
Technologie badania 
właściwości gleby na 
potrzeby precyzyjnego 
rolnictwa

Gleba jest kluczowym, ograniczonym i, niestety, 
nieodnawialnym zasobem rolnictwa. Od właściwości 
fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych i biologicznych 
gleby zależy nie tylko wysokość plonów, ale również ich 
jakość. Właściwości strukturalne i fizyczne gleby wpływają 

na dostępność wody oraz pobieranie składników odżywczych przez rośliny. 
Stąd pozyskiwanie i przetwarzanie informacji o glebach, a przez to poznanie 
ich właściwości, zrozumienie zachodzących w nich procesów jest podstawą 
zrównoważonej produkcji rolnej. Wiedza ta jest również niezbędna na 
potrzeby rolnictwa precyzyjnego. Poniżej piszemy w jaki sposób wykonuje się 
badania gleby, by następnie wykorzystać je w precyzyjnej uprawie roli, siewie, 
a szczególnie nawożeniu. 

 � Dlaczego warto wykonać 
analizę gleby?

W dobie drożejących na-
wozów mineralnych, re-
dukcja ich zużycia jest 
podstawowym krokiem 
pozwalającym na ograni-
czenie kosztów nawożenia. 

Efektywne nawożenie eli-
minuje nadmierne, jak rów-
nież i szkodliwe kumulo-
wanie się pierwiastków 
w glebach i roślinach. Dzię-
ki temu można uzyskać do-
datkową korzyść w posta-
ci „zdrowego stanowiska”. 

Oszczędność w nawo-
żeniu jest możliwa tylko 
wtedy, kiedy znane jest za-
potrzebowanie roślin na 
składniki mineralne. Jed-
nakże trudno opierać się 
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Mykotoksyny  
w magazynowanym 
materiale  
w przechowalnictwie

Z rolniczego punktu widzenia mykotoksyny można podzielić 
w zależności od miejsca występowania na dwa typy: 
powstające w wyniku porażenia patogenem grzybowym 
rośliny uprawnej podczas jej wegetacji (tzw. mykotoksyny 
polowe) oraz tworzące się w warunkach magazynowych po 

zbiorze płodów rolnych, w wyniku ich niewłaściwego przechowywania (tzw. 
mykotoksyny przechowalnicze).

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

w Puławach 
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Obecnie zna-
nych jest blisko 
400 mykotok-
syn, z których 
co najmniej  

20 jest szczególnie niebez-
piecznych dla życia i zdro-
wia ludzi oraz zwierząt 

domowych czy gospodar-
skich ze względu na możli-
wość występowania na ar-
tykułach spożywczych czy 
w paszach. Mykotoksyny 
z punktu widzenia bioche-
micznego są klasyfikowa-
ne jako metabolity wtórne 

grzybów mikroskopijnych, 
głównie z rodzaju Aspergil-
lus spp., Penicillium spp. 
oraz Fusarium spp. Oprócz 
działania toksycznego, wy-
kazują również właściwości 
kancerogenne, mutagen-
ne, teratogenne, immuno-
supresyjne i estrogenne, 
a ich szkodliwe działa-
nie obserwowane jest już  
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Śruta rzepakowa alternatywą  
dla śruty sojowej

Sektor biopaliw był i pozostaje kluczowy dla rozwoju uprawy 
rzepaku w Polsce. Dzięki biopaliwom przerób rzepaku 
daje dodatkowo ok. 2 mln ton pasz białkowych, które 
z powodzeniem można stosować, jako główne źródło białka 
w żywieniu bydła mięsnego, przede wszystkim opasowego.

Śruta rzepakowa 
jako realna alter-
natywa dla impor-
tu śruty sojowej. 
Możliwości zwięk-

szenia wykorzystania pasz 
rzepakowych w żywieniu 
bydła mięsnego” – to temat 
VI Ogólnokrajowej Kon-
ferencji PSPO dotyczącej 

śruty rzepakowej, która 
miała miejsce w paździer-
niku br. w Centrum Trans-
feru Wiedzy i Innowacji 
im. Leona Janty-Połczyń-
skiego Kujawsko-Pomor-
skiego ODR w Minikowie.

Otwierający konferen-
cję: Mariusz Szeliga – pre-
zes PSPO, Juliusz Młodecki 

– prezes oraz Ryszard Za-
rudzki – zastępca dy-
rektora KPODR zgodnie 
podkreślali konieczność 
podejmowania działań 
edukacyjnych i informa-
cyjnych na temat śruty rze-
pakowej wśród polskich 
producentów zwierząt go-
spodarskich. Powinny one 

zmierzać do większego wy-
korzystania krajowego po-
tencjału wytwórczego pasz 
rzepakowych oraz podno-
sić białkowo-oleisty charak-
ter rzepaku.

Polska pozostaje w ści-
słej czołówce producentów 
rzepaku. Rekordowe zbiory 
2022 roku na poziomie 3,68 
mln ton oraz stale rosnący 
przerób surowca, bezpo-
średnio przekładają się na 
podaż pasz rzepakowych.

– Kluczowym impulsem 
do rozwoju uprawy rzepaku 

w Polsce był i nadal pozo-
staje sektor biopaliw, po-
nieważ to krajowi wytwórcy 
biodiesla zagospodarowują 
2/3 produkcji oleju rzepa-
kowego – wskazywał Adam 
Stępień, dyrektor Polskie-
go Stowarzyszenia Produ-
centów Oleju.

Powierzchnia zasiewów 
rzepaku w tym sezonie 
osiągnęła ok. 1,1 mln ha 
i dotychczas była to jedna 
z najbardziej opłacalnych 
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Podsumowanie jesiennej  
wegetacji na plantacjach rzepaku

Rzepak to roślina o najdłuższej wegetacji. W niektórych sezonach pozostaje na polach nawet 12 miesięcy. W tym 
czasie rzepak narażony jest na oddziaływanie wielu czynników. Zaliczamy do nich te, na które mamy wpływ – są to 
zazwyczaj czynniki agrotechniczne oraz te niezależne od naszej działalności, czyli związane z przebiegiem pogody. 
To właśnie warunki, jakie występują w czasie siewu oraz jesiennej wegetacji decydują o potencjalnym plonie. Przełom 
listopada i grudnia to dobry czas, aby przyjrzeć się roślinom i ocenić ich kondycję. Z licznych obserwacji wiemy, że 

rzepak „koduje” podwaliny pod przyszły plon już jesienią. Pojawia się rozeta złożona najczęściej z 8–12 liści, tworzone są zawiązki 
pędów bocznych, ustala się liczba rozgałęzień oraz kwiatów, z których powstaną łuszczyny. Najważniejszy jest jednak system 
korzeniowy. To on zdecyduje o dobrym przezimowaniu i szybkiej regeneracji wiosną. Ponadto zdrowy, głęboki system korzeniowy to 
zabezpieczenie przed stresami abiotycznymi, które coraz częściej pojawiają się wiosną, a do szczególnie groźnych należy susza. 

 �W jakiej kondycji są tegorocz-
ne plantacje rzepaku?

Bieżący sezon uprawy, 
podobnie jak poprzednie, 
nie był łaskawy dla plan-
tatorów rzepaku. Prze-
bieg pogody w II połowie 
sierpnia wpłynął na siewy. 
Początkowo brak opadów 
i przesuszona gleba, a na-
stępnie intensywne zlew-
ne opady spowodowały 
problemy ze wschodami 
lub wręcz uniemożliwiały 
siewy. W wielu rejonach 
konieczne było opóźnienie 
siewu do pierwszych dni 
września. Nierównomier-
ność wschodów oraz opóź-
nienia siewu mają swoje 
konsekwencje w kondycji 
roślin. Tegoroczny wrze-
sień okazał się wyjątkowo 
chłodny w porównaniu z la-
tami wcześniejszymi. Jak 
podaje IMGW-PIB, śred-
nia temperatura września 
wyniosła 12,3°C i była niż-
sza od średniej z wielolecia 

o 1,4°C. Taki przebieg po-
gody powodował, że we-
getacja przebiegała bardzo 
powoli. Wydawało się, że 
roślinom nie uda się nad-
gonić opóźnień i osłabione 
wejdą w okres spoczynku 
zimowego. Przyroda potra-
fi jednak zaskakiwać i po 
skrajnie zimnym wrześniu, 
kolejny miesiąc okazał się 
wyjątkowo ciepły. Średnia 
temperatura powietrza 
w październiku była wyż-
sza o 2,5°C od średniej z lat 
1991–2020. 

Taki przebieg pogody po-
zwolił nadrobić zaległo-
ści. Można stwierdzić, że 
większość plantacji w na-
szym kraju jest w dobrej 
lub bardzo dobrej kondy-
cji. Na wykonanych lustra-
cjach polowych w central-
nej Wielkopolsce rośliny 
rozwinięte są bardzo do-
brze. Charakteryzują się ro-
zetą złożoną z około 12 li- 
ści, szyjką korzeniową 

o średnicy 15–20 mm oraz 
systemem korzeniowym 
sięgającym w głąb gleby 
do głębokości około 20 cm.  
Przyjmuje się, że rozeta 
składająca się z 8 liści to 
4–5 rozgałęzień, 10 liści 
odpowiada 6–7 rozgałę-
zieniom, a 12 liści to za-
wiązki 9–10 rozgałęzień. 
Powyższe dane oznacza-
ją, że cały potencjał plo-
notwórczy wykształcił się 
prawidłowo przed spo-
czynkiem zimowym. Dla 
prawidłowego wytworze-
nia przez rzepak wszyst-
kich organów w okresie je-
siennym potrzeba od 75 do 
90 dni wegetacji. Ważna 
jest także suma tempera-
tur efektywnych, powin-
na ona kształtować się na 
poziomie około 900°C-dni.

Oprócz czynników kli-
matyczno-agrotechnicz-
nych na kondycję roślin 
wpływa występowanie na 
plantacji patogenów. 

Na początku wegeta-
cji plantacje rzepaku były 
zagrożone presją ze stro-
ny szkodników. Szczegól-
nie groźne były pchełki: 
rzepaczane i ziemne oraz 
śmietka kapuściana, można 
było zaobserwować rów-
nież gnatarza rzepakowca. 
W przypadku wcześnie wy-
stępujących na plantacjach 
szkodników, najlepszym za-
bezpieczeniem są insekty-
cydowe zaprawy nasienne. 
W bieżącym sezonie do-
stępne były dwie zaprawy 
do stosowania przez profe-
sjonalnych użytkowników, 
czyli firmy nasienne, które 
posiadają certyfikat ESTA, 
co oznacza, że cały pro-
ces przygotowania nasion 
podlega ścisłym procedu-
rom zapewnienia jakości 
zaprawiania. Zaprawami 
tymi są: Lumiposa 625 FS, 
która zgodnie z etykietą 
zwalcza takie szkodniki, 
jak pchełki ziemne i rzepa-
czane, śmietkę kapuścianą 
oraz gnatarza rzepakowca 
oraz Buteo Start – zapra-
wa przeznaczona do zwal-
czania śmietki kapuścianej 
oraz pchełek. Należy jednak 
pamiętać, że stosowane za-
prawy nasienne chronią ro-
śliny w początkowej fazie 
wzrostu przez okres około 
3–4 tygodni. Wpływ na to 
ma przebieg warunków po-
godowych panujących po 
wschodach. W kolejnych 
tygodniach i miesiącach je-
siennej wegetacji konieczne 

jest monitorowanie presji 
ze strony szkodników. Ze 
względu jednak na niską 
temperaturę we wrześniu 
zagrożenie było niewielkie. 
Nie zwalnia to jednak ze 
stałego monitoringu, a naj-
lepszym sposobem do tego 
są żółte naczynia. 

Regulacja wzrostu 
i ochrona fungicydowa 
w bieżącym sezonie wy-
konana została na standar-
dowym poziomie. Rośliny 
są zdrowe i dobrze przygo-
towane do wejścia w okres 
spoczynku zimowego.

Na niektórych planta-
cjach możemy obserwo-
wać pojawiające się pierw-
sze symptomy niedoboru 
składników pokarmowych. 
Dotyczy to głównego skład-
nika pokarmowego jakim 
jest azot. O jego niedobo-
rze mogą świadczyć żółte 
czy antocyjanowe przebar-
wienia liści. 

Na kondycję rzepaku i re-
alizację jego potencjału plo-
notwórczego wpływ ma ob-
sada, jaką zaplanowaliśmy 
w trakcie siewów. Pamiętaj-
my, że rzepak mieszańcowy 
plonuje w 70% na rozgałę-
zieniach bocznych, a tylko 
ok. 30% plonu znajduje się 
na pędzie głównym. Obsa-
da na plantacjach w dobrej 
kulturze wysianych w opty-
malnym terminie to 40 ro-
ślin/m2, a w opóźnieniach 
ok. 45 roślin/m2. 

Podsumowując możemy 
stwierdzić, że większość 

plantacji rzepaku dobrze 
rokuje. Oczywiście wiele 
będzie zależało od prze-
biegu warunków pogo-
dowych w trakcie zimy.  
Dane z różnych źródeł in-
formują, że w obecnym 
sezonie rzepak wysiany 
jest na powierzchni około  
1,1 mln hektarów. Jest to 
rekordowy areał jaki odno-
towano do tej pory w Pol-
sce. Pamiętajmy jednak, że 
rzepak to roślina wymaga-
jąca i szczególnie narażo-
na na działania różnych 
czynników zarówno bio-
tycznych, jak i abiotycz-
nych. Wszystkie działa-
nia, które są zależne do 
nas muszą być wykonane 
na 100%. Daje to szanse na 
optymalne wykorzystanie 
potencjału plonotwórcze-
go jaki niosą ze sobą nowe 
genetycznie odmiany mie-
szańcowe rzepaku. 

Tekst i zdjęcia: 
Artur Kozera

 �Głęboki i silny system ko-
rzeniowy zabezpiecza rośliny 
w wodę i składniki pokarmo-
we

 � Szyjka korzeniowa o śred-
nicy ok. 2 cm, nisko osadzony 
stożek wzrostu

 � Rzepak w bardzo dobrej kondycji, prawidłowo odżywiony, siew 28 sierpnia 2022 r.
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Podsumowanie 
jesiennej wegetacji 
na plantacjach zbóż

Siewy zbóż ozimych w Europie praktycznie już za nami. 
Pomimo zwiększonej wilgotności oraz nieco chłodniejszego 
września, były to względnie dobre warunki dla siewu oraz 
wschodów na naszym kontynencie. Nadszedł więc czas, aby 
zwrócić uwagę na to, jak mają się krajowe plantacje. 

Ze względu na bar-
dzo duże niedo-
bry wody wiosną, 
a co za tym idzie 
mało zadowalają-

cy plon roślin jarych, ob-
serwujemy zwiększone za-
siewy zbóż ozimych. Jak 
dotąd stosunek roślin ja-
rych do ozimych wynosił 
około 22/78 procent. Ilość 
plantacji w 2022 roku jesz-
cze to zmieni na korzyść 
zasiewów jesiennych. Pa-
trząc na pola, duża część 
została zasiana pod koniec 
września lub na początku 
października, głownie ze 
względu na odpowiednie 
warunki wilgotnościowe 
gleby. Pewnymi wyjątka-
mi są północno-zachodnia 
(województwo zachodnio-
pomorskie) i północno-
-wschodnia (warmińsko-
-mazurskie) część Polski, 
gdzie deficyty opadów ob-
serwujemy już od sierp-
nia. Natomiast regional-
nie utrudnione działania 
polowe, przez mokre wa-
runki we wrześniu, mieli 
mieszkańcy południowo-
-wschodniej części kraju. 
Nie trwało to długo, gdyż 
pogoda stała się łaskawsza 
już w październiku.

Wrzesień był chłodniejszy 
niż zwykle, co spowodowa-
ło, że delikatnie spowolni-
ło tempo wzrostu planta-
cji posianych w terminie 

optymalnym. Umożliwi-
ło to także dogonienie ich 
przez zboża z siewów paź-
dziernikowych. Są one już 
odpowiednio rozkrzewio-
ne: pszenice i pszenżyta po-
siadają po 2–3 pędy kłoso-
nośne. Natomiast jęczmień 
ozimy od 3 do nawet 5. To 
dobre prognozy dla przy-
szłych plonów. Dla pszenicy 
z siewów opóźnionych li-
stopadowych, idealnym sta-
dium będzie faza szpilko-
wania, gdyż gatunek ten jest 
najmniej odporny w fazie 
3 liści, gdy wszystkie skład-
niki odżywcze zgroma-
dzone w ziarniaku są już 
wykorzystane.

Prognoza sezonowa (li-
stopad, grudzień, styczeń) 
przewiduje z dużym praw-
dopodobieństwem cieplej-
sze niż zwykle temperatu-
ry powietrza w większej 
części Europy, z prawdo-
podobieństwem spora-
dycznego napływu chłod-
nego powietrza. Dlatego 
też przed nadejściem zimy 
należy zadbać, aby rośliny 
były pozbawione zarodni-
ków chorób grzybowych. 
Brak zamarzniętej gleby 
i poduszka śnieżna to ide-
alna pogoda dla groźnego 
patogenu, a mianowicie Mi-
crodochium nivale. Wszy-
scy powinniśmy mieć w pa-
mięci zimę w roku 2021, 
gdy duża część plantacji 

pszenżyta ozimego została 
porażona przez pleśń śnie-
gową. Patogen ten może 
być przenoszony przez 
zarażone nasiona, dlate-
go zaleca się stosowanie 
zdrowego i prawidłowo za-
prawionego materiału siew-
nego. Rośliny mogą zostać 
zarażone przez glebę. Pleśń 
śniegowa potrafi przetrwać 
na resztkach pożniwnych, 
dlatego tak ważny jest od-
powiedni płodozmian. Ide-
alne warunki do rozwoju 
ma na dobrze rozwiniętych 
plantacjach, a takie może-
my zaobserwować ją w tym 
roku. Na ten moment plan-
tacje są z reguły wolne od 
chorób grzybowych. Spo-
radycznie możemy zoba-
czyć rdzę brunatną. Jedynie 
na jęczmieniu obserwuje-
my, jak co roku, bardziej 
intensywną presję mącz-
niaka prawdziwego zbóż 
i traw. Pasożyt ten wytwa-
rza białokremową grzyb-
nię, która powoduje chlo-
rozę liści. Zwalczanie tej 
choroby jest bardzo istot-
ne, dlatego powinniśmy 
dokonać lustracji planta-
cji w celu ocenienia progu 
szkodliwości. Oceny po-
rażenia dokonujemy przez 
obserwacje losowo wybra-
nych 100–150 roślin z róż-
nych części pola. Zabieg ten 

Reklama

Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych

Więcej wiedzy i ciekawostek na temat soi  
znajdziesz na stronie: www.siejmysoje.pl
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Dokończenie na str. 11

 � Pszenica ozima z dwoma 
rozkrzewieniami

 � Pszenica ozima z zasiewów październikowo/listopadowych
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Biogazownie rolnicze – korzyści 
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne
Obserwowane zmiany klimatyczne stanowią w dzisiejszych czasach jeden z najważniejszych 
problemów środowiskowych i społecznych. Dodatkowo, notowany w ostatnim czasie gwałtowny 
wzrost cen energii znacząco wpływa na wzrost kosztów produkcji rolniczej. By je obniżyć, a także 
by produkować żywność w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego, rolnicy coraz częściej 
poszukują rozwiązań umożliwiających prowadzenie gospodarki niskoemisyjnej oraz racjonalnie 
wykorzystującej dostępne zasoby.

Dla hodowców 
bydła i trzody 
chlewnej ideal-
nym rozwiąza-
niem optymali-

zującym tzw. gospodarkę 
obiegu zamkniętego są bio-
gazownie rolnicze. Efek-
tywne wykorzystanie odpa-
dów w postaci odchodów 
zwierzęcych może zapew-
nić gospodarstwu rolne-
mu energię elektrycz-
ną, ciepło, a także cenny 
nawóz w postaci masy 
pofermentacyjnej.

Jak funkcjonują bioga-
zownie rolnicze? Jakie ko-
rzyści mogą przynosić? Dla 
kogo są idealnym rozwią-
zaniem? Odpowiedzi na 
te pytania można znaleźć 
w filmach edukacyjnych 
zrealizowanych przez Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa. 

Film pod tytułem „Rola 
biogazowni rolniczej w go-
spodarce obiegu zamknię-
tego” został zrealizowany  
w gospodarstwie po-
łożonym w niewielkiej 
miejscowości Koczała, 

w województwie pomor-
skim. Gospodarstwo to na-
leży do spółki Goodvalley 
Agro S.A. i obejmuje fermę 
loch liczącą 8000 sztuk  
razem z prosiętami, wy-
twórnię pasz, a także  
1500 ha uprawianych grun-
tów. Na jego terenie funk-
cjonuje największa z ośmiu 
biogazowni posiadanych 
przez spółkę. Instalacja zo-
stała wybudowana w 2009 r.,  
a jej moc elektryczna prze-
kracza 2 MW.

– Biogazownie zaczęły 
nas interesować już w la-
tach 90. Zainspirowaliśmy 
się doświadczeniami głów-
nie duńskimi. Biogazow-
nie są świetnym kompo-
nentem w rolnictwie, który 

może wykorzystywać odcho-
dy zwierząt i biomasę, rów-
nież biomasę odpadową, do 
produkcji energii elektrycz-
nej i cieplnej, jednocześnie 
wytwarzając cenny nawóz 
naturalny w formie pofer-
mentu – mówi Grzegorz 
Brodziak, prezes spółki  
Goodvalley Agro S.A.

Gospodarka obiegu za-
mkniętego polega na tym, 
żeby w racjonalny i zrów-
noważony sposób zaplano-
wać produkcję, tak aby jak 
najlepiej wykorzystać do-
stępne zasoby i sprawić, 
żeby funkcjonowały one 
w obiegu jak najdłużej i do 
niego wracały. Gospodar-
stwo w Koczale jest dosko-
nałym przykładem takiej 
działalności – prowadzi 
własne uprawy na potrze-
by paszowe i w posiadanej 
wytwórni produkuje pasze, 
którymi następnie karmio-
ne są zwierzęta znajdujące 
się na fermach należących 
do spółki. Zwierzęta trafia-
ją do uboju i przetwórstwa, 
natomiast ich odchody kie-
rowane są do biogazowni 

rolniczej, gdzie wykorzy-
stywane są do produkcji 
energii elektrycznej i cie-
pła. Powstająca masa pofer-
mentacyjna trafia na pola 
i w ten sposób obieg su-
rowców się zamyka.

– Energia elektryczna pro-
dukowana w biogazowni 
w Koczale w pierwszej ko-
lejności wykorzystywana 
jest na potrzeby naszych 
obiektów, które znajdu-
ją się w bezpośrednim są-
siedztwie biogazowni, czyli 
fermy matecznej, a także 
mieszalni pasz. Następnie 
energia elektryczna za po-
średnictwem sieci dystry-
bucyjnej dostarczana jest 
do innych obiektów spół-
ki, przy których nie mamy 

źródła wytwarzania. Dzięki 
temu jesteśmy samowystar-
czalni energetycznie – mówi 
Anita Bednarek, menedżer 
ds. energii i zrównoważo-
nego rozwoju w spółce  
Goodvalley Agro S.A.

Poza energią elektryczną, 
podczas pracy biogazowni 
powstają również ogromne 
ilości ciepła, które jest wy-
twarzane w wyniku schła-
dzania generatora prądu. 
Jest ono wykorzystywa-
ne do ogrzewania zbior-
ników biogazowni, w któ-
rych zachodzą procesy 
fermentacyjne, a także do 
ogrzewania ferm, obiek-
tów i budynków socjalnych. 
Może być również prze-
syłane do innych odbior-
ców, także prywatnych oraz 
publicznych.

Jak mówi Grzegorz 
Brodziak, prezes spółki  
Goodvalley Agro S.A.  
– biogazownie jako instala-
cje związane z rolnictwem, 
oprócz produkcji energii, 
pozwalają osiągać wiele 
innych korzyści. Jedną 
z nich jest masa pofermen-
tacyjna, która w porów-
naniu z surową gnojowicą 
zawiera azot przetworzony 
do formy amonowej, który 
jest zdecydowanie lepiej 
przyswajalny przez rośliny. 

Zatem, dzięki biogazow-
ni rolniczej, gospodarstwo 
rolne może być nie tylko 
samowystarczalne ener-
getycznie, ale także może 
pochwalić się produktami 
wytworzonymi w modelu 
przyjaznym klimatowi, co 
w dzisiejszych czasach ma 
coraz większe znaczenie dla 
konsumentów.

 � Korzyści dla okolicznych 
mieszkańców

Z biogazowni rolni-
czej korzyści czerpie nie 
tylko jej właściciel. Insta-
lacja ta może przynosić 
szereg pożytków również 

okolicznym mieszkańcom. 
Zostały one przedstawione 
w filmie „Biogazownia rol-
nicza – korzyści dla gminy 
i jej mieszkańców”, zreali-
zowanym w gospodarstwie 
znajdującym się w miejsco-
wości Chotycze, w woje-
wództwie mazowieckim, 
w którym prowadzona jest 
hodowla trzody chlewnej. 
Obejmuje ona ok. 1300 ma-
cior i 6000 tuczników.

Nie ulega wątpliwości, że 
produkcja zwierzęca bar-
dzo często powoduje emisję 
odorów, które są uciążliwe 
dla lokalnego społeczeń-
stwa. Zagospodarowanie 
odchodów zwierzęcych po-
przez wykorzystanie ich 
w biogazowni rolniczej, po-
zwala znacznie ograniczyć 
lub zneutralizować nega-
tywny wpływ odorów na 
życie ludzi, a także o czym 
niewiele osób wie, również 
na dobrostan zwierząt. 

– Geneza powstania bio-
gazowni wynikała z hodowli 
świń. Problemem była gno-
jowica. Dość blisko znaj-
duje się dużo zabudowań, 
więc jej rozlewanie było nie-
komfortowe. Teraz przera-
biamy wszystko w bioga-
zowni. Różnica zapachów 
między gnojowicą a pofer-
mentem to niebo a ziemia 
– mówi Henryk Ignaciuk  
– dostawca technologii.  
Romuald Kocęba – współ-
właściciel biogazowni do-
daje – przeróbka gnojowicy 
przez biogazownię pozwa-
la uniknąć fetoru jaki po-
woduje rozlewanie surowej 

Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa

 � Biogazownia rolnicza w Koczale 
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gnojowicy na pole. Porów-
nując poferment do gnojo-
wicy można powiedzieć, że 
jest on bezzapachowy i nie 
jest uciążliwy dla okolicz-
nych mieszkańców.

