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Odwiedź

Obniżyć koszty  
w produkcji roślinnej

Obniżenie kosztów produkcji jest priorytetem wszystkich 
producentów rolnych. Ostatnio, gdy ceny „galopują”, 
poszukiwanie oszczędności nabiera szczególnego znaczenia. 
Trudno się temu dziwić. Trzeba jednak pamiętać, aby obniżając 
koszty nie zniszczyć produkcji. 

W ostatnim okre-
sie, gdy na ryn-
kach występo-
wały i nadal 
występują du- 

że zawirowania, wielu pro-
ducentów rolnych zastana-
wia się, jak prowadzić go-
spodarstwo, aby wysokie 
ceny w jak najmniejszym 
stopniu negatywnie wpłynę-
ły na opłacalność produkcji. 
Najszybszym a zarazem naj-
łatwiejszym sposobem na 
ograniczenie kosztów jest 
stosowanie własnego ma-
teriału siewnego, redukcja 
ilości wysiewanych sztucz-
nych nawozów oraz apli-
kowanych środków ochro-
ny roślin. Ograniczenie 

kosztów w takim schemacie 
jest krótkotrwałe. Sprawdzi 
się w jednym co najwyżej 
w dwóch sezonach. Póź-
niej przez lata będzie trze-
ba intensywnie pracować, 
ponosząc duże koszty na 

odbudowę szybko znisz-
czonej produkcji roślin-
nej. Dlatego wprowadzając 
oszczędności w produkcji 
roślinnej należy postępo-
wać roztropnie, aby jej nie 
zniszczyć.

 � Strategia na lata
Podczas wprowadzania 

oszczędności trzeba pamię-
tać, aby nie robić tego pod 
wpływem chwili. Podejmu-
jąc tak ważną decyzję na-
leży postępować roztrop-
nie, opracowując strategię 
długofalową na wiele lat. 
Pierwszym a zarazem naj-
ważniejszym elementem, 
dzięki któremu można 
wprowadzić oszczędno-
ści w produkcji roślinnej 
jest płodozmian. Ten bar-
dzo ważny element pro-
dukcji roślinnej jest czyn-
nikiem beznakładowym. 
Nic producenta rolnego nie 
kosztuje ułożenie następ-
stwa roślin po sobie. Trze-
ba tylko usiąść i zastanowić 
się, w którym kierunku będę 
podążać. Podczas układania 
planu trzeba odpowiedzieć 

Czytaj str. 12

Energia dla wsi – ile pieniędzy,  
na co i dla kogo?

25 stycznia 2023 r. ruszył program Energia dla wsi, w ramach którego rolnicy i spółdzielnie 
energetyczne dostaną możliwość ubiegania się o dofinansowanie na odnawialne źródła 
energii. Program jest jednym z elementów budowania przez państwo niezależności 
energetycznej oraz zwiększania dochodów gospodarstw rolnych.

N ad programem, 
którego łączny 
budżet wynosi  
1 mld złotych pra-
cowały wspól-

nie Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska oraz Mini-
sterstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Pierwszy nabór 
w ramach programu ruszy 

już 25 stycznia i potrwa do 
15 grudnia br. lub do wy-
czerpania środków, a jego 
budżet będzie wynosił  
100 mln złotych. 

– Dzięki realizacji pro-
gramu zwiększy się do-
stępność inwestycji OZE 
dla rolników oraz wszyst-
kich zainteresowanych 

współpracą w ramach 
spółdzielni energetycznych. 
Taka forma sprzyjać bę-
dzie odnoszeniu korzyści 
przez polską wieś, takich 
samych jakie są udziałem 
m.in. przedsiębiorstw ener-
getycznych, które realizu-
ją inwestycje OZE. Ozna-
cza to dodatkowe dochody 

dla rolników i jednocześnie 
obniżenie kosztów pozyska-
nia energii przez miesz-
kańców obszarów wiejskich  
– mówił podczas konferen-
cji dotyczącej programu 
minister rolnictwa Hen-
ryk Kowalczyk.

Czytaj str. 23

Czym 
w przyszłości  
będziemy 
tankować 
ciągniki?

Dzisiejsze ceny paliw dotykają 
rolnictwo na całym świecie, 
jednocześnie rosnący problem 
emisyjności sprzyja poszukiwaniom 
nowych rozwiązań i alternatyw. 

Wszyscy więksi gracze na rynku pracują nad 
nowymi silnikami, które napędzać będzie coś 
innego niż olej napędowy. Ciągłe ograniczanie 
emisji dwutlenku węgla przez wprowadzanie norm 
dla silników nie może trwać w nieskończoność.  
Czy paliwem przyszłości będzie gaz, elektryczność 
czy wodór? 

 � Elektryfikacja ciągników
Wiele producentów za-

powiada, że będzie miało 
w swojej ofercie ciągnik 
elektryczny w ciągu najbliż-
szych dziesięciu lat. Trzeba 
przyznać, że akumulatory 
muszą się mocno rozwinąć, 
by zaspokoić zapotrzebo-
wanie na prąd w przypadku 
wielkich sprzętów. Wszyst-
ko zweryfikuje rynek i za-
potrzebowanie w ciągu naj-
bliższych lat, lecz wydaje 
się, że w pierwszej kolejno-
ści zostaną zaadaptowane 
w masowej produkcji cią-
gniki mniejsze, sadowni-
cze, ogrodnicze. 

Jednym z producentów, 
któregoych ciągnik elek-
tryczny powstał i pracu-
je, jest Fendt model e100 
Vario. Ciągnik posiada 
moc 100 koni. Według 
producenta może praco-
wać przez pięć godzin bez 
przerwy. Jednak myślę, że 
to są dane jak dla samocho-
dów elektrycznych, a przy 

ciągnikach należy założyć 
rzeczywisty czas pracy 
mniejszy. Dosyć szybko 
w elektryfikacji swoich 
maszyn poszli producen-
ci ładowarek, producenci 
Merlo, JCB, Kramer mają 
też maszyny zasilane ener-
gią elektryczną. Ładowarki 
elektryczne w porównaniu 
do ciągników mogą mieć 
bardziej użyteczne i eko-
nomiczne wykorzystanie 
z powodu tego, iż często są 
wykorzystywane w gospo-
darstwach hodowlanych, 
a tam specyfika pracy nie 
jest ciągła, co nie generu-
je problemów z przerwa-
mi podczas ładowania ba-
terii. John Deere również 
opracował prototyp: cią-
gnik elektryczny Sesam 2, 
jest to druga wersja pro-
totypu, pierwsza powsta-
ła w 2016 roku. Ciągnik zo-
stał zbudowany na ramie 
ciągnika John Deere 6R, 

Czytaj str. 21
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Zaprawy nasienne w ochronie kukurydzy
Wiosna to ważny okres w rozwoju kukurydzy, bo już na tym etapie buduje się przyszły 
plon, w tym kondycja zdrowotna roślin. Bezpośrednio na początku wegetacji, rośliny 
może opanować kilkanaście gatunków grzybów patogenicznych odpowiedzialnych za 
pojaw kilku chorób, przy czym tylko kilka z nich ujawnia się w pierwszych tygodniach 
rozwoju kukurydzy, a inne w ukryciu rozwijają się w tkankach i uwidaczniają niemal 

w pełni okresu wegetacji. W zdecydowanej większości przypadków pierwotnym źródłem porażenia 
jest zainfekowana gleba, resztki pożniwne kukurydzy bądź innych roślin zbożowych (źródło grzybów 
z rodzaju Fusarium), a niekiedy również porażony materiał siewny.

dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. IOR-PIB 
mgr Michał Grzbiela 

Instytut Ochrony Roślin – PIB 
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

Jedną z najwcześniej 
pojawiających się 
chorób kukurydzy 
jest zgorzel siewek 
wywoływana przez 

grzyby z rodzaju Fusarium 
oraz Pythium. Rozwojowi 
patogenów sprzyja najpierw 
chłodna i deszczowa wio-
sna, ograniczająca kiełkowa-
nie i wschody roślin, a na-
stępnie wzrost temperatury. 
Choroba ta odpowiada za 
spadek obsady roślin na sku-
tek braku wschodów lub wy-
padania siewek. 

Drugą chorobą pojawiają-
cą się od wiosny jest głow-
nia guzowata kukurydzy 
wywoływana przez grzyb 
Ustilago maydis. W warun-
kach Polski patogen może 
rozwijać do trzech genera-
cji w ciągu roku. Pierwsza 
ujawnia się zwykle od fazy 
4–7 liści. Zazwyczaj licz-
ny pojaw pierwszej gene-
racji jest źródłem zarodni-
ków dla rozwoju kolejnych 
pokoleń. Choroba pojawia 
się na blaszkach liściowych, 
a potem na łodygach, kol-
bach i wiechach. 

Na niektórych planta-
cjach może w okresie wio-
sennym dojść do porażenia 
młodych roślin kukurydzy 

przez grzyb Sphacelotheca 
reiliana, który jest odpo-
wiedzialny za rozwój głowni 
pylącej kukurydzy. Patogen 
lokuje się w stożku wzrostu 
młodych korzeni, a następ-
nie rozrasta się międzyko-
mórkowo wewnątrz rośli-

ny i prowadzi do porażenia 
systemicznego. Pomimo, że 
do porażenia dochodzi wio-
sną, to rozwój grzyba odby-
wa się w roślinie bezobja-
wowo przez kilka tygodni aż 
do momentu wytworzenia 
zarodni w miejscu zakoń-
czenia wiązek przewodzą-
cych, a więc na wiechach 
i kolbach, co ma miejsce 
od lipca. 

Obok wymienionych cho-
rób, w okresie wiosennym 
plantacjom kukurydzy za-
grażają również szkodniki. 
Spośród wielu gatunków 

pojawiających się bezpo-
średnio na początku we-
getacji, największą uwagę 
zwraca się na szkodniki 
glebowe, do których nale-
żą: drutowce, pędraki, zi-
mujące rolnice, a także na 
monokulturach kukurydzy  
– larwy stonki kukurydzia-
nej wylęgłe z zimujących 
jaj. Ich główna szkodliwość 
związana jest z możliwością 
wyjadania kiełkujących ziar-
niaków bądź podgryzaniem 
systemu korzeniowego ro-
ślin. Obok szkodników gle-
bowych, wiosną dodatkowo 

na zasiewy kukurydzy mogą 
nalatywać/przechodzić ga-
tunki migrujące z innych 
roślin, m.in. ploniarka zbo-
żówka, śmietka kiełkówka, 
mszyce, wciornastki, ptaki, 
dziki i inne. Stadia szkodli-
we tych szkodników mogą 
wyjadać kiełkujące ziarniaki 
(głównie ptaki, śmietka kieł-
kówka i dziki), co skutku-
je spadkiem obsady roślin. 
Ponadto część gatunków 
uszkadza nadziemne czę-
ści roślin, prowadząc do ich 
osłabienia, a niekiedy nawet 
całkowitego zniszczenia. 

Z uwagi na to, że pojaw 
niektórych wczesnowiosen-
nych chorób i szkodników 
może stanowić zagrożenie 
dla późniejszej wysokości 
oraz jakości plonów kuku-
rydzy, stąd podejmuje się 

działania ograniczające ich 
liczebność. Jedną ze stoso-
wanych tu metod, oprócz 
zabiegów niechemicznych, 
jest używanie zapraw na-
siennych. Obecnie prawie 
cały dostępny na rynku ma-
teriał siewny kukurydzy jest 
odgórnie zaprawiany środ-
kiem grzybobójczym. To 
dobre rozwiązanie, ale może 
się okazać, że środek za-
stosowany przez hodowcę 
lub dystrybutora nie ochro-
ni roślin przed niektórymi 
chorobami, które planta-
tor stwierdzał na swoich 
polach. W takiej sytuacji 
na etapie zamawiania ziar-
na siewnego trzeba zgło-
sić potrzebę użycia takiej 
zaprawy, która zabezpie-
czy rośliny przed konkret-
ną chorobą. Można też sa-
modzielnie zlecić firmie 
zajmującej się usługowym 
zaprawianiem materiału 
siewnego taki proces, bo 
zaprawy nie są dostępne 
w handlu detalicznym. 

W zaleceniach ochro-
ny kukurydzy przed cho-
robami i szkodnikami 
na 2023 rok znajduje się 
kilka zapraw nasiennych 

pozwalających zabezpie-
czyć rośliny przed niektó-
rymi wczesnowiosennymi 
zagrożeniami. W odniesie-
niu do fungicydów za ich 
pomocą ogranicza się za-
grożenie ze strony zgorze-
li siewek, głowni guzowatej 
kukurydzy (pierwszej gene-
racji) oraz głowni pylącej. 
Dzięki dostępności zapraw 

wymienionych w tabeli 1, 
którymi można skutecznie 
zabezpieczyć rośliny przed 
najważniejszymi chorobami 
okresu wiosennego. 

W odniesieniu do za-
praw nasiennych skiero-
wanych przeciwko szkod-
nikom, sytuacja nie wygląda 
już tak dobrze jak to ma 
miejsce przy chorobach. 
Choć wiosną liczba gatun-
ków uszkadzających zasie-
wy jest duża, to ograniczać 
za pomocą zapraw zoocy-
dowych można tylko pojaw 
ptaków (odstraszanie), dru-
towców, rolnic i larw stonki 
kukurydzianej. Trzeba też 
wiedzieć, że zaprawy zo-
ocydowe rzadko są stoso-
wane odgórnie przez sprze-
dawcę materiału siewnego. 
Chcąc je nanieść na ziarnia-
ki trzeba na etapie zamawia-
nia ziarna zgłosić taką po-
trzebę lub na własną rękę 
doprawić materiał siewny 
w dedykowanej firmie ma-
jącej pozwolenie na zapra-
wianie ziarna. Nie ma prze-
ciwskazań, aby na ziarniaku 
była naniesiona podwój-
na ochrona fungicydowo- 
-zoocydowa. 

Tabela 1. Zaprawy nasienne zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed chorobami 

Choroba Preparat Substancja czynna Dawka 

Zgorzel siewek Alios 300 FS tritikonazol 110 ml/100 kg ziarna

Rancona 450 FS ipkonazol 5,5 ml/100 kg ziarna

Redigo M 120 FS metalaksyl + protiokonazol 15 ml/100 kg ziarna

Surrender fludioksonil 50 ml/100 kg ziarna

Vibrance 500 FS sedaksan  2,5 ml/50 tys. ziarna

Głownia pyląca kukurydzy Lumiflex ipkonazol 18 ml/100 kg ziarna

Alios 300 FS tritikonazol 110 ml/100 kg ziarna

Rancona 450 FS ipkonazol 18 ml/100 kg ziarna

Vibrance 500 FS sedaksan  15 ml/50 tys. ziarna

Głownia guzowata kukurydzy Alios 300 FS tritikonazol 110 ml/100 kg ziarna

Źródło: Rejestr środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stan na 7.01.2023 r.)

Tabela 2. Insektycydy zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed szkodnikami 

Szkodnik Insektycyd Substancja czynna Dawka 

Drutowce, 
larwy stonki kukurydzianej

Force 20 CS teflutryna 50 ml/50 tys. ziarna

Rolnice Fortenza 600 FS cyjanotraniliprol 37,5 ml/50 tys. ziarna

Ptaki Korit 420 FS ziram 87,5 ml/50 tys. ziarna

Źródło: Rejestr środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stan na 7.01.2023 r.)

 � Formulacja zapraw FS i użycie nowoczesnych zaprawiarek 
pozwala stworzyć szczelną powłokę na ziarniakach

 �Na rynku zakup czyste-
go materiału siewnego jest 
utrudniony

 � Prawie cały materiał siewny kukurydzy jest odgórnie chro-
niony zaprawami fungicydowymi, a rzadko zoocydowymi
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Kukurydza na ziarno 
zarejestrowana 
w 2022 roku – krótka 
charakterystyka 
odmian

W 2022 roku, w naszym kraju zarejestrowanych zostało 
36 nowych mieszańców, w tym 26 do uprawy na ziarno. 
W artykule tym zostanie przedstawiona ich podstawowa 
charakterystyka, która została opracowana na podstawie 
Listy opisowej odmian rolniczych – kukurydza – COBORU 

z roku 2022. W zaprezentowanym poniżej zestawieniu, znajdują się odmiany 
kukurydzy przeznaczonej na ziarno z dziewięciu firm hodowlano-nasiennych, 
które będzie można nabyć w obecnym sezonie wegetacyjnym.

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

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

 � Corteva Agriscience/Pioneer
P8754 (FAO 230) – wcze-

sna odmiana mieszańcowa 
dwuliniowa (SC), przezna-
czona do uprawy na ziarno 
z linii AquaMax, czyli o wy-
sokiej tolerancji na niedo-
bory wody i wysokie tem-
peratury. Ziarno typu dent. 
Plon ziarna duży do bar-
dzo dużego. Rośliny niskie, 
o dużej odporności na wyle-
ganie. Odporność na fuza-
riozę łodyg – duża, na fuza-
riozę kolb – bardzo mała, 
na głownię łodyg i kolb  
– średnia, na omacnicę pro-
sowiankę – duża.

P8904 (FAO 250) – śred-
nio wczesna odmiana mie-
szańcowa dwuliniowa (SC), 
przeznaczona do uprawy na 
ziarno. Odmiana AquaMax, 
czyli tolerancyjna na niedo-
bory wody. Stabilnie plo-
nuje w różnych warunkach 
glebowo-klimatycznych 
i w różnych latach. O ziar-
nie typu dent. Plon ziarna 
duży. Rośliny średniej wy-
sokości, o przeciętnej od-
porności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę łodyg 
i kolb, na głownię łodyg  
– średnia, na głownię kolb 
– dość duża, na omacni-
cę prosowiankę – średnia. 

P9610 (FAO 260) – śred-
nio późna odmiana mie-
szańcowa dwuliniowa (SC), 
przeznaczona do uprawy na 
ziarno. Odmiana AquaMax 

z tolerancją na niedobory 
wody i wysokie tempera-
tury o wysokim potencja-
le plonowania, zwłaszcza 
na glebach średnich. Ziar-
no typu dent. Plon ziarna 
bardzo duży. Rośliny śred-
niej wysokości, o dużej od-
porności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę łodyg 

– dość duża, na fuzariozę 
kolb i głownię łodyg – duża, 
na głownię kolb oraz omac-
nicę prosowiankę – średnia.

P9978 (FAO 280) – śred-
nio późna odmiana mie-
szańcowa dwuliniowa (SC), 
przeznaczona do uprawy 
na ziarno. Dobrze znosi 
stres wywołany suszą. Po-
lecana do najcieplejszych 
regionów naszego kraju. 
O ziarnie typu dent. Plon 
ziarna duży do bardzo du-
żego. Rośliny średniej wy-
sokości, o dużej odporności 
na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę łodyg i kolb 
– duża, na głownię łodyg 
i kolb oraz omacnicę pro-
sowiankę – średnia.

 � Farmsaat Polska
Farmalou (FAO 210) 

– wczesna odmiana mie-
szańcowa dwuliniowa (SC), 
przeznaczona do uprawy na 
ziarno (może być uniwer-
salna). Charakteryzuje się 
bardzo stabilnym plono-
waniem. Ziarno typu po-
średniego pomiędzy szkli-
stym a zębokształtnym. 
Plon ziarna duży do bar-
dzo dużego. Charaktery-
zuje się wysoką strawno-
ścią przy w pełni dojrzałej 
skrobi. Rośliny średniej wy-
sokości, o dość dużej od-
porności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę łodyg 
– dość duża, na fuzariozę 
kolb – dość mała, na głow-
nię łodyg i kolb oraz omac-
nicę prosowiankę – średnia. 

Farmbeat (FAO 230) 
– wczesna odmiana mie-
szańcowa dwuliniowa (SC), 
przeznaczona do uprawy na 
ziarno. Masywna kukury-
dza o wysokiej zawartości 
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Dokończenie na str. 6

Zmieniamy się 
dla Ciebie i planety. 

Od początku działalności  
służąc rolnikom, dbamy 
o wysoką jakość naszych 
produktów, ale również 
o środowisko.
Zmiany zachodzące na naszej 
planecie napędzają nas 
do działania. Dlatego wdrażamy 
nową wizję i... nowe logo oraz 
szaty graficzne, które ją ilustrują.

Sumi Agro Poland. 
Znana firma, nowe oblicze. 

Sumi Agro. A company of Sumitomo Corporation.

WWW.SUMIAGRO.PL

 �Odpowiednio dobrana odmiana nasion przyczyni się  
do wyższego plonu 
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 � Biogazownia rolnicza w Koczale 

Odmiany pszenicy jarej 
Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe (PDO) jest systemem doświadczalnym 
przeprowadzanym na terenie całego kraju, którego zadaniem jest bardziej efektywne 
wykorzystanie postępu biologicznego. Postęp hodowlany wymaga jednak stałej 
kontroli wartości cech starszych, jak i najnowszych odmian, w związku z czym przed 
zakupem materiału siewnego rolnik powinien zgłębić wiedzę na temat odmian. 

Jednakże coraz większa liczba odmian w Krajowym rejestrze powoduje, że wybór nie jest tak oczywisty. 
Jednocześnie producenci mają coraz większą świadomość, że dobór odpowiedniej, dobrej odmiany może 
zagwarantować plony na zadowalającym poziomie. Tutaj z pomocą przychodzą wyniki badań PDO. 

mgr Anna Skrzypek 
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 

w Słupi Wielka

W opracowaniu 
tabelarycznym 
przedstawiono 
trzyletnie wyni-
ki ważniejszych 

cech rolniczo-użytkowych 
odmian pszenicy jarej. W ta-
beli uwzględniono jedynie 
te odmiany, które we wspo-
mnianym okresie przeszły 
co najmniej dwuletni cykl 
badań. Oznacza to, że po-
minięto w niej kreacje Ara-
bella, Fala, Izera, Kande-
la, Katoda, KWS Sunny, 
KWS Torridon, Monsun, 
Nimfa, Ostka Smolicka, 

Serenada, Struna, WPB 
Skye (grupa A) oraz Zadra 
(grupa B), które nie były 
badane w ciągu ostatnich 
dwóch lub trzech lat. Od-
miany w tabeli uszeregowa-
no według wysokości plonu 
na przeciętnym poziomie 
agrotechniki (a1), od naj-
wyżej do najniżej plonują-
cej odmiany w danej grupie 
technologicznej. 

Badania rejestrowe i pore-
jestrowe pszenicy prowadzi 
się przy uprawie na dwóch, 
znacznie zróżnicowanych 
poziomach agrotechniki. 

Wysoki poziom agrotechni-
ki (a2) różni się od przecięt-
nego zwiększonym o 40 kg/
ha nawożeniem azotowym, 
stosowaniem dolistnych 
preparatów wieloskładniko-
wych (łącznie z fungicyda-
mi), ochroną przed wylega-
niem (1 zabieg) i chorobami 
(2 zabiegi). W uzasadnio-
nych przypadkach dopusz-
cza się dodatkowe stoso-
wanie regulatora wzrostu 
i fungicydu lub ogranicze-
nie liczby stosowanych za-
biegów. Pozwala to oceniać 
reakcję odmian przy do-
datkowych nakładach na 
nawożenie i ochronę. Róż-
nice w przyroście plonu 
poszczególnych odmian 

bywają znaczne, co ozna-
cza, że takie same nakłady 
na ochronę mogą dać różne 
efekty ekonomiczne. 

Aktualnie Krajowy rejestr 
pszenicy zwyczajnej jarej 
liczy 46 odmian. Zdecydo-
wanie najwięcej zarejestro-
wanych jest jakościowych 
odmian chlebowych (A)  
– 41, pozostałe 5 są to od-
miany chlebowe (grupa B).  
Obecnie nie ma żadnej 
zarejestrowanej odmia-
ny z grupy elitarnych od-
mian chlebowych (E) oraz 
z grupy odmian pastew-
nych lub innych (C). Więk-
szość odmian pszenicy 
zwyczajnej jarej pochodzi 
z krajowych hodowli (70% 

wszystkich zarejestrowa-
nych odmian), natomiast 
liczba zarejestrowanych od-
mian zagranicznych wynosi 
14. Obok odmian pszenicy 
zwyczajnej w Krajowym re-
jestrze pszenicy jarej zna-
leźć możemy także dwie 
odmiany pszenicy orkisz 
(Kuiavia i Wirtas), obie 
z polskiej hodowli. 

Duża ilość zarejestrowa-
nych odmian daje produ-
centowi liczne możliwości. 
Może on dokonać wybo-
ru spośród wielu odmian, 
które nadają się do siewu 
właśnie w jego gospodar-
stwie, czyli w określonych 
warunkach środowisko-
wych. Odpowiednia od-
miana i dostosowana do 
niej poprawna agrotech-
nika warunkują uzyskanie 
wysokich plonów o pożą-
danej jakości. 

Istotnym kryterium wy-
boru odmiany jest jej plen-
ność, która w głównej mie-
rze decyduje o opłacalności 

uprawy. W 2022 roku 
pszenica jara plonowała  
o 8,2 dt/ha lepiej w stosun-
ku do roku 2021 i o blisko 
7 dt/ha lepiej w porówna-
niu z rokiem 2020. Średni 
plon ziarna na przecięt-
nym poziomie agrotechni-
ki (a1) dla odmian wzorco-
wych tego gatunku wynosił  
69,3 dt/ha, natomiast na wy-
sokim poziomie agrotech-
niki był o 5,4 dt/ha większy. 
W wieloleciu 2020–2022 
najlepiej plonowała odmia-
na z grypy B – KWS Ran-
tum. W czołówce najlep-
szych odmian znalazły się 
również kreacje z grupy  
A – KWS Dorium, WPB Pe-
bbles oraz KWS Carusum.

Oprócz wielkości i jako-
ści plonu, znaczenie przy 
wyborze odmiany mają też 
te cechy, w obrębie któ-
rych różnice odmianowe 
są największe. Dotyczy to 
wysokości roślin, odpor-
ności na wyleganie i choro-
by oraz cech ziarna (masa  

Wirtuoz Pro 254x175 Corteva ramka krzywe JW 2023.indd   1Wirtuoz Pro 254x175 Corteva ramka krzywe JW 2023.indd   1 13.01.2023   12:5813.01.2023   12:58
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Zmieniamy się 
dla Ciebie i planety. 

Zachodzące wokół zmiany 
napędzają nas do działania. 
Chcemy promować nowy 
sposób myślenia o ochronie 
upraw, w którym dba się 
o zasoby naturalne, troszczy 
o konsumenta i o środowisko. 

Wdrażamy nową wizję i… nowe 
szaty graficzne, które ją ilustrują.

Sumi Agro Poland. 
Znana firma, nowe oblicze. 

Sumi Agro. A company of Sumitomo Corporation.

WWW.SUMIAGRO.PL
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1000 ziaren, wyrównanie). 
Ponadto wiedza na temat 
odporności odmian na cho-
roby, czy też wyleganie, po-
zwala przyjąć optymalny 
program ochrony.

Pszenica jara jest odporna 
na wyleganie. Nie wymaga 
zatem stosowania regulato-
rów wzrostu, przy niskim 
poziomie nawożenia azo-
towego. Stosując wyższe 
nawożenie azotem zabieg 
skracania źdźbła może być 
traktowany jako drugopla-
nowy. Do odmian o dużej 
podatności na wyleganie 
należą Florentyna i Man-
tra. Natomiast największą 
odpornością na wyleganie 
wyróżnia się Etolia.

