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RAPORT

10 lat JOSKIN w Polsce
5 listopada 2010 roku w Trzciance odbyło się spotkanie z okazji uroczystego otwarcia nowej 
ocynkowni, połączone z zakończeniem obchodów 10 – lecia działalności JOSKIN w Polsce .

W ciągu 10 lat JOSKIN Polska, z za-
kładu o pow. 5 ha z budynkami o pow. 
5750 m² zatrudniającym ok. 30 osób, 
rozrósł się do 23 ha, w tym budynki 
na 47200 m² i prawie 300 pracowni-
ków. W 2000 roku obroty firmy wyno-
siły 4 420 000 zł a w minionym roku 
zbliżyły się do sumy 90 000 000 zł.

Na otwartej hali o pow. 8700 m² 
zainstalowana została nowa linia do 
cynkowania ogniowego, na której za-
stosowano najnowocześniejsze tech-
niki w Europie. 

Pod koniec tego roku zostanie urucho-
miona nowa hala wystawowa o pow. 
2400m², która przyczyni się również do 
ożywienia handlu z krajami wschodnimi 
a z początkiem 2011 roku pracownicy 
przeniosą się do nowych, nowoczes-
nych pomieszczeń biurowych.

Ogromna dynamika oraz jasno okre-
ślona wizja rozwoju sprawiają, że firma 
nie poddała się kryzysowi i nie ulega 
koniunkturalnym zmianom na rynku 
finansowym.

Dzisiaj JOSKIN Polska jest fabryką 
maszyn dla rolnictwa o dużym znacze-
niu w Polsce i w Europie. 

Produkty marki JOSKIN to: wozy 
asenizacyjne, oprzyrządowanie do 
rozlewania gnojowicy, rozrzutniki obor-
nika, przyczepy przechylane, wywrot-
ki do robót budowlanych, przyczepy 
z przechyłem trójstronnym,, przycze-
py objętościowe, transportery CAR-
GO, przyczepy do bydła i kosiarki do 
niedojadów, a ich sprzedaż prowa-
dzona jest wyłącznie poprzez własną 
sieć dilerską.

Należy podkreślić, że do sukcesu 
przedsiębiorstwa w znacznej mie-
rze przyczyniła się załoga, ze swo-
ją fachową wiedzą, umiejętnościami 
i doświadczeniem.
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Farma stawia na hodowlane 
nowości
Aby prowadzić opłacalną hodowlę, trzeba być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami 
w produkcji zwierzęcej, zwłaszcza z rynku międzynarodowego . Kto w Hanoverze nie był 
i nie widział wystawionych tam nowości, nie ma czego żałować . Najnowsze rozwiązania, 
technologie i produkty liderów branży hodowlanej prezentowane są także w Polsce – podczas 
Międzynarodowych Targów Hodowli Zwierząt Farma w Poznaniu .

Prawie 70% osób przyjeżdża na targi, 
by zobaczyć nowości. A tych na lutowej 
Farmie nie zabranie, gdyż większość li-
derów branży, którzy prezentowali swo-
je najnowsze produkty i rozwiązania na 
ostatnich targach w Hanoverze poka-
żą je także na poznańskich targach. Na 
ekspozycji zobaczyć będzie można ele-
menty wyposażenia chlewni: wiązania, 
przegrody,  kojce, elementy ogrodzeń, 
wykładziny stanowisk, elementy podłóg 
i rusztów, płyty obornikowe, czy karmniki 
i urządzenia do pojenia zwierząt. 

Najnowsze rozwiązania technologiczne 
w hodowli trzody chlewnej, bydła i drobiu, 
elementy wyposażenia chlewni, kurnika 
czy obory, nowe trendy w żywieniu i le-
czeniu zwierząt, maszyny i urządzenia 
usprawniające pracę i poprawiające opła-
calność produkcji – to wyróżniki lutowej 
Farmy. Nowością na targach jest Salon 
Zielonek i Agroenergii, a także szeroko 
zaprezentowany temat biogazowni rolni-
czych. Po raz pierwszy na targach będzie 
można zobaczyć cały przekrój progra-
mu zielonkowego – od kosiarek poprzez 
przetrząsacze, zgrabiarki, owijarki, wozy 
samozbierające, po paszowozy, siecz-
karnie i rozdrabniacze, śrutowniki,  oraz 
suszarnie i silosy. 

W ramach ogólnopolskiej akcji picia mle-
ka, na poznańskiej Farmie pojawią się też 
mlekomaty. Każdy rolnik, który przyjedzie 
na targi będzie mógł zapoznać się z  ofertą 

mlekomatów i możliwościami, jakie daje 
sprzedaż mleka za ich pośrednictwem.

Nowe trendy
Na Farmie pojawią się także przestrze-

nie specjalne. W pawilonie 9, tematycz-
nie poświęconym producentom trzody 
chlewnej, firma Polnet wraz z partnerami 
branżowymi Farmy zaprezentuje wybrane 
elementy nowoczesnej chlewni, jak choć-
by najnowsze trendy w karmieniu trzody 
chlewnej - metoda na mokro.

W ramach Salonu Agroenergii przed-
stawiona zostanie oferta z zakresu od-
nawialnych źródeł energii. Uzupełnieniem 
bloku związanego z biogazem będzie 
wizualizacja procesu produkcji energii 
w procesie fermentacji metanowej przed-
stawiona przez firmę DGA Energia. W jej 
ramach zobaczyć będzie można urządze-
nia obrazujące funkcjonowanie biogazowni 
rolniczej, takie jak np. pompy, mieszadła 
czy system sterowania i automatyki. Już 
dziś również wiemy iż na specjalnej prze-
strzeni sąsiadującej z przestrzenią BIO-
GAZOWNIA, zaprezentowana zostanie 
technologia przygotowania biomasy – 
firma CLAAS.

Głos specjalistów 
Targi Farma warte są uwagi, nie tylko 

ze względu nowości, ale również z racji 
udziału w programie wydarzeń polskich 
ekspertów z zakresu hodowli. M.in. pierw-

szego dnia targów Polski Związek Pro-
ducentów i Hodowców Trzody Chlewnej 
„Polsus” przy współudziale z Głównym 
Lekarzem Weterynarii zorganizuje panel 
dyskusyjny. Tematy przewodnie dyskusji 
to min.: problem opłat za zaświadczenie 
weterynaryjne dopuszczające do uboju 
trzody, perspektywy opłacalności produk-
cji trzody, oraz Fundusz Promocji Mięsa 
Wieprzowego. 

Wspólna Polityka Rolna, Definicja Pol-
skiej Wsi, Polska Wieś po roku 2013 – to 
zagadnienia, które zostaną poruszone 
10 lutego podczas debaty politycznej 
z udziałem czołowych polityków związa-
nych z rolnictwem, a organizowanej przez 
Krajową Radę Izb Rolniczych. 

Tematowi energii z odnawialnych źró-
deł energii będą poświęcone dwie konfe-
rencje. Pierwsza, „Biogazownie – energia 
z odnawialnych źródeł”, odbędzie się 10 
lutego. Zaproszeni eksperci rynku energii 
odnawialnej omówią przegląd technologii 
produkcji biogazu, przedstawią obowią-
zujące przepisy prawne i procedury ad-
ministracyjne realizacji projektu budowy 
biogazowni. Współorganizatorem kon-
ferencji jest dziennik „Rzeczpospolita”.

Drugiego dnia targów do debaty nad 
„Bioenergią w rolnictwie”, która odbę-
dzie się w ramach X edycji Rolniczego 
Okrągłego Stołu, zaprasza redakcja mie-
sięcznika „Czysta Energia”.  Podczas tej 
dyskusji poruszone zostaną m.in. tema-
ty możliwości wykorzystania biogazu, 
wykorzystania kolektorów słonecznych 
w rolnictwie, suszenia płodów, wykorzy-
stanie fotowoltaiki i biopaliw do napędu 
maszyn rolniczych oraz rozwoju plantacji 
roślin energetycznych.

Więcej opisu nowości z zakresu ho-
dowli oraz zakres programu wydarzeń 
targów Farma 2011 już wkrótce na  
www.farma.mtp.pl

RAPORT
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Makhteshim Agan w nowej 
odsłonie
Makhteshim Agan, jeden z największych w świecie producentów  środków ochrony roślin, od lat 
działa również na polskim rynku i dostarcza producentom rolnym najwyższej jakości produkty 
służące efektywnej i ekonomicznej ochronie roślin uprawnych . W 2010 roku doszło do fuzji 
z firmą Rokita-Agro, tworząc Makhteshim Agan Agro Poland S .A .

Na spotkaniu zorganizowanym 24 
listopada 2010 roku, przedstawiciele 
firmy Makhteshim Agan Poland S.A., 
Beata Gruś i Jan Narkiewicz-Jodko, 
zaprezentowali osiągnięcia i przedsta-
wili strategię rozwoju.

Tworząc fuzję z firmą Rokita-Agro 
S.A, która produkuje substancję czynną 
2,4-D w formie kwasu, soli aminowej 
i sodowej oraz CCC (chlorek chloro-
mekwatu) oraz wysokiej jakości her-
bicydy i regulatory wzrostu (znana już 

od wielu lat na rynku rodzina Amino-
pielików i Antywylegaczy), Makhteshim 
Agan podniósł swoją konkurencyjność. 

W wyniku tej fuzji firma poprawiła 
swoją pozycję w Polsce, pod wzglę-
dem obrotów ze sprzedaży, jak i kom-
pleksowości oferty handlowej. Obecnie 
Makhteshim Agan Poland posiada 75 
zarejestrowanych preparatów, co sta-
nowi 8,5 % w ogólnej liczbie środków 
ochrony roślin dopuszczonych do ob-
rotu na rynku polskim, natomiast 16 

nowych jest w toku rejestracji.
Na szczególną uwagę zasługują nowe 

herbicydy zbożowe, jak: PENDIGAN 
330 EC, TRIMMER 50 SG, TOMIGAN 
250 EC, powstałe w wyniku współpra-
cy z innymi, znaczącymi w tej branży, 
firmami produkującymi środki ochro-
ny roślin. 

Założeniem nowej strategii rozwoju 
firmy jest połączenie molekuł 2,4-D 
od byłej Rokity Agro z obecnymi mo-
lekułami Makhteshim Agan (firma jest 
niezależnym właścicielem patentów 
i technologii produkcji substancji ak-
tywnych), i stworzeniu bardzo atrakcyj-
nej oferty w ochronie roślin dla klienta 
końcowego. 

Prowadzone są nowe projekty ba-
dawcze w celu rejestracji w Polsce 
substancji aktywnych dla szerokiego 
spektrum gatunków roślin uprawnych 
a szczególnie zbóż, rzepaku, kukurydzy, 
buraków cukrowych, ziemniaków oraz 
sadowniczych, jak jabłoń, truskawka 
i czarna porzeczka. 

Szczególne znaczenie ma prowa-
dzony, tzw. projekt „odpornościowy” 
polegający na wytworzeniu i zarejestro-
waniu środka, który nie powodowałby 
odporności chwastów po kilkakrotnym 
jego zastosowaniu.

W nowym układzie, Makhteshim Agan 
Agro Poland S.A. nie będzie zajmowała 
się sprzedażą preparatów ale wyłącz-
nie ich produkcją.

RAPORT
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ZAK ponownie w gronie 
zdobywców Złotego Lauru 
Umiejętności i Kompetencji

10 stycznia br. w Filharmonii Opolskiej 
wręczono wyróżnienia Opolskiej Izby Go-
spodarczej dla wybitnych postaci gospo-
darki, nauki i kultury oraz wyróżnienia dla 
biznesu. Podczas gali w Filharmonii Opol-
skiej rozdano Srebrne i Złote Laury w 12 
kategoriach. ZAK S.A. otrzymał Złoty Laur 
w kategorii „Udana Inwestycja”. Nagrodę 
z rąk Wojewody Opolskiego Ryszarda 
Wilczyńskiego oraz Przewodniczącego 
Kapituły Opolskiej Izby Gospodarczej 
prof. Mariana Duczmala odebrał Prezes 
spółki Krzysztof Jałosiński.

Gala zgromadziła licznych przedsta-
wicieli biznesu, nauki, kultury i służby 
zdrowia, a spośród szczególnych oso-
bistości można wymienić czołowych 
przedstawicieli władz rządowych i sa-
morządowych województwa opolskie-
go, oraz przewodniczących kapituły 

Opolskiej Izby Gospodarczej. 
Laury są przyznawane od 1992 roku, 

gdy Regionalna Izba Gospodarcza w 
Katowicach wystąpiła z inicjatywą na-
gradzania Laurami ludzi nieprzeciętnych, 
wyróżniających się firm i instytucji, które 
skutecznie włączają się w proces two-
rzenia i rozwijania gospodarki rynkowej, 
jej restrukturyzacji oraz dostosowania 
do standardów europejskich. Nagrody 
przyznawane są w regionach opolskim, 
śląskim, częstochowskim i bielskim.

O przyznaniu Laurów decyduje Kapi-
tuła. W województwie opolskim tworzą 
ją przedstawiciele władz centralnych i 
samorządowych, władze Opolskiej Izby 
Gospodarczej oraz zdobywcy Laurów 
z lat ubiegłych.

Źródło: www.zak.eu 
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Nowe produkty Bayera dla 
rolników i sadowników.
Na zorganizowanej przez firmę Bayer CropScience 14 stycznia konferencji prasowej zaprezentowano 
nowe preparaty do ochrony roślin, wprowadzone na rynek w tym roku .

Huzar Activ 387 OD jest nowym her-
bicydem dla producentów zbóż, zastę-
pującym znany już na rynku Huzar Pak. 

Huzar Activ jest kompletnym rozwią-
zaniem na chwasty jednoliścienne i 
dwuliścienne do wiosennego stoso-
wania w zbożach ozimych. Można 
go stosować wcześnie wiosną, zaraz 
po ruszeniu wegetacji jak i w później-
szych fazach rozwojowych. Odznacza 
się szybkim i stabilnym działaniem w 
mniej sprzyjających warunkach, jakie 
występują wiosną.

Daje doskonałe rezultaty w zwalcza-
niu miotły zbożowej, życic, wiechlin i 
większości chwastów dwuliściennych 
nie wyłączając opornego na herbicydy 
chabra bławatka. 

W zależności od rodzaju chwastów 
skuteczność tego preparatu ocenia się 
na 95 % – 100 % przy dawce 1,0 l/ha.

Soligor 425 EC to fungicyd do ochro-
ny wszystkich gatunków zbóż oprócz 
owsa.

Charakteryzuje się szerokim spek-
trum i stabilnością działania zapobie-
gawczego, interwencyjnego a nawet 
wyniszczającego przy dawce prepa-
ratu 0,8 – 1,0 l/ha w zbożach ozimych 
oraz 0,6 – 0,8 l/h w zbożach jarych.

Soligor może być stosowany w okre-
sie całego sezonu wegetacyjnego, ale 
ze względu na skuteczne działanie pre-
paratu w niskich temperaturach, nawet 
poniżej 12°C, jest szczególnie poleca-
ny do pierwszego zabiegu. 

Dla producentów kukurydzy będzie 
nowy herbicyd Adengo 315 SC, który po 
jednorazowym zabiegu wykonanym w 
optymalnym terminie i dawce, wystarczy 
do ochrony plantacji przez cały sezon 
wegetacyjny. Preparat zwalcza szerokie 
spektrum chwastów w kukurydzy łącz-
nie z komosą, chwastnicą i rdestami. 
Wysoką skuteczność preparatu uzy-
skano dzięki połączeniu tienkarbazonu 
metylu z izoksaflutolem a zastosowany 
w formule cyprosulfamid zabezpiecza 
kukurydzę przed jak i po wschodach. 

Adengo, z uwagi na niską dawkę (0,33 
– 0,44 l/ha), jest bardzo wygodny w sto-
sowaniu, transporcie i przechowywaniu.

Preparat oferowany będzie w opako-
waniach 0,5 l i 5l, odpowiednio do sto-
sowania na powierzchnię 1,5 ha i 15 ha.

Flint Plus 64 WG to nowy fungicyd 
do ochrony sadów. Skuteczny a zara-
zem bezpieczny dla ludzi i środowiska 
produkt do zapobiegawczego stoso-
wania w ochronie sadów jabłoniowych 
przed parchem i mączniakiem jabłoni. 
Flint Plus, w dawce 1,85 kg/ha, moż-
na stosować od fazy zielonego pąka 
aż do dojrzewania owoców, ale przy 
ostatnim zabiegu należy uwzględnić 
35 dni karencji tego preparatu.

RAPORT
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BASF z nowymi produktami 
dla rolników
Efekty prac badawczych firma BASF przedstawiła na zorganizowanej 20 stycznia konferencji 
prasowej i poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowych produktów do ochrony i poprawienia 
kondycji upraw rolniczych .

Energetyzujący, nieszkodliwy dla środo-
wiska Caryx 240 SL stworzony specjal-
nie dla rzepaku, to kombinacja substancji 
czynnych metkonazolu i chlorku mepikwatu. 
Pierwszy ma działanie grzybobójcze dru-
gi jest regulatorem wzrostu. Mektonazol 
hamuje biosyntezę ergosterolu grzybów 
chorobotwórczych, co w konsekwencji 
powoduje zahamowanie wzrostu i roz-
woju patogenów. Jednocześnie mekto-
nazol jak i chlorek mepikwatu ograniczają 
biosyntezę hormonów odpowiedzialnych 
za wzrost wydłużeniowy rzepaku. Caryx 
działa zapobiegawczo i interwencyjnie. 
Jest bezpieczny i skuteczny już od 5°C 
tak samo jesienią w dawce 1 l/ha, jak i 
wiosną 1-1,4 l/ha. Po zastosowaniu pre-
parat szybko rozprzestrzenia się tworząc 
cienką, odporną na zmywanie powłokę na 
całej powierzchni liścia. 

Caryx zaaplikowany na plantacji jesie-
nią w fazie 4-6 liści i dawce 1 l/ha, zwal-
cza suchą zgniliznę i czerń krzyżowych a 
równocześnie zapobiega nadmiernemu 
wzrostowi roślin wpływa na wytworzenie 
zwartej rozety liściowej i pobudza wytwo-
rzenie systemu korzeniowego. Zapewnia 
to optymalne zmagazynowanie składników 
pokarmowych i wody, co w efekcie wpły-
wa na wzrost zimotrwałości roślin

Wiosną do zastosowania w okresie, kiedy 
rośliny osiągną 25-30 cm zwalcza suchą 
zgniliznę, czerń krzyżowych i szara pleśń, 
jednocześnie wpływa na wyrównanie plan-
tacji, niweluje dominację pędu głównego 
i skrócenie rośliny, co skutkuje zwiększe-

niem ilości pędów bocznych a w efekcie 
więcej kwiatów, łuszczyn i nasion. Skró-
cenie rzepaku ogranicza również ryzyko 
wylegania plantacji i strat plonu.

Dla pszenicy ozimej i pszenżyta, a w przy-
szłości również dla jęczmienia jarego i żyta 
ozimego, BASF ma w ofercie Medax Top 
- nowy regulator wzrostu poprawiający sta-
bilność źdźbeł, który dzięki unikalnej kom-
binacji proheksadionu wapnia z chlorkiem 
mepikwatu, jest skuteczny i bezpieczny do 
stosowania w różnorodnych warunkach. 
Użyte tu substancje powodują skrócenie 
źdźbła z jednoczesnym powiększeniem 
jego średnicy, co skutkuje lepszym trans-
portem substancji odżywczych do kłosa. 
Zastosowanie preparatu Medax Top pro-
wadzi również do intensywnego wzrostu 
korzeni, co w efekcie daje lepsze zakotwi-
czenie rośliny w glebie i znacznie zwiększa 
jej zdolność do pobierania z gleby wody i 
substancji pokarmowych.

Medax Top pobierany jest przez liście, 
działa systemicznie i jest przeznaczony do 
jednokrotnego zastosowania w okresie 
wegetacji w dawce 0,8 -1,25 l/ha. 

W pszenicy ozimej można stosować od 
początku wzrostu źdźbła do fazy liścia 
flagowego a w pszenżycie w fazie liścia 
flagowego.

Kelvin Pack, to w tym sezonie zapo-
wiadana nowość do powschodowego 
zwalczania chwastów w kukurydzy. Jest 
oparty o sprawdzone wysokiej jakości pro-
dukty i na rynku będzie występował jako 
zestaw trzech produktów i w jego skład 

będzie wchodził Mocarz, Kelvin oraz Olbras 
i zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne. 
Na rynku będzie dostępny w zestawach 
1-hektarowych i 5- hektarowych.

Optymalnym terminem stosowania tego 
preparatu jest faza 2-4 liści chwastów a ku-
kurydza jest w fazie 2-5 liści. Kelvin Pack 
stosujemy w dawce Kelvin 1l/ha, Mocarz 
200g/ha + adiuwant, natomiast przy zwal-
czaniu perzu dawka Kelvina powinna być 
zwiększona do 1,5 l/ha.

