-
neralnego foto. M. Wasak
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JUWEL 
PROSTA OBSŁUGA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Pługi zawieszane Juwel 7 i Juwel 8 wyznaczają 
nowe standardy w uprawie. Są one nie tylko 
bardzo wygodne w użyciu ale również  zapewniają 
najwyższe bezpieczeństwo podczas obsługi. 
Wypróbuj najnowszą technologię i przekonaj się 
o wielu zaletach:

System Optiquick zapewnia idealne 
prowadzenie pługa bez ściągania na boki
System TurnControl dla bezpiecznego 
 obrotu pługa
Zabezpieczenie Hydromatic jest idealnym 
rozwiązaniem na glebach zakamienionych
Przedpłużki z regulacją bez użycia narzędzi

lemken.com

Północ-Wschód: tel. +48 722 097 877 Północ-Zachód:  tel. +48 601 626 215
Południe:              tel. +48 601 802 511 Zach.-Pom-Lub.  tel. +48 601 984 918
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Kombajn zbożowy w łanie 
drobnonasiennych motylkowych i traw 

Sezon pracy kombajnu zbożowego 
jest znacznie dłuższy niż wynikałoby 
to tylko z nazwy „zbożowy”. To jedna 
z zalet użytkowania współczesnych 
kombajnów. Ta zaleta jednak 
zobowiązuje. Zobowiązuje do tego, by 

maszynę przystosować do zbioru drobnonasiennych 
roślin motylkowych, traw i innych kultur roślinnych. 

dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. SGGW 
SGGW w Warszawie

Zbiór nasion niektó-
rych traw, takich jak 
kostrzewa czerwo-
na, kupkówka po-
spolita, rajgras an-

gielski i wiechlina łąkowa 
rozpoczyna się w niektó-
rych regionach Polski już 
w trzeciej dekadzie czerwca 
i trwa do kolejnej, pierwszej 
dekady lipca. Na lipiec przy-
pada zbiór kostrzewy łąko-
wej i rajgrasu francuskiego, 
a w okresie lipcowo-sierp-
niowym tymotki i mietlicy 
białawej. Jeśli uwzględnić, 
że drobnonasienne rośliny 
motylkowe na ogół zbie-
ra się we wrześniu, to takie 
informacje dopełniają pełni 
obrazu, w którym zaanga-
żowanie kombajnów zbożo-
wych w prace polowe roz-
kłada się na co najmniej trzy 
miesiące. 

Oczywiście, podstawowy 
zakres zadań realizowanych 
przez kombajny zbożowe 
sprowadza się do zbioru 
zbóż. Przestawianie i re-
gulacje maszyny do zbioru 
różnych gatunków zbóż na 
ogół nie nastręczają więk-
szych problemów. Znacznie 
bardziej indywidualnie do 
ustawień kombajnu zbożo-
wego trzeba jednak podejść 
w przypadku jego pracy na 
powierzchni z roślinami 
motylkowymi i trawami. Ta 

powierzchnia może wyróż-
niać się swoją specyfiką, bo 
w podejściu do zbioru na-
sion z roślin motylkowych 
i traw uwzględnia się dwie 
opcje: omłot z pokosów 
i metodą jednofazową. 

 � Zbiór jednofazowy, dwufazowy 
Jednofazowa metoda zbio-

ru, polegająca na wykorzy-
staniu kombajnu zbożowe-
go do ścięcia masy roślinnej 
z jej równoczesnym omło-
tem wyróżnia się – w po-
równaniu ze zbiorem dwufa-
zowym – niższymi stratami 
nasion i znacznie mniejszy-
mi nakładami pracy pono-
szonymi na zbiór roślin 
z jednostki powierzchni. 

Jednofazowy zbiór traw 
na ogół przeprowadza się na 
większych plantacjach, cho-
ciaż nie jest to powszech-
ną zasadą. O wyborze me-
tody zbioru decyduje wiele 
czynników, w tym pogodo-
wych, czy też związanych 
z dostępnością sprzętu, nie 
tylko kombajnu zbożowe-
go, ale również – w przy-
padku zbioru dwufazowe-
go – kosiarek pokosowych. 
Oczywiście zbiór dwufazo-
wy przewiduje dłuższy czas 
na pozyskanie końcowego 
plonu z pola. Trzeba bo-
wiem uwzględnić 3–6 dni, 
które dzielą etap koszenia 

roślin i omłotu nasion kom-
bajnem. Obydwa etapy w tej 
metodzie zbioru wymaga-
ją perfekcyjnego podejścia. 
Ta perfekcja w przypadku 
koszenia sprowadza się do 
czasu wykonania zabiegu. 
Wczesne godziny poranne, 
gdy na roślinach znajduje 
się jeszcze rosa są najlep-
szym czasem na koszenie 
traw na pokosy. Dzięki temu 
minimalizuje się otrząsanie 
nasion, a tym samym stra-
ty. Ograniczenie do mini-
mum strat nasion stanowi 
także nadrzędny cel etapu 
zbioru roślin. Delikatne na-
siona, ze względu na swoje 
właściwości są narażone 
na straty, wynikające cho-
ciażby z nieprawidłowego 
ustawienia zespołów robo-
czych kombajnu. Dlatego 
tak ważne jest perfekcyj-
ne podejście do prawidło-
wego zestawienia parame-
trów roboczych maszyny 
z warunkami pracy. 

Warunki pracy kombaj-
nu zbożowego na plantacji 
drobnonasiennych roślin 
motylkowych i traw mogą 
podlegać znacznemu róż-
nicowaniu ze względu na 
gatunek zbieranych roślin. 

Poszczególne trawy różnią 
się łatwością omłotu i wiel-
kością nasion, a w czasie 
zbioru także wilgotnością, 
co nie pozostaje bez wpły-
wu na ustawienie roboczych 
zespołów maszyny. Większej 
wilgotności nasion w czasie 
zbioru towarzyszą na ogół 
ich mniejsze straty. Po zbio-
rze, wilgotne nasiona wy-
magają dosuszenia do po-
ziomu poniżej 14%. 

 � Ustawienia kombajnu  
– pewne szczegóły

Aby zapobiec gromadze-
niu się drobnych nasion 
w bębnie, w niektórych mo-
delach kombajnów na część 
pustych przestrzeni bębnów 
nakłada się osłony. Zakłada 
się również częściowe osło-
ny na klepisko. Drobne i lek-
kie nasiona są szczególnie 
narażone na straty w stre-
fie maszyny przeznaczonej 
do czyszczenia zebranego 
plonu. Aby ograniczyć wy-
rzucanie nasion poza kom-
bajn, zaleca się ustawie-
nie niskiej siły strumienia 
powietrza wytwarzanego 
przez wentylatory w zespo-
le czyszczącym. Ewentual-
ne zanieczyszczenia, które 

mogą znaleźć się w zebranej 
masie roślinnej z pewnością 
skutecznie uda się usunąć 
w stacjonarnych, specjali-
stycznych urządzeniach do 
separacji. 

Nadmiar zanieczyszczeń 
pojawiających się w trak-
cie zbierania masy nasion 
można ograniczyć poprzez 
odpowiednie ustawienie sit 
w koszu sitowym kombaj-
nu. Zmniejszenie szczelin 
w sitach pozwala na obniże-
nie udziału zanieczyszczeń 
roślinnych w masie nasion 
gromadzonych w zbiorni-
ku kombajnu. Generalnie, 

podejście do regulacji sit 
w kombajnie przy zbiorze 
roślin drobnonasiennych 
uwzględnia ustawienie naj-
mniejszej szczeliny. W koszu 
sitowym kombajnu, górne 
sita cechują się większymi, 
a dolne nieco mniejszymi 
szczelinami. Aby dodatko-
wo zabezpieczyć nasiona 
przed stratami, w niektó-
rych kombajnach nad si-
tami zawiesza się fartuch. 

Efekty dokładności usta-
wienia zespołu omłotowego 

i regulacji zespołu czyszczą-
cego sprawdza się w zbior-
niku kombajnu, oceniając 
stan nasion i udział ewen-
tualnych zanieczyszczeń. 
Po przejechaniu odcinka 
50–100 m zaleca się rów-
nież sprawdzenie tego, co 
pozostawia za sobą kom-
bajn. Udział niewymłóco-
nych nasion lub nasiona 
rozrzucone na powierzch-
ni wskazują na konieczność 
przeprowadzenia regulacji 
prędkości obrotowej bębna 
młócącego i szczeliny omło-
towej, a także siły strumie-
nia wentylacji. 

 � Podbieracz do zbioru pokosów, zamontowany  
na kombajnie zbożowym

 � Kosiarka pokosowa do drobnonasiennych roślin motylkowych i traw 
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Skuteczne przygotowanie  
pryzmy kukurydzy

Prawidłowo przygotowana kiszonka 
z całych roślin kukurydzy jest 
podstawową paszą w żywieniu bydła, 
zwłaszcza krów odznaczających się 
wysoką wydajnością mleka. Wysoka 
koncentracja energii w tej paszy ma 

decydujące znaczenie w intensywnej produkcji mleka. 

Sam zbiór kukurydzy, 
który jest niezwy-
kle ważny, to jednak 
tylko połowa sukce-
su w przygotowa-

niu dobrej kiszonki. Drugą 
równie istotną sprawą jest 
prawidłowe przygotowa-
nie silosu bądź pryzmy oraz 
dobre ubicie i zabezpiecze-
nie przywiezionej z pola 
zielonki.

Jednym z ważnych eta-
pów jest przygotowanie silo-
su. Jeśli jesteśmy na etapie 
budowy silosu, ważne by 
go usytuować tak, by ścia-
na silosu była skierowana 
w kierunku północnym lub 
wschodnim, dzięki czemu 
podczas wybierania mate-
riału nie narażamy go na 

działanie promieni sło-
necznych i jego nagrze-
wanie bądź przegrzewa-
nie. Przed zbiorem należy 
silos dokładnie wyłożyć 
folią. Żeby dodatkowo za-
bezpieczyć kiszonkę przed 
dostępem wody i powie-
trza, zewnętrzną część folii 
okrywającej silos można wy-
smarować olejem np. rzepa-
kowym. Następnie przykła-
da się do niej drugą, która 
bezpośrednio ma kontakt 
z kiszonką. Dzięki olejowi 
obie folie mocno się skleją 
i nie przepuszczą do wnętrza 
silosu wody, ani powietrza. 
Czas napełniania silosu po-
winien być jak najkrótszy – 
maksymalnie trzy dni, dlate-
go należy tak zorganizować 

zbiór, by w tym czasie zdą-
żyć go zakończyć. Każdą 
warstwę należy staranie ubi-
jać. Maszyny ubijające po-
winny się poruszać z pręd-
kością około 5 km/h, dzięki 
czemu powietrze jest lepiej 
wypierane z kiszonki i pasza 
jest lepiej zagęszczana. Na-
kładanie i ugniatanie mate-
riału zakiszanego powin-
no następować warstwowo. 
Warstwy zielonki z kukury-
dzy nie mogą być zbyt grube, 
tj. nie powinny mieć więcej 
niż 30 cm. Jeśli będą grub-
sze, kiszonka będzie się za-
chowywała jak gąbka. Na-
leży sieczkę rozładowywać 
przed pryzmą i ją rozpro-
wadzać ładowarkami, by 
nie zanieczyszczać kiszon-
ki ziemią podczas wjazdu na 
pryzmę. Do ubijania warto 
posiadać zaczepiane wały, 
które pomogą w całym pro-
cesie. Jeśli posiada się ciężkie 
ciągniki, warto wyposażyć 
je w koła bliźniacze. Ponie-
waż za duże jednostkowe 

