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Wybitnie zasłużony dla 
rozwoju polskiej gospodarki

Nagroda Indywidualna przy-
znana w ramach XIX edycji Na-
grody Gospodarczej Prezydenta 
RP. To niezwykle prestiżowe 
wyróżnienie zostało oficjalnie 
wręczone podczas II części Kon-
gresu 590 w Rzeszowie.

Ideą prezydenckiej nagrody 
jest uhonorowanie wysiłku 
przedsiębiorstw, które przyczy-
niają się do rozwoju gospodarki 
narodowej, przestrzegają za-
sad odpowiedzialnego biznesu, 
promują pozytywny wizeru-
nek Polski oraz stanowią wzór 
funkcjonowania dla innych. 
Nagrody wręczono w pięciu ka-
tegoriach głównych oraz dwóch 
kategoriach specjalnych.

Otrzymana przez prezesa 
Martyniuka Nagroda Indywi-
dualna jest przyznawana wy-
łącznie osobie wyróżniającej 
się wybitnymi zasługami dla 
rozwoju polskiej gospodarki. 
W swoim wystąpieniu podczas 
gali prezydent nawiązywał do 
czerwcowej wizyty w firmie 
i podobnie jak wówczas nie 
szczędził ciepłych słów pod 
adresem Pronaru.

- Panie prezesie, byłem, wi-
działem, gratuluję i ogrom-
nie dziękuję - mówił Andrzej 
Duda. - Pronar to wspaniały 
przykład, że nawet na terenie 
trudnym, gdzie przez całe lata 
nie było nawet dobrej drogi eks-
presowej, można było dzięki 
pracy osobistej, pomysłowości 
i pracowitości mieszkających 
tam ludzi rozwinąć wspaniałą 
działalność, która wyznacza 
dziś jedną z najpotężniejszych 
firm w Polsce. Znanej i rozpo-
znawalnej praktycznie rzecz 
biorąc na całym świecie (....) 
Wierzę w to, że Pronar nadal 
będzie się dynamicznie rozwijał 
i cieszę się ogromnie, że mamy 
w Polsce firmę z tak wielkim 
potencjałem.

Prezydencka wizyta u najwięk-
szego w kraju producenta ma-
szyn rolniczych, komunalnych 

i recyklingowych nastąpiła 
wkrótce po otwarciu Centrum 
Wystawowego Pronaru w Siemia-
tyczach. Jest to największa stała 
ekspozycja fabryczna w Europie, 
gdzie na ponad 10 ha placu wy-
stawowego oraz dwóch halach 
można zapoznać się z kompletna 
ofertą firmy, a także stosowanym 
technologiom. Będąca kolejnym 
krokiem milowym w rozwoju 
firmy inwestycja jest w założe-
niu alternatywą dla targów za-
granicznych, na których Pronar 
dotąd intensywnie promował 
swoje produkty.

- W czasie rozmów z panem 
prezesem usłyszałem, że w pew-
nym momencie zrezygnował 
z promowania firmy i swoich 
produktów na targach na całym 
świecie, gdzie były ogromne 
koszty – wspominał prezydent 
Duda. – Zdecydował się na zbu-
dowanie własnego lotniska i za-
kup samolotów i dzięki temu, 
gdy ma poważnego klienta jest 
w stanie przywieźć go do siebie 
aby zobaczył jak produkujemy 
i obejrzał nasze fabryki. I to 
jest proszę państwa światowe 
podejście. Spojrzenie kogoś, kto 
w rozwoju swojej firmy widzi 
wielki rozmach. Jeszcze raz gra-
tuluję i życzę, aby firma nadal 
rozwijała się tak dynamicznie.

Kierowana przez Sergiusza 
Martyniuka spółka Pronar zaj-
muje pozycję lidera na rynku 
produkcji maszyn rolniczych, 
komunalnych i recyklingo-
wych w Polsce. Dynamicznie 
rozwijająca się firma, oparta 
w 100 proc. o polski kapitał, 
posiada osiem swoich zakładów 
produkcyjnych na terenie woj. 
podlaskiego. Swoje produkty 
eksportuje do ponad 80 kra-
jów świata.

Spółka została założona 
w 1988 roku w niewielkiej pod-
laskiej miejscowości Narew. Od 
tego czasu niewielka firma roz-
winęła się w wielkie przedsię-
biorstwo, zatrudniające prawie 

3 tys. pracowników. Spółka po-
siada 8 nowoczesnych fabryk, 
w których powstaje codziennie 
4 tys. części z blisko 600 ton 
stali. Od początku istnienia fir-
my jej właściciele mieli pomysł 
na biznes. Zależało im przede 
wszystkim na wdrożeniu róż-
norodnych profili działalności. 
Dlatego dziś Pronar jest lide-
rem w produkcji i sprzedaży 
maszyn i urządzeń dla rolnic-
twa, usług komunalnych oraz 
branży transportowej, z ponad 
40 proc. udziałem w polskim 
rynku przyczep rolniczych. Poza 
gotowymi maszynami, firma 
wytwarza też komponenty na 
czele z kołami tarczowymi, 
w których produkcji zajmuje 
obecnie pozycję globalnego 
wicelidera, a na liście ich od-
biorców znajdują się czołowe 
światowe koncerny z branży 
maszyn rolniczych i budow-
lanych. Prócz kół i felg firma 
wytwarza również elemen-
ty pneumatyki i hydrauliki, 
tworzywa sztuczne oraz osie 
i układy jezdne.

Źródło: Pronar Sp. z o.o.
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Prezes Pronaru Sergiusz Martyniuk uhonorowany Nagrodą Indywidualną 
przez Prezydenta RP.

Wesołych Świąt
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Współpraca Bayer i Microsoft
Doświadczenie firmy Bayer 

w rolnictwie i jej czołowa plat-
forma cyfryzacji rolnictwa w po-
łączeniu z platformą Azure firmy 
Microsoft tworzy podwaliny pod 
nowe rozwiązania cyfrowe mają-
ce zapewnić postęp w rolnictwie 
i branżach okołorolniczych.

Firma Bayer ogłosiła zawiąza-
nie partnerstwa strategicznego 
z Microsoft w celu stworzenia 
opartego na chmurze obliczenio-
wej zestawu narzędzi i rozwiązań 
z dziedziny danetyki (ang. data 
science) do zastosowań w rolnic-
twie i branżach okołorolniczych. 
Wniesie to nowe możliwości pod-
stawowe i w zakresie infrastruk-
tury – by przyspieszyć innowacje, 
radykalnie zwiększyć sprawność 
wszystkich łańcuchów dostaw 
i wspomagać ich całościowe 
zrównoważenie.

Współcześnie rolnictwo i sek-
tor agrobiznesu wykorzystują 
szeroki zakres narzędzi cyfro-
wych i wiedzy płynącej z da-
nych za pośrednictwem platform 
takich jak Climate FieldView™ 
firmy Bayer – wykorzystywa-
nych współcześnie na ponad 

70 milionach hektarów gruntów 
uprawnych w ponad 20 krajach. 
Niemniej wciąż pozostaje dużo 
do zrobienia w zakresie optyma-
lizacji całego łańcucha wartości 
wytwarzania żywności, pasz, 
paliw i błonnika i zużywania 
przezeń cennych zasobów natu-
ralnych niezbędnych do zasilania 
naszej planety, jednocześnie za-
pewniając zwiększanie wysiłków 
na rzecz zwalczania zmian kli-
matu. Zgodnie z umową Bayer 
będzie pracować z Microsoft 
nad wspólnym opracowaniem 
rozwiązań do obsługi mających 
krytyczne znaczenie scenariuszy 
branżowych, takich jak poprawa 
działalności rolniczej, zrówno-
ważenia zapatrzenia, produk-
cji i łańcucha dostaw, a także 
monitorowanie i mierzenie ESG 
(czynników środowiskowych, 
odpowiedzialności społecznej 
i ładu korporacyjnego).

W tym celu firmy opracują 
rozwojową architekturę pod cy-
frowe rozwiązania dla rolnictwa 
z wykorzystaniem możliwości 
stwarzanych przez danetykę. Te 
nowe rozwiązania i możliwości 

będą udostępniane firmom – po-
czynając od startupów do global-
nych korporacji – działającym 
w rolnictwie i branżach około-
rolniczych do wykorzystywania 
w ich własnych ofertach. Firma 
Bayer zmigruje też swoje pod-
stawowe cyfrowe rozwiązania 
rolnicze na nową infrastrukturę 
udostępniającą jej rozwiązania 
jej klientom. Partnerstwo jest 
kontynuacją wieloletnich związ-
ków pomiędzy firmami Bayer 
i Microsoft – obydwie wspólnie 
zobowiązują się dbać o poufność 
danych, cyberbezpieczeństwo 
i zaufanie klientów.

– To partnerstwo narodziło 
się wyjątkowym momencie, gdy 
wzrost innowacji jest ogromnie 
potrzebny w łańcuchu warto-
ści sektora produkcji żywności 
i błonnika – stwierdził Liam 
Condon, członek zarządu Bayer 
AG i prezes Bayer Crop Science. 
– Podczas gdy walczymy z ogól-
noświatową pandemią, kruchymi 
łańcuchami dostaw i postępującą 
katastrofą klimatyczną, utrzyma-
nie stanu obecnego nie wystar-
czy. Potrzebujemy współpracy, 

wspólnej wizji i działań. Z tych 
powodów firmy Bayer i Microsoft 
rozpoczynają działania mające 
zaowocować pozytywnymi skut-
kami, zarówno poprzez współ-
pracę między nami, jak i dzięki 
oferowaniu przez nas gotowej 
infrastruktury i możliwości 
cyfrowych innym firmom, by 
mogły zajmować się ogromnymi 
wyzwaniami, przed którymi stoi 
społeczeństwo.