Odmiany pszenicy jarej 
cechują się zróżnicowaną 
odpornością na choroby. 
W ostatnich latach najczę-
ściej obserwowaną choro-
bą tego gatunku były septo-
riozy liści i rdza brunatna. 
Dość powszechnie wystąpił 
również mączniak prawdzi-
wy. Rzadziej obserwowa-
no fuzariozę kłosów i sep-
toriozę plew. Do odmian 
o największej odporności na 
septoriozy liści należą jako-
ściowa odmiana chlebowa 

(A) – Werwa oraz odmiana 
z grupy B – Alibi. Natomiast 
najmniejszą odpornością na 
septoriozy liści cechuje się 
KWS Rantum. Z kolei na 
rdzę brunatną najbardziej 
odporne są KWS Carusum, 
KWS Rantum, Alibi i Ha-
renda, natomiast najniż-
szą notę uzyskały odmia-
ny WPB Pebbles, Goplana, 
Rusałka i Varius. Za suk-
ces należy uznać poprawę 
odporności na rdzę żółtą. 
Choroba ta pojawia się tylko 
w niektórych latach, jednak 
na odmianach podatnych 
przyczynia się do znacznej 
obniżki plonu. Odmianami 
o największej wrażliwości 
na patogen powodujący tę 
chorobę są Merkawa, Ru-
sałka oraz Werwa. 

Zainteresowanie produ-
centów obserwuje się także 
wśród odmian nadających 
się do uprawy w konkret-
nych warunkach przyrod-
niczo-rolniczych. Tutaj 
znaczenia nabierają specy-
ficzne cechy morfologicz-
ne odmian (np. ościstość 
kłosów). Obecnie w Kra-
jowym rejestrze pszeni-
cy zwyczajnej jarej znaj-
dują się 3 odmiany ościste 

– Ostka Smolicka (A), 
Zadra (B) oraz zarejestro-
wana w 2021 roku odmia-
na WPB Pebbles. Odmiany 
o takiej morfologii nada-
ją się szczególnie do upra-
wy na polach położonych 
w bliskim sąsiedztwie tere-
nów leśnych, gdzie wystę-
puje ryzyko szkód powo-
dowanych przez zwierzynę.

W podjęciu decyzji o wy-
borze odmiany do siewu po-
mocna może być również 
„Lista odmian zalecanych 
do uprawy na obszarze wo-
jewództw”. Lista ta tworzona 
jest każdego roku przez ze-
społy ekspertów z poszcze-
gólnych województw, na 
podstawie wyników do-
świadczeń przeprowa-
dzonych w ramach badań 
PDO. Zawiera ona odmia-
ny, które w danym rejonie 
kraju sprawdziły się najle-
piej. W najbliższym czasie 
ukażą się „Listy odmian za-
lecanych do uprawy na ob-
szarze województw” na rok 
2023. Informacje na temat 
odmian uzyskać można 
także ze strony interneto-
wej COBORU oraz z wyda-
wanej co roku Listy opiso-
wej odmian.

 Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian pszenicy zwyczajnej jarej (wg COBORU)

Odmiany
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skala 9° skala 9°

jakościowe chlebowe (grupa A)
KWS Dorium 2021 67,9 75,5 44,5 7 7 7 87 210 6 5 6 5 5 5 5 4
WPB Pebbles* 2021 67,7 76,2 40,6 7 6 9 87 209 4 5 5 4 5 5 6 4
KWS Carusum 2022 66,7 74,3 41,3 8 9 9 88 209 4 5 6 6 5 5 5 5
Merkawa 2019 65,9 73,3 39,2 8 7 8 81 209 4 5 5 5 4 5 5 5
WPB Troy 2020 65,5 73,0 40,2 9 7 9 84 209 5 5 5 5 5 5 5 4
Florentyna 2022 65,4 72,1 39,2 7 7 9 94 209 3 6 5 5 5 5 5 4
Aura 2020 65,1 73,3 42,3 8 7 8 86 210 5 5 6 5 5 5 5 6
Aplauz 2022 64,9 72,7 39,2 8 8 9 87 210 5 5 5 5 5 5 5 5
Mandaryna 2014 64,7 72,4 34,6 8 5 9 89 209 6 5 5 5 5 5 6 6
Itaka 2021 64,7 72,0 39,9 7 7 9 90 209 5 5 6 5 6 5 5 5
WPB Francis 2021 64,5 73,1 40,0 6 7 9 84 209 5 5 5 5 5 5 5 6
Akvitan 2022 64,5 71,5 44,8 5 8 9 84 209 6 5 4 5 5 5 4 5
Goplana 2015 64,0 71,6 41,0 8 7 7 85 210 4 5 5 4 5 5 5 5
Atrakcja 2018 63,8 72,5 35,3 8 6 8 88 210 4 5 5 5 5 5 5 5
Mantra 2021 63,5 71,6 41,2 8 6 8 84 210 3 5 5 5 6 5 5 5
Rusałka 2016 63,5 72,2 39,7 8 7 8 86 209 5 5 4 4 4 5 5 5
Werwa 2021 63,4 70,6 41,1 7 8 8 81 210 6 5 4 5 4 6 5 6
Etolia 2021 63,3 70,8 39,8 7 7 8 79 209 7 6 5 5 5 5 4 5
SU Ahab 2020 63,2 70,8 42,4 8 8 9 82 209 6 4 4 5 5 5 5 5
MHR Jutrzenka 2018 62,9 70,7 41,8 8 8 8 84 210 6 5 5 5 5 5 5 5
Varius 2016 62,7 70,9 37,4 8 7 8 81 209 6 5 5 4 5 5 5 5
Anakonda 2020 62,3 70,7 42,1 8 8 8 81 210 4 4 5 5 5 5 5 4
Fama 2020 62,1 69,7 42,9 9 8 8 80 210 5 4 5 5 5 5 5 5
Akcja 2020 61,8 69,7 41,9 9 8 7 84 209 5 4 5 5 5 5 5 4
Jarlanka 2017 61,5 69,6 42,0 8 8 8 81 210 5 5 5 5 5 5 5 5
Tybalt 2005 61,5 69,8 41,6 8 7 8 80 210 4 5 5 5 5 5 5 5
Gratka 2019 61,2 69,5 42,0 9 7 8 81 210 4 5 5 5 5 5 4 5
Eskadra 2019 60,1 68,7 40,7 9 7 8 82 210 5 5 4 5 5 5 5 5

chlebowe (grupa B)
KWS Rantum 2022 68,8 76,4 37,5 7 7 8 85 208 6 5 5 6 5 4 5 5
Alibi 2019 65,5 73,6 46,3 6 7 7 90 211 5 6 4 6 5 6 5 6
Harenda 2014 64,9 71,9 39,4 7 6 9 85 210 6 5 5 6 5 5 5 5
Syntia 2021 63,6 71,5 41,2 6 6 8 80 210 6 5 4 5 5 5 5 4

* – odmiana o kłosie ościstym
Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony);  a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, 
dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9-stopniowa – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę, większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie
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ziarna, a co za tym idzie  
– skrobi. Ziarno typu po-
średniego pomiędzy szkli-
stym a zębokształtnym. 
Odmiana o wysokim po-
tencjale plonowania. Plon 
ziarna duży do bardzo du-
żego. Rośliny dość niskie, 
o dość dużej odporności na 
wyleganie. Odporność na 
fuzariozę łodyg – duża, na 
fuzariozę kolb, na głownię 
łodyg i kolb oraz na omac-
nicę prosowiankę – średnia.

 � Hodowla Roślin Smolice  
– Grupa IHAR

SM Doktor (FAO 220)  
– wczesna odmiana o ziar-
nowym kierunku użytko-
wania. Rekomendowana 
do uprawy na terenie całe-
go kraju. Ziarno typu flint. 
Plon ziarna duży o wysokim 
potencjale plonu suchego. 
Rośliny średniej wysoko-
ści, o dość dużej odpor-
ności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę łodyg 
– dość duża, na fuzariozę 
kolb, głownię łodyg i kolb 
oraz omacnicę prosowian-
kę – średnia. 

 � IGP Polska
Justy (FAO 250) – śred-

nio wczesna odmiana mie-
szańcowa dwuliniowa (SC), 
przeznaczona do uprawy 
na ziarno. Ziarno typu po-
średniego pomiędzy szkli-
stym a zębokształtnym. 
Plon ziarna duży. Odzna-
cza się dobrym wigorem 

początkowym, szybkim 
tempem przyrostu masy 
i kolb. Można ją wcześnie 
zbierać. Rośliny średniej 
wysokości, o przeciętnej od-
porności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę łodyg 
i kolb, głownię łodyg i kolb 
– oraz na omacnicę proso-
wiankę – średnia. 

 � KWS Polska
Almondo (FAO 230)  

– wczesna odmiana dwu-
liniowa (SC), przeznaczo-
na do uprawy na ziarno 
(typu flint/dent). Plon ziar-
na duży do bardzo dużego. 
Wysoko i stabilnie plonują-
ca. Mocny efekt stay green 
sprzyja oddawaniu wody. 
Do uprawy w całej Polsce, 
na wszystkich typach gleb. 
Rośliny średniej wysoko-
ści, o dużej odporności na 
wyleganie. Odporność na 
fuzariozę łodyg i głownię 

kolb – dość duża, na fuza-
riozę kolb i głownię łodyg  
– średnia, na omacnicę pro-
sowiankę – dość mała. 

Dolmino (FAO 240)  
– średnio wczesna odmiana 
trójliniowa (TC), przezna-
czona do uprawy na tere-
nie całego kraju. Poleca-
na do uprawy na ziarno, 
ale również i na kiszonkę. 
Wyróżnia się dużym wigo-
rem początkowym i odpor-
nością na choroby. Szybkie 
oddawanie wody z ziarna 
podczas wegetacji. Ziarno 
typu zbliżonego do flint. 
Plon ziarna duży. Rośliny 
dość wysokie, o średniej 
odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę 
łodyg i kolb – średnia, na 
głownię łodyg i kolb – dość 
duża, na omacnicę proso-
wiankę – średnia.

Garantio (FAO 210) 
– wczesna odmiana 

dwuliniowa (SC), prze-
znaczona do uprawy na 
ziarno, w typie pośrednim 
flint/dent. Niska wilgotność 
ziarna podczas zbioru. Od-
miana spisująca się dobrze 
w rejonach kraju o mniej 
korzystnych warunkach ter-
micznych. Plon ziarna duży 
do bardzo dużego. Rośliny 
średniej wysokości, o dość 
małej odporności na wyle-
ganie. Odporność na fuza-
riozę łodyg oraz na głow-
nię łodyg i kolb – średnia, 
na fuzariozę kolb – dość 
mała, na omacnicę proso-
wiankę – mała.

Interago (FAO 250) – 
średnio wczesna odmiana 
dwuliniowa (SC), przezna-
czona do uprawy na ziarno 
(typu dent). Charakteryzu-
je się regularnym plonowa-
niem i dobrym wigorem po-
czątkowym. Polecana do 
uprawy na wszystkie stano-
wiska w całym kraju, z wy-
jątkiem rejonów podgór-
skich i nadmorskich. Plon 
ziarna duży do bardzo du-
żego. Rośliny dość niskie, 
o średniej odporności na 
wyleganie. Odporność na 
fuzariozę łodyg i głownię 
kolb – dość duża, na fuza-
riozę kolb – duża, na głow-
nię łodyg oraz omacnicę 
prosowiankę – średnia. 

KWS Camillo (FAO 250) 
– średnio wczesna odmia-
na dwuliniowa (SC), prze-
znaczona do uprawy na 
ziarno (typu dent). Plon 
ziarna duży o niskiej wil-
gotności w czasie zbioru. 

Jest polecana do uprawy na 
większości stanowisk, rów-
nież na glebach mozaiko-
watych. Rośliny średniej 
wysokości, o dość dużej od-
porności na wyleganie i zła-
mania. Odporność na fuza-
riozę łodyg i kolb – duża, na 
głownię kolb – dość duża, 
na głownię łodyg – średnia, 
na omacnicę prosowiankę 
– dość duża. 

KWS Esperranto (FAO 
190) – wczesna odmiana 
dwuliniowa (SC), przezna-
czona do uprawy na ziarno. 
Charakteryzuje się szybkim 
rozwojem początkowym, 
małą liczbą dni potrzeb-
nych do wytworzenia orga-
nów generatywnych i zapy-
lenia. Polecana do uprawy 
na glebach silnie uwilgot-
nionych wiosną i jesienią. 
Ziarno typu pośredniego 
pomiędzy szklistym a zę-
bokształtnym. Plon ziar-
na średni. Rośliny wyso-
kie, o średniej odporności 
na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę łodyg – mała, 
na fuzariozę kolb – dość 
mała, na głownię łodyg  
– średnia, na głownię kolb 
– dość duża, na omacnicę 
prosowiankę – dość mała.

Profito (FAO 250) – śred-
nio wczesna odmiana dwu-
liniowa (SC), przeznaczona 
do uprawy na ziarno (typu 
dent). Wytwarza silny sys-
tem korzeniowy dobrze 
wykorzystujący składniki 
pokarmowe, oszczędnie go-
spodarujący wodą glebową. 
Plon ziarna duży do bardzo 

dużego. Rośliny dość niskie, 
o dość dużej odporności 
na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę łodyg i głow-
nię kolb – dość duża, na 
fuzariozę kolb – duża, na 
głownię łodyg – średnia, 
na omacnicę prosowiankę 
– dość duża.

 � Lidea Nasiona Poland
ES Midgard (FAO 230) 

– wczesna odmiana mie-
szańcowa dwuliniowa (SC), 
przeznaczona do uprawy na 
ziarno. Ziarno typu pośred-
niego pomiędzy szklistym 
a zębokształtnym. Plon 
ziarna duży do bardzo du-
żego. Rośliny dość wyso-
kie, o średniej odporności 
na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę łodyg i kolb 
– duża, na głownię łodyg 
i kolb oraz omacnicę pro-
sowiankę – średnia.

ES Midway (FAO 260) 
– średnio późna odmiana 
mieszańcowa dwuliniowa 
(SC), przydatna do użyt-
kowania na ziarno (typu 
dent). Plon ziarna duży do 
bardzo dużego. Rośliny bar-
dzo wysokie, o średniej od-
porności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę łodyg 
i głownię łodyg – średnia, 
na fuzariozę kolb – duża, na 
głownię kolb – dość mała, 
na omacnicę prosowiankę 
– średnia.

LID1015C (FAO 220) 
– wczesna odmiana mie-
szańcowa dwuliniowa (SC), 

Dokończenie ze str. 3

Dokończenie na str. 8

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

•  NR 1  w plonie CCM – 111% wzorca (219 dt/ha)
• Mocny Stay-Green
• Odporny na wyleganie
• Rekomendowany do uprawy w całym kraju

LEGENDARNY  
PLON ZIARNASM WAWEL

FAO 230-240

Na podstawie badań rejestrowych COBORUwww.hrsmolice.pl
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przydatna do użytkowania 
na ziarno. Ziarno typu po-
średniego pomiędzy szkli-
stym a zębokształtnym. 
Plon ziarna duży do bar-
dzo dużego. Rośliny bardzo 
wysokie, o średniej odpor-
ności na wyleganie. Odpor-
ność na fuzariozę łodyg – 
dość duża, na fuzariozę kolb 
– duża, na głownię łodyg 
i kolb oraz omacnicę pro-
sowiankę – średnia.

LID2210C (FAO 240)  
– średnio wczesna odmia-
na mieszańcowa dwulinio-
wa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, typu po-
średniego pomiędzy szkli-
stym a zębokształtnym. 
Plon ziarna duży do bar-
dzo dużego. Rośliny wyso-
kie, o dużej odporności na 

wyleganie. Odporność na 
fuzariozę łodyg – średnia, 
na fuzariozę kolb – dość 
mała, na głownię łodyg 
i kolb oraz omacnicę pro-
sowiankę – dość duża.

LID3306C (FAO 260) 
– średnio późna odmia-
na mieszańcowa dwulinio-
wa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, typu zbli-
żonego do dent. Plon ziar-
na duży do bardzo dużego. 
Rośliny średniej wysoko-
ści, o dużej odporności na 
wyleganie. Odporność na 
fuzariozę łodyg – mała, na 
fuzariozę kolb oraz na głow-
nię łodyg i kolb – średnia, 
na omacnicę prosowiankę  
– dość duża. 

 � Limagrain
Ashley (FAO 220) – wcze-

sna odmiana mieszańcowa 

dwuliniowa (SC), przezna-
czona do uprawy na ziarno, 
typu zbliżonego do dent. 
Plon ziarna duży do bar-
dzo dużego. Rośliny dość 
wysokie, o średniej odpor-
ności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę łodyg 
– dość mała, na fuzariozę 
kolb, głownię łodyg i kolb 
oraz omacnicę prosowian-
kę – średnia.

LG31240 (FAO 240)  
– średnio wczesna odmia-
na mieszańcowa dwuli-
niowa (SC), przeznaczona 
do uprawy na ziarno (typu 
dent). Plon ziarna duży do 
bardzo dużego. Rośliny 
bardzo wysokie, o średniej 
odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę 
łodyg – dość mała, na fuza-
riozę kolb i głownię kolb  
– średnia, na głownię łodyg 

– mała, na omacnicę proso-
wiankę – dość mała.

Murphey (FAO 240)  
– średnio wczesna odmia-
na mieszańcowa trójlinio-
wa (TC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, typu zbli-
żonego do dent. Plon ziar-
na duży do bardzo duże-
go. Rośliny bardzo wysokie, 
o średniej odporności na 
wyleganie. Odporność na 
fuzariozę łodyg i kolb oraz 
głownię łodyg – średnia, na 
głownię kolb – dość duża, 
na omacnicę prosowiankę 
– średnia.

 � RAGT Nasiona
RGT Aloexx (FAO 220) 

– wczesna odmiana mie-
szańcowa dwuliniowa (SC), 
przeznaczona do upra-
wy na ziarno (typu dent). 
Charakteryzuje się dobrym 

oddawaniem wody z ziarna 
i zachowaniem w trudnych 
warunkach klimatyczno-
-glebowych. Wysoki udział 
ziarna w masie kolb. Plon 
ziarna duży. Rośliny dość 
wysokie, o dość dużej od-
porności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę łodyg 
i kolb – dość duża, na głow-
nię łodyg i kolb oraz omac-
nicę prosowiankę – średnia.

 � Saatbau Polska
Kristallo (FAO 230)  

– wczesna odmiana dwuli-
niowa (SC), przeznaczona 
do uprawy na ziarno, typu 
zbliżonego do flint. Cha-
rakteryzuje się wysokim 
i stabilnym plonem ziar-
na w zróżnicowanych wa-
runkach glebowo-klima-
tycznych. Plon ziarna duży. 
Rośliny bardzo wysokie, 

o dość małej odporności 
na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę łodyg i głow-
nię kolb – średnia, na fuza-
riozę kolb – dość duża, na 
głownię łodyg – dość mała, 
na omacnicę prosowiankę 
– średnia.

Serrano (FAO 250)  
– średnio wczesna odmia-
na mieszańcowa dwulinio-
wa (SC), przeznaczona do 
uprawy na ziarno, typu zbli-
żonego do flint. Plon ziar-
na duży do bardzo dużego. 
Rośliny średniej wysokości, 
o przeciętnej odporności 
na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę łodyg – mała, 
na fuzariozę kolb, głownię 
łodyg i kolb oraz omacnicę 
prosowiankę – dość duża. 
Najprawdopodobniej w tym 
sezonie nie będzie dostęp-
na w sprzedaży.

Dokończenie ze str. 6

Azot – ważne nie tylko dawki,  
ale też jego formy w nawozach

Stosowany w nawozach azot 
występuje w trzech formach: 
amonowej (NH4

+), saletrzanej  
(NO3

–) i amidowej (NH2). 

prof. dr hab. Czesław Szewczuk,  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Formę amonową 
azotu zawierają 
siarczan i fosfo-
ran amonu oraz 
nawozy wielo-

składnikowe. Po wniesie-
niu do gleby jest ona za-
trzymywana (sorbowana) 
przez kompleks sorpcyj-
ny, dzięki czemu nie ulega, 
bądź w niewielkim stopniu, 
stratom w wyniku wymy-
wania. Są to typowe nawo-
zy przedsiewne, wymaga-
jące wymieszania z glebą. 
Są lepiej pobierane z gleb 
o pH 6,6–7,2 oraz w niż-
szych temperaturach, np. 
w okresie wczesnowiosen-
nym, przez ozime formy 
zbóż i rzepaku. Z kolei 
wniesione przedsiewnie ko-
rzystnie oddziałują na roz-
wój korzeni. Zasadniczą ich 
wadą, zwłaszcza siarczanu 
amonu, jest działanie za-
kwaszające. Z kolei zale-
tą dodatkowe dostarcze-
nie znacznych ilości siarki 
(24% S). Forma amonowa 

azotu może ulegać w glebie 
enzymatycznym przemia-
nom do formy saletrzanej. 
Jeśli proces ten występuje 
w dużym nasileniu (w gle-
bach strukturalnych o pH 
powyżej 6,2 oraz tempera-
turach 18–25°C), może po-
wodować straty azotu w wy-
niku wymywania azotanów.

Forma saletrzana 
(azotanowa) występuje 
w saletrach: wapniowej, 
magnezowej, sodowej i po-
tasowej. Azot w tej formie 
nie jest zatrzymywany przez 
kompleks sorpcyjny gleby. 
Jeśli nie zostanie pobrany 
w miarę szybko przez rośli-
ny, ewentualnie mikroflorę 
glebową (sorpcja biologicz-
na), łatwo ulega wymyciu. 
Jest wówczas tracony, a przy 
tym zanieczyszcza azotana-
mi środowisko. Są to typo-
we nawozy pogłówne, do 
stosowania w trakcie we-
getacji, łatwo rozpuszczal-
ne w wodzie, niewymaga-
jące zmieszania z glebą. 

Działają niemal natych-
miast po wysiewie, dzięki 
czemu szybko zaspokajają 
potrzeby pokarmowe ro-
ślin w azot. Jednak stoso-
wane w nadmiarze powo-
dują w roślinach, zwłaszcza 
o krótkim okresie wegetacji, 
gromadzenie szkodliwych 
dla ludzi i zwierząt azota-
nów. Poza tym stosowane 
późną jesienią lub wczesną 
wiosną wpływają na nad-
mierne uwodnienie tkanek 
roślinnych, co skutkuje ich 
większą wrażliwością na 
przymrozki, podatnością na 
choroby i gorszym przecho-
wywaniem. Formę saletrza-
ną azotu preferują rośliny 
z rodziny komosowatych, 
m.in. burak i szpinak, ale 
też wiele innych. Są to dość 
drogie nawozy w przelicze-
niu na kg czystego składni-
ka, jednak oprócz N (zaled-
wie 10,5–15,5%) dostarczają 
w większej ilości: Ca, Mg, 
Na lub K. Jony NO3

– po wy-
myciu w głębsze warstwy 
gleby mogą być wykorzy-
stane przez bakterie bez-
tlenowe jako źródło tlenu 
w procesie zwanym deni-
tryfikacją, w wyniku czego 
następują gazowe straty N.

Nawozy saletrzano- 
-amonowe (saletra amono-
wa i występujące pod różną 

nazwą saletrzaki), najsze-
rzej stosowane w praktyce, 
zawierają azot w obydwu 
formach. Saletrzak to sale-
tra amonowa z dodatkiem 
węglanu wapnia i magne-
zu. Głównie z tego wzglę-
du zalecany jest do stoso-
wania przedsiewnego, zaś 
saletra pogłównego. Nie-
mniej można je także wy-
siewać krótko przed siewem 
lub sadzeniem roślin oraz 
pogłównie. Wówczas naj-
lepiej, zwłaszcza saletrzak, 
przed spodziewanym desz-
czem lub uprawkami pielę-
gnacyjnymi. Azot w obydwu 
formach, choć z dominacją 
amonowej, występuje także 
w saletrosanie. Nawozy te 
można uznać za optymal-
ne w okresie wiosennym 
na ozime formy zbóż i rze-
paku. Niektóre z nich za-
wierają także: S, B lub Mo.

Forma amidowa azotu 
występuje w moczniku. 
Nie jest bezpośrednio po-
bierana przez rośliny, lecz 
po enzymatycznym prze-
kształceniu do formy amo-
nowej, która z kolei może 
przechodzić w formę sale-
trzaną. Procesy te zacho-
dzą dość szybko w wyż-
szych temperaturach oraz 
optymalnej wilgotności 
i pH gleby. Obecnie by 

ograniczyć straty N w wyni-
ku wymywania i ulatniania 
do atmosfery, do mocznika 
dodawany jest inhibitor ni-
tryfikacji (ureazy) lub po-
włoka biodegradowalna. 
Niektóre z nawozów, np. 
Yara NITROPROTECT, za-
wierają stabilizator azotu 
– nitropirynę, która istot-
nie spowalnia proces ni-
tryfikacji i straty N w wy-
niku wymywania azotanów. 
Straty N z mocznika w po-
staci amoniaku, zachodzą 
w większym stopniu w gle-
bach o wysokim pH, bądź 
świeżo zwapnowanych oraz 
w wyższych temperaturach. 
Zatem wskazany jest wy-
siew mocznika w dni po-
chmurne lub przed opa-
dem deszczu, zwłaszcza gdy 
nie ma możliwości jego wy-
mieszania z glebą. Mocznik 
jest nawozem uniwersal-
nym, może być stosowany 
doglebowo przedsiewnie 
i pogłównie oraz dolist-
nie. W porównaniu z formą 
amonową jest wolniej po-
bierany, poza tym wyka-
zuje gorszą skuteczność 
na glebach o małej aktyw-
ności biologicznej oraz su-
chych i kwaśnych. 

Innym nawozem azoto-
wym jest RSM, czyli roztwór 
saletrzano-mocznikowy, 

zawierający 28, 30 lub 32% N 
w 1 kg tego nawozu (w 1 lit- 
rze jest go wyraźnie wię-
cej). Azot w RSM występuje 
w trzech formach: amido-
wej (50% ogólnej ilości) oraz 
amonowej i saletrzanej (po 
25%). Do rolników dostar-
czany jest RSM 32, który po 
rozcieńczeniu z wodą stoso-
wany jest w 28-proc. stęże-
niu. Często jednak rolnicy, 
bez negatywnych skutków, 
stosują RSM 32 bez rozcień-
czania z wodą. RSM może 
być stosowany doglebowo 
przed siewem lub sadze-
niem roślin oraz w trakcie 
ich wegetacji przez rozlew 
w międzyrzędziach lub gru-
bokroplisty oprysk, a także 
po żniwach na słomę.