Redukcja odorów powsta-
jących w wyniku produkcji 
zwierzęcej to najważniej-
sza korzyść dla mieszkań-
ców sąsiadujących z gospo-
darstwem, ale nie jedyna. 
Kolejną jest możliwość 
wykorzystywania ciepła po-
wstającego w biogazowni 
do ogrzewania budynków 
mieszkalnych. W pobliżu 
biogazowni w Chotyczach 
zlokalizowany jest budy-
nek, w którym mieszka  
45 osób. Blok był ogrze-
wany w tradycyjny sposób, 
czyli węglem kamiennym, 

jednak w 2019 r. wspól-
nota mieszkaniowa pod-
jęła decyzję o przyłączeniu 
bloku do ogrzewania z bio-
gazowni. Dzięki temu roz-
wiązaniu, mając na uwa-
dze aktualne ceny węgla, 
wspólnota szacuje oszczęd-
ności na kwotę ok. 100 tys. 
zł rocznie.

Często zdarza się, że cie-
pło z biogazowni ogrze-
wa także budynki użytecz-
ności publicznej, takie jak 
szkoły czy kościoły. Moż-
liwość wykorzystania tań-
szego ciepła z biogazow-
ni przyciąga również do 
gmin kolejnych przedsię-
biorców. To z kolei skutku-
je powstawaniem nowych 
miejsc pracy, a także ge-
neruje spore dochody do 

budżetu gminy w postaci 
podatków.

– Powstanie tej biogazow-
ni spowodowało powstanie 
kilku nowych miejsc pracy. 
Gminna społeczność lokal-
na ma też pośrednią korzyść 
z podatków, które biogazow-
nia płaci – rocznie jest to 
kwota ok. 200 tys. zł na po-
czet gminy – mówi Romuald 
Kocęba – współwłaściciel 

biogazowni. Dzięki wpły-
wom z podatków, gmina 
może finansować inwesty-
cje potrzebne i przyjazne 
mieszkańcom.

 �Mikrobiogazownie rolnicze
Warto podkreślić, że bio-

gazownie rolnicze to dobre 
rozwiązanie również dla 
mniejszych gospodarstw. 
W ich przypadku odpa-
dy z produkcji zwierzęcej 
mogą być wykorzystywa-
ne do wytworzenia energii 
elektrycznej i ciepła w mi-
krobiogazowni rolniczej, 
czyli niewielkiej instala-
cji o mocy elektrycznej do 
50 kW.

Przykład takiej bio-
gazowni został przed-
stawiony w filmie 

„Mikrobiogazownie rolni-
cze sposobem na samowy-
starczalność energetyczną”, 
zrealizowanym w gospo-
darstwie rolnym należą-
cym do Ośrodka Hodow-
li Zarodowej w Kamieńcu 
Ząbkowickim. Gospodar-
stwo znajduje się w Star-
czowie – małej miejscowo-
ści położonej w powiecie 
ząbkowickim, w woje-
wództwie dolnośląskim.  
Od 2022 r. na jego terenie 
funkcjonuje mikrobioga-
zownia rolnicza o mocy 
44 kW.

– Od kilku lat myśleli-
śmy o biogazowni i o wyko-
rzystaniu gnojowicy, która 
w gospodarstwie rolnym 
jest problemem. Trzeba 
ją przechowywać przez  
5 miesięcy i tylko w niektó-
re dni można wylewać na 
pola. W tym gospodarstwie 
mamy ok. 200 krów mlecz-
nych i pod ten inwentarz 
dobraliśmy moc biogazow-
ni – mówi Wiktor Karol, 
Prezes OHZ w Kamieńcu 
Ząbkowickim. Dzięki temu 
cała gnojowica wytwarza-
na w tym gospodarstwie 
jest przetwarzana w mi-
krobiogazowni na ener-
gię elektryczną oraz ciepło. 
Wytworzona energia elek-
tryczna wykorzystywana 
jest na potrzeby gospodar-
stwa, natomiast nadwyżka 
sprzedawana jest do sieci 
po stawkach gwarantowa-
nych przez państwo. Cie-
pło powstające w mikro-
biogazowni ogrzewa halę 
udojową, a także pomiesz-
czenia socjalne. 

Tak jak w przypadku 
dużych instalacji, rów-
nież w wyniku pracy mi-
krobiogazowni powsta-
je masa pofermentacyjna, 

która korzystnie wpływa 
na strukturę gleby i z po-
wodzeniem może zastą-
pić nawozy mineralne, ob-
niżając tym samym koszty 
nawożenia.

Obserwowany w ostat-
nim czasie wzrost kosztów 
energii i nawozów powodu-
je, że coraz większa liczba 
rolników interesuje się bu-
dową mikrobiogazowni rol-
niczych. Wielkość instalacji 
należy zawsze dopasować 
do ilości substratu, jaki jest 
dostępny w gospodarstwie 
rolnym. Do zasilenia naj-
mniejszej instalacji wystar-
czające jest stado 100 krów 
albo 2000 tuczników. Dzię-
ki takiemu zagospodarowa-
niu odchodów zwierzęcych 
gospodarstwo rolne może 
stać się samowystarczalne 
energetycznie. 

Dodatkowymi argumen-
tami zachęcającymi do bu-
dowy mikrobiogazowni 
rolniczych są uproszczo-
ne procedury administra-
cyjne związane z budową 
oraz gwarancja przyłą-
czenia instalacji do sieci 
elektroenergetycznej.

Obecna sytuacja ge-
opolityczna i związany 
z nią wzrost kosztów ener-
gii i drożejące nawozy to 
aktualnie największe pro-
blemy producentów rol-
nych. Doskonałym rozwią-
zaniem dla gospodarstw 
prowadzących produkcję 
zwierzęcą są biogazownie 
rolnicze, stanowiące sta-
bilne źródło energii elek-
trycznej, ciepła i nawozów. 
Oprócz korzyści ekono-
micznych należy mieć także 
na uwadze korzyści środo-
wiskowe, takie jak możli-
wość zagospodarowania 
odpadów powstających 
w rolnictwie oraz przemy-
śle rolno – spożywczym, 
ograniczenie emisji uciąż-
liwych odorów i gazów cie-
plarnianych, a także możli-
wość zastąpienia nawozów 
sztucznych masą pofer-
mentacyjną. Biogazownia 
rolnicza to również szereg 
niezwykle istotnych korzy-
ści społecznych. 

 � Biogazownia rolnicza w Chotyczach 

 �Mikrobiogazownia rolnicza w Starczowie 

Informacje na temat biogazowni rolniczych  
i korzyści wynikających z ich funkcjonowania,  

a także wszystkie filmy zrealizowane przez  
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,  

dostępne są na stronie internetowej: 

www.kowr.gov.pl

gnojowicy na pole. Porów-
nując poferment do gnojo-
wicy można powiedzieć, że 
jest on bezzapachowy i nie 
jest uciążliwy dla okolicz-
nych mieszkańców.

Redukcja odorów powsta-
jących w wyniku produkcji 
zwierzęcej to najważniej-
sza korzyść dla mieszkań-
ców sąsiadujących z gospo-
darstwem, ale nie jedyna. 
Kolejną jest możliwość 
wykorzystywania ciepła po-
wstającego w biogazowni 
do ogrzewania budynków 
mieszkalnych. W pobliżu 
biogazowni w Chotyczach 
zlokalizowany jest budy-
nek, w którym mieszka  
45 osób. Blok był ogrze-
wany w tradycyjny sposób, 
czyli węglem kamiennym, 

jednak w 2019 r. wspól-
nota mieszkaniowa pod-
jęła decyzję o przyłączeniu 
bloku do ogrzewania z bio-
gazowni. Dzięki temu roz-
wiązaniu, mając na uwa-
dze aktualne ceny węgla, 
wspólnota szacuje oszczęd-
ności na kwotę ok. 100 tys. 
zł rocznie.

Często zdarza się, że cie-
pło z biogazowni ogrze-
wa także budynki użytecz-
ności publicznej, takie jak 
szkoły czy kościoły. Moż-
liwość wykorzystania tań-
szego ciepła z biogazow-
ni przyciąga również do 
gmin kolejnych przedsię-
biorców. To z kolei skutku-
je powstawaniem nowych 
miejsc pracy, a także ge-
neruje spore dochody do 

budżetu gminy w postaci 
podatków.

– Powstanie tej biogazow-
ni spowodowało utworzenie 
kilku nowych miejsc pracy. 
Gminna społeczność lokal-
na ma też pośrednią korzyść 
z podatków, które biogazow-
nia płaci – rocznie jest to 
kwota ok. 200 tys. zł na po-
czet gminy – mówi Romuald 
Kocęba – współwłaściciel 

biogazowni. Dzięki wpły-
wom z podatków, gmina 
może finansować inwesty-
cje potrzebne i przyjazne 
mieszkańcom.

 �Mikrobiogazownie rolnicze
Warto podkreślić, że bio-

gazownie rolnicze to dobre 
rozwiązanie również dla 
mniejszych gospodarstw. 
W ich przypadku odpa-
dy z produkcji zwierzęcej 
mogą być wykorzystywa-
ne do wytworzenia energii 
elektrycznej i ciepła w mi-
krobiogazowni rolniczej, 
czyli niewielkiej instala-
cji o mocy elektrycznej do 
50 kW.

Przykład takiej bio-
gazowni został przed-
stawiony w filmie 

„Mikrobiogazownie rolni-
cze sposobem na samowy-
starczalność energetyczną”, 
zrealizowanym w gospo-
darstwie rolnym należą-
cym do Ośrodka Hodow-
li Zarodowej w Kamieńcu 
Ząbkowickim. Gospodar-
stwo znajduje się w Star-
czowie – małej miejscowo-
ści położonej w powiecie 
ząbkowickim, w woje-
wództwie dolnośląskim.  
Od 2022 r. na jego terenie 
funkcjonuje mikrobioga-
zownia rolnicza o mocy 
44 kW.

– Od kilku lat myśleli-
śmy o biogazowni i o wyko-
rzystaniu gnojowicy, która 
w gospodarstwie rolnym 
jest problemem. Trzeba 
ją przechowywać przez  
5 miesięcy i tylko w niektó-
re dni można wylewać na 
pola. W tym gospodarstwie 
mamy ok. 200 krów mlecz-
nych i pod ten inwentarz 
dobraliśmy moc biogazow-
ni – mówi Wiktor Karol, 
Prezes OHZ w Kamieńcu 
Ząbkowickim. Dzięki temu 
cała gnojowica wytwarza-
na w tym gospodarstwie 
jest przetwarzana w mi-
krobiogazowni na ener-
gię elektryczną oraz ciepło. 
Wytworzona energia elek-
tryczna wykorzystywana 
jest na potrzeby gospodar-
stwa, natomiast nadwyżka 
sprzedawana jest do sieci 
po stawkach gwarantowa-
nych przez państwo. Cie-
pło powstające w mikro-
biogazowni ogrzewa halę 
udojową, a także pomiesz-
czenia socjalne. 

Tak jak w przypadku 
dużych instalacji, rów-
nież w wyniku pracy mi-
krobiogazowni powsta-
je masa pofermentacyjna, 

która korzystnie wpływa 
na strukturę gleby i z po-
wodzeniem może zastą-
pić nawozy mineralne, ob-
niżając tym samym koszty 
nawożenia.

Obserwowany w ostat-
nim czasie wzrost kosztów 
energii i nawozów powodu-
je, że coraz większa liczba 
rolników interesuje się bu-
dową mikrobiogazowni rol-
niczych. Wielkość instalacji 
należy zawsze dopasować 
do ilości substratu, jaki jest 
dostępny w gospodarstwie 
rolnym. Do zasilenia naj-
mniejszej instalacji wystar-
czające jest stado 100 krów 
albo 2000 tuczników. Dzię-
ki takiemu zagospodarowa-
niu odchodów zwierzęcych 
gospodarstwo rolne może 
stać się samowystarczalne 
energetycznie. 

Dodatkowymi argumen-
tami zachęcającymi do bu-
dowy mikrobiogazowni 
rolniczych są uproszczo-
ne procedury administra-
cyjne związane z budową 
oraz gwarancja przyłą-
czenia instalacji do sieci 
elektroenergetycznej.

Obecna sytuacja ge-
opolityczna i związany 
z nią wzrost kosztów ener-
gii oraz drożejące nawo-
zy to aktualnie największe 
problemy producentów rol-
nych. Doskonałym rozwią-
zaniem dla gospodarstw 
prowadzących produkcję 
zwierzęcą są biogazownie 
rolnicze, stanowiące sta-
bilne źródło energii elek-
trycznej, ciepła i nawozów. 
Oprócz korzyści ekono-
micznych należy mieć także 
na uwadze korzyści środo-
wiskowe, takie jak możli-
wość zagospodarowania 
odpadów powstających 
w rolnictwie oraz przemy-
śle rolno – spożywczym, 
ograniczenie emisji uciąż-
liwych odorów i gazów cie-
plarnianych, a także możli-
wość zastąpienia nawozów 
sztucznych masą pofer-
mentacyjną. Biogazownia 
rolnicza to również szereg 
niezwykle istotnych korzy-
ści społecznych. 

 � Biogazownia rolnicza w Chotyczach 

 �Mikrobiogazownia rolnicza w Starczowie 

gnojowicy na pole. Porów-
nując poferment do gnojo-
wicy można powiedzieć, że 
jest on bezzapachowy i nie 
jest uciążliwy dla okolicz-
nych mieszkańców.

Redukcja odorów powsta-
jących w wyniku produkcji 
zwierzęcej to najważniej-
sza korzyść dla mieszkań-
ców sąsiadujących z gospo-
darstwem, ale nie jedyna. 
Kolejną jest możliwość 
wykorzystywania ciepła po-
wstającego w biogazowni 
do ogrzewania budynków 
mieszkalnych. W pobliżu 
biogazowni w Chotyczach 
zlokalizowany jest budy-
nek, w którym mieszka  
45 osób. Blok był ogrze-
wany w tradycyjny sposób, 
czyli węglem kamiennym, 

jednak w 2019 r. wspól-
nota mieszkaniowa pod-
jęła decyzję o przyłączeniu 
bloku do ogrzewania z bio-
gazowni. Dzięki temu roz-
wiązaniu, mając na uwadze 
aktualne ceny węgla, wspól-
nota szacuje oszczędno-
ści na kwotę ok. 100 tys. zł  
rocznie.

Często zdarza się, że cie-
pło z biogazowni ogrze-
wa także budynki użytecz-
ności publicznej, takie jak 
szkoły czy kościoły. Moż-
liwość wykorzystania tań-
szego ciepła z biogazow-
ni przyciąga również do 
gmin kolejnych przedsię-
biorców. To z kolei skutku-
je powstawaniem nowych 
miejsc pracy, a także ge-
neruje spore dochody do 

budżetu gminy w postaci 
podatków.

– Powstanie tej biogazow-
ni spowodowało utworzenie 
kilku nowych miejsc pracy. 
Gminna społeczność lokal-
na ma też pośrednią korzyść 
z podatków, które biogazow-
nia płaci – rocznie jest to 
kwota ok. 200 tys. zł na po-
czet gminy – mówi Romu-
ald Kocęba, współwłaściciel 

biogazowni. Dzięki wpły-
wom z podatków, gmina 
może finansować inwesty-
cje potrzebne i przyjazne 
mieszkańcom.

 �Mikrobiogazownie rolnicze
Warto podkreślić, że bio-

gazownie rolnicze to dobre 
rozwiązanie również dla 
mniejszych gospodarstw. 
W ich przypadku odpa-
dy z produkcji zwierzęcej 
mogą być wykorzystywa-
ne do wytworzenia energii 
elektrycznej i ciepła w mi-
krobiogazowni rolniczej, 
czyli niewielkiej instala-
cji o mocy elektrycznej do 
50 kW.

Przykład takiej bio-
gazowni został przed-
stawiony w filmie 

„Mikrobiogazownie rolni-
cze sposobem na samowy-
starczalność energetyczną”, 
zrealizowanym w gospo-
darstwie rolnym należą-
cym do Ośrodka Hodow-
li Zarodowej w Kamieńcu 
Ząbkowickim. Gospodar-
stwo znajduje się w Star-
czowie – małej miejscowo-
ści położonej w powiecie 
ząbkowickim, w woje-
wództwie dolnośląskim.  
Od 2022 r. na jego terenie 
funkcjonuje mikrobioga-
zownia rolnicza o mocy 
44 kW.

– Od kilku lat myśleli-
śmy o biogazowni i o wyko-
rzystaniu gnojowicy, która 
w gospodarstwie rolnym 
jest problemem. Trzeba 
ją przechowywać przez  
5 miesięcy i tylko w niektó-
re dni można wylewać na 
pola. W tym gospodarstwie 
mamy ok. 200 krów mlecz-
nych i pod ten inwentarz 
dobraliśmy moc biogazow-
ni – mówi Wiktor Karol, 
Prezes OHZ w Kamieńcu 
Ząbkowickim. Dzięki temu 
cała gnojowica wytwarza-
na w tym gospodarstwie 
jest przetwarzana w mi-
krobiogazowni na ener-
gię elektryczną oraz ciepło. 
Wytworzona energia elek-
tryczna wykorzystywana 
jest na potrzeby gospodar-
stwa, natomiast nadwyżka 
sprzedawana jest do sieci 
po stawkach gwarantowa-
nych przez państwo. Cie-
pło powstające w mikro-
biogazowni ogrzewa halę 
udojową, a także pomiesz-
czenia socjalne. 

Tak, jak w przypadku 
dużych instalacji, rów-
nież w wyniku pracy mi-
krobiogazowni powsta-
je masa pofermentacyjna, 

która korzystnie wpływa 
na strukturę gleby i z po-
wodzeniem może zastą-
pić nawozy mineralne, ob-
niżając tym samym koszty 
nawożenia.

Obserwowany w ostat-
nim czasie wzrost kosztów 
energii i nawozów powodu-
je, że coraz większa liczba 
rolników interesuje się bu-
dową mikrobiogazowni rol-
niczych. Wielkość instalacji 
należy zawsze dopasować 
do ilości substratu, jaki jest 
dostępny w gospodarstwie 
rolnym. Do zasilenia naj-
mniejszej instalacji wystar-
czające jest stado 100 krów 
albo 2000 tuczników. Dzię-
ki takiemu zagospodarowa-
niu odchodów zwierzęcych 
gospodarstwo rolne może 
stać się samowystarczalne 
energetycznie. 

Dodatkowymi argumen-
tami zachęcającymi do bu-
dowy mikrobiogazowni 
rolniczych są uproszczo-
ne procedury administra-
cyjne związane z budową 
oraz gwarancja przyłą-
czenia instalacji do sieci 
elektroenergetycznej.

Obecna sytuacja ge-
opolityczna i związany 
z nią wzrost kosztów ener-
gii oraz drożejące nawo-
zy to aktualnie największe 
problemy producentów rol-
nych. Doskonałym rozwią-
zaniem dla gospodarstw 
prowadzących produkcję 
zwierzęcą są biogazownie 
rolnicze, stanowiące sta-
bilne źródło energii elek-
trycznej, ciepła i nawozów. 
Oprócz korzyści ekono-
micznych należy mieć także 
na uwadze korzyści środo-
wiskowe, takie jak możli-
wość zagospodarowania 
odpadów powstających 
w rolnictwie oraz prze-
myśle rolno-spożywczym, 
ograniczenie emisji uciąż-
liwych odorów i gazów cie-
plarnianych, a także możli-
wość zastąpienia nawozów 
sztucznych masą pofer-
mentacyjną. Biogazownia 
rolnicza to również szereg 
niezwykle istotnych korzy-
ści społecznych. 

 � Biogazownia rolnicza w Chotyczach 

 �Mikrobiogazownia rolnicza w Starczowie 
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Odmiany kukurydzy na kiszonkę 
polecane przez firmy

Odmiana jest jednym z czynników wpływających na 
powodzenie uprawy, dlatego już zawczasu powinniśmy 
zastanowić się nad wyborem najlepiej dopasowanej do 
potrzeb gospodarstwa. Prezentujemy aktualne rekomendacje 
firm w kierunku użytkowania na kiszonkę. 

W a r t y k u l e 
przedstawia-
my wybrane 
odmiany na 
nadchodzą-

cy sezon przeznaczone do 
uprawy na kiszonkę, pole-
cane przez wiodące w tym 
gatunku firmy hodowlano-
-nasienne. Przegląd usys-
tematyzowano zachowu-
jąc kolejność alfabetyczną 
nazw firm oraz wczesność 
odmian.

 � Farmsaat
Farmodena – odmiana 
w typie wczesnym (FAO 
220). Ziarno typu flint/dent. 
Silny wigor początkowy, 
średnie wymagania glebo-
we. Odmiana dobrze radzi 
sobie ze stresem powodo-
wanym suszą oraz gwałtow-
nymi wahaniami tempera-
tur w trakcie wschodów. 
Szybki rozwój początkowy 
i dobry stay green. Wysoki 
plon energii. Rośliny wy-
sokie. Liczba ziaren w rzę-
dzie 36. Liczba rzędów ziar-
na 18–20. MTZ 308–376 g.

Farmfire – odmia-
na w typie średniowcze-
snym (FAO 230). Ziarno 
typu flint/dent. Polecana 
na kiszonkę oraz biogaz 
z uwagi na wysoką kon-
centrację skrobi. Wysoka 
zdrowotność liści i łodyg. 
Bardzo dobry balans po-
między strawnością a plo-
nem suchej masy. Wymaga-
nia glebowe niskie. Tworzy 

wysokie rośliny, o nisko osa-
dzonych kolbach. Liczba 
rzędów ziarna 14. Wykształ-
ca 38 ziaren w rzędzie w kol-
bie. MTZ 220–322 g.

 � Limagrain
LG 31.245 (CCA) – miesza-
niec pojedynczy w typie śre-
dniowczesnym (FAO 240) 
na kiszonkę i ziarno. Od-
miana z programu LG Ani-
mal Nutrition. Specjalnie 
wyselekcjonowana dla po-
trzeb żywieniowych bydła 
mlecznego i opasowego. 
Wysoki potencjał plono-
wania na kiszonkę oraz 
wysoka strawność włókna 
DINAG – 53,4. Duży udział 
kolb (55%) w plonie ogól-
nym suchej masy. Dobry 
wigor początkowy i mocny 
efekt stay-green. Dostarcza 
bardzo dużą porcję energii 
pochodzącej zarówno ze 
strawnego włókna, jak rów-
nież z dobrze przyswajalnej 
skrobi, której udział w plo-
nie jest bardzo duży. Od-
miana sprawdza się w wa-
runkach chłodnej wiosny, 
rekomendowana do uprawy 
na terenie całego kraju, uni-
wersalna o wysokiej MTZ.

LG 31.280 (KR 2021) – 
FAO 260. Mieszaniec poje-
dynczy z grupy średniopóź-
nej. Bardzo wysoki, stabilny 
poziom plonowania. Duży 
udział kolb w plonie ogól-
nym, wysoka strawność 
włókna oraz bardzo wysoki 
i stabilny plon ogólny suchej 

masy na różnych stanowi-
skach glebowych. Dostarcza 
dużo energii ze skarmianej 
porcji kiszonki – bardzo wy-
dajna w procesie produkcji 
mleka. Polecana dla hodow-
ców, którzy podają dawki 
bazujące głównie na siano-
kiszonkach, a zawartość ku-
kurydzy jest w nich mniej-
sza lub równa 60%.

 �Oseva
Cefox (CCA) – mieszaniec 
trójliniowy w typie średniow-
czesnym (FAO 230), także na 
biogaz o wysokim potencja-
le plonotwórczym. Ziarno 
typu filnt/dent. Rośliny ma-
sywne, wysokie oraz bar-
dzo dobrze ulistnione. Silny 
wigor początkowy, dobra 
zdrowotność i odporność 
na wyleganie. Bardzo dobrze 
znosi wiosenne chłody oraz 
niedobory wilgoci w póź-
niejszym okresie wegetacji. 
Daje wysoki i stabilny plon 
o optymalnym składzie dla 
żywienia przeżuwaczy. Ide-
alna do uprawy na kiszonkę 
praktycznie na całym teryto-
rium Polski. Szybko schodzi 
z pola, można po niej zasiać 
pszenicę ozimą.

ZP 388 (CCA) – miesza-
niec dwuliniowy w typie 
średniopóźnym (FAO 
240/250; kiszonka/ziar-
no). Ziarno typu flint/dent. 
Rośliny wysokie i bardzo 
dobrze ulistnione z du-
żymi kolbami (16 rzędów 
ziaren). Strawność masy 

kiszonkowej i wartość pa-
szowa - wysokie. Reko-
mendowana do uprawy na 
całym kraju, na wczesne jak 
i późne siewy. Nadaje się na 
słabe gleby, cechuje się bar-
dzo dobrymi wschodami 
nawet w trudnych warun-
kach, wysoka tolerancja na 
suszę oraz bardzo dobra od-
porność na fuzarium.

 � Pioneer
P8240 (CCA) – mieszaniec 
w typie średniowczesnym 
(FAO 240–250) na kiszon-
kę, biogaz, bioetanol. Ziar-
no typu dent. Odmiana M3 
dająca kiszonkę o wysokiej 
zawartości skrobi, bardzo 
dobrze degradowanej w żwa-
czu. Charakteryzuje się do-
brym wzrostem początko-
wym i dobrą tolerancją na 
chłody. Polecana do uprawy 
na terenie całej Polski, na gle-
bach słabszych i lepszych.

P8255 (CCA) – miesza-
niec w typie średniowcze-
snym (FAO 230–240) na 
kiszonkę i ziarno. Ziarno 
typu dent. Odmiana o wy-
sokiej zawartości dobrze 
strawnej skrobi w kiszon-
ce i szybko dojrzewającym 
ziarnie. Toleruje niedobory 
wody, odporna na wylega-
nie. Rośliny są średnio wy-
sokie, mają mocne i zdrowe 
łodygi o wysokiej tolerancji 
na Fusarium, liście bardzo 
zdrowe i wysoce tolerancyj-
ne na żółtą plamistość kuku-
rydzy. Polecana do uprawy 
na wszystkich stanowiskach 
glebowych, w całym kraju.