Kelvin Pack szybko się wchłania, ma 
zwiększoną odporność na zmywanie, cha-
rakteryzuje się szerokim spektrum zwalcza-
nych chwastów również tak uciążliwych, jak 
perz, nie powoduje zahamowań wzrostu 
czy przebarwień kukurydzy i nie ma ne-
gatywnego wpływu na rośliny następcze.

Preparaty do ochrony roślin firmy BASF, 
od tego roku, będą dostępne w nowych, 
lekkich i ergonomicznych opakowaniach 
Eco Pack. Są to pojemniki z centralnie 
umieszczonym otworem, nową zakrętką 
wyposażoną w uszczelkę, oraz wygod-
nym obrotowym uchwytem a specjalna 
konstrukcja opakowania i antypoślizgowa 
powierzchnia chwytna ułatwia przelewa-
nie cieczy i ogranicza jej rozpryskiwanie. 
Eco Pack jest pojemnikiem wygodniej-
szym w użyciu niż dotychczas stosowa-
ne oraz zmniejsza ryzyko bezpośredniego 
kontaktu z preparatem, podczas przygo-
towania cieczy do oprysku. Firma przewi-
duje pełne wdrożenie nowych opakowań 
do 2014 roku.
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Analiza wyników  
PDO zbóż jarych 

Popularność gatunków.
 Pszenica jara uprawiana jest na coraz 

mniejszej powierzchni i tym sposobem 
w 2009 r. zagościła na 337 tys. ha, to 
o około 8 tys. ha mniej niż w 2008r. 
W latach 2007–2009 stanowiła zale-
dwie 4,2% powierzchni wszystkich zbóż.

Jęczmień jary również traci popular-
ność wśród producentów, gdyż po-
wierzchnia jego zasiewów w 2009 
roku zmniejszyła się w stosunku do 
roku 2008 wg GUS o około 100,9 tys. 
ha, tj. o 9,8% i wyniosła 0,93 mln ha. 
Jego udział w powierzchni zasiewów 
pięciu podstawowych gatunków zbóż 
wraz z mieszankami zbożowymi wy-
nosi 12%. 

Stan rejestru. 
W krajowym rejestrze (KR) znajdują 

się 24 odmiany pszenicy jarej. Do gru-
py technologicznej elitarnej (E) należą 
2 odmiany, do jakościowej (A) – 17, do 
chlebowej (B) – 4; w grupie C (psze-
nica pozostała, w tym pastewna) jest 
tylko Pasteur. W ubiegłym roku zare-
jestrowano dwie nowe odmiany z ro-
dzimej hodowli: Ostka Smolicka oraz 
Kandela, zakwalifikowane do grupy 
jakościowej (A). Na wniosek hodowcy 
skreślono natomiast sześć innych: He-
zja, Histra, Jasna, Radunia (A), Zebra 
(E) oraz Helia (B). Większość odmian 
w rejestrze pszenicy jarej pochodzi 
z rodzimych placówek hodowlanych, 
z zagranicznych jednostek pochodzi 
tylko 1/4 wszystkich zarejestrowanych 
w tym gatunku. W KR znajdują się trzy 
formy ościste – Ostka Smolicka, Bryza 

(grupa A) oraz Zadra (grupa B), które 
mogą być szczególnie przydatne do 
uprawy na terenach, gdzie występują 
dziki i inna zwierzyna leśna.

W 2010 roku do krajowego rejestru 
(KR) jęczmienia jarego wpisano sześć 
nowych kreacji: cztery typu browar-
nego: Afrodite, Bordo, Henrike i KWS 
Aliciana oraz dwie typu pastewnego: 
KWS Olof i Suweren, skreślono nato-
miast 6 typu browarnego: Annabell, 
Barke, Brenda, Johan, Scarlett i Se-
zam, oraz 8 pastewnych: Bies, Orthe-
ga, Rabel, Rataj, Refren, Rodos, Start 
i Rastik (ostatnia nieoplewiona w KR). 
Po tych zmianach w KR znajduje się 
45 odmian jęczmienia jarego, z czego 
29 to odmiany typu browarnego, a 16 
to typ pastewny.

Doświadczenia. 
Doświadczenia porejestrowe (PDO) 

pszenicy jarej i jęczmienia jarego pro-
wadzi się przy uprawie na dwóch, 
znacznie zróżnicowanych poziomach 
agrotechniki. Intensywny poziom agro-
techniki (a2) różni się od przeciętnego 
(a1) zwiększonym o 40 kg/ha nawoże-
niem azotowym, stosowaniem dolist-
nych preparatów wieloskładnikowych 
(łącznie z fungicydami), ochroną przed 
wyleganiem (1 zabieg) i chorobami (2 
zabiegi). W uzasadnionych przypad-
kach dopuszcza się również dodat-
kowe stosowanie regulatora wzrostu 
i fungicydu.

Wyniki PDO. 
Wyniki plonowania doświadczeń 

PDO są średnią z doświadczeń pro-
wadzonych w stacjach i punktach do-
świadczalnych na terenie całej Polski. 
Zamieszczone wyniki nie uwzględniają 
zmienności rejonowej, dają natomiast 
ogólny pogląd na zdolności plonowania 
poszczególnych odmian oraz ich reak-
cję na intensyfikację uprawy. Przyrost 
plonu wynikający z tego tytułu w psze-
nicy jarej, daje zróżnicowany wpływ dla 
poszczególnych odmian, który średnio 
wynosił 9 dt/ha, przy czym może się-
gać nawet 12 dt/ha.

W ostatnim sezonie pszenica jara 
plonowała nieco gorzej niż rok wcześ-
niej. Średni plon ziarna na przeciętnym 
poziomie a1, dla odmian wzorcowych 
wynosił 58 dt/ha, natomiast na in-
tensywnym był o 9,1 dt/ha wyższy. 
Większymi różnicami w plonowaniu 
charakteryzują się nowsze odmiany. 
W ostatnich dwóch latach najlepiej 
plonowała odmiana Tybalt (A) oraz 
Kandela (A). Wysoką plennością cha-
rakteryzują się również kreacje – Ka-
toda (A), Trappe (B), a także odmiana 
Łagwa (A).

Średni plon jęczmienia jarego w 2010 
roku na przeciętnym poziomie agrotech-
niki wyniósł 62,8 dt/ha, a na intensyw-
nym – 74 dt/ha. Najlepiej plonującymi 
odmianami typu browarnego były: Con-
chita, Afrodite, KWS Aliciana i Victoriana, 
a typu pastewnego: KWS Olof, Suwe-
ren, Skald, Signora i Frontier. Większość 
najlepiej plonujących odmian została 
zarejestrowana w ostatnich dwóch la-
tach, co świadczy o znaczącym postę-
pie plenności nowych odmian.

Zamieszczone wyniki pszenicy ja-
rej pochodzą z ostatniego trzylecia 

 Remigiusz Waligóra
 COBORU Słupia Wielka
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Tab.1.: Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe oraz plonowanie odmian jęczmienia jarego (wg COBORU)
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pH
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dt/ha dt/ha (g) (%) (cm) l.d. (skala 9°)

typ browarny 

Afrodite 65,5 74,9 47 78 78 198 4 5 5 5 5 7 2 5

Basza 59,5 69,6 45 82 77 199 5 5 5 4 5 6 5 5

Beatrix 60,3 71 48 79 72 197 4 4 5 5 5 6 5 5

Blask 61,5 70,9 45 79 73 199 5 4 4 5 5 3 5 5

Bordo 61,7 72,7 47 84 74 197 6 4 5 5 5 6 3 5

Class 61 69,2 47 85 73 198 5 6 4 6 5 5 5 5

Conchita 66,2 74,7 49 84 70 198 5 6 5 6 5 5 3 5

Henrike 61,3 73,5 50 87 75 197 4 5 5 5 5 6 3 4

Kormoran 64 71,9 48 80 74 198 4 7 5 5 6 6 3 5

KWS Aliciana 65,4 76,2 51 89 72 198 6 5 5 5 5 6 3 5

Marthe 62,3 71,9 45 82 72 198 4 7 5 5 5 6 6 5

Mauritia 62,2 71,1 47 85 72 199 5 5 5 6 5 5 4 5

Nadek 61,9 71,4 42 80 70 198 6 4 5 6 5 4 6 5

Nuevo Ser 61 71,6 47 81 72 197 5 7 5 5 5 5 3 4

Poldek 62,6 72,3 50 84 69 198 6 4 5 7 5 6 5 6

Prestige 61,1 70,1 49 86 71 198 6 5 4 5 5 3 5 5

Sebastian 62,3 71,5 46 84 66 200 6 3 5 5 5 4 3 5

Signora 64,7 73 50 87 71 198 5 6 4 5 5 3 4 5

Stratus 63,6 73,2 49 84 75 198 5 4 5 5 5 5 5 5

Toucan 60,6 69,9 46 81 72 199 5 6 4 5 5 4 4 5

Victoriana 64,9 74 49 85 74 199 7 6 5 5 5 6 5 5

Xanadu 61,3 70,8 46 85 71 197 5 7 6 5 5 5 5 5

Żeglarz 62 69,8 48 84 72 199 6 7 6 6 5 5 5 5

typ pastewny

Antek 58,6 69 47 86 76 197 4 1 5 4 5 4 6 5

Atico 63,5 73,9 50 87 80 197 5 5 5 4 5 5 3 5

Bryl 63,1 71 48 87 79 197 4 6 6 5 5 6 7 6

Frontier 64,5 73,7 47 82 64 198 6 4 6 6 5 6 4 5

Justina 60 70,2 46 81 76 198 4 7 5 3 5 5 5 5

Kirsty 59,3 69,4 42 73 70 197 4 4 5 6 5 5 4 5

KWS Olof 66,2 75,3 47 79 74 198 4 6 5 5 5 6 3 5

Mercada 63,8 75,2 49 83 69 198 5 5 6 6 5 5 4 5

Nagradowicki 62,7 72,5 44 81 74 198 5 6 6 5 5 6 6 5

Rubinek 63,9 74,8 49 87 78 197 5 6 4 4 5 5 6 5

Rufus 61,1 71,7 45 77 79 197 3 5 5 6 5 5 5 5

Skald 64,8 73,3 47 82 75 198 5 4 5 5 5 5 3 5

Skarb 62,6 72,6 50 85 75 198 5 4 5 6 5 5 5 5

Suweren 65,2 75 46 81 80 197 4 3 5 5 5 4 3 5

Tocada 63,1 74 49 81 73 198 5 3 5 4 5 6 3 5

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° – wyższy stopień oznacza ocenę korzystniejszą, dojrzałość woskowa – liczba dni od 1 stycznia.
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Tab.2.: Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe oraz plonowanie odmian pszenicy jarej (wg COBORU)

Odmiany
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dt/ha dt/ha g sek. % s.m. ml % cm dni od 1.01 skala 9o

elitarne (grupa E)

Bombona 57,5 67 41 358 14,8 86 31 94 207 6 5 3 3 5 6 5 6

jakościowe (grupa A)

Bryza * 59 71,2 40 336 14,2 81 30 87 205 5 3 2 7 3 5 5 5

Griwa 56,7 66,6 38 306 14,2 81 30 92 205 5 5 2 8 4 4 4 4

Hewilla 60,7 71,1 43 335 13,8 85 27 96 205 4 4 4 9 3 4 5 5

Kandela 62,8 69,4 42 361 14,1 91 27 89 206 3 7 7 7 5 5 4 4

Katoda 61,2 70,2 43 385 14 88 27 93 206 5 6 5 9 5 5 5 5

Korynta 57,1 67,7 42 365 14,6 86 32 95 206 3 4 5 1 5 5 5 5

Łagwa 61,1 69,3 44 370 15,1 85 29 92 207 5 6 6 8 5 5 5 5

Monsun 60,6 70,8 44 424 13,8 82 27 85 206 5 3 3 9 5 5 5 5

Nawra 58,7 68,3 44 348 14,1 85 26 83 205 5 5 5 9 3 5 4 5

Ostka Smolicka * 60,6 71,2 43 342 13,2 89 24 92 207 5 4 5 1 5 7 6 5

Parabola 60,8 70 48 335 14,4 87 29 89 204 5 5 4 9 4 5 4 5

Partyzan 56,3 65 39 354 13,4 83 28 91 208 5 5 6 9 7 5 5 5

Raweta 59,1 67,6 41 421 14,8 75 31 92 207 5 5 5 1 5 6 6 6

Tybalt 62,9 71,5 43 373 13,9 80 27 82 208 5 7 8 9 5 5 5 6

Waluta 58,1 68 44 394 13,6 88 26 95 206 3 5 5 9 5 5 5 5

Żura 60,7 69,2 42 310 14,1 86 28 94 204 5 5 4 8 4 5 5 5

chlebowe (grupa B)

Cytra 57,3 66,4 39 405 14,3 67 30 86 208 6 6 6 2 7 5 4 5

Trappe 61,2 71,3 40 374 13,1 81 25 86 207 6 5 6 1 6 5 5 5

Zadra * 59,1 67,8 38 357 13,1 67 27 93 206 5 3 5 1 4 6 5 5

* - odmiana oścista, 
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)
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i obejmują ważniejsze cechy rolniczo-
-użytkowe. Kolejność ich w poszcze-
gólnych grupach technologicznych jest 
alfabetyczna, lecz ograniczona do od-
mian, które w tym okresie uczestniczyły 
w doświadczeniach, co najmniej rok. 

Pominięto w pszenicy jarej nastę-
pujące odmiany: Torka (E), Koksa (A), 
Banti (B) oraz Pasteur (C), które nie 
były badane w ciągu ostatnich trzech 
lat oraz w jęczmieniu jarym odmia-
ny typu browarnego – Binal, Granal, 
Gwarek, Jersey, Ryton i Serwal oraz 
pastewnego – Boss.

Choroby. 
Odmiany pszenicy jarej charaktery-

zują się zróżnicowaną odpornością na 
choroby. Najczęściej spotykane w upra-
wach tego gatunku to: septorioza liści, 
rdza brunatna i mączniak prawdziwy. W 
przypadku rdzy, obserwuje się najwięk-
sze zróżnicowanie odmianowe. Wyróż-
niają się zwłaszcza jakościowe (grupa 
A) odmiany – Tybalt, Kandela, Łagwa, 
Partyzan, jak również chlebowe (grupa 
B) – Cytra i Trappe. Małą odpornością 
na rdzę brunatną cechują się Bryza i 
Griwa (A). Tybalt natomiast wyróżnia się 
także dużą odpornością na mącznika 
prawdziwego oraz dość dużą na cho-
roby podstawy źdźbła. Ubiegłoroczne 
doświadczenia wykazują jak dużego 
znaczenia nabiera występowanie rdzy 
żółtej. Największą wrażliwością cechu-
ją się: Ostka Smolicka, Zadra, Korynta, 
Trappe, Raweta oraz Cytra.

W jęczmieniu jarym bardzo ważna 
jest również podatność na choroby. 
Najbardziej podatna spośród badanych 
na mączniaka prawdziwego jest Antek. 

Gatunek ten jest także podatny na 
wyleganie a najbardziej odporną spo-
śród browarnych odmian jest Victoriana 
i pastewnych niski Frontier. 

Jęczmień jary jest jedną z bardziej 
wrażliwych roślin na kwaśny odczyn 
gleby. Czynnik ten silnie ogranicza plo-
nowanie, jednak w tym zakresie niewiele 
się robi na etapie hodowlanym, a róż-
nice między odmianami są niewielkie.

Nasiennictwo. 
W 2010 r. największy udział w po-

wierzchni zakwalifikowanych plantacji 
nasiennych pszenicy jarej miały odmia-
ny: Nawra, Bombona i Tybalt. Stosun-
kowo duże znaczenie w nasiennictwie 
mają odmiany ze Wspólnego Katalogu 
Odmian Roślin Rolniczych (CCA), gdyż 
łączny ich udział w 2010 r. wynosił już 
prawie 20%. 

Największy udział w nasiennictwie 
jęczmienia jarego miały odmiany: Eu-
nowa (CCA), Skarb, Pribina (CCA), a 
łączny udział odmian z katalogu wy-
nosił 41,2%.

LZO dla województw
Niezwykle przydatne przy wyborze 

prawidłowej odmiany do uprawy są „Li-
sty zalecanych odmian do uprawy na 
obszarze województw” (LZO). Listy te 
są specyficznym zestawieniem odmian 
„najlepszych z najlepszych” do uprawy 
w województwie. Corocznie badana jest 
wartość gospodarcza kilkuset odmian 
w systemie PDO. Po każdym sezonie 
badań, najlepsze odmiany są wpisy-
wane na listę, a tracące swoją wartość 
gospodarczą są skreślane z list odmian 
rekomendowanych. Jednakże Zespoły 
Wojewódzkie spotykają się na spotka-
niach zimowych na przełomie lutego i 
marca, aby zaopiniować rekomendacje 
i w chwili obecnej dostępne są jedynie 
„Listy…” na rok 2010. Po posiedzeniach 
na pewno pojawią się między innymi 
na stronie COBORU w zakładce DO-
RADZTWO ODMIANOWE.

UDANE ZNIWA
PEWNY ZYSK
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Zaprawy zbożowe i ich 
znaczenie w zbożach jarych
Kolejny sezon wegetacyjny za nami . Wielu producentów podsumowując poprzedni rok 
zastanawia się, co można było zrobić lepiej, czego nie udało się zrobić . Można też podchodzić 
do produkcji zbóż inaczej, ale trzeba zadać sobie następujące pytanie: jak zaoszczędzić, aby 
uprawa dawała zyski? . Czy istnieją czynności, których wykonanie pozwoliłoby na osiągnięcie 
większej ilości i lepszej jakości plonu? 

Jak wiadomo na końcowy sukces pro-
ducentów (wysokiej jakości plon) składa 
się wiele czynników, które w końcowym 
rozrachunku dają wymierne korzyści 
finansowe. Część z tych czynników 
nie jest niestety zależna od rolników. 
Mowa tu przede wszystkim o pogo-
dzie, której przebiegu podczas trwania 
sezonu wegetacyjnego nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć, ani wpłynąć na 
jego zmianę. Innym ważnym czynni-
kiem jest zagrożenie podczas uprawy 
płynące ze strony grzybów chorobo-
twórczych. Możliwości walki z nieko-
rzystnymi czynnikami zakłócającymi 
produkcję jest kilka, poczynając od 
odpowiedniego nawożenia uwzględ-
niającego zapotrzebowanie w danym 
okresie wzrostu roślin czy używając 
przeznaczonych do zwalczania chorób 
fungicydów. Aby, uzmysłowić sobie jak 
ważna jest prawidłowa ochrona roślin 
przed chorobami należy zaznaczyć, 
że wytworzenie potencjalnego plonu 
średnio w 20% zależy od zastosowania 
w odpowiednim terminie fungicydów. 
Warto zaznaczyć jednak, że istnieje 
wiele chorób, których nawet po zasto-
sowaniu zabiegu opryskiwania fungicy-
dem nie uda się opanować. Są grzyby 
powodujące straty gospodarcze, aby 
je zwalczyć jedynym ratunkiem jest 
zaprawianie ziarna zbóż. 

Zabieg ten daje dość duże korzyści, 

niestety jest często pomijany przez pro-
ducentów zbóż w procesie technologii 
uprawy. W uprawie zbóż jarych lekce-
waży się wykonywanie zaprawiania 
materiału siewnego. Rolnicy tłumaczą 
się mówiąc, że brak wykonania tego 
zabiegu w zbożach jarych spowodo-
wany jest krótszym okresem wegetacji 
względem zbóż ozimych, oraz błędnym 
przekonaniem o mniejszym porażaniu 
odmian zbóż jarych przez choroby. 
Wiele wiodących na rynku firm sprze-
daje zaprawiony materiał siewny. Ku-
pując taki materiał mamy pewność, że 
ziarno zostało zaprawione w sposób 
należyty. Wizytując linie produkcyjne 
firm zaprawiających ziarno zauważyć 
można bardzo wysoki poziom jakości 
tego procesu oraz wysoce rozwiniętą 
technologię dorównującą zachodnim 
standardom. Jeśli producent korzysta 
z własnego materiału rozmnożeniowe-
go, może wykonać zabieg zaprawiania 
samodzielnie. Pamiętać należy jednak 
o przestrzeganiu zasad bezpieczeń-
stwa podczas wykonywania tej czyn-
ności. Powinno używać się w tym celu 
odzieży ochronnej wyposażonej w filtry 
zatrzymujące opary danej substancji 
aktywnej (danego środka chemiczne-
go). Zabieg należy wykonywać tylko 
w przeznaczonych do tego celu za-
prawiarkach. Większość z obecnych 
na rynku zapraw zbożowych to środ-

ki przydatne, zbudowane z substancji 
w skład których oprócz substancji ak-
tywnej wchodzi szereg dodatkowych 
aktywnych składników będących inte-
gralną częścią zaprawy. Mowa tu o sub-
stancjach, które są odpowiedzialne za 
formulację zaprawy oraz o środkach 
zapobiegających rozkładowi poszcze-
gólnych składników. Uprawiając zboża 
jare należy wiedzieć, ze strony których 
patogenów możemy spodziewać się 
większego zagrożenia, aby po czasie 
gdy przestanie działać zaprawa przy-
gotować się do zabiegu opryskiwania. 
W tym celu przydatne mogą okazać 
się liczne lustracje plantacji począwszy 
już od najwcześniejszych faz rozwojo-
wych roślin.