– W pracach prowadzonych 
przez sektor rolny i przed-
siębiorców oraz organizacje 
technologiczne nad rozwojem 
bezpieczeństwa i zrównoważenia 
łańcucha wartości, na którym 
opiera się działalność rolników, 
potrzebna jest współpraca – po-
wiedział Jeremy Williams, szef 
The Climate Corporation i Bayer 
Digital Farming Solutions. – Bay-
er jest pionierem innowacji cy-
frowych w rolnictwie. Microsoft 
wytycza standardy zaufanych 
ogólnoświatowych rozwiązań 
chmurowych. Działając jako 
jeden zespół możemy wprowa-
dzać innowacje i wdrażać to, co 
jest potrzebne do zapewniania 

żywności, pasz, błonnika i paliw 
zasilających naszą planetę.

– Jak każda branża, sektor rol-
no–spożywczy przechodzi gwał-
towną transformację cyfrową, 
poczynając od autonomicznych 
traktorów do cyfrowego doradz-
twa z wykorzystaniem sztucznej 
inteligencji i skalowalnego rol-
nictwa precyzyjnego – stwierdził 
Ravi Krishnaswamy, wiceprezes 
korporacyjny ds. Azure Global 
Industry w Microsoft. – Cieszy 
nas współpraca z firmą Bayer 
nad przyspieszaniem transforma-
cji i uwalnianiem jeszcze więk-
szych innowacji w rolnictwie, 
poprzez łączenie opartych na 
danych analiz z ekspercką wiedzą 
firmy Bayer na temat rolnictwa 

i możliwościami platformy Mi-
crosoft Azure.

Ta partnerska współpraca jest 
znaczącym strategicznym kro-
kiem ku osiąganiu ambitnego celu 
firmy Bayer, jakim jest oparcie do 
2030 roku w 100 procentach na 
rozwiązaniach cyfrowych sprze-
daży realizowanej przez dział 
Crop Science i skrócenie czasu, 
w jakim będzie opracowywać dla 
klientów cyfrowe rozwiązania 
zorientowane na wyniki. Bayer 
dąży do wytyczenia nowej normy 
dla branży w zakresie cyfrowych 
innowacji napędzanych danymi.

Źródło: Biuro prasowe 
Bayer, Aleksandra Stasiak
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Optymalizowanie i rozwój cyfrowych możliwości.

Nagroda AgroBioTop
Dr hab. Miłosz Ruszkowski 

z Instytutu Chemii Bioorga-
nicznej Polskiej Akademii 
Nauk w Poznaniu został lau-
reatem prestiżowej nagro-
dy naukowej AgroBioTop, 
przyznawanej przez Komitet 
Biotechnologii Polskiej Aka-
demii Nauk. Honoruje ona 
młodych uczonych, których 
uznane dokonania z zakresu 
biotechnologii przyczyniły się 
do rozwoju nauk rolniczych 
i wnoszą̨ wybitny wkład 
w rozwój rolnictwa.

Laureat jest Kierownikiem 
Zakładu Biologii Strukturalnej 
Eukariotów w

Instytucie Chemii Bioor-
ganicznej PAN w Poznaniu. 
Kapituła nagrody AgroBioTop 
uhonorowała go za badania 
w zakresie biologii struktu-
ralnej roślin.

- Biologia strukturalna roślin 
jest dziedziną o ogromnym, 
choć jeszcze niewykorzy-
stanym potencjale. Poziom 
poznania molekularnych 
mechanizmów w komórkach 

roślinnych wciąż jest znacz-
nie niższy niż u ssaków czy 
bakterii. Poznanie mechani-
zmów molekularnych oznacza 
ogromne możliwości projek-
towania środków biologicznie 
czynnych. W efekcie możliwe 
będzie tworzenie odmian ro-
ślin uprawnych o zwiększonej 
odporności oraz takich, które 
pozwolą przywrócić użytecz-
ność ziem zanieczyszczonych 
metalami ciężkimi – mówi dr 
hab. Miłosz Ruszkowski - Dal-
sze badania dają szansę jeszcze 
silniej wdrożyć ideę zrówno-
ważonego rolnictwa i przeło-
żyć się m.in. na wyższą jakość 
produkowanej żywności oraz 
możliwość zagospodarowania 
nieużytków.

Kapituła doceniła donio-
słość osiągnięcia dr. hab. 
Miłosza Ruszkowskiego, 
podkreślając potencjał inno-
wacyjny oraz znaczenie dla 
rolnictwa zrównoważonego.

- Jury nagrodziło dr. hab. 
Miłosza Ruszkowskiego za 
wybitne osiągnięcie naukowe 

w zakresie biologii struktural-
nej, tj. za stworzenie podstaw 
do projektowania substan-
cji biologicznie czynnych. 
Mogą być one wykorzystane 
w ochronie roślin, jak również 
do uzyskiwania odporności 
na stresy, takie jak susza, za-
nieczyszczenia gleb czy zaso-
lenie – co wpisuje się w ideę 
rolnictwa zrównoważonego 
– mówi prof. dr hab. Tomasz 
Twardowski, przewodniczący 
kapituły nagrody AgroBioTop.

Dr hab. Miłosz Ruszkowski 
zawsze fascynował się zagad-
nieniami, którymi dziś zajmuje 
się naukowo:

- Frapuje mnie poznawanie 
jak „cząsteczki życia” ewo-
luowały by pełnić tak niesa-
mowite i często zaskakujące 
funkcje. Na co dzień odkry-
wam pasjonujący nanoświat 
białek, rozwikłując sekrety 
obiektów, które - choć są bilion 
razy mniejsze od ziarnka pia-
sku - czynią życie możliwym 
– mówi laureat nagrody Agro-
BioTop – Ogromną satysfakcję 

przynosi mi możliwość wyko-
rzystania swojej wiedzy i do-
świadczenia w projektowaniu 
związków, które specyficznie 
oddziałują z białkami, regu-
lując ich aktywność. Gdy wy-
nik spełnia oczekiwania – moja 
satysfakcja jest jeszcze więk-
sza, a gdy wynik jest różny od 
spodziewanego – ciekawi mnie 
dlaczego tak się dzieje.

Nagroda AgroBioTop, obok 
prestiżu, ma wymiar finansowy: 
5 000 euro. Jej fundatorem jest 
firma Bayer.

– Gratuluję dr. hab. Miłoszo-
wi Ruszkowskiemu otrzymania 
nagrody AgroBioTop – mówi 
Antoine Bernet, szef działu 
Crop Science w Bayer dla Pol-
ski, Krajów Bałtyckich, Czech 
i Słowacji – Praca naukowa Lau-
reata, prowadzona w obszarze 
biologii strukturalnej roślin, 
ma wielki potencjał również 
w zakresie rolnictwa zrówno-
ważonego. Zarazem dokonania 
dr. hab. Miłosza Ruszkowskiego 
dowodzą, że współczesna nauka 
to ogromny sprzymierzeniec 

rolnictwa wobec 
wyzwań klima-
tycznych coraz 
p o w s z e c h n i e j 
doświadczanych 
na całym globie, 
jak choćby susze. 
Dlatego Laureatowi 
należą się podzię-
kowania od nas 
wszystkich.

Podziękować dr. 
hab. Miłoszowi 
Ruszkowskiemu, 
jak również innym 
naukowcom za ich 
wkład do popra-
wy życia, można 
będzie już wkrót-
ce w ramach akcji 
#ThankYouScience. 
Firma Bayer, wzorem roku ubie-
głego, zaprosi wszystkich chęt-
nych do dzielenia się w mediach 
społecznościowych podzięko-
waniami dla naukowców wraz 
z przykładami dowodzącymi 
w jaki sposób nauka zmie-
nia codzienne życie każdego 
z nas. To forma wyrażenia 

wdzięczności ludziom nauki 
za ich pasję odkrywania nie-
znanego, dociekliwość, wiarę 
w ludzkie możliwości i pełne 
odwagi wizje, prowadzące do 
przełomowych odkryć.

Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nagroda dla naukowców za wybitny wkład w rozwój rolnictwa

prof.T.Twardowski wręcza nagrodę Agro-
BioTop dr.hab.M.Ruszkowskiemu
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Partnerstwo Grupy Azoty 
i Microsoft

Grupa Azoty i Microsoft 
podpisały porozumienie na 
rzecz wykorzystania chmury 
m.in. w zakresie rolnictwa 
precyzyjnego, inkubowania 
inicjatyw technologicznych, 
zmieniających sektor produk-
cji oraz rozwoju kompetencji 
pracowników Grupy.

Dzięki możliwościom chmu-
ry obliczeniowej Microsoft, 
Grupa Azoty będzie w stanie 
minimalizować wpływ swojej 
działalności na środowisko. 
Ponadto – otwarty we współ-
pracy z Microsoft Technology 
Center - inkubator technologii, 
zajmie się prototypowaniem 
rozwiązań na rzecz jeszcze 
szybszej ewolucji całego sek-
tora nawozowo-chemicznego 
w Polsce i Europie.

Fundamentem współpracy 
jest podejście do transformacji 
cyfrowej w dwóch wymiarach 
– ludzkim oraz technologicz-
nym. Potencjał i możliwości, 
które przynosi model chmury 
i rozwijane w oparciu o niego 
technologie pozwolą między 
innymi, na wdrażanie innowa-
cji, takich jak rolnictwo precy-
zyjne w oparciu o satelity, czy 
dokładna analiza wszystkich 
procesów w przedsiębiorstwie. 
Wdrożone w ten sposób roz-
wiązania będą drogowskazem 
do działań dla całego sektora.