 � Ragt
RGT Lacteaxx (CCA) – 
mieszaniec pojedynczy 

w typie śedniowczesnym 
(FAO 250). Ziarno typu 
flint/dent. Plon ogólny su-
chej masy bardzo wysoki. 
Rośliny wysokie o dobrej 
zdrowotności szczególnie 
łodygi i liści. Odmiana na-
dająca się na każdą glebę, 
w miarę dobrze znosi okresy 
suszy. Przydatna do uprawy 
w rejonach odpowiednich 
dla tej wczesności.

RGT Exxsposition (CCA) 
– mieszaniec pojedynczy 
w typie śedniopóźnym (FAO 
260). Ziarno typu dent. Od-
miana o wysokiej stabilno-
ści plonowania w każdych 
warunkach, dobrym wigo-
rze początkowym. Rośliny 
wysokie o długich i szero-
kich liściach i efekcie stay 
green. Kiszonka z tej od-
miany ma wysokie wartości 
energetyczne i dobrą straw-
ność. Wysoka tolerancja ro-
ślin na helmintosporiozę 
liści, głownię łodyg i kolb 
oraz fuzariozę kolb. Od-
miana przydatna do upra-
wy w rejonach odpowied-
nich dla tej wczesności.

 � Saatbau
Tipico (KR 2021) – FAO 
230-240. Odmiana wcze-
sna na kiszonkę z wyni-
kami plonowania suchej 
masy w dwuleciu ofi-
cjalnych badań (105% 
w 2018 r. i 113% w 2019 r.).  
W doświadczeniach PDO 
w 2020 i 2021 r. uzyska-
ła najwyższe plony suchej 
masy w grupie wczesnej, 
przewyższając plonowa-
niem większość odmian ki-
szonkowych z grup później-
szych. Tolerancja słabszych 
stanowisk oraz tolerancja 

na okresowe susze spra-
wiają, że odmiana ta może 
być uprawiana we wszyst-
kich regionach kraju.

Delft (CCA) – odmiana 
w typie środnowczesnym 
na kiszonkę i ziarno (FAO 
250). Wysoki potencjał plo-
nowania ziarna i bardzo 
wysokie plony suchej masy. 
Rośliny wysokie o szerokich 
liściach i wysokim udziale 
kolb i skrobi w zakiszanej 
masie – zapewniają dobrą 
energetyczność kiszon-
ki. Szybki, wczesny wigor 
i mocny efekt stay-green.

 �HR Smolice
SM Mieszko (KR 2021) 
– FAO 230. Mieszaniec 
trójliniowy charakteryzu-
je się bardzo dobrym wigo-
rem początkowym i dobrą 
zdrowotnością liści i kolb. 
Rośliny wysokie o śred-
niej wysokości osadzenia 
kolb, ziarno typu flint/dent.  
Rekomendowana do upra-
wy na wszystkich typach 
stanowisk; toleruje słabe 
gleby.

SM Perseus (KR 2021) 
– FAO 250. Mieszaniec 
trójliniowy kiszonkę oraz 
biogaz. Ma bardzo dobry 
wigor początkowy i od-
porność na choroby liści, 
łodyg i kolb. Ziarno typy 
filnt/dent. Rośliny bardzo 
wysokie o średnio/wyso-
ko zawieszonych kolbach. 
Radzi sobie w zmiennych 
warunkach glebowo kli-
matycznych, toleruje okre-
sowe niedobory wody, re-
komendowana do uprawy 
na terenie całego kraju na 
energetyczną.

Katarzyna Szulc

upraw w kraju. Dzięki bio-
paliwom przerób rzepaku 
daje dodatkowo ok. 2 mln 
ton pasz białkowych, które 
zarówno u nas, jak i w Eu-
ropie są w deficycie.

W kontekście możliwości 
wykorzystania pasz rzepa-
kowych w żywieniu bydła 
mięsnego, wypowiedział się 
Andrzej Łozicki z SGGW. 
Szczegółowo porównał 

m.in. skład poekstrakcyjnej 
śruty rzepakowej z innymi 
najczęściej stosowanymi 
źródłami białka paszowe-
go. Przedstawił też zale-
cenia dla poszczególnych 
grup bydła mięsnego w za-
leżności od wieku, kierunku 
prowadzonej hodowli oraz 
zasadności żywienia paszą 
rzepakową. Skład chemicz-
ny poekstrakcyjnej śruty 
rzepakowej wskazuje, że 
można ją z powodzeniem 

stosować, jako główne źró-
dło białka w żywieniu bydła 
mięsnego, przede wszyst-
kim opasowego.

– Biorąc pod uwagę jej 
skład aminokwasowy oraz 
stopień rozkładu w żwa-
czu, pasza ta podobnie jak 
makuch rzepakowy może 
być dobrym źródłem me-
tioniny, a w mniejszym li-
zyny. Zastosowanie w daw-
kach dla bydła opasowego 
większych ilości makuchu 

rzepakowego i związa-
ne z tym wyższe pobiera-
nie tłuszczu, może wpły-
nąć na poprawę wartości 
odżywczej mięsa, wreszcie 
może być czynnikiem re-
dukującym metanogenezę 
w żwaczu – mówił profe-
sor Łozicki.

Istotę stosowania kra-
jowej śruty rzepakowej, 
jako rodzimej alternaty-
wy dla śruty sojowej, wska-
zywał także Jan Krzysztof 

Ardanowski, były minister 
MRiRW, obecnie przewod-
niczący Rady ds. Rolnictwa 
i Obszarów Wiejskich przy 
Prezydencie RP. Odniósł się 
także do palących  kwestii 
wpływających na uprawę 
rzepaku, m.in. postępu prac 
UE nad strategią „Od pola 
do stołu” oraz propozycji 
ograniczeń stosowania bio-
paliw w kraju, które szczę-
śliwie dla branży rolnej nie 
zostały wprowadzone.

Współgospodarzami 
wydarzenia finansowa-
nego z Funduszu Promocji  
Roślin Oleistych był 
KPODR w Minikowie oraz 
Krajowe Zrzeszenie Pro-
ducentów Rzepaku i Ro-
ślin Białkowych; Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Henryk Kowalczyk 
objął je swoim patrona-
tem honorowym.

Katarzyna Szulc

Dokończenie ze str. 1
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Nawożenie w dobie rosnących cen
Wysokie ceny nawozów dostępnych obecnie na rynku 
zmuszają wielu producentów rolnych do ograniczenia ich 
stosowania, co może w znaczący sposób przyczynić się do 
obniżenia plonowania, względnie do pogorszenia parametrów 
jakościowych uzyskanych plonów. 

Obniżenie dawek 
nawozów po-
tasowych i fos-
forowych, sto-
s o w a n y c h 

przedsiewnie w uprawie 
zbóż ozimych i rzepaku, 
może prowadzić do obni-
żenia odporności roślin na 
niesprzyjające warunki po-
godowe, przede wszystkim 
niskie temperatury panu-
jące w okresie jesienno-
-zimowym. Sytuacja taka 
wyraźnie objawia się na 
glebach o niskiej zasob-
ności w przyswajalne formy 
tych składników pokarmo-
wych. W przypadku gleb 
o wysokiej i bardzo wy-
sokiej zasobności w przy-
swajalne formy fosforu 
i potasu w początkowym 
okresie ograniczenie na-
wożenia tymi makroskład-
nikami może nie wpłynąć 
w znaczący sposób na ob-
niżenie plonowania roślin. 
W związku z tym przy usta-
laniu dawek nawozów mi-
neralnych należy zawsze 
odnosić je nie tylko do po-
trzeb pokarmowych upra-
wianych roślin, ale również 
do aktualnej zasobności 

gleby w składniki pokar-
mowe. W sytuacji niewy-
starczającego przedsiewne-
go nawożenia fosforowego 
i potasowego w okresie 
wiosennym zalecane jest 
uzupełnienie całkowitej 
dawki tych makroskładni-
ków. Można to uzyskać za-
równo poprzez nawożenie 
doglebowe, jak i aplikację 
pozakorzeniową.

W okresie wiosennym 
pierwiastkiem niezbędnym 
do prawidłowego wzrostu 
i rozwoju roślin jest azot. Ze 
względu na wysokie ceny 
nawozów mineralnych pro-
ducenci rolni mogą ogra-
niczać dawki tego składni-
ka nawozowego. Sytuacja 
taka może przyczynić się do 
obniżenia uzyskanych plo-
nów, bowiem azot stanowi 
najbardziej plonotwórczy 
składnik pokarmowy. Stąd 
też przy ustalaniu wiosennej 
strategii nawożenia roślin 
należy zastosować wszyst-
kie możliwe mechanizmy 
zwiększające efektywność 
nawożenia azotowego. Na-
leży do nich miedzy inny-
mi podział dawek nawozów 
azotowych i aplikacja azotu 

w terminach największe-
go zapotrzebowania roślin 
na ten składnik pokarmo-
wy. Zwiększenie efektyw-
ności nawożenia azotowe-
go możliwe jest również 
poprzez optymalne zaopa-
trzenie roślin w składni-
ki pokarmowe poprawia-
jące metabolizm azotowy 
w roślinie, w tym między 
innymi w siarkę i magnez. 
Odpowiednie zaopatrze-
nie roślin w te dwa makro-
składniki może w znacz-
nym stopniu przyczynić 
się do efektywnego wyko-
rzystania azotu nawozo-
wego i zminimalizowania 
strat tego składnika nawo-
zowego, co będzie skutko-
wało poprawą opłacalności 
produkcji roślinnej. W sy-
tuacji wysokich cen nawo-
zów mineralnych dobrym 
rozwiązaniem jest również 
stosowanie nawożenia or-
ganicznego, które nie tylko 
przyczyni się do zwiększe-
nia zasobności gleb w skład-
niki pokarmowe, ale rów-
nież poprawi bilans materii 
organicznej w glebie.

Optymalne zaopatrzenie 
roślin w siarkę zwiększa 

wbudowywanie pobranego 
przez roślinę azotu w struk-
tury białkowe, ogranicza-
jąc jednocześnie nagroma-
dzenie niebiałkowych form 
azotu, w tym między inny-
mi azotanów (V), które ob-
niżają jakość produktów 
roślinnych. Stąd też rośli-
ny prawidłowo odżywione 
siarką tworzą pełnowar-
tościowe białko. Magnez 
również wpływa na popra-
wę metabolizmu azotowe-
go w roślinie, kontrolując 
pobieranie oraz efektyw-
ność przetwarzania azotu 
w białko.

Niedobór magnezu za-
kłóca dwie podstawowe 
funkcje fizjologiczne ro-
ślin związane z gospodar-
ką azotową, a mianowi-
cie pobieranie azotanów 
z gleby oraz przetwarza-
nie azotu w plon biomasy 
i syntezę białek w roślinie. 
W stanowiskach ubogich 
w azot oraz przy niższym 
poziomie nawożenia tym 
makroskładnikiem aplika-
cja magnezu, niezależnie  
od sposobu stosowania, 
uruchamia efektywny 
model pobierania azotu 
przez rośliny. Rośliny opty-
malnie odżywione magne-
zem są w stanie pobierać 
więcej azotu, który naj-
prawdopodobniej nie zo-
stałby pobrany w okresie 

wegetacji, a w rezultacie 
byłby stracony. W efekcie 
tego zastosowanie proste-
go rozwiązania technolo-
gicznego może zwiększyć 
efektywność plonotwór-
czą azotu.

Wczesnowiosenne na-
wożenie roślin uprawnych 
magnezem może również 
częściowo przełamać barie-
rę fizjologiczną związaną 
z działaniem niskich tem-
peratur panujących w okre-
sie zimowym, które zmniej-
szają szybkość pobierania 
magnezu, a w konsekwen-
cji ograniczają pobieranie 
fosforu i azotu, bowiem 
w systemie nawożenia ro-
ślin nawozami azotowymi 
w formie amonowej lub 

amidowej (mocznik) tempo 
wzrostu roślin zależy od 
stopnia odżywienia ma-
gnezem. Krytyczne zapo-
trzebowanie roślin upraw-
nych na magnez występuje 
w trzech okresach rozwo-
ju roślin ozimych, a mia-
nowicie w początkowych 
fazach rozwoju, w któ-
rych magnez współdzia-
ła z fosforem w budowa-
niu systemu korzeniowego 
roślin, w okresie wiosenne-
go ruszenia wegetacji oraz 
w okresie dojrzewania ro-
ślin. W przypadku roślin 
jarych istotne znaczenie 
przypisuje się fazie pierw-
szej i trzeciej.

dr hab. Marzena S. 
Brodowska, prof. uczelni

Reklama

SM PERSEUS
HEROS WŚRÓD 
ODMIAN KISZONKOWYCH!

• Bardzo wysoki i stabilny plon suchej masy   
–   105 % WZORCA   (206,5 dt/ha)

• Wysokie bogato ulistnione rośliny o bardzo dobrej strawności 

• Znakomita adaptacja do zmiennych warunków glebowo-klimatycznych 

• Bardzo dobry wczesny wigor 
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Na podstawie badań rejestrowych COBORU

 �W okresie wiosennym pierwiastkiem niezbędnym do 
prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin jest azot



Grudzień 2022 ( nr 186)Strona 8 Uprawa - Wiadomości Rolnicze Polska

Rekordowe plony  
kukurydzy w sezonie 2022 

Liga Mistrzów Plonowania to projekt współtworzony przez PROCAM oraz najlepszych 
producentów rolnych w Polsce. Firma PROCAM udziela fachowej wiedzy do wdrożenia 
kompleksowej technologii, zawierającej w sobie właściwy dobór odmiany i przedplonu, 
racjonalny system nawożenia i skuteczny program ochrony upraw. Połączenie wszystkich 
tych czynników o najlepszej jakości i wydajności zagwarantowało wysokie plony wielu 

gospodarstwom rolnym. Mimo trudnego sezonu w uprawie kukurydzy zostało ustanowionych 6 Rekordów 
wojewódzkich w klasie NAJWIĘKSZY PLON ZIARNA KUKURYDZY Z HEKTARA, w tym REKORD POLSKI oraz  
1 Rekord województwa w klasie NAJWIĘKSZY PLON OGÓLNY ŚWIEŻEJ MASY KUKURYDZY Z HEKTARA.

Rekord plonu kuku-
rydzy ziarnowej za 
rok 2022 w woje-
wództwie dolno-
śląskim stał się 

jednocześnie nowym Re-
kordem Polski. Ustanowił 
go pan Zdzisław Cwanek 
(Nowa Wieś Niemczańska, 
woj. dolnośląskie) z wyni-
kiem 19,792 t/ha przy wil-
gotności 14%, dzięki od-
mianie GLUMANDA. Na 
drugim miejscu uplasował 
się wynik 17,7 t/ha przy wil-
gotności 14%, od odmia-
ny CITADEL, który uzy-
skał pan Zbigniew Maślanka 
(Dziektarzew, woj. łódzkie). 

Trzecie miejsce należy do 
pana Huberta Opulskie-
go (Mąkolin Kolonia, woj. 
mazowieckie), który na od-
mianie TONIFI CS uzyskał 
plon 16,704 t/ha przy wil-
gotności ziarna 14%. Re-
kord plonu kukurydzy na 
kiszonkę to został on usta-
nowiony w województwie 
warmińsko-mazurskim na 
odmianie SM KURNAT, 
gdzie w gospodarstwie pani 
Emili Łaszkiewicz zebra-
no 52,76t/ha świeżej masy.

GLUMANDA FAO 280.  
Jest to typowa odmiana 
dentowa przeznaczona do 
użytkowania na ziarno. 

Wyróżniająca się bardzo 
wysokim potencjałem plo-
nowania, co zostało po-
twierdzone w m.in. w do-
świadczeniach COBORU 
w 2018–2019, jak również 
w produkcji. Odmiana wy-
daje duże plony ziarna o ni-
skiej wilgotności, na co ma 
wpływ budowa ziarnia-
ka i kolby. Rośliny o śred-
niej wysokości o sztyw-
nych łodygach odporne na 
wyleganie, wykształcające 
masywną i mocną zaziar-
nioną kolbę. Odmiana do-
brze radzi sobie w warun-
kach suszy, toleruje również 
słabsze stanowiska. 

CITADEL FAO 270. No-
wość w ofercie kukurydzy 
firmy PROCAM. Jest to mie-
szaniec pojedynczy typowy 
dent, który charakteryzuje 
się bardzo wysokim plonem 
ziarna w różnych warun-
kach glebowych i pogodo-
wych, zwłaszcza w warun-
kach suszy. Citadel należy do 
odmian z grupy WaterLock, 
które wykazały odporność 
na sytuacje krótko lub dłu-
goterminowego stresu suszy. 
Citadel posiada dobry wigor 
początkowy. Rośliny śred-
niej wysokości i nisko osa-
dzona kolba w połączeniu 
w wysoką zdrowotnością 

łodyg gwarantują najwyż-
szą odporność na wylega-
nie przed zbiorem. Citadel 
polecamy na gleby średnie 
i lekkie podatne na susze. 

TONIFI CS FAO 240. Ty-
powa odmiana na ziarno, 
o bardzo wysokim i stabil-
nym w latach potencjale plo-
nowania, w różnych warun-
kach, również na glebach 
słabszych i podatnych na 
suszę. Odmiana o szybkim 
tempie wzrostu. Wytwa-
rza rośliny średnio wysokie 
o znakomitej zdrowotno-
ści, szczególnie na fusarium 
i helmintosporium.  Tonifi 
CS zapewnia wysoki plon 
ziarna w typie mocnego flin-
ta, które idealnie sprawdza 
się w użytkowaniu na grys. 

SM KURANT FAO 250. 
Mieszaniec trójliniowy. Ty-
powa odmiana kiszonkowa, 

cechująca się bardzo wyso-
kim i stabilnym plonowaniem 
nawet w trudnych i mniej 
sprzyjających warunkach. 
Posiada bardzo dobry wigor 
początkowy i wysokie zdol-
ności adaptacyjne do różnych 
warunków gleb. Jest idealną 
odmianą dla wysokowydaj-
nych gospodarstw mlecz-
nych, ponieważ gwarantuje 
uzyskanie paszy o najwyż-
szej jakości, poprzez bardzo 
duży udział ziarna w masie 
ogólnej, wysoką zawartość 
skrobi oraz obniżoną war-
tość niestrawnych włókien 
celulozowych. Kuranta wy-
różnia również mocny Stay 
Green, dając dużą elastycz-
ność podczas zbioru.

Więcej szczegółów  
u Doradców PROCAM 

oraz na stronie  
www.procam.pl

Żółte zboża  
– dlaczego żółkną

Żółkniecie zbóż to częsty widok na polach. Przyczyn zmian 
zabarwienia liści może być wiele. Postawienie poprawnej 
diagnozy pozwoli lepiej przygotować się do wiosennych 
zabiegów agrotechnicznych, aby już na starcie poprawić 
kondycję plantacji zbożowej.

dr hab. Bogusława Jaśkiewicz,  
prof. IUNG-PIB w Puławach

Fitotoksyczność 
oznacza nieko-
rzystny wpływ 
substancji che-
micznych na 

uprawy. Objawem są de-
formacje roślin, zwijanie, 
karłowatość, żółknięcie ro-
ślin. Prowadzić to może 
do utraty części lub całych 
upraw. Żółknięcie roślin 
zbóż ozimych może być 
również spowodowane nie-
korzystnym działaniem po-
zostałości herbicydów je-
siennych, występujących 
placowo, zazwyczaj w la-
tach suchych. Herbicydy 
w warunkach suchej jesieni 

zalegają w glebie nierozło-
żone i uszkadzają rośliny. 
Objawy pojawiają się m.in. 
w postaci żółknących koń-
cówek starszych liści lub ich 
bielenia (zwłaszcza pod-
czas mrozu). 

Na plantacjach ozimin, 
zwłaszcza tych wcześnie 
sianych, widoczne są ob-
jawy żerowania ploniarki 
zbożówki. Występowaniu 
sprzyja ciepła i dość długa 
jesień z jaką mamy do czy-
nienia w tym roku. Samice 
składają 25–35 jaj na mło-
dych roślinach, nawet już 
w fazie szpilkowania. Larwa 
uszkadza liście sercowe 

młodych siewek zbóż. Aby 
ochrona plantacji przed że-
rowaniem larw była sku-
teczna, powinna nastąpić 
w momencie nalotu mu-
chówek na plantację. Póź-
niejsze zabiegi będą mniej 
efektywne. Żerowanie plo-
niarki w czasie wschodów 
pszenicy, pszenżyta i żyta 
może powodować straty 
plonu do 3% na każdy pro-
cent zniszczonych źdźbeł. 
Natomiast w jęczmieniu 
ogólne straty mogą sięgać 
10%. Szkody mogą wystę-
pować nieregularnie, pla-
cowo na całej powierzch-
ni plantacji.

Mszyce są nosiciela-
mi chorób wirusowych 
na zbożach. Przyczyną 

Reklama
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nasilania się chorób wiru-
sowych jest intensyfikacja 
produkcji zbóż, szczególnie 
ozimych, wczesne siewy je-
sienne, ciepłe i długie okre-
sy jesienne. Wirus namna-
ża się trwale w naczyniach 
i rozprzestrzenia się w całej 
roślinie, prowadząc do za-
hamowania wzrostu i za-
burzenia funkcji życiowych 
roślin. Plantacja charakte-
ryzuje się mozaikowato-
ścią, występują kępki roślin 
małych, żółtych i poskrę-
canych. Ważną cechą wi-
rusów zbóż jest różnorod-
ność ich wektorów, oprócz 
mszyc mogą być przenoszo-
ne przez skoczki i pierwot-
niaka Polymyxa graminis.

Największe zagrożenie 
powoduje wirus karłowa-
tości pszenicy przenoszo-
ny przez skoczka – zgło-
bika smużkowanego oraz 
wirus żółtej karłowatości 
jęczmienia, przenoszony 
przez mszyce. Charakte-
rystycznym objawem cho-
roby wirusowej są prze-
barwienia liści pszenicy 
na czerwono-pomarań-
czowo, jęczmienia na in-
tensywnie żółto, pszenżyta 
na żółto, żyta na rdzawo-
-brązowo, owsa na amaran-
towo-fioletowo. Przebar-
wienia najpierw pojawiają 
się na wierzchołkach liści 
i stopniowo obejmują całą 
blaszkę liściową.  Porażone 

rośliny występują na polu 
placowo lub ogniskowo. 

Jedyną metodą ochrony 
plantacji przed tym wiru-
sem jest zwalczanie mszyc, 
które zaczynają żerować na 
roślinach już w fazie dwóch 
liści. Mszyce najczęściej że-
rują na dolnych częściach 
liści. Do ich zwalczania na-
leży stosować insektycy-
dy. Objawy zawirusowa-
nia są widoczne dopiero 
na wiosnę.

Niski współczynnik pH 
gleby powoduje żółknie 
rośliny od dołu w wyniku 
utrudnionego pobierania 
składników pokarmowych 
z gleby, w przeciwieństwie 
do chwastów, które szybko 
odnajdują się w niekorzyst-
nych warunkach. W gle-
bach kwaśnych występuje 
zwykle niedobór przyswa-
jalnych form: P, K, Mg, S, 
Mo i B (zaś nadmiar Al, 
Mn i Fe), natomiast w al-
kalicznych niedobór: P, Mg, 
Mn i Fe, niekiedy także Cu 
i Zn. Poza tym w kwaśnych, 
zwykle bezstrukturalnych 
glebach, zachwiane są sto-
sunki powietrzno-wodne, 
co skutkuje gorszym wzro-
stem korzeni. 

Niedobór azotu obja-
wia się równomiernym żó-
łknięciem starszych liści od 
krawędzi, młode liście po-
zostają zielone. Żółknię-
cie uwidacznia się od fazy 

3.–4. liścia i utrzymuje się 
po intensywnych opadach. 

Przebarwienia liści star-
szych od czubków aż  
do całkowitego zżółknię-
cia, nerwy pozostają zie-
lone, a przez środek liścia  
biegnie zielony pas, tj.  
ob jaw nie dob or u 
magnezu.

Utrata chlorofilu i ne-
kroza (zamieranie tkanek) 
może być objawem braku 
mikroelementów. Liście 
stają się brązowe. W przy-
padku braku molibdenu 
w roślinie jest on przekie-
rowywany ze starszych liści 
do młodszych. Pozostałe 
mikroelementy, takie jak 
miedź, bor, mangan, cynk 
i żelazo gromadzone są 
i pozostają w starszych li-
ściach, a więc na niedobór 
cierpią liście młode. Po-
mocne przy ocenie stanu 
odżywienia roślin mikro-
elementami jest przepro-
wadzenie analizy che-
micznej gleby przez stacje 
chemiczno-rolnicze, które 
określą niską, średnią bądź 
wysoką zawartość mikro-
elementów w glebie.

Podeszwa płużna może 
także doprowadzić do żó-
łknięcia końcówek star-
szych liści zbóż. Nadmier-
nie ubity grunt, utrudnia 
podsiąkanie wody i do-
tlenienie korzeni roślin. 
W niesprzyjających wa-
runkach w górnej warstwie 
gleby będą zalegać związki 
chemiczne i nawozy, blo-
kowane przez nadmiernie 
ubitą warstwę gleby. 

Zbyt głęboki, a zwłasz-
cza gęsty siew, powo-
duje konkurencję roślin 
o wodę, światło i składni-
ki pokarmowe. 

Jeśli na górnej stronie liści 
występują widoczne podu-
szeczki grzyba, a między 
nimi rozjaśnienia (skutek 
braku chlorofilu) rośliny 
tworzą żółte place na planta-
cji, tzn. że występuje mącz-
niak prawdziwy.

 � Fot. 2. Uszkodzenia roślin spowodowane przez przez ploniarkę zbożową

 � Fot. 3. Żółknięcie roślin po oprysku
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na poziomie bardzo nie-
wielkich stężeń.