Jeśli w pierwszych dniach po wscho-
dach zauważymy na plantacji place, 
na których doszło do zamierania roz-
wijających się młodych roślin możemy 
spodziewać się, że sprawcą tego sta-
nu rzeczy są grzyby rodzaju Fusarium 
oraz powodowana przez nie zgorzel 
siewek. Plantacja, na której rośliny wy-
rastają z ziarna bez zaprawy narażona 
jest na taką sytuację Oprócz grzybów 
tego rodzaju jako sprawców zgorzeli 
siewek uważa się także grzyby rodzaju: 
Pythium, Alternaria, Bipolaris czy Rhi-
zoctonia. Nie zwalczane grzyby rodzaju 
Fusarium, w późniejszych fazach roz-
wojowych zbóż, mogą prowadzić do 
wystąpienia groźnych chorób takich jak 
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła czy 
fuzarioza kłosów. Skutki wystąpienia tej 
ostatniej choroby producenci odczuwają 
na własnej kieszeni podczas odstawia-
nia ziarna do skupu. Ziarno porażone 

Prof. nadzw. dr hab. Marek Korbas
Mgr inż. Jakub Danielewicz

Zakład Mikologii
IOR-PIB w Poznaniu
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Tabela 1. Przykłady zapraw zarejestrowane do zwalczania chorób w jęczmieniu jarym

Zaprawa Substancja aktywna
Zgorzel

siewek

Pasiastość

liści

Głownia

pyląca

Głownia

zwarta

Mączniak 

prawdziwy

Rdza

jęczmienia

Plamistość 

siatkowa
Rynchosporioza

Baytan Universal 094 FS *
triadimenol 75 g , imazalil 10 g,

fuberidazol 9 g
+ + + - * * * *

Dubelt Jęczmień 040 FS
tebukonazol 20 g, 

triazoksyd 20 g
+ + + - - - + -

Funaben Plus 02 WS tebukonazol 2% + - + + - - - -

Karbosar 440 FS karboksyna 440 g + + + - - - - -

Karbosar K 400 FS
karboksyna 200 g,

karbendazym 200 g
+ + + - - - + +

Kinto Duo 080 FS
tritikonazol 20 g,

prochloraz 60 g
+ - + - - - - -

Lamardor 400 FS
protiokonazol 250 g, 

tebukonazol 150 g
+ - + - - - - -

Maxim Star 025 FS
cyprokonazol 6,3 g, 

fludioksonil 18,8 g 
+ + + + - - + -

Orius Combi 050 FS tebukonazol 15 g, imazalil 30 g + + + + - - - -

Premis 025 FS tritikonazol 25 g + - + + - - - -

Premis Pro 080 FS
tritikonazol 20 g, prochloraz 

kompleks z miedzią 60 g
+ - + - - - - -

Raxil 060 FS tebukonazol 60 g + - - - - - - -

Raxil Gel 206 GF tiuram 200 g,  tebukonazol 6 g + - + - - - - -

Real Super 080 FS
tritikonazol 20 g, prochloraz 

kompleks z miedzią 60 g
+ - + - - - - -

Sarfun T 450 FS
karbendazym 138,5 

g, tiuram 311,5 g
+ - - - - - - -

Sarfun T 65 DS
karbendazym 20%,

tiuram 45%
+ - - - - - - -

Sarox T 500 FS
karboksyna 250 

g,   tiuram 250 g
+ - + - - - - -

Tarcza 060 FS tebukonazol 60 g + - + - - - - -

Vitavax 200 FS
karboksyna 200 

g,   tiuram 200 g
+ - + - - - + -

Vitavax 2000 FS
karboksyna 200 

g,   tiuram 200 g
+ + + + - - - -

Zaprawa Domnic 060 FS tebukonazol 60 g + - + - - - - -

Zaprawa zbożowa Orius 060 FS tebukonazol 60 g + - - - - - - -

* Zaprawa zapobiega występowaniu chorób liści do początku strzelania w źdźbło

URODZAJ
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przez grzyby rodzaju Fusarium może 
być skażone produkowanymi przez nie 
metabolitami – mikotoksynami. Spo-
żywanie takiego ziarna prowadzi do 
zatrucia, a w niektórych przypadkach 
nawet do śmierci. Jednym z elemen-
tów ochrony przed tymi chorobami 
jest zaprawianie materiału siewnego. 
Zgorzeli siewek należy szczególnie 
spodziewać się w latach o wilgotnym 
przebiegu pogody oraz o obniżonych 
temperaturach. Producenci zajmujący 
się uprawą jęczmienia jarego powinni 
zwrócić szczególną uwagę na powo-
dowaną przez grzyb Drechslera gra-
minea chorobę zwaną pasiastością 
liści jęczmienia. Choroba ta zwalczana 
może być tylko i wyłącznie za pomocą 
zaprawiania. W miarę wzrostu roślin 
objawy wystąpienia choroby nasilają 
się prowadząc niekiedy do zamierania 
roślin. Charakterystyczne dla tej choro-
by u roślin starszych kłoszących się są 
popękane i zaschnięte liście rozpada-
jące się na pasma. Rośliny silnie pora-
żone nie wykłaszają się. Użycie jednej 
z wielu dostępnych na rynku zapraw 
o dzialaniu układowym pozwala ogra-
niczyć wpływ tego patogena na plon. 
W uprawie jęczmienia warto zwrócić 
uwagę również na sprawcę głowni py-
lącej jęczmienia (Ustilago nuda), głowni 
zwartej (Ustilago hordei), rynchospo-
riozy zbóż (Rhynchosporium secalis) 
oraz plamistości siatkowej (Drechslera 
Teres). Szczególnie sprawcy tej ostat-
niej dają o sobie często znać już w 
początkowym okresie rozwoju roślin 
jęczmienia jarego. Już pojedyncze bru-
natne plamki występujące na młodych 
liściach jęczmienia powinny niepoko-
ić producentów tego gatunku zboża. 
Niezwalczona choroba w późniejszym 
okresie (strzelanie w źdźbło) powodu-

je powstanie licznych poprzecznych i 
podłużnych nekroz, zlewających się z 
czasem w siateczkowate nekrotyczne 
plamy. Rolnicy sprzedający ziarno do 
browaru powinni być szczególnie wy-
czuleni na tę chorobę, gdyż jej obecność 
obniża ilość węglowodanów w ziarnie 
powodując tym samym spadek przy-
datności ziarna na cele przetwórcze.

Na polach jęczmienia, na których wy-
siano nie zaprawiony materiał siewny, 
można zauważyć, w okresie kłoszenia, 
rośliny posiadające brunatne kłosy. Za-
miast dorodnych ziarniaków wewnątrz 
takiego kłosa udaje się znaleźć jedy-
nie masę pyłu zarodników – teliospor, 
sprawcy głowni pylącej jęczmienia 
(Ustilago nuda). 

Również w uprawie owsa, który w 
ostatnich latach zyskuje na znaczeniu 
w przemyśle żywieniowym, może zda-
rzyć się sytuacja opisana powyżej. W 
takim przypadku mamy do czynienia 
ze sprawcą głowni pylącej owsa Usti-
lago avenae.  W uprawie tego gatun-
ku ważną rolę odgrywa także choroba 
zwana helmintosporiozą owsa (Hel-
minthosporium avenae).

W uprawie pszenicy jarej istnieje kil-
ka chorób, które zwalczane mogą być 
dzięki zaprawianiu. Dla ilości i jakości 
plonu znaczenie ma w uprawie grzyb 
Tilletia caries oraz powodowana przez 
niego śnieć cuchnąca. Porażone rośli-
ny zamiast prawidłowo wykształconych 
ziarniaków posiadają torebki śnieciowe 
wypełnione pyłem telispor – zarodni-
ków propagacyjnych. Wizytując planta-
cje porażoną przez grzyb Tilletia caries 
(śnieć cuchnąca) w powietrzu wyczuć 
można charakterystyczny dla tej choroby 
zapach śledzi. Specyficzny zapach ryb 
nadaje toksyczny metabolit – mikotok-
syna – Trimetyloamina. Zarówno śnieć 

cuchnąca oraz śnieć gładka występu-
jące w uprawie pszenicy, zwalczane 
mogą być tylko i wyłącznie przy użyciu 
zapraw. Dla rozwijającego się pszen-
żyta jarego duże zagrożenie stanowi 
grzyb Stagonospora nodorum – spraw-
ca zgorzeli siewek. Prawidłowe wyko-
nanie zabiegu zaprawiania lub kupno 
zaprawionego już materiału siewnego 
pozwala na ograniczenie niebezpie-
czeństwa powstałego ze strony tego 
patogena oraz pozwala w późniejszym 
czasie na ochronę liści i kłosów przed 
wystąpieniem septoriozy plew. Wyko-
nując zabieg zaprawiania samodzielnie 
warto zwrócić uwagę na formulację ku-
powanej przez nas zaprawy. Na rynku 
krajowym znaleźć można następujące 
oznaczenia: WS – do zaprawiania na 
półsucho, FS – posiadające płynną 
konsystencję, GF – w formie żelu oraz 
DS do zaprawiania na sucho w postaci 
proszku. Użycie jednak tego typu za-
praw prowadzić może do osypywania 
się zaprawy i skutkować może nierów-
nomiernym pokryciem ziarna siewne-
go. Zaleca się zaprawianie materiału 
bezpośrednio przed siewem i tylko w 
ilości, która jest nam potrzebna. 

W tabeli 1 podano przykłady zapraw 
zarejestrowanych w uprawie jęczmie-
nia jarego.

Głownia pyląca jęczmienia
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W sezonie 2010/2011 podaż 
nasion kukurydzy - mniejsza 
niż zapowiadano
F .N .P .S .M .S .* francuska organizacja zawodowa produkcji nasion kukurydzy i sorgo, corocznie 
opracowuje bilans rynku nasion kukurydzy w Unii Europejskiej, wyrażony w jednostkach 
nasiennych .

Od wiosny 2010 roku wiadomym jest, 
że powierzchnia produkcji kukurydzy 
nasiennej w Unii Europejskiej uległa 
zmniejszeniu o 29% w stosunku do 
roku 2009, powodując tym samym 
spadek zapasów. Bilans rynku nasion, 

który potwierdzał wystarczające zapa-
sy w latach 2009 i 2010, w roku 2011 
wykaże większe zmniejszenie poda-
ży niż zakładano we wcześniejszych 
prognozach.

Dwa czynniki tłumaczą tę tendencję:

• Niskie plony w krajach Europy Cen-
tralnej i Wschodniej, będące wynikiem 
niekorzystnych warunków pogodowych 
(powódź na Węgrzech, upały i susza 
na Wschodzie)

• Wyższe ceny kukurydzy ziarnowej 
i polepszenie sytuacji ekonomicznej go-
spodarstw rolniczych zwiększa popyt 
na nasiona wysokiej jakości w Rumu-
nii, na Ukrainie i w Rosji. Jeśli chodzi 
o dwa ostatnie kraje, można spodzie-
wać się również wzrostu powierzchni 
uprawy kukurydzy, tym bardziej, że 
z powodu niekorzystnych warunków 
klimatycznych zasiewy rzepaku i zbóż 
ozimych są zmniejszone.

URODZAJ
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Warto uprawiać owies
Coraz rzadziej na polskich polach można dostrzec plantacje owsa . Szkoda, że tak się dzieje, 
bo roślina ta ma fitosanitarne działanie na glebę a ziarno owsa, ze względu na dobry skład 
białka oraz wartościowy tłuszcz, posiada szczególne właściwości w żywieniu ludzi i przemyśle 
kosmetycznym . Można go również uprawiać w celu pozyskiwania energii cieplnej . 

 
Nie musi mieć luksusów

Owies jest zbożem o małych wyma-
ganiach glebowych, uprawiany jest 
najczęściej na glebach lekkich kom-
pleksów żytnich oraz kompleksów 
górskich natomiast na glebach kom-
pleksów pszennych najczęściej umiesz-
czany jest w zmianowaniu, jako roślina 
fitosanitarna, ponieważ roślina ta wy-
dziela substancje organiczne działają-
ce fungistatycznie.

Najlepszym przedplonem dla owsa 
są ziemniaki po oborniku a ze zbóż 
żyto, natomiast najgorszym jęczmień. 
Po sobie pozostawia dobre stanowisko 
dla innych upraw zbożowych.

Owies wykazuje się małą wrażliwością 
na niedobór wapnia i dużą tolerancję 
na odczyn glebowy, bo w przedziale 
4,5-7,2 pH. 

Ze względu na wysoki współczynnik 
transpiracji plonowanie, w dużym stop-
niu, uzależnione jest od sumy opadów 
w okresie wiosenno - letnim szczegól-
nie, gdy uprawiany jest na glebach 
lekkich. W związku z tak dużym zapo-
trzebowaniem na wodę owies należy 
wysiewać najwcześniej ze wszystkich 
zbóż, jak tylko jest możliwe wejście w 
pole z uprawą gleby.

Również w przypadku wystąpienia 
suszy owies wcześnie wysiany lepiej 
się ukorzenia i krzewi tworząc zwarty 
łan, jak również wiąże więcej kłosów 
w wiesze z dorodniejszym ziarnem. 
Wczesny siew powoduje też, że owies 

odporniejszy jest na rdzę i lepiej uchro-
ni się przed ploniarką zbożową, bo w 
okresie składania jaj przez tego owa-
da owies jest już wyrośnięty.

Dobrze ukorzeniony i rozkrzewiony 
zwarty łan owsa jest konkurencyjny 
również dla chwastów, ponieważ szyb-
ko je zagłusza.

Najtańszy w uprawie
Owies nie wymaga głębokiej uprawy 

przedsiewnej, glebę wystarczy upra-
wić na głębokość ok.5 cm, ponieważ 
głębsza uprawa utrudnia podsiąkanie 
wody, co z kolei wpływa na opóźnienie 
wschodów i w efekcie niższy plon. O 
plonie decyduje też ilość wysianego 
ziarna, którego, w zależności od rodza-
ju gleby (na słabszych potrzeba wię-
cej nasion na ha) i wczesności siewu 
(im późniejszy siew tym więcej nasion 
na ha) potrzeba 170 – 220 kg na ha.

Pomimo małych wymagań nawo-
zowych, w porównaniu z innymi zbo-
żami, aby uzyskać dobry plon ziarna 
trzeba zastosować odpowiednie na-
wożenie i w zależności od zasobno-
ści gleby oraz planowanego plonu, 
należy dać 60 -100 kg/ha czystego 
składnika azotu, 50 -80 kg/ha fosforu 
i 60 -160 kg/ha potasu. Przy planowa-
nych niższych dawkach azotu należy je 
zastosować w całości przed siewem, 
natomiast przy wyższych dobrze jest 
2/3 dawki zaaplikować przed siewem 
a pozostałą 1/3 w fazie 2 kolanka. 
Bardzo ostrożnie trzeba ustalać daw-

ki azotu dla owsa, ponieważ posiada 
on skłonność do wylegania a nie ma 
skutecznego środka chemicznego na 
zapobieżenie tego zjawiska.

Owies, w porównaniu z innymi zbo-
żami, odznacza się dużą wrażliwością 
na niedobór fosforu i potasu, które w 
całości najlepiej zastosować w formie 
nawozów wieloskładnikowych wios-
ną przed uprawkami przedsiewnymi. 
Ważną rolę w uzyskaniu dobrego plo-
nu owsa jest również magnez wcho-
dzący w skład chlorofilu, oraz miedź i 
mangan, dlatego nawożenie mikroele-
mentami jest niezbędne. Braki magne-
zu w glebie można uzupełnić stosując, 
po zbiorze przedplonu, wapno mag-
nezowe lub przed siewem nawozy 
wieloskładnikowe, czy też w okresie 
wegetacji dokarmiać plantację siarcza-
nem magnezu, który można połączyć 
z miedzią i manganem, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba.

Minimum chemii w ochronie
Owies jest odporny na większość pa-

togenów, dlatego stosowanie zabiegów 
ochrony przed chorobami grzybowymi 
w okresie wegetacji nie jest konieczne. 
Stosowanie fungicydów ograniczamy 
do zaprawiania ziarna siewnego prze-
ciwko głowni pylącej, głowni zwartej i 
zgorzeli siewek.

Ze względu na intensywne krzewie-
nie się owsa jest on konkurencyjny 
dla chwastów i najczęściej wystarcza 
mechaniczne odchwaszczanie po-
przez kilkakrotne bronowanie tuż przed 
wschodami i w fazie 5 liści. Przy wy-
stąpieniu obfitego zachwaszczenia w 
plantacji konieczne jest zastosowanie 
herbicydu, ale musimy bardzo starannie 
dobrać odpowiedni, ponieważ owies 
jest wrażliwy na niektóre substancje 
zawarte w herbicydach. Bezpiecznymi 

URODZAJ
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i sprawdzonymi preparatami chwasto-
bójczymi dla owsa są między innymi 
Chwastox 340 SL i Mustang 306 SE.

Do szkodników najczęściej ataku-
jących owies trzeba zaliczyć mszy-
ce, skrzypionki, ploniarkę zbożówkę 
i pryszczarka zbożówka. Zwalcza-
nie chemiczne na plantacji stosujemy 
wówczas, gdy zostanie przekroczony 
próg szkodliwości, który dla mszyc 

wynosi 5 mszyc na wiesze z wybra-
nych na plantacji 100 sztuk roślin, dla 
ploniarki zbożówki 6 larw na 100 ro-
ślinach, dla pryszczarka zbożowca 5 
jaj na 1 źdźbło a skrzypionki 1 larwa 
na 1 źdźbło.

Bezpiecznie zebrać.
Owies dojrzewa nierównomiernie, 

dlatego zbiór trzeba przeprowadzić w 

okresie dojrzałości pełnej przy 22% 
wilgotności ziarna i w możliwie naj-
krótszym przedziale czasowym, aby 
zminimalizować straty plonu. Bardzo 
ważne jest również dosuszenie i do-
czyszczenie nasion, gdyż ziarno owsa 
łatwo zagrzewa się i pleśnieje w czasie 
przechowywania.

JMK
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Bobik i łubin alternatywą dla soi 
Przemysłowa produkcja pasz treściwych oparta jest na importowanej poekstrakcyjnej śrucie 
sojowej . W gospodarstwach rolnych wytwarzających pasze we własnym zakresie i w małych 
lokalnych wytwórniach pasz, genetycznie modyfikowaną śrutę sojową można z powodzeniem 
zastąpić tańszymi nasionami krajowych roślin strączkowych . Szczególnie przydatny do tego celu 
jest bobik, łubin wąskolistny i łubin żółty ze względu na wysoką zawartość białka w nasionach . 

Optymalnym rozwiązaniem jest upra-
wa roślin strączkowych we własnym 
gospodarstwie i wykorzystanie ze-
branych nasion w żywieniu zwierząt, 
wówczas białko paszowe jest najtań-
sze. Największą wydajność białka z je-
dnostki powierzchni zapewnia uprawa 
na nasiona łubinu żółtego na glebach 
lekkich i bobiku na glebach zwięzłych.

Rośliny strączkowe w zmianowaniu 
pozostawiają po sobie cenne stano-
wisko. Współżyjąc z bakteriami bro-
dawkowymi wzbogacają glebę w azot. 
Silny system korzeniowy drenuje gle-
bę oraz uruchamia trudno dostępne 
związki fosforu i wapnia. Pozostawione 
resztki pożniwne wzbogacają glebę w 
próchnicę. Rośliny strączkowe działa-
ją fitosanitarnie na glebę przerywając 
niekorzystne następstwo zbóż po so-
bie. Jednak pomimo niekwestionowa-
nych zalet, powierzchnia uprawy roślin 
strączkowych w Polsce sukcesywnie 
spada. W 1989 r. wynosiła ona 385 
tys. ha, w 1999 r. 222 tys. ha, a w 
roku 2009 już tylko 134 tys. ha. Nie-
wątpliwie przyczynił się do tego m. in. 
duży import śruty sojowej, wstrzyma-
nie eksportu polskich nasion i spadek 
opłacalności uprawy.