Nawozy azotowe zakwa-
szają glebę, choć w różnym 
stopniu, w największym 
siarczan amonu, następ-
nie saletrosan, mocznik i sa-
letra amonowa, w niewiel-
kim saletrzaki, natomiast 
alkalizująco oddziałują na-
wozy saletrzane. Przy więk-
szej zawartości w tych na-
wozach wapnia i magnezu 
(łącznie ponad 10%), nie 
obniżają one pH gleby. Ty-
powym przykładem tego 
typu nawozów są: YaraBe-
la NITROMAG i YaraBe-
la Sulfan.
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Postaw na wszystkie składniki nawozowe
W dobie wdrażania założeń Europejskiego Zielonego Ładu producenci rolni zobligowani są 
nie tylko do dbania o zbilansowane zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe i do ochrony 
zasobów glebowych, ale również do uwzględniania czynnika pozaprodukcyjnego. Polega to 
między innymi na wdrażaniu systemów produkcji opartych na zbilansowanym stosowaniu 
składników nawozowych, z jednoczesnym minimalizowaniem negatywnego wpływu 

nawożenia na środowisko.

Jednakże wysokie 
ceny nawozów zmu-
szają wielu produ-
centów rolnych do 
ograniczenia sto-

sowania nawozów mine-
ralnych, co może obniżyć 
plonowanie roślin oraz 
pogorszyć parametry ja-
kościowe plonów. Ogra-
niczenie aplikacji pota-
su i fosforu, stosowanych 
przedsiewnie w uprawie 
zbóż ozimych i rzepaku, 
może w znacznej mierze 
przyczynić się do pogor-
szenia odporności roślin na 
niesprzyjające warunki po-
godowe, przede wszystkim 
niskie temperatury panują-
ce w okresie jesienno-zimo-
wym, co prowadzi do ich 
gorszego przezimowania 

i trudniejszej regeneracji 
po okresie zimowym. Uwi-
dacznia się to szczególnie 
na glebach charakteryzują-
cych się niską zasobnością 
w przyswajalne formy fos-
foru i potasu. Stąd też w sy-
tuacji niewystarczającego 
przedsiewnego nawożenia 
fosforowego i potasowego 
zalecane jest w okresie wio-
sennym uzupełnienie cał-
kowitej dawki tych skład-
ników pokarmowych. 

Najbardziej plonotwór-
czym składnikiem w upra-
wie roślin jest azot, co wy-
nika z jego zasadniczej roli 
we wzroście i plonowaniu 
roślin uprawnych. W okre-
sie wiosennym przy do-
brym zaopatrzeniu ro-
ślin w azot dochodzi do 

szybkiego wzrostu masy ro-
ślinnej, w tym powierzchni 
asymilacyjnej, co przekłada 
się na poprawę efektywno-
ści fotosyntezy i tworzenia 
asymilatów. Jednakże naj-
wyższe przyrosty plonów 
roślin można uzyskać jedy-
nie przy ich zbilansowanym 
nawożeniu, uwzględnia-
jącym optymalne zaopa-
trzenie roślin w pozostałe 
niezbędne makroelemen-
ty, w tym poza fosforem 
i potasem, również w siar-
kę i magnez. Dobrze jest, 
aby te składniki nawozo-
we były aplikowane łącz-
nie, co znacznie ograniczy 
ryzyko nawożenia jedno-
stronnego roślin. Ważne 
jest także utrzymanie za-
wartości tych składników 

w glebie na poziomie przy-
najmniej średnim. Nawo-
żenie magnezem i siarką 
w uprawach roślin ozimych 
powinno być stosowane za-
równo przedsiewnie, jak 
i pogłównie wczesną wio-
sną w celu regeneracji plan-
tacji po zimie oraz w celu 
zwiększenia efektywności 
wykorzystania azotu przez 
rośliny. Zabieg ten należy 
wykonywać systematycznie 
w każdym roku, przy czym 
dobrze jest wykorzystywać 
nawozy, które charaktery-
zują się wysoką zawartością 
składników nawozowych 
oraz dobrą przyswajalno-
ścią dla roślin.

Magnez stanowi istot-
ny czynnik kontrolujący 
efektywność gospodarki 

azotowej w roślinie, z jednej 
strony kontrolując pobiera-
nie i efektywność przetwa-
rzania azotu przez rośliny, 
a z drugiej minimalizując 
straty tego składnika na-
wozowego. Aplikacja ma-
gnezu w okresie wczesno-
wiosennym pozwala na 
przełamanie bariery fizjo-
logicznej związanej z dzia-
łaniem niskich temperatur, 
które wpływają na ograni-
czenie pobierania fosforu 
i azotu. Poza tym w syste-
mie nawożenia roślin na-
wozami azotowymi amo-
nowymi czy amidowymi 
wzrost roślin uzależniony 
jest od ich stopnia odży-
wienia magnezem, bowiem 
aplikacja tego pierwiastka 
wspomaga działanie tych 
form azotu, ponieważ na 
skutek zwiększenia kon-
centracji jonów magnezo-
wych zmniejsza się stopień 
antagonizmu pomiędzy ka-
tionami amonowymi a ka-
tionami magnezu.

Siarka w znacznym stopniu 
wpływa na wykorzystanie 
azotu z nawozów mineral-
nych oraz jego wbudowy-
wanie w białka, ogranicza-
jąc akumulację w roślinie 
niebiałkowych form azotu. 
Pierwiastek ten oddziału-
je na wydajność fotosynte-
zy oraz indukuje system od-
porności roślin na choroby 
grzybowe. Siarka jest bo-
wiem niezbędna w procesie 
syntezy lignin, a jej niedobór 
osłabia tkanki mechanicz-
ne roślin. Jest to szczegól-
nie groźne przy nadmiarze 
azotu, bowiem w komórkach 
liścia zwiększa się wówczas 
udział niskocząsteczkowych 
związków azotu – amino-
kwasów i amidów – prowa-
dząc do wzrostu porażenia 
roślin przez patogeny, dla 
których stanowią one ideal-
ne źródło pożywienia.

dr hab. Marzena S.  
Brodowska,  

prof. Uniwersytetu  
Przyrodniczego w Lublinie
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Wiosenne odchwaszczanie 
rzepaku ozimego

Wiosną na plantacjach rzepaku ozimego najczęściej występują niezwalczone chwasty, 
tzw. zimujące. Ponadto mogą pojawić się ich formy jare oraz chwasty typowo wiosenne, 
które również stanowią duże zagrożenie dla roślin rzepaku. Dlatego zwalczanie chwastów 
w rzepaku ozimym w terminie wiosennym należy rozpocząć jak najszybciej!

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

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

 � Kiedy najlepiej rozpocząć 
zabieg herbicydowy?

Najlepiej wczesną wio-
sną – czyli kiedy? Początek 
zabiegów herbicydowych, 
określany jest przez ich 
producentów bardzo róż-
nie, np. po ruszeniu wegeta-
cji, od fazy 9. liścia, od fazy 
rozety, od początku wydłu-
żania się pędu kwiatowe-
go, a także w skali BBCH, 
np. 21 czy 30. Są to ter-
miny bardzo zbliżone do 
siebie i można je uznać za 
jednoznaczne przyjmując 
jedno uniwersalne określe-
nie, a mianowicie od mo-
mentu ruszenia wegetacji 
wiosennej. W każdym roku 
jest to najczęściej odmien-
ny termin kalendarzowy, 
związany z wystąpieniem 
odpowiedniej temperatu-
ry przez określony okres. 
Pamiętajmy jednak, że zde-
cydowanie bardziej nieko-
rzystne jest przekroczenie 
terminu końcowego, róż-
nie też określanego, np. do 
fazy zielonego pędu, do wy-
tworzenia pędu z zaczątka-
mi kwiatów, do pierwsze-
go międzywęźla, do fazy 
pąków kwiatowych za-
mkniętych w liściach lub 
do fazy BBCH, np. 50. Prze-
kroczenie rekomendowanej 
fazy końcowej, przeważ-
nie związane jest w naj-
lepszym przypadku z bra-
kiem działania substancji 
czynnej (s.cz.) herbicydu, 
a w najgorszym z wystąpie-
niem objawów uszkodzeń 
roślin rzepaku ozimego. 
Dlatego zawsze stosujmy 
się do wytycznych produ-
centa danego herbicydu 
zawartych w zaleceniach!

 � Gdy problemem są chwasty 
dwuliścienne

Jest to głównie kilka ga-
tunków, tj. chaber bła-
watek, przytulia czepna, 

rumianowate, rdesty, bo-
dziszki, maki, jasnoty i fioł-
ki, które można skutecznie 
ograniczyć stosując zaled-
wie trzy następujące s.cz.: 

Chlopyralid – jest to po-
chodna kwasu karboksylo-
wego, z grupy syntetycz-
nych regulatorów wzrostu. 
U gatunków wrażliwych 
powoduje deformację liści 
i pędów, a w dalszym eta-
pie doprowadza do chlo-
rozy i zasychania tkanek, 
co w konsekwencji powo-
duje zamieranie całej rośli-
ny. Jest to substancja, którą 
można stosować w szero-
kim przedziale czasowym, 
tj. od początku ruszenia 
wegetacji wiosennej aż do 
fazy pąków kwiatowych, 
zamkniętych w liściach 
(BBCH 20–50). Substan-
cja ta skutecznie ogranicza 
chabra bławatka, dymnicę 
pospolitą, marunę nadmor-
ską, rdesty, rumian polny, 
rumianek pospolity, żółtli-
cę drobnokwiatową i ostro-
żenia polnego. Niestety nie 
radzi sobie z takimi chwa-
stami, jak: bodziszek drob-
ny, fiołek polny, gwiazdni-
ca pospolita, mak polny, 
przytulia czepna, tasznik 
pospolity i tobołki polne.

Pikloram – jest to po-
chodna kwasu pirydy-
nokarboksylowego, z grupy 
syntetycznych regulatorów 
wzrostu. Chwasty wrażliwe 
na tę substancję wykazują 
deformacje i zahamowanie 

wzrostu, co w efekcie po-
woduje zamieranie całej 
rośliny. Herbicydy zawie-
rające pikloram można sto-
sować z początkiem rusze-
nia wegetacji wiosennej, od 
początku wydłużania pędu 
głównego aż do początku 
fazy pąkowania (pąki kwia-
towe zamknięte w liściach) 
(BBCH 30–50). Substancja 
ta skutecznie zwalcza cha-
bra bławatka, ostrożenia 
polnego, przytulię czepną 
(do wysokości 8 cm), ma-
runę nadmorską, rumian 
polny i rumianek pospolity 
(w fazie rozety). Nie radzi 
sobie natomiast z fiołkiem 
polnym, tasznikiem po-
spolitym, przetacznikiem 
bluszczykowym i perskim.

Ponadto dostępne są go-
towe mieszanki handlowe 
tych dwóch s.cz., tj. chlo-
pyralid + pikloram. Mie-
szanina ta powoduje de-
formację i zahamowanie 
wzrostu chwastów wraż-
liwych, co w efekcie prze-
kłada się na ich szybkie za-
mieranie. Duet ten ma dwie 
główne rejestracje, pierw-
sza obejmuje bardzo wąski 
okres czasowy, tj. od bardzo 
wczesnej wiosny zaraz po 
ruszeniu wegetacji (od fazy 
9 liści) do fazy widocznego 
pierwszego międzywęźla 
(BBCH 19–31). Natomiast 
druga rejestracja obejmuje 
już zdecydowanie szerszy 
okres czasowy, tj. od po-
czątku ruszenia wegetacji 

wiosennej aż do fazy pąków 
kwiatowych zamkniętych 
w liściach (BBCH 20-50). 
Mieszanina ta skutecznie 
zwalcza takie gatunki, jak: 
chaber bławatek, dymni-
ca pospolita, mlecz polny, 
ostrożeń polny, przytulia 
czepna, rdestówka powojo-
wata, maruna nadmorska, 
rumian polny, rumianek 
pospolity, żółtlica drobno-
kwiatowa. Duet ten nieste-
ty nie zwalcza fiołka polne-
go, gwiazdnicy pospolitej, 
przetacznika bluszczyko-
wego, rdestu ptasiego, tasz-
nika pospolitego i toboł-
ków polnych.

I kolejna gotowa miesza-
nina handlowa to chlopy-
ralid + halauksyfen me-
tylu (związek z grupy 
pochodnych kwasów ary-
lopikolinowych). Obie te 
substancje czynne zalicza-
ne są do grupy syntetycz-
nych regulatorów wzrostu. 
Powodują w roślinie wraż-
liwej zahamowanie wzro-
stu, deformację, następ-
nie pojawiają się chlorozy, 
które prowadzą do nekroz 
i ostatecznie do zamiera-
nia całej rośliny. Miesza-
ninę tę można stosować 
od początku wydłużania 
pędu głównego do począt-
ku fazy pąkowania – pąki 
kwiatowe zamknięte w li-
ściach (BBCH 30–50). Duet 
ten skutecznie zwalcza bo-
dziszka drobnego, chabra 
bławatka, jasnotę purpu-
rową, mak polny, mak wąt-
pliwy, marunę nadmorską, 
ostrożenia polnego oraz 
przytulię czepną.

 � A co z samosiewami zbóż 
i chwastami jednoliściennymi? 

Okres wczesnowiosen-
ny jest to tak napraw-
dę ostatni dzwonek je-
żeli chodzi o samosiewy 
zbóż (w uprawie rzepaku 
uważane są za chwasty), 
natomiast w odniesieniu  

Dokończenie na str. 13
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 � Przy stosowaniu danego herbicydu zawsze przestrzegaj 
wytycznych producenta zawartych w zaleceniach!
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sobie na kilka kluczowych 
pytań. Uzyskane odpowie-
dzi pozwolą maksymalnie 
wykorzystać pola, które są 
do dyspozycji. Pierwszym 
kluczowym pytaniem jest, 
czy potrzebna jest pasza, 
a jeśli tak, to jaka i ile. In-
formacja ta jest niezbęd-
na do wyboru roślin. Jeśli 
w gospodarstwie nie jest 
prowadzona produkcja 
zwierzęca, wówczas rol-
nik powinien się skupić 
na uprawach najbardziej 
opłacalnych, uwzględnia-
jąc gleby jakimi dysponu-
je. Każda roślina ma pewne 
wymagania odnośnie sta-
nowiska dlatego powinna 
być uprawiana z uwzględ-
nieniem jej potrzeb. Dzię-
ki temu zarówno potencjał 
roślin, jak i możliwości sta-
nowiska będą maksymal-
nie wykorzystane. Wzrost 
na odpowiednich stano-
wiskach sprawi, że rośliny 
będą bardziej odporne na 
ataki agrofagów. Ta korzyst-
na sytuacja sprawi, że kosz-
ty związane z ochroną plan-
tacji będą zdecydowanie 
mniejsze. Uprawa odmian 
odpornych na choroby czy 
wyleganie również przyczy-
nia się do obniżenia kosz-
tów związanych z ochroną 
roślin. Widzimy tu obniże-
nie kosztów bez uszczerbku 

w produkcji. Odpowied-
nio ułożony płodozmian 
sprawia, że presja ze stro-
ny chwastów będzie zdecy-
dowanie mniejsza. Układa-
jąc taki płodozmian należy 
pamiętać, aby rośliny od-
chwaszczające pozostawia-
jące pole stosunkowo „czy-
ste”, wolne od chwastów, 
uprawiać po roślinach za-
chwaszczających. Ponadto 
należy pamiętać o preferen-
cjach chwastów. Pewna ich 
grupa powszechnie wystę-
puje w danej uprawie, inna 
w innej. Na przykład w zbo-
żach powszechnie spotka-
nymi chwastami są: miotła 
zbożowa, chaber bławatek, 
mak polny itp. Natomiast 
w uprawie buraków cukro-
wych, ziemniakach czy ku-
kurydzy występują: komosa 
biała, rdestówka powojowa-
ta, szarłat szorstki, chwast-
nica jednostronna itp. Źle 
ułożony płodozmian, w któ-
rym po sobie uprawiane są 
gatunki zachwaszczane np. 
przez komosę sprawi, że 
presja tego gatunku będzie 
bardzo silna, zwiększając 
koszty odchwaszczania. Czy 
stosując zasadę – odchwasz-
czająca po zachwaszczają-
cej oraz uwzględniając pre-
ferencje chwastów, będzie 
można zrezygnować z cał-
kowitej aplikacji chwastów? 
Trudno powiedzieć, ale na 
pewno walkę będzie można 

przeprowadzić preparatami 
tańszymi, które nie zawie-
rają kilku substancji czyn-
nych lecz jedną lub dwie. 
Z pewnością przełoży się 
to na koszty odchwaszcze-
nia uprawy.

 � Niezbędne minimum
Wprowadzając oszczęd-

ności w produkcji roślinnej 
należy kierować się także 
zasadą minimum: zabiegów 
uprawowych należy wyko-
nać tak dużo, jak to jest nie-
zbędne do prawidłowego 
wzrostu i rozwoju rośliny 
uprawnej, a zarazem tak 
mało, jak to tylko możli-
we. Wprowadzenie tej zasa-
dy sprawi, że uproszczenia 
nie wpłyną negatywnie na 
roślinę uprawną, a mniej-
sza ilość zabiegów sprawi, 
że zostaną wprowadzone 
oszczędności bez wpły-
wu na produkcję roślinną. 
W ograniczeniu kosztów 
w produkcji roślinnej dużą 
rolę odgrywają poplony. Ich 
uprawa korzystnie wpływa 
na glebę, ogranicza stra-
ty wody, a także zmniej-
sza presję chwastów. Bez 
uprawy poplonów chwa-
sty trzeba zwalczać za-
biegami mechanicznymi, 
które dodatkowo przesu-
szają glebę. Wielu rolni-
ków poza uprawą szuka 
oszczędności w materiale 
siewnym. W uprawie zbóż 

bardzo często wysiewane 
jest ziarno z własnej pro-
dukcji. Jeśli wysiewany jest 
materiał C2 (materiał dru-
giego rozmnożenia po roz-
mnożeniu materiału C1) 
nic strasznego się nie dzie-
je, choć należy spodziewać 
się spadku plonu. Sytuacja 
wygląda gorzej, gdy do go-
spodarstwa nie wprowadza 
się nowego materiału tylko 
nieustannie wykorzystuje 
własny, z własnych zbio-
rów. Siejąc materiał własny 
nie wolno zapominać o do-
brej zaprawie. Oszczędno-
ści na zaprawie mogą odbić 
się przysłowiową czkaw-
ką. Brak dobrej ochrony 
w początkowym wzroście 
i rozwoju rośliny uprawnej, 
negatywnie wpłynie na kon-
dycję rośliny oraz będzie 
przyczyną dużych kosztów 
związanych z dalszą ochro-
ną plantacji. 

 � Nowe rozwiązania
Istotnym kosztem w pro-

dukcji roślinnej jest nawo-
żenie upraw. W profesjo-
nalnym rolnictwie plan 
nawozowy należy ułożyć 
na podstawie zasobności 
gleb oraz zapotrzebowa-
nia danej rośliny upraw-
nej. Wysiew nawozów na 
,,oko’’ jest niedopuszczalny, 
gdyż rośliny są niedokar-
mione lub przenawożone. 
Sytuacja zarówno jedna, jak 

i druga negatywnie wpływa 
na produkcję roślinną. Wy-
sokie ceny nawozów spra-
wiają, że wielu producentów 
rolnych istotnie ogranicza, 
a nawet w niektórych przy-
padkach rezygnuje ze sto-
sowania sztucznych nawo-
zów mineralnych. Mniejsza 
ilość stosowanych nawozów 
negatywnie wpływa na kon-
dycję roślin, co ma bezpo-
średnie przełożenie na ilość 
i jakość plonu. Z pomocą 
w tej trudnej sytuacji przy-
chodzą nowe technologie. 
Powszechnie wiadomo, że 
wiele składników odżyw-
czych niezbędnych rośli-
nom do wzrostu i rozwoju 
znajduje się w ich bezpo-
średnim sąsiedztwie. Nie-
stety, często są niedostęp-
ne dla roślin. Dlatego trzeba 
podjąć kroki, aby rośliny 
mogły je pobrać. Starą me-
todą pozyskania azotu at-
mosferycznego jest uprawa 
roślin bobowatych. Rośliny 
te dzięki symbiozie z bakte-
riami brodawkowymi wią-
żącymi wolny azot (N2) 
wykorzystają azot atmos-
feryczny. W wyniku przy-
orania ich resztek pożniw-
nych zawierających duże 
ilości tego cennego pier-
wiastka, dostarczają go ro-
ślinom uprawianym w na-
stępnym sezonie. Nowym 
sposobem na wiązanie wol-
nego azotu jest aplikacja 

preparatu zawierającego 
bakterie Methylobacte-
rium symbioticum. Bakte-
rie wiążą wolny azot przez 
cały okres wegetacyjny, by-
tując na częściach nadziem-
nych rośliny. Wykorzysta-
nie bakterii do pozyskania 
azotu z atmosfery jest zjawi-
skiem częstym w rolnictwie. 
Zdecydowanie w mniej-
szym stopniu mamy do czy-
nienia z bakteriami uwal-
niającymi fosfor, znajdujący 
się w formie uwstecznionej. 
Rola tych bakterii w dobie 
wysokich cen jest nie do 
przecenienia. Dzięki nim 
można ograniczyć ilość sto-
sowanych nawozów fosfo-
rowych. Na półkach skle-
powych można znaleźć 
preparaty, które zawierają 
bakterie PSB (Phosphorus 
solubilizing bacteria). Ich 
zadaniem jest wytworze-
nie kwasów organicznych 
oraz enzymów, które roz-
puszczają trudno dostęp-
ne formy fosforu. Stosując 
preparaty zawierające bak-
terie oraz inne związki uła-
twiające produkcję, należy 
pamiętać o przestrzeganiu 
informacji umieszczonych 
przez producenta w etykie-
cie środka. 

dr inż. Przemysław 
Kardasz

Polowa Stacja  
Doświadczalna IOR-PIB  

w Winnej Górze 

Obniżyć koszty w produkcji roślinnej
Dokończenie ze str. 1



Styczeń/Luty  2023 ( nr 187) Strona 13Uprawa - Wiadomości Rolnicze Polska

Reklama

do typowych chwastów jed-
noliściennych, tj. miotła 
zbożowa, wyczyniec polny, 
włośnice, wiechlina roczna, 
życice czy perz właściwy 
jest to termin jak najbar-
dziej właściwy i bardzo czę-
sto sosowany przez plan-
tatorów. Najlepsze efekty 
w zwalczaniu samosie-
wów zbóż oraz typowych 
chwastów jednoliściennych 
(rocznych jak i wielolet-
nich), możemy uzyskać po 
zastosowaniu grupy herbi-
cydów zwanej graminicy-
dami, które w swoim skła-
dzie zawierają następujące 
s.cz.: propachizafop, cyklo-
ksydym, fluazyfop-P-buty-
lowy, chizalafop-P-etylowy, 
chizalafop-P-tefurylowy 
oraz kletodym. Substancje 
te należy stosować w termi-
nie od momentu ruszenia 
wegetacji aż do początku 
wzrostu pędu głównego 
rzepaku ozimego, czasami 
do fazy wytworzenia pąków 
kwiatowych (BBCH 19–
50). Pamiętajmy również 
o jeszcze jednej zasadzie, 
a mianowicie samosiewy 

zbóż, powinny być zwal-
czane do fazy końca krze-
wienia. W celu zniszcze-
nia młodych samosiewów 
zbóż należy stosować naj-
niższe dawki, natomiast 
w przypadku wyelimino-
wania samosiewów star-
szych, a zwłaszcza tych, 
które przezimowały, zaleca 
się dawki najwyższe prze-
znaczone również do zwal-
czania typowych chwastów 
jednoliściennych wielolet-
nich, tj. perz właściwy czy 
życice.

Propachizafop – hamu-
je działanie enzymu biorą-
cego udział w powstawa-
niu kwasów tłuszczowych. 
Widoczne objawy działa-
nia to zahamowanie wzro-
stu i rozwoju oraz żółknię-
cie, a następnie zamieranie 
najmłodszych liści gatun-
ków chwastów wrażli-
wych. Może być stosowa-
ny w momencie ruszenia 
wegetacji wiosennej jed-
nak nie później jak do po-
czątku wybijania rzepaku 
w pęd – brak międzywęźli, 
tzw. rozeta (BBCH 19–30). 
Skutecznie ogranicza takie 
chwasty, jak: chwastnica 

jednostronna, miotła zbo-
żowa, owies głuchy, palusz-
nik krwawy, perz właściwy, 
samosiewy zbóż, włośnice, 
wyczyniec polny i życice. 

Cykloksydym – jest to 
związek z grupy cyklohek-
sanodionów, który hamuje 
proces podziału komórko-
wego oraz syntezę kwasów 
tłuszczowych. Substan-
cja ta powoduje zahamo-
wanie wzrostu i rozwo-
ju chwastów wrażliwych 
oraz przebarwienie ich liści 
(czerwone i żółte plamy), 
następstwem czego jest cał-
kowita chloroza, nekroza 
oraz zasychanie całej ro-
śliny. Można ją aplikować 
w momencie ruszenia we-
getacji wiosennej jednak 
nie później niż do fazy wy-
dłużania się pędu głównego 
– widoczne 2 międzywęź-
la (BBCH 19–32). Chwa-
sty wrażliwe to: chwastnica 
jednostronna, miotła zbo-
żowa, owies głuchy, palusz-
nik krwawy, perz właściwy, 
stokłosy, samosiewy zbóż, 
wiechlina roczna, włośni-
ce, wyczyniec polny, życice.

Fluazyfop-P-butylowy 
– jest to związek z grupy 

arylofenoksykwasów, który 
powoduje zahamowanie 
procesu biosyntezy lipi-
dów, co skutkuje zahamo-
waniem wzrostu i rozwo-
ju chwastów wrażliwych. 
Substancję tę można sto-
sować w dwóch głów-
nych terminach: wiosną 
po ruszeniu wegetacji, do 
fazy piątego międzywęź-
la (BBCH 20–35) oraz 
wiosną po ruszeniu we-
getacji, nie później niż do 
fazy wytworzenia pąków 
kwiatowych, ale przed ich 
rozwinięciem (BBCH 20–
50). Chwasty wrażliwe to: 
chwastnica jednostron-
na, miotła zbożowa, owies 
głuchy, palusznik krwawy, 
samosiewy zbóż, włośni-
ce, wyczyniec polny, perz 
właściwy i życica trwała.

Chizalofop-P-etylowy  
– jest to związek z grupy 
pochodnych kwasu arylofe-
noksypropionowego, który 
blokuje działanie enzymu 
uczestniczącego w synte-
zie lipidów. Substancja ta 
powoduje zahamowanie 
wzrostu i rozwoju wraż-
liwych gatunków chwa-
stów, ponadto jej działanie 

objawia się żółknięciem 
(chlorozy), a następnie za-
sychaniem najmłodszych 
liści (nekrozy). Substancję 
tę można stosować w mo-
mencie ruszenia wegetacji 
wiosennej do fazy widocz-
nych 9 lub więcej między-
węźli rzepaku (BBCH 19–
39). Chwasty wrażliwe to: 
chwastnica jednostronna, 
miotła zbożowa, owies głu-
chy, samosiewy zbóż, wie-
chlina zwyczajna, włośni-
ce, życice, perz właściwy. 