naciski nie dadzą dobre-
go efektu ubijania. Nale-
ży wziąć pod uwagę ilość 
pojazdów dostarczających 
i odległość z pola do licz-
by pojazdów ugniatających 
i rozgarniających, by śred-
nio jedną warstwę ugniatać 
minimum 10 minut. Im le-
piej ubijemy zielonkę, tym 
kiszonka będzie bardziej 
stabilna tlenowo. Im gorzej 
ubity materiał, tym więk-
sza porowatość, czyli wiel-
kość pustych przestrzeni 
wewnątrz zakiszanego ma-
teriału. To właśnie w tych 
przestrzeniach gromadzi się 
powietrze. Jeśli będzie go za 
dużo, tj. więcej niż 1–2 litry 
w jednym kilogramie  suchej 
masy, będą w nim zachodzi-
ły niekorzystne zmiany wy-
wołane przez grzyby, dzikie 
drożdże i pleśnie. Jeśli uwa-
żamy, że chcemy zwiększyć 
zawartość białka lub za mała 
jest obsada kolb w kiszon-
ce, można  go zwiększyć  
w prosty sposób, zastosować 

dodatek 3–5 kg moczni-
ka rozpuszczonego w 9– 
15 litrach wody w przeli-
czeniu na 1 tonę zakisza-
nej biomasy. Powoduje to 
wzrost zawartości białka 
z 8–9 do 12 %–13% w od-
niesieniu do suchej  masy 
kiszonki.  Sporządzonym 
roztworem spryskuje się ko-
lejne ubijane warstwy, po-
ciętych (na 8–10-mm odcin-
ki) łodyg, kolb i ziarniaków 
kukurydzy. Kolejnym kro-
kiem jest szczelne okrycie 
pryzmy; aby szczelnie okryć, 
należy wykorzystać kilka 
warstw folii. Pierwsza war-
stwa folii powinna być prze-
zroczysta i cienka (40 mikro-
metrów), następne warstwy 
folii powinny być o grubości 
150 mikrometrów i nieprze-
zroczyste. Można również 
użyć zewnętrznej folii od-
pornej na promieniowanie 
UV. Po okryciu należy folię 
dodatkowo dociążyć np. zie-
mią czy oponami, warto za-
stosować  specjalne siatki 

ochronne, które ochronią 
przed uszkodzeniem folii 
przez zwierzęta oraz sta-
nowią ochronę przed gra-
dem i silnym wiatrem. Pod-
czas zakiszania wydzielają 
się spore ilości dwutlenku 
węgla. Prawidłowo przygo-
towany silos pryzmy kuku-
rydzy powinien się napom-
pować dwutlenkiem węgla 
jak bańka, to oznacza, że jest 
szczelny. Po minimum 6 ty-
godniach kiszonka powinna 
być gotowa.  Warto do zaki-
szania mimo wszystko sto-
sować dodatki zakiszające. 
Kiszonka dzięki temu bę-
dzie miała wyższą jakość, 
ogranicza się straty pokar-
mowe, hamuje rozwój ple-
śni i grzybów, utrzymuję się 
wysoką stabilność tlenową. 
Dodatki zapobiegają rów-
nież nagrzewaniu się su-
rowca oraz wtórnej fermen-
tacji przy otwieraniu silosu, 
szczególnie gdy temperatu-
ra  otoczenia jest wysoka.

mgr inż. Michał Ośko

Sprawny zbiór kukurydzy na kiszonkę
Kiszonka z kukurydzy jest podstawową paszą objętościową w żywieniu krów mlecznych 
i opasów. Dobra kiszonka z tej rośliny zaspokaja wymagania pokarmowe tych grup bydła 
pod względem energetycznym oraz włókna surowego. W Polsce od wielu lat zbiór kukurydzy 
na pryzmę jest najbardziej popularną metodą robienia kiszonki z tej rośliny. Metodą, która 
wymaga dużego zaangażowania sprzętowego oraz posiadania lub wybudowania silosu.

Kluczowym elemen-
tem w tym sposo-
bie konserwacji ku-
kurydzy jest dobre 
ubicie pryzmy oraz 

późniejsze dobre zabezpie-
czenie. Dlatego musi być 
wystarczająco długie ubi-
janie przed kolejnym roz-
prowadzeniem surowca 
na pryzmie. Obsada ma-
szyn ubijających i dostar-
czających musi być dobra-
na w taki sposób, by czas na 
ubicie wystarczał przed do-
starczeniem kolejnej porcji. 
Jeśli rolnik nie posiada dużej 
ilości maszyn i operatorów 
to proces zbioru się wydłu-
ża. Należy również doliczyć 
wrażliwość na warunki po-
godowe w trakcie zbiera-
nia i ubijania zielonej masy. 
W przypadku wystąpienia 
odpadów deszczu w trakcie 
przygotowywania pryzmy, 
zwiększa się ryzyko pojawie-
nia się pleśni i wystąpienia 
gnicia paszy. Również pod-
czas przygotowywania pry-
zmy, jak i podczas skarmia-
nia występują spore straty 
składników pokarmowych. 

Zaletą tego typu zbiorów 
jest dużo mniejsze zużycie 
folii, porównując do zbiera-
nia kukurydzy w bele. Kolej-
ną zaletą jest możliwość zro-
bienia pryzmy w dowolnym 
miejscu, wystarczy utwar-
dzony teren. Można kuku-
rydzę zebrać w bele i sam 
proces koszenia i transpor-
tu odbywa się tak samo. Jed-
nak by zebrać ją w bele, wy-
magana jest specjalistyczna 
prasoowijarka (stacjonar-
na), która odbierze towar 
z przyczep objętościowych 
i przekształci je w owinię-
te bele. Zakup takiej ma-
szyny wiążę się ze sporymi 
kosztami. Jednak sam pro-
ces zbioru może przebie-
gać spokojniej ze względu 
na brak zagrożenia niesta-
bilnej pogody. Nie potrzeba 
w ogóle maszyn do ubijania 
pryzmy, jednak przy dużych 
obszarach wydajność tego 
sposobu zbioru nie jest tak 
wysoka. Przy zbiorze kuku-
rydzy należy zwrócić rów-
nież uwagę na wysokość ko-
szenia, ponieważ ona ma 
wpływ na jakość. Optymalna 

wysokość koszenia powin-
na wynosić od 20 do 30 cm. 
Dla roślin niedojrzałych lub 
odmian, w których drew-
nienie przebiega nieco wol-
niej, cięcie można wykonać 
niżej, na wysokości około 
15–20 cm. W przypadku 

opóźnień zbiorów nale-
ży podnieść wysokość ko-
szenia do 40 cm. Ważnym 
czynnikiem wpływającym 
na jakość paszy jest rów-
nież rozdrobnienie zielonki. 
Długość sieczki powinna być 
uzależniona od zawartości 

suchej masy roślin. Śred-
nia wielkość cząstek po-
winna być w przedziale 10– 
12 mm, natomiast gdy za-
wartość suchej masy zie-
lonki jest mniejsza niż 30%, 
cząstki kukurydzy powin-
ny być mniej rozdrobnione, 
a jeśli sucha masa przekracza 
35%, rozdrobnienie kukury-
dzy powinno być większe. 
Dobre rozdrobnienie i zgnie-
cenie wszystkich ziaren jest 
istotne, ponieważ zieloną 
masę jest łatwiej ubić i szyb-
ciej można osiągnąć warun-
ki beztlenowe, niezbędne 
do prawidłowego zakisza-
nia, czyli wytworzenia kwasu 
mlekowego konserwującego 
paszę. Udział kolb w świeżej 
masie zbieranej sieczki powi-
nien wynosić minimum 40%. 
Mniejszy udział świadczy 
o zbyt późnym lub gęstym 
zasiewie. Ważny jest rów-
nież właściwy termin zbio-
ru, ciężko jest go zapewnić, 
gdy jest się zależnym od usłu-
godawcy. Jednak warto go 
przestrzegać; aby go wła-
ściwie ustalić, należy obser-
wować linię mleczną ziar-
na, która oddziela skrobię 
szklistą (żółty kolor w górnej 
części) od mlecznej,  umiej-
scowionej w dolnej węższej 
części ziarniaka. W miarę 
dojrzewania linia mleczna 

stopniowo obniża się i za-
nika. Za optymalny termin 
zbioru przyjmuje się, gdy 
linia mleczna znajduje się 
na 1/3 wysokości ziarnia-
ka. Wyjątkiem są zalecane 
na kiszonkę odmiany typu 
stay-green, o przedłużonej 
zieloności łodyg i liści, które 
wolniej dojrzewają. Zaleca 
się je zbierać w późniejszej 
fazie, kiedy linia mleczna 
jest już mało widoczna. Pod-
czas zakiszania kukurydzy 
w pryzmę należy wszystkie 
prace ukończyć maksymal-
nie w ciągu 3 dni. Zbytnie 
wydłużanie tego okresu spo-
woduje wzrost strat składni-
ków pokarmowych, co wiążę 
się z pogorszeniem jakości 
kiszonki. Rozładunek siecz-
ki powinien się odbywać bez 
wjeżdżania na pryzmę, by 
nie zanieczyszczać składo-
wanej biomasy ziemią. Po-
jazdy ubijające kiszonkę po-
winny się poruszać wolno, 
około 5 km/h, dzięki temu 
powietrze jest lepiej wypie-
rane z kiszonki i pasza jest 
lepiej zagęszczana. Jak widać 
jest wiele czynników deter-
minujących dobry zbiór ku-
kurydzy. Sprawna organiza-
cja zbioru jest trudnym dla 
rolników zadaniem.

mgr inż. Michał Ośko

 � Przy zbiorze kukurydzy należy zwrócić uwagę na wysokość 
koszenia, ponieważ ona ma wpływ na jakość
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Dokończenie na str. 18

Reklama

Trendy w siewnikach zbożowych
Wydajność i precyzja – takie cele stoją przed producentami 
siewników zbożowych, które wpisywać się mają w koncepcję 
nowoczesnego, cyfrowego, jak i zrównoważonego rolnictwa. 
Nowoczesne siewniki mają zapewnić odpowiednią głębokość 
aplikacji nasion, zagęszczenie gleby w zasianych pasach, ale 
również wysoki komfort obsługi tych maszyn. 

Nowoczesne siewni-
ki to w dużej mie-
rze agregaty upra-
wowo-siewne, 
które oprócz na-

sion aplikują nawozy mine-
ralne, jak i mikrogranulaty. 

 �Maszyny dla trzech  
systemów upraw

Producenci oferują zesta-
wy uprawowo-siewne dla 
trzech systemów upraw. Jak 
na razie dominuje system 
tradycyjny (płużny), jednak-
że na popularności zysku-
je system bezorkowy (bez-
płużny) i siew bezpośredni 
(siew w rolę nieuprawio-
ną). Te ostatnie są prefe-
rowane w związku z inte-
growaną uprawą roślin. 
W konstrukcjach maszyn 
przeznaczonych dla każde-
go z tych systemów można 
dostrzec podobieństwa oraz 
różnice. Siewniki dla każ-
dego z tych systemów mają 
przede wszystkim te same 
aparaty dozujące nasiona, 
układy podawania nasion 
do redlic (dominują ukła-
dy pneumatyczne) oraz sys-
temy sterujące. Natomiast 
różnice dotyczą budowy 
sekcji uprawowej.

W agregatach do uprawy 
tradycyjnej sekcję uprawo-
wą najczęściej tworzy brona 
talerzowa bądź kultywator 
z zębami sztywnymi lub 
sprężynowymi. W agrega-
tach aktywnych najbardziej 

powszechnym rozwiąza-
niem są brony wirnikowe. 

W maszynach przezna-
czonych do uprawy uprosz-
czonej najczęściej stosuje 
się sekcje talerzowe bądź 
sztywne zęby, które spulch-
niają glebę nie przekręcając 
jej. Te szczególnie mają za-
stosowanie w uprawie pa-
sowej. Siewniki do siewu 
bezpośredniego wyróżnia-
ją się nie tylko konstrukcją 
redlic, ale również znacz-
nym ich dociskiem.

W zakresie konstrukcji 
sekcji uprawowych agrega-
tów uprawowo-siewnych nie 
dostrzega się rewolucyjnych 
zmian. Producenci pracują 
raczej nad doskonaleniem 
konstrukcji już stosowanych 
elementów roboczych, do-
konując raczej detalicznych 
zmian np. dotyczących kon-
strukcji zębów czy dobie-
ranych materiałów do ich 
produkcji. 