 � Podział najważniejszych 
mykotoksyn

Aflatoksyny są wytwa-
rzane przez grzyby z rodza-
ju Aspergillus (np. A. flavus, 
A. nomius i A. parasitum) 
w temperaturze 23–24°C 
i wilgotności 55–80%. Wy-
stępują głównie na źle prze-
chowywanych nieprzetwo-
rzonych produktach, takich 
jak: ziarniaki zbóż, w tym 
kukurydzy, suszone owoce 
czy orzechy. Jak do tej pory 
udało się zidentyfikować 
20 aflatoksyn, z których 
cztery (B1, B2, G1, G2) są 
szczególnie niebezpieczne, 
gdyż występują w produk-
tach spożywczych. Według 
FAO/WHO dopuszczal-
ne normy dla aflatoksy-
ny w żywności to stężenie  
30 mg/kg, natomiast w pa-
szach to 75 mg/kg. Aflatok-
syny są odporne na działa-
nie wysokiej temperatury, 
natomiast są wrażliwe na 
działanie światła. Najbar-
dziej wrażliwe zwierzęta na 
działanie aflatoksyn to: świ-
nie, konie, drób, ryby, psy, 
koty oraz myszy i szczury. 
Aflatoksyny są najbardziej 
kancerogennymi związka-
mi wytwarzanymi przez or-
ganizmy żywe na świecie, 
ponadto mogą wykazywać 
działanie immunosupresyj-
ne (głównie AFB1), muta-
genne, teratogenne, hepato-
toksyczne i nefrotoksyczne. 

Ochratoksyny są wy-
twarzane przez grzyby 
z rodzaju Penicillium (np.  
P. verrucosu i P. cyclopium) 
oraz z rodzaju Aspergillus 
(np. A. niger, A. ochraceus, 
A. pseudolegans i A. scle- 
rotiorum). Optymalna 
temperatura dla rozwoju 
tych grzybów to 12–37°C 
przy wilgotności co naj-
mniej 17%. W takich wa-
runkach produkowana jest 
najczęściej ochratoksyna 
A (OTA), ponadto mogą 
pojawić się również ochra-
toksyny B (OTB) i C (OTC). 
Mykotoksyny te powstają 
podczas nieodpowiedniego 

magazynowania i przecho-
wywania (zbyt duża wilgot-
ność i wysoka temperatura), 
głównie ziarna zbóż (w tym 
kukurydzy i gryki), ryżu, 
nasion fasoli, soi, ciecie-
rzycy oraz suszonych owo-
ców. Najbardziej wrażliwy 
na działanie ochratoksyny 
jest drób oraz trzoda chlew-
na. Zawartość ochratoksyn 
na poziomie 5–20 mg/kg  
paszy powoduje wystą-
pienie redukcji masy ciała 
trzody. Według rozporzą-
dzenia Komisji Europej-
skiej (WE) dopuszczalne 
normy dla ochratoksyny 
A w zbożach to stężenie na 
poziomie 5 µg/kg. Długo-
trwałe przyjmowanie więk-
szych dawek ochratoksyny 
A, prowadzi do działania 
mutagennego, teratogen-
nego, hepatotoksycznego 
i nefrotoksycznego oraz do 
wystąpienia immunosupre-
sji. Niestety ochratoksyny 
kumulują się bardzo do-
brze w mięsie i produktach 
pochodzenia zwierzęcego, 
a nawet w winie, przez co 
stwarzają zagrożenie dla 
konsumentów. Przyjmowa-
nie z pokarmem tego rodza-
ju mykotoksyn, prowadzi 
u ludzi do rozwoju nefro-
patii ochratoksynowej, co 
w konsekwencji doprowa-
dza do rozwoju nowotworu 
układu moczowego.

Trichoteceny są to 
mykotoksyny produ-
kowane przez grzyby 
z rodzaju Fusarium (np.  
F. culmorum, F. grami- 
nearum, F. sporotrichoides, 
F. poae, F. equiseti). Opty-
malne warunki do rozwo-
ju tych grzybów to tempe-
ratura 8–25°C i wilgotność 
20%. Do trichotecenów za-
liczamy 200 różnych tok-
syn, jednak najważniejsze 
z punktu widzenia prze-
chowalnictwa to: deoksyni-
walenol (DON), niwalenol 
(NIV), toksyna T2 oraz tok-
syna HT2. Wszystkie z nich 
występują na zbożach kło-
sowych, w kukurydzy i jej 
przetworach. Trichotece-
ny są szczególnie toksycz-
ne dla trzody chlewnej, dro-
biu, koni, bydła oraz psów 
i kotów. 

Deoksyniwalenol lub ina-
czej womityna (DON) oraz 
niwalenol (NIV), powodują 
utratę łaknienia, a następ-
nie wymioty i biegunkę. 
Jednym z typowych obja-
wów zatrucia u bydła jest 
zmniejszenie produkcji 
mleka. Długotrwałe przyj-
mowanie tych mykotok-
syn prowadzi do wystąpie-
nia immunosupresji. Przy 
dłuższym przyjmowaniu 
dużych ilości DON, mogą 
pojawić się krwotoki w na-
rządach wewnętrznych, np. 
żołądku, jelitach, płucach 
czy nerkach. Natomiast 
ostre zatrucie prowadzi 
do zatrzymania krążenia 
i w ostateczności do śmier-
ci. Według rozporządze-
nia Komisji (WE) dopusz-
czalne zawartości DON 
w ziarnie zbóż kłosowych 
nie powinny przekraczać  
1250 μg/kg, a w ziarnie ku-
kurydzy 1750 μg/kg.

Mykotoksyna T2 i HT2 
– zatrucie tymi dwoma 
mykotoksynami objawia 
się zmniejszonym przyj-
mowaniem paszy (utratą 
masy ciała), bólami brzu-
cha, zapaleniem żołąd-
ka (u przeżuwaczy mogą 
powodować powstawa-
nie wrzodów w przedżo-
łądkach) i krwawieniem 
z przewodu pokarmowego. 
Ponadto wysokie stężenie 
tych mykotoksyn w paszy, 
wywołuje niepłodność, po-
ronienia oraz mumifika-
cję płodów. Przypuszcza 
się również, że mykotok-
syny te wykazują działanie 
immunosupresyjne.

Fumonizyny są to myko-
toksyny wytwarzane przez 
grzyby z rodzaju Fusarium 
(np. F. moniliforme, F. dla-
mini, F. anthophilum, F. na-
piforme, F. proliferatum,  

F. nyganai, F. verticillioides) 
i Alternaria (np. A. alterna-
ta). Do rozwoju tych grzy-
bów na roślinach potrzebna 
jest temperatura powyżej 
20°C i duża wilgotność po-
wietrza, utrzymująca się 
przez okres co najmniej  
48 godz. Obecnie znanych 
jest 12 fumonizyn, które zo-
stały podzielone na grupy 
A, B, C i P. Najczęściej wy-
krywa się fumonizynę B1, 
w ziarnie kukurydzy i ryżu 
oraz w ich przetworach, po-
nadto może występować 
w ziarnach prosa i sorga. 
Mykotoksyna ta jest bar-
dzo groźna dla koni. We-
dług rozporządzenia Ko-
misji (WE) dopuszczalna 
zawartość fumonizyny B1 
w ziarnie kukurydzy nie 
powinna przekraczać 4000 
μg/kg. Dłuższe podawanie 
paszy skażonej fumonizy-
ną B1 na poziomie powyżej 
50 mg/kg, może przyczynić 
się do rozwoju leukoence-
falomalacji (wieloognisko-
wej martwicy istoty białej 
mózgu), co w konsekwencji 
prowadzi do upadków zwie-
rząt. Zawartość 250 mg/kg 
u trzody chlewnej powodu-
je obrzęk płuc i mózgu, co 
również może być bezpo-
średnią przyczyną upad-
ków tych zwierząt. Fumo-
nizyna B1 u wszystkich 
gatunków zwierząt i czło-
wieka wykazuje działanie 
hepatotoksyczne, nefro-
toksyczne, neurotoksycz-
ne i immunosupresyjne. 
Ponadto długotrwałe spo-
żywanie pokarmu skażo-
nego fumonizyną B1 może 
być przyczyną raka przeły-
ku u człowieka.

Moniliformina (MON) 
jest mykotoksyną wy-
twarzaną przez grzy-
by z rodzaju Fusarium  

(np. F. avenaceum, F. sub-
glutinans, F. proliferatum, 
F. culmorum, F. sporotri-
choides, F. poae). Toksynę 
tę wyodrębniono między 
innymi w ziarnie pszeni-
cy, owsa, kukurydzy, żyta 
i pszenżyta. Już niewielkie 
ilości tej toksyny mogą in-
dukować wystąpienie cho-
roby Keshan (niedokrwie-
nie mięśnia sercowego), 
która atakuje głównie mię-
sień sercowy, prowadząc 
do niewydolności krąże-
nia, zaburzeń rytmu serca 
i upośledzenia jego kur-
czliwości oraz zakrzepów 
wewnątrz jam serca po-
wodujących zatory. Mo-
niliformina jest szczegól-
nie toksyczna dla drobiu, 
powodując zaburzenia roz-
woju, brak koordynacji mię-
śniowej, przyśpieszenie od-
dechu, śpiączkę, a nawet 
śmierć. Dawka śmiertelna 
dla jednodniowych piskląt 
wynosi 5,4 mg, a dla gryzo-
ni 25–29 mg/kg masy ciała.

Patulina wytwarzana jest 
przez grzyby z rodzaju Peni-
cillium (np. P. griseofulvum) 
i Aspergillus (np. A. cla-
vatus, A. espnsum, A. ter-
reus). Występuje głównie 
na źle przechowywanych 
jabłkach, gruszkach, wi-
śniach, winogronach oraz 
w ich przetworach. Ponad-
to może być wykrywana 
w płatkach zbożowych. Pa-
tulina wywołuje u zwierząt 
i ludzi zatrucia o przebie-
gu głównie przewlekłym. 
Długotrwałe przyjmowa-
nie patuliny z pokarmem 
może wykazywać działa-
nie kancerogenne, terato-
genne i immunosupresyj-
ne. Dużą wrażliwością na 
działanie tej mykotoksyny 
odznacza się bydło, drób, 
króliki i koty.

Zearalenon (ZEN) lub 
toksyna F-2 jest to myko-
toksyna wytwarzana głow-
nie przez grzyby z rodzaju 
Fusarium (np. F. culmorum, 
F. crokwellense, F. equiseti, 
F. graminearum). Optymal-
na temperatura do ich roz-
woju to 20–25°C oraz wil-
gotność 15–17%. Grzyby 
z rodzaju Fusarium naj-
częściej infekują jeszcze 
na polu ziarno kukury-
dzy, owsa, pszenicy, seza-
mu, ryżu oraz nasiona soi. 
Ponadto w sprzyjających 
warunkach mogą pojawić 
się w magazynach w źle 
zabezpieczonym ziarnie.  
Według rozporządzenia 
Komisji (WE) dopuszczalne 
zawartości ZEN w ziarnie 
zbóż kłosowych nie powin-
ny przekraczać 100 μg/kg,  
a w ziarnie kukurydzy  
350 μg/kg. Najbardziej 
wrażliwa na działanie ze-
aralenonu jest trzoda 
chlewna oraz drób, a po-
nadto przeżuwacze. ZEN 
wykazuje działanie estro-
genne, co w praktyce ozna-
cza bardzo silny wpływ na 
zaburzenia rozrodczości 
zwierząt i ludzi. Działanie 
zearalenonu jest nawet 
kilka razy silniejsze niż 
w przypadku naturalne-
go estrogenu. Objawy za-
trucia ZEA (obrzęk narzą-
dów rodnych, poronienia, 
mumifikacje płodów, bez-
mleczność) są obserwowa-
ne u macior po spożyciu 
paszy zawierającej zaledwie 
6 mg/kg. U macior skarmia-
nych paszą z zawartością  
ZEA 100 mg/kg paszy, wy-
stępuje bezpłodność. Na-
tomiast u samców, któ-
rym podawano paszę 
z dużą zawartością ZEN, 
stwierdzono występowa-
nie tzw. zespołu feminizacji 

 � Jęczmien porażony przez 
Fusarium

 �Okrywa nasienna porażo-
na przez Fusarium

 � Ziarno kukurydzy porażo-
ne przez Fusarium

 � Kukurydza porażona przez 
Fusarium

Mykotoksyny w magazynowanym 
materiale w przechowalnictwie
Dokończenie ze str. 1
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Reklama

powinniśmy wykonać, gdy 
porażonych jest: 
– 70% roślin pszenicy ozi-
mej w fazie krzewienia 
(BBCH 21–29);

– 25–35% roślin jęczmie-
nia ozimego.
Od momentu zbioru 

kukurydzy rejestrujemy 
bardziej intensywne nalo-
ty mszyc zbożowych oraz 
mszycy czeremchowo-zbo-
żowej. Intensywne żerowa-
nie tych agrofagów wpływa 
na pogorszenie się kon-
dycji zbóż oraz może być 
bezpośrednim wektorem 
dla wielu niebezpiecznych 
chorób, w tym najbardziej 

znanej – wirusa żółtej kar-
łowatości jęczmienia, czyli 
BYDV (barley yellow dwarf 
virus). Długa i dość wilgot-
na jesień jest idealną pogo-
dą dla rozwoju ślimaków. 
Co prawda zdecydowanie 
bardziej wolą one żerować 
na rzepaku ozimym, jed-
nakże w zbożach również 
można je spotkać. Miej-
scami pojawia się również 
ploniarka zbożowa. Na za-
atakowanych plantacjach 
widoczne będą pożółknię-
te liście sercowe, gdzie też 
możemy znaleźć 2–3-mm 
białą larwę. Na ten moment 
brak jest zarejestrowanych 
preparatów do walki z tym 
szkodnikiem. Z uwagi na 

występujące u nas długie 
okresy jesienne, z roku na 
rok stanowi ona coraz po-
ważniejszy problem. 

Przed nami grudzień, przy 
braku okrywy śnieżnej to 
idealny czas, aby dokonać 
ostatecznej lustracji ozi-
min przed zatrzymaniem 
wegetacji. Powinniśmy po-
liczyć jaką mamy obsadę 
roślin, a także ocenić fazę 
rozwojową – głównie cho-
dzi tutaj o ilość rozkrzewień. 
Taka dokładna wiedza po-
służy nam do zaplanowa-
nia wiosennych zabiegów, 
bo pamiętajmy – niektóre 
oziminy można dokrzewić 
również w następnym roku.

Tomasz Szymański

Dokończenie ze str. 3

 � Pszenżyto z zasiewów wrześniowych

oraz przerost gruczołu 
mlekowego.

 � Zapobieganie powstawaniu 
i rozwojowi mykotoksyn oraz 
metody zaradcze

W tym przypadku nie-
zwykle istotna jest profi-
laktyka, zmierzająca do 
wykluczenia bądź zmini-
malizowania możliwości 
powstawania mykotok-
syn w ziarnach czy pro-
duktach żywnościowych 
i paszach, dzięki ograni-
czeniu występowania grzy-
bów patogennych. Jednym 
ze sposobów na uniknię-
cie zatrucia mykotoksy-
nami, jest zapobieganie 
rozwojowi grzybów pato-
genicznych już na roślinach 
podczas wegetacji polowej 
(stosowanie skutecznych 
zapraw nasiennych oraz 
fungicydów nalistnych po-
łączonych z odpowiednią 
agrotechniką). Drugim spo-
sobem jest szybkie wykry-
cie, a następnie eliminacja 
skażonych produktów (na-
siona, ziarno, owoce itp.), 
tak aby do magazynów tra-
fił tylko zdrowy materiał 
przechowalniczy. 

Niestety, punktem kry-
tycznym może być, jak się 
okazuje, sam proces ma-
gazynowania i przecho-
wywania produktów rol-
no-spożywczych. W tym 
przypadku istotne jest za-
pewnienie odpowiedniego 
środowiska (temperatury 
i wilgotności przez częstą 
wentylację) do przecho-
wywania np. ziarna zbóż. 
Ziarno, które zawiera 
14% wilgotności, można 
bezpiecznie przechowy-
wać w temperaturze 5°C 
nawet do 3 lat. Pamiętaj-
my, że każdorazowy wzrost 
temperatury i wilgotności, 
sprzyja rozwojowi grzybów 
patogenicznych, które dzię-
ki temu mogą wytwarzać 
szkodliwe mykotoksyny.

Ponadto występowanie 
mykotoksyn na produktach 
zbożowych można ogra-
niczyć jeszcze w inny spo-
sób, a mianowicie przez 
zastosowanie syntetycz-
nych związków chemicz-
nych, zwanych binderami 
mykotoksyn, które powo-
dują dezaktywację niektó-
rych toksyn. Alternatywną 
metodą może być również 

zastosowanie naturalnych 
mikroorganizmów czy en-
zymów, które przeprowa-
dzają detoksykację my-
kotoksyn. Pamiętajmy 
jednak, że nie ma jedne-
go uniwersalnego binde-
ra, który wiązałby wszyst-
kie mykotoksyny. Dlatego 
konieczne jest stosowanie 
różnych metod wzajemnie 
się uzupełniających. 

Ze względu na nieko-
rzystne oddziaływanie 
mykotoksyn na zdrowie 
człowieka, wprowadzone 
zostały akty prawne w po-
staci rozporządzenia. Ak-
tualnym aktem prawnym 
obowiązującym w Polsce 
w zakresie zanieczysz-
czenia środków spożyw-
czych, w tym zanieczysz-
czenia roślin uprawnych 
oraz ziarna zbóż jest roz-
porządzenie Komisji (WE) 
NR 1126/2007 z dnia  
28 września 2007 r., zmie-
niające rozporządze-
nie (WE) nr 1881/2006, 
ustalające najwyższe do-
puszczalne poziomy nie-
których zanieczyszczeń 
mykotoksynami w środ-
kach spożywczych.
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Nowoczesne rozsiewacze nawozów 
Najważniejszymi cechami nowoczesnych rozsiewaczy nawozów są: wysoka precyzja 
i wydajność. Przy obecnie wysokich cenach nawozów, precyzja ma jeszcze bardziej 
kluczowe znaczenie, by wysiewać tam, gdzie jest to potrzebne, w optymalnej dawce. 
Możliwości nowoczesnych rozsiewaczy są coraz większe i w większym stopniu wyręczają 
operatora w nadzorowaniu pracy rozsiewacza. 

 � System ważenia – automa-
tyczna regulacja dawki

Producenci rozsiewa-
czy oferują kontrolę wagi 
nawozu podczas pracy. 
Porównywana jest auto-
matycznie żądana i rze-
czywista dawka rozsiewu. 
Rozpoznawane są odchyle-
nia np. w wyniku różnego 
spływu niejednolitych na-
wozów mineralnych, przy 
czym rozsiewacz automa-
tycznie, elektrycznie zmie-
nia nastawy zasuw dozu-
jących. Rozsiewane ilości 
nawozu są dokładnie doku-
mentowane w celu stworze-
nia bilansu składników od-
żywczych odnoszącego się 
do pola. Dzięki temu syste-
mowi nie trzeba przepro-
wadzać żadnych kalibra-
cji rozsiewacza, wystarczy 
wpisać zadaną dawkę roz-
siewu i pracować.

 � Dawkowanie w zależności  
od zapotrzebowania roślin

By ograniczyć koszty na-
wozu i równocześnie dbać 
o środowisko, trzeba ogra-
niczyć ilość dawki nawozu 
na hektar. By nie zmniejszać 
dawki dla całego pola, nale-
ży regulować ilość rozsie-
wu nie na całym polu, ale 
indywidualnie na poszcze-
gólnych powierzchniach 
częściowych. Odbywa się 
to dzięki tzw. procedurom 
offline lub online. W pro-
cedurze online rozsiewacz 
nawozu jest połączony 
z czujnikiem, który znaj-
duje się albo na przednim 
układzie hydraulicznym, 
albo na dachu ciągnika. 
Ten czujnik podczas roz-
siewu analizuje zapotrze-
bowanie rośliny na nawóz 
i odpowiednio dopasowuje 
ilość rozsiewu. W procedu-
rze offline przed rozpoczę-
ciem pracy w systemie za-
rządzania gospodarstwem, 
na podstawie różnych pa-
rametrów, takich jak np. 
karty plonów, karty gleb, 
bazy wiedzy itp., tworzone 
są karty aplikacyjne. Są one 
następnie przekazywane do 

terminala. Ilość rozsiewu 
dzięki dokładnemu okre-
śleniu pozycji przez GPS 
dopasowuje się dokładnie 
do obszaru częściowego. 
W ten sposób można nie 
tylko dopasować ilość roz-
siewu w rozsiewaczu na 
całej szerokości roboczej, 
lecz też możliwe jest np. 
rozsiewanie innej ilości 
po lewej i prawej stronie 
rozsiewacza. Dane rozsie-
wu można archiwizować 
i np. przesyłać do oprogra-
mowania zarządzającego 
gospodarstwem.

 � Prawidłowy rozdział  
poprzeczny 

Poprzeczny równomier-
ny rozsiew nawozu jest bar-
dzo ważny, w tym przypad-
ku firma Amazone posiada 
dobre systemy kontrolują-
ce ten aspekt rozsiewu. Sys-
tem AgrusTwin, za jego po-
mocą można kontrolować 
cały obszar rozsiewu po 
prawej i lewej stronie dzięki 
14 czujnikom radarowym. 
W przypadku odchyleń od 
rozdziału poprzecznego 
korekty są wprowadzane 
automatycznie przez do-
pasowanie elektrycznego 
systemu dozowania. Może 
odbywać się to indywidu-
alnie po każdej ze stron, 
dzięki czemu rozdział po-
przeczny będzie idealnie 
dopasowany. W przypad-
ku bardzo wietrznych loka-
lizacji Amazone proponuje 

uzupełnienie systemu Ar-
gusTwin o WindControl. 
System WindControl za-
pewnia ciągłe monitorowa-
nie i kompensację wpływu 
wiatru na kształt strumie-
nia rozsiewanego materia-
łu dzięki czujnikowi wiatru. 
Czujnik wiatru zamonto-
wany na maszynie reje-
struje zarówno prędkość 
wiatru, jak i jego kierunek. 
Na podstawie tych danych 
w połączeniu z informacja-
mi od systemu ArgusTwin, 
komputer maszyny określa 
wartości nastawcze syste-
mu dozowania i prędkość 
obrotową tarcz rozsiewają-
cych. W ten sposób wpływ 
wiatru jest kompensowany 
automatycznie, przez co za-
pewniony jest optymalny 
rozdział poprzeczny.

 � Kontrola rozsiewu na  
uwrociach i granicach pola

Wzdłuż rowów, rzek, je-
zior i cieków wodnych obo-
wiązują strefy buforowe 
o szerokości 5 m, w których 
zakazuje się stosowania na-
wozów mineralnych. Stąd 
nowoczesne rozsiewacze 
są wyposażone w systemy 
umożliwiające graniczny 
siew nawozów. Równocze-
śnie systemy wspomaga-
ją pracę na „klinach” pola 
i „poprzeczniakach”. Firma 
Amazone oferuje automa-
tyczne przełączanie sekcji 
szerokości za pomocą sys-
temu GPS-Switch. Sekcji 

może być aż 128, wyłą-
czają się i włączają za po-
mocą krzywej rozsiewu. 
Krzywa rozsiewu w stre-
fach zewnętrznych nie koń-
czy się na wysokości tarcz 
rozsiewających, ale w tych 
miejscach nawóz jest wy-
rzucany do przodu. Pole-
ga to na tym, że gdy dojeż-
dżamy do uwrocia na polu 
najpierw są wyłączane ze-
wnętrzne sekcje szerokości, 
a następnie wewnętrzne za 
rozsiewaczem. Natomiast 
po ukończeniu manewru 
uwrocia, najpierw są włą-
czane sekcje zewnętrzne, 
a potem wewnętrzne. Na 
polu, gdzie występują tzw. 
kliny, sekcje szerokości au-
tomatycznie się wyłączają 
w zależności od kształtu 
granicy pola. Dzięki temu 
systemowi można zaosz-
czędzić 5–10% nawozu, co 
przy dużych powierzch-
niach może być bardzo 
znaczącą oszczędnością. 
Należy również podkre-
ślić, że plon przy granicach 
pola będzie bardziej rów-
nomierny oraz nie wystąpi 
zjawisko przenawożenia, co 
sprzyja późniejszemu wy-
leganiu łanu lub wypale-
niu plonu.

 � Kontrola rozdziału  
poprzecznego

Dla bardziej wymaga-
jących, producenci ofe-
rują mobilne stanowiska 
kontrolne, dzięki którym 

można w prosty sposób 
sprawdzić rozdział po-
przeczny bezpośrednio 
na polu. Amazone oferu-
je stanowisko składają-
ce się z 16 mat, maty są 
lekkie i niewielkich roz-
miarów, by mogła je prze-
nieść jedna osoba. Maty te 
są rozkładane na ścieżce 
technologicznej i w okre-
ślonych miejscach mię-
dzy ścieżkami. Następnie 
nawóz rozsiewany jest na 
powierzchni testowej, po 
czym wystarczy sfotogra-
fować maty smartfonem. 
Jeżeli rozdział poprzecz-
ny okaże się nieprawidło-
wy, aplikacja zasugeruje 
operatorowi inne ustawie-
nie rozsiewacza. Amazone 
w swojej aplikacji oferuje 
również funkcję EeasyMix, 
dzięki której można wyszu-
kać optymalne ustawienia 
dla różnych mieszanek na-
wozów. Aplikacja posiada 
wartości nastawcze dla da-
nego modelu rozsiewacza, 
po wybraniu odpowied-
nich można wysłać bez-
pośrednio do rozsiewacza 
przez Bluetooth, a rozsie-
wacz ustawi się automa-
tycznie. Tego typu aplika-
cja jest bardzo pomocna dla 
rolników, ponieważ przy 
różnorodnej gamie nawo-
zów dużo łatwiej ustawić 
rozsiewacz optymalnie.