Żeby poprawić opłacalność uprawy 
roślin strączkowych Ministerstwo Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi od 2010 roku wpro-
wadziła specjalną płatność obszarową 
do powierzchni upraw roślin strączko-
wych i motylkowych drobnonasiennych. 

Według Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa stawka płatności 
w roku 2010 wynosiła 207,28 zł/ha. 

Do powierzchni upraw roślin strączko-
wych i motylkowych drobnonasiennych 
przysługuje również jednolita płatność 
obszarowa (JPO) w wysokości 562,09 
zł/ha. Ponadto rolnicy mogą ubiegać 
się o dopłatę do kwalifikowanego mate-
riału siewnego w wysokości 160 zł/ha 
w ramach pomocy de minimis.

Bobik 
Na suche nasiona bobik uprawia się w 

plonie głównym. Spośród roślin strącz-
kowych wyróżnia się najwyższym po-
tencjałem plonotwórczym. Przeciętne 
plony nasion w warunkach produkcyj-
nych wynoszą 3 t/ha, a w warunkach 
korzystnych 4-5 t/ha.

Nasiona bobiku zawierają 28-30% 
białka ogólnego o wysokiej wartości 
biologicznej. Pod względem składu 
aminokwasowego białko bobiku bi-
lansuje się z białkami występującymi 
w śrutach zbożowych, dlatego śruta 
bobikowa jest dobrym komponentem 
do produkcji pasz treściwych. Dotyczy 
to szczególnie odmian białokwitnących 
o śladowej zawartości tanin skonden-
sowanych. Pasza z udziałem bobiku 
niskotaninowego nie jest gorzka i dla-
tego też jest chętniej wyjadana przez 
zwierzęta. Również zawartość sub-
stancji antyżywieniowych w bobiku 
białokwitnącym jest znacznie niższa 
niż w tradycyjnych odmianach. Z uwagi 

na zawartość tanin, udział nasion od-
mian białokwitnących w paszy może 
być duży, natomiast odmian tradycyj-
nych i samokończących kolorowych 
ograniczony.

Bobik najlepiej udaje się na glebach 
zwięzłych i dobrze uwilgotnionych. Po-
winno się go uprawiać w stanowisku 
po zbożach w 3-4 roku po oborniku. 
Na tym samym polu może być upra-
wiany, co 4-5 lat. 

Po zbiorze bobiku na 1 ha pozostaje 
4-5 ton resztek pożniwnych zawierają-
cych około 70 kg N, 20 kg P2O5 i 40 
kg K2O. Współczesne odmiany bobi-
ku dojrzewają pod koniec sierpnia lub 
na początku września, dlatego są do-
skonałym przedplonem pod uprawę 
pszenicy ozimej.

W Krajowym Rejestrze (KR) jest 13 
odmian bobiku, które podzielono na 3 
grupy: odmiany tradycyjne – Ashleigh, 
Bobas, Oena, Sonet; odmiany nisko-
taninowe – Albus, Amulet, Kasztelan, 
Leo, Merlin, Mistral, Olga; odmiany sa-
mokończące – Granit i Optimal.

Mgr inż. Piotr Stopyra
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Łubin wąskolistny i łubin żółty. 
W ostatnich latach wyraźnie wzro-

sło znaczenie gospodarcze łubi-
nu wąskolistnego, ponieważ jego 
wrażliwość na antraknozę jest zde-
cydowanie niższa niż łubinu żółte-
go. Zarejestrowano szereg nowych 
słodkich odmian łubinu wąskolist-
nego, w których zmniejszono rów-
nież skłonność do pękania strąków 
i osypywania nasion. 

Łubin wąskolistny plonuje wyżej 
i szybciej dojrzewa niż łubin żółty. 
Plony produkcyjne wynoszą 2-2,5 
a nawet 3 tony nasion z ha. Jednak 
zawartość białka w nasionach jest 

niższa niż w łubinie żółtym i wynosi 
29-35%. Również strawność tego 
białka jest gorsza. 

Zarejestrowane odmiany łubinu wą-
skolistnego można podzielić na 3 gru-
py: odmiany gorzkie – Karo, Mirela; 
odmiany słodkie rozgałęziające się 
– Baron, Bojar, Cezar, Graf, Kadryl, 
Kalif, Neptun, Zeus; odmiany słodkie 
epigonalne (samokończące) – Boruta, 
Regent i Sonet. 

Łubin żółty plonuje na poziomie 1,5-
2 t/ha. Zawartość białka w nasionach 
jest największa ze wszystkich roślin 
strączkowych uprawianych w Polsce 
i wynosi 42-45%. Jest to białko o do-
brej wartości biologicznej i małej za-

wartości substancji antyżywieniowych.
Łubin żółty ma małe wymagania gle-

bowe i toleruje gleby lekko zakwaszone. 
Może być uprawiany na najsłabszych 
glebach zaliczanych do V i VI klasy 
bonitacyjnej. Łubin wąskolistny ma 
wymagania glebowe nieco wyższe. 

Wszystkie zarejestrowane odmiany 
łubinu żółtego są formami pastewnymi 
(słodkimi) o małej zawartości alkaloi-
dów. Odmiany rozgałęziające się – Du-
kat, Lord, Mister, Parys, Talar i odmiany 
samokończące – Perkoz i Taper.

Oba gatunki łubinu pozostawiają po 
sobie dobre stanowisko pod rośliny 
następcze i wnoszą do gleby 50-70 
kg czystego azotu symbiotycznego.
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Stan gleb w Polsce okiem 
ekspertów regionalnych – część II

Z pierwszej części opracowania po-
święconego zagadnieniu żyzności pol-
skich gleb, które stworzone zostało przy 
współpracy ze specjalistami regionalny-
mi działającymi na terenie całego kraju, 
wynika, że żyzność polskich gleb nie 
jest zadowalająca. Dotyczy to zarów-
no żyzności chemicznej, biologicznej, 
jak i fizycznej. Świadomość rolników w 
tej dziedzinie jest zdecydowanie nie-
dostateczna. Jedynie nieliczni myślą o 
swoim polu jako o agroekosystemie, 
swoim warsztacie pracy, od którego 
jakości zależy osiągany plon. Proble-
mem, jest także niski poziom doradztwa 
rolniczego oraz chęć uzyskania przez 
właścicieli gruntów szybkiego wyniku 
finansowego, najlepiej w rocznym cyklu.

O to jak przywrócić i poprawić ży-
zność gleb, zapytaliśmy ogólnopol-
skiego koordynatora projektu „Żyzna 
Gleba”, specjalistę - gleboznawcę, Pana 
Marka Jankowskiego:

„Spotykam się z wieloma pytaniami 
dotyczącymi poprawy stanu i jakości 
gleb. Niezależnie od kondycji gleby, 
zawsze doradzam, aby zastosować 
właściwą agrotechnikę i odpowiednio 
przygotować pole. Przejazdy ciężkim 
sprzętem trzeba ograniczyć do mini-
mum, a do uprawy należy stosować 
koła bliźniacze. Należy także odpo-
wiednio dobrać maszyny do upra-
wy, a szczególnie pługi. Jeżeli rolnicy 
używają pługi z listwami odkładający-
mi lub przedpłużkami, to sprzęt tego 
typu tylko odwraca skibę powodując, 
że resztki pożniwne lub nawóz orga-
niczny nie są wymieszane w objętości 

profilu, tylko odwrócone. Cała masa or-
ganiczna ulokowana jest dokładnie tuż 
nad podskibiem. Powoduje to utrud-
niony dostęp tlenu do tej warstwy, co 
skutkuje mniej efektywną humifikacją. 
Również dla rozwoju systemu korze-
niowego jest to poważne utrudnienie. 
Korzenie w tym poziomie gleby mają 
ograniczony dostęp do powietrza, któ-
re jest niezbędne dla ich prawidłowe-
go funkcjonowania, a co za tym idzie 
wzrostu i rozwoju całej rośliny. W wy-
niku źle przeprowadzonej agrotechniki, 
przy użyciu nieodpowiedniego sprzętu 
gleba się ubija, tworzy się podeszwa 
płużna, która hamuje dostęp tlenu do 
niższych partii roślin, skutecznie ha-
mując ich rozwój. Na tak ubitym dnie 
zatrzymują się drobne cząstki glebo-
we, wymywane z górnej warstwy gleby 
przez wodę opadową. Po pewnym cza-
sie tworzy się w takich miejscach silnie 
zbita warstwa, która utrudnia nie tylko 
cyrkulację powietrza oraz przenikanie 
korzeni, ale także krążenie wody. Po-
lecam samodzielnie wykonać na polu 
odkrywkę łopatą, byśmy mogli sami 
zobaczyć niekorzystne warunki dla 
rozwoju systemu korzeniowego, które 
są konsekwencją tego typu zabiegów i 
procesów. Myślę, że taki eksperyment, 
który ma na celu pokazanie niewłaści-
wego traktowania resztek pożniwnych 
i samej gleby najszybciej przekona rol-
ników do zmiany agrotechniki.

Jeżeli rolnicy stosują obornik i upra-
wę płużną gleb, to orka powinna być 
wykonywana „w ostrą skibę”, tak, aby 
penetracja powietrzem w głąb zacho-

dziła intensywniej. Tlen atmosferycz-
ny jest niezbędny do przekształcenia 
związków zawartych w oborniku w 
próchnicę – w wyniku takiego zabie-
gu przemiany będą szybsze i bardziej 
efektywne. 

Nie można mówić o podwyższaniu i 
utrzymywaniu żyzności gleb, bez wpro-
wadzenia właściwego płodozmianu. 
Jeżeli składa się tylko z trzech roślin, 
a wśród nich dwie to zboża, powin-
niśmy wprowadzić poplony. Poplony 
mają działać fitosanitarnie na glebę, ale 
też poprawiać jej strukturę, zniszczoną 
podczas żniw. Nadmiar resztek pożniw-
nych z jednej rośliny nie jest korzystny 
dla przemian zachodzących w glebie, 
tworzących humus. W takim przypadku 
często mamy do czynienia z minerali-
zacją resztek pożniwnych, ich zapach 
staje się mocno ziemisty, nieprzyjem-
ny, a kolor czarno-brązowy. Jeżeli w 
płodozmianie znajduje się rzepak, to 
poplonem nie powinna być roślina z tej 
samej rodziny. Niestety, często rolnicy 
uprawiając rzepak, sieją w poplonie 
gorczycę. Narażają się w ten sposób 
na kompensację chwastów i chorób 
grzybowych. W tym przypadku po-
winni zasiać rośliny z innej rodziny np. 

Opracowanie – Marek Jankowski, 
wstęp i redakcja – Anna Rogowska
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słonecznik (o ile nie było go w płodo-
zmianie) lub najlepiej strączkowe takie, 
jak łubiny, peluszka czy bobik. 

Problemem ostatnich lat jest zbiera-
nie słomy z pól i wykorzystywanie jej do 
celów energetycznych. Jeżeli robimy to 
regularnie na danym polu, skutecznie 
ograniczymy ilość substancji organicz-
nej wracającej z resztkami pożniwnymi 
do gleby i próchnicy, przez co narażamy 
się na konieczność uzupełniania makro-
elementów syntetycznych przez nawozy 
mineralne. Taka gleba będzie coraz bar-
dziej wyjałowiona, a bez odpowiedniej 
zawartości próchnicy, nie będzie miała 
odpowiedniej porowatości, pojemności 
wodnej i aktywności biologicznej. Plony 
będą niestabilne, a prowadzenie roślin 
trudne i nieprzewidywalne.

Czynnikiem poprawiającym żyzność 
chemiczną jest podniesienie pH do po-
ziomu powyżej 5,5. Niestety wybór wapna 
często jest nieprzemyślany, a głównym 
kryterium jest cena. W wielu przypad-
kach rolnicy stosując wapno tlenkowe 
nie mają świadomości jego negatywne-
go oddziaływania na mikroflorę glebową. 
Wybierając między wapnem, kredą czy 
wapnem dolomitowym (węglanowym) 
a wapnem tlenkowym, plantatorzy po-
winni wiedzieć, że te pierwsze działa-
ją wolno, ale trwale i często zawierają 
magnez, natomiast wapna tlenkowe, co 
prawda szybciej podnoszą pH, ale za-
wierają mniej magnezu i ich działanie jest 
krótsze. Poza tym, zbyt szybka zmiana 
pH gleby (wskutek stosowania wapna 
tlenkowego) zakłóca funkcjonowanie 
flory mikrobiologicznej i fauny glebowej. 
Skutkiem tego jest spadek aktywności 
biologicznej gleby i zakłócenia w cyklu 
przemian substancji organicznej.

Pamiętać również należy o analizie wy-
ników próbek glebowych ze Stacji Che-

miczno – Rolniczych. Zawarte w nich 
dane określają ilości form przyswajal-
nych P2O5 i K2O w mg/100 g. Typowa 
zawartość próchnicy dla gleb mineral-
nych to od 1 do 3%. 

Poprawiając stan gleby i jej żyzność 
powodujemy lepszą przemianę resztek 
pożniwnych i wprowadzanych nawozów 
organicznych (obornika, gnojowicy czy 
kompostu) w próchnicę, która jest źród-
łem związków organiczno-mineralnych 
wykorzystywanych przez rośliny. Gleba 
jako ekosystem jest tworem żywym pod-
legającym ciągłym przemianom, dlatego 
namawiam do przyjrzenia się i zgłębienia 
tematu, a także przeanalizowania żyzności 
gleby na konkretnym polu oraz zastoso-
wania preparatów, które poprawią jej stan.

Na rynku funkcjonuje wiele firm, które 
sprzedają preparaty do poprawy żyzności 
gleby - poprawiające jakość próchnicy, 
stymulujące funkcje życiowe gleb. Lider 
wśród firm oferujących tego typu prepa-
raty, organizuje dla rolników pokazy, na 
których omawiane są cechy fizyczne, che-
miczne i biologiczne gleb, a prowadzący 
je specjaliści z dziedziny gleboznawstwa 
pokazują rolnikom, w jaki sposób dbać 
o glebę. Przedstawiając efekty działa-

nia stymulatorów na konkretnym polu 
wykonują specjalistyczne pomiary. Na 
spotkaniach polowych używają profe-
sjonalnych narzędzi, takich jak penetro-
logger, którym badają zwięzłość gleby w 
profilu glebowym do 80 cm, mierzą ilość 
CO2, wydzielanego przez mikroorgani-
zmy glebowe odpowiadające m. in. za 
rozkład resztek pożniwnych, porównują 
ilość związków organicznych na różnych 
poziomach gleby, pokazują system ko-
rzeniowy i jego powiązania z glebą przez 
mikroorganizmy tlenowe w ryzosferze.

W ofercie środków do poprawy żyzno-
ści gleby znajduje się wiele różnorodnych 
preparatów, substancji i środków, których 
celem jest podniesienie jakości gleby. 
Moim zdaniem najciekawszym rozwią-
zaniem jest zastosowanie stymulatorów 
funkcji życiowych gleby. Preparaty te ak-
tywują oraz stymulują florę i faunę glebo-
wą, przy pomocy specyficznych związków 
mineralnych. Poprzez zwiększenie różno-
rodności biologicznej i wzrost aktywno-
ści mikroorganizmów żyjących w glebie 
prowadzą do poprawy aktywności fauny 
i flory, cyklu przemian substancji orga-
nicznej, cyklów geochemicznych, struk-
tury fizycznej gleby i rozwoju systemów 
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korzeniowych roślin uprawnych. Działają 
wielopłaszczyznowo, aktywnie włączając 
się w procesy zachodzące w glebie na-
dając im odpowiedni kierunek. Stymulują 
wszystkie funkcje życiowe gleby, a więc 
procesy biologiczne, chemiczne i fizyczne 
kształtujące żyzność. Przykładem takiego 
stymulatora funkcji życiowych gleby jest 
np. PRP SOL, który służy do nawożenia 
przede wszystkim gleby, a nie wyłącznie 
rośliny. Poprzez swoje strukturotwórcze 
oddziaływanie na glebę, stymuluje w 
niej życie biologiczne, powoduje udo-
stępnienie ogromnych ilości składników 
pokarmowych znajdujących się dotych-
czas w formach nieprzyswajalnych dla 
roślin. Środek wpływa bardzo korzyst-
nie na porowatość gleby, jej odporność 
na ugniecenie i zagęszczenie, likwiduje 
podeszwę płużną, korzystnie wpływa na 

stosunki wodne i powietrzne. System ko-
rzeniowy roślin uprawnych na polach na-
wożonych tym preparatem jest dłuższy i 
bardziej gęsty, przez co penetruje większą 
objętość gleby wykorzystując niższe jej 
poziomy i odzyskuje zawarte tam skład-
niki pokarmowe oraz wodę. Dzięki temu 
zabezpiecza doskonale potrzeby roślin 
w okresie niedoborów wilgoci. 

Postrzeganie gleby jako dynamicznego 
układu różnych elementów wpływa na 
zmianę podejścia do dbałości o jakość 
gleby. Omówione przeze mnie dążenie 
do zwiększania zawartości składników 
pokarmowych w glebie oraz utrzymywa-
nie odczynu pH gleby na odpowiednim 
poziomie oraz stosowanie prawidłowej 
agrotechniki i przygotowania pola pod 
uprawy, powinno być standardem utrzy-
mywanym przez każdego plantatora. Jed-

nak wysiłki te nie są wystarczające, by w 
pełni wykorzystać potencjał plonotwór-
czy gleby. Niezbędne są zabiegi popra-
wiające inne jej parametry decydujące o 
żyzności np. zastosowanie stymulatora 
funkcji życiowych gleby”.

Należy pamiętać, iż dbałość o glebę ma 
na celu usuwanie szkodliwych następstw 
stosowania pestycydów, ciężkiego sprzętu 
powodującego niszczenie struktury gleby 
oraz pogarszanie jej właściwości. Utrzy-
manie wysokiej sprawności gleby poprzez 
stosowanie odpowiedniej agrotechniki, 
nawożenia, płodozmianu oraz stymula-
torów funkcji życiowych gleby powinno 
stanowić dewizę każdego producenta 
rolnego. Jedynie takie kompleksowe po-
dejście do zagadnienia dbałości o gle-
bę daje gwarancję uzyskania wysokich 
i dobrych jakościowo plonów.

Przedsi biorstwo Handlowo-Promocyjne Sp. z o.o. 

Agro-Efekt®

Gwarantuje najwy sze plony z najlepszych nasion 
Krótka charakterystyka

bardzo wysoki 
potencja  plonowania 
na ziarno 
stabilne plonowanie w 
ró nych warunkach 
rodowiskowych 

szybkie oddawanie 
wody z ziarna 
bardzo dobra 
zdrowotno  ro lin
dobra odporno  na 
wyleganie odygowe i 
korzeniowe 

Zalecana obsada 
ziarno 85 000 – 
90 000 szt./ha 

Wymagania glebowe 
wszystkie kompleksy 
glebowe z wyj tkiem 
stanowisk o glebach 
lekkich

P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o.
56-500 Syców, ul. Parkowa 14 

Dzia  materia u siewnego 
tel. 691 114 337 

(62) 786 84 03, (62) 786 84 04

www.agroefekt.pl

Typ: mieszaniec pojedynczy
Kierunek u ytkowania: ziarno 
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Rosahumus - poprawia 
żyzność gleb oraz plonowanie 
rzepaku
Prawidłowy odczyn gleby, wysoka zawartość próchnicy i właściwa struktura gleby to podstawowe 
czynniki zapewniające optymalny wzrost i plonowanie rzepaku . 

Niestety w wielu gospodarstwach 
są kwaśne gleby, o niskiej zawarto-
ści próchnicy, w następstwie czego 
tracą one prawidłową strukturę, mają 
zachwiane stosunki wodno powietrz-
ne oraz chemizm gleby, co prowa-
dzi do blokowania dostępności wielu 
składników pokarmowych i spadku 

efektywności nawożenia mineralnego, 
a w następstwie do zahamowania wzro-
stu. Próchnica wpływa na właściwości 
fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, 
decyduje o jej strukturze i właściwoś-
ciach sorpcyjno-buforujacych. Bardzo 
ważny jest także jej bezpośredni sty-
mulujący wpływ na rozwój roślin. Głów-

nym składnikiem próchnicy są kwasy 
humusowe. Duży wpływ na przemiany 
próchnicy w glebie ma system uprawy, 
rodzaj uprawianych roślin, zmianowa-
nie oraz stosowanie nawozów orga-
nicznych. Niestety uprawy rolnicze, 
szczególnie zboża, a te w większości 
gospodarstw rolnych stanowią 60% 
i wiecej w strukturze zasiewów, mają 
negatywny wpływ na powstawanie 
próchnicy. Uproszczenia w płodozmia-
nie, częsta uprawa na tym samym polu 
zbóż, częste stosowanie herbicydów, 
brak nawożenia organicznego prowa-
dzą do spadku zawartości próchnicy, 
degradacji gleb i spadku ich żyzności. 