Chizalofop-P-tefury-
lowy – jest to związek 
z grupy pochodnych kwa-
sów arylofenoksypropio-
nowych. Jego działanie po-
lega na blokowaniu syntezy 
lipidów w roślinach wraż-
liwych. Substancja ta ha-
muje wzrost i rozwój oraz 
powoduje żółknięcie, a na-
stępnie zasychanie naj-
młodszych liści chwastów 
wrażliwych. Substancję tę 
można stosować w mo-
mencie ruszenia wegetacji 
wiosennej jednak nie póź-
niej jak do początku wybi-
jania rzepaku w pęd – brak 
międzywęźli, tzw. rozeta 
(BBCH 19–30). Chwasty 

wrażliwe na tę substan-
cję to: chwastnica jedno-
stronna, samosiewy zbóż 
oraz perz właściwy. 

Kletodym – jest to zwią-
zek z grupy cykloheksa-
nodionów. Jego działa-
nie polega na blokowaniu 
podziału komórkowego 
i syntezy lipidów. Powo-
duje zahamowanie wzro-
stu i rozwoju chwastów 
wrażliwych, obserwowa-
ne jest również żółknię-
cie, a następnie zasychanie 
najmłodszych liści. Można 
go stosować w trzech ter-
minach: pierwszy, tj. wio-
sną po ruszeniu wegetacji, 
do końca fazy formowa-
nia pędów bocznych, wi-
docznych jest sześć pędów 
bocznych (BBCH 20–26), 
drugi, tj. wiosną, nie póź-
niej niż do początku wy-
bijania w pędy kwiatowe 
(BBCH 20–30) oraz w trze-
cim terminie, tj. wiosną, nie 
później niż do momentu, 
gdy widoczne jest pierw-
sze międzywęźle (BBCH 
20–31). Chwasty wrażli-
we to: chwastnica jedno-
stronna, owies głuchy, sa-
mosiewy zbóż.

Dokończenie ze str. 11
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Niebezpieczna pleśń śniegowa  
w uprawie zbóż

Sprawca choroby może porażać wszystkie gatunki zbóż. 
Największe znaczenie ma w uprawie żyta i jęczmienia,  
nieco mniejsze w zasiewach pszenżyta i pszenicy.  
Choroba powodowana jest przez grzyb Monographella  
nivalis (dawniej Microdochium nivale). 

dr inż. Joanna Horoszkiewicz, prof. dr hab. Marek Korbas
Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

Grzyb ten jest spo-
winowacony z ga-
tunkami grzybów 
Fusarium. Z tego 
powodu jest on 

zaliczany także do kom-
pleksu grzybów powodu-
jących zgorzel siewek. Po 
stopnieniu śniegu zauwa-
żyć można wyraźne obja-
wy pleśni śniegowej, jednak 
czas, kiedy są one widoczne 
jest stosunkowo krótki. Ma 
to miejsce tylko kilka dni 
po stopnieniu śniegu. Za-
znaczyć trzeba jednak, że 
sprawca pleśni śniegowej 
może występować i powo-
dować też szkody w czasie, 
gdy zimą brakuje okrywy 
śnieżnej, ponieważ grzyb 
ten obecny jest w glebie. 
Duże nasilenie choroby 
występuje, gdy śnieg pada 
na jeszcze niezamarznię-
tą glebę. Wtedy pod śnie-
giem utrzymuje się tem-
peratura w wysokości ok. 
od +0,5°C do +2°C. W ta-
kich warunkach omawiany 
sprawca choroby (grzyb), 
poraża liście osłabionych 
roślin, powodując ich cał-
kowite zamieranie. 

Początkowo choroba po-
jawia się placowo, objawy 
porażenia Monographella 

nivalis mogą występować 
także w postaci rzędów po-
rażonych roślin. Zamarłe 
rośliny są płasko rozłożo-
ne na glebie i pokryte ja-
snoróżową lub kremowo-
białą watowatą grzybnią, 
która z daleka przypomi-
na śnieg. W momencie, 

gdy rusza wiosenna wege-
tacja, chore rośliny zamie-
rają i widoczne są place po-
zbawione roślin lub rzędy 
bez odpowiedniej obsa-
dy. Po krótkim czasie na 
martwych liściach roślin 
pojawiają się sporodochia 
o łososiowej barwie, w któ-
rych znajdują się niezliczo-
ne ilości zarodników ko-
nidialnych. W tym czasie 

widoczne też są brunat-
ne punkty – owocniki sta-
dium doskonałego sprawcy 
pleśni śniegowej. Gene-
ralnie grzyb powodujący 
pleśń śniegową niszczy li-
ście, ale gdy patogen znaj-
duje się na liściach, pora-
ża także węzeł krzewienia. 
Przy silnej infekcji zamie-
ra cała porażona roślina, 

a gdy nie dochodzi do za-
mierania całkowitego to 
dochodzi do częściowego 
porażenia węzła krzewie-
nia i jest to powodem słab-
szego krzewienia się roślin.

Monographella nivalis 
może również porażać li-
ście na roślinach, co pro-
wadzi do redukcji źdźbeł 
kłosonośnych. Plamy po-
wodowane przez ten grzyb 
są podłużne i mają długość 
ok. 10 mm, początkowo są 
wodniste, a po pewnym 
czasie jasnosłomkowe. Na 
powierzchni plam przy wy-
sokiej wilgotności względ-
nej powietrza widoczna 
jest grzybnia i wytwarza-
ne są zarodniki konidial-
ne. Następnie ten choro-
botwórczy grzyb może być 
sprawcą fuzariozy kłosów.

Głównymi źródłami in-
fekcji są gleba i resztki poż-
niwne. Gdy na polu znaj-
dują się siewki obumarłe 
w wyniku porażenia przez 
M. nivalis, to są one także 
źródłem choroby. W celu 
uniknięcia obecności grzy-
ba powodującego pleśń 
śniegową, trzeba zwrócić 
uwagę, że patogen ten, po-
dobnie jak gatunki z ro-
dzaju Fusarium, przeno-
szone są przez porażone 
ziarno. Aby ograniczyć 

występowanie choroby, na-
leży ziarno przeznaczone 
do siewu zaprawić odpo-
wiednią zaprawą. W tabe-
li na przykładzie pszenicy 
podano szereg zapraw na-
siennych, które mogą być 
użyte do zwalczania spraw-
cy pleśni śniegowej. 

Zwalczanie choroby jest 
skuteczne, gdy wykorzy-
sta się kilka metod jedno-
cześnie. Ważne jest prze-
strzeganie płodozmianu, 
a szczególnie unikanie mo-
nokultur oraz wybór od-
miany do uprawy. Odmia-
ny o mniejszej podatności 
zmniejszają możliwość po-
rażenia zbóż. 

W przypadku silnie po-
rażonej plantacji, na któ-
rej rośliny mają zniszczo-
ny węzeł krzewienia należy 
rozważyć jej zaoranie. Jed-
nak takie sytuacje występu-
ją bardzo rzadko.

Niebezpieczeństwo ze 
strony sprawcy pleśni śnie-
gowej spowodowane jest 
liczbą chorób, które przez 
sezon wegetacyjny może 
powodować. Duże zagro-
żenie przez grzyb M. niva-
lis wynika z wielu możliwo-
ści przetrwania patogenu. 
Także niebezpieczeństwo 
dla plantacji zbóż jest wy-
nikiem szkód, które może 
powodować ten patogen. 
Związane jest to z jego 
występowaniem w okre-
sie jesieni i zimy, następ-
nie wiosną, a kończąc na 
dojrzewaniu kłosów (fuza-
rioza kłosów). 

Przykłady zapraw zarejestrowanych do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej do zwalczania pleśni śniegowej

Substancja czynna Zaprawa

Jednoskładnikowe

Fludioksonil Celest 025 FS, Fluarto 50 FS, Goliat 025 FS, Madron 50 FS, Maxim 025 FS, Omnix 025 FS, 
Trigof 50 FS 

Fluksapyroksad Savea 333 FS, Systiva 333 FS, ZN Premium 333 FS 

Systiva 333 FS 

Tebukonazol Gizmo 060 FS

Tritikonazol Beltone 25 FS, Premis 025 FS, Real 025 FS, Tresser 050 FS, Triter 050 FS, Zaprawian 050 FS

Dwuskładnikowe

Difenokonazol, fludioksonil Celest Extra 050 FS 

Fludioksonil, tebukonazol Sedevax 60 FS, Seedron 060 FS

Fludioksonil, tritikonazol Flutik 050 FS, Flutrix 050 FS, Tridox 050 FS

Imazalil, ipkonazol Rancona i-MIX ME, Vitona

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

Prochloraz, tebukonazol Orius Universal 75 ES

Protiokonazol, tebukonazol Lamardor 400 FS, Lamardor Pro, Redigo Pro 170 FS, Retro 170 FS, Retro Duo 170 FS

Sedaksan, fludioksonil Celest Power, Maxim Power, Omnix Power, Sedextra Power, Vibrance Duo,  
Vibrance Duo 050 FS

Trójskładnikowe

Difenokonazol, 
fludioksonil, tebukonazol

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

Fluksapyroksad, 
tritikonazol, fludioksonil

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

Protiokonazol, fludioksonil, 
tebukonazol

Bariton Super 97,5 FS 

Protiokonazol, 
fluoksastrobina, 
tebukonazol

Fluoxonazol 080 FS, Scenic 080 FS 

Sedaksan, difenokonazol, 
fludioksonil 

Vibrance Gold 100 FS 

Sedaksan, fludioksonil, 
tebukonazol

Beret Opti, Vibrance Opti, Vibrance Trio 060 FS 

Sedaksan, fludioksonil, 
tritikonazol

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

Test Farms Demo Day 2022
Blisko 150 uczestników z ponad 16 krajów 
świata wzięło udział w IV edycji Test Farms 
Demo Day – eventu promującego europejskie 
startupy, rozwijające innowacyjne technologie 
dla rolnictwa. Wydarzenie odbyło się w 
formie online 9 grudnia 2022 roku.

Test Farms Demo Day jest częścią programu 
Test Farms, prowadzonego przez EIT Food  
– największą na świecie i najbardziej 
dynamiczną społeczność zajmującą się 
innowacjami w sektorze rolno-spożywczym,  
wspieraną przez Europejski Instytut Innowacji  
i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej. 

Podczas tegorocznej edycji Demo Day 
startupy z Czech (Biouhel, Plant.id Sensor), 

Polski (Ezybiotx, Insignes Labs, Nangatech, 
Powercob), Ukrainy (FlyAgData) oraz Węgier 
(Smapp Lab, Spacecrop Technologies) 
przedstawiły swoje innowacyjne rozwiązania 
agrotechniczne oraz udzieliły odpowiedzi 
na pytania, zadawane przez blisko 150 
uczestników spotkania. Wśród nich znaleźli się 
inwestorzy, przedstawiciele firm rolniczych, 
środowiska naukowego oraz mediów z ponad 
16 krajów świata. 

Event był dla startupów szansą na znalezienie 
potencjalnych kontrahentów i dalszy rozwój 
swoich technologii. 

Więcej informacji o Test Farms na stronie  
www.eitfood.eu/projects/test-farms.

Reklama
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Fot. dr inż. Jakub Danielewicz IOR-PIB w Poznaniu.
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Choroby podstawy źdźbła zbóż ozimych 
i ich zwalczanie

Grzyby, które powodują choroby podstawy źdźbła, często są 
ignorowane przez stwierdzenie, że rośliny dadzą sobie radę. 
Wydaje się, że często waga problemu nie jest dostrzegana, 
czyżby dlatego, że źródło tych chorób znajduje się w glebie? 
Zwracamy uwagę na to, że w uprawie zbóż ozimych można 

zaobserwować kilka chorób podstawy źdźbła i korzeni. 

prof. dr hab. Marek Korbas, dr inż. Joanna Horoszkiewicz 
Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

Dwie z nich, które 
można zwalczyć 
stosując odpo-
wiednie fungicydy 
w formie opryski-

wania, powodują w każdym 
sezonie wegetacyjnym straty 
bezpośrednie (strata plonu 
ziarna) i pośrednie (wyle-
ganie zbóż). Mamy tu na 
myśli łamliwość źdźbła zbóż 
i traw (Oculimacula spp.) 
i fuzaryjną zgorzel podsta-
wy źdźbła i korzeni (Fusa-
rium spp.). Jak wspomnia-
no, sprawcy tych chorób 
atakują z ukrycia i poraże-
nie przeciąga się w czasie 

od początku wzrostu, czyli 
od krzewienia zbóż do wy-
tworzenia pierwszego ko-
lanka, czyli od BBCH 29 do 
BBCH 31. Jest to długi okres 
jesienny i wiosenny wyko-
rzystywany przez sprawców 
chorób podstawy źdźbła. 

Zwalczanie tych grzybów 
tworzy podstawę do pra-
widłowego, niezakłóconego 
rozwoju roślin i jednocze-
śnie buduje mocny funda-
ment całej ochrony roślin. 
Można to zamknąć stwier-
dzając: zdrowa gleba, zdro-
we rośliny, wysokie plony. 

Przykłady fungicydów do zwalczania chorób podstawy źdźbła w pszenicy ozimej w terminie T-1

Substancja czynna Nazwa preparatu 

Preparaty jednoskładnikowe

Boskalid Entargo

Cyprodynil Biromil 75 WG, Goldon 75 WG, Gostar 75 WG, Ozzi 75 WG, Unix 75 WG, Vangard 
75 WG

Prochloraz Amon 450 EC,  Antero 500 EC, Atak 450 EC, Atropos 500 EC, Bansuri, Blitz 450 EC, 
Eyetak 450 EC, Faxer, Hogibis 450 EC, Mirage 450 EC, Mondatak 450 EC, Murena, 
Oslo 450 EC, Pabza 450 EC, Parys 450 EC, Prank 450 EC, Pretorius 450 EC, Prima 
450 EC, Prima Duo 450 EC, Princess 450 EC, Proch 450 EC, Prochloraz 450 EC,  
Prochlorus, Prokarb 450 EC, Prolaz 450 EC, Promax 450 EC, Proplex 450 EC, 
Proszek 450 EC, Proton 450 EC, Simran 450 EC, Spector 450 EC, Virta 500 EC

Proquinazid Agria Proquinazid, Bastion 200 EC, CP Pinkman 200 EC, Halny 200 EC, Hit 200 EC, 
Mongur 200 EC, Prokonazid 200 EC, Proqu 200 EC, Proquin 200 EC, Proquin-I 200 
EC, Prozid 200 EC, Relachemie Proquinazid 200 EC, Talian 200 EC, Talian Bis 200 EC,  
Talius 200 EC, Tarot 200 EC, Tarot Pro 200 EC, Teodot 200 EC, Teogenes 200 EC, 
Teonas 200 EC, Unicorn, Vima-Proquinazid, Zefir 200 EC

Protiokonazol Protikon 250 EC, Virid 250 EC

Preparaty dwuskładnikowe

Azoksystrobina, protiokonazol Kajman 375 SC

Biksafen, protiokonazol Aviator Xpro 225 EC

Boskalid, krezoksym metylowy Empartis, Emponor, Trovoris

Boskalid, mefentriflukonazol Brelyco, Pictor Revy, Revydas

Difenokonazol, fluksapyroksad Brivela

Krezoksym metylowy, 
mefentriflukonazol

Daxur, Juwel Extra, Tocata Extra

Prochloraz, tebukonazol Aralia, Tenore 400 EW, Zamir 400 EW

Protiokonazol, spiroksamina Hint, Input 460 EC, Kroton, Proline Max 460 EC, Thesorus 460 EC

Protiokonazol, trifloksystrobina Delaro 325 SC

Proquinazid, protiokonazol Procort Duo, Tizen, Verben, Wirtuoz Pro

Preparaty trójskładnikowe

Biksafen, fluopyram, protiokonazol Ascra Xpro 260 EC

Biksafen, protiokonazol,  
spiroksamina

Boogie Xpro 400 EC

Biksafen, spiroksamina, 
trifloksystrobina

Cayunis

Proquinazid, prochloraz, 
tebukonazol

Arbiter 520 EC, Wirtuoz 520 EC

Proquinazid, protiokonazol, 
spiroksamina

Input Triple

Protiokonazol, spiroksamina, 
trifloksystrobina

Delaro Forte
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 �Mączniak prawdziwy zbóż i traw na młodych liściach 
pszenicy

Dokończenie na str. 16
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Aby to osiągnąć, podejście 
do zwalczania sprawców 
chorób podstawy źdźbła 
musi obejmować wiele 
czynników i możliwość sto-
sowania wielu metod ochro-
ny, dzięki czemu skutecz-
nie można zwalczyć grzyby, 
o których mowa w tym ar-
tykule. Walkę z chorobą po-
wodowaną przez Oculima-
cula spp., która powoduje 
łamliwość źdźbła zbóż i traw 
rozpoczyna wybór odmiany 
do siewu, której odporność 
na występowanie tej cho-
roby determinowana jest 
przez geny Pch1, Pch2. Ła-
twiej jest przy wyborze od-
miany bez zwracania uwagi 
na to, czy w danej odmia-
nie są geny odporności, czy 
ich brakuje zastosować od-
mianę, o której wiadomo, 
że trudniej ulega porażeniu 
i toleruje obecność grzy-
bów powodujących cho-
robę źdźbeł, bo w wielu se-
zonach wiernie plonuje na 

wysokim poziomie, pomi-
mo że choroba na innych 
odmianach w rejonie wystę-
powała i powodowała straty. 
Krótko mówiąc, informacja 
od sąsiada, wyniki doświad-
czeń to w tym przypadku 
przydatne źródło informa-
cji. W przypadku łamliwo-
ści źdźbła zbóż i traw istot-
ne zastosowanie ma metoda 
agrotechniczna. Mamy tu na 
myśli płodozmian, a kon-
kretnie długość przerwy 
w uprawie na danym polu 
zbóż czy roślin kłosowych. 
Przerwa 3–4-letnia rady-
kalnie obniża niebezpie-
czeństwo obecności łam-
liwości źdźbła zbóż i traw. 
Podobnie jest w przypadku 
fuzaryjnej zgorzeli podsta-
wy źdźbła i korzeni. Obec-
ność grzybów powodują-
cych te choroby zwalczać 
można skutecznie stosując 
przeznaczone do tego celu 
fungicydy, które zbudowa-
ne są z substancji czynnych 
należących do różnych grup 
chemicznych o odmiennym 

sposobie działania. Wyko-
rzystując do zwalczania 
wszystkie dostępne meto-
dy zwalczające lub utrudnia-
jące rozwój grzybów, które 
powodują wyżej wymie-
nione choroby i pozostałe, 
można kontrolować zdrowie 
łanów zbóż do końca wege-
tacji. Aby miało to miejsce, 
ważnym zabiegiem w walce 
ze sprawcami chorób pod-
stawy źdźbła jest zabieg wy-
konany przy użyciu fungi-
cydu w terminie T-1, który 
najczęściej jest wykonywany 
w oziminach znajdujących 

się w fazie krzewienia – za-
bieg wcześnie wykonany lub 
w późniejszej fazie rozwo-
jowej, ale nie późniejszej 
od fazy drugiego kolanka. 
Zwalczanie w późniejszej 
fazie nie ma sensu, ponie-
waż w przypadku obecności 
sprawców podstawy źdźbła 
(Oculimacula spp. i Fusa-
rium spp.) już zaszły zmia-
ny chorobowe, które nie są 
możliwe do zatrzymania. 
Zwalczanie chorób w ter-
minie T-1 powinno mieć 
charakter profilaktyczny, 
bo s.cz. fungicydu musi tra-
fić do tkanek rośliny bu-
dujących korzenie, źdźbło 
lub nibyźdźbło i pochwę 
liściową. Nasuwa się py-
tanie, dlaczego w progra-
mach ochrony zbóż przed 
grzybami porażającymi 
korzenie i źdźbło znajdu-
ją się oprócz s.cz. o dzia-
łaniu powierzchniowym, 
wgłębnym, translaminar-
nym, także s.cz. o działaniu 
układowym i nie są to po-
jedyncze s.cz., które można 

stosować wykonując zabieg 
w terminie T-1, w którym 
zapobiega się w pierwszej 
kolejności sprawcom łam-
liwości źdźbła zbóż i traw 
oraz fuzaryjnej zgorzeli 
podstawy źdźbła i korze-
ni. Zabieg ten to też walka 
z grzybami chorobotwór-
czymi występującymi na 
liściach zbóż w tym termi-
nie zabiegu. Są to sprawcy: 
mączniaka prawdziwego 
zbóż i traw, rdzy brunatnej, 
żółtej, jęczmienia, septorio-
zy paskowanej liści pszenicy, 
brunatnej plamistości liści 
(DTR) i innych. Monitoring 
pozwala na określenie ilo-
ści roślin z objawami po-
rażenia przez grzyby. Gdy 
stwierdzi się przed plano-
wanym zabiegiem w termi-
nie T-1 objawy na 20–30% 
ocenianych roślin, należy 
wykonać zabieg. 

Innym sposobem wyzna-
czenia terminu zabiegu jest 
posłużenie się wieloma da-
nymi, które określają zwięk-
szone ryzyko obecności 

choroby i na tej podstawie 
można wykonać skuteczne 
zwalczanie sprawców cho-
rób podstawy źdźbła zbóż. 
W przypadku sprawcy łam-
liwości czynnikiem zwięk-
szonego ryzyka jest częsta 
uprawa zbóż i roślin kłoso-
wych na polu, gleba zwię-
zła, opady deszczu, odmia-
na wrażliwa, temperatura 
od 5°C do 12°C, wysoka wil-
gotność względna. 

W tabeli podano fungicy-
dy, które zastosować można 
do walki z grzybami cho-
robotwórczymi w termi-
nie T-1. Najlepiej stosować 
fungicydy zbudowane z s.cz. 
o działaniu układowym lub 
zawierające więcej niż jedną 
s.cz., np. jedna o działaniu 
układowym, a druga o dzia-
łaniu wgłębnym. Substancje 
czynne stosowane w ter-
minie T-1 również są sku-
teczne w walce z grzybami, 
które występują w tym cza-
sie na liściach.

Wczesnowiosenna ochrona zbóż ozimych 
Przedwiośnie i wiosna to bardzo intensywny okres dla 
plantatorów. Ponieważ w tym czasie wykonują pierwsze 
zabiegi herbicydowe w oziminach oraz rozpoczynają siewy 
roślin jarych. 

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

 � Kiedy wykonać zabieg?
Odpowiedz na to pytanie 

nigdy nie jest zero-jedynko-
wa. Po pierwsze zawsze na-
leży przeprowadzić lustra-
cję plantacji i określić fazę 
rozwojową rośliny uprawnej 
oraz skład gatunkowy i fazę 
rozwojową chwastów, najle-
piej z podziałem na gatunki 
jednoliścienne i dwuliścien-
ne. Dobrze by było rów-
nież określić, które z tych 
gatunków są dominujące 
a które jedynie towarzy-
szące. Dzięki takiemu po-
dejściu będziemy w sta-
nie dobrać odpowiednio 
skuteczny herbicyd, który 
zaaplikujemy w zaleca-
nej fazie rozwojowej rośli-
ny uprawnej ale również 
i chwastów. Czyli wynika 
z tego, że najbardziej opty-
malnym terminem na wy-
konanie wiosennych zabie-
gów herbicydowych jest 

moment ruszenie wegeta-
cji wiosennej do fazy pełni 
czy końca krzewienia zbóż 
(BBCH 25–29). I tak i nie, 
ponieważ zależy to od ozi-
miny. Przykładem może być 
jęczmień ozimy ale również 
i żyto, które zazwyczaj do 
końca wegetacji jesiennej 
kończą się krzewić, czyli 
w okres wiosenny wchodzą 
zazwyczaj fazą tzw. strzela-
nia w źdźbło. Dlatego dla 
jęczmienia ozimego czy też 
żyta, bezpieczniejsze będzie 
zastosowanie herbicydów, 
które można aplikować 
w fazie początku strzela-
nia w źdźbło – 1.–2. ko-
lanko (BBCH 31–32) czy 
nawet do końca fazy strzela-
nia w źdźbło – liść flagowy 
(BBCH 37–39). Natomiast 
sytuacja wygląda zgoła od-
miennie (korzystniej) dla 
pszenicy ozimej, gdyż za-
zwyczaj w okres wiosenny 

wchodzi fazą pełni krze-
wienia (czasami początku 
krzewienia – zazwyczaj do-
tyczy to siewów opóźnio-
nych), dlatego asortyment 
skutecznych i bezpiecznych 
herbicydów jest zdecydo-
wanie większy, gdyż mo-
żemy je aplikować wiosną 
w momencie ruszenia we-
getacji czy od fazy pełni 
krzewienia aż do fazy poja-
wienia się liścia flagowego.

 � Na jakie gatunki chwastów 
należy zwrócić szczególną uwagę?

Dla zbóż ozimych, naj-
bardziej konkurencyjne są 
gatunki chwastów tzw. zi-
mujące. Gatunki te kiełkują 
przez całą jesień, a nierzad-
ko również w czasie łagod-
nej zimy i w formie wegeta-
tywnej są w stanie w dobrej 
kondycji pozostać na polu 
przez cały okres jesienno-zi-
mowy. W zbożach ozimych 

najczęściej spotykane chwa-
sty ozime jednoliścienne 
to: miotła zbożowa i wy-
czyniec polny, natomiast 
dwuliścienne to przytulia 
czepna, chaber bławatek, 
maki, bodziszki, fiołki, sa-
mosiewy rzepaku oraz tzw. 
chwasty. rumianowate (np. 
rumian polny, rumianek po-
spolity, maruna bezwon-
na). Dodatkowo w okresie 
wiosennym na plantacjach 
zbóż ozimych, mogą poja-
wić się wschody (kiełko-
wanie rozpoczyna się już 
przy temperaturze gleby 0°C 
lub 1–3/5°C) chwastów ja-
rych. Wśród pospolitych ga-
tunków chwastów wscho-
dzących wczesną wiosną, 
znajdują się np. stokłosy, ko-
mosa biała, gorczyca polna, 
iglica pospolita, niezapomi-
najka polna, rzodkiew świ-
rzepa czy rdesty. Ponad-
to bardzo często pojawiają 
się formy jare chwastów zi-
mujących, tj. miotła zbo-
żowa czasami wyczyniec 
polny czy przytulia czepna, 
bodziszki, fiołki, maki oraz 
tzw. rumianowate.

 � Kilka przykładów s.cz. herbicy-
dów pojedynczych lub gotowych 

mieszanin handlowych, które można 
stosować w zbożach ozimych w okre-
sie wiosennym do ograniczania wy-
stępowania chwastów jedno jak 
i dwuliściennych

Najmniej czasu mają plan-
tatorzy uprawiający jęcz-
mień ozimy i żyto ozime, 
gdyż po ruszeniu wegetacji 
wiosennej oba te gatunki, 
bardzo szybko (bo po około 
10–14 dniach), wchodzą już 
w fazę strzelania w źdźbło 
(1.–2. kolanko). 

 � Po ruszeniu wegetacji  
do początku fazy strzelania  
w źdźbło (1–2 kolanko)

Do ochrony plantacji jęcz-
mienia ozimego i żyta ozi-
mego polecana jest miesza-
nina handlowa dwóch s.cz. 
pinoksaden + florasulam, 
która skutecznie ogranicza 
takie gatunki jak: miotła 
zbożowa, wyczyniec polny, 
samosiewy rzepaku, tasznik 
pospolity, chaber bławatek, 
rumianek pospolity, maru-
na bezwonna, niezapomi-
najka polna, przytulia czep-
na, mak polny, rdest ptasi, 
gwiazdnica pospolita i to-
bołki polne. 