 � System delikatnego wysiewu
Firma Kverneland ofe-

ruje w swoich rozsiewa-
czach unikalny kształt tar-
czy, dzięki czemu nawóz 
delikatnie przyśpiesza i za 
pomocą siły odśrodkowej 
doprowadzany jest do pręd-
kości tarczy zanim dotrze 
do łopatki. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu nawóz nie jest 

uszkadzany, nie kruszy się 
i nie jest wytwarzany pył. 
Rozkład nawozu jest rów-
nież bardziej równomier-
ny, ponieważ nie jest za-
kłócany przez uszkodzone 
granule nawozu. W wielu 
rozsiewaczach producenci 
stosują system centralne-
go spadku na tarcze, dzię-
ki czemu nawóz dociera 
na łopatkę zawsze w tym 
samym punkcie. Pochylenie 
rozsiewacza nie ma wpły-
wu na punkt wejścia i wyj-
ścia granuli z łopatki

 � Podsumowanie
Technologia rozsiewaczy 

nawozów jest na wysokim 
poziomie. Największą za-
letą wysokiego poziomu 
technologii tych maszyn 
jest precyzyjne nawoże-
nie w odpowiedniej ilo-
ści w każdym fragmencie 
pola, dostosowane do wy-
magań danej rośliny. Dzięki 
temu można uzyskać więk-
sze plony, zadbać o środo-
wisko oraz zaoszczędzić 
sporo drogocennego na-
wozu. Dodatkowo najwięk-
sze modele rozsiewaczy 
pozwalają na spore wydaj-
ności, co sprzyja krótszym 
zabiegom oraz oszczęd-
ności na paliwie, co przy 
coraz wyższych cenach 
jest bardzo ważne. Oczy-
wiście maszyny tak zaawan-
sowane mają swoją cenę.  
Jednak jak przy każdych 
inwestycjach należy wziąć 
pod uwagę wiele czynni-
ków i dokładnie je rozwa-
żyć. Wysoka cena zakupu 
maszyny może zrekom-
pensować dużo większe  
korzyści w porówna-
niu z maszynami mniej 
zaawansowanymi.

mgr inż. Michał Ośko

 �Najważniejszymi cechami nowoczesnych rozsiewaczy 
nawozów są wysoka precyzja i wydajność
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na zapotrzebowaniu roślin 
bez odniesienia się do zaso-
bów ziemi. Podstawą pra-
widłowego ustalenia po-
trzeb nawozowych roślin 
jest znajomość zasobności 
gleby oraz jej przestrzennej 
zmienności w skali pola. 
Ustalenie dawek nawozów 
zgodne z faktycznym zapo-
trzebowaniem roślin umoż-
liwia cykliczne wykonywa-
nie analiz gleby. 

Warto też pamiętać, że 
na potrzeby nawozowe ma 
wpływ nie tylko ogólna za-
wartość składników w gle-
bie, ale także ich dostęp-
ność, która zależy od składu 
mechanicznego gleby, 
wilgotności, odczynu, 

temperatury, zawartości 
materii organicznej. Warto-
ści te można oszacować wy-
korzystując narzędzia i me-
tody dostępne w koncepcji 
rolnictwa precyzyjnego. 

 � Skanowanie elektromagne-
tyczne gleby

Jedną z bezinwazyjnych 
metod wykorzystywanych 
do identyfikacji zmienności 
glebowej pola jest pomiar 
przewodności elektrycznej 
EC (ang. Electrical Conduc-
tivity). Przewodność elek-
tryczna gleby nazywana 
również konduktywnością 
gleby jest zdolnością ma-
teriału do przewodzenia 
prądu elektrycznego. Wiel-
kość ta jest silnie skorelo-
wana ze zwięzłością gleby, 

która w dużym stopniu 
zależy od składu granulo-
metrycznego gleby (uziar-
nienia) jak również po-
jemności sorpcyjnej gleby, 
pośrednio wpływającej na 
jej żyzność. Ponadto prze-
wodnictwo elektryczne 
jest skorelowane z takimi 
składnikami, jak: zawar-
tość składników odżyw-
czych, zasolenie, pojem-
ność, polowa pojemność 
gleby (stan gleby, w którym 
z większych porów glebo-
wych odsączyła się woda, 
a jej miejsce zajmuje po-
wietrze), punkt trwałego 
więdnięcia roślin (wilgot-
ność gleby, przy której po-
jawiają się oznaki trwałego 
więdnięcia roślin), pojem-
ność wymiany kationów 

(kationowa pojemność wy-
mienna), itd.

W celu oceny właściwo-
ści gleby z wykorzystaniem 
oceny przewodności elek-
trycznej EC wykorzystuje 
się urządzenia zwane kon-
duktometrami. Dzięki tym 
urządzeniom można doko-
nywać pomiaru ciągłego. 
Podczas pomiarów konduk-
tometr jest ciągnięty za cią-
gnikiem rolniczym, samo-
chodem terenowym bądź 
quadem. Pomiar jest wy-
konywany automatycznie, 
a pozyskane dane wraz ze 
współrzędnymi przesyłane 
są do rejestratora danych.

W badaniach gleby wy-
korzystuje się również me-
todę elektromagnetyczną, 
w której skaner indukuje 

pierwotne pole elektroma-
gnetyczne modyfikowane 
przez właściwości gleby 
(przewodnictwo, zmiany 
w jej strukturze, uwilgot-
nienie) w wyniku czego po-
wstaje wtórne pole elektro-
magnetyczne. Urządzenie 
rejestruje wielkość pola 
wtórnego, a oprogramo-
wanie zapisuje i interpre-
tuje uzyskane wyniki, wy-
świetlając je na terminalu 
operatora.

Skanowanie elektroma-
gnetyczne pola, jak i skan 
z wykorzystaniem oceny 
przewodności elektrycznej, 
umożliwia pozyskanie róż-
nych danych wyjściowych. 
Możliwe jest np. sporządze-
nie mapy zawartości ma-
terii organicznej (bardzo 

ważne dane, szczególnie 
dla rolnictwa „węglowe-
go”), jak i mapy pojemno-
ści wodnej (strefy ryzyka 
suszowego). 

Mapy przewodności gleby 
są podstawową informacją 
dla zróżnicowania dawek 
nawozów: N, P, K, Mg, wy-
znaczania stref operacyjnych 
zabiegów w rolnictwie pre-
cyzyjnym, optymalizacji po-
boru próbek glebowych dla 
wykonywania oznaczeń za-
sobności gleby w składniki 
pokarmowe. Dane ze ska-
nowania gleby wykorzystu-
je się także do rozmieszcze-
nia czujników wilgotności 
i temperatury gleby w ob-
rębie danej uprawy. 

Technologie badania właściwości gleby 
na potrzeby precyzyjnego rolnictwa
Dokończenie ze str. 1

Czujnik NIR w rozrzutnikach Pichon  
Samson Group, do której należy marka Pichon, opracowała 
pierwszy czujnik NIR (bliskiej podczerwieni) do pomiaru 
poziomu suchej masy i zawartości NPK w stałych nawozach 
organicznych (obornik, kompost itp.) w czasie rzeczywistym,  
co zostało docenione przez jury targów SIMA 2022.

Początkowy projekt 
prowadzony przez 
Samson Group, 
INRAE i Photon 
Lines, miał na celu 

opracowanie zintegrowa-
nego systemu spektrosko-
pii do ilościowego oznacza-
nia składników odżywczych 
zawartych w oborniku. Ten 
multidyscyplinarny projekt 

połączył doświadczenia 
i mocne strony każdej ze 
stron:
– INRAE pomógł zbu-

dować bazę danych  
z 500 produktów eko-
logicznych zebranych 
od różnych zwierząt 
gospodarskich;

– Photon Lines opracowa-
ła czujnik;

– Samson Group określiła 
ograniczenia operacyjne 
i zainstalowała czujnik na 
maszynie.
Opti-Sensor jest wbu-

dowany w panel boczny 
rozsiewacza. Wykorzy-
stuje spektroskopię w bli-
skiej podczerwieni, metodę 
o udokumentowanym do-
świadczeniu w rolnictwie, 

zwłaszcza w odniesieniu do 
czujników NIR stosowanych 
w gnojowicy. Próbki pobie-
rane są na bieżąco. Wyni-
ki są porównywane z bazą 
danych EPSOLYS i poma-
gają określić zawartość su-
chej masy i azotu amonowe-
go oraz węgla, fosforanów 
i potasu w oborniku. Ekran 
w kabinie pokazuje pomiar 
w czasie rzeczywistym.

Obornik jest wysoce 
niejednorodny, co unie-
możliwiało, jak dotąd, za-
gwarantowanie równo-
miernego rozrzucania. 

Ilościowa analiza składni-
ków pokarmowych docelo-
wo umożliwi kontrolowanie 

rozprzestrzeniania się 
jednego ze składników 
zgodnie z potrzebami.  
Dzięki Opti-Sensoro-
wi operator będzie mógł 
w pełni wykorzystać nawo-
zy organiczne. Zapobiegnie 
przedawkowaniu lub nie-
dostatecznemu dawkowa-
niu dzięki kontrolowanej 
ilości rozrzutu na każdym 
hektarze. Ta innowacja ob-
niży koszty nawozów mi-
neralnych, zmniejszając 
wpływ operacji rozsiewa-
nia na środowisko.

Karol Wieteska

Dokończenie na str. 14

Radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszystkiego
najlepszego w Nowym Roku

życzy KRUKOWIAK
KRUKOWIAK KRUKOWIAK

Dział sprzedaży krajowej tel. 54 252 27 27

Reklama
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Zaprezentowane na AGRO SHOW (cz. II)

Opryskiwacz KUHN Lexis 
3800. Nowy opryskiwacz 
Lexis został wyposażony 
w większy zbiornik o po-
jemności 3800 l, nowe koła, 
nową pompę PM 400 Duo 
i nowe szersze belki z moż-
liwością zastosowania sys-
temu Boom Assist Extre-
me. Nowe niskociśnieniowe 
koła VF cechuje duża ela-
styczność, co ma wpływ 
na większą powierzchnię 
styku z glebą, a tym samym 
mniejsze ugniatanie gleby 
w ścieżkach technologicz-
nych. Wszystkie opryski-
wacze KUHN od 4 kwarta-
łu 2022 roku są wyposażone 
w koła VF. Lexis 3800 posia-
da europejską homologację 
dla prędkości 40 km/h. 

Opryskiwacz LEXIS 
3800 zostanie wyposażo-
ny w znane belki alumi-
niowe MEA2 18 do 24 m 
oraz nową belkę 27–30 m. 
Każda z belek wyposażona 
w zawieszenie Equilibra bę-
dzie mogła być wyposażo-
na w opcji w system Boom 
Assist Extremme utrzymy-
wania belki w stałej odległo-
ści od roślin lub podłoża. 
Boom Assist Extremme dla 
opryskiwaczy z systemem 
ISOBUS do regulacji auto-
matycznej wysokości belki, 
zmiennej geometrii oraz po-
zycji belki na uwrociach. Ta 
opcja była dotychczas do-
stępna wyłącznie w mode-
lach METRIS 2. Opryski-
wacz zostanie wprowadzony 
do produkcji na początku 
2023 roku.

Należąca do Lemkena 
firma Steketee wprowadzi-
ła do swoich pielników opcję 
montażu dodatkowej kame-
ry, dzięki której praca ma 
być jeszcze dokładniejsza. 

Dzięki trybowi Combi 
Cam, generowany jest na-
łożony obraz z obu kamer. 
W rezultacie system wy-
korzystuje dwa razy więcej 
informacji wizualnych, co 

zapewnia jeszcze dokład-
niejsze wykrywanie rzędów 
i oferuje ogromne korzyści, 
zwłaszcza w przypadku nie-
jednorodnych, niejednoli-
tych upraw. Jest to zauwa-
żalna ulga dla kierowców, 
ponieważ ręczne przełącza-
nie między dwiema kame-
rami nie jest już konieczne. 
Oczywiście nadal można 
wybrać tylko jedną kame-
rę z dobrym widokiem, na 
przykład, jeśli druga kame-
ra znajduje się poza grani-
cą pola. Alternatywnie tryb 
AutoSwitch Cam można ak-
tywować za pomocą usta-
wień. W tym trybie maszyna 
jest sterowana automatycz-
nie przez kamerę, która od-
biera najlepszy obraz. Sys-
tem przełącza się, gdy tylko 
jakość obrazu spadnie po-
niżej ustawionego progu. 
Zapewnia to precyzyjne 
prowadzenie rzędów. Obie 
funkcje są również dostęp-
ne dla istniejących pielni-
ków Lemken Steketee po ak-
tualizacji oprogramowania.

Kosiarki bijakowe serii 
Mamut 860 Twin o dużej 
szerokości roboczej od 8,00 
do 8,60 m z innowacyjnym 
układem hydraulicznego 
sterowania całą maszyną, 
służą do mulczowania po-
zostałości roślinnych oraz 
ściernisk po kukurydzy, zbo-
żach, słoneczniku, a także 
nieużytków. Dzięki zasto-
sowaniu wyjątkowo wytrzy-
małej konstrukcji oraz wy-
sokogatunkowej stali S 700 
odpornej na ścieranie, ma-
szyna może być wykorzy-
stywana do pracy w bar-
dzo trudnych warunkach. 
Mamut 860 Twin wspoł-
pracuje z kosiarką czoło-
wą Mamut 250, 280 oraz 
Mamut 300. Trzysegmen-
towa budowa maszyny  
1 + 2 zapewnia idealny roz-
kład masy. Wykorzystany 
w kosiarce wał bijakowy ma 
średnicę 203 mm. Osadzony 

w dwurzędowych łożyskach 
baryłkowych wał bijakowy 
został tak skonstruowany, 
aby maksymalnie podnieść 
wydajność koszenia przy mi-
nimalnej ilości przejazdów. 
Układ bijaków zapewnia in-
tensywne rozdrabnianie ma-
teriału oraz przyspieszają 
proces jego schnięcia i roz-
kładu. Zamiast wału kopiu-
jącego, istnieje możliwość 
zastosowania kół kopiu-
jących z zakresem obrotu 
360°. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu, nie ma koniecz-
ności unoszenia maszyny 
podczas nawrotów lub co-
fania. Na oszczędność czasu 
i komfort pracy z maszy-
ną wpływa funkcja samo-
oczyszczenia wału kopiu-
jącego za pomocą bijaków. 
Zaleca się stosowanie zesta-
wu kosiarek z ciągnikiem 
o minimalnej mocy 215 KM.

Samojezdny opryski-
wacz Krukowiak Her-
kules III generacji. Wraz 
z nową generacją samojezd-
nych opryskiwaczy Her-
kules, firma Krukowiak 
wchodzi na zupełnie nowy 
poziom, który dotychczas 
nie był dostępny w samo-
jezdnych opryskiwaczach 
tego producenta. Maszyny 
będą dostępne ze standar-
dowym prześwitem 1,5 m  
oraz w wersji regulowanej 
do 1,8 m i będą wyposażane 
w 225-konne, 6-cylindrowe 
silniki produkcji Caterpil-
lara. Ponadto opryskiwacz 
wyposażony jest w zbiornik 
o pojemności 4 tys. l, szero-
kość belek roboczych będzie 
osiągać maksymalnie 30 m, 
a pompy hydrauliczne o wy-
datku do 400 l/min, powin-
ny zapewnić sprawną pracę. 
Nowy Herkules będzie po-
siadał większą kabinę, ofe-
rując tym samym wyższy 
komfort pracy operatora, 
który od teraz będzie miał 
do dyspozycji fotel zinte-
growany z podłokietnikiem, 

z poziomu którego można 
obsługiwać najważniej-
sze funkcje opryskiwacza. 
O komfort pracy ma za-
dbać także nowe zawiesze-
nie pneumatyczne. Ważne 
zmiany dotyczą także ukła-
du jezdnego, gdzie znajdzie-
my precyzyjniej działają-
cy hydrostat umożliwiający 
płynną regulację prędkości 
jazdy za pomocą dżojstika. 
Dopełnieniem w tym za-
kresie jest hydrauliczny sys-
tem regulujący rozstaw kół 
nawet w czasie jazdy.

Valtra ciągniki serii 
A – dysponuje mocą od 75 
do 135 KM. Wszystkie sie-
dem modeli serii A jest do-
stępnych z łatwą w obsłudze 
przekładnią mechaniczną 
GL. Nasze najbardziej po-
pularne modele o mocy 105 
i 115 KM są również dostęp-
ne z czterostopniową, elek-
tronicznie sterowaną prze-
kładnią Powershift HiTech 4.  
Wszystkie ciągniki serii A są 
wyposażone w renomowa-
ną przekładnię nawrotną 
Powershuttle, obejmującą 
zintegrowany hamulec ręcz-
ny. Trzycylindrowe modele 
A75-A95 dostępne są z prze-
kładnią Powershift z modelu 
HiTech 2. Pozwala to na bar-
dziej efektywną pracę w polu 
i umożliwia transport dro-
gowy przy niższych prędko-
ściach obrotowych silnika. 
Modele HiTech 2 posiadają 
przekładnię z 24 zakresami 
do przodu i 24 do tyłu. Do-
datkowo wszystkie modele 
serii A mogą być wyposa-
żone w reduktor (Creeper), 
który obniża najniższą pręd-
kość do około 100 metrów 
na godzinę.

Chrono 708-8R firmy 
Maschio Gaspardo to siew-
nik punktowy z 8 sekcjami 
w rozstawie 75 cm w wersji 
ciąganej. Maszyna skonstru-
owana jest do punktowe-
go siewu nasion z prędko-
ścią roboczą przekraczającą  

17 km/h. Sekcja robocza za-
montowana jest do ramy na 
równoległoboku wykona-
nym ze stopu metali w wersji 
ciężkiej HD z pneumatycz-
nym dociskiem do podłoża 
uzyskującym nacisk nawet 
300 kg. Podpiera się ona 
na szerokich (115 mm) gu-
mowych kołach o średnicy  
400 mm z możliwością do-
pasowywania się do pod-
łoża. Za otwarcie szczeliny 
nasiennej odpowiada para 
talerzy o średnicy 420 mm, 
przed którą może znajdo-
wać się krój żeliwny oraz 
gwiazdy czyszczące. Pomi-
mo zamontowania na sekcji 
zbiorników na nasiona o po-
jemności 60 l oraz zbiorni-
ków na mikrogranulat 16 l, 
cała sekcja jest niska, bo-
wiem posiada wysokość za-
ładunkową 115 cm. 

Dystrybutory Chrono to 
serce całej maszyny. Po od-
padnięciu nasiona od tar-
czy od razu uzyskuje ono 
pionowy kierunek spada-
nia bez wibracji spowo-
dowanych odbijaniem się 
o ścianki kanału wylotowe-
go. System pneumatycznej 
dystrybucji zasysa nasio-
no od razu i transportu-
je ze stałą prędkością na 

całej drodze spadania. Po 
przedostaniu się nasiona 
w szczelinę nasienną jest 
ono dociskane przez samo-
oczyszczające się koło gu-
mowe, a następnie szczeli-
na zamykana jest przez koła 
w kształcie litery V. 

Siewnik Chrono 708 po-
siada zbiornik nawozo-
wy wykonany z tworzywa 
sztucznego o pojemno-
ści nominalnej 1600 l, re-
dlice nawozowe dwuta-
lerzowe oraz elektryczny 
mikrogranulator. Sterowa-
nie maszyny odbywa się 
w standardzie ISOBUS, 
tarcze wysiewające oraz 
nawożenie napędzane są 
przez bezszczotkowe silni-
ki elektryczne, co pozwala 
na automatyczne zmienne 
dawkowanie przy zastoso-
waniu sygnału GPS. Siew-
nik Chrono 708 jest hydrau-
licznie składany na czas 
transportu. Na uwagę rów-
nież zasługuje belka zacze-
powa maszyny, która po-
siada kąt roboczy podczas 
nawrotów aż 270°, co po-
zwala na bardzo szybkie 
nawroty w celu uzyskania 
maksymalnej wydajności. 

Opr. Karol Wieteska
Anna Arabska 

 � Próby glebowe na potrzeby 
rolnictwa precyzyjnego

Charakterystyczną me-
todą stosowaną w rolnic-
twie precyzyjnym, ma-
jącą na celu poznanie 

właściwości gleby, a szcze-
gólnie poznanie zasob-
ności gleby w składniki 
pokarmowe, są próby gle-
bowe. Dotychczas strefy 
pobrania prób najczęściej 
były określane na regular-
nej siatce, przy czym strefa 

nie powinna być większa 
niż 4 hektary. W koncep-
cji rolnictwa precyzyjne-
go badania wykonuje się 
w strefach określonych 
na podstawie opisanego 
wyżej skanowania gleby. 
Do wyznaczania stref 

poboru prób glebowych 
wykorzystuje się również 
mapy plonu. Pobranie 
próbek gleby odbywa się 
najczęściej z głębokości 
25–30 cm. Wszystko reje-
strowane jest przez kom-
puter sprzężony z GPS. 

Próbki badane są w okrę-
gowej stacji chemiczno-
-rolniczej, która oznacza 
w nich wielkości pożąda-
nych składników. Na pod-
stawie pozyskanych wyni-
ków badań powstają mapy 
zasobności w składniki 

pokarmowe. W dalszej ko-
lejności mapy te są prze-
twarzane na mapy aplika-
cji nawozów wysiewanych 
w zmiennych dawkach. 

dr inż. Jacek Skudlarski
SGGW w Warszawie

Dokończenie ze str. 13

 � Samojezdny opryskiwacz Krukowiak Herkules III generacji

 � LEMKEN Steketee EC Ridger
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SAMSON osiąga dobre wyniki finansowe 
Firmie SAMSON GROUP A/S udało się w trudnym okresie bez-
piecznie przeprowadzić spółki grupy, które produkują i dystrybu-
ują marki maszyn SAMSON i PICHON, przez kolejny rok gospodar-
czy. Postępy na kluczowych rynkach eksportowych oraz przejęcie 
GØMA A/S znacząco wzmocniły pozycję rynkową Grupy. 

Sprzedaż netto SAM-
SON GROUP A/S 
w roku obrotowym 
2021–2022 wynio-
sła 1095 mln DKK, 

w porównaniu z 745 mln 
DKK w roku poprzednim, 
co oznacza wzrost o 46%. 
Kapitał własny Grupy 
wzrósł z 206,1 mln DKK 
do 282,4 mln DKK.

Klienci nadal okazują 
nam ogromne zaufanie, 
z czego jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni i dumni. Pozytyw-
ny rozwój, który obserwuje-
my, przynosi korzyści zarów-
no klientom końcowym na 
naszym rodzimym rynku, 
jak i naszej konkurencyjności 
wobec nowych klientów na 
rynkach europejskich, gdzie 
jesteśmy silni dzięki mar-
kom SAMSON i PICHON. 

Synergie, które udało nam 
się zrealizować na poziomie 
Grupy dzięki przejęciu PI-
CHON i GØMA, spełniły 
nasze oczekiwania – zazna-
czył zadowolony z wyniku 
prezes SAMSON GROUP 
A/S, Lars Henriksen.

Wraz z ostatnim przeję-
ciem firmy GØMA A/S we 
wrześniu 2021 r., SAMSON 
GROUP A/S skonsolidowa-
ła własną spółkę handlo-
wą Samson Agrolize A/S, 
która teraz wraz z Samson 
Agrolize AB jest odpowie-
dzialna za dystrybucję i ser-
wis SAMSON i PICHON 
w Danii i Szwecji. Produkty 
Grupy są sprzedawane i ser-
wisowane na innych ryn-
kach eksportowych przez 
dużą i wyspecjalizowaną 
sieć dealerską.

Rok finansowy 2021–
2022 upłynął dla SAMSON 
GROUP A/S pod znakiem 
trudnych warunków ryn-
kowych w Europie. Łańcu-
chy dostaw od podwyko-
nawców znalazły się pod 
ogromną presją zarów-
no pod względem cen, jak 
i dostaw, dlatego też wcze-
śnie zdecydowaliśmy się na 
znaczne zwiększenie zapa-
sów. Obok dużej przejrzy-
stości kosztów materiało-
wych pozwoliło nam to na 
utrzymanie bardzo atrak-
cyjnych terminów dostaw 
praktycznie całego nasze-
go portfolio produktów. To 
dało nam przewagę konku-
rencyjną na naszych głów-
nych rynkach i oczekujemy, 
że będzie to kontynuowane 
w nadchodzącym okresie 

– powiedział prezes Chri-
stian Junker.

Lars Henriksen dodaje: We 
wszystkich krajach UE agen-
da klimatyczna ma bardzo 
duże znaczenie. W UE kła-
dzie się coraz większy nacisk 
na wykorzystanie składni-
ków odżywczych w nawo-
zach naturalnych i istnieje 
silna polityczna wola wspie-
rania przekształcania metod 
stosowania nawozów natu-
ralnych w celu zapewnienia 
najlepszych rozwiązań tech-
nicznych dla rolników. W tym 
kontekście kompleksowa ofer-
ta wozów asenizacyjnych 
firmy SAMSON GROUP 
jest bardzo ciekawym roz-
wiązaniem, zwłaszcza dla 
większych ferm zwierzęcych.

W związku z tym SAM-
SON GROUP ma powody 
do optymizmu. Po wpro-
wadzeniu ekonomicznych 
systemów motywacyj-
nych, w większości krajów 
UE w najbliższej przyszło-
ści zostaną wprowadzone 

zaostrzone i bezpośrednie 
cele klimatyczne dla rol-
nictwa – systemy, które są 
dobrze znane i od wielu lat 
wdrażane w Danii, a SAM-
SON GROUP może zaofe-
rować produkty, które po-
mogą sprostać wyzwaniom.

 � SAMSON GROUP A/S 
Od momentu powstania 

w 1943 r. główną działalno-
ścią SAMSON GROUP jest 
rozwój, produkcja i sprzedaż 
maszyn i urządzeń do przyja-
znego dla środowiska stoso-
wania nawozów naturalnych.

Głównymi produktami 
są wozy asenizacyjne wraz 
z towarzyszącymi im wy-
sięgnikami i narzędziami do 
strącania, jak również roz-
rzutniki obornika – produk-
ty, które mają na celu przy-
czynienie się do równowagi 
zrównoważonego rolnictwa, 
uwzględniającego zarówno 
środowisko jak i ludzi.

SAMSON GROUP A/S 
składa się obecnie ze spółek 

produkcyjnych SAMSON 
AGRO A/S (Dania), SAM-
SON AGRO SASU (Fran-
cja) i SAMSON AGRO 
Sp. z o.o. (Polska) oraz 
spółek handlowych Sam-
son Agrolize A/S (Dania) 
i Samson Agrolize AB 
(Szwecja), które zajmują 
się sprzedażą i serwisem 
marek Grupy odpowied-
nio w Danii i Szwecji.

SAMSON GROUP 
w roku finansowym 2021–
2022 zatrudniał średnio 623 
pracowników, z czego 331 
w Viborgu, 206 we Francji, 
77 w Polsce i 9 w Szwecji.

W styczniu 2019 r. SAM-
SON GROUP A/S przeję-
ła działalność francusko-
-polskiej firmy PICHON 
Industries, której komple-
mentarna oferta produk-
towa uczyniła SAMSON 
GROUP A/S największym 
w Europie producentem 
wozów asenizacyjnych. 

Źródło: Samson Group

Reklama

+48 660 562 008 | handel@pichon.pl 
www.samson-agro.com

Samson Agro sp. z o.o. 
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WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ SWOJEJ MASZYNY

Obniżenie spalania
ZWIĘKSZENIE MOCY

Nowy program zostaje przygotowany w sposób indywidualny do 
danej maszyny na podstawie oryginalnego i ponownie zapisany 
w jednostce sterującej.