Trendem, który okazu-
je się przydatny w nowo-
czesnej koncepcji uprawy 
jest hydrauliczna regula-
cja głębokości pracy sekcji 
uprawowej oraz redlic wy-
siewających nasiona. Dzię-
ki sterowaniu elektronicz-
nemu sekcja uprawowa jak 
i redlice mogą pracować 
na różnych głębokościach 
dopasowanych do właści-
wości gleby w danym ob-
szarze pola. Zmiana głębo-
kości siewu i uprawy może 

odbywać się na podstawie 
map aplikacyjnych i nawi-
gacji GPS. 

 � Elektroniczne sterowanie  
dawką wysiewu nasion i nawozów

Powszechnym rozwią-
zaniem, które wpisuje się 
w trendy konstrukcyjne 
w nowoczesnych siewni-
kach zbożowych jest elek-
tryczny napęd aparatów 
wysiewających. Trendem 
utrzymującym się od lat 
jest zastosowanie central-
nego aparatu wysiewającego 
zintegrowanego z silnikiem 
elektrycznym. Zaletą tego 
rozwiązania jest możliwość 
sterowania dawką nasion 
również w trybie automa-
tycznym z wykorzystaniem 
nawigacji GPS. 

Standardem w nowocze-
snych agregatach uprawo-
wo-siewnych jest układ 
transferu danych ISOBUS 
połączony z terminalem 
znajdującym się w kabinie 
ciągnika. Terminal ISOBUS 
obsługuje kilka funkcji jed-
nocześnie, np. nadzoru-
je i steruje wysiew nasion 
oraz zbiera informacje na 
temat wydajności i czasu 
pracy, ilości wysianych na-
sion itp. Dane te w dalszej 
kolejności mogą być ekspor-
towane do oprogramowania 
zarządzającego produkcją 
w gospodarstwie.

Elektroniczne sterowanie 
dawką wysiewu umożliwia 

pracę siewnika w systemie 
rolnictwa precyzyjnego. 
Z wykorzystaniem nawi-
gacji GPS aparat wysiewają-
cy dozuje nasiona w danym 
obszarze pola na podstawie 
map aplikacyjnych. 

Elektroniczne sterowa-
nie siewnikiem może obej-
mować czujniki przepływu 
ziarna przez przewody na-
sienne, które zliczają ilość 
nasion kierowanych do re-
dlic. W takim systemie apli-
kowanie nasion może od-
bywać się nie na podstawie 
dawki wyrażonej w kg/ha, 
a obsady nasion na 1 ha. 

Wielu producentów ofe-
ruje dzielone zbiorniki 

z przeznaczeniem na nawóz 
lub inny gatunek nasion. 
W takim układzie dostęp-
ny jest kolejny aparat do-
zujący również napędzany 
elektrycznie. Także i drugi 
system dozujący może apli-
kować nawozy na podstawie 
map aplikacyjnych i nawi-
gacji GPS. 

 � Elektrozawory na głowicy 
rozdzielającej 

Charakterystycznym roz-
wiązaniem dla standardu 
ISOBUS, który staje się po-
wszechny w nowoczesnych 
siewnikach jest wykorzystu-
jąca nawigację GPS funk-
cja Section Control, która 

umożliwia odłączanie po-
szczególnych redlic siew-
nika w przypadku wycho-
dzenia maszyny poza obszar 
zasiany lub granicę pola. Po-
nadto rozwiązanie odłącza 
wybrane redlice na potrze-
by zakładania ścieżek prze-
jazdowych. W tym przy-
padku zastosowanie mają 
elektrozawory, które odłą-
czają podaż nasion z roz-
dzielacza na poszczególne 
redlice. 

Funkcja Section Control 
działa w oparciu o nawiga-
cję GPS. 

dr inż. Jacek Skudlarski
SGGW w Warszawie

Nowoczesne 
kombajny zbożowe 

Komfort i wydajność – to główne cele jakie stawiają sobie 
producenci kombajnów zbożowych, wynikające ze zmian 
klimatycznych (coraz krótsze okresy agrotechniczne), jak 
i technologicznej transformacji rolnictwa (Rolnictwo 4.0) 
czy też preferencji rolników, którzy nie chcą być nadmiernie 
zmęczeni po zakończonym dniu zbioru. Stąd też  

producenci w kombajnach zbożowych dokonują modernizacji  
zespołów roboczych, jak również wprowadzają elementy automatyki 
i cyfryzacji do ich sterowania i monitorowania parametrów pracy  
maszyny. 

Perspektywicznym 
rozwiązaniem są 
wirtualni asystenci 
wspierający kom-
bajnistę podczas 

pracy. Nowoczesne rozwią-
zania trafiają w pierwszej 
kolejności do największych 

kombajnów. Jednakże z bie-
giem czasu są one wdrażane 
także i w mniejszych mode-
lach. O rozwiązaniach jakie 
czynią nowoczesne kombaj-
ny coraz bardziej wydajny-
mi i komfortowymi pisze-
my poniżej. 

 �Wydajne systemy omłotu 
i separacji ziarna

Klasyczne układy omłoto-
we z jednym bębnem młó-
cącym i kilkoma wytrzą-
saczami klawiszowymi są 

 � Zaawansowane technicznie siewniki wyróżnia elektryczny napęd aparatu wysiewającego 
nasiona i nawozy, funkcja Section Control i możliwość płynnej zmiany głębokości siewu 
i uprawy przygotowującej glebę do aplikacji nasion

Dokończenie na str. 18
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Dobór przyczepy do ciągnika rolniczego
Transport w rolnictwie to jeden z filarów prawidłowego działania tego sektora gospodarki. 
Stwierdzenie to dotyczy zarówno kompleksowej logistyki przewozu towarów wytworzonych 
w rolnictwie, jak i pojedynczego gospodarstwa. W przypadku działalności rolniczej, najczęściej 
w obrębie gospodarstwa płody i inne materiały przewożone są we własnym zakresie 
ciągnikami rolniczymi z przyczepami. Aby wszelkiego rodzaju przewozy w gospodarstwie 
działały najefektywniej, istotny jest odpowiedni dobór przyczepy (lub przyczep) do ciągnika  

i na odwrót. Nie można zapomnieć, że poza tym, jakie zadania ma spełniać przyczepa, przed łączeniem jej 
w zestaw z ciągnikiem, należy przeanalizować jego możliwości.

Na pierwszy rzut oka 
sprawa odpowied-
niego doboru ze-
stawu przyczepa 
– ciągnik jest ba-

nalnie prosta i wystarczy 
zajrzeć do dowodów reje-
stracyjnych, aby sprawdzić 
maksymalne masy całkowi-
te (F1), dopuszczalne masy 
całkowite pojazdu/zespo-
łu pojazdów (F2/F3), masy 
własne (G), oraz maksymal-
ną masę całkowitą przycze-
py z hamulcem/bez hamul-
ca (O1/O2). Zestaw należy 
tak zagregować, aby masy 
pasowały i koniec tematu. 
Owszem taką czynność ko-
niecznie trzeba wykonać, 
aby nie narazić nikogo na 
niebezpieczeństwo, czy też 
inne nieprzyjemne finanso-
we reperkusje, ale to tylko 
część przygotowań, przy do-
borze odpowiedniej przy-
czepy do ciągnika. 

Z technicznych kwestii 
w temacie skompletowa-
nia odpowiedniego zestawu 
przyczepa – ciągnik, wydaje 

się, że problem masy i ła-
downości jest chyba naj-
bardziej istotny. Właściwie 
należy na ten problem spoj-
rzeć z dwóch stron, tj. masy 
ciągnika oraz mocy. Czasa-
mi można odpowiednio do-
ciążyć ciągnik, aby poprawić 
przyczepność i jakość trak-
cji podczas jazdy np. z dwie-
ma przyczepami, ale inaczej 
ma się sprawa w przypad-
ku mocy ciągnika. Odpo-
wiednie dobranie ładow-
ności przyczepy do mocy 
traktora to sprawa kluczo-
wa i czasami z pomocą 
mogą przyjść opracowania 

przygotowywane np. w wy-
tycznych do PROW-u (ta-
bela). Rzecz jasna, istotne są 
opinie użytkowników i spe-
cyfikacje techniczne spo-
rządzane przez producen-
tów zarówno ciągników, jak 
i przyczep. Pozostając w ob-
rębie efektywnego wyko-
rzystania mocy ciągnika, 
ważnym czynnikiem jest 
także wybór odpowiednie-
go ogumienia do przyczepy, 
w tym przypadku, bardziej 
niż moc traktora, ważne bę-
dzie określenie rodzaju te-
renu, na jakim zestaw naj-
częściej będzie pracował.

Innym zagadnieniem jest 
odpowiednie zgranie sposo-
bu sprzęgania oraz dostęp-
ności i rodzaju tzw. mediów. 
Zaczynając od frontu przy-
czepy, musimy dopasować 
rodzaj zaczepu na dyszlu 
z zaczepem, w który wy-
posażony jest nasz ciągnik. 
O ile w nowszych traktorach 
najczęściej do dyspozycji 

mamy najróżniejsze opcje 
(górne, dolne, przesuwne), 
z kulowym włącznie, to 
w starszych konstrukcjach 
zdarza się, że mamy ograni-
czone pole manewru. Tutaj 
warto przypomnieć o śred-
nicy oka zaczepu. Podobna 
sytuacja jest z podłączaniem 
hydrauliki, hamulców i świa-
teł, warto upewnić się czy na 
pewno złącza w naszym ze-
stawie będą kompatybilne 
ze sobą. Jeżeli chodzi o tył 
przyczepy, to jeśli już prze-
brnęliśmy przez problem 
mas i jest ku temu sposob-
ność, aby wykorzystać do 
transportu ciągnik sprzę-
gnięty z dwiema przycze-
pami, to trzeba się upewnić 
czy którakolwiek wyposa-
żona jest w zaczep z tyłu 
i wyjście mediów do drugiej 
przyczepy. Wracając na mo-
ment do frontu przyczepy, 
generalnie sprawa zaczepu 
jest niemal całkowicie zwią-
zana z wyborem rodzaju 
przyczepy. W zależności czy 
wybieramy typ tandem, oś 
skrętną itd., kwestia sprzę-
gania i manewrowania bę-
dzie się znacząco różnić, 
i warto mieć ten problem 
na uwadze, gdyż nie cho-
dzi wyłącznie o umiejętno-
ści traktorzysty, ale po czę-
ści również o techniczne 
możliwości traktora.

Chcąc w jeszcze bardziej 
skomplikowany sposób 
spojrzeć na idealne dopa-
sowanie przyczepy do cią-
gnika, można np. zabrnąć 
w porównanie środków 
ciężkości obu pojazdów. 
W pewnym sensie zgra-
nie tego parametru, być 
może nie jakoś znaczą-
co, ale w pewnym stopniu 
wpłynie na komfort prowa-
dzenia zespołu pojazdów. 
Co prawda, jeżeli mówi-
my o znaczących różnicach 
gabarytów (np. stosowa-
nie nieproporcjonalnie du-
żych, samorodnych nad-
staw), temat wydaje się już 
dużo poważniejszy.

Nie ma co ukrywać, pomi-
mo tego, że przeważnie pa-
nuje przekonanie o bardzo 
krótkim okresie pracy przy-
czep w porównaniu z innym 
sprzętem w gospodarstwie, 
kwestia dobrego dopaso-
wania do ciągnika, bardzo 
mocno wpływa na ekono-
mikę pracy oraz bezpie-
czeństwo. W zasadzie na 
koniec warto wspomnieć 
o kwestii estetyki. Być może 
nie jest to priorytet, ale zda-
rza się, że gospodarze chcą, 
aby zespoły pojazdów były 
w pewnym stopniu dopaso-
wane kolorystycznie.

mgr inż. Józef Woś

Zapotrzebowanie przyczep na moc ciągnika 
w (kW)

Ładowność przyczepy
w tonach (od–do; ton)

Wymagana moc 
ciągnika (kW)

0<3 16–20

3–4 19–23

4–5 24–29

5–6 30–36

6–7 35–42

7–8 40–49

8–9 45–55

9–10 51–61

10–12 56–74

12–14 67–87

14–16 77–100

16–18 88–113

18–20 98–126

20–22 109–138

22–24 120–151

Źródło: Aleksander Muzalewski: Zasady 
doboru maszyn rolniczych w ramach PROW 
na lata 2014–2020, Warszawa 2015

spotykane jedynie w ma-
łych modelach kombajnów. 
W większych modelach, 
a szczególnie kombajnach 
flagowych, dostępne są 
układy hybrydowe będące 
połączeniem klasycznych 
bębnów młócących oraz 
pojedynczych lub podwój-
nych rotorów do oddziela-
nia ziarna od słomy. Wy-
jątkiem są kombajny marki 
Case IH, w których trady-
cyjnie producent montu-
je wyłącznie układ typowo 
rotorowy.