Natomiast do ochro-
ny plantacji żyta ozimego, 

możemy wykorzystać jesz-
cze kilka innych kombinacji, 
tj. propoksykarbazon so-
dowy + mezosulfuron me-
tylowy. Duet ten jest bardzo 
skuteczny w ograniczaniu 
chwastów jednoliściennych, 
tj. miotła zbożowa, wyczy-
niec polny, stokłosy oraz 
życice. Ponadto mieszani-
na ta w sposób zadawalają-
cy, zwalcza gwiazdnicę po-
spolitą, marunę bezwonną, 
rumian polny, samosiewy 
rzepaku, tasznika pospo-
litego i tobołki polne. Po-
nadto dostępna jest w han-
dlu mieszanina dwóch s.cz. 
mezosulfuron metylowy + 
tienkarbazon metylu, która 
skutecznie zwalcza miotłę 
zbożową, wyczyńca polne-
go, wiechlinę roczną i ży-
cice. Oprócz tego dobrze 
eliminuje chwasty dwuli-
ścienne, tj. gwiazdnica po-
spolita, mak polny, maruna 
bezwonna, niezapominaj-
ka polna, przytulia czepna, 
rumianek polny, samosie-
wy rzepaku i tasznik po-
spolity. Kolejna mieszanina 
to pinoksaden + pirok-
sysulam, która skutecznie 
zwalcza takie chwasty jak: 
miotła zbożowa, wyczyniec 

Zdjęcia dr J. Danielewicz

Dokończenie ze str. 15

 � Łamliwość podstawy 
źdźbła musi zostać ograni-
czona w czasie zabiegu T1
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polny, życice, stokłosa płon-
na, fiołek polny, gwiazdni-
ca pospolita, maruna bez-
wonna, jasnota purpurowa, 
przetacznik bluszczykowy, 
przytulia czepna, rumianek 
pospolity oraz tasznik po-
spolity. Po uzupełnieniu pi-
roksysulamu dodatkową 
substancją czyli florasu-
lamem, otrzymujemy bar-
dzo skuteczny duet, który 
efektywnie ogranicza takie 
chwasty jak: owies głuchy, 
życice (ale tylko rośliny z na-
sion), mak polny, przytulia 
czepna i przetaczniki. I na 
koniec kilka gotowych mie-
szanek trójskładnikowych, 
tj. florasulam + halauksy-
fen metylu + piroksysulam 
– mieszanina ta skutecznie 
zwalcza takie chwasty jak: 
miotła zbożowa, owies głu-
chy, dymnica pospolita, fio-
łek polny, gwiazdnica po-
spolita, jasnota purpurowa, 
komosa biała, mak polny, 
maruny, niezapominajka 
polna, przetaczniki, przy-
tulia czepna, rumian polny, 
rdest kolankowy, rdestów-
ka powojowata, samosiewy 
rzepaku, tasznik pospolity 
i tobołki polne. Florasulam 

+ piroksysulam + amino-
pyralid – trio to skutecz-
nie ogranicza takie chwasty 
jak: miotła zbożowa, chaber 
bławatek, dymnica pospo-
lita, fiołki (ale tylko przed 
kwitnieniem), gwiazdnica 
pospolita, komosa biała, 
mak polny, niezapominajka 
polna, poziewnik szorstki, 
przetaczniki, przytulia czep-
na, rdest powojowy, maru-
ny, rumian polny, rumia-
nek pospolity, samosiewy 
rzepaku, tasznik pospolity 
i tobołki polne. I na koniec 
mezosulfuron metylowy 
+ tienkarbazon metylu + 
jodosulfuron metylosodo-
wy – mieszanina ta, bardzo 
skutecznie ogranicza takie 
chwasty jak: miotła zbożo-
wa, owies głuchy, stokłosa 
dachowa, wyczyniec polny 
i życice. Ponadto dobrze 
radzi sobie z bodziszkami, 
chabrem bławatkiem, fioł-
kami, gwiazdnicą pospolita, 
jasnotami, makami, nieza-
pominajką polną, przetacz-
nikami, przytulią czepną, 
maruną bezwonną, rumian-
kiem pospolitym, samosie-
wami rzepaku i tasznikiem 
pospolitym.

Zdecydowanie więcej 
czasu do dyspozycji (ter-
min bazowy do wykona-
nia zabiegu herbicydowe-
go), posiadają plantatorzy, 
którzy uprawiają pszenżyto 
ozime oraz pszenicę ozimą. 
Gdyż w okresie wiosennym 
a właściwie w momencie 
ruszenia wegetacji, pszen-
żyto jest zazwyczaj w fazie 
końca krzewienia a pszenica 
ozima może być w fazie po-
czątku lub pełni krzewienia. 
Dlatego asortyment s.cz. 
herbicydów, które można 
aplikować w tych dwóch 
gatunkach zbóż, jest zde-
cydowanie bardziej ob-
szerniejszy, gdyż poza wy-
mienionymi wcześniej s.cz. 
stosowanymi w jęczmieniu 
ozimym czy życie ozimym 
(które można również sto-
sować w pszenżycie i psze-
nicy), dostępne są również 
s.cz. herbicydów, które 
można bezpiecznie apli-
kować tylko w pszenicy ozi-
mej i pszenżycie ozimym.

 � Po ruszeniu wegetacji wiosen-
nej do fazy pełni krzewienia zbóż

Chlorotoluron – sub-
stancja ta jest niezwykle 

skuteczna w okresie wcze-
snowiosennego ruszenia 
wegetacji, gdyż bardzo 
efektywnie ogranicza wy-
stępowanie kilku groź-
nych gatunków chwastów, 
szczególnie w momencie 
wystąpienia okresu kil-
kudniowych niskich tem-
peratur). Chwasty ograni-
czane przez tą substancje 
to: miotła zbożowa,  wy-
czyniec polny, chaber bła-
watek, gwiazdnica pospo-
lita, jasnoty, komosa biała, 
rumian polny, tasznik po-
spolity oraz tobołki polne.

 � Po ruszeniu wegetacji wiosen-
nej do fazy końca krzewienia zbóż

Jodosulfuron metylo-
sodowy – substancja ta 
bardzo skutecznie zwal-
cza miotłę zbożową oraz 
cała gamę chwastów dwu-
liściennych, tj. bodziszki, 
gwiazdnicę pospolitą, ja-
snoty, maki, niezapomi-
najkę polną, przetaczniki, 
przytulię czepną, maru-
ny, rumian polny, samo-
siewy rzepaku, taszni-
ka pospolitego i tobołki 
polne. Następna propozy-
cja to gotowa mieszanina 

dwóch s.cz.: metsulfu-
ron metylu + tifensul-
furon metylu, która sku-
tecznie ogranicza takie 
chwasty jak: miotła zbo-
żowa, fiołki, gwiazdnica 
pospolita, jasnota purpu-
rowa, mak polny, przytu-
lia czepna, rumianek po-
spolity i tasznik pospolity. 
Kolejna oferta handlowa to 
mieszanina składająca się 
aż z trzech s.cz., tj. jodo-
sulfuron metylosodowy + 
propoksykarbazon sodu 
+ amidosulfuron. Trio to 
skutecznie ogranicza jedy-
nie kilka (ale bardzo uciąż-
liwych) gatunków chwa-
stów, takich jak: miotła 
zbożowa, gwiazdnica po-
spolita, przytulia czepna 
i rumian polny. Trio to 
może być stosowane je-
dynie w pszenicy ozimej!

Po ruszeniu wegetacji 
do początku fazy strzela-
nia w źdźbło (1-2 kolanko)

Z oferty handlowej, plan-
tatorzy mogą sobie wy-
brać, bardzo skuteczny 
duet składający się z takich 
s.cz. jak:  mezosulfuron 
metylowy + jodosulfu-
ron metylosodowy, który 

jest polecany do ogranicza-
nia występowania chwa-
stów jednoliściennych, 
tj. owies głuchy, stokłosa 
żytnia, wyczyniec polny, 
miotła zbożowa oraz dwu-
liściennych, głównie: gor-
czycy polnej, gwiazdnicy 
pospolitej, komosy białej, 
niezapominajki polnej, ma-
runy bezwonnej, rumianu 
polnego, samosiewów rze-
paku, tasznika pospolite-
go oraz tobołków polnych. 

 � Po ruszeniu wegetacji wiosen-
nej do fazy całkowicie rozwinięte-
go liścia flagowego

W tej fazie rozwojowej 
plantator ma do dyspo-
zycji bardzo skuteczną 
mieszaninę dwóch s.cz., 
tj. tifensulfuron mety-
lu + tribenuron metylu. 
Duet ten polecany jest do 
zwalczania miotły zbożo-
wej, bodziszka drobnego, 
chabra bławatka, fiołka po-
lnego, przytulii czepnej, 
jasnoty różowej, maruny 
bezwonnej, maku polne-
go, gwiazdnicy pospolitej, 
przetaczników, niezapo-
minajki polnej oraz tasz-
nika pospolitego.

Reklama
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Jęczmień jary JOVITA
Zboża jare to grupa zbóż, która nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Klienci chętniej 
wybierają zboża ozime, które na ogół wyżej plonują i są bardziej odporne na stresowe 
czynniki pogodowe. Niemniej, zboża jare to rewelacyjna alternatywa, gdy uprawy zbóż 
ozimych jednak zawiodą.

Mowa tu oczy-
wiście o ze-
szłorocznym 
pr z y padku 
pleśni śniego-

wej, spowodowanej sytuacją, 
kiedy to na niezamarzniętą 

glebę spadł śnieg i utrzymy-
wał się kilka tygodni. Zboża 
ozime pod taką warstwą są 
odcięte od dopływu powie-
trza i po ustąpieniu śniegu 
widzimy tylko uduszone, 
obumarłe rośliny. 

To nie jest oczywiście 
jedyny przypadek, kiedy 
warto sięgnąć po odmia-
ny jare.

Kolejnym przykładem 
jest opóźniony zbiór bu-
raka cukrowego, często 

spowodowany wyzna-
czeniem późnego termi-
nu jego odbioru przez 
cukrownie. Nie chcąc 
stracić parametrów jako-
ściowych, rolnicy decy-
dują się na późny zbiór 

Biostymulacja roślin szansą 
współczesnego rolnictwa

Rośliny ozime w okresie wczesnowiosennym, ze względu na osłabioną kondycję po 
niesprzyjających warunkach zimowych, narażone są na działanie wielu stresów biotycznych 
i abiotycznych, w tym między innymi chorób i szkodników, czy też panujących przez dłuższy 
okres nadmiarów wody, które dodatkowo mogą wpływać na zwiększenie ich podatności 
na wystąpienie chorób grzybowych. W celu przezwyciężenia pojawiającego się czynnika 

stresowego rośliny walczą z nim przekierowując swoje procesy biochemiczne na przezwyciężenie stresu, co 
odbija się na ograniczeniu ich wzrostu i rozwoju, a w konsekwencji prowadzi do redukcji plonu użytkowego 
oraz pogorszenia jego parametrów jakościowych.

W związku z tym 
w ostatnim 
okresie dąży 
się do wpro-
wadzania ta-

kich rozwiązań w uprawie 
roślin, które mają na celu 
nie tylko wykorzystanie ge-
netycznego potencjału plo-
notwórczego roślin i uzy-
skanie tym samym wysokich 
plonów charakteryzujących 
się dobrymi parametrami 
jakościowymi, ale również 
poprawę kondycji roślin, 
między innymi przez zwięk-
szenie ich odporności na 
czynniki stresowe. Takim 
rozwiązaniem jest stoso-
wanie preparatów biosty-
mulujących, które łącznie 
ze zbilansowanym nawo-
żeniem, prawidłową upra-
wą roli i zmianowaniem, 
jak również z uzasadnio-
nym stosowaniem chemicz-
nych środków ochrony ro-
ślin umożliwią uzyskanie 
zadowalających plonów 
użytkowych.

Zgodnie z definicją Euro-
pejskiego Stowarzyszenia 
Producentów Biostymula-
torów (EBIC) biostymulato-
ry to substancje i/lub mikro-
organizmy, których funkcją 
po zastosowaniu na rośliny 
lub ryzosferę jest stymulacja 

naturalnych procesów, które 
promują/poprawiają wchła-
nianie lub wykorzystanie 
składników odżywczych, to-
lerancję na stresy abiotycz-
ne, jakość lub plon uprawy, 
niezależnie od obecności 
składników odżywczych. 
Biostymulatory nie zastę-
pują nawozów, ale są sto-
sowane jako ich uzupełnie-
nie. Wprowadzanie na rynek 
substancji biostymulujących 
wynika z zapotrzebowania 
na nowe rozwiązania, które 
umożliwią zmaksymalizo-
wanie plonów, zarówno pod 
względem ilości, jak i jakości, 
w niesprzyjających warun-
kach klimatycznych. Należy 
podkreślić, że w ciągu ostat-
nich 20 lat średnia tempera-
tura wzrosła o prawie 2°C, 
a ekstremalne zjawiska po-
godowe stają się zjawiskiem 
coraz powszechniejszym.

Biostymulatory wykorzy-
stywane w uprawie roślin 
są związkami, zawierający-
mi substancje aktywne po-
chodzenia naturalnego lub 
syntetycznego. W ostatnim 
okresie zarówno w upra-
wach rolniczych, ogrodni-
czych, jak i warzywniczych 
stosowane są substancje bio-
stymulujące produkowane 
na bazie ekstraktów z alg 

morskich, chitozanu, ami-
nokwasów, kwasów humu-
sowych i huminowych oraz 
krzemu.

Zastosowanie biostymula-
torów w okresie wiosennym 
w uprawie roślin ozimych 
przyspiesza ich regenerację 
oraz pobudza je do inten-
sywnego wzrostu. Substan-
cje biostymulujące wyka-
zują możliwość sterowania 
i przyspieszania procesów 
życiowych roślin oraz wpły-
wają na stymulację wzrostu 
korzeni i części nadziem-
nych. Wspomagają również 
rozwój roślin, głównie po-
przez poprawę efektywno-
ści procesu fotosyntezy, co 
przekłada się na zwiększenie 
ilości produkowanych przez 
rośliny cukrów. Uzupełnie-
nie strategii nawożenia ro-
ślin w kompleksy biosty-
mulujące wpływa nie tylko 
na zwiększenie efektywno-
ści pobierania i wykorzysta-
nia przez rośliny składników 
nawozowych, przy jedno-
czesnym ograniczeniu ich 
strat, ale również zmniejsza 
negatywne skutki oddziały-
wania stresów biotycznych 
i abiotycznych na wzrost 
i rozwój roślin, umożli-
wiając zmniejszenie sto-
sowania środków ochrony 

roślin, co ma istotne zna-
czenie w dobie dążenia do 
spełniania założeń Euro-
pejskiego Zielonego Ładu.

Największa skuteczność 
stosowania biostymulatorów 
obserwowana jest w przy-
padku uprawy roślin w nie-
sprzyjających warunkach 
glebowych i przy nieko-
rzystnych warunkach kli-
matycznych. W tym przy-
padku zarówno doglebowa, 
jak i nalistna aplikacja sub-
stancji biostymulujących, 
prowadzona równolegle ze 
zbilansowanym nawoże-
niem i dokarmianiem ro-
ślin oraz przemyślaną ochro-
ną, może w dużym stopniu 
ograniczać spadek plonowa-
nia roślin uprawnych, przy 
jednoczesnej poprawie ich 
parametrów jakościowych. 
Z kolei stosowanie substan-
cji biostymulujących w upra-
wach roślin występujących 
w dobrych warunkach sie-
dliskowych, skutkuje popra-
wą ich kondycji oraz zwięk-
szeniem ich odporności na 
warunki stresowe panujące 
w okresie wegetacji.

dr hab. Marzena S.  
Brodowska,  

prof. Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie

pl.timacagro.com

NAWOŻENIE 
I BIOSTYMULACJA

Starter
Re

kl
am

a



Styczeń/Luty  2023 ( nr 187) Strona 19Uprawa - Wiadomości Rolnicze Polska

Reklama

– listopad lub grudzień. 
I co wtedy? Co jeśli w go-
spodarstwie występuje wy-
sokie zapotrzebowanie na 
ziarno zbóż, stanowiska 
pod nie są zbyt późno go-
towe, a wiosną występują 
tymczasowe susze? Od-
powiedź jest prosta. Wy-
bieramy wtedy gatun-
ki jare, w tym jęczmień 
jary pastewny – doskonały 

składnik pełnowartościo-
wej paszy treściwej dla 
tuczników, zwierząt roz-
płodowych, a także młod-
szych osobników.

W tym roku do zaofero-
wania mamy naszą zeszło-
roczną nowość jęczmień 
jary odmiany JOVITA.

JOVITA to bardzo obie-
cująca odmiana, zarejestro-
wana w Polce w 2020 r.

Jęczmień jary w porówna-
niu do ozimego ma mniej 
rozbudowany system ko-
rzeniowy przez co zaleca 
się go siać na glebach za-
sobnych w wodę. Niemniej 
JOVITA doskonale spraw-
dza się na słabych stano-
wiskach. Udowodniła to 
osiągając jeden z najwyż-
szych MTZ w polskim ka-
talogu w warunkach suszy 
a także zdobywając pierw-
sze miejsce plonowania na 
poziomie a2 w PDO w la-
tach 2018–2020.

Odmiana należy do grupy 
średnio wczesnej o średniej 
długości źdźbła oraz bar-
dzo wysokiej odporności 
na choroby. Poza tym, dzię-
ki zastosowaniu biostymu-
lantu SUPERPOWER, jako 
dodatku przy zaprawianiu 
nasion, można jeszcze bar-
dziej zwiększyć i poprawić 
odporność odmiany na nie-
korzystne warunki pogo-
dowe, w tym suszę, za co 
z pewnością odwdzięczy 
nam się wysokim i jako-
ściowym plonem. 

Więcej na temat odmiany jęczmienia JOVITA dowiecie się Państwo na stronie: 
https://www.procam.pl/produkt/jeczmien-jary-jovita/ oraz u doradców PROCAM.
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 � Plonowanie jęczmienia JOVITA w poszczególnych regio-
nach kraju, na dwóch poziomach agrotechniki

Doświadczenia porejestrowe COBORU; 2021–2022, w dt/ha  
i % wzorca: • 2021 | plon i % wzorca na poz. a1 plon i % 
wzorca na poz. a2; • 2022 | plon i % wzorca na poz. a1 
plon i % wzorca na poz. a2.
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www.newholland.pl

Wasze zaufanie
do naszej marki

największą nagrodą 
14. rok z rzędu.

New Holland  
Liderem Rynku 2022!

Przedsezonowy przegląd i przygotowanie 
siewnika punktowego do pracy 

Prawidłowy, precyzyjny wysiew nasion, który gwarantuje równomierne i szybkie wschody 
jest podstawą sukcesu w uprawie roślin. Istotne znaczenie odgrywa odpowiednie 
przygotowanie i ustawienie siewnika. Dotyczy to również siewników punktowych. 
Wszakże do siewu buraków cukrowych czy kukurydzy jest jeszcze trochę czasu, niemniej 
warto wiedzieć, jak samemu przygotować siewnik punktowy do pracy.

 � Sprawdzenie  
stanu technicznego

Przygotowanie siewni-
ka w pierwszej kolejności 
należy zacząć od spraw-
dzenia stanu techniczne-
go, choć tę czynność zale-
ca się wykonać w ramach 
przygotowania maszyny 
do przechowania w okre-
sie zimowym. Uwagę nale-
ży zwrócić na stopień zu-
życia przekładni zębatych 
i łańcuchowych sekcji wy-
siewającej oraz podsiewa-
cza nawozów jeśli siewnik 
jest w takowy wyposażony. 
W przypadku stwierdzenia 
nadmiernego zużycia bądź 
uszkodzenia wymianę kół 
zębatych i łańcuchów nale-
ży przeprowadzać w kom-
pletach. Ważną czynno-
ścią jest oczyszczenie oraz 
konserwacja łańcuchów. 
W tym celu można używać 
wielofunkcyjnych środków, 
np. bardzo popularnego 
WD-40. Można też użyć in-
nych środków. Ważne, aby 
nie powodowały one przy-
ciągania brudu ani kurzu. 
Podczas przeglądu należy 

również sprawdzić stan po-
łączeń śrubowych, a w razie 
potrzeby elementy poluzo-
wane dokręcić.

Ważną czynnością jest 
przesmarowanie elemen-
tów siewnika zgodnie z ta-
belą zawartą w instrukcji 
obsługi.

Układ napędowy każdej 
sekcji wysiewającej jest 
zabezpieczony sprzęgłem 
przeciążeniowym. Warto 

również przyjrzeć się i tym 
elementom. 

Kontroli poddaje się 
również sekcje wysie-
wające siewnika. Należy 
oczyścić komorę nasienną, 
a w przypadku siewników 
pneumatycznych, które 
są najbardziej popularne, 
należy sprawdzić również 
stan uszczelki. W siewni-
kach pneumatycznych na-
leży także ocenić stopień 

napięcia paska klinowego 
napędzającego wentylator 
oraz przedmuchać kanał 
powietrzny.

Jeśli siewnik jest wypo-
sażony w podsiewacz na-
wozów, to należy również 
oczyścić aparaty wysiewa-
jące oraz sprawdzić stan 
przewodów dostarczają-
cych nawóz do gleby. 

Przegląd siewnika powi-
nien obejmować również 

ocenę stanu techniczne-
go redlic. W przypadku 
stwierdzenia nadmierne-
go zużycia zalecana jest wy-
miana elementów na nowe. 
Przed rozpoczęciem prac 
w polu warto skontrolować 
ciśnienie powietrza w ogu-
mieniu siewnika. 

 � Przygotowanie maszyny  
do siewu

Jedną z czynności mają-
cych na celu przygotowanie 
siewnika do pracy jest wy-
konanie próby kręconej dla 
podsiewacza nawozów oraz 
samego siewnika. W tym 
celu należy ustawić odpo-
wiednią prędkość obrotową 
wałka napędzającego apa-
raty wysiewające. W zależ-
ności od rozwiązania może 
odbywać się to przez usta-
wienie kół zębatych i łańcu-
chów bądź przez wymianę 
kół przekładni łańcucho-
wej. W przypadku aparatów 
wysiewających ważny jest 
również dobór odpowied-
nich tarcz do wysiewu po-
szczególnych gatunków ro-
ślin. Ważną czynnością jest 
regulacja położenia zgar-
niacza nasion. Czynność 
tę wykonuje się dla każde-
go gatunku roślin. 

W przypadku siewników 
wyposażonych w czujniki 

optyczne do monitorowania 
siewu nasion należy je prze-
czyścić używając specjalnej 
szczotki, którą z reguły do-
starcza producent bez uży-
wania środków myjących. 

Kolejną regulacją jest 
ustawienie głębokości wy-
siewu nasion. Najczęściej 
odbywa się ona przez usta-
wienie tylnego koła dognia-
tającego. Ważną czynnością 
jest ustawienie rozgarnia-
cza brył, gdyż jego położe-
nie jest zależne od głęboko-
ści siewu. Warto pamiętać 
o odpowiednim ustawieniu 
redlic nawozów, tak aby nie 
szły w linii siewu nasion. 
Również należy pamiętać 
o odpowiedniej głęboko-
ści aplikacji nawozów. 

Sprawdzenie ustawio-
nej wcześniej głęboko-
ści siewu wykonuje się na 
polu po przejechaniu kil-
kudziesięciu metrów siew-
nikiem. W tym celu trzeba 
odsłonić nasiona przykry-
te glebą, a następnie zmie-
rzyć ich położenie wzglę-
dem powierzchni pola. To 
samo dotyczy aplikowa-
nych nawozów. Jednocze-
śnie można sprawdzić od-
ległości nasion w rzędzie. 

dr inż. Jacek Skudlarski
SGGW w Warszawie

 � Siew nasion to ważny zabieg w każdej uprawie. Dlatego też warto precyzyjnie się  
do niego przygotować

Reklama



Styczeń/Luty  2023 ( nr 187) Strona 21Technika - Wiadomości Rolnicze Polska

na całym ciągniku zostały 
zamontowane akumulato-
ry o mocy 1000 kWh. Pro-
ducent szacuje, że można 
nim pracować bez przerwy 
przez 10 godzin przy obcią-
żeniu silnika na poziomie 
80%. Są to bardziej opty-
mistyczne dane, jednak nie 
podają masy ciągnika, która 
widać, że będzie wysoka, 
co nie zawsze jest sprzy-
mierzeńcem w rolnictwie.

 � Gaz dla ciągników
Marka New Holland od 

dłuższego czasu pracowa-
ła nad ciągnikiem tego typu 
i wprowadziła do seryjnej 
produkcji model T6.180 
Methane Power o mocy 180 
KM. Ciągnik jest sprzeda-
wany w Europie i w Polsce. 
Może pracować na biome-
tan, LNG, CNG. Według 
producenta moment i moc 
nie odbiegają od bliźnia-
czego modelu z silnikiem 
diesla. Według opinii użyt-
kowników praca tym sprzę-
tem jest taka sama, jak wer-
sjami z silnikami diesla. 
Jednak w tym przypadku 
też występują ograniczenia, 

pierwszym ograniczeniem 
jest zasięg, ciągnik posia-
da standardowy zbiornik 
na gaz o pojemności 32 kg, 
co odpowiada mniej więcej 
pojemności 32 l paliwa. Do-
datkowo można wyposażyć 
ciągnik w przedni zbior-
nik, który jest przyczepio-
ny do ramy ciągnika o po-
jemności 47 kg. Sumując te 
dane jest to dużo mniej niż 
oferuje zbiornik paliwowy 
w standardowym ciągni-
ku. Dodatkowo, opcjonalny 
przedni zbiornik wyklucza 
możliwość wykorzystania 
WOM-u oraz przedniego 
TUZ-u. Kolejnym ograni-
czeniem jest możliwość tan-
kowania, ponieważ w Pol-
sce stacji na tego rodzaju 

paliwo jest niewiele. Więc 
większość użytkowników 
powinna posiadać własną 
biogazownię, by zakup ta-
kiego ciągnika był opłacalny. 

 �Wodór
Jednym z producentów 

mocno inwestujących 
w wodór jest JCB. Zarzą-
dzający firmą bardzo wie-
rzą w sektor wodorowy, 
a masowa produkcja ta-
kich maszyn na pewno 
obniży ich koszty. W tej 
chwili angielski producent 
koncentruje się na silni-
kach spalinowych wodo-
rowych, gdzie wodór zmie-
szany z powietrzem jest 
wtryskiwany do komo-
ry spalania. Technologia 

wykorzystuje podstawy sys-
temu diesla i dlatego może 
być bardzo szybko zasto-
sowana. Silnik ma ten sam 
rozmiar co model z silni-
kiem diesla, a jego zasięg 
powinien wystarczyć na 
jeden dzień pracy. Jedyny 
problem dotyczy dostaw 
wodoru.