Ponowna diagnostyka i pomiar mocy, jazda próbna i wystawie-
nie karty gwarancyjnej z parametrami maszyny.

Jak przebiega ADAPTACJA MOCY?

Technicy firmy Agroecopower przyjeżdżają do klienta, uzgadniają 
z nim jego wymagania i oczekiwania wedle możliwości maszyny. 

Pomiar mocy i kopia zapasowa pierwotnego oprogramowania, 
na potrzeby ewentualnej adaptacji jednostki do oryginalnych 
ustawień.

OKREŚLENIE WYMAGAŃ KLIENTA

DIAGNOSTYKA

ZAPISANIE NOWEGO OPROGRAMOWANIA

POMIAR MOCY I PRZEKAZANIE


 +48 722 700 537
 bok@agroecopower.pl
 www.agroecopower.pl

Zmniejszenie obciązenia jednostki
Optymalizacja charakterystyki parametrów wtryskiwania, 
stosunku powietrza i paliwa, długości i czasu wtrysku, 
ciśnienia i ilości paliwa
Wzrost mocy o 5-30%, a momentu obrotowego o 5-25%
Lepsza charakterystyka pracy momentu 
obrotowego silnika
5-18% spadku zużycia paliwa

CO SIĘ ZMIENI w pracy silnika? 
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Reklama

Tuning – czyste oszczędności
Dzięki modyfikacji oprogramowania silników wysokoprężnych stosowanych 
w ciągnikach i maszynach rolniczych, możliwe jest zwiększenie momentu obrotowego, 
a tym samym mocy nawet o 20–25%. Stąd też coraz więcej rolników decyduje się na 
chiptuning silnika. Taką usługę oferuje powstała w Czechach spółka Agroecopower, 
która działa również w Polsce. 

Dzięki modyfika-
cji oprogramowa-
nia (tzw. chiptu-
ning) centralnej 
jednostki tzw.  

ECU (Engine Control Unit), 
która jest sercem silników 
z elektronicznie sterowa-
nym układem zasilania 
paliwem, można uzyskać 
wyższą moc jednostki 
napędowej oraz większy 
moment obrotowy. Jest 
to możliwe dlatego, że 

producenci silników oferu-
ją pewien zapas możliwości 
energetycznych silnika (od 
20% w starszych modelach 
do 10–15% w nowszych 
generacjach motorów), 
który można modyfiko-
wać. Zapas ten wynika 
z faktu, że fabryczne pa-
rametry oprogramowania 
jednostki sterującej ECU 
nie są ustawione na mak-
symalne możliwości silni-
ka. Silniki produkowane są 

seryjnie i producent musi 
się liczyć z wykorzystaniem 
jednostki napędowej w róż-
nych warunkach. Dlatego 
z ekonomicznego punktu 
widzenia nie jest możliwe 
jakiekolwiek indywidualne 
ustawienie dla konkretne-
go rynku i państwa.

– Zwiększenie mocy danej 
maszyny rolniczej nigdy nie 
może przekroczyć tej barie-
ry bezpieczeństwa, którą 
na danej jednostce wyzna-
czył producent. Dzięki wie-
dzy, jaką posiadamy oraz 
wieloletniemu doświadcze-
niu, możemy w pełni pro-
fesjonalnie zmieniać cha-
rakterystykę pracy silnika, 
posuwając się w przedzia-
le bezpieczeństwa zosta-
wionym przez producen-
ta – mówi Robert Pacer 
z Agroecopower.

Trzeba pamiętać, że na 
spalanie ciągnika składa 
się naprawdę wiele zmien-
nych. Warunki glebowe, at-
mosferyczne, agregowane 
z ciągnikiem maszyny czy 
(czasem przede wszystkim) 
sposób pracy operatora  
– te wszystkie czynniki wpły-
wają na ostateczną wartość 
spalania, jaką uzyskamy.

– Jeżeli warunki pracy zo-
staną zachowane, a opera-
tor zastosuje się do instruk-
cji naszego technika i wie, 
w jakich parametrach cią-
gnik po optymalizacji ma 
najlepsze spalanie przy jak 
największym wykorzysta-
niu mocy i jeśli te pozycje 
zostaną w większym stop-
niu dotrzymane i z góry ma-
szyna nie miała już więk-
szego naddatku mocy, to 
możemy liczyć na spadek 

zużycia paliwa od 10% do 
18%, zwykle od 2 l/h do 
nawet 5–6 l/h. Oczywiście, 
im cięższe prace polowe, 
tym większe można wyge-
nerować oszczędności, np. 
podbijając bieg wyżej i ob-
niżając obroty, ponieważ 
maszyna dysponuje odpo-
wiednim zapasem mocy 
i momentu obrotowego. Im 
mocniejszy jest ciągnik, tym 
oszczędności będą większe  
– dodaje Robert Pacer. 

Oszczędności na pali-
wie to jedno, ale dla wielu 
użytkowników duże zna-
czenie ma również to, że 
ciągnikiem można praco-
wać szybciej z posiadany-
mi wcześniej maszynami, 
a przy okazji sporo zaosz-
czędzić, kupując słabszy 
ciągnik i podnosząc jego 
moc. 

– Kupując swojego pierw-
szego New Hollanda T5.100 
od razu wyszedłem z założe-
nia, że nie ma sensu dopła-
cać ponad 10 tys. zł do moc-
niejszej wersji i lepiej będzie 

poddać ciągnik tuningowi. 
Dzięki temu za stosunkowo 
nieduże pieniądze udało 
się podnieść moc z fabrycz-
nych 100 KM na 120 KM  
i od razu czuć, że traktor ma 
dużo lżej w pracach, w któ-
rych wcześniej trzeba było 
mocno schodzić z prędko-
ści i redukować biegi, aby 
go nie zadusić. Podobnie 
jak przy T5 zrobiłem kupu-
jąc później mniejszą Kubo-
tę M4063, która fabrycznie 
dysponowała mocą nieco 
ponad 60 KM, a dzięki mo-
dyfikacji osiąga obecnie  
80 KM. Ciągniki po mody-
fikacjach pracują już ponad 
dwa lata i dzięki rozsądne-
mu podniesieniu mocy nic 
się z nimi nie dzieje, spala-
nia co prawda nie mierzy-
łem zbytnio dokładnie, ale 
na pewno nie jest ono więk-
sze, a praca jest wykona-
na szybciej i bardziej kom-
fortowo – mówi Damian 
Rusek z Mięsośni w po-
wiecie zgierskim.

Karol Wieteska
 � Ciągniki w gospodarstwie Damiana Ruska po modyfika-

cjach pracują już ponad 2 lata bez najmniejszych problemów
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Ekoschematy w Planie 
Strategicznym WPR 2023–2027  
wpływające na poprawę 
różnorodności biologicznej
Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 przewiduje, obok płatności bezpośrednich, 
dodatkowe dofinansowanie dla producentów rolnych w tzw. ekoschematach. Dofinansowanie ma stanowić 
zachętę do lepszej dbałości o środowisko przyrodnicze i jego różnorodność. 

Nazwa ekoschematy i zawarty w nich 

przedrostek „eko” wskazuje na działania 

zmierzające do dbałości o ekosystemy i za-

dbanie o zanikające praktyki produkcyj-

ne w krajobrazie rolniczym. Dodatkowe 

dofinansowanie może przyczynić się do 

zainteresowania rolników tematem pro-

wadzenia ekoschematów w obrębie wła-

snego gospodarstwa, z korzyścią dla sa-

mego środowiska. 

Wzbogaceniem bioróżnorodności i jed-

noczesnym wsparciem dla zapylaczy, bę-

dzie obsiewanie pól roślinami miodo-

dajnymi, a to również jest premiowane 

dodatkowym dofinansowaniem w ramach 

ekoschematu. Dla owadów zapylających 

preferowane będą gatunki roślin, których 

w krajobrazie brakuje i o których zapo-

mniano, a posiadają duży potencjał nekta-

rotwórczy i owady oblatujące je nie będą 

narażone na zatrucie, gdyż w uprawach 

tych zakazane będzie stosowanie środ-

ków chemicznych w całym okresie we-

getacji roślin. Ekoschemat ten nosi nazwę 

BIOLOGICZNEJ OCHRONY ROŚLIN i opiera 

się na mikrobiologicznej ochronie przed 

wirusami, grzybami czy też bakteriami. 

Wirusy i bakterie atakują przewód pokar-

mowy szkodnika, uniemożliwiając zdol-

ność transportu substancji odżywczej 

w całym organizmie. Podrażnienie ukła-

du pokarmowego powoduje brak ape-

tytu, a w działaniu długoterminowym 

przyniesie efekt – zamieranie organizmu. 

Grzyby wskutek rozwijania swej grzybni 

w organizmie będą przerastały komórki, 

a namnożone wewnątrz organizmu będą 

wydobywały się ze swoimi zarodnikami, 

tworząc grzybnię w postaci białego na-

lotu. Proces ten jest rozciągnięty w cza-

sie, dlatego producent uzbrojony w cier-

pliwość zobaczy tego efekt, nie działając 

silnie toksycznymi dla owadów środkami 

chemicznymi. 

Ekoschemat związany z trwałymi użyt-

kami zielonymi, to szansa na pojawienie 

się bogatszej szaty roślinnej, która wyma-

ga swojego czasu na skiełkowanie, wzrost 

rośliny zielnej i wydanie nasion. Proces ten 

jest przerywany przez wielokrotne kosze-

nie łąk, mulczowanie skoszonej biomasy, 

czy też przez brak albo nadmierną obsa-

dę zwierząt. Szacuje się, że 50% trwałych 

użytków zielonych jest bez zwierząt i moż-

na powiedzieć, że w oczekiwaniu na zwie-

rzęta, aby mogły być wypasane. Proces 

żywienia zwierząt zielonką w wielu przy-

padkach został ograniczony do dowoże-

nia zielonki do obory. Dla wzbogacenia 

bioróżnorodności zwierzęta potrzebne 

są na pastwisku, bo tam gdzie będą zwie-

rzęta, tam będą owady i tam będą groma-

dzić się ptaki.

 Inny element wzbogacenia bioróżno-

rodności na użytkach zielonych jest za-

trzymanie wody w miejscu jej zalania lub 

podtopienia. Woda może na dłużej zale-

gać na trwałym użytku zielonym wskutek 

długotrwałego deszczu albo celowego 

zatrzymania przez zwierzęta np. bobry. 

Tak zatrzymana woda daje szansę rozwo-

ju dla roślinności terenów podmokłych, 

torfowych i bagiennych, które w sposób 

naturalny uległy degradacji wskutek osu-

szania. W tę potrzebę doskonale wpisuje 

się ekoschemat RETENCJONOWANIE WO-

DY NA TRWAŁYCH UŻYTKACH ZIELONYCH. 

Kluczowe wymagania dla wspomnia-

nych ekoschematów, poprawiających bio-

różnorodność na terenach wiejskich:

OBSZARY Z ROŚLINAMI 
MIODODAJNYMI 
Przykładem dobrej praktyki rolniczej jest 

ekoschemat OBSZARY Z ROŚLINAMI MIO-

DODAJNYMI. Do skorzystania z tego eko-

schematu producent wybiera co najmniej 

2 gatunki z zamkniętego katalogu dopusz-

czonych roślin miododajnych. Wysiewa je 

w mieszczance i przez cały okres wzrostu, 

aż do zbioru roślin miododajnych nie sto-

suje środków ochrony roślin. W okresie do 

31 sierpnia nie prowadzi produkcji rolnej 

(w tym nie wypasa i nie kosi tych roślin). 

W katalogu upraw mogą być dostępne 

takie gatunki, jak: facelia błękitna, gryka 

zwyczajna, słonecznik zwyczajny, gorczy-

ca jasna, nostrzyk biały, lucerny (rozporzą-

dzenie wykonawcze wskaże listę dostęp-

nych roślin do uprawy). 
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Współfinansowane  
przez Unię Europejską

Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie 
odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ 

przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
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EKSTENSYWNE 
UŻYTKOWANIE TUZ 
Z OBSADĄ ZWIERZĄT

Bioróżnorodnościowy cel tego ekosche-

matu to zachęcenie producentów do 

utrzymania zwierząt na łąkach i pastwi-

skach. Zwierzęta trawożerne na trwałych 

użytkach zielonych mają być utrzymy-

wanie w okresie wegetacji roślin w ob-

sadzie co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ i mak-

symalnie 2 DJP/ha TUZ, co uwzględnia 

nieprzekroczenie dopuszczalnej ilości 

azotu na 1 ha – 170 kg/ha. Dodatko-

wo w całym gospodarstwie jest zakaz 

przeorywania TUZ w okresie realizacji 

ekoschematu. Pamiętać należy, że obsa-

da zwierząt liczona będzie do całej po-

wierzchni TUZ w gospodarstwie, jed-

nakże płatność będzie przysługiwała 

jedynie do powierzchni TUZ położonych 

poza obszarami Natura 2000.

RETENCJONOWANIE  
WODY NA TUZ
Gromadzenie wody na łące mobilizuje 

producenta do jak najszybszego umoż-

liwienia wodzie odpływu. Ten ekosche-

mat mobilizuje do zretencjonowania 

wody na co najmniej 12 dni następują-

cych po sobie, w okresie między 1 maja 

a 30 września. Wyzwanie wydaje się 

być całkiem proste do spełnienia, pod 

warunkiem, że w okresie wegetacyj-

nym w danym roku, faktycznie wystą-

pią zalania – podtopienia, co ukierun-

kuje producentów na wsparcie siedlisk 

hydrogenicznych. Zalanie lub podto-

pienie w ekoschemacie, zdefiniowane 

jest jako stan wysycenia profilu gle-

bowego wodą na poziomie przynaj-

mniej 80%.

Podając powyższe przykłady, wyda-

je się być zasadne dofinansowanie do 

produkcji, jak i polepszanie stanu ekolo-

gicznego siedlisk, stąd nowa propozycja 

w Planie Strategicznym WPR 2023-2027 
w postaci ekoschematów, które stanowiąc 

dodatek finansowy i mogą przyczynić się 

do zachowania ochrony środowiska oraz 

zwiększenia jego bioróżnorodności. 

  IWONA ŚWIECHOWSKA  
CDR ODDZIAŁ W POZNANIU

Opracowano na podstawie:
Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (wersja 0.4) – projekt przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do KE. 
https://www.gov.pl/web/wprpo2020/plan-strategiczny-dla-wpr-na-lata-2023-2027-wersja-40--przyjety-przez-rade-ministrow

Grupa Operacyjna TeleDis
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych (SSN) w diagnostyce  
i ocenie zdrowotności zbóż – pszenicy i pszenżyta

Pszenica i pszenżyto należą do podstawowych gatunków zbóż uprawianych zarówno w Polsce,  
jak i w innych krajach Europy. Ważne pod względem gospodarczym choroby grzybowe w sposób 
istotny wpływają na wielkość i jakość uzyskiwanego plonu. Jedne z ważniejszych to fuzarioza kłosów, 
powodowana przez grzyby z rodzaju Fusarium spp., powodujące skażenie ziarna mykotoksynami  
oraz choroby liściowe (rdza żółta, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści) istotnie 
wpływające na stan fizjologiczny roślin, ograniczające powierzchnię asymilacyjną, co prowadzi  
do spadków plonu ziarna. Integrowana ochrona roślin (IPM) przed chorobami to ciągłe doskonalenie 
procesu, w którym innowacyjne rozwiązania są zintegrowane i dostosowane do określonych 
warunków środowiska, co umożliwia ograniczenie stosowania pestycydów. Dlatego opracowanie  
i przygotowanie do wdrożenia technologii wczesnego wykrywania chorób na plantacji roślin 
uprawnych oraz wykonania oprysku zainfekowanych roślin wpisuje się w problematykę IPM  
– ulepszone systemy ochrony roślin z uwzględnieniem ochrony środowiska. 

Wspieranie współpracy i innowa-

cji w rolnictwie i na obszarach wiej-

skich jest jednym z priorytetowych 

działań realizowanych w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020. Nierównomierny rozwój 

rolnictwa w państwach Unii Europej-

skiej oraz ciągle zmieniająca się i nie-

przewidywalna sytuacja na między-

narodowym rynku rolnym wymagają 

wzmacniania polskiego rolnictwa po-

przez wdrażanie efektów badań i pod-

noszenie konkurencyjności. Polskie 

rolnictwo od momentu wstąpienia 

do Unii Europejskiej uległo znacznej 

modernizacji, jednakże dotychczas 

dostępne fundusze pomocowe nie 

poprawiły poziomu innowacji na ob-

szarach wiejskich. Innowacyjność pol-

skiego rolnictwa znacznie odbiegała 

od poziomu krajów starej Unii. Wpro-

wadzenie działania „Współpra-

ca” umożliwiającego two-

rzenie i funkcjonowanie 

Grup Operacyjnych na 

rzecz innowacji w rol-

nictwie i na obsza-

rach wiejskich, 

pobudziło do in-

n o w a c y j n e g o 

myślenia wszyst-

kie podmioty działa-

jące w sektorze rolnym 

w szczególności jednostki naukowe 

oraz rolników.

Przykładem inicjatywy wpisującej się 

w obecne trendy współpracy jest Grupa 

Operacyjna TeleDis realizująca projekt 

pt. „Zastosowanie sztucznych sieci neu-

ronowych (SSN) w diagnostyce i ocenie 

zdrowotności zbóż – pszenicy i pszen-

żyta”. Grupa Operacyjna jest utworzona 

w formie konsorcjum, a jej atutem jest 

zróżnicowanie partnerów, wśród któ-

rych znajdują się rolnicy, przedstawicie-

le wojewódzkich ośrodków doradztwa 

rolniczego, Instytutu Hodowli i Aklima-

tyzacji Roślin, przedsiębiorstwa infor-

matycznego RelayOnit oraz Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

pełniącego funkcję Lidera Konsorcjum.

Celem projektu jest opracowanie 

innowacyjnego oprogramowania do 

wykrywania chorób pszenicy i pszen-

żyta poprzez: utworzenie bazy da-

nych wzorców chorób na podstawie 

wykonywanych zdjęć, identyfikacja 

chorób na podstawie bazy wzorców 

z wykorzystaniem sztucznych sieci neu-

ronowych (SSN), opracowanie i udo-

stępnienie oprogramowania składa-

jące się z modułów: publicznego (dla 

urządzeń mobilnych oraz przeglądarek 

internetowych) i eksperckiego.

W ramach realizacji projektu zgro-

madzono dokumentację fotograficzną 

chorób pszenicy i pszenżyta (rdza żół-

ta, rdza brunatna, septoriozy, fuzarioza 

kłosów). Są one umieszczane w bazie 

wzorców znajdującej się na serwerze 

działającym w IHAR-PIB. Opracowane 

zostatało oprogramowanie umożliwia-

jące użytkownikom wysyłanie zgłoszeń 

chorób zbóż (w formie zdjęć) do diagno-

zy, prowadzenie konsultacji z doradcami 

i ekspertami, prowadzenie własnej ewi-

dencji pól i upraw wraz z dostępem do 

historii własnych zgłoszeń. System znaj-

duje się obecnie w fazie testowej. W ro-

ku 2023 rozpocznie się etap wdrożenia 

zamkniętego (doradcy, wybrani rolni-

cy). Od roku 2024 planowane jest wdro-

żenie publiczne oprogramowania, któ-

re umożliwi wspieranie podejmowania 

decyzji rolnika w czasie rzeczywistym 

i w dowolnym miejscu. 

Działania nakierowane na tworzenie 

Grup Operacyjnych w ramach działania 

„Współpraca” jako jeden z instrumen-

tów Unii Europejskiej, mające promo-

wać postęp i innowacyjność w rolnic-

twie są znaczącym krokiem w procesie 

rozwoju obszarów wiejskich. Pomimo 
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EKSTENSYWNE 
UŻYTKOWANIE TUZ 
Z OBSADĄ ZWIERZĄT

Bioróżnorodnościowy cel tego ekosche-

matu to zachęcenie producentów do 

utrzymania zwierząt na łąkach i pastwi-

skach. Zwierzęta trawożerne na trwałych 

użytkach zielonych mają być utrzymy-

wanie w okresie wegetacji roślin w ob-

sadzie co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ i mak-

symalnie 2 DJP/ha TUZ, co uwzględnia 

nieprzekroczenie dopuszczalnej ilości 

azotu na 1 ha – 170 kg/ha. Dodatko-

wo w całym gospodarstwie jest zakaz 

przeorywania TUZ w okresie realizacji 

ekoschematu. Pamiętać należy, że obsa-

da zwierząt liczona będzie do całej po-

wierzchni TUZ w gospodarstwie, jed-

nakże płatność będzie przysługiwała 

jedynie do powierzchni TUZ położonych 

poza obszarami Natura 2000.

RETENCJONOWANIE  
WODY NA TUZ
Gromadzenie wody na łące mobilizuje 

producenta do jak najszybszego umoż-

liwienia wodzie odpływu. Ten ekosche-

mat mobilizuje do zretencjonowania 

wody na co najmniej 12 dni następują-

cych po sobie, w okresie między 1 maja 

a 30 września. Wyzwanie wydaje się 

być całkiem proste do spełnienia, pod 

warunkiem, że w okresie wegetacyj-

nym w danym roku, faktycznie wystą-

pią zalania – podtopienia, co ukierun-

kuje producentów na wsparcie siedlisk 

hydrogenicznych. Zalanie lub podto-

pienie w ekoschemacie, zdefiniowane 

jest jako stan wysycenia profilu gle-

bowego wodą na poziomie przynaj-

mniej 80%.

Podając powyższe przykłady, wyda-

je się być zasadne dofinansowanie do 

produkcji, jak i polepszanie stanu ekolo-

gicznego siedlisk, stąd nowa propozycja 

w Planie Strategicznym WPR 2023-2027 
w postaci ekoschematów, które stanowiąc 

dodatek finansowy i mogą przyczynić się 

do zachowania ochrony środowiska oraz 

zwiększenia jego bioróżnorodności. 

  IWONA ŚWIECHOWSKA  
CDR ODDZIAŁ W POZNANIU

Opracowano na podstawie:
Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (wersja 0.4) – projekt przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do KE. 
https://www.gov.pl/web/wprpo2020/plan-strategiczny-dla-wpr-na-lata-2023-2027-wersja-40--przyjety-przez-rade-ministrow

Grupa Operacyjna TeleDis
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych (SSN) w diagnostyce  
i ocenie zdrowotności zbóż – pszenicy i pszenżyta

Pszenica i pszenżyto należą do podstawowych gatunków zbóż uprawianych zarówno w Polsce,  
jak i w innych krajach Europy. Ważne pod względem gospodarczym choroby grzybowe w sposób 
istotny wpływają na wielkość i jakość uzyskiwanego plonu. Jedne z ważniejszych to fuzarioza kłosów, 
powodowana przez grzyby z rodzaju Fusarium spp., powodujące skażenie ziarna mykotoksynami  
oraz choroby liściowe (rdza żółta, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści) istotnie 
wpływające na stan fizjologiczny roślin, ograniczające powierzchnię asymilacyjną, co prowadzi  
do spadków plonu ziarna. Integrowana ochrona roślin (IPM) przed chorobami to ciągłe doskonalenie 
procesu, w którym innowacyjne rozwiązania są zintegrowane i dostosowane do określonych 
warunków środowiska, co umożliwia ograniczenie stosowania pestycydów. Dlatego opracowanie  
i przygotowanie do wdrożenia technologii wczesnego wykrywania chorób na plantacji roślin 
uprawnych oraz wykonania oprysku zainfekowanych roślin wpisuje się w problematykę IPM  
– ulepszone systemy ochrony roślin z uwzględnieniem ochrony środowiska. 

Wspieranie współpracy i innowa-

cji w rolnictwie i na obszarach wiej-

skich jest jednym z priorytetowych 

działań realizowanych w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020. Nierównomierny rozwój 

rolnictwa w państwach Unii Europej-

skiej oraz ciągle zmieniająca się i nie-

przewidywalna sytuacja na między-

narodowym rynku rolnym wymagają 

wzmacniania polskiego rolnictwa po-

przez wdrażanie efektów badań i pod-

noszenie konkurencyjności. Polskie 

rolnictwo od momentu wstąpienia 

do Unii Europejskiej uległo znacznej 

modernizacji, jednakże dotychczas 

dostępne fundusze pomocowe nie 

poprawiły poziomu innowacji na ob-

szarach wiejskich. Innowacyjność pol-

skiego rolnictwa znacznie odbiegała 

od poziomu krajów starej Unii. Wpro-

wadzenie działania „Współpra-

ca” umożliwiającego two-

rzenie i funkcjonowanie 

Grup Operacyjnych na 

rzecz innowacji w rol-

nictwie i na obsza-

rach wiejskich, 

pobudziło do in-

n o w a c y j n e g o 

myślenia wszyst-

kie podmioty działa-

jące w sektorze rolnym 

w szczególności jednostki naukowe 

oraz rolników.

Przykładem inicjatywy wpisującej się 

w obecne trendy współpracy jest Grupa 

Operacyjna TeleDis realizująca projekt 

pt. „Zastosowanie sztucznych sieci neu-

ronowych (SSN) w diagnostyce i ocenie 

zdrowotności zbóż – pszenicy i pszen-

żyta”. Grupa Operacyjna jest utworzona 

w formie konsorcjum, a jej atutem jest 

zróżnicowanie partnerów, wśród któ-

rych znajdują się rolnicy, przedstawicie-

le wojewódzkich ośrodków doradztwa 

rolniczego, Instytutu Hodowli i Aklima-

tyzacji Roślin, przedsiębiorstwa infor-

matycznego RelayOnit oraz Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

pełniącego funkcję Lidera Konsorcjum.

Celem projektu jest opracowanie 

innowacyjnego oprogramowania do 

wykrywania chorób pszenicy i pszen-

żyta poprzez: utworzenie bazy da-

nych wzorców chorób na podstawie 

wykonywanych zdjęć, identyfikacja 

chorób na podstawie bazy wzorców 

z wykorzystaniem sztucznych sieci neu-

ronowych (SSN), opracowanie i udo-

stępnienie oprogramowania składa-

jące się z modułów: publicznego (dla 

urządzeń mobilnych oraz przeglądarek 

internetowych) i eksperckiego.