Połączenie jednobębno-
wego systemu omłotowe-
go z jednym lub dwoma 
rotorami (zależnie od mo-
delu) pełniącymi rolę wy-
trząsaczy (Twin Rotor) sto-
suje firma New Holland. 
Bęben młócący ma średni-
cę 607 mm i jest ustawio-
ny poprzecznie. Za bęb-
nem młócącym znajduje 
się odrzutnik, który nakie-
rowuje słomę na dwa rotor 
(rotory). Kombajnista ma 
możliwość wyboru jednej 
z dwóch prędkości obroto-
wych rotora, które ustawia 
zależnie od uprawy i warun-
ków zbioru. 

Rozwiązaniem propono-
wanym przez John Deere 
jest system XDS z dwoma 
rotorami. W tym systemie 
zastosowano bęben przy-
spieszający, który zapew-
nia równomiernie poda-
wanie masy z przenośnika 
poprzecznego.

Dwurotorowy układ 
omłotowy można spo-
tkać w największych mo-
delach kombajnów marki 
AGCO oferowanych w bar-
wach Massey Ferguson oraz 
Fendt. Przed rotorami znaj-
duje się bęben młócący 
o średnicy 600 mm.

System z dwoma robo-
tami (APS Synflow Hy-
brid) stosuje także firma 
Claas. W rozwiązaniu tym 

zastosowano bęben przy-
spieszający o  średnicy  
450 mm, który rozpoczyna 
proces omłotu. Za głównym 
bębnem młócącym znajduje 
się odrzutnik, który kieruje 
wymłóconą masę na rotory. 
Rotory generują ogromne 
siły odśrodkowe umożliwia-
jące oddzielenie pozostałych 
ziaren od słomy.

 � Cyfrowe wsparcie dla operatora
W niektórych modelach 

kombajnów czołowych pro-
ducentów dostępne są sys-
temy, które w sposób auto-
matyczny dokonują zmian 
w ustawieniach zespołów 
roboczych. Rolą operatora 
lub zarządcy parku maszy-
nowego jest jedynie wybór 

strategii zbioru, 
który jest wyko-
nywany na ekranie termina-
la pokładowego. 

We wszystkich strategiach 
przydatne są zamontowane 
nad przenośnikiem ziar-
na kamery o wysokiej roz-
dzielczości. System obsłu-
gujący kamerę analizuje 
przepływający do zbior-
nika strumień ziarna pod 
kątem składników obcych 
i ziarna uszkodzonego. 

Dane z kamery są przed-
stawione na ekranie termi-
nala w postaci obrazu wideo 
oraz wykresu słupkowego. 
Przykładem interaktywne-
go systemu sterowania kom-
bajnem jest CEMOS Auto 
Threshing dostępny w wy-
branych modelach firmy 
Claas. Rozwiązanie umożli-
wia automatyczną regulację 
obrotów bębna młócącego, 
szczeliny roboczej pomię-
dzy bębnem a klepiskiem, 

zmianę 
ustawień ze-

społu czyszczącego 
oraz prędkości jazdy.

Interaktywne rozwiąza-
nie wspierające operatora 
oferuje także firma John 
Deere. W wybranych mo-
delach tego producenta jest 
dostępny system interak-
tywnej regulacji kombajnu 
(ICA – Interactive Combi-
ne Adjustment) zintegrowa-
ny z terminalem GreenStar 
CommandCenter (GSD 3) 
lub nowszym urządzeniem 

Generation 4 Command-
Center (GSD 4).

Do wysoko zaawansowa-
nych systemów automaty-
zujących pracę kombajnu 
należy dostępny w maszy-
nach AGCO (Massey Fer-
guson, Fendt i Challenger), 
system IdealHarvest, który 
składa się z 52 czujników 
detekcji akustycznej syste-
mu MADS (Mass Acoustic 
Detection Sensors) oraz spe-
cjalnej kamery do oceny 
jakości i czystości zbiera-
nego ziarna. Podobnie jak 
w wyżej przedstawionych 
systemach kombajnista 
może wybrać sposób zbioru 
uwzględniający ilość strat, 
czystość ziarna lub wydaj-
ność masową maszyny. 

W kombajnach marki 
New Holland pracę opera-
tora wspomaga system ACS 
(Automatic Crop Setting), 
który oferuje pięćdziesiąt 
różnych ustawień dla zbio-
ru poszczególnych zbóż. 
Kombajnista wybiera jedno 
z ustawień lub programuje 
dwa parametry zbioru dla 
danego ze zbóż i aktywuje je 
na terminalu pokładowym. 

dr inż. Jacek Skudlarski
SGGW w Warszawie

 �Nowoczesne kombajny wyróżniają wydajne zespoły młócące oraz rozwiązania z zakresu 
automatyki i elektronicznego sterowania procesem zbioru 

 � Jedną z opcji stosowanych w nowoczesnych 
kombajnach jest jedno- lub wielobę- 
bnowy system omłotowy  
z dwoma rotorami  
pełniącymi rolę  
wytrząsaczy

Dokończenie ze str. 17

 �Odpowiednie dobranie ładowności przyczepy do mocy 
traktora to sprawa kluczowa
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materiał siewny do siewni-
ków jak nawozy mineralne 
do rozsiewaczy. Mogą być 
one także wykorzystywane 
do transportu drobno roz-
drobnionej biomasy.

W większości przypad-
ków budowa wozów prze-
ładowczych jest podobna. 
Maszyny te charakteryzuje 
pojemna skrzynia ładunko-
wa z lejowatym dnem w któ-
rym znajduje się przenośnik 
ślimakowy (ewentualnie dwa 
przenośniki) transportujące 
materiał do zsypu. Stamtąd 
jest on transportowany za 
pomocą przenośnika ślima-
kowego na przyczepę. Prze-
nośnik ślimakowy znajduje 
się w składanej hydraulicz-
nie rurze o długości docho-
dzącej nawet do 6 m.

Wozy przeładowcze mogą 
być wyposażone w system 
wagowy, który umożliwia 
ważenie zboża odebrane-
go z kombajnu lub inne-
go ładunku. Opcjonalnym 
wyposażeniem jest plande-
ka zabezpieczająca ładunek 
przed deszczem. Maszyny te 
mogą być sterowane z kabi-
ny traktorzysty za pomo-
cą elektronicznego panelu.

Wozy przeładowcze są 
dostępne w ofercie zagra-
nicznych, jak i polskich pro-
ducentów. Poniżej przed-
stawiamy ofertę wybranych 
producentów.

 � Uniwersalne przyczepy Joskin 
w wersji wozu przeładowczego

W bogatej gamie belgijskiej 
formy Joskin dostępne są 
uniwersalne przyczepy serii 

Drakkar oparte na podwo-
ziach dwuosiowych (6 mo-
deli) i trzyosiowych (4 mo-
dele). Pojemność skrzyń 
modeli dwuosiowych wy-
nosi od 26 do 41 m3, maszyn 
opartych na trzech osiach 
– od 34 do 46 m3. W kon-
strukcji tych maszyn zasto-
sowano system wyładunku 
za pomocą taśmy przeno-
śnika podłogowego i rucho-
mej ściany przedniej. Dzięki 
temu możliwe jest transpor-
towanie bardzo różnorod-
nych ładunków począwszy 
od zboża, poprzez zielonkę, 
buraki, ziemniaki na mate-
riałach w workach kończąc. 

Dzięki montażowi z tyłu 
skrzyni ślimakowego urzą-
dzenia przeładunkowego 
przyczepy Drakkar mogą 
pełnić rolę wozu przeładow-
czego. W skład tego rozwią-
zania wchodzi przenośnik 
taśmowy, który transpor-
tuje materiał oraz ślimaki 
umieszczone w tylnej czę-
ści skrzyni – oba napędzane 
hydraulicznie. Pierwszy śli-
mak zajmuje całą szerokość 
drzwi, drugi – odpowiada za 
wyrzucanie materiału poza 
skrzynię. Napęd hydraulicz-
ny umożliwiający dobranie 
prędkości do rodzaju zboża 
umożliwia delikatne obcho-
dzenie się z transportowa-
nym materiałem.

System przeładunku do-
stępny jest także w skoru-
powych wywrotkach rolni-
czych Trans-CAP. Przyczepy 
te są dostępne w wersji 
z jedną (ładowność kon-
strukcyjna: 10–12 t) lub 
dwiema osiami (ładowność 
konstrukcyjna: 12–18 t)  

w standardowych pojemno-
ściach od 10,20 do 21,90 m³  
DIN. System przeładun-
kowy w tych przyczepach 
ma głównie zastosowanie 
przy uzupełnianiu nawo-
zów czy materiału siewne-
go wprost z przyczepy. Stąd 
też producent zastosował 
dodatkową elastyczną rurę 
dołączaną do wylotu rury 
przeładunkowej.

 �Wozy przeładowcze marki Fliegl
Propozycją niemieckiej 

firmy Fliegl są dwa syste-
my przeładunku ziarna. 
Jeden z nich tworzą wozy 
przeładowcze serii ULW 
w skład której wchodzą 
dwa jednoosiowe mode-
le ULW20 i ULW21, tan-
demowe ULW25 Tandem 
i ULW30 oraz trzyosiowe 
ULW40 i ULW45. Oznacze-
nia modeli odpowiadają ich 
pojemnościom w m3. Wy-
dajności rozładunku ziarna 
zależnie od modelu wyno-
szą od 6 do 10 t/min. Ma-
szyny mogą być wyposażone 
w system ważenia podłączo-
ny do terminala w ciągniku. 

Inną propozycją jest za-
stosowanie uniwersalnych 
przyczep ASW z systemem 
hydraulicznej zasuwy w de-
montowany adapter ślimako-
wy z rurą o średnicy 400 lub 
500 mm. W obydwu przy-
padkach możliwy jest zała-
dunek na wysokość 4,3 m.  
Wydajność rozładunku 
w pierwszym wariancie wy-
nosi 7,5 t/min, w drugim ok. 
10 t/min. Po demontażu ada-
ptera ślimakowego i monta-
żu innych adapterów przy-
czepy ASW mogą pracować 

jako maszyny do transportu 
płodów rolnych, np. kiszon-
ki lub rozrzutniki obornika.

 �Wozy Metaltech
Polski producent oferuje 

dwa modele wozów prze-
ładowczych: PP14 i PP 20. 
Pierwszy model to jedno-
osiowa maszyna o pojemno-
ści skrzyni wynoszącej 19 m3 
i ładowności 14 t. Przenośnik 
o średnicy 375 mm ma wy-
dajność 5,6 t/min, co pozwa-
la opróżnić skrzynię ładun-
kową w 2,5 min. Model PP20 
to większa maszyna o pojem-
ności skrzyni 28 m3 (ładow-
ność 20 t) oparta na dwu-
osiowym podłożu z tylną 
osią skrętną (opcjonalne wy-
posażenie). Wóz wyposa-
żono w przenośnik ślima-
kowy o średnicy 525 mm,  
osiągający wydajność ok.  
10 t/min. Czas rozładunku 
zależnie od wilgotności ziar-
na wynosi od 2 do 5 minut. 

Oba modele można dopo-
sażyć w elektroniczną wagę 
z drukarką oraz sterownik 
umożliwiający elektronicz-
ne sterowanie mechanizma-
mi przyczepy.