Większość gleb Polski jest ubogich 
w próchnicę. W zależności od regionu 
gleby ubogie w próchnicę i słabo próch-
niczne tj. o zawartości < 2 % próchnicy 
stanowią 40-72% gruntów rolnych. Wg 
najnowszych badań w ciągu ostatnich 
10 lat w Polsce zawartość próchnicy 
w glebach spadła o ok.40%. 

Niska zawartość próchnicy w glebach 
prowadzi do spadku ich właściwości 
fizykochemicznych, zaburzeń w pobie-
raniu składników pokarmowych, osła-
bienia zdolności gromadzenia wody 
z opadów, a w następstwie ograniczenia 
wzrostu i plonowania roślin uprawnych. 
Czynnikami pogłębiającymi to nieko-
rzystne zjawisko jest przebieg pogody.

Duża ilość opadów w okresie wege-
tacji oraz aktywność mikroorganizmów 
glebowych w okresie zimy, kiedy gleba 
nie zamarza – tak było przez ostanie 
2 zimy powodują bardzo duże straty 
składników pokarmowych uwolnionych 
w procesie mineralizacji próchnicy, 
a duża ilość wody z topniejącego śnie-
gu powoduje wypłukiwanie składników 
pokarmowych uwolnionych z próchni-

Krzysztof Zachaj
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cy w głąb profilu glebowego. Związki 
próchniczne mają wysoką pojemność 
wodną. Mogą zatrzymać nawet 5-krot-
nie więcej wody niż same ważą i to 
w formie dostępnej dla roślin. Jest to 
właściwość, która ma szczególne zna-
czenie dla gleb piaszczystych, ponieważ 
ich pojemność wodna zależy głównie 
od zawartości substancji próchnicznych. 
Przy pełnej pojemności wodnej gleby, 
następny opad w wysokości 10 mm 
powoduje wypłukanie azotu na głębo-
kość 7 cm. Przy dużej ilości opadów 
na glebach ubogich w próchnice stra-
ty azotu dochodzą do 80 kg/ha. Silnie 
wypłukiwane są także potas (szczegól-
nie na glebach lekkich) oraz magnez 
i siarka. Aby zapobiec stratom azotu, 
potasu i magnezu oraz dalszej degra-
dacji gleb i poprawić wzrost i plono-
wanie rzepaku polecamy zastosować 

Rosahumus.
Rosahumus, produkowany przez 

belgijską firmę Rosier, jest nawozem 

organiczno-mineralnym, zawierają-
cym kwasy humusowe, potas i żelazo. 
Otrzymuje się go w procesie alkalicznej 
ekstrakcji leonardytów – kopaliny bę-
dącej formą pośrednią między torfem, 
a węglem brunatnym. Są one końco-
wym efektem trwającego kilkadziesiąt 
milionów lat procesu humifikacji ma-
terii organicznej. Rosahumus zawiera 
85% kwasów humusowych, 12% K2O 
oraz 0,6% żelaza. Kwasy humusowe 
z Rosahumusu swoją szczególną bio-
aktywnością przewyższają pięciokrot-
nie kwasy humusowe z innych źródeł 
materii organicznej. Substancja orga-
niczna zawarta w oborniku czy kompo-
ście w większości ulega mineralizacji, 
w mniejszej części humifikacji prowa-
dzącej do powstania próchnicy, w tym 
kwasów humusowych. Stosowanie Ro-
sahumusu jest szczególnie efektywne 
na polach o niskiej zawartości próchni-
cy, na których nie stosuje się obornika. 

Kwasy humusowe zawarte w nawozie 
pozytywnie wpływają na żyzność gleb 

oraz wzrost roślin ze względu na wy-
soką sorpcję  wymienną kationów, za-
wartość tlenu i dużą pojemność wodną: 

• poprawiają strukturę gleb i sto-
sunki wodno-powietrzne, a na 
glebach ciężkich i zlewnych za-
pewniają lepsze ich przewietrza-
nie i retencję wody

• zwiększają pojemność wodną 
gleb lekkich, zmniejszają zagroże-
nie suszą, zapobiegają erozji i po-
wierzchniowym spływom wody

• aktywizują rozwój mikroorgani-
zmów glebowych

• zwiększają dostępność składni-
ków pokarmowych 

• zatrzymują rozpuszczone nawo-
zy mineralne w strefie korzenio-
wej, zmniejszają ich wypłukiwanie

• działają jak naturalny chelat jo-
nów metali (wapń, żelazo, mag-
nez, potas, mangan), a dzięki 
temu ułatwione jest ich pobie-
ranie przez rośliny

• stymulują rozwój systemu korze-
niowego roślin

• stymulują rozwój i rozprzestrze-
nianie się pożytecznych mikro-
organizmów glebowych np. 
Azotobacter, Nitrosomonas.

Kwasy humusowe mają pozytywny 
wpływ na środowisko dzięki lepsze-
mu wykorzystaniu składników pokar-
mowych z zastosowanych nawozów, 
zmniejszają ich straty oraz ogranicza-
ją wymywanie azotanów w głąb pro-
filu glebowego i do wód gruntowych, 
zmniejszają zasolenie gleb, zapobiegają 
erozji gleb poprzez zwiększenie dzia-
łania koloidów glebowych, lepszy roz-
wój roślin i ich systemu korzeniowego.

Próchnica poprawia zasobność gleb. 
Jej związki mogą zmagazynować od 
4 do 12 razy więcej składników po-
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karmowych niż część mineralna gleby. 
Zwiększają też zdolności buforowe gleb, 
regulując i stabilizując ich odczyn. Rosa-
humus należy stosować w formie opry-
sku doglebowego w zespole uprawek 
przygotowujących glebę, przed siewem 

nasion w dawce 3-6 kg/ha. Po oprysku 
nawóz najlepiej wymieszać z glebą. Na 
plantacjach rzepaku, w których Rosahu-
musu nie zastosowano przed siewem 
nasion, nawóz ten warto zastosować 
bardzo wczesną wiosną, przed rusze-

niem wegetacji w dawce 3 kg/ha, lub 
tak jak robią to rolnicy w Niemczech, 
Francji, Belgi - stosować Rosahumus 
dolistnie w 1-2 razy od ruszenia wege-
tacji do wytworzenia pąków kwiatowych 
w dawce 250-300 g/ha. Rzepak jest 

Wpływ stosowania nawozów Rosahumus i Granoligo na plony nasion rzepaku oraz zawartość tłuszczu i białka w na-
sionach (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – 2009 r.)

Obiekty badawcze
Plon nasion w Zawartość w % Plon w kg/ha

t/ha l. wzgl. tłuszczu białka tłuszczu białka

1. Kontrolny I - pełna dawka NPK

2. Kontrolny II - pełna dawka NPK + 
   Granoligo (150 kg/ha)

3. Pełna dawka NPK + Granoligo (150   
    kg/ha + Rosahumus (3 kg/ha)

4. Pełna dawka NPK + Granoligo (150 
    kg/ha) + Rosahumus (6 kg/ha)

5. Dawka N (70%) + P i K (50%) + 
    Granoligo (50%) + Rosahumus (6 kg /ha)

2,89

3,13

3,44

3,94

2,71

100,0

108,3

119,0

136,3

93,8

44,3

46,1

43,4

43,1

46,8

23,9

24,2

23,6

22,9

23,4

1280

1443

1493

1698

1268

691

757

812

902

634
Dawki nawozów mineralnych przy pełnym nawożeniu NPK  w kg/ha : N-182 ; P2O5-92; K2O-180

URODZAJ
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bardzo wrażliwy na brak boru, mag-
nezu i siarki. Idealnym nawozem, który 
zabezpieczy potrzeby rzepaku na te 3 
deficytowe w glebach Polski składniki 
pokarmowe jest nawóz GRANOLIGO 
MB 20 produkowany przez francuską 
firmę Agronutrition. Nawóz ten zawie-
ra 37,5%MgO, 19,5% SO3 i 1,6% B. 
W uprawie rzepaku, w zależności od 
zasobności gleb w te składniki, GRA-
NOLIGO MB 20 stosujemy przed sie-
wem w dawce 100-200 kg/ha. Ponad 
90 % gleb Polski jest ubogich w bor , 
który odpowiada za kwitnienie i zawią-
zanie nasion ale także za rozwój strefy 
włośnikowej systemu korzeniowego. 
Przez włośniki rośliny pobierają wodę 
i składniki pokarmowe. Prawidłowy ich 
rozwój zapewnia uzyskanie wysokich 
plonów. Powszechnie stosowane na-
wożenie dolistne rzepaku nawozami 
borowymi, likwiduje niedobory boru 

w częściach nadziemnych – liście i kwia-
ty, poprawia kwitnienie ale nie likwiduje 
braku boru w systemie korzeniowym, 
dlatego też nawożenie doglebowe tym 
składnikiem przed siewem rzepaku lub 
bardzo wczesną wiosną jest bardzo 
wskazane. W tym roku bardzo dobrym 
rozwiązaniem w nawożeniu rzepaku 
będzie zastosowanie bardzo wczesną 
wiosną nawozu ROSAFERT 15-5-20-2-
25+0,5%B. Nawóz ten zawiera szybko 
dostępny azot azotanowy i amonowy 
oraz łatwo dostępny dla  roślin potas 
w postaci siarczanowej oraz 25% siarki 
i 0,5% boru. Zastosowanie tego nawo-
zu jest celowe na glebach lekkich oraz 
w gospodarstwach gdzie ograniczono 
nawożenie potasem przed siewem rze-
paku. Prowadzone w Polsce badania 
wykazały, że stosowanie Rosahumu-
su zdecydowanie poprawia właściwo-
ści fizykochemiczne gleb, zwiększa 

wykorzystanie nawozów mineralnych 
i wpływa bardzo korzystnie na wyso-
kość plonu nasion oraz jakość techno-
logiczną rzepaku. 

W obecnej sytuacji drastycznych pod-
wyżek cen nawozów azotowych za-
stosowanie Rosahumusu jest bardzo 
wskazane. Polecane przez AGROSI-
MEX nawozy są od lat stosowane przez 
rolników w Niemczech, Francji, Belgii, 
dzięki czemu producenci rzepaku w tych 
krajach uzyskują wysokie i stabilne plo-
ny. Korzystając z tych nawozów każdy 
plantator rzepaku w Polsce może po-
prawić plony i ich jakość oraz obniżyć 
koszty nawożenia, a co za tym idzie 
zdecydowanie poprawić opłacalność 
uprawy rzepaku. Szczegółowych infor-
macji nt. technologii nawożenia rzepaku 
nawozami firmy AGROSIMEX udzielają:

Marcin Dębiński – 509/165-927, 
Piotr Murat – 502/352-750, 

Mariusz Kaliszewski - 695/946-196.

Wpływ stosowania nawozów Rosahumus i Granoligo na plony nasion rzepaku oraz zawartość tłuszczu i białka w na-
sionach (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – 2010 r.

Obiekty badawcze - dawka preparatu 

Plon nasion w Zawartość w % Plon w kg/ha Plon w l. wzgl.

t/ha l. wzgl. oleju białka oleju białka Oleju białka

1. Kontrolny – pełna dawka NPK

2. Pełna dawka NPK + Granoligo 
    150 kg/ha + Rosahumus 3 kg/ha

3. Pełna dawka NPK + Granoligo 
    150 kg/ha + Rosahumus 6 kg/ha

4. Dawka N (70%) + dawka P i K (50%) + 
    Granoligo (50%) + Rosahumus 6 kg/ha

5. Dawka N (70%), PK-0 + Rosahumus 6   
    kg/ha    

3,25

3,43

3,71

3,76

3,65

100,0

   105,5

114,2

   115,7

   112,3

43,7

 42,9

43,8

 44,8

 44,0

22,6

   22,1

22,0

  21,5

 
 22,6

 

1420

1471

1625

1684

1606

734,5

 758,0

816,2

 808,4

 824,9
 

100,0

 103,6

114,4

 118,6

 
113,1

100,0

103,2

111,1

110,1

112,3

Dawki nawozów przy pełnym nawożeniu  mineralnym  w kg/ha: N-197; P2O5-75 ; K2O-150,SO3-33
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Precyzja i jakość produkcji cz. II
Przyczepy i sprzęt komunalny 
z PRONARU
Gwarantem marki z Narwi są najwyższe standardy jakości, nowoczesne metody produkcji, 
innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz szeroki asortyment wytwarzanych produktów 
dla nowoczesnego rolnictwa, transportu i gospodarki komunalnej .

Przyczepy są niezbędne w gospo-
darstwach czy przedsiębiorstwach 
rolniczych, transportowych jak i pro-
dukcyjnych, ponieważ bez transportu 
nie ma produkcji. 

W Polsce, na czołowym miejscu pro-
ducentów przyczep jest PRONAR Sp. 
z o.o. w Narwi. Firma i produkowany 
tam sprzęt są znane nie tylko w kraju, 
lecz również na rynkach światowych. 

Fabryka w Narwi wyprodukowała 
ponad120 modeli przyczep do wyko-
rzystania w rolnictwie a także w bu-
downictwie i transporcie. 

Uniwersalne konstrukcje 
do transportu

W ofercie firmy są przyczepy rolnicze 
i samochodowe, burtowe i skorupo-
we, o ładowności od 2 do 32 ton, - na 
podwoziu jedno-, dwu- i trzyosiowym, 
przyczepy na podwoziu typu tandem 
i tridem z trójstronnym wywrotem.

Na bazie podwozi przyczep T680 
i T683, po wprowadzeniu szeregu roz-
wiązań konstrukcyjnych, powstały mo-
dele T680P i T683P z „portalowym” 
systemem otwierania ścian ułatwiają-
cym załadunek wózkami widłowymi.

Dalej idące prace konstruktorskie po-
zwoliły wprowadzić na rynek przycze-
py T680H i T683H z jeszcze lepszymi 
rozwiązaniami jak: 

• lewej strony hydraulicznie unoszoną 

ścianę zapewniającą nieograniczony 
dostęp podczas załadunku 

• dolne ściany uchylne z tyłu i prawej 
strony ułatwiające wyładunek materia-
łów sypkich duże okno wziernikowe 
w przedniej ścianie do kontroli zała-
dowania przyczepy 

• zsypowe okno w tylnej ścianie po 
zamontowaniu zsypu umożliwia worko-
wanie sypkich ładunków lub zamonto-
wanie przenośnika ślimakowego 

PRONAR produkuje również wiele 
modeli przyczep specjalistycznych, jak: 
wozy przeładowcze, przyczepy z sy-
stemem przesuwnej przedniej ściany 
„Power push”, przyczepy do przewozu 
zwierząt, transportu drewna, transportu 
zielonek i ziemniaków, przyczepy hako-
we kontenerowe, rozrzutniki obornika 
oraz szybkobieżne budowlane i trans-
portowe oraz szeroką gamę przyczep 
platformowych do przewozu bel. 

Bardzo dużym uznaniem cieszą się 
wśród rolników pronarowskie rozrzut-
niki obornika: jednoosiowe Heros N 
162/1 i dwuosiowe Herkules N 262 
i N 262/1 przystosowane do rozrzu-
cania nie tylko obornika, ale też torfu, 
kompostu, wapna i osadów ścieko-
wych. W rozrzutnikach zastosowano 
specjalne adaptery rozrzucające, które 
precyzyjnie i równomiernie rozrzucają 
nawozy organiczne na szerokość od 2 
do 25 metrów. Produkuje się również, 

do wykorzystania w oczyszczalniach 
ścieków, specjalne wersje Herkulesów 
z uszczelnioną skrzynią ładunkową 
do rozrzucania osadów ze ścieków 
komunalnych.

Do rodzaju przyczep specjalnych, 
produkowanych w Pronarze należą 
przyczepy do transportu zwierząt. Są 
to przyczepy: T046, T046/1. Wykona-
ne są z najwyższej jakości materiałów, 
posiadają podłogę z impregnowanego 
drewna a ścianki z wodoszczelnej sklej-
ki, co gwarantuje wieloletnie użytkowa-
nie. Metalowa konstrukcja szkieletowa 
umożliwia założenie plandeki chronią-
cej zwierzęta przed niekorzystnymi wa-
runkami atmosferycznymi. Otwierana 
tylna klapa z zamontowanymi poprzecz-
nymi listwami antypoślizgowymi oraz 
odchylane na boki barierki ułatwiają 
załadunek i zapewniają bezpieczeń-
stwo zwierzętom. Przyczepa -T046/2 
– również do przewozu zwierząt, po-
siada ściany i podłogę metalową, hy-
draulicznie opuszczaną skrzynię, co 
bardzo ułatwia załadunek i rozładu-
nek zwierząt natomiast dla ułatwienia 
czyszczenia wnętrza skrzyni, w pod-
łodze umieszczone są 2 otwory spu-
stowe pozwalające na użycie myjki 
wysokociśnieniowej. 

Na przyczepy te jest bardzo duże 
zapotrzebowanie wśród polskich rolni-
ków (na Targach Agrotech w Kielcach 

TRAKTOR
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be strong, be KUHN
produkcja roślinna | produkcja zwierzęca | utrzymanie terenów zielonych

KUHN oferuje wysokiej jakości rozwiązania w zakresie 
uprawy gleby, siewu, nawożenia lub ochrony roślin dla 
wszystkich rodzajów upraw, typów gleby czy wielkości 
gospodarstw.
Aby przekonać się, w jaki sposób fi rma KUHN łączy swoją 
fi lozofi ę z rozwiązaniami technicznymi zapewniającymi 
niezawodną i wydajną pracę, skontaktuj się z naszym 
przedstawicielem.

Każdy zabieg związany z moimi uprawami
musi być w pełni opłacalny.

KUHN, to moja siła!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez firmę KUHN – Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych.  

telefon: e-mail:

imię i nazwisko: miejscowość: ulica:kod pocztowy:

grunty orne w ha: użytki zielone w ha: sady w ha: inne:
Produkcja roślinna

bydło mleczne szt.: bydło mięsne szt.: trzoda chlewna szt.: inne:
Produkcja zwierzęca

Dane osoby zgłaszającej:

Działalność:

Data i podpis:

Szanowni Państwo, 
Jeśli chcielibyście otrzymać płytę DVD z filmem prezentującym szeroką ofertę firmy KUHN, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza oraz przesłanie na adres: 
KUHN – Maszyny Rolnicze Sp. z o.o., Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las

KUHN – Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Jelonek k. Poznania, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las
tel. 61 812 52 35, fax 61 811 70 10
www.kuhn.com.pl
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w 2008 r. Pronar, za przyczepy T046 
i T046/1, otrzymał prestiżowe wyróż-
nienie „Dobrosław”), ale największe 
uznanie i popyt mają one w Europie 
Zachodniej.

Pronar coraz bardziej widoczny jest 
również na rynku transportu drogowe-
go. Produkowane w firmie przyczepy do 
samochodów ciężarowych: PC2100 – 
trójstronna wywrotka dwuosiowa z osia-
mi umieszczonymi centralnie i PC2200 
– do przewozu ładunków objętościo-
wych i paletyzowanych o zamknięciu 
burtowo-kurtynowym. 

PC2100 - przyczepa z elementami pod-
wozia oraz skrzynią wykonaną ze stali 
trudnościeralnej a podłogą wykonaną z 
jednego arkusza blachy typu hardox jest 
uniwersalna ( może być wykorzystana 
do przewozu materiałów budowlanych 
sypkich jak też zapakowanych na eu-
ropalety) i bardzo wytrzymała podczas 
eksploatacji w trudnych warunkach pracy. 
Może być wyposarzona w hydraulicznie 
otwieraną bortę. 

Przyczepa PC22100 przeznaczona do 
transportu materiałów objętościowych pa-
letyzowanych dzięki odpornej na ugięcia 
ramie podwozia i wytrzymałej platformie 
ładunkowej wykonanej z gęsto żebrowa-
nego stalowego stelażu wypełnionego 
wielowarstwową, wodoodporną anty-
poślizgową sklejką. System chroniący 
ładunek to: sztywna aluminiowa ściana 
przednia, tylne i przednie słupy zabudo-
wy, przesuwne słupy boczne, rozsuwany 
dach i ściany boczne, otwierane w dół 
aluminiowe burty oraz okrywająca ca-
łość plandeka.

Firma z Narwi jako pierwsza w Polsce 
wyprodukowała przyczepę niskopod-
woziową RC2100, adresową w szcze-
gólności do rolników-przedsiębiorców. 
Przyczepa jest bardzo zwrotna i łatwa w 

obsłudze a jednocześnie umożliwia trans-
port ładunku ok. 15 ton. Zamontowana, 
hydraulicznie podnoszona i składana, 
podpora dyszla zapobiega zaczepianiu 
o nierówne podłoże podczas jazdy w 
trudnych warunkach. W opcji posiada 
wciągarkę oraz poszerzenia pozwalające 
na przewożenie ładunków pozagabary-
towych. Najazdy są podnoszone hydrau-
licznie, co znacznie ułatwia załadunek.