Sztuczna inteligencja to krok 
w kierunku większej efektyw-
ności i ograniczenia kosztów 
operacyjnych prowadzonej 
działalności. Nie wyobrażamy 
sobie podnoszenia konkuren-
cyjności bez innowacyjnych 
rozwiązań, wykorzystujących 
sztuczną inteligencję. Syste-
my rolnictwa precyzyjnego, 
dzięki którym rolnicy mogą 
zaplanować odpowiednią 
strategię nawożenia upraw, 
to jeden z wymiernych efek-
tów wdrażania innowacyjnych 
technologii w Grupie Azoty. Je-
stem przekonany, że podpisane 
porozumienie otworzy przed 

nami kolejne możliwości i ryn-
ki w zakresie wykorzystania 
nowych technologii – mówi 
Tomasz Hinc, Prezes Zarządu 
Grupy Azoty S.A.

Optymalne wykorzysta-
nie technologii wymaga od-
powiednich kompetencji, 
zwłaszcza w branżach tak 
specjalistycznych, jak produk-
cja i sektor chemiczny. Z tego 
powodu jednym z kluczowych 
elementów podpisanego poro-
zumienia o współpracy jest 
projekt wzmocnienia kultu-
ry innowacyjności w Grupie 
Azoty, wsparty wdrożeniem 
odpowiednich narzędzi i se-
rii szkoleń dla specjalistów 
IT w przedsiębiorstwie, przy-
kładowo z zakresu Microsoft 
365. Zespół IT Grupy Azoty 
dołączy również do Enterprise 
Skills Initiative, programu Mi-
crosoft kształcącego ekspertów 
o najwyższych kompetencjach 
chmurowych.

Cyfrowa transformacja za-
czyna się od ludzi. Technolo-
gia idzie z nią tak naprawdę 
w parze. Aby myśleć o rozwoju 
gospodarki cyfrowej w Pol-
sce musimy mieć pewność, 
że pracownicy mają dostęp 
do odpowiednich technolo-
gii i są wyposażeni w wiedzę 
oraz mapę pomagającą się po-
ruszać po tym świecie. To dla 
nas bardzo ważny moment, 
kiedy do grona innnowato-
rów Polskiej Doliny Cyfrowej 
dołącza przedsiębiorstwo o ta-
kiej skali i obecności na ryn-
kach, które od lat wyznacza 
kierunki działań i rozwoju 
dla tego sektora na poziomie 
europejskim – mówi Michała 
Gołębiweski, członek zarządu 
Microsoft w Polsce.

Inkubator dla startupów, 
czyli projekty które odmie-
nią branżę

W ramach podpisanego po-
rozumienia, Grupa Azoty przy 
wsparciu Microsoft i eksper-
tów firmy z ramienia Microsoft 

Technology Center urucho-
mi inkubator dla startupów 
– inicjatyw technologicznych 
we wczesnej fazie rozwoju, 
skupionych wokół branży 
chemicznej. Ponadto, dzięki 
wykorzystaniu Alei Innowacji 
i Microsoft Technology Cen-
ter, zespoły obu firm wspólnie 
z młodymi przedsiębiorcami 
będą w stanie prowadzić sesje 
strategiczne i prototypować 
nowe rozwiązania w silnie 
innowacyjnym środowisku, 
a także wspólnie rozwijać 
kompetencje z wykorzystanie 
chmury obliczeniowej.

Działania nastawione na 
osiągniecie celów klimatycz-
nych to obecnie jedno z naj-
większych wyzwań, jakie stoi 
przed przemysłem.  Grupa 
Azoty konsekwentnie reali-
zuje projekty zgodne z polityką 
klimatyczną Unii Europejskiej. 
Są to m.in. działania z obszaru 
precyzyjnego rolnictwa, wpi-
sujące się w główny cel Komisji 
Europejskiej w obszarze agro, 
czyli poprawę efektywności 
nawożenia. W tym celu Grupa 
wdraża systemy pozwalające 
na identyfikację niedobo-
ru składników odżywczych 
w glebie, a w konsekwencji 
umożliwiające optymalny 
dobór nawozów pod aktual-
ne potrzeby upraw.

Jedną z płaszczyzn współ-
pracy pomiędzy Microsoft 
i Grupą Azoty będzie również 
rozwój technik obrazowania 
satelitarnego wykorzystywane-
go w rolnictwie precyzyjnym 
w oparciu o chmurę obliczenio-
wą. Przełomowe rozwiązania 
z zakresu bezinwazyjnej ana-
lityki gleb przy wykorzystaniu 
danych pochodzących z sate-
lity, ukierunkowane będą na 
wsparcie Klientów Grupy Azoty 
w kompleksowej optymalizacji 
zarządzania uprawami rolnymi.

Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

R E K L A M A

CLAAS na targach 
Agritechnica 2022

Planowanie targów Agri-
technica, które z powodu 
pandemii zostały przesunięte 
z listopada 2021 r. na początek 
2022 r. (27.02–5.03.2022 r.), 
idzie pełną parą – także w fir-
mie CLAAS. „Agritechnica 
to dla nas niezwykle ważny 
punkt komunikacji z klientami 
i dealerami” – podsumowuje 
Jan-Hendrik Mohr z zarządu 
CLAAS. „Nie ma wątpliwości, 
że obecna sytuacja polityczna 
wymaga inwestowania w nowe 
technologie i podejmowania 
rozważnych decyzji bizneso-
wych w wielu dziedzinach”. 
Również w rolnictwie, które 
w dużej mierze kształtowane 
jest przez przedsiębiorstwa 
rodzinne, liczy się człowiek. 
Mohr jest o tym przekonany: 
„Pandemia jest z nami już od 
ponad półtora roku i wiele 
osób chętnie spotka się ponow-
nie osobiście, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę wysoki wskaźnik 
szczepień w grupach wieko-
wych, które z reguły uczest-
niczą w targach”.

Według organizatora, 
Niemieckiego Towarzystwa 

Rolniczego (DLG), komplek-
sowa koncepcja higieny oraz 
spersonalizowane bilety wstępu 
umożliwią przeprowadzenie 
bezpiecznych targów. Zgodnie 
z najnowszą sondą DLG goto-
wość do odwiedzenia targów 
Agritechnica przez rolników 
i przedsiębiorstwa usług rolni-
czych pozostaje bardzo wysoka.

Firma CLAAS otwiera nowe 
możliwości poprzez umiesz-
czenie swojego stoiska w pa-
wilonach P32–P35 w centrum 
terenów targowych EXPO. 
„Położenie stoiska w hali 
13, bezpośrednio przy wej-
ściu West 1, już na poprzed-
nich targach było niezwykle 
korzystne” – wyjaśnia David 
Schiefer, odpowiedzialny za 
targi Agritechnica w firmie 
CLAAS. „Jednak dzięki no-
wemu usytuowaniu w pawi-
lonach EXPO i na otaczającej 
je otwartej przestrzeni mamy 
możliwość przeprojektowania 
koncepcji stoiska i zaprezen-
towania marki CLAAS oraz 
naszych maszyn i cyfrowych 
produktów w nowej for-
mie. Bardziej przestronna, 

umiejętnie podzielona i więk-
sza powierzchnia stoiska po-
zwala nam lepiej dopasować się 
do wymagań koncepcji higieny 
związanej z pandemią koro-
nawirusa oraz wdrożyć nowe 
pomysły i strategie prezentacji 
produktów i tematów. W ten 
sposób umożliwimy odwiedza-
jącym nasze stoisko zdobycie 
zupełnie nowych doświadczeń 
podczas wizyty na targach”.

W czterech pawilonach i na 
graniczących z nimi terenach 
zewnętrznych firma CLAAS 
pod hasłem „Hard work. 
Smartly done” skoncentruje 
się na różnych istotnych ob-
szarach tematycznych – m.in. 
na zaprezentowanej w sierp-
niu serii kombajnów TRION 
oraz nowych inteligentnych 
rozwiązaniach systemowych 
i cyfrowych. Więcej szczegó-
łowych informacji dotyczą-
cych nowego stoiska CLAAS 
na targach Agritechnica zo-
stanie ogłoszonych na kilka 
tygodni przed rozpoczęciem 
wydarzenia.

Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Stoisko zostanie przeniesione z hali 13 do 
pawilonów EXPO.
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FIRMOWE HITY 
ROKU 2022

Już od czternastu lat w grudniowym wydaniu Raportu Rolnego prezentowane są 
produkty ubiegające się o miano FIRMOWEGO HITU ROKU.

W tym roku przedstawiamy, wytypowane przez firmy, produkty zasługujące  
na miano FIRMOWY HIT ROKU 2022 w kategorii

Najlepsze Produkty Rolnicze.