W ramach realizacji projektu zgro-

madzono dokumentację fotograficzną 

chorób pszenicy i pszenżyta (rdza żół-

ta, rdza brunatna, septoriozy, fuzarioza 

kłosów). Są one umieszczane w bazie 

wzorców znajdującej się na serwerze 

działającym w IHAR-PIB. Opracowane 

zostatało oprogramowanie umożliwia-

jące użytkownikom wysyłanie zgłoszeń 

chorób zbóż (w formie zdjęć) do diagno-

zy, prowadzenie konsultacji z doradcami 

i ekspertami, prowadzenie własnej ewi-

dencji pól i upraw wraz z dostępem do 

historii własnych zgłoszeń. System znaj-

duje się obecnie w fazie testowej. W ro-

ku 2023 rozpocznie się etap wdrożenia 

zamkniętego (doradcy, wybrani rolni-

cy). Od roku 2024 planowane jest wdro-

żenie publiczne oprogramowania, któ-

re umożliwi wspieranie podejmowania 

decyzji rolnika w czasie rzeczywistym 

i w dowolnym miejscu. 

Działania nakierowane na tworzenie 

Grup Operacyjnych w ramach działania 

„Współpraca” jako jeden z instrumen-

tów Unii Europejskiej, mające promo-

wać postęp i innowacyjność w rolnic-

twie są znaczącym krokiem w procesie 

rozwoju obszarów wiejskich. Pomimo 
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wielu barier i ograniczeń wynikających 

ze specyficznej struktury sektora rolne-

go działania te odnoszą sukcesy w roz-

woju wsi poprzez zaangażowanie na 

niespotykaną dotąd skalę wszystkich 

instytucji i podmiotów działających na 

obszarach wiejskich1. Ponad 300 Grup 

Operacyjnych działających na rzecz in-

nowacyjności rolnictwa oraz obsza-

rów wiejskich w Polsce są dowodem na 

efektywność mijającej Wspólnej Polityki 

Rolnej. Przeprowadzone obserwacje 

współuczestniczące wskazują na 

rosnące zainteresowanie rolników 

wprowadzaniem innowacji oraz roz-

wiązywaniem praktycznych problemów 

w gospodarstwie poprzez wielopod-

miotową współpracę. Dzięki wdrażaniu 

innowacyjnych inicjatyw przez państwo-

we instytucje doradcze i naukowe rolni-

cy chętniej podejmują trudne, chociaż 

czasami ryzykowne decyzje o wprowa-

dzaniu pionierskich rozwiązań.

  TOMASZ GÓRAL, INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADZIKOWIE   ADRIAN GOLKA, RELAYONIT SP. Z O.O.  
 WIESŁAW GOLKA, RELAYONIT SP. Z O.O.   ALEKSANDER BOMBERSKI, CDR W BRWINOWIE ODDZIAŁ W WARSZAWIE 

1  Bomberski A., Rola doradztwa rolniczego w realizacji założeń sieci na rzecz innowacji w rolnictwie na przykładzie  
województwa kujawsko-pomorskiego. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Bydgoskiej, Bydgoszcz 2021.

Ekologia z zamiłowania i rozsądku
Rozmawiamy z włodarzami gospodarstwa o ich drodze do sukcesu ekologicznego 

Gospodarstwo ekologiczne w Jaworach zajmuje 200 hektarów gruntów ornych oraz 170 hektarów 
łąk. W 2001 roku Małgorzata i Grzegorz Bartosiewiczowie przejęli ziemię gospodarstwa rolnego 
w Jaworach. Od tego czasu podejmowano wszelkie kroki, aby uruchomić gospodarstwo 
ekologiczne, co nastąpiło w roku 2005. Na początku zajmowali się produkcją roślinną zbóż takich, 
jak pszenica, orkisz, żyto i owies, a następnie rozszerzyli uprawę o grykę, koniczynę białą 
i czerwoną, łubin oraz seradelę. W 2020 r. asortyment upraw poszerzono o warzywa  
– ziemniaki, marchew, buraki ćwikłowe, cebulę, pietruszkę korzeniową, dynię, kapustę, 
czosnek i inne. Od 2009 roku równolegle prowadzą także hodowlę zwierzęcą oraz produkcję 
ekologicznych pasz. Obecnie gospodarstwo silnie się rozwija. Ze zbóż uprawianych 
w gospodarstwie wytwarzana jest między innymi kasza gryczana w jakości bezglutenowej 
oraz oleje tłoczone na zimno – rzepakowy i lniany, kapusta kiszona i zakwasy warzywne. 
Gospodarstwo sprzedaje swoje produkty na rynek polski, niemiecki, włoski i austriacki. 

Proszę nam opowiedzieć, jak roz-
poczęła się historia gospodarstwa 
ekologicznego w Jaworach? Skąd 
pomysł właśnie na gospodarstwo 
ekologiczne?
Grzegorz Bartosiewicz (G.B.): Historia 

gospodarstwa sięga roku 2000, kiedy to 

przejęliśmy to gospodarstwo od bankru-

tujących dzierżawców. Pomysł na gospo-

darstwo ekologiczne wziął się w zasa-

dzie stąd, że żadne z nas nie pochodziło 

z branży rolniczej. W związku z tym oba-

wialiśmy się czy podołamy. Gospodar-

stwo było od ponad 10 lat wyłączone 

z produkcji, pola leżały odłogiem, zwie-

rząt nie było, maszyn i sprzętu również 

nie było. Było to dla nas wyzwaniem, ale 

zdając sobie sprawę, jak wysokie nakła-

dy i środki finansowe są potrzebne do 

zainwestowania w nawozy czy środki 

ochrony roślin, aby przywrócić ziemię 

do kultury, nie zdecydowaliśmy się na 

rolnictwo konwencjonalne. Gospodar-

stwo to metodami ekologicznymi by-

ło przywracane do użytku przez około 

7 lat. Rozpoczynaliśmy najpierw od kil-

ku hektarów, następnie przywróciliśmy 

do kultury cały areał. To był dosyć długi 

proces, a sporym wsparciem tego dzia-

łania były dopłaty, jakie w tamtym czasie 

były dedykowane dla rolnictwa ekolo-

gicznego. Struktura gospodarstwa dziś 

wygląda następująco: 370 ha zajmuje 

całość gospodarstwa, z tego 30 ha to la-

sy i nieużytki, 200 ha – grunty orne, po-

została część to łąki i trwałe użytki zie-

lone. Na gruntach ornych oczywiście są 

uprawy rolnicze, natomiast łąki i trwałe 

użytki zielone wykorzystujemy jako bazę 

paszową dla hodowli bydła. Ekologia 
w warzywnictwie jest naszym nowym 

działem, wprowadzanym przez syna i sy-

nową, która ściśle wiąże się z przetwór-

stwem otrzymanych plonów. Oprócz 

warzyw mamy też niszowe uprawy takie, 

jak rzepak, lnianka, len, wszystko w upra-

wie ekologicznej w celu wyprodukowa-

nia olei tłoczonych na zimno. Cała część 

przetwórcza związana z warzywami i ro-

ślinami oleistymi, jak również sprzedaż 

mięsa z gospodarstwa prowadzone są 

w konwencji „od pola do stołu”. Sta-

ramy się w 100% do przetworów uży-

wać wyłącznie naszych surowców, bez 

zakupu z zewnątrz i tym samym gwa-

rantujemy wysoką ekologiczną jakość 

naszym klientom. 

Godny zaznaczenia jest fakt, że tak 
duże gospodarstwo uprawiane ekolo-
gicznie, prowadzone jest przez cztery 
osoby. Pan Grzegorz Bartosiewicz jest 
właścicielem gospodarstwa, odpo-
wiada za prowadzenie całego gospo-
darstwa, kontraktację zbóż, sprzedaż 
bydła oraz współpracę. Jest prezesem 
Stowarzyszenia Ekologicznych Pro-
ducentów Rolnych „Bio-Idea”. Wspól-
nie z synem podejmuje decyzje doty-
czące upraw i strategii rozwoju. Pani 
Małgorzata Bartosiewicz jest rów-
nież właścicielem gospodarstwa, od-
powiada za dokumentację biurową 
gospodarstwa oraz za nadzorowa-
nie projektów związanych z moder-
nizacją i rozbudową gospodarstwa. 
Zarządza założeniem pałacowo-par-
kowym i  prowadzi agroturystykę. 
Syn, Jim Bartosiewicz jest zarządcą 
gospodarstwa, odpowiada za upra-
wę pól, żywienie bydła oraz konser-
wację maszyn. Synowa, Anna 

Bartosiewicz jest zarządcą przetwór-
stwa, odpowiada za przetwarzanie 
surowców, pakowanie i dystrybucję 
produktów. Prowadzi księgę stada, 
nadzoruje genetykę i sprzedaż bydła. 
Czy tak to wygada? 
G.B.: Tak jest, w gospodarstwie istnieje 

podział ról. Niewątpliwie plan i ustawie-

nie tego gospodarstwa było moim i żo-

ny zadaniem, natomiast idziemy teraz 

w tym kierunku, że młode pokolenie bę-

dzie przejmowało gospodarstwo. Każdy 

z nas jest niezbędnym ogniwem tej całej 

machiny gospodarstwa ekologicznego. 

I tak jak pani wspomniała, każde z nas 

ma określone zadania, by całość dobrze 

funkcjonowała. 

Małgorzata Bartosiewicz (M.B.): Dzieci 

najpierw studiowały, teraz po skończe-

niu nauki są już czwarty rok, tak na stałe 

z nami. Teraz wdrążają się w prace go-

spodarstwa na 100%, nie tylko weeken-

dowo. Mają nowe idee, pomysły, 

dużo siły i energii, cze-

go my już tak 
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dużo nie mamy. Wspólnie się wspiera-

my i jeden na drugiego musi liczyć, po-

nieważ jest nas tylko czworo, a wyzwań 

w gospodarstwie wiele. Mamy również 

stado bydła mięsnego rasy limousine. 

Przy takim stadzie też jest sporo zajęć. 

Każdy z nas musi więc sumiennie wy-

konywać swoje obowiązki i wspierać 

wzajemnie. 

Prowadząc gospodarstwo ekologicz-
ne ubiegali się Państwo o szereg cer-
tyfikatów ekologicznych. Czy było ła-
two otrzymać te certyfikaty? 
M.B.: Dla nas otrzymanie tych certyfi-

katów było prostą sprawą i jesteśmy od 

2004 roku w Ekogwarancji. Wiadomo, że 

do kontroli trzeba się przygotować i je-

śli rolnik jest uczciwy, nie ma się czego 

obawiać. Dbamy o środowisko bardzo, 

leży nam to na sercu, bo chcemy wy-

twarzać nasze produkty tak, by zosta-

wiały one po sobie jak najmniejszy ślad 
węglowy. Chcemy, by ten świat prze-

trwał, by w przyszłości można również 

spróbować dobrego miodu, sera czy ja-

jek. Tak więc walczymy o ekologię i na-

mawiamy również innych, żeby zostali 

w ekologii, żeby każdy rolnik próbował, 

podobnie jak my, swoje produkty sprze-

dawać w swojej okolicy. 

G.B.: Jeśli chodzi o same certyfikaty 

ekologiczne, one wiążą się z potężną 

dawką biurokracji, która moim zdaniem 

niekoniecznie powinna być aż tak ob-

ciążająca dla producentów. Patrząc glo-

balnie na całą produkcję ekologiczną to 

już po tych kilkunastu latach doświad-

czenia możemy powiedzieć, że niesły-

chanie skrupulatnie kontrolowani są 

producenci, natomiast już sam suro-

wiec, który jest przetworzony, wydaje 

się być nie aż tak dokładnie kontrolowa-

ny przez instytucje do tego powołane. 

Jeśli naprawdę chcielibyśmy konsumen-

towi zagwarantować jakość i czystość 

tej żywności, to powinno się położyć 

równie duży nacisk na kontrole prze-

twórców i handlowców, a przynajmniej 

porównywalny z tym, jakim się obciąża 

producentów. 

Co Państwo uprawiacie? Czy jest to 
tylko uprawa, czy również zajmuje-
cie się hodowlą? 
G.B.:  Obecnie oprócz uprawy zbóż, 

prowadzimy również hodowlę z tego 

względu, że doświadczenia wieloletnie 

pokazały nam, że rolnictwo ekologiczne 

bez hodowli zwierząt jest niesłychanie 

trudne, a wręcz niemożliwe, żeby zbi-

lansować materię. Chodzi głównie o na-

wożenie, jak i wykorzystanie resztek po-

żniwnych czy nasion, które nie nadają 

się do konsumpcji, ale są świetnym źró-

dłem do produkcji paszy. W swojej ho-

dowli mamy tylko bydło mięsne rasy 

limousine, ponieważ w naszym gos-

podarstwie nie możemy myśleć o by-

dle mlecznym z tego względu, że jest 

nas za mało, brakuje więc rąk do pracy. 

Oprócz bydła mięsnego mamy jeszcze 

kury nioski. Jeśli chodzi o uprawę to są 

to głównie zboża, jak pszenica, orkisz, 

żyto i  owies, gryka, koniczyna biała 

i czerwona, łubin i od niedawna warzy-

wa, takie jak ziemniaki, marchew, buraki 

ćwikłowe, cebula, pietruszka korzenio-

wa, dynia, kapusta i czosnek. Wszyst-

ko na przetwory i zakwasy warzywne. 

Uprawiacie Państwo również rzepak 
w konwencji ekologicznej. Na czym to 
polega, jak wyglądają plony i do cze-
go wykorzystywany jest ten rzepak? 
G.B.: Uprawa rzepaku w konwencji ekolo-

gicznej polega głównie na tym, że nie sto-

sujemy środków chwastobójczych, owa-

dobójczych i rzepak nie jest przeznaczany 

na cele przemysłowe, tak jak spora część 

rzepaku konwencjonalnego. Jak wcze-

śniej wspomniałem, nasz rzepak głów-

nie używamy do tłoczenia olei na zimno, 

dostarczanych na detaliczny rynek konsu-

mentów. W związku z tym niższe plony, co 

jest oczywistą sprawą w uprawie rzepaku 

ekologicznego, zadowalają nas finanso-

wo i ekonomicznie. Co roku wysiewamy 

od 2 do 20 ha rzepaku ozimego. W tym 

roku mamy obsiane 2 ha rzepakiem ozi-

mym. Rzepak ozimy zawsze wysiewamy 

z roślinami towarzyszącymi. Taką spraw-

dzoną rośliną jest gryka oraz groch, któ-

ry dostarcza azotu. Obydwie rośliny są 

nieodporne na mróz, w związku z tym 

po pierwszych przymrozkach rzędu kilku 

stopni na minusie zamierają, przykrywają 

ziemię mulczem i zostawiają miejsce dla 

rzepaku, który z reguły od 4 do 6 tygodni 

może się rozwijać, żeby z 4–8 liśćmi wejść 

w okres zimowy. 

Z jakich hodowli bierzecie mate-
riał siewny do swoich upraw ekolo-
gicznych. Które hodowle się u Was 
sprawdziły? 

G.B.:  Z materiałem siewnym, 

zwłaszcza ekologicznym to jest 

dość trudny temat, ze względu na 

to, że kwalifikowanego mate-

riału siewnego na rynku jest 

stosunkowo niewiele. Jeśli 

chodzi o rzepak – to nie ma 

go wcale. W związku z tym 

musimy występować do Na-

siennictwa o odstępstwo, zgodę na 

zastosowanie materiału konwencjonal-

nego, co ważne – materiał ten musi być 

niezaprawiony. Tu zaczyna się kłopot, bo 

niewielu dostawców nasion jest zainte-

resowanych sprzedażą niezaprawionego 

materiału siewnego, ze względu na nie-

wielkie ilości, jakich potrzebujemy. Udało 

nam się przekonać do współpracy firmę 

Rapool i KWS. Jeśli chodzi o inne upra-

wy takie, jak kukurydza, owies czy groch 

to w większości współpracujemy z Sa-

atenunion, bądź produkujemy materiał 

siewny we własnym zakresie. W tym 

sezonie będziemy przeprowadzać wraz 

z firmą Rapool doświadczenie na odmia-

nie jarej rzepaku. 

Czy Wasze produkty można tylko 
kupić u Was w gospodarstwie? Gdzie 
można spotkać Wasze produkty? 
G.B.: W zasadzie wszelka dystrybucja 

wytworzonych przez nas produktów 

odbywa się zgodnie z formułą rolnicze-

go handlu detalicznego. Przetwarzamy 

wyłącznie surowce wytwarzane w gos-

podarstwie, sprzedajemy bezpośrednio 

z gospodarstwa, jak również w okolicz-

nych sklepach, na rynkach i wszelkimi 

kanałami dystrybucji. 

Po ukończeniu studiów na Politech-
nice Gdańskiej jako gospodarz do-
łączył także syn państwa Bartosie-
wiczów, Jim oraz  jego żona Anna, 
którzy ukończyli kierunek Biotech-
nologia, ze specjalizacją Technologia, 
Biotechnologia i Analiza Żywności. 
Młodzi ludzie pełni energii życiowej 
i świeżych pomysłów. W celu popra-
wy jakości upraw roślinnych współ-
pracujecie z uczelnią czy z innymi 
organizacjami?
Jim Bartosiewicz (J.B.): Tak, ukończy-

łem Politechnikę Gdańską, Biotechno-

logię żywności, dziedzinę bardzo bliską 

rolnictwu, ze względu na przetwarza-

nie surowców rolnych, jak piwowarstwo, 

produkcja zakwasów czy olejów, którą 

zajmujemy się w gospodarstwie. Współ-

pracujemy z Politechniką Gdańską, w tej 

chwili mamy projekt produkcji zakwa-

sów na większą skalę jako napój probio-

tyczny i chcemy go realizować właśnie 

we współpracy z Politechniką Gdańską. 

Nowe pokolenie, nowe pomysły. Co 
byście chcieli wdrążyć w gospodar-
stwie w przyszłości? 
J.B.: Na pewno chcielibyśmy wprowa-

dzić większą różnorodność na polu. 

Żeby ten płodozmian zachować i żeby 

były optymalne warunki zmianowania 

to rośliny okopowe takie, jak marchew, 

buraczek ćwikłowy czy pietruszka mu-

szą być, a dodatkowo są one również 

doskonałym uzupełnieniem paszy dla 

bydła. Dlatego kierunek roślin okopo-

wych nadal będziemy rozwijać. Jest to 

trudny temat, gdyż na Pomorzu nie 

ma zbyt wielu gospodarstw warzyw-

niczych ekologicznych i zdobycie in-

formacji, jak coś zrobić prawidłowo jest 

trudne. 

WRP: Czy polecielibyście innym go-
spodarzom zmianę profilu gospodar-
stwa na ekologiczną? 
J.B.: Zdecydowanie tak. Chociażby dla-

tego, że mimo, że plon, który zbieramy 

jest niższy, ale jest on za dużo większe 

pieniądze do sprzedania. Ma to oczy-

wiście związek z wyższą jakością i sys-

temami jakości, które rolnik musi utrzy-

mać. Rolnictwo ekologicznie nie jest dla 

każdego, trzeba być zaangażowanym. 

Ja zostaję wraz z żoną na tym gospo-

darstwie, bo my to właśnie „czujemy”, 

podoba nam się to. 

Życzymy, aby plany, które macie speł-
niły się, by gospodarstwo rosło, no 
i żeby produkty Wasze pojawiały się 
nie tylko w obrębie gospodarstwa, 
ale i na półkach w całej Polsce. 

DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ 
  ANNA ARABSKA 
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Rasy zachowawcze zwierząt gospodarskich
Bioróżnorodność stanowi 
jeden z głównych proble-
mów współczesnej nauki 
i wyzwanie dla światowej po-
lityki, w tym tej dotyczącej 
ochrony obszarów wiejskich. 
Szczególnie ma znaczenie 
w obliczu postępujących 
zmian klimatu, potęgują-
cych dotychczas istniejące 
zagrożenia dotyczące utra-
ty tejże bioróżnorodności. 

Polska jest krajem bar-
dzo bogatym w zasoby 

genetyczne i posiada ogrom-
ne zasługi w dziedzinie 
ochrony gatunkowej zwie-
rząt. Zachowanie ciągłości 
gatunkowej zwierząt ras ro-
dzimych jest możliwe dzię-
ki istnieniu m.in. Instytutu 
Zootechniki – Państwowe-
go Instytutu Badawcze-
go – naukowego instytu-
tu branżowego z siedzibą 
w Krakowie, który od 20 lat 
jest odpowiedzialny za koor-
dynację działań związanych 

z ochroną zasobów gene-
tycznych zwierząt gospodar-
skich, aktualnie na mocy art. 
34. ust. 3. ustawy o organiza-
cji hodowli i rozrodzie zwie-
rząt gospodarskich (Dz. U. 
2021, poz. 36). Od 2002 roku 
Instytut prowadzi aktywne 
intensywne i skoordynowa-
ne działania w celu zachowa-
nia bioróżnorodności zwie-
rząt gospodarskich mając na 
uwadze ich znaczenie w roz-
woju rolnictwa i obszarów 

wiejskich, w tym znaczenie 
prozdrowotne produktów od 
nich otrzymywanych, rozwój 
ekonomiczny gospodarstw, 
szlaki turystyczno-kulinarne, 
a przede wszystkim zacho-
wanie bioróżnorodności dla 
przyszłych pokoleń. 

Centrum Doradztwa Rolni-
czego w Brwinowie Oddział 
w Krakowie w 2022 r. rozpo-
częło współpracę z Instytu-
tem w ramach operacji wła-
snej pn. „Rasy zachowawcze 

w rozwoju obszarów wiej-
skich” zgodnie z Planem 
Operacyjnym Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 
2022–2023. Celem tej ope-
racji jest upowszechnianie 
hodowli ras zachowawczych 
zwierząt gospodarskich 
i podkreślenie jej znaczenia 
w szeroko rozumianym roz-
woju obszarów wiejskich, 
w tym kulturowym, ekono-
micznym, turystycznym, ku-
linarnym i prozdrowotnym. 

Rezultatami współpra-
cy w 2023 roku będą m.in. 
broszura pt. „Rodzime 
rasy zwierząt gospodar-
skich w rozwoju obszarów 
wiejskich”, szkolenie e-le-
arningowe pod tą samą 
nazwą, film promujący rasy 
rodzime zwierząt gospo-
darskich oraz warsztaty 
terenowe. 

Andżelika Wdowicz  
CDR Oddział  

w Krakowie

Jak efektywnie walczyć z suszą w warunkach polowych ?
Susza w rolnictwie
Susza jest dotkliwym oraz 
ekstremalnym zjawiskiem 
naturalnym, które oddzia-
łuje na ludzi, środowisko 
oraz gospodarkę. Suszę cha-
rakteryzuje długotrwały de-
ficyt opadów, wynikający 
z cech klimatu, ale w zło-
żonym wymiarze fizycz-
nym i najczęściej występu-
ją w okresie letnim. Zjawisko 
to może prowadzić w osta-
teczności do przesuszenia 
gleby, zmniejszenia lub cał-
kowitego zniszczenia upraw 
roślinnych oraz do poża-
rów. Pojęciem suszy okre-
śla się nie tylko występowa-
nie zjawisk ekstremalnych, 
ale również wszystkie sytu-
acje, które występują w wa-
runkach mniejszej dostępno-
ści wody dla danego obszaru. 
W porównaniu do powo-
dzi, która przeważnie ma 
przebieg dynamiczny i jest 
skutkiem nasilonych opadów 
oraz jednoznaczny obszar 
odziaływania przestrzenne-
go, susza rozwija się wolno 
i w związku z tym trudny 
do uchwycenia jest jej po-
czątek oraz koniec. Wyróż-
niamy 4 rodzaje suszy, które 

określane są w zależności 
od fazy rozwoju. Mamy 
susze atmosferyczną, rol-
niczą, hydrologiczną oraz 
hydrogeologiczną.
Susza atmosferyczna
Rozpoczyna się, gdy mamy 
do czynienia z deficytem 
opadów. Zwana jest również 
suszą meteorologiczną. Po-
jawia się, gdy opady wystę-
pują poniżej średniej wielo-
letniej lub jest ich całkowity 
brak. Bezpośrednim skut-
kiem niedoboru opadów jest 
narastający w czasie niedo-
syt wilgotności, ujawniający 
się szczególnie intensywnie 
w ciepłej porze roku, wzma-
gający intensywne parowa-
nie oraz ewapotranspirację 
(wskaźnik klimatyczny mó-
wiący o tym, jak szybko mo-
głoby zachodzić parowanie, 
gdyby dostępność wody była 
wystarczająca). W zależno-
ści od poszczególnych wa-
runków: środowiska przy-
rodniczego, jego zmienności 
przestrzennej oraz zagospo-
darowania i zapotrzebowa-
nia na wodę.
Susza rolnicza
Zaczyna się pojawiać, gdy  
wilgotność gleby jest nie- 

dostateczna do zaspokoje-
nia potrzeb wodnych roślin 
i prowadzenia normalnej go-
spodarki w rolnictwie. Susza 
rolnicza jest bezpośrednią 
konsekwencją wydłużają-
cej się suszy atmosferycz-
nej. Ściślej mówiąc jest to 
okres, w którym wilgotność 
gleby jest niedostateczna do 
zaspokojenia potrzeb roślin 
w profilu glebowym i prowa-
dzenia normalnej gospodar-
ki w rolnictwie.
Susza hydrologiczna
Przejawia się długotrwa-
łym obniżeniem ilości wody 
w rzekach i jeziorach. Doty-
czy wód powierzchniowych. 
Występuje wtedy, kiedy 
przepływ w rzekach spada 
poniżej przepływu średniej 
wartości wieloletniej. Jest 
to okres obniżonych zaso-
bów wód powierzchniowych 
w stosunku do średniej war-
tości z wielolecia. Susza hy-
drologiczna to kolejny etap 
pogłębiającej się suszy at-
mosferycznej i rolniczej.
Susza hydrogeologiczna
Susza definiowana jako dłu-
gotrwałe obniżenie zasobów 
wód podziemnych. Zjawi-
sko tego rodzaju suszy jest 

zwykle poprzedzone po-
wyższymi rodzajami suszy. 
Wstępna faza objawia się 
m.in. wysychaniem stud-
ni. W Polsce susza hydro-
geologiczna monitorowana 
jest przez Państwowy Insty-
tut Geologiczny – Państwo-
wy Instytut Badawczy (PIG-
-PIB). Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej mo-
nitoruje suszę atmosferycz-
ną i suszę hydrologiczną, In-
stytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – suszę 
rolniczą. 
Skuteczna walka z suszą 
w warunkach polowych
Susza jest zjawiskiem, która 
niesie za sobą wiele nieko-
rzystnych zmian i już od 
wielu lat mamy w kraju 
ujemny bilans wodny, a de-
ficyt wody w szczególności 
odczuwa rolnictwo. Ogra-
niczony dostęp do zasobów 
wodnych oraz duży koszt 
systemów nawadniania nie 
pomaga polskim rolnikom 
skutecznie walczyć z suszą. 
Poniżej przedstawiono me-
tody, które jeśli zostaną za-
stosowane, to można ze 
suszą skutecznie walczyć, 
dzięki odpowiedniemu 

zarządzania wodą. W okre-
sach permanentnej suszy po-
mocne są praktyki rolnictwa 
zrównoważonego, dotyczące 
zarządzania glebą oraz upra-
wami, które służą efektyw-
nemu wykorzystaniu wody 
w gospodarstwie.