Trudno stwierdzić, która 
technologia najbardziej się 
rozwinie i zostanie wdrożo-
na jako jedyna dla rolnic-
twa. Wydaje się najbardziej 
prawdopodobną opcją, że 
technologie się pomiesza-
ją i w małych maszynach 
będzie napęd elektrycz-
ny, natomiast w większych 

gaz, wodór oraz nadal olej 
napędowy, lub pójdzie to 
w kierunku hybryd z połą-
czeniem tych napędów. Roz-
wój alternatywnych napę-
dów będzie zależał od wielu 
czynników i już dzisiaj osią-
gnięto spory postęp.

mgr inż. Michał Ośko

Czym w przyszłości  
będziemy tankować 
ciągniki?
Dokończenie ze str. 1

Reklama
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Jakie grunty pod farmy fotowoltaiczne? 
Spadające koszty technologii farm fotowoltaicznych powodują, że wzrasta opłacalność 
i zainteresowanie tego typu inwestycjami. W Polsce nie brakuje miejsc, w których mogą 
powstać tego typu instalacje. Niskie klasy ziem, na których opłacalność upraw jest 
ograniczona, świetnie mogą się nadawać pod farmy fotowoltaiczne.  Dodatkowym 
autem przemawiającym za tą inwestycją jest znacznie wyższa opłacalność dzierżawy 
gruntu pod fotowoltaikę aniżeli zalesianie nieużytków. Na jakim gruncie może powstać 

taka farma porozmawiamy z Magdaleną Stępnowską, koordynatorką zespołu w firmie Green Genius, 
zajmującą się dzierżawą gruntów pod farmy słoneczne.

WRP: Czy niska klasa 
gruntów to jedyny wymóg 
jaki musi być spełnio-
ny by można wydzier-
żawić grunt pod farmę 
słoneczną? 

Magdalena Stępnow-
ska (M.S.): Jednym z naj-
ważniejszych kryteriów, na 
podstawie których wybiera 
się teren dla przyszłej in-
westycji jest klasa gruntu. 
Optymalna działka pod fo-
towoltaikę znajduje się na 
nieużytkach. W grę wchodzi 
klasa gruntu o niskiej jakości 
gleby, to znaczy IV, V lub VI. 
Nie mogą to też być gleby or-
ganiczne. Właściciele dzia-
łek gorszej klasy bardzo czę-
sto rezygnują z uprawy, gdyż 

słaba gleba w połączeniu 
z niepewnymi warunkami 
atmosferycznymi i niepewną 
sytuacją gospodarczą spra-
wia, że działalność rolnicza 
staje się bardzo ryzykow-
na. My zachęcamy rolni-
ków do rozważenia dzier-
żawy gruntu, bo uzyskany 
czynsz można przeznaczyć 
na modernizację gospodar-
ki lub najem areału lepszej 
klasy. Dodatkowo działka 
nie może być objęta miej-
scowym planem zagospo-
darowania przestrzennego 
z przeznaczeniem niedo-
puszczającym instalacji PV.  
Inwestor, czyli taka firma jak 
Green Genius, ponosi kosz-
ty wybudowania farmy. Jest 

to więc pewny zysk, a w do-
datku dziedziczony wraz 
z prawem do samego grun-
tu. Do tego wszystkiego ofe-
rujemy waloryzację czynszu 
o wskaźnik inflacji co roku. 
Niska klasa gruntu nie jest 
dziś przeszkodą, aby czer-
pać pokaźne zyski ze swo-
jej ziemi.
WRP: Oprócz klasy grun-
tów, co jeszcze powinni-
śmy wziąć pod uwagę pla-
nując dzierżawę gruntów 
pod fotowoltaikę? 

M.S.: W Green Genius 
działka pod farmę foto-
woltaiczną powinna speł-
niać dwa kluczowe wa-
runki w kwestii wielkości, 
a mianowicie: posiadać 

powierzchnię przynajmniej 
2 ha i mieć szerokość co naj-
mniej 50 metrów. 
WRP: Czy ukształtowa-
nie terenu ma znaczenie? 
Jakie w tym względzie 
muszą zostać spełnione 
warunki by farma mogła 
być założona. 

M.S.: Ogniwa fotowolta-
iczne osiągają swoją mak-
symalną wydajność, kiedy 
są skierowane na południe, 
a zadowalającą, gdy zosta-
ną zwrócone na wschód lub 
zachód. Idealna działka pod 
farmę fotowoltaiczną musi 
zapewnić swobodę ustawie-
nia paneli, dlatego na ten cel 
najlepiej nadają się grunty 
płaskie albo nachylone na 

południe. Jednak to też już 
nie jest taki duży  problem. 
Dostępna jest technologia, 
która pozwala panelom mo-
dyfikować swoje nachylenie 
względem słońca. Działka 
pod farmę fotowoltaiczną 
nie może być zadrzewiona, 
a także powinna być po-
zbawiona rowów meliora-
cyjnych. Ponadto farm so-
larnych nie buduje się na 
terenach zalewowych czy 
objętych programem Na-
tura 2000.
WRP: Czy działka pod 
przyszłą farmę fotowol-
taiczną musi być w pobli-
żu słupów elektrycznych?

M.S.: Dostępność do sieci 
elektroenergetycznej jest 

bardzo istotna. Niezbędna 
jest znajdująca się w pobliżu 
stacja elektroenergetyczna 
lub linia elektroenergetycz-
na przebiegająca nieopodal 
działki. Podobną rolę od-
grywa swobodny dostęp do 
drogi publicznej. Bez niego 
obsługa farmy fotowoltaicz-
nej byłaby znacznie utrud-
niona, ale przede wszystkim 
praktycznie uniemożliwiło-
by to realizację inwestycji. 
Natomiast rolnik nie musi 
oceniać, mierzyć odległo-
ści do słupa. To my zajmu-
jemy się kompleksowym au-
dytem działki i sprawdzamy, 
czy jest możliwość realizacji 
w danej lokalizacji farmy sło-
necznej. Nawet jak właścicie-
lowi ziemi wydaje się, że jest 
daleko do przysłowiowego 
słupa, to warto to do oceny 
zostawić nam. Nawet niska 
klasa gruntu i inne sprzyja-
jące czynniki nie są w stanie 
pokonać tej bariery.

Dziękuję za rozmowę. 
Anna Arabska

Reklama
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Z kolei minister klimatu 
Anna Moskwa podkreśliła 
znaczenie programu w kon-
tekście wsparcia docho-
dowości polskich gospo-
darstw w niełatwej przecież 
sytuacji gospodarczej.

 � Na co i dla kogo pieniądze 
z programu Energia dla wsi?

Fundusze z programu 
Energia dla wsi będzie 
można przeznaczać na 
budowę elektrowni wod-
nych, instalacji wytwarza-
nia energii z biogazu i/lub 
biogazu rolniczego w wa-
runkach wysokosprawnej 
kogeneracji, instalacji fo-
towoltaicznych i wiatro-
wych oraz magazynów 
energii. Magazyny ener-
gii są elementem fakul-
tatywnym w projektach, 
zatem jeżeli przyszły bene-
ficjent chce zgłosić się po 

dofinansowanie na maga-
zyn energii, musi równole-
gle realizować źródło OZE.

Program Energia dla wsi 
został poszerzony w stosun-
ku do programu Agroener-
gia m.in. jeśli chodzi o be-
neficjentów; będą mogli 
z niego skorzystać rolni-
cy, w tym osoby fizyczne, 
prawne jak i jednostki or-
ganizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej. Bene-
ficjenci z tej grupy przez co 
najmniej 12 miesięcy muszą 
prowadzić gospodarstwo 
rolne w rozumieniu przepi-
sów o podatku rolnym po-
łożone w ramach zabudowy 
zagrodowej w rozumieniu 
przepisów o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych bądź 
też prowadzić dział spe-
cjalny produkcji rolnej. 
O dofinansowanie będą 
mogły ubiegać się także 
spółdzielnie energetyczne 
bądź jej członkowie oraz 

powstająca spółdzielnia 
energetyczna, czyli taka, 
która ma w swoim statucie 
zamiar spełnienia warunku 
spółdzielni energetycznej 
i w ciągu pół roku po za-
kończeniu projektu zosta-
nie wprowadzona do wy-
kazu prowadzonego przez 
KOWR.

 � Kwoty pożyczek i dofinansowań
Co z kwotami dofinan-

sowań? Te również będą 
o wiele wyższe niż w przy-
padku programu Agroener-
gia; górna granica kwoty 
przeznaczonej na dota-
cję to 20 mln złotych, zaś 
w przypadku pożyczki 
jest to do 25 mln złotych. 
Pożyczki będą udzielane 
na warunkach preferen-
cyjnych (WIBOR 3M + 
50 pb, nie mniej niż 1,5% 
w skali roku, ulega umo-
rzeniu zgodnie z zasadami 
udzielania dofinansowania 

ze środków NFOŚiGW) 
lub rynkowych. Dofinan-
sowanie w formie dotacji 
będzie można otrzymać na 
elektrownie wodne, insta-
lacje biogazowe i magazy-
ny energii, przy czym rol-
nicy będą mogli uzyskać 
dofinansowanie na instala-
cje o mocach od 10 kW do  
1 MW energii elektrycznej, 
zaś spółdzielnie na instala-
cje od 10 kW do 10 MW.

Pożyczki będą również 
dotyczyły elektrowni wod-
nych, biogazowni oraz ma-
gazynów energii, ale do-
datkowo także instalacji 
wiatrowych i fotowolta-
icznych. Tutaj również 

występuje zróżnicowanie 
mocy z podziałem na rolni-
ków i spółdzielnie; jest ono 
analogiczne do podziału 
dla dotacji z tą różnicą, że 
instalacje wiatrowe i foto-
woltaiczne budowane przez 
rolników będą mogły mieć 
moc od 50 kW do 1 MW.

To co istotne, można apli-
kować o dofinansowanie 
wielu instalacji; nie trzeba 
składać oddzielnych wnio-
sków. W programie istnieje 
wyraźne wskazanie, że pro-
jekt nie może być rozpo-
częty przed dniem złożenia 
wniosku. Za rozpoczęcie 
projektu jest uznawane nie 
tylko fizyczne rozpoczęcie 

prac budowlanych, lecz 
także złożenie zobowią-
zania, zamówienia lub pod-
pisanie umowy na odbiór 
energii. Możliwe jest jednak 
podpisanie listu intencyj-
nego lub umowy wstępnej.

To tylko najważniejsze in-
formacje dotyczące progra-
mu Energia dla wsi. Szcze-
gółowe informacje można 
znaleźć na naszej stronie 
internetowej pod adre-
sem: https://www.wrp.pl/
dla-kogo-i-ile-pieniedzy-
-na-odnawialne-zrodla-e-
nergii-energia-dla-wsi-w-
-szczegolach-video/

Mateusz Wasak
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Energia dla wsi – ile pieniędzy,  
na co i dla kogo?
Dokończenie ze str. 1

Reklama
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Tuning silnika możliwy również 
w kombajnach i sieczkarniach

Zwiększanie mocy kojarzy się głównie z ciągnikami, 
a stuningować można również silniki chociażby w kombajnach 
zbożowych i sieczkarniach, co może wydatnie przyczynić się 
do poprawy efektywności pracy za ułamek wartości maszyny 
z mocniejszym silnikiem. 

Rentowność upraw 
zależy nie tylko od 
areału pola, jako-
ści nasion, stoso-
wanych nawozów 

czy oprysków. Wpływ na 
to, jakie zyski przyniesie 
twoje gospodarstwo mają 
też wykorzystywane w nim 
maszyny. Im będą one wy-
dajniejsze, tym szybciej po-
radzą sobie z siewem czy 
młóceniem. Jeśli zatem 
chcemy zwiększyć rentow-
ność gospodarstwa, wcale 
nie musimy inwestować 
w nowy kombajn, wystar-
czy podkręcić parametry 
wykorzystywanej maszy-
ny. Producenci kombajnów 
i sieczkarni prześcigają się, 

jeśli chodzi o funkcjonal-
ność i parametry technicz-
ne tych urządzeń. W związ-
ku z tym, że to moc ma 
największy wpływ na wy-
dajność maszyn, jest ona 
coraz większa w nowszych 
modelach. Można jednak 
wykorzystać potencjał do-
tychczas używanych kom-
bajnów i sieczkarni. Zakup 
nowego kombajnu, który 
miałby większą moc niż 
do tej pory wykorzysty-
wana maszyna, to poważ-
ne obciążenie dla budże-
tu gospodarstwa. Możemy 
jednak zdecydować się na 
tuning silnika, który pole-
ga na podkręceniu jego pa-
rametrów. W ten sposób 

kombajn zyska dodatkową 
moc, a my możemy jeszcze 
sprawniej przeprowadzać 
prace polowe. Po wprowa-
dzeniu zmian w oprogra-
mowaniu sterującym jed-
nostką napędową można 
wiele zyskać. Po pierwsze 
zarówno zbiory, jak i młó-
cenie będą mogły być prze-
prowadzane szybciej, co 
oznacza, że zaoszczędzo-
ny czas można przezna-
czyć na inne obowiązki, 
prace, których zwykle nie 
brakuje w gospodarstwie. 
Kolejną, nie mniej istotną 
kwestią jest ograniczenie 
zużycia paliwa, co w dzi-
siejszych czasach jest nie 
do przecenienia. 

Jak mówią specjali-
ści z firmy Agroecopo-
wer, zajmującej się takimi 
pracami, po modyfikacji 
ustawień oprogramowa-
nia wydajność kombaj-
nu może zwiększyć się aż 
o 35%. W praktyce oznacza 
to, że maszyna o tyle szyb-
ciej radzi sobie z wykony-
wanymi pracami w stosun-
ku do stanu sprzed tuningu. 
Nie mniej ważną sprawą 
jest w tym przypadku także 
moment obrotowy, czyli 
siła, którą wytwarza silnik 
w czasie pracy. Jest ona po-
trzebna, aby pojazd mógł 
pokonać opory i zacząć się 
poruszać. Moment obroto-
wy jest wartością mierzal-
ną, mierzy się go na wale 
korbowym, który jest ele-
mentem silnika. Jego war-
tość podaje się w niuto-
nometrach, dotyczy to 
maszyn wyprodukowanych 

w Europie lub w funtosto-
pach, jeśli silnik pocho-
dzi ze Stanów Zjedno-
czonych. Ten parametr 
również ulega zwiększeniu 
w trakcie przeprowadzonej 
modyfikacji w zakresie od  
5 do 25%. 

Na koniec warto powie-
dzieć, że podczas wykony-
wania tuningu należy uwa-
żać na to, by moc nie została 
zwiększona ponad dopusz-
czalne wartości. Jej zbyt 
wysoki przyrost może być 
szkodliwy przede wszyst-
kim dla układu tłokowo-
-korbowego. Prowadzi on 
także do wzrostu tempera-
tury spalania, która działa 
niszcząco na wtryskiwa-
cze, a w skrajnych przypad-
kach może być przyczyną 
wypalenia tłoków. Trze-
ba także zwracać uwagę, 
by nie zaszkodzić syste-
mowi oczyszczania spalin, 

czyli filtrowi cząstek stałych 
(DPF) i systemowi dawko-
wania AdBlue. Profesjonal-
nie przeprowadzony tuning 
powinien zawsze uwzględ-
niać ograniczenia związane 
z tymi układami. Kolejnymi 
podzespołami, dla których 
adaptacja mocy może sta-
nowić zagrożenie, są sprzę-
gło i skrzynia biegów. Ele-
menty te są projektowane, 
aby współpracowały z sil-
nikami o określonej mocy 
maksymalnej. Narażenie 
ich na zbyt duże obciążenia 
może je uszkodzić lub ob-
niżyć ich żywotność. Bar-
dzo ważną kwestią jest to, że 
silnik przeznaczony do tu-
ningowania musi być w do-
brym stanie technicznym. 
Jest to niezbędny warunek 
do rozpoczęcia takich dzia-
łań. Szanujący się specjaliści 
nie podejmą się wykonania 
usługi w maszynie, która jest 
uszkodzona. Takie działanie 
mija się z celem, a ponadto 
może spowodować pogłę-
bienie się usterek lub nawet 
całkowite unieruchomienie  
urządzenia.

Karol Wieteska

Reklama

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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Kierunek zmian  
w polskim rolnictwie
Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), mimo że już od wielu lat reformy realizowane są przez polskich 
rolników, wciąż wzbudza wiele emocji. Realizacja założeń strategii Europejskiego Zielonego Ładu budzi wiele 
kontrowersji nie tylko na scenie politycznej, ale też wśród producentów płodów rolnych, a nawet samych 
konsumentów. O wytycznych Krajowego Planu Strategicznego niewiele się mówi... O tym, czy polskie 
rolnictwo zmierza we właściwym kierunku, czy nasze bezpieczeństwo żywnościowe nie jest zagrożone  
i czy WPR na lata 2023–2027 jest szansą dla rozwoju branży rozmawiałam z dr. Jerzym Plewą, 
Wiceministrem Rolnictwa w latach 1997–2004 i Dyrektorem Generalnym w KE do 2020 r.

W ramach WPR realizowana będzie 
strategia Europejskiego Zielonego 
Ładu. Jest to jednak pojęcie znacznie 
szersze. Dlaczego wdrożenie założeń 
tej strategii jest tak istotne dla bran-
ży rolniczej?
Jerzy Plewa (J.P.): Zielony Ład to podej-

ście holistyczne, obejmuje wszystkie sek-

tory gospodarki i dziedziny życia w Euro-

pie, w swoich założeniach prowadzić ma 

do uzyskania neutralności klimatycznej 

do 2050 r. Nie można tego osiągnąć bez 

zmian wprowadzanych w rolnictwie eu-

ropejskim. Rolnictwo i leśnictwo to dwa 

sektory, które mogą zredukować emisję 

CO2. Strategia Europejskiego Zielonego 

Ładu powstała w oparciu o badania, eks-

pertyzy dotyczące zmian klimatycznych 

powodujące drastyczne skutki dla środo-

wiska, jego bioróżnorodności. Skala tych 

zmian w ciągu ostatnich 50 lat bardzo się 

nasiliła. Zmiany klimatu powodują ano-

malie pogodowe, deficyty wody i susze, 

a w innych regionach powodzie. Według 

ostatnich badań 57% powierzchni Euro-

py zagrożona jest suszą, obserwujemy to 

również w Polsce. Strategia Europejskiego 

Zielonego Ładu i towarzyszące jej „Od po-

la do stołu” i „Na rzecz bioróżnorodności” 

zmierzają w we właściwym kierunku, po to 

żeby ratować planetę dla przyszłych poko-

leń i po to, aby w sposób zrównoważony 

umożliwić produkcję żywności. Strategie 

te są zobowiązaniami politycznymi, dlate-

go, aby wprowadzić je w życie, potrzebne 

są ramy prawne i działania, zarówno ze 

strony polityki rolnej, jak i klimatycznej.

Pojawiło się wiele nowych wydarzeń. 
I tak, skutkiem pandemii COVID-19 
były zaburzenia w łańcuchach dostaw 
żywności. Kolejno agresja Rosji na 
Ukrainę, wywołała lawinę procesów 
niekorzystnych dla gospodarki. Wy-
darzenia te wzbudziły w naszym kra-
ju na nowo dyskusję, czy potrzebny jest 
Europejski Zielony Ład czy lepiej za-
trzymać działania z nim związa-
ne. Wypowiadało się na ten te-
mat wielu polityków. Jaka jest 
Pana opinia?
J.P.: Strategia Europejskiego Zielo-

nego Ładu uwzględnia bezpieczeństwo 

żywnościowe i nie można wykorzystywać 

bezpieczeństwa żywnościowego po to, 

żeby próbować zatrzymać jej wdrażanie. 

Tego procesu nie można już zatrzymać. 

Zgoda polityczna nastąpiła. Realizacja też 

już następuje. Myślę, że ci którzy krytyku-

ją i próbują stworzyć nadzieję rolnikom, 

że to można zatrzymać prowadzą bar-

dzo niebezpieczną grę. Wielu polityków 

i działaczy marnuje czas dyskutując o Zie-

lonym Ładzie, a nie o szansach jakie dłu-

gofalowo on stwarza i eliminacji zagrożeń 

związanych z tą strategią. Warto dyskuto-

wać konstruktywnie o działaniach, jakie 

należy wdrożyć, po to, aby nasze rolnic-

two było zrównoważone i bardziej odpor-

ne na zmiany klimatyczne. Mój pogląd 

jest jasny: Zielony Ład jest potrzebny i nie 

zagraża bezpieczeństwu żywnościowe-

mu. Komisja Europejska bardzo aktywnie 

współpracuje z państwami członkowskimi 

i środowiskami rolniczymi, aby wprowa-

dzić mechanizmy elastyczności pozwa-

lające w tej trudniej sytuacji (związanej 

z wojną w Ukrainie), na utrzymanie od-

powiedniego poziomu produkcji, gwa-

rantującego bezpieczeństwo żywnościo-

we krajom UE.

Strategia Europejskiego Zielonego 

Ładu ma głęboki, długofalowy sens. 

Ani wojna w Ukrainie, ani pandemia nie 

powinny wpłynąć na możliwość jej re-

alizacji. Trzeba wykorzystać elemen-

ty elastyczności tej strategii, żeby nie 

nastąpiły zakłócenia rynkowe. Jednym 

z celów strategii Europejskiego Zielone-

go Ładu jest przecież zapewnienie bez-

pieczeństwa żywnościowego w długom 

okresie. Ten temat jest pomija-

ny w dyskusjach publicznych 

w Polsce.

Założenia Europejskiego 
Zielonego Ładu wdrażane 

są w całym łańcuchu pro-
dukcji żywności. Produkuje-

my dużo żywności, ale też bardzo 
wiele marnujemy…

J.P.: Warto zwrócić uwagę na ten ele-

ment. Działania realizowane w ramach 

Europejskiego Zielonego Ładu zmierza-

ją do ograniczenia skali marnotrawstwa 

żywności aż o 50% do 2050 r. Obecnie 

jest to zjawisko masowe. Marnotrawieniu 

ulega 1,3 mld ton żywności na świecie, 

w tym 88 mln ton żywności w UE o warto-

ści 133 mld euro rocznie – to ponad dwa 

razy więcej niż budżet przeznaczony na 

rolnictwo w UE. W Polsce marnotrawimy 

4,8 mln ton żywności rocznie, co minutę 

wyrzucamy 6 ton jedzenia. Dane wska-

zują, że najwięcej żywności marnują kon-

sumenci – aż 60%; rolnictwo i handel po 
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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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15%; transport – 7%. Statystyczna pol-

ska rodzina, wskutek marnotrawienia 

żywności traciła średnio 3 tys. zł rocz-

nie, teraz w związku z wysoką inflacją 

pewnie jeszcze więcej.

Wiele kontrowersji wśród produ-
centów budzi jedno z założeń Euro-
pejskiego Zielonego Ładu – ograni-
czenie zużycia pestycydów o 50% 
do 2050 r. Polscy rolnicy zużywa-
ją znacznie mniej środków ochrony 
roślin niż rolnicy w krajach Europy 
Zachodniej. Jak interpretować takie 
założenie?
J.P.: Założenie to jest dyskutowane. Ko-

nieczna jest współpraca z innymi kraja-

mi, po to, aby zbudować odpowiednią 

koalicję i opracować rozwiązania ade-

kwatne do sytuacji. W wypadku produk-

cji roślinnej polscy producenci stosują 

znacznie mniej środków ochrony roś-

lin niż sadownicy i rolnicy z Holandii, 

Niemic czy Francji. Jednak w wypadku 

produkcji zwierzęcej, nasz kraj przodu-

je w stosowaniu antybiotyków dla zwie-

rząt gospodarskich. Sytuacja jest więc 

odwrotna – rolnicy z zachodu Europy 

zużywają mniej antybiotyków. Kwestie 

te muszą być dyskutowane. Potrzebne 

jest znalezienie kompromisu na pozio-

mie UE. W Polsce widoczna jest w du-

żym stopniu antyunijna retoryka, a to 

nie pomaga w podejmowaniu konstruk-

tywnych decyzji. Pamiętajmy, że Plan 

Strategiczny WPR złożony przez Polskę 

i zatwierdzony przez Komisję Europej-

ską ma cele redukcyjne na poziomie 

kilku a nie kilkudziesięciu procent. Nie 

ma więc zagrożenia dla produkcji rol-

nej w Polsce.

W jakich obszarach założenia nowej 
WPR są największą szansą dla pol-
skiego rolnictwa i ogrodnictwa?
J.P.: Polityka rolna UE ma na celu osią-

gnięcie celów: ekonomicznych, środo-

wiskowych i klimatycznych oraz socjal-

nych (społecznych). Dzięki Krajowym 

Planom Strategicznym więcej kom-

petencji w kształtowaniu polityki rol-

nej otrzymały państwa członkowskie 

UE.  W Planie Strategicznym dla Polski 

przewidziano osiągnięcie znacznie niż-

szych wskaźników w porównaniu z ce-

lami strategii „Od pola do stołu”. Doty-

czą one np. rolnictwa ekologicznego 

i zakładają, że do 2027 r. areał upraw 

ekologicznych ma wzrosnąć w naszym 

kraju o 4,5% (obecna średnia unijna 

przekracza 8%, a cel strategii to mini-

mum 25%). Elastyczność w podejściu 

KE, która zatwierdziła polski Plan WPR 

jest więc bardzo duża.

Musimy rozróżnić cele strategii zde-

finiowane na poziomie unijnym od 

ram Planu Strategicznego definiowa-

nego na poziomie krajowym. Najważ-

niejszym dążeniem w obu wypadkach 

jest ograniczenie negatywnego wpły-

wu na środowisko naturalne i klimat. 

Po raz pierwszy w historii WPR, w ra-

mach I filaru znalazły się ekoschemty. 

Działania te wymagają takiego same-

go podejścia, jak te rolno-środowisko-

we, które dotychczas realizowane były 

w II filarze.

Szans dla rozwoju polskiego rolnic-

twa byłoby znacznie więcej, gdybyśmy 

racjonalnie wykorzystali dostępne środ-

ki. Mam wiele krytycznych uwag do Pla-

nu Strategicznego, przede wszystkim 

do jego części finansowej i przesunię-

cia środków z rozwoju obszarów wiej-

skich, z modernizacji do pierwszego fi-

laru. Przesunięcie to powoduje bowiem, 

że środki które były kofinasowane z bu-

dżetu krajowego w filarze II, po prze-

sunięciu nie są uzupełniane z budżetu 

krajowego. Przesuwając 2 mld euro z II 

filaru (rozwoju obszarów wiejskich), tra-

cimy współfinansowanie i zwiększamy 

kwotę na ekoschematy – nowe działa-

nie. Mimo, że na ekoschematy przezna-

czone zostało 4,3 mld euro, na wiele 

ważnych działań przewidywane kwo-

ty są bardzo małe. Wprowadzono np. 

ekoschemat – obszary z roślinami mio-

dodajnymi. Rolnik, który wprowadzi 

do uprawy przynajmniej dwa gatun-

ki z podanej listy roślin miododajnych, 

nie będzie tego obszaru wykaszał do 31 

sierpnia i wypasał na tym areale zwie-

rząt może otrzymać 269 euro/ha. Ale 

ten ekoschemat przeznaczony jest tylko 

dla 30 tys. ha w Polsce na łączną kwotę 

40 mln euro. Podam jeszcze jeden przy-

kład: prowadzenie integrowanej pro-

dukcji roślinnej, które wymaga wpro-

wadzenia certyfikacji. Przewidziano na 

ten cel dofinansowanie wynoszące 292 

euro/ha (dla 29 tys. ha na łączną kwotę 

40 mln euro). Biologiczna ochrona roślin 

z kolei to ekoschemat z którego otrzy-

mać można 89 euro/ha (dla 5 tys. ha, na 

łączną kwotę 25 mln euro). Kwoty dofi-

nasowania nie są jak widać zbyt duże. 