 �Wozy z logo Hawe
W ofercie firmy Hawe jest 

dostępnych osiem przyczep 
przeładunkowych (ozna-
czonych symbolem ULW) 
o pojemności od 16 do  
50 m3 (ładowność od 16 do 
34 t). Dzięki opcjonalnym 
nadstawkom pojemności 
niektórych modeli mogą 
zostać zwiększone. Mode-
le mogą być wyposażone 
w elektroniczną wagę z pa-
mięcią, z której dane można 
pobrać za pomocą nośnika 
USB. Maszyny mogą być ste-
rowane za pomocą elektro-
nicznego sterownika, który 
otrzymuje sygnał ze smart-
fona lub tabletu za pośred-
nictwem Wi-Fi.

 �Wozy przeładowcze Pronaru
Największy w Polsce pro-

ducent przyczep rolniczych 
i innego sprzętu stosowane-
go w branży rolniczej i ko-
munalnej ma w swej ofercie 
dwa modele wozów przeła-
dowczych. Pierwszym jest 
model T740 o pojemno-
ści 28 m3 oparty na pod-
woziu tandemowym, drugi 
to model T743 (34 m3), 

w którym zastosowano pod-
wozie typu tridem. Wyładu-
nek przyczepy realizowany 
jest przez dwa przenośniki 
ślimakowe, umiejscowione 
w korytach podłogowych 
oraz ukośny przenośnik śli-
makowy transportujący ła-
dunek z komory zsypowej 
na przyczepę. Maksymalna 
wysokość rozładunku wy-
nosi 4,85 m. 

 � Francuskie wozy przeładowcze
Po zmianie nazwy firmy 

z Borchard Polska na De 
Vos Maszyny Rolnicze na 
rynku w Polsce pojawiły się 
wozy przeładowcze francu-
skiej marki Perad. Wśród 
nich są wozy Interbenne 27  
(27 m3) dostępne wersji ko-
łowej (dwuosiowej) lub opar-
te na wózku gąsienicowym. 
Są one wyposażone w prze-
nośnik ślimakowy, z którego 
jedna część jest usytuowana 
z boku maszyny. Propozycją 
dla gospodarstw dysponu-
jących flotą kombajnów są 
trzyosiowe wozy Interben-
ne 46 (46 m3), które można 
rozładować w ciągu jednej 
minuty bez ryzyka uszka-
dzania ziarna. 

Inną propozycją są ma-
szyny serii X-Flow dostępne 
w wersji jedno- i dwuosiowej. 
Pierwsze z nich o pojemno-
ści 15 i 19 m3, wyposażo-
no w przenośnik ślimakowy 
o średnicy 500 mm. Drugie 
– mają skrzynie o pojemno-
ści 28 i 34 m3 i są wyposażo-
ne w przenośnik ślimakowy 
o średnicy 600 mm.

dr inż. Jacek Skudlarski
SGGW w Warszawie

joskin.com
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WYSOKOWYDAJNA PRZYCZEPA OBJĘTOŚCIOWA!WYSOKOWYDAJNA PRZYCZEPA OBJĘTOŚCIOWA!

Układ jezdny hydro-tandem  Układ jezdny hydro-tandem  
(tridem) = stabilność (tridem) = stabilność   

i komfort jazdyi komfort jazdy

Przenośnik podłogowy z  Przenośnik podłogowy z  
podwójnym napędem – podwójnym napędem – 

hydraulicznym dwubiegowym hydraulicznym dwubiegowym 
lub mechanicznymlub mechanicznym

Burta przednia nachylona Burta przednia nachylona 
(pomaga w wyładunku)(pomaga w wyładunku)

Samonośna rama i nisko Samonośna rama i nisko 
położony środek ciężkości położony środek ciężkości 

dla jeszcze lepszej dla jeszcze lepszej 
stabilnościstabilności
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Reklama

Wydajny przeładunek zboża z kombajnu
Dokończenie ze str. 1

 �Wozy przeładowcze stają się niezbędnym ogniwem w przy-
padku odbioru ziarna z wysokowydajnych kombajnów 
zbożowych
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130 MW farm słonecznych
zbudowanych w Polsce
152 MW kolejnych farm słonecznych na
zaawansowanym etapie rozwoju
Całościowo prowadzimy proces
inwestycyjny
Postaw na doświadczonego partnera

Nawet 15 000 zł 
za 1 ha dzierżawy

Reklama

Wydzierżawiłam pole pod fotowoltaikę
Coraz bardziej popularne stają się w naszym kraju farmy 
fotowoltaiczne. Z panią Iwoną Wojciechowską z gminy Czempiń 
rozmawialiśmy o tym, co ją skłoniło do podjęcia decyzji dzierżawy 
gruntów pod fotowoltaikę, jak ocenia taki rodzaj dochodu i jak 
układa się współpraca z wykonawcami farmy.

Dzień dobry, pro-
szę przedstawić się nam 
i opowiedzieć o swoim 
gospodarstwie. 

– Nazywam się Iwona 
Wojciechowska i wspólnie 
z mężem, synem i synową 
prowadzimy rodzinne go-
spodarstwo o powierzchni 90 
ha w miejscowości Bieczyny 
w województwie wielkopol-
skim. Gospodarstwo zajmu-
je się produkcją mieszaną to 
znaczy zwierzęco-roślinną. 
Uprawiamy gleby o klasie bo-
nitacyjnej od III do V, z czego 
gleby III b i IV a wykorzy-
stujemy do produkcji bydła 
opasowego oraz kur niosek. 
W gospodarstwie posiada-
my sprzęt rolniczy niezbęd-
ny do prowadzenia intensyw-
nej produkcji rolnicze. Mamy, 
między innymi, 4 ciągniki, 
kombajn zbożowy, przycze-
py transportowe, sieczkarnie 
do kukurydzy, pługi, zestaw 
uprawowo-siewny do zboża, 
agregaty uprawowe, prasy, 
ładowarkę teleskopową i inne 

drobniejsze maszyny. Stara-
my się sukcesywnie unowo-
cześniać nasze gospodarstwo, 
tak by praca była szybsza, 
wydajniejsza i bezpieczniej-
sza. Bardzo pomocne w tym 
okazały się fundusze unijne 
z programów modernizacji 
gospodarstw, z których na 
przestrzeni lat korzystali-
śmy kilka razy.

Zdecydowała się Pani na 
dzierżawę terenu pod fo-
towoltaikę. Proszę powie-
dzieć skąd taka decyzja? 

– Tak, to prawda, zdecy-
dowaliśmy się na wydzier-
żawienie gruntów pod farmę 
fotowoltaiczną, ponieważ 
stoimy na stanowisku, że 
bardzo ważnym środkiem 
w rozwoju każdego bizne-
su, a już zwłaszcza gospo-
darstw rolnych jest dywersy-
fikacja dochodów. Z branżą 
energii odnawialnej jeste-
śmy związani od dawna. 
10 lat temu na gruntach 
naszego gospodarstwa zo-
stała postawiona turbina 

wiatrowa. Po latach bar-
dzo dobrze oceniamy tę de-
cyzję. Dało to dodatkowy, 
znaczący zastrzyk gotów-
ki. Wspomogło produkcję 
energii zielonej i przyczyni-
ło się do ochrony środowi-
ska, a my jesteśmy tego zwo-
lennikami, aby dbać o nasze 
środowisko. Ponadto dało 
nam to też pewne pienią-
dze, niezależne od pogo-
dy czy cen w skupach jak 
to bywa z produktami rol-
nymi. Dlatego właśnie zde-
cydowaliśmy się na dalsze 
wydzierżawienie gruntów 
pod farmy fotowoltaiczne, 
ponieważ wierzymy, że jest 
to dobra inwestycja dla go-
spodarstwa, która zdywer-
syfikuje nasze dochody. 

Na jak długo Pani pod-
pisała umowę dzierżawy 
gruntów pod farmy foto-
woltaiczne i jaki areał Pani 
pod to przeznaczyła? 

– Umowa została podpi-
sana na 29 lat, ale już teraz 
wiem, że jeśli będzie taka 

możliwość, a pewnie tak bę-
dzie, bo popyt na tego typu 
energię będzie się rozwijał, 
podpiszę na kolejne lata. 
Wydzierżawiliśmy tylko ka-
wałek, tj. 3,5 ha, tak by pro-
dukcja rolna nadal mogła 
się odbywać bez większego 
uszczerbku. 

Jak długo trwało przy-
gotowanie dokumentacji 
i czy firma dzierżawiąca 
grunty była pomocna? 

– Wiosną 2019 roku zgło-
siła się do nas firma w celu 
wydzierżawienia grun-
tów pod panele słoneczne. 
W maju 2019 r. podpisali-
śmy umowę dzierżawy. Na-
stępnie umowę i wykonanie 
samej farmy przejęła firma 
Green Genius. Współpraca 

z firmami była bardzo kon-
kretna i rzeczowa. W paź-
dzierniku 2019 r. gmina 
Czempiń wydała decyzję pod 
warunki zabudowy tej dział-
ki pod farmę fotowoltaiczną 
o mocy 2 MW. W ostatnich 
dniach maja 2022 r. rozpo-
częto budowę farmy i prace 
trwają do teraz. W sumie za-
łatwianie papierów trwało 
prawie 3 lata, ale firma była 
bardzo pomocna i nie mie-
liśmy większych problemów. 

Jakie były Pani najwięk-
sze obawy przed podpisa-
niem umowy dzierżawy 
i czy zostały one rozwiane?

– Firma pomogła we 
wszystkim, rozwiała wszel-
kie wątpliwości. Oczywiście, 
obawy zawsze są, ważne, 

żeby podejmowane decyzje 
były przemyślanie i zaak-
ceptowane rodzinnie. 

Poza tym mieliśmy już 
doświadczenie w tej kwe-
stii z poprzedniej inwesty-
cji wiatrowej. Ludzie z firmy, 
która z nami podpisywa-
ła dokumenty i teraz – jak 
już budowa jest w trakcie, 
są bardzo otwarci i odpo-
wiadają na wszystkie nasze 
pytania. Mamy opiekuna, 
który w razie potrzeby kon-
taktuje się z nami. 

Czy poleciłaby Pani 
firmę, z którą Pani współ-
pracuje, tj. Green Genius?

– Tak, jak najbardziej. Są 
bardzo pomocni, praca na 
polu wre i powstaje farma fo-
towoltaiczna. Rolnikom wa-
hającym się nad podjęciem 
decyzji dzierżawy też bym po-
leciła. W moim przypadku, 
tak jak wspomniałam wcze-
śniej, jest to stałe i pewne źró-
dło dochodu, niezależne od 
warunków zewnętrznych. Do 
tego kwoty mają waloryza-
cję roczną o stopę inflacyjną. 
Ja jestem bardzo zadowolo-
na i szczerze polecam innym. 

Dziękuję za rozmowę

Anna Arabska

 � Iwona Wojciechowska z wnuczkiem Igorem
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Dlaczego świnie się gryzą
Świnie z natury są zwierzętami towarzyskimi, a w stadzie panuje hierarchia, czyli ustalone 
relacje między osobnikami. Czasami jednak bywa ona burzona incydentalnymi aktami 
agresji kończącymi się nierzadko kanibalizmem (gryzieniem). Problem dotyka warchlaków 
i tuczników, rzadziej prosiąt i loch. Straty ponoszone z tego tytułu mogą być znaczne.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz

Gryzienie się świń 
jest przyczyną gor-
szych przyrostów 
oraz zwiększonej 
liczby upadków. 

Poturbowane tuczniki czę-
sto charłaczeją i nierzadko 
poddawane są długotrwa-
łemu leczeniu, a gdy trafią 
do uboju, ze względu na wy-
stępujące ropnie, podlega-
ją częściowej lub całkowitej 
konfiskacie. Skutki agresji 
u świń to m.in. poobgryza-
ne ogony i uszy, a także zady 
oraz boki zwierząt, paraliż 
tylnych kończyn itp. 