Po drodze z Pronarem
Pronar produkuje sprzęt nie tylko dla 

rolnictwa, ale też od lat firmy komunalne 
zaopatrują się w produkowane tu maszy-
ny i osprzęt do utrzymania w czystości 
dróg, ulic, chodników czy parkingów. 

W ofercie znajdują się: ciągniki w wersji 
komunalnej, przyczepy do zastosowań 
komunalnych, posypywarki, zamiatarki 
drogowe, pługi do odśnieżania, odśnieżar-
ki wirnikowe, ładowacze, przyczepy kon-
tenerowe i kontenery, kosiarki bijakowe.

Z szerokiej gamy tych maszyn ogromne 
znaczenie mają zamiatarki: zaczepiana 
ZMC 2.0. oraz zawieszane, Agata ZM-
1600 i Agata ZM-2000, wykorzystywane 
w zakładach komunalnych, gospodar-
stwach rolnych i leśnych do usuwania i 
zbierania zanieczyszczeń.

Praca urządzenia jest sterowana z 
kabiny operatora, przy pomocy prze-
nośnej konsoli.

Do odśnieżania wszystkich utwar-
dzonych powierzchni drogowych, w 
Pronarze produkuje się pługi odśnież-
ne KACPER 1700/2100, PUV2600/
PUV2800, PU3300, PUV 3000/3300 
przeznaczone do ciągników rolniczych. 

Elementem roboczym tych pługów są 
hydraulicznie sterowane lemiesze (pra-
wy i lewy), których odpowiednie usta-
wienie umożliwia uzyskanie czterech 
pozycji roboczych.

Pługi PU-S25H,PU-S32H, PU-S35H 
przeznaczone do pracy z dużymi pręd-
kościami do zamontowania na samocho-
dach ciężarowych lub innych pojazdach 
specjalnych wyposażonych w płytę 
komunalną DIN, jest bardzo skuteczny 
przy usuwaniu śniegu oraz błota po-
śniegowego a specjalnie wyprofilowana 
odkładnica skutecznie przemieszcza je 
na pobocze.

Odśnieżarka PRONAR OW 1.5 służy 
do pobieraniu śniegu i brył lodu, a na-
stępnie odrzucania na pobocze lub na 
przyczepę. Szerokość robocza wynosi 
1,5 m. a wydajność 5-7 m³/min. przy 
wyrzucie na odległość 5-20 m.

Funkcjonalne i proste w obsłu-
dze są pronarowskie posypywar-
ki   PS250,PS500– zawieszane 
jednotarczowe do powierzchniowego 
rozrzucania piasku, soli lub ich miesza-
niny oraz T130 – przyczepiana dwutar-
czowa o większej wydajności.

W okresie letnich prac komunalnych 
na szczególną uwagę zasługuje kosiarka 
wysięgnikowa WWP611K o hydraulicz-
nym napędzie i elektrycznym sterowaniu. 
Zasięg pracy kosiarki wynosi 6,7 m. a 
szerokość robocza to 1,05 m. Maszyna 
w sprzęgu z ciągnikiem może być wyko-
rzystana na poboczach, skarpach wznie-
sieniach oraz miejscach gdzie trudno 
dotrzeć zwykłą kosiarką. Produkowane 
głowice do kosiarki wysięgnikowej po-
zwalają na obcinanie gałęzi, odmulanie 
rowów czy mycie znaków drogowych.

W gospodarce komunalnej dużym 
zainteresowaniem cieszą się również 
produkowane w Pronarze ładowacze 
czołowe LC-2, LC-3, LC-5, ŁC-1650 
wraz z osprzętem do różnych modeli 
ciągników, kontenery KP7 KP10 oraz 
kontenery samowyładowcze KSW 1,5H/
KSW1,5M 
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Z Poettingerem w polu łatwiej 
Firma Poettinger w swojej ofercie maszyn uprawowych posiada kilka rozwiązań konstrukcyjnych 
pozwalających na wszechstronne ich wykorzystanie w procesie przygotowanie gleby i siewu .

TERRADISC – krótka brona kom-
paktowa (fot.2) oferowana w 4 szero-
kościach roboczych 3-6 m, zarówno 
w wersji zawieszanej, jak i ciągnionej 
na własnym podwoziu transportowym 
z hydraulicznym podnoszeniem. 

Terradisc doskonale sprawdza się w 
pracy po orce jak i w technologii siewu 
w warunkach uproszczonej uprawy. 
Najchętniej Teradisc używany jest do 
uprawy ścierniska. Dwa rzędy skośnie 
ustawionych talerzy tnących o średni-
cy 51 cm są przestawiane w zakresie 
5° w zależności od warunków glebo-
wych. Zoptymalizowany kąt natarcia 
15° zapewnia doskonałe zachowa-
nie się maszyny w śladzie ciągnika. 
Łożyskowanie talerzy jest przejęte z 
przemysłu maszyn budowlanych, a 
uszczelnienia labiryntowe powodują, 
że zastosowany do smarowania olej 
jest szczelnie zamknięty i łożyska nie 
wymagają codziennej konserwacji. 

Każdy krój talerzowy zamocowany 
jest do ramy w sposób pozwalający 
na indywidualne zabezpieczenie ta-
lerzy przed uszkodzeniami o części 
stałe np. kamień (fot 1). 

Wykonane ze stali sprężystej palce 
zgrzebła wyrównują podciętą i przemie-
szaną glebę oraz zapewniają lepsze 
rozłożenie i wymieszanie z ziemią resz-
tek pożniwnych. Zastosowane skrajne 
kroje talerzowe z blachami osłonowy-
mi zapobiegają powstawaniu redlin lub 
składów ziemi na granicy dwóch kolej-
nych przejazdów. Duży wybór wałów 
uprawowych pozwala na optymalne 
dobranie i zastosowanie całego zesta-
wu w różnych warunkach wilgotnoś-
ciowych, zarówno na glebach ciężkich 
jak i lekkich. Wierzchnia warstwa gleby 
jest odpowiednio zagęszczona dając 
dobre warunki do wschodów. Maszyna 
daje doskonałe efekty pracy już przy 
prędkościach 9 km/h. Po jednym lub 

dwóch przejazdach resztki pożniwne 
są rozdrobnione i równomiernie wy-
mieszane, a gleba jest dostatecznie 
uprawiona i przygotowana do dalszych 
zabiegów agrotechnicznych. Najwyż-
sza jakość materiału, spawana rama 
nośna o dużej odporności na skręca-
nie gwarantuje długą i wydajna pracę.

W nowoczesnym rolnictwie wyraźnie 
zaznaczył się trend do uprawy uprosz-
czonej. Uproszczenia dają korzyści, ale 
stwarzają również zagrożenia. Zawsze 
dobierając technologię uprawy musimy 
zadbać o zdrowie gleby i jej życie biolo-
giczne. Biorąc pod uwagę ekologiczne 
i ekonomiczne efekty, Poettinger zde-
cydował się na siew nie bezpośrednio 
w glebę lecz na zasiew w mulcz i za-
siew bezpośredni w mulcz. Do takiej 
technologii świetnie nadaje się siewnik 
TERRASEM (fot 3). 

Na Polskim rynku dostępny w wersji 
3, 4, 6 oraz 8m szerokości roboczej. 
Lada dzień w ofercie pojawi się jed-
nostka o szerokości rob. 9 m. Maszyna 
jest bardzo uniwersalna. Posiada włas-
na sekcję uprawową składającą się z 
dwurzędowej brony talerzowej, której 
głębokość pracy regulowana jest hy-
draulicznie, dzięki czemu możliwe jest 
bezstopniowe ustawienie głębokości 
oraz szybka zmiana jej podczas róż-
nych warunków pracy. Sekcja talerzy 
przednich może pracować na innej 
głębokości niż talerze tylne dając tym 

fot 1. Zabspieczenie Non-stop p. kamieniom

fot 2. Brona telarzowa Terradisc 6000K
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samym możliwość pracy w każdych 
warunkach, zarówno po orce jak i przy 
dużej ilości zalegających na polu resz-
tek pożniwnych. 

Siewnik ma charakterystyczną zwar-
ta budowę. Maszyna jest osadzona na 
podwoziu oponowym będącym jedno-
cześnie wałem Packera. Do transpor-
tu po drogach służą zewnętrzne pary 
kół. Na uwrociach ciężar maszyny jest 
utrzymywany przez wszystkie koła. Sy-
stem ten zapobiega niepożądanemu 
zagęszczeniu gleby. Każde koło jest od-
dzielnie łożyskowane, dzięki czemu na 
końcu pola łatwo zakręcamy maszyną i 
nie rzeźbimy terenu. System dozowania 
ziarna jest tak pomyślany, aby zapewnić 
największą precyzję. Dmuchawa napę-
dzana jest hydraulicznie i strumieniem 
powietrza dostarcza nasiona do urzą-
dzenia rozdzielającego materiał siewny 
na poszczególne redlice. 

Terrasem posiada duży zbiornik na ziar-
no o pojemności 3000 l z możliwościa 
dołożenia nadstawki o dodatkowej poj. 
900 l.. Szyna wysiewająca jest zamonto-
wana na siewniku przez 3-punkt. Dzięki 
temu elementy wysiewające mogą ko-
piować nierówność terenu. Bardzo istot-
nym czynnikiem przy bezorkowej uprawie 
gleby jest rodzaj redlicy. W przypadku 

Terrasema serii C najlepszym rozwią-
zaniem jest podwójna redlica talerzo-
wa. Cała belka wysiewająca względem 
ramy zawieszona jest na 3-punkcie i 
prowadzona w równoległoboku, dzięki 
czemu ziarno zawsze umieszczane jest 
na jednakowej głębokości, a po dociś-
nięciu przez gumowe rolki dociskowe 
uzyskujemy bardzo dobre warunki do 
wschodów. 

Wszystkie redlice posiadają zabez-
pieczenia przed kamieniami w postaci 
amortyzatorów gumowych, a każdy ze-
spół idealnie kopiuje kontur gleby. Odpo-
wiednio do warunków pracy i prędkości 
jazdy możemy każdą redlicę wysiewa-
jącą obciążyć dodatkowym ciężarem 
40-130 kg przez płynną zmianę ciśnie-
nia w układzie hydrauliki. Cała konstruk-
cja jest tak pomyślana, aby mogła być 
obsługiwana przez jednego człowieka, 
a wszystkie regulacje wykonywane są 
w sposób prosty, bez użycia dodatko-
wych narzędzi. 

Siewnik TERRASEM czyni proces siewu 
dużo łatwiejszym poprzez przygotowa-
nie gleby i dokładne umieszczenia ziarna 
w glebie, zapewnia również optymalne 
warunki dla wschodów ziarna. Dzięki tak 
przemyślanym rozwiązaniom możemy 
osiągnąć najlepsze wyniki gospodarcze. 

fot 3. Siewnik Terresem C6
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Sieczkarnie samobieżne New 
Holland 
Półwiecze pionierskich innowacji, które zrewolucjonizowały branżę, firma New Holland świętuje 
w wielkim stylu . Z okazji 50-lecia wprowadziła na rynek limitowaną edycję maszyn FR9000 
produkowanych w Centrum Doskonałości Maszyn w belgijskiej miejscowości Zedelgem .

Historia sieczkarni samobieżnych 
rozpoczęła się w roku 1961, kiedy 
to firma New Holland zdecydowała 
się na śmiały ruch jak na owe czasy, 
a mianowicie przekształcenie swojej 
słynnej sieczkarni czepianej do ciągnika  
w maszynę wyposażoną we włas-
ny silnik i elementy sterownicze. Po-
cząwszy od tego momentu, pionierski 
i innowacyjny rozwój, który zawsze 
charakteryzował firmę New Holland, 
jest wyrażany w nieprzerwany spo-
sób. Sieczkarnie samobieżne marki 
New Holland przyczyniły się do po-
wstania szeregu wynalazków, które 
zrewolucjonizowały branżę i umożliwia-
ją rolnikom i przedsiębiorcom rolnym 
zwiększenie produktywności, poprawę 
jakości, efektywności, bezpieczeństwa 
i komfortu pracy.

Wśród najważniejszych wynalazków, 
obecnie stosowanych w maszynach 
należących do serii FR9000 należy 
wymienić:

• System Metaloc™ wykrywający 
i wyrzucający metalowe przedmioty 
ze zbieranej paszy. System ten sta-
nowi aktywną ochronę dla maszyny 
i żywego inwentarza.

• System Adjust-O-Matic™ ostrzą-
cy noże i  automatycznie regu-
lujący odstęp pomiędzy nożem 
a elementem ostrzącym. Przekła-
da się to na lepszą jakość pasz 
 i zmniejszenie zapotrzebowania na 
moc.

• System Variflow™ automatycznie 
dostosowujący pozycję dmuchawy 
w stosunku do głowicy tnącej pod-
czas korzystania z mechanizmu zgnia-
tacza ziarna. Zoptymalizowane osiągi 
dmuchawy.

• System Power Cruise™ II dosto-
sowujący prędkość silnika i prędkość 
względem podłoża do obciążenia i plo-
nów. Pozwala on zaoszczędzić nawet 
15% paliwa podczas prac polowych 
i do 20% paliwa podczas transportu 
drogowego.

• System IntelliFill™ z kamerą 3D do 
automatycznego napełniania przycze-
py. Pozwala on uniknąć straty czasu 
lub utraty produktu, a operator może 
się lepiej skupić na zbiorze plonów. 
Zdobywca nagrody za innowację na 
wystawie EIMA 2010 i złotego medalu 
na targach Agritechnica 2009.

• Monitor z ekranem dotykowym In-
telliView™ III i dźwignia wielofunkcyjna 
CommandGrip™. Maksymalnie intui-
cyjna i prosta obsługa możliwa jest 
dzięki jednemu z najbardziej udanych 
systemów sterowania i regulacji na ryn-
ku. Teraz rozwiązanie to zastosowano 
również w nowych ciągnikach New 
Holland należących do serii T7 i T8. 

• System napędzania wałków zasila-
jących HydroLoc™ umożliwiający bły-
skawiczne dostosowanie długości cięcia 
do konkretnych potrzeb podczas pracy.

• Niezależna regulacja prędkości he-
dera zbierającego, szczególnie przy-

datna w przypadku dużych szerokości 
hederów i trudnych warunkach zbio-
rów. Prędkość hedera można regulo-
wać w niezależny sposób za pomocą 
wałków zasilających, co optymalizuje 
koszenie i zbiór paszy.

Wszystkie te wysoce innowacyjne 
i produktywne systemy zostały za-
stosowane w limitowanej edycji kom-
bajnu FR9000, wyprodukowanego 
w celu uczczenia 50-tej rocznicy po-
wstania pierwszego samojezdnego 
silosokombajnu.

Wyprodukowany w ograniczonej licz-
bie sztuk jubileuszowy model FR9000 
posiada przyciągające wzrok elemen-
ty stylizacji: kalkomanie pamiątkowe, 
chromowaną rurę wydechową, luksu-
sowy fotel i obitą skórą kierownicę. Ten 
prawdziwy „spersonalizowany” model 
przeznaczony jest dla użytkowników, 
którzy pragną posiadać maszynę sym-
bolizującą doskonałość firmy New Hol-
land w dziedzinie zbioru pasz. 
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MICHELIN MegaXBib - opona 
do największych kombajnów
W październiku Michelin wprowadza na rynek oponę do kombajnów MICHELIN MegaXBib 
w zupełnie nowym rozmiarze – 800/70R32 . Przeznaczona dla największych i najcięższych 
maszyn rolniczych opona będzie miała dopuszczalne obciążenie wynoszące 181 A8/B, czyli 
największe spośród wszystkich opon korzystających z tradycyjnych technologii . Nowa opona 
jest wyjątkowo wytrzymała dzięki metalowym opasaniom pod bieżnikiem . Inżynierowie Michelin 
zmienili także wygląd bieżnika i barku opony tak, aby chronić oponę przed uszkodzeniami 
powodowanymi jazdą po ściernisku, czyli przebiciem (łodygi kukurydzy) lub też szybszym 
zużywaniem (soja i słonecznik) . 

W czasie zbiorów priorytetem dla rol-
nika jest zebranie plonów tak szybko jak 
to możliwe. Im większe gospodarstwo 
tym ważniejsza staje się produktyw-
ność, a rolnicy korzystają z większych i 
cięższych maszyn rolniczych. W wyniku 
tego, zwiększenie nośności opony sta-
ło się podstawowym celem przy pro-
jektowaniu nowych, wysokowydajnych 
maszyn rolniczych. Dlatego Michelin 
wprowadza nowy rozmiar – 800/70R32 
– dla swoich opon MegaXBib – z ob-
ciążeniem wynoszącym 181 A8/B. 
Z powodu tych parametrów tej opony 

nie można porównać do jakiejkolwiek 
innej opony dostępnej na rynku1.

Aby zwiększyć nośność opony i jej 
wytrzymałość, Michelin zastosował 
metalowe opasania wewnątrz opony. 
Ta technologia sprawia, że opona jest 
bardziej odporna na zmęczenie mate-
riału wywołane przez ciężkie ładunki, 
co pomaga zwiększyć produktywność 
i ograniczyć koszty operacyjne. Jedno-
cześnie zmniejsza to ryzyko przesto-
ju maszyny, spowodowanego przez 
uszkodzenie lub zniszczenie opony.

Nowa opona 800/70R32 MICHELIN 
MegaXBib jest bardziej odporna na 
uszkodzenia, które może spowodować 
jazda po ściernisku. Aby rozwiązać ten 
problem inżynierowie Michelin zmienili 
bieżnik i barki opony. Opona MICHELIN 
MegaXBib stała się bardziej odporna 
na zniszczenia poprzez zmienienie kąta 
i kształtu bieżnika oraz wzmocnienie 
barków nową, unikatową strukturą. 

1 Dotyczy to wszystkich opon dostępnych obecnie na rynku z wyjątkiem nowej opo-
ny Michelin CerexBib, w której wykorzystano technologie Michelin Ultraflex.
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Znaczenie trwałych użytków 
zielonych w powierzchni 
paszowej gospodarstw 
mlecznych
Trwałe użytki zielone stanowią nieodzowny element chowu bydła mlecznego, a tym samym 
produkcji mleka . Łąki i pastwiska dostarczają pełnowartościowej paszy dla przeżuwaczy, która 
w warunkach ekstensywnego systemu chowu zwierząt w okresie letnim może być jedyną 
karmą dla zwierząt . 

Trwałe użytki zielone (TUZ), czyli łąki 
i pastwiska, zajmują w Polsce ok. 20%, 
tj. 3184,4 tys. ha. Łąki natomiast stano-
wią 77% powierzchni trwałych użytków 
zielonych. Należy zaznaczyć, że udział 
TUZ w powierzchni użytków rolnych 
wykazuje regionalne zróżnicowanie. 
Największy (ponad 25%) występuje w 4 
województwach: małopolskim, podkar-
packim, podlaskim i warmińsko-mazur-
skim, zaś najmniejszy (poniżej 15%) w 6 
województwach, tj.: dolnośląskim, opol-
skim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, 
wielkopolskim i zachodniopomorskim 
(rys. 1). W ostatnich latach powierzch-
nia łąk zwiększyła się o 8% a pastwisk 
zmniejszyła się o 8%. Wskazuje to na 
postępującą ekstensyfikację produkcji 
w rolnictwie, a szczególnie na TUZ, aż 
do zaniechania produkcji na ich części 
lub kompletnego zaniedbania. Aktualny 
poziom łąk i pastwisk w Polsce oce-
nia się na około 50% ich możliwości. 
Przyczynami tak niskiego poziomu go-
spodarowania na użytkach zielonych 
był ogólny regres rolnictwa, jaki wy-
stąpił w latach 90-tych, a zwłaszcza 
malejące zapotrzebowanie na pasze 
dla przeżuwaczy na skutek spadku 
pogłowia bydła i owiec oraz słaby sto-
pień zmechanizowania prac łąkarskich 

a także brak na rynku nasion wielu ga-
tunków traw. 