Firma DRAMIŃSKI S.A. 
z Olsztyna wprowadziła kolejne, 
po wykrywaczu rui dla krów 
i klaczy, urządzenie nowej ge-
neracji dedykowane hodowcom 
krów mlecznych. Tym razem jest 
to Wykrywacz Mastitis DRA-
MIŃSKI MD4x4Q2. Mastitis 
Subclinica czyli podkliniczny 
stan zapalenia gruczołu mle-
kowego to choroba wywołana 
przez bakterie, m.in.: gronkow-
ce złociste, paciorkowce bez-
mleczności oraz Escherichia 
coli. Występuje najczęściej 
u wysokowydajnych krów ale 
także u owiec i kóz. Symptomy 
choroby nie są widoczne gołym 
okiem, przez co infekcja może 
rozwijać się bardzo długo (na-
wet kilka miesięcy). W takich 
przypadkach rzadko dochodzi 
do samowyleczenia zwierząt. 
Forma podkliniczna, czyli 
bez widocznych symptomów 
takich jak: ból, zaczerwienie-
nie, opuchnięcie czy twardość 
wymienia, występuje nawet do 
30 razy częściej niż forma kli-
niczna dająca opisane wcześniej 

objawy, powodując spadek wy-
dajności i jakości mleka, co 
w konsekwencji przekłada się na 
obniżenie rentowności produk-
cji i straty finansowe. Zapale-
niu towarzyszy wzrost ilości soli 
w mleku, co powoduje zmianę 
jego oporności. Pomiar metoda-
mi opornościowymi można bar-
dzo łatwo wykonać za pomocą 
aparatu Wykrywacza Mastitis 
DRAMIŃSKI MD4X4Q2. Me-
todę tę uważa się obecnie za 
najskuteczniejszą, a samo prze-
prowadzenie badania nie jest 
skomplikowane. Najnowsza 
generacja aparatu wprowadza 
dodatkowo możliwość badania 
próbek z czterech (krowy) bądź 
dwóch (owce, kozy) strzyków. 
Wyposażona jest ponadto m.in. 
w możliwość zapisywania wy-
ników w pamięci aparatu czy 
analizowania postępów leczenia 
w intuicyjnej aplikacji na kom-
puter. Urządzenie firmy DRA-
MIŃSKI zostało zaprojektowane 
z myślą o skutecznym, łatwym 
i wygodnym monitorowaniu 
stanu zdrowotnego wymion 
oraz o uniknięciu i zminima-
lizowaniu strat finansowych 
związanych z produkcją mleka. 

Wykrywacz Mastitis Dramiń-
ski MD4X4Q2:
• Umożliwi wykrycie podkli-

nicznego (bezobjawowego) 
stanu zapalnego wymienia

• Opiera się na spraw-
dzonej 100% metodzie 
opornościowej

• Ułatwi dbanie o kondycję 
zdrowotną stada

• Poprawi wyniki ekonomiczne 
hodowli

• Pomoże zarządzać wynika-
mi badań

• Przyspieszy podjęcie decyzji 
o skutecznym leczeniu (bez 
antybiotyków) i skróci okres 
karencji

• Nie wymaga stosowania 
żadnych odczynników 
chemicznych

Wykrywacz Mastitis DRAMIŃSKI MD4x4Q2  
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Kukurydza odmiana IDA MGT, FAO 230.

Precyzyjny siew gwarancją 
dobrego plonu.

Zalecana obsada na stano-
wiskach słabszych, o mniejszej 
ilości opadów 70 tys. roślin/ha, 
stanowiska zasobne do 80 tys. 
roślin/ha.
• Mieszaniec trójliniowy
• Typ ziarna - flint-dent
• Przeznaczenie - ziarno, 

kiszonka
Bardzo dobry wigor i wy-

soka tolerancja na chłody 
wiosenne. Szybki rozwój, wy-
sokie plony ziarna o niskiej 
wilgotności, do 14 ton ziarna 
suchego.

Plon zbieranej masy z prze-
znaczeniem na wysokoenerge-
tyczną kiszonkę do 70 t/ha.

Rośliny stabilne, dobrze 
rozwinięte, liść szeroki, kol-
ba typu flex, bardzo dobrze 
oddaje wodę.

Dobrze znosi zmienności 
glebowe, posiada wysoką 
tolerancję na okresowe bra-
ki wody.

Odmiana osiągała w latach 
2020, 2021 bardzo dobre efek-
ty uprawy pod folią. Bardzo 

wczesny siew, efektowny roz-
wój i przebijanie folii, przy-
spieszony zbiór w pierwszej 
połowie września, ziarno 
o wilgotności 24-26%. Wy-
grała z zimną wiosną, dając 
możliwość wczesnego zbioru 
i zbytu ziarna, oraz uprawy 
i wysiewu zbóż ozimych.

OP KANDIA   super nowość wysokojakościowy i obfity plon 
FAO:  260
Typ mieszańca:  sc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie:  ziarno/ 
kiszonka/bioetanol 
Rok rejestracji: 2021 
Odmiana z listy   UE

Właściwości:
• mieszaniec średniowcze-

sny  do uprawy na ziarno, 
kiszonkę, i bioetanol w I i II 
rejonie uprawy kukurydzy 
w Polsce  

• roślina o subtelniejszym 
pokroju (średnia wyso-
kość w badaniach rejestro-
wych 274,1 cm – wzorzec 
289,5 cm), posiadająca dłu-
gą, bardzo dobrze zaziarnio-
ną kolbę;  

• roślina w typie stay-green 
z dużym udziałem kolb 
osadzonych średnio  na 
118,4 cm;

• posiada dobry  wigor 
powschodowy; 

• plon suchego ziarna 

w badaniach rejestrowych 
123,7 dt/ha (101,5% wzor-
ca) a w szczególnie su-
chym 2019 r. – 118,4 dt/
ha (103% wzorca); 

• masa tysiąca nasion 
– 347 g;

• nie wymaga specjalnej agro-
techniki  ani warunków 
glebowych 

Zalety:
• bardzo wysoki potencjał  

plonu ziarna – tak w ba-
daniach rejestrowych jak 
i w większości makrodo-
świadczeń w Polsce plo-
nowała powyżej średniej 
doświadczenia

• wysoka tolerancja na niedo-
bory wilgoci (8,8 na 9 pkt), 
która szczególnie objawi-
ła się w bardzo suchym 
2019 roku (103% wzorca)   

• bardzo ważna w uprawie 
na ziarno odporność na 
fuzariozy powyżej wzorca 

• bardzo wysoka odporność 

na wyleganie (8,9 na 
9 pkt) 

• bardzo wysoka odpor-
ność na niedobory wilgoci 
(8,8 na 9 pkt)

• w przypadku uprawy na 
kiszonkę dzięki zawartości 
kolb i ziarna w kiszonce daje 
efekt „bomby energetycz-
nej” dla krów dojnych  

Zalecana obsada:
• w chłodniejszych i suchych 

rejonach: 70 - 75 000 
• w cieplejszych i wilgotniej-

szych warunkach: 75 000 – 
80 000 
Przy uprawie na kiszonkę 

zaleca się powiększenie obsady 
średnio o 10 000 roślin na ha 

Zalecany rejon uprawy: 

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 + + + +++

2 + + + +++
3 + 



6 grudzień 2021 r. | Raport RolnyF I R M O W Y  H I T  R O K U

POM Augustów jako HIT ROKU 2021 prezentuje 

Produkowany od dziesięcio-
leci i mający swoich zagorza-
łych zwolenników rozsiewacz 
nawozów MOTYL po zastoso-
waniu przystawki komunalnej 

rewelacyjnie spisuje się przy 
zimowym utrzymywaniu chod-
ników, placów i dróg. 

Przystawka komunalna, dzię-
ki regulowanym niezależnie od 
siebie, dla lewej i prawej strony, 
klapom pozwala na regulację 
szerokości wysiewu w zakresie 
od 1,2 do 5 m (na każdą stronę).

Zastosowanie zbiornika wy-
konanego z laminatu całkowi-
cie uodparnia go na agresywne 
działanie soli. Sprawdzona kon-
strukcja w postaci podajnika 
taśmowego umożliwia bezpro-
blemowe rozsiewanie wapna, 
piasku i soli. 

Firma prezentuje bardzo 

bogatą i szeroką ofertę w zakre-
sie maszyn rolniczych, w skład 
której wchodzą: przenośniki 
pneumatyczne, ślimakowe, 
rozsiewacze nawozów, brony 
zębowe, separatory, pompy do 
gnojowicy. Dużą popularno-
ścią cieszą się też zamiatarki 
ciągnikowe wyposażone 
w układ zraszania, mający na 
celu zmniejszenia emisji pyłu 
i kurzu podczas zamiatania 
oraz szczotkę boczną, której za-
daniem jest wymiatanie zanie-
czyszczeń spod krawężników 
oraz rozsiewacze komunalne ze 
sterowaniem elektronicznym 
GPS.  Obie te maszyny dosko-
nale nadają się do zimowego 
utrzymania dróg. 

Rozsiewacz Nawozów MOTYL N031M i N031M/1 z przystawką komunalną. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Dane techniczne N031M N031M/1

System wysiewu tarczowo-odśrodkowy

Pojemność zbiornika 0,32 m3 0,4 m3

Dopuszczalna ładowność przy agregowaniu  
z ciągnikiem klasy:

- 0,6
- 0,9

200 kg
400 kg

200 kg
600 kg

Wymiary gabarytowe:
- długość

- szerokość
- wysokość

1,46 m
0,91 m
1,28 m

1,46 m
1,24 m
1,30 m

Prędkość obrotowa WOM/WPM 540 obr/min

Wysokość robocza
(liczona od podłoża do tarczy rozrzucającej) 0,7 m

ZGRABIARKA  
PRONAR ZKP1400

Zgrabiarka ZKP1400 wy maga 
do agregacji ciągnika o mocy 
80 KM. Jest ona wypo sażona 
w cztery karuzele za mocowane 
na rozsuwanych ramionach. 
Dzięki temu można regulować 
szerokość roboczą w zakresie od 
11,3 do 13,5 m. Do sterowania 
funkcjami maszyny zasto sowano 
dedykowany panel umieszczany 
w kabinie cią gnika. Pozwala on 
również na rozkładanie i składa-
nie zgrabiarki do pozycji robo-
czej lub transportowej (szero kość 
transportowa poniżej 3 m) oraz 
podnoszenie pra wych lub lewych 
karuzel na żądaną wysokość. 