Głównymi przyczynami 
kanibalizmu są m.in. błędy 
w utrzymaniu zwierząt, 
złe warunki środowisko-
we, niewłaściwe żywienie 
oraz czynniki stresowe. Naj-
ważniejszą z nich jest nad-
mierne zagęszczenie zwie-
rząt w kojcu (tabela). Ciągłe 
walki o terytorium, niemoż-
ność wypoczynku z powo-
du zbyt małej powierzchni 

legowiskowej, wywołują 
wśród zwierząt nadpobu-
dliwość. W takiej sytuacji 
może istnieć problem krzy-
żowania się ścieżek w kojcu, 
gdzie zwierzęta zmierzają-
ce do poidła lub karmidła 
zmuszone są deptać aktual-
nie wypoczywające osobni-
ki, co m.in. skutkuje walka-
mi i obgryzaniem ogonów.

Agresja częściej ma miej-
sce wśród świń utrzymywa-
nych w systemie bezściół-
kowym, na betonowych 
rusztach – tam, gdzie zwie-
rzęta nie mają szans na za-
spokojenie swoich potrzeb 
behawioralnych (rycie). To 
niekorzystne zjawisko czę-
ściowo można ograniczać 
utrzymując świnie na pod-
łogach częściowo ruszto-
wych, a znikome przypadki 
obserwuje się u tuczników 
utrzymywanych na ściółce.

Inne czynniki sprzyjają-
ce kanibalizmowi to inten-
sywne oświetlenie, słaba 

wentylacja, wysoka wilgot-
ność (tabela) oraz duże stę-
żenie szkodliwych gazów 
(amoniak, CO2, H2S). Po-
dobnie przeciągi, zbyt duże 
wahania temperatury, zbyt 
duże zróżnicowanie masy 
ciała zwierząt w kojcu, 
trzymanie zdrowych sztuk 
z chorymi, a także predys-
pozycje genetyczne.

Istotną rolę w ograniczaniu 
kanibalizmu świń odgrywa 
żywienie. Niedobory białka, 
włókna oraz soli mineralnych 
(sód, miedź, magnez, cynk, 
lit) mogą generować agresję. 
Ponadto nagła zmiana paszy 
oraz skażenie jej toksynami 
grzybowymi sprzyjają wy-
stępowaniu tego zjawiska. 
Stosowane do tuczu wyso-
kobiałkowe mieszanki mogą 
zawierać zbyt mało włókna. 
Powoduje to u świń dyskom-
fort związany z odczuciem 
głodu fizycznego. Zwierzę-
ta stają się wówczas rozdraż-
nione, co może skutkować 
agresją. Dla tuczników za-
wartość włókna w paszy nie 

powinna być niższa niż 4–5% 
s.m. Również niekorzyst-
nie oddziałuje zbyt niski po-
ziom NaCl. Uzupełnienie 
paszy w sól jest szczególnie 
ważne latem, kiedy zwierzę-
ta podczas upałów pobiera-
ją duże ilości wody i ubytek 
soli mineralnych z organi-
zmu jest w tym czasie znacz-
ny. NaCl podawana w ilości 
0,4–0,5% składu dawki po-
karmowej skutecznie ogra-
nicza występowanie kani-
balizmu. W przypadku już 
wystąpienia uzasadnione jest 
zwiększenie ilości soli przez 
6–8 dni nawet do 0,7% skła-
du dawki, zapewniając jed-
nocześnie stały dostęp do 
wody. Nie do przecenienia 
jest też wzbogacanie dawki 
w magnez i witaminy C oraz 
E. Niemniej istotny jest po-
ziom Ca i P. Stosunek Ca 
do P nie powinien przekra-
czać 1,3 : 1.

Nie należy zapominać też 
o wystarczającej ilości karmi-
deł oraz właściwym ich roz-
mieszczeniu, aby wszystkie 

osobniki miały zapewniony 
swobodny dostęp do paszy. 
Przy braku odpowiedniej 
ilości karmideł dochodzi do 
przepychanek i gryzienia się 
świń. Przyczyną obgryzania 
ogonów mogą być też inwa-
zje pasożytnicze.

Inną przyczyną agresji świń 
jest nuda w kojcu. Zapew-
nianie rozrywki w kojcach 
dla tuczników, od 2013 roku 
stało się obowiązkiem ho-
dowcy, zaś niespełnianie wy-
mogów grozi rolnikom czę-
ściowa lub, w szczególnych 
wypadkach, nawet całkowi-
ta utrata dopłat z UE. Ho-
dowcy starają się zagospo-
darować wolny czas swoich 
świń dając im do kojca gu-
mowe piłki, plastikowe bu-
telki, zużyte opony samocho-
dowe, gałęzie drzew, kawałki 
drewna lub po prostu słomę. 
Łańcuchy metalowe zawie-
szone nad kojcem mogą rów-
nież stanowić cenną zabaw-
kę dla tuczników.

Zwalczanie kanibali-
zmu w stadzie powinno 

rozpocząć się od elimina-
cji osobników agresyw-
nych. Oddzielić należy też 
świnie już pogryzione. Ko-
lejnym krokiem powinno 
być zaciemnienie pomiesz-
czeń oraz ograniczenie za-
gęszczenia zwierząt w kojcu. 
Optymalna prędkość po-
wietrza w tuczarni nie po-
winna przekraczać zimą 
0,2–0,3 m/s, a latem 0,4–
0,5 m/s. Dodatkowe działa-
nie to czasowa zmiana ży-
wienia. Można zwiększyć 
ilość tryptofanu w dawce, 
podawać chlorek litu (17–
84 ppm), tlenek magnezu 
(1–2 kg/t paszy) lub sto-
sować wyższe ilości pasz 
balastowych (susze, siano, 
słoma).

Ostatnią „deską ratunku” 
są środki uspokajające. Han-
del oferuje szereg dodatków 
ziołowych, które podawane 
wraz z wodą ostudzają tem-
perament zwierząt. Innym 
sposobem jest stosowanie 
preparatów do spryskiwa-
nia grzbietów świń.

Minimalna powierzchnia kojca oraz optymalne warunki mikroklimatyczne w kojcach dla trzody 
chlewnej (Dz. U. nr 167, poz. 1629, 2003)

Grupa 
technologiczna

Powierzchnia
na 1 sztukę 

(m2)

Temperatura
(°C)

Wilgotność
(%)

Oświetlenie dzienne 
(stosunek okien  
do pow. podłogi)

Warchlaki
Tuczniki
Loszki i knurki
Lochy

0,20–0,30
0,40–1,0

1,4
2,5

19
17
15
20

60
70
70
60

1 : 20
1 : 25–30

1 : 20
1: 20

Lizawki
Lizawki mineralne zwiększają m.in. wydajność mleczną u krów, przyrosty u opasów, stymulują 
apetyt oraz wpływają na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z paszy. Zapobiegają 
schorzeniom powodowanym niedoborem mikroelementów w paszy oraz poprawiają płodność 
zwierząt. Stosowanie w żywieniu krów mlecznych lizawek wzbogaconych w mikroelementy, 
zwiększa zawartość tych ostatnich w mleku i jego przetworach, stając się czynnikiem 
profilaktyki w żywieniu człowieka. 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz

Adresatami lizawek 
są: cielęta, krowy 
i buhajki hodowla-
ne, jałówki, opasy, 
owce, kozy, konie, 

zwierzyna płowa oraz zwie-
rzęta w ogrodach zoologicz-
nych. Stosuje się je  rów-
nolegle ze skarmianymi 
w paszach pełnoporcjowych 
premiksami mineralnymi 
lub witaminowo-mineral-
nymi. Wyposażanie zwie-
rząt w lizawki umożliwia im 
intuicyjne pobieranie mi-
nerałów w zależności od 
ich  zapotrzebowania oraz 
w odpowiednich ilościach. 
Z reguły przeżuwacze chęt-
nie korzystają z lizawek, zaś 
ich forma umożliwia wy-
kładanie lizawek zarówno 
w oborze, na okólniku, jak 
i na pastwisku. 

Oferowane przez współ-
czesny handel lizawki to naj-
częściej brykiety (kostki), 
pojemniki, miednice lub 

wiaderka. Ich masa to ok. 
10 kg (kostki o wymiarach 
18 x 18 x 16 cm) lub 2,5– 
5 kg (pojemniki), lub 22,5–
80 kg (miski, wiaderka). 

Lizawki skarmia się na za-
sadzie dowolnego pobrania 
przez zwierzęta. Powinny 
być wystawione w miejscach 
dla nich dostępnych. Po-
bierane są przez zlizywa-
nie powierzchni. Winny być 
skarmiane w przeznaczo-
nych do tego celu podstaw-
kach. Nie należy kłaść liza-
wek bezpośrednio na stole 
paszowym. Krowy chęt-
nie oblizują bloki lizawek 
umieszczone na specjalnych 
stojakach nad stołem pasz-
owym. Stosując lizawki mi-
neralne trzeba pamiętać, by 
zwierzętom zapewnić stały 
dostęp do wody, szczególnie 
na pastwisku.

Skarmianie lizawek 
powinno odbywać się 
w ciągu całego roku, co 

ma szczególne znaczenie 
dla zwierząt utrzymywa-
nych ekstensywnie, które 
podczas lata przebywają 
na pastwiskach, zaś pasze 
treściwe (wraz z premik-
sami mineralnymi) otrzy-
mują w ograniczonych ilo-
ściach. Pociąga to za sobą 
zubożenie ich diety w skład-
niki mineralne. Mogą więc 
uzupełniać ją  makro- i mi-
kroelementami zawarty-
mi w lizawkach solnych. 
Również w okresie zimy, 
podczas skarmiania kiszo-
nek, siana oraz różnora-
kich produktów ubocznych 
przemysłu rolno-spożyw-
czego, dodatki mineralne 
są bezwzględnie wskaza-
ne. Niewłaściwa konser-
wacja kiszonek lub zbiór 
siana podczas niekorzyst-
nych warunków atmosfe-
rycznych, również przy-
czyniają się do zubożenia 
tych pasz w składniki mi-
neralne. Te ostatnie bardzo 
często zostają wyługowane. 

Zaistniały niedobór warto 
uzupełniać, stosując lizaw-
ki mineralne w oborach.

Stosowanie w żywieniu 
krów mlecznych lizawek 
solnych wzbogaconych 
w mikroelementy zwięk-
sza zawartość tych ostat-
nich w mleku i jego prze-
tworach. Szczególną uwagę 
warto zwrócić na lizawki 
zawierające w swoim skła-
dzie jod. Są one produko-
wane  m.in. przez kopal-
nię soli w Kłodawie (Multi 
Lisal). Cieszą się dużym po-
wodzeniem wśród odbior-
ców, a większość produk-
cji eksportowana jest do 
krajów Unii Europejskiej. 
Jak wykazały badania prze-
prowadzone w Instytucie 
Zootechniki – PIB, dzięki 
skarmianiu krowami liza-
wek zawierających w swoim 
składzie jod, można pod-
nieść nawet 8–9-krotnie za-
wartość tego pierwiastka 
w mleku krów. Spożywa-
nie mleka i jego przetworów 

bogatych w jod, obok jodo-
wania soli kuchennej, może 
być skutecznym sposobem 
na zwalczanie wola i niedo-
borów jodu w diecie ludzi.

Lizawki z Kłodawy, oprócz 
mikroelementów, zestawio-
nych w różnych konfigu-
racjach, produkowane są 
w wersjach z dodatkiem ziół 
lub bez nich.