W aktualnej sytuacji gospodarczej 
Polski rozwój produkcji zwierzęcej, 
zwłaszcza bydła, w znacznej mierze 
jest uzależniony od produkcji tanich, 
dobrych jakościowo własnych pasz 
gospodarskich. Źródłem najtańszych 
pasz, bogatych w białko i składniki mine-
ralne jest pastwisko. Dlatego też użytki 
zielone powinny stanowić podstawową 
bazę w produkcji pasz. Szacuje się, że 
pasze pozyskane z użytków zielonych 
są około dwukrotnie tańsze od pasz 
zbożowych i są pełnowartościowy-
mi paszami w żywieniu przeżuwaczy. 
Wynika to stąd, że na ich wyproduko-
wanie, zużywa się najmniej robocizny, 
a także wszelkiego rodzaju środków 
energetycznych. Szczególnie niskimi 
nakładami produkcyjnymi odznaczają 
się pasze pastwiskowe, przy których 
odpadają koszty związane ze zbiorem 
i konserwacją uzyskanej masy roślinnej. 
Poza aspektem niskich kosztów zaletą 
jest ich prostota. W warunkach racjo-
nalnego wypasu, zwierzęta pobierają 
zielonkę o największej wartości biolo-
gicznej. Jest ona wówczas zasobna 
w białko, enzymy, lecytynę i związki 
mineralne. Stosunek suchej masy do 

jednostek energetycznych w zielonce 
pastwiskowej jest bardzo korzystny, 
a zawartość białka często większa niż 
potrzeby pokarmowe, nawet w warun-
kach dużej produkcji.

Wysoka wartość pokarmowa, straw-
ność, smakowitość i zawartość witamin 
sprawiają, że pasze łąkowo-pastwi-
skowe są w żywieniu zwierząt gospo-
darskich, a szczególnie przeżuwaczy, 
najlepszymi paszami objętościowymi. 

Zasadnicze różnice w przebiegu pro-
cesów produkcji na gruntach ornych 
i na użytkach zielonych sprowadzają 
się do następujących zagadnień:

1. czas trwania produkcji – na grun-
tach ornych z reguły cykl jedno-
roczny, od zasiewu do zbioru, 
a na użytkach zielonych ruń może 
produkować dziesiątki lat,

2. długości okresu wegetacji i czę-
stotliwości przeprowadzania 
zbioru,

3. nawożenia – na UZ możliwość 
podziału na małe dawki pod 
kolejne odrosty runi, znacznie 
lepszy stopień wykorzystania 
nawozów, małe straty z odpły-
wającymi wodami,

4. wysokości nakładów pracy ludz-
kiej i potrzeb energetycznych 
w sile pociągowej oraz ich roz-
kładu w ciągu roku.

Trwałe użytki zielone w powierzchni 
paszowej kraju stanowią 77,4%, a jej 
dopełnieniem są polowe uprawy pa-
stewne użytkowane na pasze, które 
zajmują 8,0% powierzchni zasiewów 
na gruntach ornych. 

W gospodarstwach rolnych trwałe 
użytki zielone zalicza się do podstawo-
wej powierzchni paszowej. Takie zasze-
regowanie wynika przede wszystkim 

Jolanta Bojarszczuk I U N i G – P I B Puławy
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z braku możliwości innego zagospoda-
rowania. Stąd też poprawna organiza-
cja gospodarstw wynika z ich udziału 
w strukturze użytków rolnych. Wraz ze 
wzrostem powierzchni łąk i pastwisk 
w gospodarstwie, grunty orne zaczynają 
pełnić funkcję produkcji pasz uzupeł-
niających paszę podstawową pocho-
dzącą z trwałych użytków zielonych. 
Zmienia się jednocześnie struktura za-
siewów, w kierunku zwiększania w niej 
areału zbóż oraz kukurydzy, przezna-
czanej w głównej mierze na kiszonkę. 

W ostatnich latach w Instytucie Upra-
wy Nawożenia i Gleboznawstwa – 
Państwowym Instytucie Badawczym 
w Puławach prowadzono badania na 
temat struktury i efektywności wyko-
rzystania powierzchni paszowej w wy-
branych gospodarstwach mlecznych 
w trzech rejonach woj. lubelskiego. 
Przeprowadzona analiza wykazała, 
iż warunki siedliskowe i organizacyj-
no-ekonomiczne wpływały na wiel-
kość i strukturę powierzchni paszowej, 
a największy wpływ wywierały jakość 
i przydatność rolnicza gleb oraz udział 
trwałych użytków zielonych. Ten ostat-

ni czynnik warunkował z kolei obszar 
i udział naturalnej powierzchni paszo-
wej. We wszystkich badanych go-
spodarstwach w strukturze użytków 
rolnych znaczącą pozycję zajmowały 
trwałe użytki zielone (od 14,3 do 45%), 
a ich udział był ujemnie skorelowany 
z jakością gleb (r = -0,51). Udział nato-
miast naturalnej powierzchni paszowej 
w strukturze podstawowej powierzch-
ni paszowej (w zależności od rejonu, 
w którym zlokalizowane były gospo-
darstwa) stanowił od 21,9 do 42,3%. 

Uwzględniając nadal niską, lecz ros-
nącą wydajność mleczną krów w Pol-
sce, duże możliwości produkcyjne krów 
tkwią w produkcji dobrej jakości pasz 
objętościowych, racjonalnej gospodar-
ce pastwiskowej oraz wykorzystaniu 
użytków przemiennych. Bardzo duże 
możliwości tkwią w upowszechnianiu 
racjonalnych metod konserwacji zie-
lonek, głównie w produkcji dobrych 
kiszonek. Uważa się, że podstawą pro-
dukcji pasz objętościowych dla bydła 
jest i będzie podstawowa powierzch-
nia paszowa (kukurydza jako pasza 
energetyczna i motylkowate z trawami 

w uprawie polowej oraz trwałe użyt-
ki zielone). Trwałe użytki zielone są 
ważnym i względnie stałym elemen-
tem organizacji gospodarki paszowej. 
Skarmiając pasze objętościowe dobrej 
jakości (zielonka pastwiskowa) można 
uzyskać dzienną produkcję mleka od 
krowy na poziomie 15-18 kg. Rozwijają-
ce się od kilkunastu lat gospodarstwa 
typu farmerskiego opierają się przede 
wszystkim na produkcji pasz własnych, 
szczególnie objętościowych. Z badań 
wynika, że w coraz większym stopniu 
wykorzystywane są użytki zielone, (pro-
dukcja siana, przygotowanie kiszonek). 
Konsekwencją tego jest zwiększenie 
procentowego udziału użytków zielo-
nych w gospodarstwach, zależnie od 
potrzeb, rozłogu pól i łąk, a także trady-
cji żywienia zwierząt latem i zimą. Istot-
nym elementem określonego modelu 
żywienia krów mlecznych, warunkują-
cym intensywną i opłacalną produkcję, 
są dobre pasze objętościowe, a naj-
lepszym i jednocześnie najtańszym 
źródłem takich pasz są trwałe użytki 
zielone, a ich uzupełnieniem trawy i ro-
śliny motylkowate na gruntach ornych.
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Powrócić do najstarszych 
źródeł zdrowia 
 Według najnowszych badań genetycznych, owce były pierwszymi zwierzętami udomowionymi 
przez człowieka – pierwszy etap tego procesu nastąpił 11 tys . lat temu .

Owce grubowełniste pospolite hodo-
wano w naszym regionie Europy już w 
XIII i XIV wieku. Mięso młodych jagniąt 
i owiec spożywane jest we wszystkich 
kulturach naszego globu. Jest akcepto-
wane lub zalecane w kanonach głów-
nych religii świata. Kiedyś należało do 
tradycyjnych potraw kuchni polskiej. 
Zniknęło z naszego menu, choć polska 
jagnięcina od lat cieszy się opinią jed-
nej z najlepszych na rynkach europej-
skich. Wzrost świadomości znaczenia 
zdrowej żywności w diecie, sprzyja dziś 
powrotom do tradycji kulinarnych. Spe-
cjaliści z zakresu żywienia, wspólnie z 
Funduszem Promocji Mięsa Owczego 
i Agencją Rynku Rolnego, starają się 
przywrócić tej tradycji mięso owcze 
– źródło zdrowia i niepowtarzalnych 
wrażeń smakowych.

O wartościach odżywczych mięsa, 
osiągnięciach i perspektywach pol-
skiego owczarstwa mówi profesor dr 
hab. Roman Niżnikowski - kierownik 
Zakładu Hodowli Owiec i Kóz Kate-
dry Szczegółowej Hodowli Zwierząt 
Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, 
przewodniczący Komisji Zarządzającej 
Funduszem Mięsa Owczego.

Krótko o najnowszej 
historii polskich owiec

Pierwsze księgi zarodowe rasy Mery-
nos z 1919 roku, znajdują się w Ośrodku 
Hodowli Zarodowej „Garzyn” w Wielko-
polsce, w którym hodowla owiec jest 
prowadzona do dziś. Merynos Polski 

rozprzestrzenił się z Prus na teren ca-
łego kraju, aż po Białoruś. W wielu 
regionach kraju rozwijały się hodowle 
ras o różnym przeznaczeniu - wełni-
stym, mięsnym lub wełnisto-mięsnym. 
Decydowały możliwości adaptacyjne 
danej rasy do warunków środowiska. 
W okresie międzywojennym wykorzy-
stywano wełnę owczą do produkcji 
umundurowania dla służb państwo-
wych, co wpłynęło na wzrost pogłowia 
zwierząt. W dobie kryzysu lat 1929-33 
pogłowie nieco spadło, osiągając naj-
niższy poziom tego okresu - ponad 2,5 
mln owiec, by w 1938 roku wzrosnąć 
do poziomu ok. 3,5 mln sztuk. We-
dług spisu z 1946 roku, w nowych 
granicach Polski pozostało 727 tys. 
owiec. Okres powojenny związany jest 
z rozwojem przemysłu tekstylnego i 
wzrostem zapotrzebowania na krajo-
wą wełnę. Pogłowie rosło, a najwyż-
szy poziom zanotowano w roku 1986, 
kiedy 900 sztuk brakowało do liczby 5 
mln owiec. Po roku 1970 postawiliśmy 
na eksport, również owiec i by można 
go było zwiększyć, propaganda pań-
stwowa wmawiała Polakom, że nie lubią 
mięsa baraniego, ani jagnięcego. Ho-
dowców eksportowych motywowano 
talonami na maszyny i inne dobra. We 
wspomnianym roku 1986, hodowlany 
boom zatrzymało 200 tys. jagniąt, któ-
rych nie udało się sprzedać za grani-
cę. Rynek krajowy baraniny nie istniał 
- Polacy dali się przekonać władzy, że 
mięso owcze jest niedobre. Wobec 

nasycenia rynku eksportowego, po-
głowie owiec w kraju zaczęło spadać. 
Na początku okresu transformacji go-
spodarczej, proces ten przyspieszyło 
wycofanie dotacji do antyimportowej 
produkcji wełny. Hodowlę ukierunko-
wano na eksport jagniąt rzeźnych, ale 
wielu hodowców, przyzwyczajonych 
do pewnych dochodów, zlikwidowało 
stada. Dziś Polski Związek Owczarski 
ocenia pogłowie zwierząt na ok. 230 
tys. owiec… niewiele. Tradycje ho-
dowlane pozostawiły ślad w postaci 
dobrych ras. Nadal utrzymują się ce-
chy zwierząt, rozwijane wcześniej w 
hodowlach o użytkowości wełnistej. 
W okresie prosperity średnia produk-
cja wełny osiągała 3,6 kg od sztuki. 
Dziś utrzymuje się na poziomie 3,2 kg, 
choć rynek wełny nie jest już rynkiem 
rozwojowym, a cecha ta przestała być 
najważniejszą. Hodowcy polscy z lat 
50-tych byli jednak ludźmi przewidu-
jącymi i obok ras wełnistych, rozwijali 
również hodowlę owiec o kombino-
wanym kierunku użytkowym, wełni-
sto-mięsnym. To sprawiło, że polska 

Andrzej S. Kamiński

FARMA

prof. dr hab. Roman Niżnikowski



nr 1/2 styczeń / luty 2011

49w w w . r a p o r t r o l n y . p l

jagnięcina jest dobra. W okresie naj-
większego eksportu, na rynkach za-
chodnich była oceniana jako jedna z 
najlepszych w Europie.

W Europie jagnięcina jest popularna
Bardzo duże ilości mięsa jagnięcego 

spożywają mieszkańcy krajów śród-
ziemnomorskich, alpejskich; jest ono 
popularne w Wielkiej Brytanii, Niem-
czech, Słowacji, na Węgrzech. Po-
tentatami owczarskimi w Europie są: 
Rumunia – 4-5 mln i Bułgaria – 2-3 mln 
sztuk owiec. W latach rozkwitu hodowli 
owiec w Polsce, gdy posiadaliśmy ich 
ok. 5 mln sztuk, Bułgarzy hodowali ich 
17 mln. Poza mięsem wykorzystywali 
mleko owcze do produkcji przetworów. 

Z nowych rynków mięsa owczego w 
UE korzystają dziś Włosi, którzy kie-
dyś kupowali dużo jagniąt w Polsce. 
Bardzo dynamicznie rozwija hodowlę 
Słowenia, wykorzystując tereny górskie 
i łącząc owczarstwo z agroturystyką. 
Zaledwie milionowa Łotwa posiada 
stado 70 tys. owiec. Węgrzy hodują 
ich ok. miliona.

Wielu zagranicznych znawców kuch-

ni narodowych i ludzi związanych z 
problematyką żywieniową uważa, że 
Polacy z niezrozumiałą konsekwencją, 
gustują wyłącznie w mięsie wieprzo-
wym i wołowym. Jest zatem szansa na 
powodzenie działań przywracających 
tradycyjną polską jagnięcinę krajowej 
gastronomii. Jeśli nie my, będą ją jedli 
smakosze z innych państw, docenia-
jący jej walory zdrowotne i smakowe. 
Mięso owcze i jagnięce wymaga spe-
cjalnej obróbki, dobrze znanej trady-
cyjnej kuchni polskiej. Nie jest ona tak 
prosta, jak w przypadku wołowiny, czy 
wieprzowiny, ale dobrze przyrządzona 
jagnięcina, to prawdziwy rarytas. Taką 
właśnie częstowali przedstawiciele gru-
py doradczej Funduszu Promocji Mię-
sa Owczego, podczas tegorocznych 
targów „Polagra Food” budząc wielkie 
zainteresowanie zwiedzających, a jag-
nięcina cieszyła się największym po-
wodzeniem pośród innych mięsnych 
propozycji. O jagnięcinę i możliwość 
jej zakupu, pyta wielu chętnych w Pol-
sce… niestety brak szerokiej informa-
cji, gdzie ją zdobyć. Jagnięta żywe z 

hodowli przeznaczane są na eksport, 
a restauratorzy, nie mogąc zdobyć jag-
nięciny w kraju, sprowadzają jagnięcinę 
z Nowej Zelandii, oczywiście po wyż-
szych cenach. Z niektórych opracowań 
naukowych wynika, że importujemy 
60% tego, co w przeliczeniu na mięso, 
eksportujemy. Może jednak rozsądniej 
byłoby rozwijać hodowlę owiec w kraju 
– rozważa prof. Niżnikowski.

Tradycja przetwarzania mleka owcze-
go w Polsce utrzymała się głównie na 
Podhalu, gdzie popularne są: oscypek, 
bunc, bryndza i żętyca. Jest to region 
o największej i znaczącej koncentracji 
hodowli owiec. Dominuje tu rasa gór-
ska. Wielkopolska i Kujawy stanowią 
drugi region hodowlany, z przewagą 
rasy Merynos, lepiej nadającej się na 
tereny uprawne. Zaniknęła rozwinięta 
kiedyś hodowla na Pomorzu oraz War-
mii i Mazurach. Terenami, na których 
występują owce są województwa: pod-
laskie, lubelskie i podkarpackie. Pojawia-
ją się nowe gospodarstwa hodowlane 
w różnych częściach kraju, np. na Ma-
zowszu - w okolicach Dobrego Miasta 
nad Pilicą, gospodarz łączy hodowlę 
owiec (ok. 400 matek) z gospodarką 
stawową, wykorzystując tereny objęte 
programem Natura 2000.

Polska jagnięcina jest dobra i zdrowa 
Przez wiele lat hodowla owiec była 

produkcją niszową. Zwierzęta dosto-
sowywały się do warunków natural-
nych, również żywieniowych. Hodowla 
ekstensywna wiązała się z naturalnym 
wypasem, a mięso owiec żywionych 
tym sposobem, bez nadmiaru pasz i 
dodatków, jest znacznie zdrowsze i 
bardziej wartościowe. Badania polskiej 
jagnięciny wykazały najkorzystniejszy 
profil kwasów tłuszczowych w niej za-
wartych spośród innych mięs, w tym 
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kwasów wielonienasyconych. Stanowi 
najbogatsze źródło kwasu linolowego 
(CLA). Mięso jagnięce jest lekkostraw-
ne, reguluje przemianę materii, norma-
lizuje metabolizm glukozy, w dużym 
stopniu pokrywa zapotrzebowanie 
na niektóre witaminy. Zbliżone wyniki 
można uzyskiwać, jedynie prowadząc 
intensywne dożywianie trzody lub bydła 
specjalnymi dodatkami modyfikującymi 
w paszach. W latach 90. austriackie 
ministerstwo zdrowia zalecało zmianę 
dodatku mięsnego, stosowanego w 
diecie niemowląt, z tradycyjnie używa-
nej cielęciny na jagnięcinę. Jej walory 
odżywcze uznane zostały za korzyst-
niejsze. Ważnym elementem, wykorzy-
stywanym w propagowaniu zdrowego 
żywienia w wielu krajach są własno-
ści przeciwnowotworowe jagnięciny. 
Do tak działających czynników należy 
kwas orotowy – związek purynowy, po-
wstający w procesie syntezy kwasów 
nukleinowych. W mięsie owiec kwas 
orotowy występuje w koncentracji po-
nad 30 krotnie wyższej, niż w mięsie 
trzody, bydła, czy drobiu. Z gruczołów 
dokrewnych owiec uzyskanych na li-
niach ubojowych pobierano wyciągi, 
stosowane jako środki lecznicze, ła-
godzące przebieg niektórych proce-
sów nowotworowych. Osiągnięciem 
polskich naukowców z Uniwersytetu 
Wrocławskiego i Instytutu Immunologii 
Terapii Doświadczalnej PAN we Wroc-
ławiu jest wyodrębnienie z siary owiec 
kolostryniny, kompleksu białkowego, 
który m.in. wykazuje działanie hamu-
jące chorobę Alzheimera. Mała liczba 
owiec w Polsce uniemożliwiła przemy-
słowe pozyskiwanie siary do dalszych 
prac, a polski patent, jak wiele innych 
„wywędrował” do firm zagranicznych. 

O walorach zdrowotnych mięsa ow-

czego można mówić naukowo i konkret-
nie. Trudniej natomiast opisać walory 
smakowe baraniny i jagnięciny. Trady-
cyjna obróbka kulinarna, szczególnie 
jagnięciny, pozwala uzyskać smak, ja-
kiego nie wydobędziemy z innych mięs 
– zapewnia prof. Niżnikowski. Wyko-
rzystują to producenci owiec z krajów 
basenu Morza Śródziemnego. Grecy 
zjadają rocznie 9 kg mięsa owczego na 
mieszkańca, Hiszpanie ok. 6 kg, Fran-
cuzi – ok. 5 kg, Włosi – ok. 2 kg lekkiej 
jagnięciny. Pierwszymi konsumentami 
jagnięciny w Europie są… Islandczycy, 
spożywający ponad 20 kg. Zaraz na 
nimi lokują się mieszkańcy Grenlandii – 
ok. 10 kg; praprzodkowie owiec – owce 
górskie i stepowe – potrafią przetrwać 
zimy, nawet w himalajskich śniegach.

Godny podkreślenia jest wpływ owiec 
na środowisko naturalne. Idące ławą 
owce, wraz z trawą wygryzają pędy 
roślinności krzewiastej i drzewiastej, 
co sprzyja utrzymaniu kultury terenów 
wypasowych.

Stworzeniami wybitnie inteligentny-
mi, wesołymi i towarzyskimi są kozy, w 
Polsce hodowane głównie dla mleka. 
Stada restytuowano w na początku lat 
80-tych, m.in. uruchamiając import ras 
uszlachetniających pogłowie. Posiada-
my populację kóz, która lokuje nas na 
8-9 pozycji w Europie - ok. 160 tys. 
sztuk. W roku 1965 kozę – jako symp-
tom biedy - wykreślono z listy zwierząt 
hodowlanych, choć najwięcej hodo-
wano ich w województwie opolskim i 
tam przetrwały one okres ideologicz-
nego wykluczenia. Powróciły do łask 
w roku 1983 - wówczas opracowano 
instrukcje oceny użytkowości i orga-
nizacji ksiąg hodowlanych. Kiedy w 
końcu lat 70-tych pojawiły się proble-
my ze skazą białkową u dzieci, jedna 

koza – symbol biedy - kosztowała tyle, 
ile dwie krowy mleczne a litr mleka ko-
ziego, dziesięciokrotnie przewyższał 
ceną, litr mleka krowiego.