W ten sposób manewrowa-
nie jest bezpieczniejsze, a w za-
leżności od bieżących potrzeb 
można też zgrabiać tylko jed ną 
stronę pokosu. Optymalne ko-
piowanie terenu uzyskano po-
przez zastosowanie wahli wej 

belki wspomaganej przez funk-
cjonalny zaczep, ponadto karu-
zele zawieszone są w ukła dzie 
krzyżowym. Wyposażone 
w indywidualne układy jezd-
ne wirniki, niezależnie od ramy 
zapewniają zarówno wzdłużne, 
jak i poprzeczne dopasowanie 
do terenu. 

Lepsze kopiowanie terenu 
umożliwiają też sprężyny od-
ciążające na przedniej parze 
karuzel. W ten sposób uzy-
skano dokładniejsze zgrabia-
nie i lżejszą pracę, ponieważ 
sprężyny przenoszą część masy 
przednich wirników na ramę. 
Co równie ważne, zgrabiarka 
pozwala uzyskać wysoką jakość 
zebranego wału, usprawniając 
pracę pras belujących i skracając 
czas zbioru. Pożądane efekty są 
widoczne nawet przy wyso kich 
prędkościach roboczych. 

Napęd w zgrabiarce przeno-
szony jest przez przekładnie oraz 
wały, które posiadają indywidu-
alne sprzęgła jednokierunkowe 
lub przecią żeniowe dla zapew-
nienia ochrony układu napę-
dowego przed uszkodzeniem. 
Konstrukcja przekładni umożli-
wia też łatwą i sprawną wy mianę 
pojedynczych ra mion bez ko-
nieczności demontażu korpusu. 
Dla po prawy bezpieczeństwa 
pod czas użytkowania wyposaże-
nie nowej zgrabiarki obejmuje 
także hamulec pneumatyczny 
oraz belkę oświetleniową.

ZKP1400 jest dziewiątą zgra-
biarką Pronaru. Oferta rozwią-
zań tego producenta do zbioru 
zielonki to dziś prawie 30 modeli 
ma szyn: od kosiarek dysko wych, 
poprzez przetrzą sacze pokosu 
i zgrabiarki, po owijarki i prasy 
belujące.

 Najnowsza zgrabiarka Pronaru jest pierwszą tego typu maszyną produkowaną 
w Polsce. Swoim użytkow nikom oferuje nie tylko bardzo wysoką wydajność, ale też 
pozwala na zacho wywanie darni w lepszym stanie. Stało się to moż liwe dzięki 
zastosowa niu dwóch szerokich kół o wyraźnie mniejszym nacisku na podłoże. 
Maszyna pojawi się na polach w nad chodzącym sezonie. 
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Odmiany regionalne.

CN Nidzica to nie tylko 
nasza praca, to pasja z jaką 
rozwijamy naszą firmę.

Hasło przewodnie: ZESPÓŁ, 
DOŚWIADCZENIE, JAKOŚĆ.

Odmiany z przeszłości – to 
hasło działające kolejny już 
sezon w uprawie ziemniaka.

Wróciły na pola do upra-
wy w nowoczesnych tech-
nologiach „stare” odmiany 
ziemniaka. Podjęliśmy się reali-
zacji w CN Nidzica ambitnego 
programu rozmnożenia i wpro-
wadzenia na rynek sadzenia-
ków odmian regionalnych. 
Po zarejestrowaniu w lutym 
2020 roku w Krajowym Re-
jestrze tych odmian już jesie-
nią 2020 a szczególnie wiosną 
2021 mieliśmy zadowalającą 
ilość zamówień na sadzenia-
ki. Wiosna 2021 udowodni-
ła, że odmiany te, smaczne 
i cenione na polskim ryn-
ku, cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem.

Wielkość produkcji zależy 
i będzie zależała od zapotrze-
bowania rynku „koneserów” 
– działkowiczów, gospodarstw 

ekologicznych oraz rolników 
małoobszarowych prowadzą-
cych produkcje na lokalne 
targowiska.

Podsumowując ilościową 
sprzedaż wiosną 2021 to prym 
wiodły odmiany ASTER i ŻA-
GIEL. Odmiany ASTER i ŻA-
GIEL sprawdziły się w sezonie 
2021również na plantacjach 
ekologicznych. Przedstawia-
my, dla przypomnienia, krótką 
charakterystykę tych odmian:

ASTER - bardzo wczesna od-
miana jadalna, zarejestrowana 
w 1990 roku. W 2000 roku 
Aster otrzymał Złoty Medal na 
Międzynarodowych Targach 
Rolno – Przemysłowych POLA-
GRA. Typ kulinarny BC, lek-
ko mączysty, zawartość skrobi 
14,4%. Bulwy okrągło owalne, 
o regularnym kształcie, płyt-
kie oczka, miąższ jasnożół-
ty. Odporny na uszkodzenia 
mechaniczne, bardzo dobrze 
się przechowuje. Odporny na 
wirusa Y. Przydatny do my-
cia i konfekcjonowania, na 
produkty suszone, mrożone 
oraz konserwowe. Pomimo 

skróconego okresu wegetacji 
przydatny do produkcji frytek.

ŻAGIEL – odmiana jadal-
na, średnio wczesna, typ kuli-
narny AB do B, 12,6% skrobi. 
Bulwy okrągło owalne, regu-
larne, skórka jasna, chropo-
wata, oczka płytkie, miąższ 
jasnożółty. Idealna do mycia 
i konfekcjonowania.

Otworzyliśmy już sezon 
jesień 2021 wiosna 2022 na 
zamówienia.

UPRAWIAJ ODMIANY 
REGIONALNE – DOPŁATA 
W WYSOKOŚCI 750zł/1ha 
szczegóły oraz oferta odmia-
nowa na stronie internetowej 
www.cnnidzica.pl

Zespół
CN Nidzica

CN NIDZICA należy do czołówki krajowych firm 
z zakresu obsługi rolnictwa.
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Owies RAMBO – Siła plonu

Odmiana owsa RAMBO zo-
stała zarejestrowana w Polsce 
w 2020 roku. Od pierwszego 
roku badań wartości gospo-
darczej wyróżnia się ponad-
przeciętnym plonowaniem. 
W ekstremalnie suchym roku 
2019 RAMBO zdeklasował 
pozostałe odmiany osiągając 
wynik 110% wzorca (nieod-
notowany w ostatnich latach 
w tym gatunku). Co istotne, 
warto zauważyć, że RAMBO 
konsekwentnie osiąga naj-
wyższe wyniki plonowania 
w kolejnych latach doświad-
czeń COBORU co świadczy 
o jego wyjątkowej stabil-
ności. Gdy nałoży się na to 
wyniki uzyskiwane w innych 
krajach (Nr 1 w Czechach 
w doświadczeniach rejestro-
wych, rejestracja w Austrii  

w 2020 roku) wyłania 
się obraz odmiany cha-
rakteryzującej się wy-
jątkową elastycznością 
pod względem wymagań 
glebowo-klimatycznych.

Analizując ostatnie lata do-
świadczeń COBORU widać 
doskonale, jak silnie odmiana 
RAMBO zdominowała ten 
gatunek. Praktycznie w każ-
dym roku i każdym rejonie 
zdecydowanie przewyższa 
pozostałe odmiany swoim 
potencjałem plonotwórczym. 
Tak duża dominacja jednej 
odmian jest zjawiskiem bar-
dzo rzadkim w jakimkolwiek 
gatunku.

Handlowo odmiana RAM-
BO również prezentuje się 
atrakcyjnie. Pod względem 
gęstości ziarna plasuje się 
w grupie odmian o wyższych 
parametrach tej cechy. Także 
masa 1000 ziaren jest zaletą 
tej odmiany, co w połączeniu 
z delikatną łuską powoduje, 

że ziarno odmiany RAMBO 
jest atrakcyjnym surowcem dla 
podmiotów przetwarzających 
i skupujących owies
• Rejestracja: Polska 

2020 rok
• Hodowca: Hodowla 

Roślin Strzelce Sp. 
z o.o. Grupa IHAR

• Plon: Nr 1 w 2019,  
2020, 2021 r 
(COBORU)

• Typ: ogólnoużytkowy 
(konsumpcja i pasza)

• Wysokość: 96 cm
• Wczesność: średnia
• Gęstość nasion: 5/9
• MTZ: 40 - 42 g
• Zawartość łuski: 25,7%
• Tolerancja na niskie pH: 

podwyższona 5/9
• Odporność na 

choroby: wysoka
Więcej informacji nt. 

odmiany RAMBO moż-
na znaleźć pod adre-
sem: https://hr-strzelce.
pl/odmiany/owies/

PLON ZIARNA odmian w rejonach (% wzorca) – 2021 r.
PLON ZIARNA odmian

(% wzorca) - 3 lata

I II III IV V VI 2021 2020 2019

wzorzec  dt/ha 38,8 63,3 53,2 58,4 67,2 58,7 71 57,9 60,2

RAMBO 110 105 102 105 106 103 105 101 110

odmiana polska 104 104 105 101 107 99 104 97 105

odmiana polska 94 102 102 101 107 102 103 100 98

odmiana polska 99 101 97 101 107 103 103 98 103

odmiana polska 98 107 99 106 103 95 102 105 101

odmiana niemiecka 104 94 106 101 103 101 102 94 104

odmiana polska 97 101 101 100 101 103 101 100 102

odmiana niemiecka 95 93 102 103 104 97 101 93 104

odmiana polska 93 96 101 104 98 101 100 99 99

odmiana niemiecka 92 97 98 105 101 101 100 96 102

odmiana polska 100 106 104 100 98 95 100 89 105

odmiana niemiecka 88 93 99 103 100 100 99 93 98

odmiana polska 93 97 100 96 98 99 98 100 101

odmiana polska 93 94 100 99 99 98 98 98 102

odmiana polska 96 96 99 96 100 97 98 98 99

odmiana polska 101 93 101 103 89 95 98 91 100

odmiana polska 97 97 98 100 96 97 97 99 100

odmiana niemiecka 96 96 98 94 100 98 97 95 100

odmiana polska 96 94 99 95 99 92 96 94 98

odmiana niemiecka 86 90 93 98 94 93 94 nie badane 105

Tab. 1. Plonowanie (% wzorca) wszystkich odmian owsa w doświadczeniach COBORU 
w porównaniu do odmiany RAMBO. Wartości poniżej uzyskanych przez RAMBO zaznaczono 
kolorem czerwonym, kolorem żółtym zaznaczono wartości identyczne z uzyskanymi przez 
RAMBO. Wyniki z doświadczeń COBORU 2019-2021.