Obok lizawek solnych, 
w handlu oferowane są li-
zawki mineralno-energe-
tyczne. Składają się najczę-
ściej ze skrystalizowanej 
melasy wraz z dodatkiem 
składników mineralnych 
oraz witamin, a także do-
datków buforujących kwa-
sowość płynu żwacza. Są 
słodkie, więc chętnie po-
bierane przez zwierzę-
ta. Uzupełniają niedobo-
ry związków mineralnych 
oraz pozwalają niwelować 
niedobór energii w okresie 
wczesnej laktacji lub skut-
ki braku energii wywołane 
wysokimi temperaturami 
otoczenia lub często zmie-
niającą się jakością pasz ob-
jętościowych. Specyficz-
ny smak i aromat zachęca 
bydło do lizania, powodu-
jąc zwiększone wydziela-
nie śliny, korzystnie bufo-
rującej kwasowość żwacza. 
Dodatek cukrów i siarcza-
nów ponadto, stymuluje mi-
kroflorę żwacza do syntezy 

aminokwasów siarkowych. 
Jak wykazały badania prze-
prowadzone na Uniwersyte-
cie Rolniczym w Krakowie, 
lizawki mineralno-energe-
tyczne wystawiane krowom 
w okresie letnim pozytyw-
nie wpływały na wskaźniki 
rozrodu wysoko wydajnych 
krów mlecznych. Sądzi się, 
że efekt ten wynika praw-
dopodobnie z poprawienia 
ujemnego bilansu energe-
tycznego u krów w okresie 
przejściowym. Na uwagę 
zasługiwał również niższy 
poziom mocznika w mleku 
krów korzystających z ta-
kich lizawek.

Lizawki energetyczno-
-mineralne znajdujące się 
w handlu, oprócz melasy 
i soli mineralnych są po-
nadto wzbogacane w: biał-
ko, mocznik, drożdże, zioła 
oraz olejki eteryczne.

Lizawki, w świetle prawa 
paszowego, są bezpiecznym 
dodatkiem. W handlu są ofe-
rowane niemal we wszyst-
kich magazynach, składach 
i hurtowniach prowadzą-
cych sprzedaż mieszanek 
i dodatków paszowych na 
terenie całego kraju. Z racji 
stosunkowo niskiej ceny 
w porównaniu z korzyścia-
mi, warto traktować je jako 
cenne źródło mikroelemen-
tów w diecie zwierząt, szcze-
gólnie bydła.
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Komunikat prasowy Copa-Cogeca odnośnie 
rozporządzenia w sprawie zrównoważonego 

stosowania środków ochrony roślin
Unijna społeczność rolni-
cza z niecierpliwością cze-
kała na przegląd dyrektywy 
w sprawie zrównoważonego 
stosowania pestycydów (SU 
– 2009/128/KE). Rozporzą-
dzenie w sprawie zrówno-
ważonego stosowania środ-
ków ochrony roślin (SUR) 
jest flagową inicjatywą za-
powiedzianą w komunika-
cie dotyczącym strategii „od 
pola do stołu”. Copa i Cogeca  
spodziewały się wyważo-
nego podejścia i przedsta-
wienia nie tylko znanych 
już celów, lecz również kon-
kretnych rozwiązań i alter-
natyw umożliwiających ich 
realizację. Opublikowany  
22 czerwca 2022 r. wniosek, 
przekształcający dyrektywę 
w rozporządzenie, ciągle nie 
zawiera odpowiedzi na te 
pytania, mimo że sytuacja 
staje się coraz bardziej pa-
ląca w związku z globalnym 
wyzwaniem, jakim jest za-
bezpieczenie bezpieczeń-
stwa żywnościowego.    

Dwa główne cele, które 
znalazły się w zaprezento-
wanym przez Komisję Eu-
ropejską rozporządzeniu 
były podane do wiadomo-
ści publicznej w momen-
cie publikacji strategii „od 
pola do stołu”. Są to kon-
kretnie  zmniejszenie ogól-
nego stosowania i ryzyka 

dotyczącego pestycydów 
chemicznych o 50 % oraz 
stosowania bardziej niebez-
piecznych pestycydów o 50 
% do 2030 r. Skutki ich eg-
zekwowania w połączeniu 
z innymi celami dotyczą-
cymi rolnictwa zaprezento-
wanymi w Zielonym Ładzie 
były wielokrotnie omawia-
ne w licznych badaniach od 
2020 r. i wszystkie z nich 
wskazują na ograniczenie 
i/lub przeniesienie części 
naszej produkcji żywności. 
Ostateczna wersja wniosku, 
przedstawiona przez Ko-
misję, znacznie wykracza 
poza to, co było zapowie-
dziane w 2020 r., gdyż zawie-
ra prawnie wiążące cele na 
szczeblu europejskim oraz 
cele krajowe. Ambicja tych 
celów jest sprzeczna z nie-
wielką ilością informacji 
na temat rozwiązań, tech-
nicznych alternatyw i ram 
wsparcia dla rolników, co 
doprowadzi do niedociągnięć 

w przestrzeganiu przepisów 
w gospodarstwach. 

Europejska społeczność 
rolnicza popiera ogólny 
cel ograniczenia stosowa-
nia środków ochrony roślin. 
Jednak, by jego osiągnięcie 
było możliwe, europejscy 
rolnicy i spółdzielnie rolni-
cze potrzebują dostępnych, 
bezpiecznych, skutecznych 
i przystępnych cenowo na-
rzędzi, które powinny zo-
stać opracowane w opar-
ciu o przełomowe odkrycia 
naukowe. Skupienie się na 
zaostrzaniu przepisów nie 
rozwiąże podstawowych 
problemów dotyczących 
ochrony roślin. Skutecznym 
podejściem nie jest rów-
nież wprowadzenie zaka-
zu stosowania różnych pro-
duktów, bez zapewnienia 
wystarczającej ilości sku-
tecznych alternatyw. Bardzo 
ważne jest, by rolnicy w UE 
dysponowali odpowiednim 
okresem przejściowym, 

podczas którego sektor za-
opatrzeniowy może wpro-
wadzić nowe produkty 
na rynek, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na upra-
wy małoobszarowe. 

Rolnicy stosują integro-
waną ochronę roślin na 
swoich polach i są zado-
woleni z harmonizacji ram 
zaproponowanej przez Ko-
misję w tym przeglądzie, 
mimo obciążeń administra-
cyjnych, które może ona 
wywołać. Niemniej jednak, 
brak odpowiednich alter-
natyw dla substancji che-
micznych stosowanych do 
ochrony roślin sprawia, że 
rolnicy muszą polegać na 
nadzwyczajnych zatwier-
dzeniach. Mimo że Komi-
sja zachęca do stosowania 
takiego podejścia, zatwier-
dzenia te nie zawsze są wy-
dawane na czas. Ponadto 
do 2030 r. dzieli nas jedy-
nie 8 lat, a średnio potrze-
ba będzie od 10 do 15 lat 

na wprowadzenie na rynek 
niektórych z planowanych 
narzędzi o niskim poziomie 
ryzyku (np. biokontrola). 
Dlatego też tak ważne jest 
prawdziwe uproszczenie, 
przyśpieszenie i oddzielenie 
procesu rejestracji środków 
ochrony roślin i rozwią-
zań zwalczania szkodni-
ków o niewielkim wpływie 
na środowisko od proce-
dur obejmujących produkty 
chemiczne. Copa i Cogeca 
zauważyły plany Komi-
sji dotyczące powiązania 
celów z rozwojem alterna-
tywnych, niechemicznych 
metod ochrony roślin w ra-
mach krajowych planów 
działania do 2030 r. Może 
to na czas zwiększyć do-
stępność dla rolników sku-
tecznych, niedrogich roz-
wiązań w zakresie ochrony 
roślin o niskim wpływie na 
środowisko. 

We wniosku tym braku-
je jednak ram, które zniwe-
lowałyby jego niekorzystne 
skutki uboczne i zagwaran-
towały konkurencyjność 
i wytrzymałość sektora rol-
nego UE, przed ustanowie-
niem prawnie wiążących 
celów. Jest to nierealistycz-
ne i może nawet negatyw-
nie wpłynąć na utrzyma-
nie działalności rolniczej 
w UE. Tym bardziej, że na 

innych kontynentach rolni-
cy nie muszą przestrzegać 
tych samych zasad.

W końcu, ze względu 
na namnażanie się inicja-
tyw w ramach strategii „od 
pola do stołu”, „Fit for 55” 
i różnorodności biologicz-
nej oraz akumulację mię-
dzynarodowych kryzysów, 
Copa i Cogeca ponownie 
wzywają do pilnego prze-
prowadzenia skumulowanej 
oceny skutków Europejskie-
go Zielonego Ładu dla rol-
nictwa. Regulacje te wywrą 
łączny i odczuwalny rów-
nocześnie wpływ na nasze 
gospodarstwa. Wobec aktu-
alnych warunków geopoli-
tycznych musimy koniecz-
nie utrzymać stabilne plony 
i wytwarzać wystarczają-
co dużo wysokiej jakości 
produktów, by przyczynić 
się do utrzymania bezpie-
czeństwa żywnościowego 
na świecie. Copa i Cogeca 
będą więc uważnie obser-
wować prace nad „analizą 
czynników pobudzających 
bezpieczeństwo żywnościo-
we”, którą zapowiedziała 
komisarz ds. zdrowia i bez-
pieczeństwa żywności Stel-
la Kyriakides.

Źródło:  
Komunikat prasowy 

Copa-Cogeca

Ministerstwo Aktywów Państwowych w sprawie cen nawozów 
W odpowiedzi na wystąpie-
nie Krajowej Rady Izb Rol-
niczych z 29 marca 2022 r. 
w sprawie udzielenia rolni-
kom pomocy do zakupu na-
wozów, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych Karol Raben-
da przekazał 9 czerwca br. 
następującą odpowiedź.

Na wysokie ceny nawo-
zów przekładają się przede 
wszystkim rekordowe ceny 
gazu ziemnego, a także 
niespotykana dotąd duża 
zmienność i dynamika ich 
wzrostu, jak również zna-
czący wzrost cen upraw-
nień do emisji CO2. Należy 
mieć na uwadze, że obecna 
sytuacja na rynku nawozów 
azotowych jest ogromnym 

wyzwaniem zarówno dla 
rolników, jak również pro-
ducentów nawozów, któ-
rzy prowadzą procesy pro-
dukcyjne w oparciu o drogi 
surowiec. Z informacji po-
dawanych do publicznej 
wiadomości przez spółki 
z udziałem Skarbu Państwa 
wynika, że ryzyko bizne-
sowe związane z wysoki-
mi cenami gazu i ich wiel-
ką zmiennością powoduje, 
że największym wyzwaniem 
dla europejskich producen-
tów nadal pozostaje stałe 
utrzymywanie produkcji na 
maksymalnym poziomie.

W celu wsparcia polskich 
rolników, którzy odczu-
li skutki wzrostu kosztów 
nawozów, spowodowanego 

obecnym kryzysem geopoli-
tycznym i związanymi z nim 
sankcjami, Rząd Rzeczpo-
spolitej Polskiej, opracował 
program pomocowy o war-
tości 836 mln euro (3,9 mld 

złotych) przeznaczony na 
wsparcie sektora rolnego 
w kontekście inwazji Rosji 
na Ukrainę.

Do dnia 31 maja 2022 roku 
rolnicy mogli ubiegać się 

o przyznanie dofinansowa-
nia do zakupu nawozów mi-
neralnych. Dofinansowanie 
ma zrekompensować wyższe 
koszty zakupu nawozów mi-
neralnych innych niż wapno 
nawozowe i wapno nawozo-
we zawierające magnez, na-
bytych między 1 września 
2021 r. a 15 maja 2022 r. od 
podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie obro-
tu lub sprzedaży nawozów. 
O taką pomoc mógł ubie-
gać się rolnik, który złożył 
wniosek o przyznanie do-
płat bezpośrednich za 2022 r.  
Dotychczas Agencja Re-
strukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa zarejestrowa-
ła ponad 425 tys. wniosków 
o tę formę wsparcia.