W zarządzaniu glebą naj-
ważniejszym celem jest za-
pewnienie jej odpowiedniej 
struktury fizycznej i wła-
ściwego poziomu materii 
organicznej, aby ograni-
czyć parowanie wody oraz 
usprawnić jej infiltrację. Sku-
tecznymi metodami są: sto-
sowanie zmianowania i mię-
dzyplonów, pozostawienie 
resztek pożniwnych na polu, 
szybka podorywka ścierni-
ska, stosowanie uproszczo-
nych metod uprawy, zosta-
wienie okrywy zimowej pól, 
zwiększenie udziału nawo-
żenia naturalnego, łączenie 
prac polowych, likwidacja 
podeszwy płużnej, odpo-
wiednie nawożenie, kontrola 
pH gleby. Zarządzanie upra-
wami sprowadza się do tego, 
aby dobrać do zmianowania 
rośliny odporne na susze 
oraz o krótszym okresie we-
getacji. Gospodarstwa, które 

korzystają z dostępnych za-
sobów wodnych i nawadnia-
ją uprawy, powinny pamiętać 
o tym, aby wykonać ten za-
bieg oszczędnie i wydajnie. 
Poniżej zostały wymienio-
ne czynniki agrotechnicz-
ne, które skutecznie ogra-
niczają negatywny wpływ 
na uprawy, gdy występuje 
niedobór opadów.
t wybór dobrej odmia-

ny PDO (Porejestro-
we Doświadczalnictwo 
Odmianowe),

t termin siewu jarych 
– przyspieszony,

t wybór formy uprawnej 
(ozimy, przewódki),

t wysoka jakość materia-
łu siewnego,

t uproszczenia 
w uprawie,

t nawożenie organiczne,
t skuteczna ochrona 

chemiczna,
t mulczowanie po-

wierzchni (podstawą 
uproszczeń w uprawie),

t zbilansowane 
nawożenie.

Marian Pikosz,  
CDR Oddział 

w Poznaniu

Znamy laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „DORADCA ROKU 2022”
Ogólnopolski Konkurs 
„Doradca Roku” organizo-
wany od trzech lat przez 
Centrum Doradztwa Rolni-
czego w Brwinowie Oddział  
w Poznaniu we współpra-
cy z Ministerstwem Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi został 
rozstrzygnięty. 

W konkursie mogli 
wziąć udział doradcy wpi-
sani na listę doradców rolni-
czych lub doradców rolno- 

środowiskowych, świadczą-
cych usługi dla rolników, 
prowadzoną przez Cen-
trum Doradztwa Rolnicze-
go w Brwinowie.

Konkurs ma na celu po-
pularyzację i promowanie 
osiągnięć doradców rolni-
czych, w tym innowacyj-
nych praktyk rolniczych, 
promowanie usług dorad-
czych oraz podnoszenie ich 
jakości i efektywności. 

Kapituła Konkursowa wy-
łoniła laureatów etapu kra-
jowego, przyznając następu-
jące miejsca:
I miejsce – Pan Jarosław 
Cichocki, reprezentujący 
Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Lubaniu,
II miejsce – Pani Doro-
ta Piękna-Paterczyk, re-
prezentująca Wielkopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Poznaniu, 

III miejsce – Pani Sławo-
mira Rogalewska, reprezen-
tująca Zachodniopomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Barzkowicach.

Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom i laureatom, wy-
łonionym na wojewódzkim 
etapie konkursu. Dziękujemy 
wszystkim doradcom, któ-
rzy przystąpili do konkursu 
za codzienną pracę na rzecz 
polskiego rolnictwa.

Uroczystość wręczenia 
nagród w ramach etapu kra-
jowego odbyła się 17 listo-
pada 2022 r. w Centrum 
kongresowym IOR w Po-
znaniu podczas konferencji 
Dzień Przedsiębiorcy Rol-
nego 2022 pod hasłem „Jak 
innowacyjne rozwiązania 
wpływają na zmniejszenie 
ryzyka w produkcji rolni-
czej?”. Konferencja i kon-
kurs są objęte patronatem 

honorowym Wiceprezesa 
Rady Ministrów Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Henryka Kowalczyka.

Iwona  
Kajdan-Zysnarska,  

CDR Oddział w Poznaniu
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Posiedzenie Rady ds. Kobiet i Rodzin przy KRIR 
9 listopada br., w gmachu 
Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi odbyło się 
Posiedzenie Rady do spraw 
Kobiet i  Rodzin z Obsza-
rów Wiejskich przy Krajo-
wej Radzie Izb Rolniczych. 
W ramach posiedzenia 
Rady dyskutowano na na-
stępujące tematy: polityka 
w ramach działań dla rodzin 
wiejskich, potencjał energii 
odnawialnej na terenach 
wiejskich, dostęp do eduka-
cji, „Mama +” dodatek czy 
emerytura, Ekoschematy  
– obowiązek od 2023 r., pro-
pozycje zmian do Ustawy 
o Ubezpieczeniu Społecz-
nym Rolników.
 Podczas spotkania 
omawiany był także temat 
świadczenia tzw. Mama 
4+. Kto może otrzymać 
rodzicielskie świadczenie 
uzupełniające? Co do za-
sady prawo do świadcze-
nia mogą uzyskać kobiety, 
które nie pracowały zawo-
dowo – matki, które urodzi-
ły i wychowały bądź wycho-
wały co najmniej czwórkę 
dzieci, po osiągnięciu wieku 
60 lat. Ojciec, który wycho-
wał co najmniej czwórkę 
dzieci, będzie mógł skorzy-
stać z prawa do tego świad-
czenia po osiągnięciu wieku 
65 lat, w przypadku śmierci 
matki dzieci albo porzuce-
nia dzieci przez matkę lub 
w przypadku długotrwałe-
go zaprzestania wychowy-
wania dzieci przez matkę.
 Świadczenie może być 
przyznane tylko w przy-
padku, gdy matka lub ojciec 
dzieci nie posiada dochodu 
zapewniającego niezbęd-
ne środki utrzymania, albo 
ma prawo do emerytury 
lub renty w wysokości niż-
szej niż wysokość najniższej 
emerytury. Świadczenie nie 
przysługuje osobie upraw-
nionej do emerytury lub 
renty w wysokości co naj-
mniej najniższej emerytury.
 W dalszej części posie-
dzenia dyskutowano o roz-
woju sieci szkół rolniczych 
prowadzonych przez Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Przejmowane szko-
ły uzupełnią istniejącą sieć 

szkół ministerialnych, 
która liczy już 61 placó-
wek w całym kraju. Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi pełni dla nich obecnie 
funkcję organu prowadzą-
cego i sprawującego nad-
zór pedagogiczny. Przejęcie 
szkół dotychczas prowa-
dzonych przez powiaty daje 
możliwość szerszej promo-
cji kształcenia rolniczego, 
unowocześniania procesu 
dydaktycznego i wprowa-
dzania nowych kierunków 
kształcenia dostosowanych 
do zapotrzebowania regio-
nalnego rynku pracy i wy-
mogów współczesności. 
Nieustanny rozwój techni-
ki i technologii stosowanych 
w rolnictwie, bezpieczeń-
stwo żywności, zmieniają-
ce się wciąż potrzeby kon-
sumentów, wzrost jakości 
życia na wsi oraz koniecz-
ność efektywnego wyko-
rzystania istniejących zaso-
bów rolnictwa – to wszystko 
sprawia, że przed rolniczym 
szkolnictwem zawodowym 
stawiane są wciąż nowe wy-
mogi. Samorządy powia-
towe, rozumiejąc koniecz-
ność unowocześniania bazy 
dydaktycznej i materialnej 
wobec swoich skromnych 
możliwości finansowych, 
decydują się na przekazanie 
prowadzonych przez siebie 
szkół rolniczych pod skrzy-
dła Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Współgra to 
z planami resortu rolnictwa, 
który zamierza stworzyć 
sieć szkół pokrywających 
zapotrzebowanie lokalne-
go rynku pracy i ułatwia-
jących dostęp do kształce-
nia rolniczego na wysokim 
poziomie. W tym względzie 
przejmowane szkoły będą 
miały za zadanie unowo-
cześnić obszary swojego do-
tychczasowego funkcjono-
wania, zarówno pod kątem 
samej organizacji dydakty-
ki, właściwego przygotowa-
nia kadry pedagogicznej, jak 
również aktywnego włącze-
nia uczniów i ich rodziców, 
a także przedstawicieli śro-
dowiska lokalnego, w tym 
pracodawców, w tworzenie 
nowego wizerunku szkoły.

 Dyrektor Magdalena No-
wicka przedstawiła infor-
mację, że w  nowej WPR, 
zazielenienie i wzajemna 
zgodność łączą się i powsta-
je nowa, wzmocniona wa-
runkowość. Rolnicy, żeby 
mogli otrzymać płatności 
bezpośrednie, będą musieli 
przestrzegać nowych zasad. 
Dodatkowymi płatnościa-
mi będą także ekoschematy 
w I filarze, a za ich realiza-
cję rolnicy będą wynagra-
dzani. Działania rolno-śro-
dowiskowe, tak jak to jest 
w obecnej polityce, pozo-
staną w II filarze polityki 
rolnej. Co do zasady po-
dobnie jak obecnie rolni-
cy, którzy nie będą speł-
niać określonych wymagań, 
czyli odejdą od warunko-
wości, będą mieli obniża-
ne płatności bezpośrednie 
o ok. 3%. Ekoprogramy to 
nic innego, jak tylko nowy 
rodzaj płatności bezpośred-
nich. Ich realizacja jest do-
browolna dla rolników, ale 
obowiązkowa dla państw 
członkowskich Unii Euro-
pejskiej. W ramach nego-
cjacji nowej polityki usta-
lono minimalne poziomy 
kwot pieniężnych, jakie 
kraje członkowskie muszą 
przeznaczyć na ich realiza-
cję. Ten poziom został usta-
lony na 25%. Oznacza to, że 
jedną czwartą kwoty, jaką 
Polska przeznacza na do-
płaty bezpośrednie (ok. 900 
mln euro), musi w nowej 
polityce skierować na płat-
ności w ramach ekosche-
matów. Dotychczas, czyli 
w obecnej WPR, Polska na 
programy rolno-środowi-
skowe i płatności na rol-
nictwo ekologiczne prze-
znacza ok. 260 mln euro. 
Jak widać z zestawienia po-
wyższych kwot, realizacja 
ekoprogramów pochło-
nie o wiele większe środki 

finansowe od 2023 r. w po-
równaniu do tych wydat-
kowanych obecnie na cele 
środowiskowe. Warto nad-
mienić, że te środki będą 
rozliczane w okresach rocz-
nych, a nie jak dotychczas 
dłuższych, często według 
zasady n+2. Ekoschematy 
– przynajmniej takie jest 
założenie polityki rolnej 
– mają być dostępne dla 
jak największej liczby rol-
ników, a ich realizacja ma 
zapewnić osiągnięcie jak 
największych efektów śro-
dowiskowych. Dlatego też 
resort rolnictwa zapropo-
nował bardzo szeroki wa-
chlarz praktyk, z których 
powinni korzystać rolnicy. 
Co do zasady te płatności 
bezpośrednie będą wypła-
cane do powierzchni, a ich 
wysokość została wyliczo-
na na podstawie utraco-
nych przychodów i dodat-
kowych kosztów.
 Obecnie resort rolnictwa 
chce, żeby producenci rolni 
od 2023 r. korzystali z 14 
podstawowych ekoschema-
tów oraz dwóch szerokich, 
obejmujących dobrostan 
zwierząt i rolnictwo eko-
logiczne. Środki finansowe 
przypisane poszczególnym 
schematom (koperty finan-
sowe) zostały oszacowane 
na podstawie informacji po-
zyskanych nie tylko z Agen-
cji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, lecz 
także od ekspertów, insty-
tutów naukowych czy też 
ze spisu rolnego przepro-
wadzonego przez Główny 
Urząd Statystyczny.
 Na posiedzeniu przed-
stawione zostały na ważne 
zmiany dotyczące podlega-
nia ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników obowiązu-
jące od 15 czerwca 2022 r.
 Zgodnie z art. 5c usta-
wy o  ubezpieczeniu 

społecznym rolników od  
15 czerwca 2022 r. rolnicy 
i domownicy, którzy pod-
legają ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników w peł-
nym zakresie z mocy ustawy 
(działalność rolnicza pro-
wadzona w gospodarstwie 
powyżej 1 ha przeliczenio-
wego lub dział specjalny 
produkcji rolnej) podlega-
ją nadal temu ubezpiecze-
niu, pomimo objęcia ich 
ubezpieczeniem społecz-
nym w ZUS z tytułu wy-
konywania następujących 
aktywności:
–  pobierania świadczenia 

integracyjnego lub sty-
pendium w okresie od-
bywania szkolenia, stażu 
lub przygotowania za-
wodowego dorosłych, 
na które zostali skiero-
wani przez powiatowy 
urząd pracy,

–  pobierania stypen-
dium w okresie odby-
wania szkolenia, stażu 
lub przygotowania za-
wodowego dorosłych, na 
które zostali skierowani 
przez inne niż powiato-
wy urząd pracy podmio-
ty kierujące na szkolenie, 
staż lub przygotowanie 
zawodowe dorosłych,

–  pobierania stypendium 
na podstawie przepi-
sów o promocji zatrud-
nienia i instytucjach 
rynku pracy w okre-
sie odbywania studiów 
podyplomowych,

–  pełnienia czynnej służ-
by wojskowej jako żoł-
nierz niezawodowy,

– odbywania służby 
zastępczej.

 Rolnicy i  domowni-
cy, spełniający omówio-
ne wyżej warunki, mogą 
w każdym czasie odstą-
pić od ubezpieczenia spo-
łecznego rolników, składa-
jąc w KRUS oświadczenie 

w  tej  sprawie. Ubezpie-
czenie to  ustaje jednak 
nie wcześniej niż od dnia, 
w  którym  oświadczenie 
o  odstąpieniu od  ubez-
pieczenia zostało złożone 
w KRUS.
  Nowe przepisy dają rol-
nikom i domownikom jed-
nocześnie możliwość „przy-
wrócenia” do ubezpieczenia 
społecznego rolników, 
za  okresy przypadające 
przed dniem 15 czerwca 
2022 r., za które zostali wy-
łączeni z tego ubezpiecze-
nia decyzją Kasy w związku 
z podleganiem ubezpiecze-
niu społecznemu w ZUS 
z  wyżej wymienionych 
tytułów.
 Przywrócenie do ubez-
pieczenia społecznego rol-
ników wymaga złożenia 
w jednostce organizacyjnej 
Kasy wniosku  w tej spra-
wie w terminie 6 miesię-
cy od daty wejścia w życie 
powyższych zmian,  tj.  
od 15 czerwca do 15 grud-
nia 2022 r.
WAŻNE ! 
Fakt podjęcia wyżej wy-
mienionych aktywności 
należy zgłosić do KRUS, 
gdyż może to mieć wpływ 
na prawo do świadczeń 
z ubezpieczenia zdrowot-
nego osoby zainteresowa-
nej, jak i członków jej ro-
dziny zgłoszonych przez 
nią do tego ubezpieczenia. 
 Rolnicy i domownicy 
w okresie podlegania ubez-
pieczeniu społecznemu rol-
ników przy jednoczesnym 
podleganiu ubezpieczeniu 
społecznemu w ZUS, nie 
mają możliwości skorzy-
stania z prawa do finanso-
wania ze środków budżetu 
państwa składek na ubez-
pieczenie emerytalno-ren-
towe w związku ze spra-
wowaniem osobistej opieki 
nad dzieckiem.
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Prośby o przedłużenie terminu naboru wniosków  
o wsparcie w ramach KPO

W związku ze zbliżającym 
się terminem zakończenia 
naboru wniosków o wspar-
cie w zakresie przetwarza-
nia lub wprowadzania do 
obrotu produktów rolnych, 
spożywczych oraz rybo-
łówstwa lub akwakultury 
w ramach Krajowego Planu 
Odbudowy i Zwiększenia 
Odporności, Zarząd Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych 
zwrócił się do MRiRW 
o wydłużenie tego termi-
nu do 31.12.2022 r.

 Jest to bardzo ważny 
program dla rolników 
a w związku z nasilonymi 
pracami polowymi a także 
brakiem dostępności do-
radców (terminy składania 
wniosków o inne pomoce 
się nakładają), termin ten 
należy wydłużyć.
 W związku z dużym za-
interesowaniem progra-
mem pomocy na wymianę 
pokryć dachowych z ma-
teriałów szkodliwych dla 
zdrowia lub środowiska 

w gospodarstwach rolnych 
w ramach Krajowego Planu 
Odbudowy i Zwiększania 
Odporności (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1830), Zarząd Krajowej 
Rady Izb Rolniczych zwra-
cał się także  z prośbą o wy-
dłużenie terminu składania 
wniosków dla tego działania.
 W listopadzie mieli-
śmy dwa dodatkowe dni 
wolne od pracy, czyli także 
okres urlopów m.in. dorad-
ców rolniczych (którzy po-
magają rolnikom składać 

wnioski), czy pracowników 
instytucji, w których rolni-
cy musieli uzyskać pozwo-
lenia (np. na budowę), ze-
zwolenia lub inne decyzje, 
lub dokument albo doku-
menty potwierdzające wła-
sność do nieruchomości, na 
której będzie realizowane 
przedsięwzięcie, niezbęd-
ne do prawidłowego złoże-
nia wniosków. Dodatkowo, 
spora część rolników sygna-
lizowała nam, że o możli-
wości skorzystania z takiej 

formy pomocy dowiedziała 
się dopiero po emisji pro-
gramu „Agrobiznes” w dniu 
7 listopada br.
 Jednakże, Wicepremier 
Kowalczyk na konferencji 

prasowej w dniu 17 listo-
pada 2022 r. zapowiedział, 
że z uwagi na wyczerpane 
już zaplanowane środki na 
ten cel, nie przewiduje po-
nownego naboru.

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje po wniosku KRIR
Na podstawie donie-
sień medialnych i wnio-
sków obywateli Rzecznik 
Praw Obywatelskich po-
wziął informację o istot-
nych problemach związa-
nych z funkcjonowaniem 
rządowej aplikacji suszo-
wej uruchomionej w związ-
ku z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 3 czerw-
ca 2020 r. zmieniającym 
rozporządzenie w spra-
wie szczegółowego zakre-
su i sposobów realizacji 
niektórych zadań Agencji 
Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa (Dz. U. 
poz. 1009).
 W związku z dużą ilością 
składanych wniosków, apli-
kacja suszowa w ostatnich 

tygodniach zawieszała się, 
co uniemożliwiało skutecz-
ne skorzystanie z niej przez 
potencjalnych beneficjen-
tów pomocy. Rolnicy skarżą 
się na niemożliwość zalogo-
wania się w aplikacji, bądź 
też brak możliwość pobra-
nia wygenerowanej kalku-
lacji koniecznej dla złoże-
nia wniosku o przyznanie 
pomocy. Z tego powo-
du Zarząd Krajowej Rady 
Izb Rolniczych zwrócił się 
do Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z proś-
bą o ponowne ogłoszenie 
naboru wniosków o sza-
cowanie strat za pomocą 
aplikacji. Z takiej możliwo-
ści skorzystano w 2021 r.,  
kiedy to na podstawie 

podpisanego w dniu 18 li-
stopada 2021 r. rozporzą-
dzenia Rady Ministrów 
zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie szcze-
gółowego zakresu i sposo-
bów realizacji niektórych 
zadań Agencji Restruk-
turyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa producenci 
rolni, którzy ponieśli stra-
ty spowodowane wystą-
pieniem w roku bieżącym 
suszy, i którzy nie złożyli do 
dnia 15 października 2021 r.  
wniosków o oszacowanie 
strat w publicznej aplikacji  
„Zgłoś szkodę rolni-
czą”, mogli złożyć wnio-
sek o oszacowanie strat za 
pomocą aplikacji do dnia  
30 listopada 2021 r.

 Rolnicy podnoszą rów-
nież, że aplikacja w spo-
sób nieadekwatny dokonuje 
szacunku strat spowodowa-
nych suszą. Z doniesień me-
dialnych wynika m. in., że 
Zarząd Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej zwró-
cił się w dniu 15 września 
br. do Henryka Kowalczyka 
– Wiceprezesa Rady Mini-
strów, Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, o ponow-
ne przeanalizowanie dzia-
łania aplikacji suszowej, 
która wskazuje suszę tylko 
na glebach kategorii I, co 
ostatecznie przekłada się 
na szacowanie strat w go-
spodarstwach na poziomie 
kilkunastu procent, pod-
czas gdy susza widoczna 

była przez cały okres we-
getacyjny, a straty w zbo-
żach, roślinach oleistych, 
kukurydzy, a w szczegól-
ności w trawach sięgały do 
50% całego plonu.
 Opisana wyżej sytuacja 
budzi poważne wątpliwości 
z punktu widzenia wywo-
dzonej z art. 2 Konstytucji 
RP zasady zaufania oby-
wateli do państwa i stano-
wionego przez nie prawa. 
Po stronie poszkodowa-
nych suszą rolników ist-
nieje bowiem obecnie stan 
dużej niepewności dotyczą-
cej możliwości otrzymania 
państwowej pomocy.
 Mając na uwadze po-
wyższe, działając w oparciu 
o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r.  
o Rzeczniku Praw Obywa-
telskich (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 627 ze zm.), Rzecznik 
Praw Obywatelskich zwró-
cił się do MRiRW  o zaję-
cie stanowiska w niniejszej 
sprawie i wskazanie jakie 
konkretne działania zostały 
przez Ministerstwo podję-
te w celu zapewnienia pra-
widłowego funkcjonowania 
rządowej aplikacji rządowej.
 Poproszono również 
o wskazanie, czy Minister-
stwo prowadzi ewaluację 
funkcjonowania aplikacji 
oraz czy do resortu wpły-
wają skargi obywateli doty-
czące funkcjonowania apli-
kacji, a jeśli tak, to w jakiej 
liczbie.

Wniosek KRIR o pilną zmianę rozporządzenia w sprawie 
pomocy suszowej uznany

W związku z opublikowa-
nym w Dzienniku Ustaw 
rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 14 listopada 
2022 r. zmieniającym rozpo-
rządzenie w sprawie szcze-
gółowego zakresu i sposo-
bów realizacji niektórych 
zadań Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rol-
nictwa (Dz. U. z 2022 poz. 
2315), które nie było kon-
sultowane z samorządem 
rolniczym –  Zarząd Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych 
wniósł o pilną zmianę tego 
rozporządzenia.
 Przedmiotowe rozpo-
rządzenie w § 13zs w ust.  
2 w pkt 4 stanowi, że warun-
kiem otrzymania pomocy 

jest wykazanie sprzedaży 
produktów rolnych z go-
spodarstwa rolnego od dnia  
1 stycznia 2021 r. do dnia  
30 września 2022 r. w wy-
sokości co najmniej 5000 zł  
brutto. Natomiast w ust. 
7 w pkt 4 mowa jest o ko-
nieczności dostarczenia 
kopi faktur potwierdzają-
cych sprzedaż.
 Zwracaliśmy uwagę, że  
w ww. rozporządzeniu po-
minięto rolników ryczałto-
wych,  rolników prowadzą-
cych sprzedaż bezpośrednią 
lub prowadzących działal-
ność w ramach RHD. Rol-
nik „ryczałtowy” nie ma 
żadnego obowiązku wysta-
wia paragonów, rachunków, 

ani faktur finalnym konsu-
mentom – sprzedaż pro-
wadzi na podstawie umów 
kupna-sprzedaży. Z prze-
pisów o sprzedaży bezpo-
średniej natomiast wynika 
obowiązek prowadzenia re-
jestru ilościowego odnośnie 
produktów sprzedanych. 
W RHD, jak przy każdej 
działalności, przy której ze-
chcemy skorzystać ze zwol-
nienia, także należy pro-
wadzić wewnętrzny rejestr 
sprzedaży.
 W związku z powyż-
szym, 16 listopada 2022 r. 
Zarząd KRIR zwrócił się 
z wnioskiem o pilne zmia-
ny w ww. rozporządzeniu 
tak, aby wspomniana wyżej 

grupa rolników mogła zło-
żyć inne dokumenty po-
twierdzające sprzedaż, dla 
ryczałtowców np. kopie 
umowy kupna-sprzedaży 
z potwierdzeniem przele-
wu, a dla sprzedaży bez-
pośredniej czy RHD np. 
rejestry sprzedaży.  W przy-
padku braku takich doku-
mentów sprzedaży, należy 
umożliwić rolnikom przed-
stawienie dokumentów za-
kupu środków produkcji za 
kwotę np. 3000 zł.
 Wicepremier, mini-
ster rolnictwa i rozwo-
ju wsi Henryk Kowalczyk 
ogłosił na konferencji pra-
sowej w dniu 17 listopa-
da 2022 r. przedłużenie 

terminu składania wnio-
sków o pomoc dla rodzin, 
którym zagraża utrata płyn-
ności finansowej w związ-
ku z wystąpieniem w 2022 r.  
szkód w wyniku nieko-
rzystnych zjawisk atmos-
ferycznych – do 30 listopa- 
da br.

 Oprócz przedłużenia ter-
minu przyjmowania wnio-
sków ze względu na prze-
ciążenie aplikacji zostanie 
wprowadzona możliwość 
przedstawienia innych do-
kumentów sprzedaży niż 
tylko faktury – o co także 
wnioskowała Krajowa Rada.
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