Zróżnicowane odżywianie wymaga 
rozwoju hodowli kóz, głównie z prze-
znaczeniem na mleko, chociaż mięso 
kozie posiada bardzo wiele walorów 
zdrowotnych – wysoki poziom białka, 
niską kaloryczność, niski, porównywalny 
z mięsem drobiowym, poziom tłuszczu, 
korzystny skład kwasów tłuszczowych. 
Przetwory z mleka koziego są niezwy-
kle popularne w Niemczech, a mleko 
kozie jest naturalną alternatywą dla 
osób, nie tolerujących mleka krowiego.

W Polsce problemami hodowli owiec 
zajmuje się Polski Związek Owczarski. 
Firmy prowadzące obrót mięsem sku-
pują baraninę na eksport, ale stanowi 
ona nikły procent ich działalności. W 
kraju istnieje jedna rzeźnia, wyspe-
cjalizowana w uboju owiec – Spółka 
Połonina w Lesku, którą oddano do-
kładnie wówczas, gdy pogłowie owiec 
na Podkarpaciu znacznie się zmniej-
szyło. Przywrócenie mięsa owczego 
i jagnięcego tradycji kuchni polskiej i 
popularyzacja jego specjalnych zalet 
jest przedmiotem działań Funduszu 
Promocji Mięsa Owczego, którym ad-
ministruje Agencja Rynku Rolnego.

FARMA
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Ekologiczna agroturystyka
Połączenie gospodarstwa rolnego z usługami turystycznymi nie musi skończyć się na przaśnej 
chałupce i ryczącej krowie . Polska agroturystyka zmienia swoje oblicze, co zachęca coraz 
większe rzesze turystów do wyboru właśnie takiego sposobu wypoczynku . Nowoczesne 
ośrodki dają radość swoim klientom i godny dochód właścicielom . Bo agroturystyka to coraz 
bardziej opłacalny biznes .

 Klienci, oprócz kontaktu z naturą, 
poszukują przede wszystkim wypo-
czynku o odpowiednim standardzie. 
Natura, prostota, a teraz także eko-
logia – to aspekty dobrze postrzega-
ne przez agroturystów. Eko-siedlisko 
może okazać się nawet tańszym roz-

wiązaniem, w porównaniu z budową 
standardowej oferty wypoczynku na 
łonie natury.

Eko-centrum relaksu
Tworzenie od podstaw ekologicznej 

agroturystyki potrafi być sporym zasko-
czeniem dla tych, którzy są przywią-

zani do tradycyjnych metod budowy. 
Standardowe cegły i murarską zapra-
wę w tym przypadku można zastąpić 
materiałem równie trwałym, a przy oka-
zji tańszym. Glina i słoma, bo o nich 
mowa, w Polsce dopiero zdobywają 
popularność jako surowiec budowla-
ny. Połączenie naturalnych surowców 
powoduje, że zimą nieruchomość do-
skonale utrzymuje ciepło we wnętrzu, a 
latem mieszkańcy nie cierpią z powo-
du upałów. Z tego też względu kosz-
ty ogrzewania są bardzo niskie. Ceny 
tych materiałów również przekładają 
się na niski koszt budowy. Przy projek-
cie parterowego domku, powierzchni 
ok.120 mkw.  na same cegły wydamy 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. Drewno, 
słoma, glina i wióry do pokrycia dachu 
na taki sam domek kosztowałyby w 
granicach 11 tys. zł.

W przypadku posiadania gotowej 
nieruchomości, przy pomocy eko-
logicznych rozwiązań także można 
wygenerować pewne oszczędności. 
Zamontowanie rekuperatora, kolekto-
ra do podgrzewania wody, czy baterii 
słonecznych znacznie obniża rachun-
ki za prąd. Wymiana standardowych 
żarówek na świetlówki kompaktowe 
to spora oszczędność, gdyż użytko-
wanie świetlówki przez 5 tys. godzin 
(208 dni świecenia non-stop!) to koszt 
ok. 90 zł. a przy użytkowaniu w takim 
samym czasie zwykłej żarówki wyda-
my ok. 260 zł. 

Komfortowe warunki 
wsparcia rolników

Kreacja nowej oferty agroturystycz-
nej, lub jej przebudowa pozwala wnio-
skować o wsparcie finansowe projektu. 
Podmiotem, który kojarzy się z takimi 
dopłatami, jest Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. Co roku 
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organizowane są nabory wniosków w 
ramach „Programu Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013”, finansowa-
nego przez Unię Europejską. O dopłaty 
mogą starać się mieszkańcy terenów 
wiejskich, planujący przebudowę lub 
remont budynków mieszkalnych i nie-
mieszkalnych w celu przystosowania 
ich do pobytu turystów. Co więcej, 
pieniądze można przeznaczyć także 
na sprzęt, z którego będą korzystać 
goście, jak rowery, kajaki, łódki. Mak-
symalna kwota, o jaką może się ubie-
gać jedna osoba to 50 proc. kosztów 
projektu, nie więcej niż 100 tys. zł. a 
fundusze przekazywane są na zasa-
dzie refundacji – początkowo trzeba 
samemu zainwestować, by po zakoń-
czonym procesie realizacji odzyskać 
część środków. Szczegółowe informa-
cje można znaleźć na stronach ARiMR.

 
Oferty dla ekologicznych

Niestety program unijnych dopłat kie-
rowany jest wyłącznie do rolników i ich 

rodzin. Jeśli nie posiada się ubezpie-
czenia w KRUS, można poszukać ofert 
komercyjnych, wspierających choćby 
częściowe działania w ramach inwesty-
cji. Nieco mniejszy zwrot, ale istotny z 
punktu widzenia budowy, można uzy-
skać z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w związku z zakupem i instalacją ko-
lektorów słonecznych. 

Gdy pieniądze potrzebne są już na 
początku przedsięwzięcia, zamiast 
o refundacji, można pomyśleć o kre-
dycie. Obecnie na rynku znajdziemy 
specjalne oferty na ekologiczne in-
westycje. Ekohipoteki dostępne są 
w BPH i BOŚ Banku. O ile pierwszy 
obniża jedynie prowizję kredytu, drugi 
po spełnieniu wymogów formalnych, 
obniża swoje oprocentowanie nawet 
do 1 p.p. Warunkiem tak niskiej mar-
ży jest zastosowanie w finansowanej 
nieruchomości Odnawialnych Źródeł 
Energii, czyli rekuperatorów, kolekto-
rów, czy baterii słonecznych. Cenną 

informacją jest fakt, że przy pomocy 
tego produktu można nie tylko finan-
sować budowę od podstaw, ale też 
remontować, przebudowywać, czy 
nawet spłacić kredyt zaciągnięty w in-
nym banku na wcześniej zrealizowaną 
eko-inwestycję.

Na brzegu jeziora otoczonego lasem 
człowiek chce zapomnieć o codzien-
nej bieganinie i nudnych obowiązkach 
biurowych. Ale w tym samym otocze-
niu człowiek nie może zapominać o 
pieniądzach, bo dobrze przemyślany 
biznes plan własnej agroturystyki to 
czysty zysk. 

SPRYTNY PODJAZD – nie 
tylko na zimę

Podjazd dla samochodu to miejsce, 
którym zwykle rzadko się zachwyca-
my. Jego jakość doceniamy dopiero 
wówczas, gdy aura niekoniecznie nam 
sprzyja. W takich momentach dobrze 
zaprojektowany i wykonany z odpo-
wiednich materiałów podjazd jest na 
wagę złota. 

Bezfazowa kostka Akropol z firmy 
Libet o gładkiej nawierzchnia spraw-
dza się idealnie w użytkowaniu. Jest 
bezpieczna dla obcasów i zabaw ma-

łych dzieci. Zimą nie sprawia trudności 
przy odśnieżaniu. Dzięki pomysłowe-
mu rozwiązaniu i ułożeniu specjalnych 
„zębów”, pozwala także na bezpieczny 
wyjazd z garażu w trudnych zimowych 
warunkach. 

FARMA
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 Duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii powoduje, że inwestorzy coraz częściej 
i chętniej interesują się budową biogazowni rolniczych . Duża opłacalność produkcji tego 
biopaliwa, a także spore dotacje i dofinansowania pochodzące z programów rozwoju rolnictwa 
oraz obszarów wiejskich sprawiają, że coraz więcej biogazowni rolniczych pojawia się na mapie 
Polski . O poszczególnych procedurach związanych z aspektami prawnymi, finansowymi oraz 
technologicznymi realizacji projektów budowy biogazowni opowiada Rajmund Reichel, Dyrektor 
Działu Zbiorników w firmie Wolf System Sp . z o .o .

Biogazownie rolnicze są zakładami 
przyjaznymi dla środowiska. Podczas 
produkcji biogazu, metan oraz sub-
stancje zapachowe nie są emitowane 
do atmosfery, gdyż zbiorniki są szczel-
nie nakryte specjalnymi plandekami 
- zbiornikami Biogazu. „Ten system 
świetnie sprawdził się w Bawarii i w 
innych Landach Niemiec, ale także i w 
Austrii, gdzie mniejsi rolnicy zrzesze-
ni w spółdzielniach zagospodarowują 
odpady biologiczne z chlewni, obór i 
kurników, ale też i z produkcji roślin-
nej. Teraz nadchodzi pora, by także 
polscy rolnicy zrzeszali się w grupy 

budujące tego typu zakłady” – wyjaś-
nia Rajmund Reichel.

Na początek formalności
Pierwsze kroki, które należy podjąć 

przed budową biogazowni to zgro-
madzenie dokumentów pokazujących 
słuszność decyzji o budowie, a także 
rentowność tego typu zakładu. Biznes-
plan zdecydowanie ułatwi decyzję or-
ganom wydającym wszelkiego rodzaju 
pozwolenia na rozpoczęcie budowy. 
Przede wszystkim są to zezwolenia 
na włączenie do sieci energetycznej, 
do sieci wodociągowej oraz do sieci 

kanalizacyjnej budynków technicznych. 
Wymagane jest także pozwolenie na 
zjazd z drogi publicznej na działkę, jak 
również pozwolenie wodno – prawne 
dla wód opadowych i roztopowych. 
„Firma Wolf System współpracuje z 
firmami zewnętrznymi w zakresie przy-
gotowania pełnej dokumentacji pod 
zezwolenie na budowę biogazowni, 
a kolejne etapy budowlane są realizo-
wane zgodnie z wymogami formalno 
- prawnymi przez specjalnie wyszko-
lone grupy montażowe z naszej firmy”. 

Warto także zaznaczyć, że w przy-
padku finansowania z kredytu banko-
wego trzeba także otrzymać promesę 
bankową. Jednak finansowanie budowy 
nie musi być pokryte w pełni przez in-
westora. Budując biogazownię rolniczą 
można zwrócić się do odpowiednich 
instytucji z wnioskiem o pozyskanie 
unijnych środków. Należy wymienić 
przede wszystkim Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Program Ope-
racyjny Innowacyjna Gospodarka czy 
Fundusz LIFE +, promujący wsparcie 
unijne dla projektów ochrony środowi-
ska. Warto w tym miejscu wspomnieć 
o regionalnych funduszach ochrony 
środowiska, jak i Narodowym Fundu-
szu Ochrony Środowiska. Co ciekawe, 
dotacje z funduszy unijnych mogą po-
kryć nawet do 50% kosztów inwestycji. 

Wykonanie zbiorników 
żelbetowych i budowa instalacji
Główną częścią biogazowni rolniczej 

są żelbetowe zbiorniki fermentacyjne i 
pofermentacyjne. Opatentowane i wy-
produkowane przez firmę Wolf System 
specjalne szalunki metalowe są pod-
stawą wielkiego sukcesu zbiorników 
tego producenta. „Szalunki skonstru-
owane są tak, by zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz zbiornika, można je 

Budowa biogazowni rolniczej 
z firmą Wolf System
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było montować bez kotew ściennych 
i elementów dystansowych. System 
ten gwarantuje najwyższej jakości po-
ziom szczelności” – tłumaczy Rajmund 
Reichel.

 Dodatkowo perfekcyjnie przygoto-
wany system usztywniający gwarantuje 
dokładne i idealnie okrągłe formy. Tak 
przygotowane szalunki pozwalają na 
betonowanie płyty fundamentowej, a 
także betonowanie i zagęszczanie ścian 
za pomocą wibratorów wgłębnych o 
wysokiej częstotliwości. Zaciąganie i 
zagęszczanie wibratorem powierzch-

niowym pozwala uzyskać powierzchnie 
płaskie i pochyłe. W przypadku budowy 
podlegającej szczególnym wymaganiom 
powierzchniowym, firma Wolf System 
zapewnia pokrycie folią z tworzywa 
sztucznego lub powłoką epoxydową 
bądź bitumiczną. Warto podkreślić, że 
firma ta oferuje różne grubości ścian, a 
także modułowe średnice zbiorników 
żelbetowych, co pozwala konstruować 
biogazownie zgodnie z zapotrzebowa-
niem inwestorów. 

Rozruch biogazowni i 
oczekiwanie na czysty zysk 

Po zakończeniu budowy zbiorników 
oraz kompletnej instalacji technolo-
gicznej rozpoczyna się rozruch tech-
nologiczny zakładu. Nie jest to proste 
zadanie, gdyż prawidłowa produkcja 
gazu zaczyna się dopiero po upływie 
około 2-3 miesięcy funkcjonowania za-
kładu. Jest to związane z dostarcze-
niem substratów do produkcji biogazu, 
prawidłowym rozruchem poszcze-
gólnych elementów instalacji, a także 
„dostrojeniem” urządzeń pracujących 
w biogazowni. Warto zaznaczyć, że 

widoczne efekty uruchomienia bioga-
zowni nie są odczuwalne tuż po roz-
ruchu. Na efekty, a przede wszystkim 
na oszczędności związane z produk-
cją prądu z odpadów pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego, trzeba po-
czekać niekiedy nawet kilka miesięcy. 
Biogazownie rolnicze w Polsce wciąż 
są innowacyjnymi źródłami energii od-
nawialnej. Jednak coraz większa liczba 
inwestorów decyduje się na budowę 
tego typu zakładów. Nie wystarczy 
jednak deklarowana chęć budowy ze 
strony Inwestora, jak również ze stro-
ny rządowej (Kierunki rozwoju bioga-
zowni Rolniczych w Polsce do 2020) 
kiedy brakuje nam podstawowych de-
finicji i regulacji prawno-administracyj-
nych takich jak: co to jest biogaz, co 
to jest biogazownia rolnicza, odległości 
obiektów technologicznych od siebie, 
a zwłaszcza wpisu produkcji biogazu 
do Polskiej Klasyfikacji Działalności. 
Proekologiczna produkcja biogazu z 
odchodów zwierzęcych, biomasy ro-
ślinnej lub organicznych odpadów bar-
dzo popularna na zachodzie Europy, 
jak również na Dalekim Wschodzie, 
podbije w końcu i krajowy rynek. Pra-
ce związane z budową zakładów na 
Śląsku, Dolnym Śląsku czy w Wielko-
polsce są już bardzo zaawansowane 
i już latem tego roku następne bioga-
zownie będą produkować ekologicz-
ny gaz i prąd z odnawialnych źródeł. 

Kolejne biogazownie, mimo trudno-
ści administracyjnych i finansowych 
są i będą oddawane do użytku, gdyż 
nie brakuje w naszym kraju wytrwa-
łych „zapaleńców”. Zachodzi tylko jed-
no pytanie: dlaczego mimo deklaracji 
wsparcia z różnych stron tak trudno 
przejść nam do konkretów i słowa za-
mienić w czyn?

FARMA
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Wegetacja na emeryturze z 
KRUS-u
Konsekwencją płacenia przez rolników niskich składek do KRUS jest to, że ich emerytury są 
o połowę niższe od tych wypłacanych z ZUS i aż 4-krotnie niższe od emerytur górniczych . Z 
obliczeń Expandera wynika, że aby zapewnić sobie spokojną starość 30-letni rolnik wraz z 
małżonką powinni odkładać ok . 12% swoich dochodów .

Ubezpieczeni w ZUS-ie często za-
zdroszczą rolnikom niskich składek 
emerytalnych. Nie można jednak 
zapomnieć o tym, że konsekwencją 
uczestnictwa w rolniczym systemie 
emerytalnym są znacznie mniejsze 
świadczenia. Według KRUS w II 
kwartale 2010 r. przeciętna eme-
rytura rolników wyniosła zaledwie 
845,29 zł (brutto). Tymczasem ta 
wypłacana z ZUS jest ponad dwu-
krotnie wyższa - wg. GUS wynosi 
1766,10 zł. Co ciekawe emerytu-
ra górnicza jest prawie 4-krotnie 
wyższa (3364,31zł brutto). Expan-
der zwraca uwagę na to, że aby 
zapewnić sobie godne życie na 
emeryturze mieszkańcy wsi mu-
szą oszczędzać znacznie więcej 
niż pracujący w miastach.

Dzięki niskim składkom powin-
no być im łatwiej oszczędzać niż 
np. drobnym przedsiębiorcom. Z 
danych KRUS-u wynika, że 98% 
polskich rolników posiada gospo-
darstwo, którego powierzchnia 
kwalifikuje go do najniższego pro-
gu składek. W takim przypadku 
rolnik płaci 107 zł miesięcznie na 
ubezpieczenie społeczne, z czego 
71 zł to ubezpieczenie emerytal-
no-rentowe. Tymczasem drobny 
przedsiębiorca płaci pięciokrotnie 
większe składki emerytalne, czyli 
368 zł miesięcznie. 

Z drugiej jednak strony nie można 
pominąć faktu, że ok. 80% rolników 
płacących składki do KRUS posia-
da gospodarstwo o powierzchni 
nie przekraczającej 10 hektarów. 
Ich dochody mogą być na tyle nie-
wielkie, że na oszczędzanie może 
nie wystarczyć. Według GUS prze-
ciętny dochód z 1 ha przelicze-
niowego w 2009r. wynosił 159 zł 
miesięcznie. W przypadku 10 ha 
dochód wynosi 1590 zł. 

Na szczęście na polskiej wsi za-
chodzą korzystne zmiany. Licz-
ba małych gospodarstw spada, a 
rośnie tych większych. Od końca 
2003 r. liczba gospodarstw o area-
le wyższym niż 50 ha wzrosła aż o 
65% (z 12,2 tys. do 20,3 tys.). Roś-
nie liczba rolników, którzy uzyskują 
godne dochody. Problem polega 
jednak na tym, że jeśli nie zadbają 
oni o swoją przyszłość, to przejście 
na emeryturę będzie oznaczało 
znaczący spadek poziomu życia.

Załóżmy, że rolnik posiada go-
spodarstwo o powierzchni 50 ha. 
Uwzględniając dochód z hektara 
podawany przez GUS możemy 
wyliczyć, że osoba ta zarabia ok. 
7950 zł miesięcznie. W praktyce 
jest to zapewne więcej ze względu 
na to, że w większych gospodar-
stwach działa efekt skali – kosz-
ty stałe rozkładają się na większy 

areał. Należy jednak założyć, że na 
dochody pracowali oboje małżon-
kowie. Tymczasem przechodząc 
na emeryturę otrzymają oni dwa 
świadczenia w kwocie łącznej ok. 
1700 zł miesięcznie (2 x 850 zł). 
Stopa zastąpienia, czyli stosunek 
emerytury (w tym przypadku sumy 
emerytur małżeństwa) do ostatnie-
go wynagrodzenia wynosi ok. 15-
21% (w zależności od tego ile tak 
naprawdę wynoszą obecne docho-
dy). Tymczasem kobiety pracujące 
na etacie przeciętnie mogą liczyć na 
stopę zastąpienia wynoszącą ok. 
45%, a mężczyźni ok. 65%. 

Problem niskiej emerytury mogłaby 
rozwiązać sprzedaż gospodarstwa. 
To jednak zwykle nie wchodzi w ra-
chubę, bo ziemia jest przepisywa-
na na dzieci. Co w takim razie ma 
zrobić rolnik posiadający dobrze 
funkcjonujące gospodarstwo, aby 
godnie żyć na emeryturze? Jedy-
ne racjonalne rozwiązanie to re-
gularne oszczędzanie. Z obliczeń 
Expandera wynika, że jeśli rolnik 
z naszego przykładu ma 30 lat to, 
aby utrzymać swój poziom życia na 
emeryturze, powinien razem z żoną 
odkładać, co miesiąc przynajmniej 
12% dochodu aż do 65 roku życia. 
Dzięki zgromadzonemu w tej spo-
sób kapitałowi przez 15 lat będzie 
mógł wypłacać sobie, co miesiąc 
kwotę, która zrekompensuje mu róż-
nicę między ostatnim dochodem a 
emeryturą. Jeśli oszczędzanie roz-
pocznie później, to kwota, jaką na-
leży odkładać będzie oczywiście 
większa. 

Jarosław Sadowski 
Niezależny Doradca Finansowy 

analityk firmy Expander
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