Nowy lider plonowania
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Czy warto uprawiać pszenice jare?

Od lat obserwujemy spadek 
powierzchni przeznaczanej 
pod zboża wysiewane wio-
sną. To stały trend. Wynika 
to z różnic w wysokości plo-
nowania. Odmiany ozime są 
z założenia bardziej plenne. 
Na odmiany jare decydują się 
przede wszystkim producenci, 
którym jesienią nie udało się 
założyć plantacji. Wielu z tych, 
którzy uprawiają pszenicę 
po kukurydzy, w przypadku 

późniejszych jej zbiorów pozo-
staje jedyna alternatywa – wy-
bór odmian jarych. Siejemy je 
po bardzo późno schodzących 
przedplonach, w regionach, 
w których występują srogie 
zimy, a także w przypadku ko-
nieczności przesiewów plan-
tacji, które nie przetrwały 
mrozów. Czy to rozwiązanie 
należy traktować w charakte-
rze „mniejszego zła”?

Pszenica jara ma wysokie 

wymagania środowiskowe 
i agrotechniczne. Gatunek 
wymaga gleb dobrych i bardzo 
dobrych, zwięzłych, dobrze 
utrzymujących wodę o odczy-
nie zbliżonym do obojętnego. 
Najlepszymi przedplonami są: 
okopowe, motylkowe wielolet-
nie i ich mieszanki z trawami, 
strączkowe i ich mieszanki ze 
zbożami. Pszenica jara wy-
maga starannej uprawy roli, 
umożliwiającej jak najwcze-
śniejszy siew. Warunków tych 
spełnić nie można bez wykona-
nia całości upraw jesiennych. 
Jeżeli istnieje możliwość, to 
przed orką przedzimową nale-
ży wykonać uprawki pożniw-
ne oraz nawożenie mineralne. 
Wczesną wiosną, gdy pozwoli 
stan uwilgotnienia pola, trzeba 
wykonać uprawki przedsiewne, 
a także nawożenie azotowe.

Niższe plony odmian jarych 
pszenicy wynikają przede 
wszystkim z niedoborów 
wody w glebie i brakiem opa-
dów wiosną i latem. Podsta-
wową zasadą w uprawie tych 
zbóż jest jak najwcześniejszy 

siew. To decyduje w znacznym 
stopniu o wielkości przyszłych 
plonów. Pszenicę jarą należy 
siać jak najwcześniej, gdy tyl-
ko warunki wilgotnościowe 
umożliwią wejście w pole. 
Należy pamiętać, iż rośliny 
dobrze znoszą kilkustopnio-
we przymrozki. Wczesny wy-
siew zapewnia wytworzenie 
silnego systemu korzeniowe-
go, który umożliwi pobieranie 
wody i składników pokarmo-
wych z gleby. Gwarantuje 
intensywne krzewienie się 
i wytworzenie większej ilości 
źdźbeł zakończonych kłosami. 
Obsada kłosów i liczba ziar-
niaków to dwa podstawowe 
parametry wpływające na 
wysokość plonu.

Pszenica jara jest zbożem, 
które umożliwia produkcję 
ziarna o wysokich parame-
trach jakościowych. Ziarno 
wykorzystywane w przemy-
śle młynarsko-piekarniczym 
powinno charakteryzować się 
wysoką wartością technolo-
giczną określaną przez war-
tość przemiałową i wartością 

wypiekową mąki. To z kolei 
uzależnione jest od takich pa-
rametrów jak: liczba opadania, 
zawartość białka, ilość i jakość 
glutenu, wskaźnik sedymenta-
cyjny, wodochłonność mąki, 
rozmiękczenie ciasta czy ener-
gia ciasta. Z uwagi na to, iż 
jakość ziarna jest cechą odmia-
nową, należy dość starannie 
wybrać materiał siewny. Za-
nalizować i parametry jako-
ściowe i wysokość plonowania 
poszczególnych odmian.

Z wstępnych wyników 
plonowania odmian w do-
świadczeniach porejestrowych 
opublikowanych przez COBO-
RU wynika, iż numerem je-
den w tym roku była odmiana 
Merkawa. Przy starannej agro-
technice daje plon porówny-
walny z pszenicami ozimymi. 
Potwierdza to praktyka rol-
nicza. Uprawiana jest już od 
dwóch lat. Niektórym rolni-
kom udało się zebrać ponad 
8 ton ziarna z hektara. To 
pszenica jakościowa klasy A. 
Cechuje ją znakomita jakość 
ziarna – duża zawartość białka, 

glutenu, wysoka i stabilna licz-
ba opadania oraz bardzo dobre 
wyrównanie ziarna.

Wybór pszenicy jarej nie 
musi być ostateczną alterna-
tywą, wymuszoną przez brak 
innych możliwości. Może być 
decyzją świadomą, podjętą za-
wczasu. Przy spełnieniu odpo-
wiednich warunków, starannej 
agrotechnice, a przede wszyst-
kim dzięki trafnym decyzjom 
dotyczącym wyboru materiału 
siewnego, jej produkcja może 
być równie rentowna co psze-
nic ozimych. Warto korzystać 
z list rekomendowanych od-
mian zalecanych do uprawy 
w danym regionie. Przed wy-
borem konkretnej należy prze-
śledzić wyniki doświadczeń 
prowadzonych przez COBO-
RU, a także przeanalizować 
parametry jakościowe charak-
teryzujące najwyżej plonujące 
odmiany.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon, Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zainteresowanie rolników uprawą zbóż jarych nie jest duże.

Czy producenci rzepaku są zadowoleni?

Czy wyjątkowo atrakcyjne 
ceny za surowiec zrekompenso-
wały umiarkowaną wysokość 
plonowania?

Jesień 2020 roku sprzy-
jała rzepakowi. Plantacje 
zostały założone w optymal-
nym terminie. Odpowiednia 
temperatura i ilość opadów 
pozytywnie wpłynęły na rów-
nomierne wschody. Rośliny 
były dobrze przygotowane do 
spoczynku zimowego.

Zima także okazała się 

łaskawa. Gruba okrywa 
śnieżna zapewniła młodym 
roślinom ochronę, a wiosną 
odpowiednią wilgotność gleby. 
Większość plantacji przetrwa-
ła ten okres bez poważnych 
uszkodzeń. Sytuacja napawała 
optymizmem.

Wznowienie wegetacji na-
stąpiło pod koniec marca. Re-
start był powolny, gdyż wiosna 
okazała nie tylko późna, ale 
i chłodna. Niska temperatura 
determinowała tempo rozwoju 

roślin. Kwitnienie rozpoczęło 
się z blisko dwutygodniowym 
opóźnieniem, dopiero w maju. 
Padało i było zimno. Umiar-
kowana temperatura zabu-
rzyła kwitnienie, skróciła ten 
proces. Pod koniec miesiąca 
zrobiło się upalnie. Czerwiec 
także był gorący. Niestety 
roślinom nie udało się odro-
bić strat. Zaburzony wiosną 
rozwój zredukował świetnie 
zapowiadającą się wysokość 
plonowania. Zmniejszył też 
poziom zaolejenia, szczegól-
nie na wcześnie zbieranych 
plantacjach.

Ostatecznie tegoroczne 
plonowanie można porów-
nać do poprzedniego sezo-
nu, 2019/20. Choć wtedy 
sytuacja była całkowicie od-
wrotna. Rośliny wyglądały 
słabo, wysokość plonowania 
miło zaskoczyła producentów 
rzepaku.

W tym roku rolnicy, którzy 
osiągnęli niższe plony czują 
rozgoryczenie. Tych, którym 
udało się uzyskać ponad 4 t/ha 

rozpiera entuzjazm. Są i tacy, 
którym z hektara udało się ze-
brać dobrze ponad 5 t/ha. Oni 
ten sezon uznali za wyjątko-
wo udany.

Ceny za surowiec w 2021 roku 
osiągnęły najwyższy w histo-
rii poziom. Z dnia na dzień 
obserwowaliśmy zmiany cen 
skupu, które ostatecznie prze-
biły nawet poziom 3000 zł/t. 
Wyjątkowo atrakcyjne warunki 
skupu nasion zwiększyły też 
zainteresowanie rzepakiem. Od 
ubiegłego roku powierzchnia 
przeznaczana pod zasiewy 
zwiększyła się. Areał uprawy 
tej rośliny szacuje się obecnie 
na blisko milion hektarów. 
Rolnicy, którzy kilka lat temu 
zrezygnowali z tej uprawy na 
rzecz innych gatunków, wra-
cają do rzepaku. Czy wysokie 
ceny surowca zrekompensowały 
niższą niż oczekiwana średnią 
wysokością plonowania?

Wygranymi w tym roku są 
z pewnością ci, którzy zdecy-
dowali się na wybór najwyżej 
plonujących odmian.