Ponadto, zgodnie z infor-
macją otrzymaną od Grupy 
Azoty S.A., sprzedaż nawo-
zów Grupy Azoty S.A. pro-
wadzona jest poprzez sieć 
siedemdziesięciu ogólno-
polskich wyspecjalizowa-
nych firm dystrybucyjnych. 
Firmy te posiadają w swojej 
ofercie sprzedaż z odroczo-
nym terminem płatności, 
często nawet dłuższym niż 
6 miesięcy i z zabezpiecze-
niami w postaci kontraktu 
na odbiór płodów rolnych 
po żniwach. Takie formy 
rozliczeń oferowane są od 
wielu lat i zależą od indywi-
dualnych decyzji właścicie-
li gospodarstw, ich strategii 
biznesowych oraz możliwo-
ści finansowych.
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Ceny nawozów 
pod lupą UOKiK

W związku z naszym pi-
smem do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 
o zbadanie czy dynamicz-
ny wzrostów cen nawozów 
w okresie od września 2021 r.  
do chwili obecnej nie jest 
spowodowany naruszeniem 
prawa konkurencji, UOKiK 
poinformował, że w dniu  
10 stycznia 2022 r. na pod-
stawie art. 48 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i kon-
sumentów (tj. Dz. U. z 2021 r.,  
poz. 275, dalej jako: „Usta-
wa”) Prezes UOKiK wszczął 
postępowanie wyjaśniają-
ce, mające na celu wstęp-
ne ustalenie, czy w związku 
z działalnością przedsiębior-
ców zajmujących się pro-
dukcją i obrotem nawozami 

mineralnymi mogło dojść 
do naruszenia przepisów 
ww. Ustawy uzasadniające-
go wszczęcie postępowania 
antymonopolowego, w tym 
ustalenie, czy sprawa ma cha-
rakter antymonopolowy. 

Ocena zgodności zacho-
wań przedsiębiorców z pra-
wem konkurencji każdorazo-
wo odbywa się na gruncie tak 
zebranego materiału dowo-
dowego, jak i przeprowadzo-
nych analiz ekonomicznych. 
W toku przedmiotowego 
postępowania wyjaśniają-
cego Prezes UOKiK skie-
rował do kilkudziesięciu 
przedsiębiorców zajmują-
cych się produkcją oraz obro-
tem nawozami mineralny-
mi wezwania do udzielenia 
szczegółowych informacji 

i przekazania dokumentów. 
Mając na uwadze znaczą-
cy stopień skomplikowania 
i złożoność przedmiotowej 
sprawy wskazujemy, że obec-
nie trwają niezbędne anali-
zy ekonomiczne obszernych 
danych przekazanych przez 
przedsiębiorców. 

Dlatego, ktokolwiek po-
siada wiedzę dotyczącą po-
dejrzenia naruszenia prawa 
konkurencji na rynków na-
wozów mineralnych oraz 
może wskazać konkretne 
podmioty, które stosują prak-
tyki ograniczające konkuren-
cję, a także posiada dowody, 
które mogą zostać wykorzy-
stane w prowadzonym przez 
Prezesa UOKiK postępowa-
niu wyjaśniającym, prosimy 
o ich przekazanie. Informa-
cje mogą zostać dostarczo-
ne zarówno w drodze pi-
semnego zawiadomienia, 
jak i w ramach programu 
dla sygnalistów. Program 
dla sygnalistów przewidu-
je możliwość przekazania 
anonimowej informacji za 
pośrednictwem specjalnie 
dedykowanej do tego celu 
platformy (więcej informa-
cji pod adresem: https://
konkurencja.uokik.gov.pl/
sygnalista/).

Jak pozyskać mięso do produkcji żywności w ramach RHD?
W odpowiedzi na wystąpie-
nie Zarządu Krajowej Rady 
Izb Rolniczych z 24 kwietnia 
2022 r.  odnośnie wprowa-
dzenia zmian w przepisach 
dotyczących rolniczego han-
dlu detalicznego, tak aby rol-
nik mógł we własnym gospo-
darstwie ubić tygodniowo  
5 sztuk trzody chlewnej 
w warunkach jak na własne 
potrzeby a z przeznaczeniem 
na rolniczy handel detalicz-
ny Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przekazało  
26 maja 2022 r. obszerne wy-
jaśnienia w sprawie zasad 
pozyskiwania surowców 
mięsnych na potrzeby RHD:

Przepisy prawa Unii Euro-
pejskiej  stanowią, że ubój 
zwierząt gospodarskich 
kopytnych, w tym świń, 
przeprowadzany w celu 
wprowadzenia na rynek 
pozyskanego mięsa, powi-
nien odbywać się, co do za-
sady, w zatwierdzonej rzeź-
ni. Wymóg ten obowiązuje 
także w odniesieniu do mięsa 
wprowadzanego na rynek 
w ramach rolniczego han-
dlu detalicznego (RHD), 
który jest formą handlu 

detalicznego. W przypad-
ku świń odstępstwa od wy-
mogu uboju zwierząt w rzeź-
ni dotyczą wyłącznie uboju 
z konieczności przeprowa-
dzanego, np. w gospodar-
stwie, lub na pastwisku, w sy-
tuacji gdy zdrowe zwierzę 
miało wypadek uniemoż-
liwiający jego transport do 
rzeźni. Mięso pozyskane 
z takiego uboju, jeżeli zo-
stało ocenione jako zdane do 
spożycia przez ludzi przez 
urzędowego lekarza wete-
rynarii w rzeźni, może być 
wprowadzane na rynek, m. 
in. w ramach RHD. Pewne-
go rodzaju odstępstwem od 
tego wymogu jest możliwość 
uboju zwierząt agresywnych 
(stanowiących zagrożenie 
dla osób obsługujących), 
w tym świń, w miejscu ich 
pochodzenia, pod pewny-
mi, ściśle określonymi, wa-
runkami i przy wykorzysta-
niu specjalnych jednostek 
przewoźnych zintegrowa-
nych z rzeźnią stacjonarną.

Wymogi z zakresu bezpie-
czeństwa żywności dotyczą-
ce uboju zwierząt w rzeźni, 
ustalone na poziomie UE, 

mają na celu przede wszyst-
kim zapewnienie wysokie-
go poziomu ochrony zdro-
wia konsumentów, a także 
m. in. umożliwienie wolne-
go handlu mięsem pozyska-
nym z ubitych zwierząt (oraz 
żywności wyprodukowa-
nej z tego mięsa) na terenie 
UE, zapewnienie dobrostanu 
zwierząt podczas uboju oraz 
zapobieganie występowaniu 
lub rozprzestrzenianiu się 
chorób zakaźnych zwierząt. 
Jakiekolwiek odstępstwa od 
tego wymogu, aby mogły 
być wprowadzone, musia-
łyby najpierw zostać uznane 
za zasadne przez pozostałe 
państwa członkowskie UE 
(w tym zawierać przesłanki 

uzasadniające potrzebę ich 
wprowadzenia), a następnie 
zaakceptowane przez orga-
ny UE, tj. Parlament Euro-
pejski, Radę UE oraz Komi-
sję Europejską.

Jednocześnie należy mieć 
na uwadze, że w przepisach 
UE z zakresu bezpieczeń-
stwa żywności przewidzia-
no możliwość zastosowania 
przez państwa członkow-
skie UE pewnego rodzaju 
odstępstw w odniesieniu do 
rzeźni, tj. krajowych środ-
ków dostosowujących. Ta-
kiego rodzaju środki zostały 
wdrożone w polskim po-
rządku prawnym w odniesie-
niu do rzeźni o małej zdolno-
ści produkcyjnej  oraz rzeźni 

o małej zdolności produk-
cyjnej położonych na tere-
nie gospodarstw, tzw. „rzeź-
ni rolniczych”. Dla takich 
zakładów określono w pra-
wie krajowym mniej rygory-
styczne wymogi w zakresie 
konstrukcji, rozplanowa-
nia i wyposażenia zakładów 
w porównaniu z wymogami 
unijnymi mającymi zasto-
sowanie do rzeźni prowa-
dzących ubój na dużą skalę.

Na szczególną uwagę za-
sługują przepisy krajowe  
wdrażające krajowe środ-
ki dostosowujące dla rzeź-
ni rolniczych, które weszły 
w życie w 2020 r. Na pod-
stawie tych przepisów rzeź-
nie rolnicze mogą korzystać 
z wielu uproszczeń struk-
turalnych, w tym mogą się 
składać nawet z jednego 
pomieszczenia. Mogą być 
w nich ubijane zwierzęta 
należące do rolnika prowa-
dzącego daną rzeźnię oraz 
zwierzęta należące do innych 
rolników z tego samego po-
wiatu lub z powiatów sąsied-
nich. Można w nich również 
dokonywać, pod pewnymi 
warunkami, rozbioru mięsa. 

Rolnicy prowadzący rzeźnie 
rolnicze mogą zbywać pozy-
skane w nich mięso innym 
podmiotom lub zakładom 
– bez ograniczeń obszaro-
wych, a także wprowadzać 
je na rynek lub wykorzystać 
do produkcji żywności w ra-
mach różnych form działal-
ności, w tym w ramach RHD.

Podsumowując, postu-
lowana zmiana przepisów 
nie może zostać zrealizo-
wana poprzez zmianę prze-
pisów krajowych dotyczą-
cych RHD, lecz wymagałaby 
zmiany przepisów prawa UE, 
a co za tym idzie uzyskać 
poparcie innych państw 
członkowskich UE i orga-
nów UE, co nie jest aktual-
nie przewidywane.

Ponadto, rolnicy zaintere-
sowani prowadzeniem uboju 
świń w gospodarstwie w celu 
wprowadzenia na rynek pozy-
skanego mięsa, np. w ramach 
RHD, mogą rozważyć założe-
nie własnej rzeźni, np. rzeźni 
rolniczej, i tym samym sko-
rzystać z wdrożonych w prze-
pisach krajowych uprosz-
czeń w zakresie wymogów 
strukturalnych.

Prace polowe rolników 
wykonywane w porze nocnej 

są zgodne z prawem
W dniu 29 kwietnia 2022 
roku, Sąd Rejonowy Lu-
blin-Wschód w Lubli-
nie z siedzibą w Świdniku  
II Wydział Karny, wydał po-
stanowienie w sprawie o sy-
gnaturze akt II W 418/22 
w którym umorzył postępo-
wanie wobec rolnika z tere-
nu województwa lubelskie-
go, który w porze nocnej (od 
północy do około pierwszej 
w nocy) kosił kombajnem 
zboże oraz kukurydzę. Rol-
nik został obwiniony o to, że 
swoim zachowaniem zakłó-
cał spoczynek nocny (czyn 
z art. 51 § 1 Kodeksu wy-
kroczeń - kto krzykiem, ha-
łasem, alarmem lub innym 
wybrykiem zakłóca spokój, 
porządek publiczny, spo-
czynek nocny albo wywo-
łuje zgorszenie w miejscu 
publicznym podlega karze 
aresztu, ograniczenia wol-
ności albo grzywny).

Sąd Rejonowy Lublin-
-Wschód w Lublinie z sie-
dzibą w Świdniku stanowczo 
stwierdził, że zachowanie 
rolnika polegające na wyko-
nywaniu rutynowych prac 
polowych w porze nocnej 

nie zawiera znamion wy-
kroczenia i jest zgodne 
z prawem.

W uzasadnieniu postano-
wienia, Sąd w sposób prze-
konujący i stanowczy pod-
kreślił, że „praca rolnicza 
niezależnie od skutku, 
który niekiedy wywołuje, 

w postaci hałasu nie jest 
czynem społecznie szko-
dliwym, a tym samym za-
kłóceniem porządku pu-
blicznego lub wybrykiem. 
Jest efektem koniecznej 
działalności gospodar-
czej, notabene potrzebnej 
ogółowi społeczeństwa. 

Zachowanie rolnika 
nie jest w żaden sposób 
sprzeczne z obowiązują-
cymi na wsi normami i nie 
wywołuje zgorszenia”.

Coraz częściej zdarza się, 
że rolnicy są karani za wy-
konywanie prac w nocy. Sta-
nowisko lubelskiego Sądu 

jednoznacznie wskazuje, że 
rolnik pracując w porze noc-
nej nie narusza prawa. Takie 
zachowanie leży wręcz w in-
teresie całego społeczeń-
stwa, które korzysta z do-
brodziejstw plonów wsi.

Źródło:  
Lubelska Izba Rolnicza
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ODMIANY RZEPAKU

JUREK F1 NOWOŚĆ

ODPORNOŚĆ TuYV + RLM7

TEMPTATION F1
ODPORNOŚĆ TuYV

CROCANT F1 NOWOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA KIŁĘ KAPUSTY + TuYV