Uważam, że podział funduszy powinien 

być bardziej racjonalny. Bardzo ważnym 

problemem jest kwestia przesunięcia 

tych środków, skierowanie ich na ob-

szary, które są „nowe” i nie wiadomo 

jak będą wykorzystane. Na dobrostan 

zwierząt np. przewidziano gigantyczną 

kwotę 1,4 miliarda euro. Rolnicy dobrze 

przygotowani będą mogli wykorzystać 

nową szansę pomocy finansowej, na-

tomiast może być wielu takich, którzy 

sobie z tym nie poradzą. Konieczna jest 

pomoc producentom rolnym w posta-

ci przekazywania wiedzy i informacji 

o nowych możliwościach WPR i Planie 

Strategicznym. 

Pojawia się wiele głosów, że wprowa-
dzanie zmian zgodnie z założeniami 
strategii: „Na rzecz bioróżnorodno-
ści” i „Od pola do stołu” zachwieje 
produkcją rolną i dochodami rolni-
ków. Czy uważa Pan, że może ziścić 
się czarny scenariusz, zakładający, 
że zamiast produkować żywność bę-
dziemy zmuszeni ją importować? 
J.P.: Nie spodziewam się, aby z powo-

du wdrażanych strategii, składających 

się także na Krajowy Plan Strategiczny, 

doszło do zachwiania produkcji, a na-

wet do jej zmniejszenia. Takie zmniej-

szenie wynikało z analiz, które zakła-

dały, że założenia strategii europejskich 

zostaną w 100% zrealizowane. Krajo-

wy Plan Strategiczny zakłada bardzo 

niskie cele redukcyjne w porównaniu 

do strategii „Od pola do stołu”, a mimo 

to został zatwierdzony. KE, przywódcy 

UE są w pełni świadomi, że bezpieczeń-

stwo żywnościowe jest równie ważne 

jak bezpieczeństwo militarne i energe-

tyczne. To jest cały czas dyskutowane 

na poziomie UE. Powstał europejski me-

chanizm gotowości i reagowania na kry-

zysy związane z bezpieczeństwem żyw-

nościowym, który koordynuje procesy 

związane z zapewnieniem bezpieczeń-

stwa żywnościowego na poziomie unij-

nym, szczególnie w sytuacji zaburzeń 

łańcuchów żywnościowych. 

Agresja Rosji na Ukrainę i działania 

na poziomie krajowym mogą zagro-

zić bezpieczeństwu żywnościowemu. 

Podam dla przykładu sytuacje z ostat-

nich miesięcy: czasowe wstrzymanie 

produkcji nawozów i zagrożenie bra-

kiem suchego lodu w przemyśle spo-

żywczym. Wydarzenia takie mogłyby 

zagrozić funkcjonowaniu niektórych 

sektorów (mleczarskiego, mięsnego). 

Zagrożenia te istnieją nadal. Niebez-

pieczne mogą być braki w dostawie 

energii – co dotknąć mogłoby przemysł 

spożywczy, a także sadowników. Mam 

nadzieję, że do takich sytuacji jednak 

dochodzić nie będzie. Wdrażanie stra-

tegii Europejskiego Zielonego Ładu na 

pewno nie będzie zagrożeniem dla bez-

pieczeństwa żywnościowego. Przeciw-

nie, jednym z najważniejszych założeń 

strategii jest wzmocnienie bezpieczeń-

stwa żywnościowego w długim okresie. 

Jak w trudnych dla sektora rolnego 
czasach zmian namówić młodych lu-
dzi do związania swojego życia z pra-
cą na wsi?
J.P.: Krajowy Plan Strategiczny kon-

centruje się w dużej mierze na ma-

łych gospodarstwach. Główne wspar-

cie otrzymują gospodarstwa o areale 

poniżej 30 ha. Z zysków takiego go-

spodarstwa, w zależności od struktury 

prowadzonej działalności, trudno uzy-

skać dochód atrakcyjny dla młodego 

pokolenia. Tak jak w poprzednich la-

tach, tak teraz są zachęty dla młodych 

rolników na rozpoczęcie działalności. 

Natomiast wsparcie ze środków, które 

mamy byłoby lepiej wykorzystywane, 

gdyby trafiało do aktywnych rolników. 

A część tego wsparcia trafia do osób, 

które na wsi mieszkają, ale nie upra-

wiają roli i z rolnictwem mają niewiele 

wspólnego. Polityka rolna powinna być 

skierowana do aktywnych rolników, 

aby utrzymać ich konkurencyjność na 

poziomie unijnym i światowym. Nowe 

technologie, dobra infrastruktura, in-

ternet, cyfryzacja – to działania, które 

zwiększyłyby motywacje młodych lu-

dzi do pracy na wsi.

Proszę o kilka słów podsumowania 
i przesłanie dla polskich rolników.
J.P.: Nowa WPR kształtowana jest nie 

tylko w Brukseli – tam nie można do-

strzec wszelkich lokalnych problemów. 

Dlatego plany strategiczne kształto-

wane są na poziomie krajowym. Przy-

gotowane powinny zostać w oparciu 

o bardzo solidne analizy i konsulta-

cje społeczne, a rolnicy powinni mieć 

wpływ na ich ostateczny kształt. Na 

etapie, gdy plan jest już zatwierdzo-

ny można modyfikować pewnie, ele-

menty w celu osiągnięcia celów. Trze-

ba umożliwić rolnikom zapoznanie się 

ze szczegółami Planu Strategicznego. 

Jeszcze raz podkreślę, że zmiany, któ-

re wynikają z wdrażania założeń Euro-

pejskiego Zielonego Ładu nie zagraża-

ją bezpieczeństwu żywnościowemu. 

Długofalowo świat zmierza w kierun-

ku ograniczenia zmian klimatycznych. 

Wprowadzenie rozwiązań prośrodo-

wiskowych i proklimatycznych będzie 

służyło rolnikom i rolnictwu. Rolnictwo 

polskie, europejskie i światowe staje 

się bardziej zrównoważone i ten trend 

będzie kontynuowany. 

DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ 
  JOANNA KLEPACZ-BANIAK
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Co daje rolnikom 
Rolnictwo 4.0 
Rolnictwo 4.0 to symbol czwartej rewolucji 
technologicznej, którą wyróżnia szereg rozwiązań 
technicznych i technologii z zakresu automatyzacji, 
robotyzacji i cyfryzacji stosowanych dotychczas 
w produkcji przemysłowej. Jak się okazuje po odpowiedniej 
adaptacji mogą być one przydatne w uprawie roślin i chowie 
zwierząt jak również w zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Dzięki 
technologiom 4.0 można optymalizować w produkcji rolniczej zużycie 
nawozów, pestycydów, energii oraz wody co przynosi korzyści zarówno 
ekonomiczne, jak i środowiskowe. Technologie 4.0 okazują się niezbędne we 
wdrażaniu w produkcji żywności koncepcji rolnictwa zrównoważonego, która jest 
podyktowana koniecznością wynikającą ze zmian klimatycznych i potrzebą 
zapewnienia stabilności finansowej gospodarstw rolnych w nowych realiach 
ekonomiczno-politycznych.

DANE NIEZBĘDNE 
DLA EFEKTYWNEGO 
ZARZĄDZANIA 
GOSPODARSTWEM

W obecnej rzeczywistości, którą ce-

chują ciągłe zmiany na wielu płaszczy-

znach (płaszczyźnie politycznej, eko-

nomicznej, klimatycznej i społecznej) 

ogromnego znaczenia nabierają da-

ne dotyczące tego co dzieje się w gos-

podarstwie oraz w jego otoczeniu. Na 

podstawie bogatych zasobów aktual-

nych danych rolnicy mogą podejmować 

skuteczne i efektywne decyzje produk-

cyjne oraz biznesowe. Stąd też ogrom-

nego znaczenia nabierają wszelakie 

narzędzia umożliwiające pozyskiwa-

nie danych z rozporoszonych punktów 

pomiarowych, ich przesyłanie nawet 

na znaczne odległości, przechowywa-

nie oraz przetwarzanie na przydatne 

informacje dostępne nie tylko na kom-

puterach stacjonarnych, ale również na 

urządzeniach mobilnych (smartfon, ta-

blet).  Dzięki temu monitorowanie pro-

cesów produkcji w gospodarstwie może 

odbywać się w trybie zdalnym zaś de-

cyzje na podstawie aktualnych danych 

rolnicy mogą podejmować również po-

za gospodarstwem. 

Stwierdzenie „aby czymś dobrze za-

rządzać, trzeba to odpowiednio zmie-

rzyć” odnosi się również do sektora 

rolnego. Rolnicy podobnie jak przedsię-

biorcy z branży przemysłowej w obec-

nych realiach stają się osobami bardzo 

decyzyjnymi, a trafność ich decyzji zale-

ży od szybkości pozyskania, analizy i wia-

rygodności danych. 

Optymalizacja zużycia środków do 

produkcji (nawozy, pestycydy, nasiona, 

pasze itp.) jest możliwa dzięki znajo-

mości właściwości gleby i jej zasobno-

ści w składniki pokarmowe, bieżących 

potrzeb pokarmowych i kondycji zdro-

wotnej roślin oraz zwierząt. Dane na po-

trzeby produkcji roślinnej i zwierzęcej 

mogą być pozyskiwane z różnego rodza-

ju czujników umieszczonych na polach, 

w szklarniach i budynkach inwentar-

skich, na roślinach i zwierzętach, kamer 

montowanych na maszynach, dronach 

lub z satelit poruszających się w ko-

smosie. Integracja danych z tych źró-

deł jest cennym zasobem na potrzeby 

realizowania ekonomicznie opłacalnej 

produkcji rolnej przyjaznej środowisku 

naturalnemu. 

TECHNOLOGIE 4.0 
UMOŻLIWIAJĄCE 
POZYSKIWANIE DANYCH 
DLA ROLNICTWA 

Do rozwiązań umożliwiających pozy-

skanie danych w koncepcji Rolnictwa 

4.0 zalicza się różnego rodzaju czujniki, 

w tym stacje pogodowe, drony i sateli-

ty. Czujniki umieszczone na polu pozwa-

lają rejestrować dane pogodowe oraz 

warunki glebowe, których znajomość 

jest niezbędna w procesie nawadniania, 

nawożenia mineralnego i ochrony che-

micznej. Czujniki znajdujące się w obo-

rach, chlewniach i kurnikach dostarczają 

danych na podstawie których określa-

ny jest  poziom dobrostanu zwierząt. 

Czujniki zainstalowane w ciągnikach 

i maszynach rejestrują ich parametry 

eksploatacyjne (np. zużycie paliwa) i stan 

techniczny. Znajomość pierwszych pa-

rametrów pozwala optymalizować zu-

życie paliw i energii, nakładów pracy 

i zwiększać wydajność. Bieżąca ocena 

stanu technicznego sprzętu rolniczego 

pozwala zapobiegać awariom, a tym 

samym przestojom generującym stra-

ty finansowe. 

Niektóre z czujników zainstalowanych 

na maszynach jak np. czujniki plonów 

umieszczone na kombajnach pozwala-

ją zbierać dane dotyczące zróżnicowania 

plonów na danych polach, które dzięki 

nawigacji GPS są geomapowane w wyni-

ku czego powstają mapy plonów. 

Montowane na ciągnikach i innych 

pojazdach skanery elektromagnetyczne 

jako kolejny rodzaj czujników dostarcza-

ją informacji o właściwości gleby przy-

datnych zarówno podczas zabiegów 

uprawy, jak i siewu oraz nawożenia. 

Cennych informacji dotyczących 

upraw dostarcza monitoring z wyko-

rzystaniem dronów i satelitów. Dzie-

je się to dzięki wielospektralnej anali-

zie obrazów o wysokiej rozdzielczości 

jakie dostarczają kamery umieszczone 

na tych obiektach. Obrazy z dronów 

i satelitów umożliwiają pozyskanie in-

formacji o stanie wegetacji upraw. Ana-

liza zdjęć satelitarnych oraz z dronów 

umożliwia identyfikację miejsc o niż-

szej produktywności, która może wy-

nikać z braku niedoboru wody, skład-

ników pokarmowych, stanów 

chorobowych, ataku szkodników czy 

błędów agrotechnicznych. 

Transfer danych pomiędzy czujnika-

mi, maszynami i użytkownikami umożli-

wia Internet zwany z tego tytułu Interne-

tem Rzeczy (IoT – Internet of Things). Do 

przechowywania bogatych zasobów da-

nych oferowane są chmury obliczenio-

we, w których znajduje się specjalistycz-

ne oprogramowanie oraz odpowiednie 

algorytmy, w tym również algorytmy 

sztucznej inteligencji (SI). Te ostatnie 

wspomagają ludzi w analizie bogatych 

zasobów danych. 

OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA 
NAWOZÓW MINERALNYCH 
Z WYKORZYSTANIEM 
NARZĘDZI ROLNICTWA 4.0

Znacznym krokiem w optymalizacji zu-

życia nawozów mineralnych było wdro-

żenie do rolnictwa technik satelitarnych. 

Zastosowanie w praktyce nawigacji sa-

telitarnej (rolnictwo precyzyjne określa-

ne tez mianem Rolnictwo 3.0) zmieni-

ło spojrzenie na pole, które przestało 

być traktowane jako jednorodna struk-

tura, a patrzy się na nie jako na miejsce 

występowania wielu stref o różnej pro-

duktywności wynikającej z wielu czyn-

ników. Strefy pola o zróżnicowanej pro-

duktywności wyznaczane są na 

podstawie analizy prze-

strzennego 

Charakterystycznymi rozwiązaniami Rolnictwa 4.0 są 
czujniki polowe mierzące aktualne właściwości gleby jakże 

istotne dla prawidłowego wykorzystania nawozów  (fot. firmowe)
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zróżnicowania plonów, oceny właści-

wości gleby i obliczonych wskaźników 

wegetacji. W dalszej kolejności w tych 

strefach przeprowadzane są próby gle-

bowe na podstawie których ocenia się 

zawartość składników pokarmowych 

w glebie (azot, fosfor, potas, mikroele-

menty, zawartość próchnicy itp.). 

Na podstawie pozyskanych prób gle-

bowych w specjalistycznym oprogramo-

waniu sporządzane są mapy aplikacyjne 

dla dawkowania nawozów mineralnych, 

które są wgrywane do pamięci urządzeń 

sterujących pracą rozsiewaczy lub opry-

skiwaczy dawkujących nawozy płynne. 

Zróżnicowanie dawek nawozów sprzyja 

redukcji ich zużycia.

Narzędzia Rolnictwa 4.0 dostarcza-

ją dodatkowego zasobu danych, dzięki 

któremu zabieg nawożenia mineralne-

go może być bardziej efektywny. Dzię-

ki czujnikom polowym mierzącym ak-

tualne właściwości gleby (temperatura, 

wilgotność itp.) i stacjom pogodowym 

monitorującym warunki pogodowe rol-

nik może wybrać odpowiedni moment 

na aplikację nawozów mineralnych. Roz-

kład nawozów w glebie i pobór ich przez 

rośliny jest ściśle skorelowany z warun-

kami pogodowymi i panującymi w gle-

bie. Niewłaściwe warunki wodno-tem-

peraturowe w glebie i w powietrzu nad 

plantacją mogą przyczynić się do tego, 

że nawozy nie zostaną w pełni wykorzy-

stane przez rośliny, a tym samym będą 

utracone. Stąd dodatkowe dane doty-

czące pogody i stanu gleby stają się bar-

dzo istotne. 

PRECYZYJNA OCHRONA 
CHEMICZNA ROŚLIN DZIĘKI 
NARZĘDZIOM  
ROLNICTWA 4.0

Rozwiązania wpisujące się w koncep-

cję Rolnictwa 4.0 rewolucjonizują che-

miczną ochronę roślin. Duże możliwo-

ści w tym zakresie oferują algorytmy 

sztucznej inteligencji wykorzystywane 

do analizy obrazów powstałych pod-

czas filmowania plantacji w trakcie wy-

konywania oprysku za pomocą kamer 

3D umieszczonych na belce opryskiwa-

cza. Algorytmy te identyfikują wystę-

pujące na polu chwasty (a w przyszło-

ści zapewne choroby i szkodniki) dzięki 

czemu możliwy jest tzw. oprysk lokalny. 

Inaczej mówiąc herbicyd aplikowany jest 

wyłącznie tam, gdzie znajdują się chwa-

sty. Pozostałe części pola nie są opry-

skiwane co prowadzi do oszczędności 

w pestycydach. 

Na potrzeby oprysku lokalnego opry-

skiwacze mają zmienioną konstrukcję. 

Mianowicie w zbiorniku głównym znaj-

duje się wyłącznie woda. Natomiast pe-

stycydy zalewane są do oddzielnych 

zbiorników i są mieszane z wodą dopiero 

przed rozpylaczem. Cały proces jest ste-

rowany z wykorzystaniem układów elek-

tronicznych i algorytmów. W konstruk-

cjach tych maszyn zastosowanie mają 

również funkcje rolnictwa precyzyjnego 

jak np. Section Control czyli wyłączanie/

włączanie w odpowiednim miejscu pola 

grup lub pojedynczych rozpylaczy. 

DR INŻ. JACEK SKUDLARSKI 

 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA 

WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Rolnictwo 4.0 to przede wszystkim bogaty zasób danych wykorzystywanych 
na potrzeby nawożenia mineralnego (fot. firmowe)

Rolnictwo 4.0 z pewnością będzie się rozwijać bardzo intensywnie w najbliższych la-

tach. Nowoczesne technologie będą pomagać rolnikom podejmować decyzje agro-

techniczne. Już od kilku lat firma BASF oferuje zaawansowane algorytmy dostępne 

w aplikacji xarvio FIELD MANAGER, które wykorzystują szereg danych, aby pomóc 

rolnikom podejmować decyzje w zależności od warunków panujących na każdej 

strefie jego pola. 

PAWEŁ MALINOWSKI  DIGITAL & ONLINE MARKETING EXPERT BASF POLSKA

KUHN jest liderem w realizacji rolnictwa precyzyjnego. Każdy rozsiewacz wyposażony 

w komputer sterujący dawką nawozu może również wykorzystywać mapy zmiennego 

dawkowania w prostej wersji wykorzystując aplikację EasyMaps na swoim smartfonie. 

Dla maszyn wyposażonych w moduł WiFi i monitory CCI 800, lub 1200 możemy zdal-

nie dostarczać mapy zmiennego dawkowania różnych produktów do rozsiewaczy, 

opryskiwaczy czy siewników.  Dzięki funkcji komputera CCI. Assist po zaaplikowaniu 

mapy zmiennego dawkowania wiadomo ile nawozu, cieczy roboczej czy materiału 

siewnego jest potrzebne na dane pole. W praktyce już wiele gospodarstw wykorzy-

stuje nasze rozwiązania, a ze względu na dużą zmienność glebową w Polsce korzyści 

optymalizacji zabiegów agrotechnicznych są bardzo duże. 

ARTUR SZYMCZAK  DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY KUHN MASZYNY ROLNICZE SP. Z O.O.

Hodowla Roślin Smolice już od dawna inwestuje w nowoczesne technologie. Od kil-

kunastu lat wykorzystujemy opryskiwacze i rozsiewacze wyposażone w technologie 

GPS z kontrolą sekcji, których użytkowanie daje nam realne i wymierne oszczędności. 

Wszystkie ciągniki wykorzystywane do siewu wyposażone są w system GPS do jazdy 

równoległej o wysokiej dokładności. W najbliższym czasie planujemy wymienić kom-

bajny, aby w pełni przejść na mapowanie zbiorów i wprowadzić zmienne nawożenie.  

TOMASZ KARAŚ    GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PRODUKCJI NASIENNEJ W SPÓŁCE 

Corteva Agriscience jest na ostatnim etapie testowania systemu G-Link, który będzie 

umożliwiał rolnikowi generowanie map siewu, nawożenia czy zabiegów wykonywa-

nych środkami ochrony roślin. G-Link będzie też prognozował datę prawidłowego 

zbioru kukurydzy na kiszonkę na podstawie zawartości suchej masy w roślinie. Pro-

gram opiera się na modelach pogodowych działających na podstawie historycznych 

danych, bieżących prognoz oraz obrazów satelitarnych generowanych każdego dnia 

z bardzo wysoką rozdzielczością wynoszącą 3 m.

KAROL KOZŁOWSKI   AGRONOM, CORTEVA AGRISCIENCE POLAND 

Sposoby w jaki Rolnictwo 4.O sprzyja rolnikom zostały już wielokrotnie wymienione 

i korzyści są niezaprzeczalne, a technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Nato-

miast sposób w jaki CNH Industrial adaptuje się do wymogów Rolnictwa 4.0 jest sze-

roki, jednocześnie kreując i wdrażając rewolucyjne rozwiązania zarówno sprzętowe, 

jak elektro-herbicydy zwalczające chwasty technologią wysokonapięciową czy pro-

gramowe jak portal My New Holland do kompleksowego zarządzania gospodar-

stwem od strony upraw i sprzętu. Nasza technologia pozwala na analizę gleby, roślin 

i plonów, a jednocześnie pozwala na precyzyjne dawkowanie w czasie rzeczywistym 

na podstawie analizowanych danych. To wszystko przy prowadzeniu maszyn z naj-

wyższą dokładnością. Umożliwiamy również dwukierunkowe, bezprzewodowe prze-

syłanie danych pomiędzy portalem i maszyną. Nie ograniczamy się tylko do naszych 

maszyn; obsługujemy też maszyny konkurencyjne, aby nasi klienci mogli bezpłatnie 

gromadzić i analizować swoje dane.

HUBERT BRONŚ   PRECISION FARMING MANAGER, CNH INDUSTRIAL POLSKA SP. Z O.O.

Komentarze firm 
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Rola doradztwa rolniczego w tworzeniu Lokalnych 

Partnerstw Wodnych 
Inspiracją do tworzenia Lokalnych Partnerstw Wod-
nych (LPW) na obszarach wiejskich był rok 2020. To 
właśnie wtedy, po kilku latach występowania w Polsce 
dotkliwej i bardzo kosztownej dla rolników i budżetu 
państwa suszy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zaproponowało tworzenie lokalnych – powiatowych 
partnerstw na rzecz wody. 

Celem tych partnerstw miało 
być przede wszystkim po-
konywanie barier instytu-
cjonalnych, w tym podział 
kompetencji, zadań, ko-
munikacja między rożny-
mi interesariuszami i zbu-
dowanie pewnej platformy 
współpracy poprawiającej 
gospodarowanie wodą na 
trenach wiejskich. Przygoto-
wanie polskiego rolnictwa na 
trwające zmiany klimatycz-
ne jest zadaniem niezwykle 
potrzebnym i wymagającym 
zaangażowania nie tylko ad-
ministracji wszystkich szcze-
bli, ale przede wszystkim sa-
mych użytkowników wód, 
których decyzje bezpośred-
nio wpływają na ilość i ja-
kość wody w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich. LPW 
miały więc stać się pierwszą 
w Polsce siecią współpracy 
pomiędzy lokalnym społe-
czeństwem w zakresie go-
spodarki wodnej.

LPW są dobrowolnym, 
często nieformalnym zrze-
szeniem osób fizycznych 
i podmiotów zaintereso-
wanych i zaangażowanych 
w tematykę gospodarowania 
wodą na danym obszarze. 
W skład partnerstw wcho-
dzą przede wszystkim rol-
nicy, ale również przedsta-
wiciele spółek wodnych, 
samorządów gminnych 
i powiatowych oraz regio-
nalnych. W tworzenie part-
nerstw wodnych aktywnie 
włączyły się również służ-
by Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie 
oraz jednostki odpowiedzial-
ne za kwestie środowisko-
we, tj. regionalne dyrekcje 
ochrony środowiska oraz 
eksperci i naukowcy dzia-
łający w obszarze hydrolo-
gii i hydrotechniki. 

Lokalne Partnerstwa 
Wodne podejmują działa-
nia o charakterze długoter-
minowym – strategicznym, 
jak na przykład wypracowa-
nie wspólnych rozwiązań 

na rzecz poprawy szeroko 
pojętej gospodarki wodnej, 
opiniowanie i wypracowa-
nie planów inwestycyjnych 
oraz wskazywanie w nich 
priorytetowych zadań do 
wykonania. Prowadzą dzia-
łania promocyjne i eduka-
cyjne wśród mieszkańców 
wsi na rzecz racjonalnego 
gospodarowania zasobami 
wodnymi. LPW zajmują się 
również szeregiem działań 
o charakterze krótkookre-
sowym, na przykład ułatwia-
niem wdrażania wsparcia dla 
inwestycji wodnych finanso-
wanych w ramach PROW, 
czy w przyszłości Krajowego 
Planu Strategicznego i Kra-
jowego Planu Odbudowy. 