Numerem jeden w tym 
roku okazała się DK Excited. 
Potwierdzeniem bezkon-
kurencyjności potencjału 
plonowania tej odmiany są 
wyniki Doświadczeń Roz-
poznawczych (CCA) COBO-
RU z tegorocznych zbiorów 
(12 lokalizacji). Średni plon 
to 5,93 t/ha (119% wzorca). 
W porównaniu z drugą od-
mianą na liście, dała plon wyż-
szy o ponad 500 kilogramów. 
Kalkulacja ekonomiczna jest 
prosta. To nadwyżka, którą 
łatwo przeliczyć – dodatko-
wy tysiąc złotych z każdego 
hektara. Nawet dla tych rol-
ników, którzy umowy handlo-
we podpisali wczesną wiosną. 
Dla tych, którzy wstrzymali 
się wtedy z podpisywaniem 
kontraktów, to jeszcze większa 
wartość dodana – półtora ty-
siąca złotych z hektara.

Ten nietypowy sezon po-
twierdził słuszność wybie-
rania najlepszych odmian, 
przetestowanych w doświad-
czeniach polowych. Odmian 

cechujących się wysokim i sta-
bilnym poziomem plonowania. 
Warto korzystać z list reko-
mendowanych odmian zale-
canych do uprawy w danym 
regionie. Przed wyborem kon-
kretnej, należy przeanalizować 
wyniki doświadczeń prowa-
dzonych przez COBORU.

W przypadku wielu środków 
do produkcji rolnej nie zawsze 
jest uzasadnione korzystanie 
z topowych rozwiązań. Jed-
nak materiał siewny, którego 
jakość determinuje wysokość 
i jakość plonu, warto wybierać 
starannie. Producenci rzepaku, 
którzy w ubiegłym roku zde-
cydowali się na zakup nasion 
najlepiej plonujących odmian 
są zadowoleni. Rentowność 
produkcji okazała się satysfak-
cjonująca, a tegoroczny sezon, 
mimo pewnych zawirowań po-
godowych był dla nich udany.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon, Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Rekordowo wysokie ceny i średnio satysfakcjonujące plony.
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Tworzymy produkty zgodne z obecnymi trendami 
nawozowymi, wprowadzamy nawozy z wyższą 
koncentracją składnika pokarmowego.
Nawozy te polecamy do wiosennego nawożenia upraw.

Wyjątkowa granulacja umożliwia rozsiewanie nawozów 
na znaczne odległości - nawet do 42 m, co oznacza
obniżenie kosztów prowadzenia upraw przez
oszczędność paliwa, maszyn i czasu.

R E K L A M A
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Bobowate w mieszankach ze zbożami jarymi
Mieszanki zbóż jarych z ro-

ślinami strączkowymi uzna-
wane są za dobrą praktykę 
rolniczą w wielu krajach eu-
ropejskich, zwłaszcza w ekolo-
gicznym i niskonakładowym 
systemie produkcji. Ich uprawa 
pozwala na lepsze wykorzysta-
nie zasobów siedliska, ponie-
waż różna wielkość i głębokość 
systemów korzeniowych po-
szczególnych komponentów 
umożliwia roślinom pobieranie 
wody i składników pokarmo-
wych z różnych warstw gle-
by, co zwiększa ich wydajność 
i stabilność plonowania. Po-
nadto, uprawa strączkowych 
w mieszankach ze zbożami 
zmniejsza ryzyko wylegania 
roślin. Mieszanki uprawiane 
na nasiona mogą być wyko-
rzystywane do produkcji pasz 
treściwych dla trzody i drobiu, 
ze względu na zwiększoną za-
wartość białka w porównaniu 
z ziarnem samych zbóż, na-
tomiast uprawiane za zieloną 
masę mogą być źródłem warto-
ściowej paszy objętościowej dla 
przeżuwaczy. Mogą być rów-
nież wykorzystane na przyora-
nie, jako tzw. zielony nawóz.

Mieszanki strączkowo-zbo-
żowe łagodzą ujemne skutki 
nadmiernego udziału zbóż 
w płodozmianie oraz stano-
wią dobry przedplon dla roślin 
następczych, np. okopowych, 
zbóż. Korzystnie wpływają na 
żyzność gleby, wzbogacając ją 
w azot dzięki symbiozie bobo-
watych z bakteriami brodawko-
wymi oraz w materię ograniczą 
na skutek dużej ilości pozosta-
wionych resztek pożniwnych. 
Mają też mniejsze wymagania 
wodne niż strączkowe w siewie 
czystym i mogą być uprawiane 
na glebach gorszych o jedną 
klasę bonitacyjną niż poszcze-
gólne gatunki wchodzące w ich 
skład uprawiane w siewach 
czystych.

Mieszanki nawożone są 
mniejszymi dawkami azotu 
w porównaniu z czystymi za-
siewami zbóż, co jest korzystne 
z ekonomicznego i ekologiczne-
go punktu widzenia. Ponadto, 
wymywanie azotanów z gleby 
pod ich uprawą jest mniejsze 
niż pod rośliną strączkową 
uprawianą w siewie czystym. 
Zwiększenie dawki azotu 
prowadzi zwykle do wzrostu 
plonu ziarna komponenta zbo-
żowego, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu udziału nasion 
roślin strączkowych w plo-
nie. W warunkach rolnictwa 
ekologicznego konieczna jest 
całkowita rezygnacja z nawo-
żenia azotem mineralnym, co 
przy odpowiedniej proporcji 
komponentów w mieszance, 

dobrych warunkach glebo-
wo-wilgotnościowych oraz 
poprawnej agrotechnice nie 
powoduje znaczącego spad-
ku plonu mieszanki. Wyni-
ki badań przeprowadzonych 
w IUNG-PIB wykazały, że 
w warunkach braku nawoże-
nia mineralnego najbardziej 
wydajna była mieszanka jęcz-
mienia z grochem, ale dobrze 
plonowały również mieszanki 
owsa z grochem i owsa z wyką, 
natomiast słabą wydajnością 
charakteryzowała się mieszan-
ka jęczmienia z wyką.

Plonowanie mieszanek oraz 
jakość plonu w znacznym 
stopniu zależą od doboru 
komponentów. Do mieszanek 
z grochem dobrym kompo-
nentem może być jęczmień 
jary, ze względu na podobne 
wymagania siedliskowe i zbli-
żoną długość okresu wegetacji, 
natomiast na lepszych glebach 
– pszenżyto jare lub pszenica 
jara. Na słabszych stanowiskach 
przydatny do uprawy w gro-
chem może być także owies 
oplewiony, natomiast słabszym 
komponentem jest owies nago-
ziarnisty, ze względu na niskie 
i zmienne w latach plonowanie 
tego gatunku (Tab. 1).

Na średnich i lżejszych gle-
bach dobrym komponentem 
do uprawy w mieszankach ze 
zbożami jarymi, zwłaszcza 
z pszenżytem i owsem są też 
łubiny, szczególnie wąskolist-
ny i żółty.

Oprócz gatunku duże zna-
czenie ma dobór odmiany, 
zwłaszcza rośliny strączko-
wej. Wysokość i pokrój ro-
ślin decydują o architekturze 
łanu. Znaczna różnica w wy-
sokościach rośliny strączko-
wej i zboża sprawia, że tworzy 
się piętrowość łanu, przez co 
mniej światła dociera do gatun-
ku o krótszej łodydze. Szcze-
gólnie niekorzystne warunki 
występują, gdy rośliny strącz-
kowe dominują nad zbożami, 
ponieważ często prowadzi to 
do wylegania łanu, a w kon-
sekwencji do obniżenia plonu. 
W przypadku grochu odmiany 
różnią się wysokością, typem 
ulistnienia, a także podatno-
ścią na wyleganie. Do miesza-
nek ze zbożami jarymi bardziej 
przydatne są wąsolistne odmia-
ny grochu, które dobrze plonu-
ją, mają niższy współczynnik 
transpiracji, a jednocześnie są 
mniej podatne na wyleganie 
niż odmiany o tradycyjnym 
ulistnieniu. W przypadku bobi-
ku z kolei, dobrze sprawdzają 
się samokończące odmiany, 
które w korzystnych warun-
kach wilgotnościowych lepiej 
plonują w mieszankach ze 

zbożami niż w siewie czystym.
Poziom plonowania miesza-

nek zależy od udziału kom-
ponentów. Roślina zbożowa 
w zasiewach mieszanych po-
prawia stabilność plonowania, 
ale jedocześnie jest silnie kon-
kurencyjna w stosunku do ro-
śliny bobowatej, co sprawia, że 
udział jej nasion w plonie jest 
zmienny i często niski. Dlate-
go podczas wysiewu nasiona 
rośliny strączkowej powinny 
stanowić od 30 do 50% udzia-
łu w zależności od gatunku. 
Poziom plonowania miesza-
nek głównie zależy jednak 
od komponentu zbożowego 
i w miarę zwiększania udziału 
rośliny strączkowej przy wy-
siewie plon mieszanek na ogół 
maleje (Tab. 2).

Uprawa zasiewów miesza-
nych wpływa na zwiększenie 
zawartości białka w ziarnie 
komponenta zbożowego oraz 
wzrost ogólnej zawartości tego 
składnika w plonie nasion mie-
szanki. Dużą wydajnością biał-
ka charakteryzują się zwłaszcza 
mieszanki grochu ze zboża-
mi jarymi, przy czym wraz 
ze wzrostem udziału nasion 
rośliny strączkowej przy wysie-
wie zwiększa się koncentracja 
białka (Tab. 3). Ponadto, białko 
strączkowych charakteryzuje 
się korzystnym profilem ami-
nokwasowym. Zawiera dużo 
lizyny, dzięki czemu dobrze 
uzupełnia białko zbóż ubogich 
w ten aminokwas. Jest to szcze-
gólnie ważne przy żywieniu 
drobiu i świń, gdzie czyn-
nikiem limitującym wzrost 
zwierząt jest właśnie niedobór 
lizyny w niektórych mieszan-
kach paszowych.