Inicjatywę i realizację 
utworzenia partnerstw wod-
nych w poszczególnych po-
wiatach i województwach 
powierzono wojewódzkim 
ośrodkom doradztwa rol-
niczego, a koordynację nad 
jej sprawnym przebiegiem 
i pomoc merytoryczną Cen-
trum Doradztwa Rolnicze-
go w Brwinowie. Od samego 
początku CDR bardzo ak-
tywnie włączył się w proces 
tworzenia partnerstw wod-
nych w kraju. Już w drugiej 
połowie 2020 roku ruszył 
pilotażowy program koor-
dynowany przez Centrum, 
a mający na celu utworze-
nie w każdym wojewódz-
twie (16) po jednym po-
wiatowym partnerstwie 
wodnym. W przypadku 
dwóch województw, tj. ku-
jawsko-pomorskiego i ma-
łopolskiego do pilotażu za-
proszono po dwa powiaty. 
Przystąpiono również do 
wsparcia merytoryczne-
go wojewódzkich ośrod-
ków doradztwa rolniczego 
przez m.in. przeszkolenie 
pracowników zajmujących 
się tematyką wodną w rol-
nictwie i wyłoniono grupę 
doradców – specjalistów ds. 
wody. W każdym z ODR-
-ów powołano również 

wojewódzkiego koordynato-
ra ds. LPW. Utworzono rów-
nież specjalnie dedykowaną 
stronę internetową: https://
woda.cdr.gov.pl/, gdzie na 
bieżąco zamieszczane są 
najważniejsze wydarzenia  
i informacje w obszarze 
LPW i gospodarowania 
wodą w rolnictwie, zarówno 
o zasięgu ogólnopolskim, jak 
i wojewódzkim. Można tam 
znaleźć również listę dorad-
ców ds. wody oraz nazwiska 
koordynatorów wojewódz-
kich ds. LPW. W ramach pi-
lotażu zostały również opra-
cowane wojewódzkie raporty 
z diagnozą stanu wodnego 
w wybranych powiatach. Ra-
porty te dostarczają wiele 
cennych informacji w zakre-
sie m.in. zidentyfikowanych 
lokalnych potrzeb i proble-
mów dotyczących gospo-
darki wodnej, szczególnie 
w obszarze rolnictwa. W do-
kumentach tych również 
zawarto wieloletnie plany 
strategiczne dotyczące dzia-
łania partnerstwa wodnego 
w danym powiecie oraz po-
trzeby inwestycyjne, eduka-
cyjne i informacyjne zwią-
zane z gospodarką wodną. 
Zwieńczeniem ogólnopol-
skiego pilotażu tworzenia 
LPW, który zakończył się 
w 2021 roku, było przygo-
towanie przez Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwi-
nowie raportu końcowego, 
w którym zawarto rów-
nież najważniejsze kwestie 
dotyczące uwarunkowań 
formalno-prawnych two-
rzenia LPW, źródła ich fi-
nansowania, kompetencje 
oraz proponowane rozwią-
zania na przyszłość. Szcze-
gółowo z tymi dokumentami 
można zapoznać się również 
na dedykowanej stronie in-
ternetowej CDR-u. Pilota-
żowe Lokalne Partnerstwa 
Wodne zainspirowały do 
działania również inne po-
wiaty i przedstawicieli lokal-
nych władz oraz rolników 
do zrzeszania się i organi-
zowania podobnych grup 
ds. wody. Dużą pomoc me-
rytoryczną i organizacyjną 
w tworzeniu kolejnych, no-
wych lokalnych partnerstw 
ds. wody oferują miejsco-
wi doradcy i specjaliści 

z wojewódzkich ośrodków 
doradztwa rolniczego. Ich 
zadaniem jest również upo-
wszechnianie dobrych prak-
tyk optymalizujących zu-
życie wody w rolnictwie, 
jej gromadzenie w okre-
sach nadmiaru i racjonal-
nego wykorzystania w cza-
sie niedoboru. Po dwóch 
latach od wdrożenia idei lo-
kalnych partnerstw wodnych 
w Polsce, Centrum Doradz-
twa Rolniczego w Brwinowie  
w dniu 15 grudnia ubie-
głego roku zorganizowało 
ogólnopolską konferencję 
podsumowującą dotych-
czasowe działania publicz-
nego doradztwa rolniczego 
w tym obszarze. W wydarze-
niu uczestniczyło blisko 100 
osób na miejscu oraz ponad 
250 wirtualnie, przez trans-
misję na żywo w mediach 
społecznościowych. Kon-
ferencja zgromadziła licz-
ne grono przedstawicieli 
doradztwa rolniczego i lo-
kalnych partnerstw wod-
nych, a także przedstawi-
cieli: samorządów lokalnych 
i regionalnych, urzędów wo-
jewódzkich, organizacji rol-
niczych, spółek wodnych, 
instytucji rządowych dzia-
łających w obszarze rolnic-
twa i gospodarki wodnej oraz 
instytutów naukowo-badaw-
czych i uczelni rolniczych. 
Wśród prelegentów byli 
m.in. prof. Rafał Wawer i dr 
hab. Jerzy Kozyra z Instytu-
tu Uprawy Nawożenia i Gle-
boznawstwa w Puławach, 
którzy od samego początku 
aktywnie wspierają meryto-
rycznie proces tworzenia Lo-
kalnego Partnerstwa Wod-
nego w Polsce, a także prof. 
Mateusz Grygoruk ze Szko-
ły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, 
który przedstawił praktycz-
ne rozwiązania informatycz-
nego wsparcia gospodaro-
wania wodą w rolnictwie. 
Zaprezentowano również 
przykładowe metody funk-
cjonowania LPW w różnych 
regionach polski. Konferen-
cja była też okazją do po-
kazania pewnych statystyk 
w obszarze LPW. W Polsce 
na przestrzeni ponad dwóch 
lat, przy wsparciu jedno-
stek doradztwa rolniczego 

powstało ponad 230 lokal-
nych partnerstw wodnych, 
tj. w 75% wszystkich powia-
tów. Kolejne ponad 30 jest 
w trakcie tworzenia. Opra-
cowano przy współudziale 
przedstawicieli doradztwa 
rolniczego blisko 250 pla-
nów strategicznych dotyczą-
cych partnerstwa wodnego 
oraz odbyło się blisko 1000 
spotkań w powiatach. Jed-
nostki doradztwa rolniczego 
prowadzą również szeroką 
działalność edukacyjno-pro-
mocyjną na temat gospo-
darowania wodą w rolnic-
twie i na obszarach wiejskich 
oraz funkcjonowania LPW. 
Przez dwa lata przygotowa-
no ponad 30 filmów eduka-
cyjnych oraz wydano ponad 
40 publikacji w tym tema-
cie. Zorganizowano również 
szereg szkoleń, konferen-
cji regionalnych i wyjazdów 
studyjnych. 

Podsumowując można 
stwierdzić, że Lokalne Part-
nerstwa Wodne dobrze wpi-
sały się już w polski krajobraz 
wiejskich organizacji i inicja-
tyw społecznych. Dodatko-
wym czynnikiem jest to, że 
należy uwzględnić w naj-
bliższym czasie wchodzące 
zmiany w zakresie finanso-
wania działań podejmowa-
nych na rzecz zarządzania 
wodą w rolnictwie i na ob-
szarach wiejskich, finanso-
wanych zarówno ze środków 
polskich, jak i przez Unię Eu-
ropejską. W ramach Krajo-
wego Planu Strategicznego 
dla Wspólnej Polityki Rol-
nej na lata 2023–2027, na 
inwestycje związane z tema-
tyką wodną przewidziano 
wiele mechanizmów wspar-
cia, w tym na budowę infra-
struktury technicznej nie-
zbędnej do pozyskiwania, 

magazynowania w zamknię-
tych zbiornikach oraz zago-
spodarowania wody desz-
czowej, budowy lub zakupu 
instalacji do powtórnego 
obiegu wody lub oszczęd-
nego jej gospodarowania. 
Wspierane będą również in-
westycje związane z reten-
cjonowaniem wody i budową 
przydomowych oczyszczal-
ni ścieków. 

Obecne wnioski z wdra-
żania partnerstwa wodnego 
wskazują na potrzebę dal-
szego wzmacniania koor-
dynacji działań pomiędzy 
podmiotami uczestniczący-
mi w zarządzaniu zasobami 
wody na obszarach wiejskich 
na poziomie regionalnym 
i lokalnym. Poprawa koor-
dynacji w tym zakresie jest 
warunkiem podstawowym 
efektywnego wdrażania poli-
tyk publicznych oraz sposo-
bem na łagodzenie problemu 
dostępu do wody w rolnic-
twie na terenach wiejskich. 
Wszyscy zarządzający wodą 
na danym obszarze i korzy-
stający z wody, muszą nawią-
zać współpracę i wspólnie 
działać na rzecz zrównowa-
żonej gospodarki wodnej. 
Zadaniem doradców i spe-
cjalistów ds. wody z woje-
wódzkich ośrodków doradz-
twa rolniczego, którzy mają 
duże doświadczenie w dzia-
łaniach w rolnictwie i na ob-
szarach wiejskich, jest dal-
sze inicjowanie lokalnych 
działań w zakresie gospo-
darki wodnej i pomoc w two-
rzeniu kolejnych partnerstw 
wodnych.

Źródło:  
opracowanie własne CDR  

dr inż. Małgorzata  
Sztoldman,  

CDR w Brwinowie 

Ireneusz Drozdowski, dyrektor CDR w Brwinowie podczas prezentacji 
na konferencji Lokalne Partnerstwa Wodne w grudniu 2022 r.
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Import zboża z Ukrainy – odpowiedź na wniosek KRIR
W odpowiedzi na wnio-
sek Zarządu Krajowej Rady 
Izb Rolniczych w sprawie 
podjęcia działań w celu po-
prawy sytuacji związanej 
z nadmiernym importem 
zboża z Ukrainy do Polski, 
resort rolnictwa przekazał 
poniższe wyjaśnienia.

Po agresji Rosji na Ukra-
inę odnotowano wzrost 
przewozu produktów rol-
nych, głównie zbóż, przez 
polską granicę. Wynika to 
z ograniczenia wywozu 
tych produktów z Ukra-
iny przez porty Morza 
Czarnego.

Do Polski przywożona jest 
głównie kukurydza. Kory-
tarze solidarnościowe mają 
za zadanie pomóc Ukrainie 
w wywozie m.in. zbóż oraz 
zagwarantować bezpieczeń-
stwo żywnościowe w kra-
jach charakteryzujących się 

ich deficytem. Zwiększone-
mu przywozowi kukurydzy 
z Ukrainy towarzyszy pro-
porcjonalnie wyższy wywóz 
zbóż z Polski. Niemniej jed-
nak zwiększona podaż ku-
kurydzy na rynek krajowy 
wynika także z faktu, że 
zbiory kukurydzy w Pol-
sce w 2022 r. były wysokie 
i szacowane są przez Głów-
ny Urząd Statystyczny na 
8,5 mln ton, tj. o niemal  
1 mln ton więcej niż w roku 
ubiegłym.

MRiRW monitoruje także 
na bieżąco ceny zbóż i rze-
paku. Z danych Zintegro-
wanego Systemu Rolni-
czej Informacji Rynkowej 
MRiRW wynika, że w okre-
sie 12–18 grudnia 2022 r. 
średnia cena netto kukury-
dzy mokrej w Polsce wzro-
sła o prawie 6% w porówna-
niu do ceny sprzed tygodnia 

i wynosiła 837 zł/t. Cena ta 
była wprawdzie o ok. 7% 
niższa niż miesiąc temu, 
ale o ok. 57% wyższa niż  
2 lata temu. Natomiast ceny 
pozostałych zbóż, w tym 
kukurydzy suchej, spadły 
w ciągu ostatniego miesią-
ca o ok. 2,5–4%, niemniej 
jednak są wyższe od cen 
sprzed wybuchu wojny na 

Ukrainie od ok. 9 do ponad 
22%.

Ceny zbóż na krajowym 
rynku podążają za cena-
mi na świecie. W okre-
sie przedświątecznym, 
po wcześniejszym okre-
sie spadków cen, odnoto-
wywano wzrosty cen zbóż 
(zarówno kukurydzy jak 
i pszenicy) na europejskiej 

giełdzie MATIF oraz na 
giełdzie amerykańskiej.

Odnosząc się do postu-
latu wstrzymania impor-
tu zbóż i rzepaku z Ukrainy  
resort rolnictwa poinfor-
mował, że wprowadze-
nie takiego zakazu nie 
jest możliwe ze względu 
na obowiązujące umowy 
międzynarodowe zarów-
no pomiędzy Unią Euro-
pejską i Ukrainą jak i zasa-
dy Światowej Organizacji 
Handlu. W obecnej sytuacji 
jednym z istotnych działań 
jest intensyfikacja wywozu 
produktów rolnych poza 
granice Polski zarówno do 
krajów UE charakteryzują-
cych się ich deficytem jak 
i do krajów trzecich uzależ-
nionych od importu.

Elewarr sp. z o.o., która 
jest częścią Krajowej Grupy 
Spożywczej S.A., realizuje 

projekt pn. „Spichlerz Pół-
nocy”, którego celem jest 
rozbudowanie powierzch-
ni magazynowej w północ-
nej Polsce. Magazyny zbo-
żowe na północy kraju mają 
szczególne znaczenie ze 
względu na to, że znajdu-
ją się w bliskiej odległo-
ści portów, przez które 
w dużym stopniu reali-
zowany jest wywóz zbóż 
z kraju, a także tranzyt 
ukraińskich zbóż. Elewarr 
Sp. z o.o. coraz aktywniej 
uczestniczy także w eks-
porcie polskiej pszenicy 
drogą morską.

Mając jednak na uwa-
dze zgłaszane problemy ze 
sprzedażą polskiej kukury-
dzy – Elewarr sp. z o.o. pro-
wadzi na bieżąco skup pol-
skiej kukurydzy mokrej po 
cenach rynkowych. Spół-
ka posiada swoje oddziały 

KRIR – potrzebna pilna  
interwencja na rynku

zbóż i nawozów
W dniu 17 stycznia 2023 r. 
Prezes KRIR Wiktor Szmu-
lewicz zwrócił się do Wi-
ceprezesa Rady Ministrów, 
Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Henryka Ko-
walczyka o podjęcie pil-
nych działań mających na 
celu stabilizację sytuacji na 
rynku zbóż, rzepaku oraz 
energii. Aktualnie noto-
wany jest spadek cen zbóż 
oraz rzepaku, a rolnicy mają 
problem z ich sprzedażą.

Zakłady przetwórcze 
zaopatrzyły się w suro-
wiec pochodzący z Ukra-
iny, a na lokalnym rynku 
poszukują zboża i rzepa-
ku o wygórowanych wy-
maganiach, celem ich wy-
mieszania. Polscy rolnicy 
mają problem ze zbytem 
swoich zbóż i rzepaku, 
a nawet jeśli ktoś składa 
ofertę kupna to propo-
nowana cena nie pokry-
wa nakładów poniesio-
nych przy ich produkcji 
i magazynowaniu. Niższe 

ceny produktów rolnych 
mogą być do zaakcepto-
wania pod warunkiem ob-
niżki cen paliw i nawozów, 
jednak taka sytuacja nie 
zachodzi.

Obecnie odnotowu-
je się również znacz-
ne spadki cen gazu oraz 
ropy na rynkach świato-
wych, jednak nie wpływa 
to na ceny nawozów azo-
towych oraz paliwa do-
stępnego dla rolników. Ko-
nieczność podwyżki cen 
nawozów azotowych była 
tłumaczona przez zakła-
dy azotowe podwyżką cen 
gazu na giełdzie oraz jego 

70-80% wpływie na cenę 
końcową nawozów. Jedno-
cześnie dało się zauważyć 
podwyżki cen nawozów 
z dnia na dzień po zanoto-
waniu wzrostów cen gazu 
na rynkach. Podobna sytu-
acja nie zachodzi w przy-
padku obniżek cen gazu, 
która ma obecnie miejsce, 
są one niższe niż przed wy-
buchem wojny na Ukra-
inie. Rolnicy nie mogą za-
akceptować takiego stanu 
rzeczy i żądają podjęcia 
kroków mających na celu 
zmniejszenia cen nawo-
zów jak i zwiększenia ich 
dostępności.

Interwencyjne skup 
kukurydzy na bioetanol

Zarząd Krajowej Rady 
Izb Rolniczych wystąpił  
9 stycznia 2023 r. do Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Wicepremiera Hen-
ryka Kowalczyka o pilne 
wprowadzenie interwen-
cyjnego skupu kukurydzy 
od rolników w celu zago-
spodarowania tego ziarna 
przez PKN Orlen do pro-
dukcji bioetanolu.

W przekazanym Stano-
wisku Zarządu Lubelskiej 
Izby Rolniczej w sprawie 
zagospodarowania ziar-
na kukurydzy do pro-
dukcji bioetanolu czy-
tamy: Import kukurydzy 
z Ukrainy do Polski do-
prowadził do destabiliza-
cji krajowego rynku. Polska 
miała być krajem tranzy-
towym. Tymczasem kuku-
rydza ukraińska wjechała 
do naszego kraju i zalega 
w magazynach.

Sytuacja rolników jest 
dramatyczna. Kukurydza 
stoi na polach do chwili 
obecnej, bo w bieżącym 

roku gospodarczym nie 
było możliwości jej sprze-
daży. W naszym kraju tego 
ziarna było tak dużo, że 
punkty skupu nie były za-
interesowanej jej zakupem 
ze względu na duży import 
z Ukrainy. Jeśli obecne wa-
runki pogodowe utrzyma-
ją się, to ziarno z dnia na 
dzień będzie coraz gorszej 
jakości, co w konsekwencji 
może doprowadzić do jego 
porażenia przez patogeny 

grzybowe, mykotoksyny. 
Intensywne opady śniegu, 
a obecnie deszczu nie po-
zwalają jej wykosić.

Proponujemy rozwią-
zanie tego problemu po-
przez zagospodarowanie 
takiej kukurydzy do pro-
dukcji bioetanolu poprzez 
Spółkę Orlen. Takie roz-
wiązanie może częściowo 
zmniejszyć zależność na-
szego kraju od ropy nafto-
wej, a rolnikowi przynieść 
nie tylko zwrot kosztów po-
niesionych na uprawę, ale 
też należny dochód. Naszym 
zdaniem należy wzmocnić 
w Polsce inwestycje w zakła-
dy przetwarzające kukury-
dzę na bioetanol. Przyniosło 
by to dodatkowe korzyści 
dla Polski, bowiem produkt 
uboczny z przetworzenia 
kukurydzy na bioetanol jest 
doskonałym źródłem cennej 
paszy w produkcji zwierzę-
cej, a jego produkcja może 
przyczynić się do zmniej-
szenia skali importu białka 
w naszym kraju.



Styczeń/Luty  2023 ( nr 187) Strona 31IZBY ROLNICZE

Nowelizacja ustawy
Zarząd Krajowej Rady 
Izb Rolniczych, wystąpił 
10 stycznia 2023 r. do Po-
słów, Prezydenta RP, Pre-
miera Rządu RP, Wicepre-
miera Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zgłaszając 
sprzeciw przeciwko zmia-
nie wprowadzonej w pro-
jekcie ustawy polegającej na 
tym, że emerytury rolnicze 
będą wynosić tylko 90% naj-
niższych emerytur z ZUS. 
Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników jest 
procedowany w Sejmie RP, 
jako druk sejmowy pod nr 
2899.

Zdaniem Samorządu Rol-
niczego emerytury rolnicze 
powinny mieć wysokość na 
poziomie średniej emerytu-
ry ZUS, jednak w obecnej 
trudnej sytuacji kraju, nie 
mogą być niższe niż naj-
niższa emerytura w ZUS.

Projekt ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym rol-
ników, przedstawiony do 
konsultacji społecznych 
w październiku 2022 roku 
przewidywał podwyższe-
nie podstawowej emery-
tury rolniczej do wysoko-
ści najniższej emerytury 
określonej w przepisach 
emerytalnych ZUS i taki 
projekt samorząd rolniczy 

opiniował pozytywnie. 
Gwarantowało to walory-
zację emerytur rolniczych 
od 2023 r. na poziomie przy-
jętym w systemie emery-
talnym ZUS i ogłaszanym 
przez Rząd.

Z zapowiedzi ogłasza-
nych przez media, dotyczą-
cych waloryzacji emerytur 
w 2022 roku wynikało, że 
świadczenia wzrosną o 7%, 
a ze względu na sposób wa-
loryzacji rolniczych świad-
czeń emerytalno-rentowych 
przyjęty w ustawie o KRUS, 
rolnicy otrzymali znacznie 
niższą waloryzację. Spowo-
dowało to zdziwienie rolni-
ków-emerytów i poczucie 
niesprawiedliwego potrak-
towania przez Rząd.

Obecnie rolnicy ponow-
nie mogą otrzymają niższą 
podwyżkę emerytury, po-
nieważ nadal system walo-
ryzacji emerytur rolniczych 
będzie oparty na założeniu, 
że rolnikom należą się niż-
sze emerytury niż pozosta-
łym emerytom.

Samorząd rolniczy wy-
stąpił o zmianę projektu 
ustawy na etapie prac sej-
mowych, polegającą na 
ustaleniu jako podstawy 
waloryzacji emerytur rol-
niczych 100% najniższej 
emerytury ZUS.

Spółki wodne – skąd dane  
o wielkości gospodarstw?

W odpowiedzi na wystą-
pienie Zarządu Krajowej 
Rady Izb Rolniczych doty-
czące możliwości pozyski-
wania danych o wielkości 

gospodarstw rolnych przez 
spółkę wodną działającą 
na danym terenie, Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi przedstawił następu-
jące wyjaśnienia.

Ustawa Prawo wodne nie 
zawiera szczególnych roz-
wiązań prawnych, umoż-
liwiających spółce wodnej 
dostęp do informacji o cha-
rakterze podmiotowym, 
gromadzonych w ewidencji 

gruntów i budynków, pro-
wadzonej na podstawie 
ustawy prawo geodezyjne 
i kartograficzne. Udostęp-
nianie informacji z ewiden-

cji gruntów i budynków 
o charakterze podmioto-
wym, jak wynika z ustawy, 
jest ograniczone i udostęp-
nienie takich informacji 
spółce wodnej musiałoby 
być poparte wykazaniem 
przez spółkę wodną inte-
resu prawnego. Nie ozna-
cza to jednak, że spółka 
wodna nie może mieć in-
teresu prawnego w uzyska-
niu danych dotyczących 

właścicieli nieruchomo-
ści położonych na obszarze 
zmeliorowanym. Powin-
na to jednak wskazać we 
wniosku bądź zostać we-

zwana do przedstawienia 
wyjaśnień w tym zakresie.

O uzyskanie przedmio-
towych informacji można 
również starać się na pod-
stawie ustawy o informaty-
zacji działalności podmio-
tów realizujących zadania 
publiczne lub ustawy z dnia 
24 września 2010 r. o ewi-
dencji ludności.

Warto zaznaczyć, że 
Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi nie jest pod-
miotem nadrzędnym nad 
samorządem gminnym, 
nie ma więc mocy praw-
nej, aby nakazać wójtowi 

gminy udostępniani da-
nych potrzebnych spółce 
wodnej.

Za dział gospodarka 
wodna (w tym za ustawę 
Prawo wodne) odpowia-
da Minister Infrastruk-
tury, dlatego też MRiRW 
zwrócił się do ww. or-
ganu z prośbą o opinię 
w kwestii podniesionej 
przez Krajową Radę Izb  
Rolniczych.

również na południowym 
wschodzie Polski. Z infor-
macji Spółki wynika jednak, 
że nie ma ze strony rolni-
ków dużego zainteresowa-
nia sprzedażą tego ziarna.

Odnosząc się do wpro-
wadzenia kaucji zabezpie-
czających dla importerów 
z Ukrainy – z informacji 
Ministerstwa Finansów wy-
nika, że instytucja „tymcza-
sowej kaucji” nie jest znana 
Unijnemu Kodeksowi Cel-
nemu i aktom wykonaw-
czym i delegowanym – tym 
samym nie może być stoso-
wana na terytorium Unii, 
w tym na terytorium RP.

W kwestii przywozu do 
kraju zboża technicznego 
–  prowadzone są działa-
nia we współpracy z Krajo-
wą Administracją Skarbo-
wą i Państwową Inspekcją 
Sanitarną, mające na celu 
ograniczenie sprowadza-
nia z Ukrainy zboża dekla-
rowanego jako techniczne 

bez kontroli jakościowej. 
Wzmocnieniu uległ nad-
zór nad zbożem trafiają-
cym do Polski z Ukrainy.

Ponadto w kwestii kon-
troli przywożonego ziarna 
MRiRW przekazało, że za-
sady prowadzenia granicz-
nej kontroli fitosanitarnej 
(tj. pod kątem występowa-
nia szkodników i patogenów 
roślin) towarów importo-
wanych z państw trzecich 
(w tym z Ukrainy) określają 
przepisy Unii Europejskiej 
stosowane w sposób bezpo-
średni we wszystkich pań-
stwach członkowskich Unii 
Europejskiej. Z przepisów 
tych wynika jednoznacz-
nie, że wszystkie przesył-
ki zawierające zboże prze-
znaczone do siewu muszą 
zostać poddane kontroli fi-
tosanitarnej w przypadku 
wwozu na teren Unii Euro-
pejskiej. Kontrole takie wy-
konywane są przez pracow-
ników Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa. Kontrole monito-
ringowe przeprowadzane 
przez PIORiN jeszcze przed 
wybuchem wojny na Ukra-
inie nie stwierdzały ryzyka 
fitosanitarnego związane-
go z importem zbóż z tego 
kraju.

Z kolei zasady kontro-
li ziarna konsumpcyjnego 
prowadzone są przez Pań-
stwową Inspekcję Sanitar-
ną (PIS), która nadzorowana 
jest przez Ministra Zdro-
wia. Niemniej jednak Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi finansuje badanie 
dodatkowych, wykracza-
jących poza podstawowe 
zobowiązania prawne do-
tyczące bezpieczeństwa 
żywności, próbek impor-
towanych z państw trzecich 
(w tym z Ukrainy) płodów 
rolnych pod kątem pozo-
stałości środków ochrony 
roślin. Ponadto w związ-
ku z pojawiającymi się 

sygnałami, iż sprowadza-
ne z Ukrainy ziarno zbóż 
może nie spełniać wyma-
gań w zakresie bezpieczeń-
stwa żywności, w połowie 
tego roku Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi zwrócił 
się do PIS z prośbą o pobra-
nie interwencyjnie próbek 
towarów importowanych 
z Ukrainy takich jak pszeni-
ca, słonecznik, rzepak i rze-
pik. Próbki zostały pobra-
ne w okresie od początku 
czerwca do połowy lipca 
2022 r. Otrzymane wyniki 
badań laboratoryjnych tych 
próbek nie wykazały niepra-
widłowości w skontrolowa-
nych towarach.

Na forum Komisji Euro-
pejskiej Polska zgłaszała 
sprawę zwiększonego obro-
tu zbożami oraz obciążenia 
infrastruktury magazyno-
wej i transportowej, zwłasz-
cza w regionach kraju 
graniczących z Ukrainą. 
W związku z tym Polska, 

oprócz działań podejmo-
wanych na terenie kraju, 
wnioskuje do Komisji Euro-
pejskiej o wsparcie na rzecz 
poprawy tej infrastruktury 
w celu umożliwienia tran-
zytu jak największej ilości 
tych produktów do krajów 
charakteryzujących się ich 
deficytem. Na dalszy roz-
wój korytarzy solidarno-
ściowych i wsparcie glo-
balnego bezpieczeństwa 
żywnościowego ma zo-
stać przeznaczony 1 mi-
liard euro. Przeznaczenie 
takiej kwoty zapowiedziały 
we wspólnej deklaracji wy-
danej 11 listopada 2022 r. 
Komisja Europejska, Pol-
ska, Czechy, Rumunia, 
Słowacja, Republika Moł-
dawii i Ukraina oraz Euro-
pejski Bank Inwestycyjny, 
Europejski Bank Odbudo-
wy i Rozwoju a także Bank 
Światowy.

Ponadto Wicepre-
mier, Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, Pan Hen-
ryk Kowalczyk wystosował 
do Komisarza ds. rolnictwa 
Janusza Wojciechowskiego 
pismo z prośbą o podjęcie 
działań ukierunkowanych 
na ochronę polskiego rynku 
zbóż oraz rzepaku wobec 
nadzwyczajnych okoliczno-
ści związanych z importem 
z Ukrainy. O podobne dzia-
łania do Komisji zwracają 
się również inne Państwa 
członkowskie sąsiadujące 
z Ukrainą bądź takie dla 
których napływ produk-
tów rolnych jest dotkliwy.

Planowane są kolejne 
działania na forum UE w tej 
sprawie.

Komisja Europejska po-
twierdziła, że dostrzega 
problem, analizuje moż-
liwości jego rozwiązania 
i monitoruje bardzo uważ-
nie import produktów rol-
nych na teren UE, w tym 
do krajów sąsiadujących 
z Ukrainą.
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