Zasiewy strączkowo-zbo-
żowe skutecznie regulują za-
chwaszczenie oraz ograniczają 
rozprzestrzenianie się chorób 
i szkodników. Mieszanki na 
ogół silniej konkurują z chwa-
stami niż zasiewy jednoga-
tunkowe, przy czym jest to 
uzależnione od składu mie-
szanki, udziału komponen-
tów, warunków pogodowych 
i siedliskowych. Wyniki badań 
przeprowadzonych w IUNG-
-PIB wykazały, że spośród 
czterech mieszanek zbożowo-
-strączkowych o 50% udziale 
komponentów przy wysiewie, 
najbardziej zachwaszczona 
była mieszanka jęczmienia 
z grochem, o czym świadczy-
ła największa masa i liczeb-
ność chwastów, a najbardziej 
konkurencyjna w stosunku do 
chwastów była mieszanka owsa 
z wyką (tab. 4).

Prof. dr hab. 
Mariola Staniak
IUNG-PIB Puławy

Tabela 1. Plon mieszanki grochu ze zbożami jarymi w zależności od komponentu zbożowego

Komponenty mieszanki
(wysiew: liczba nasion na m2)

Plon nasion (t∙ha-1)

mieszanka zboże groch

Jęczmień nagoziarnisty (205) + groch (35) 6,46 5,75 0,71

Jęczmień oplewiony (205) + groch (35) 7,51 6,66 0,85

Owies nagoziarnisty (335) + groch (35) 4,19 3,54 0,65

Owies oplewiony (335) + groch (35) 5,97 5,31 0,67

Źródło: Noworolnik 2006

Tabela 2. Plon nasion mieszanek łubinu ze zbożami jarymi i udział nasion łubinu w plonie mie-
szanki w zależności od gatunku rośliny zbożowej i udziału komponentów

Udział 
łubinu (%) 

Gatunki zbóż w mieszance

jęczmień pszenica pszenżyto jęczmień pszenica pszenżyto

plon nasion mieszanki (t∙ha-1) udział nasion łubinu w plonie (%)

40 4,03 4,00 4,23 5,2 7,3 8,0

60 3,74 3,80 4,17 9,4 10,3 10,8

80 3,41 3,34 3,51 14,8 15,4 15,0

Źródło: Księżak i Staniak 2013

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych (g∙kg-1) w plonie mieszanki grochu z jęczmieniem 
jarym w zależności od udziału nasion grochu przy wysiewie

Udział nasion 
grochu (%)

Białko 
ogólne

Włókno 
surowe

Tłuszcz 
surowy

Popiół 
surowy P K Ca Mg

40 183,4 41,0 30,2 25,2 4,4 6,8 0,91 1,3

60 200,6 37,8 31,9 25,6 4,6 8,1 0,92 1,2

80 210,0 35,6 33,7 26,0 4,6 8,6 0,99 1,2

Źródło: Staniak i in. 2012

Tabela 4. Zachwaszczenie mieszanek strączkowo-zbożowych w zależności od składu mieszanki

Skład mieszanki
Świeża masa 

chwastów
(g∙m-2)

Sucha masa 
chwastów

(g∙m-2)

Liczebność 
chwastów (liczba 

roślin∙m-2)

Liczba 
gatunków 
chwastów

Owies + groch 83,1 17,4 20,7 11

Owies + wyka 53,8 11,9 19,9 10

Jęczmień + groch 355,2 37,8 46,1 16

Jęczmień + wyka 183,7 23,0 42,1 11

Źródło: Staniak i Księżak 2010
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Warto uprawiać groch siewny
Groch siewny jest jednym 

z najstarszych i najpopular-
niejszych gatunków roślin 
strączkowych uprawianych 
w naszej strefie klimatycznej. 
Duży potencjał plonowania 
oraz znaczna zawartość białka 
w nasionach to główne zalety 
tego gatunku. Groch siewny 
podobnie jak inne gatunki 
roślin strączkowych posiada 
zdolność do wiązania azotu 
atmosferycznego, co ma zna-
czenie zarówno ekologiczne 
jak i ekonomiczne. W jego 
uprawie stosuje się najczęściej 
niewielkie, tzw. startowe daw-
ki azotu (ok. 30 kg/ha), przez 
co nie obciąża się środowiska 
przyrodniczego tym pierwiast-
kiem i nie ponosi znacznych 
kosztów na zakup nawozów 
mineralnych.

W Polsce powierzchnia 
uprawy grochu na nasiona 
wynosi około 60 tys. ha, 
a plony nasion kształtują 
się na poziomie 2-2,4 t/ha. 
Obecnie znane są odmiany 
ogólnoużytkowe, wyżej plo-
nujące, wymagające lepszych 

gleb i odmiany pastewne, niżej 
plonujące, zalecane do uprawy 
na glebach słabszych. Poziom 
plonów grochu uzyskiwany 
w doświadczeniach COBORU 
jest znacznie wyższy i wynosi 
około 4,5 t/ha. Oznacza to, że 
w praktyce rolniczej wykorzy-
stanie możliwości plonowania 
grochu jest stosunkowo małe. 
Ważną tego przyczyną jest 
słaba znajomość technologii 
produkcji nasion roślin strącz-
kowych. Wynika to z faktu, 
że rośliny te nie były dotych-
czas zbyt często uprawiane, 
przez co zanikła tradycja ich 
uprawy i zapomniano zasady 
poprawnej agrotechniki.

Duże zapotrzebowanie prze-
mysłu paszowego na białkowe 
surowce roślinne powoduje 
w ostatnich latach większe 
zainteresowanie roślinami 
strączkowymi, w tym tak-
że uprawą grochu siewnego. 
Znaczną zachętą dla rolników 
uwzględniających w płodoz-
mianie groch siewny są także 
dopłaty specjalne do upra-
wy roślin bobowatych oraz 

wysokie ceny rynkowe kom-
ponentów białkowych.

Nasiona grochu mogą być 
użytkowane jako żywność 
dla ludzi i pasza dla zwierząt. 
W niektórych krajach świa-
ta nasiona grochu są wyko-
rzystywane prawie w całości 
jako składnik diety człowieka, 
natomiast w Europie głównie 
jako surowiec do produkcji 
wysokobiałkowych pasz tre-
ściwych. Nasiona grochu są 
cennym roślinnym surowcem 
białkowym (tab.1), zwłaszcza 
ze względu na dużą ilość ami-
nokwasu – lizyny, którego za-
wartość w 1 kg nasion wynosi 
około 15 g, czyli jest 3-4 razy 
większa niż w ziarnie zbóż.

Białko i skrobia grochu 
charakteryzują się wysoką 
strawnością dla drobiu i świń 
wynoszącą od 85% do 95%. 
Nasiona zawierają także duże 
ilości fosforu i potasu oraz 
znaczną ilość pozostałych 
składników pokarmowych. 
Zaletą białka grochu jest sto-
sunkowo dobrze zbilansowany 
skład aminokwasowy. Nasiona 

grochu mogą być również sto-
sowane w żywieniu przeżuwa-
czy, krów mlecznych, opasów 
oraz owiec matek.

Groch siewny odgrywa tak-
że ważną rolę w płodozmianie, 
jako roślina przerywająca czę-
ste następstwo zbóż po sobie. 
Ze względu na krótki okres 
wegetacji jest cennym 
przedplonem dla 
rzepaku ozimego, 
jęczmienia ozi-
mego i psze-
nicy ozimej 
(tab.2).

System ko-
rzeniowy gro-
chu przyczynia 
się do rozluźnie-
nia warstwy po-
dornej i tym samym 
ułatwia głębsze ukorzenia-
nie się uprawianych po nim 
roślin, wzbogaca glebę w azot 
oraz substancję organiczną. 
Groch pełni również ważną 
rolę w systemach produkcji 
roślinnej, gdzie nie stosuje się 
(rolnictwo ekologiczne) lub 
stosuje się w ograniczonym 
zakresie środki chemiczne 
(rolnictwo integrowane). Jego 
uprawa poprawia stan fitosa-
nitarny gleby, dzięki czemu 
zmniejsza się porażenie ro-
ślin następczych chorobami 
przenoszonymi za pośrednic-
twem gleby. Szczególnie dobry 
wpływ roślin strączkowych na 
plonowanie zbóż obserwuje się 

w latach o nieko-
rzystnym rozkładzie 

opadów lub ich niedoborach, 
gdy pobieranie stosowanego 
pogłównie N mineralnego 
jest słabe.

Groch siewny może być 
uprawiany w siewie czy-
stym lub w mieszankach ze 
zbożami. Zaletą zasiewów 
mieszanych, w porówna-
niu z czystymi, jest większa 
wierność plonowania oraz 
łatwiejszy zbiór nasion. 
Rośliny zbożowe rosnące 
w sąsiedztwie roślin gro-
chu korzystają z azotu at-
mosferycznego związanego 
symbiotycznie przez bakte-
rie brodawkowe. Z powodu 
lepszego zaopatrzenia w azot 

wyżej plonują i gromadzą wię-
cej białka w ziarnie. Wielkość 
plonu nasion rośliny strącz-
kowej i zbożowej oraz masa 
resztek pozbiorowych zależą 
od przebiegu warunków po-
godowych oraz udziału po-
szczególnych komponentów 
w mieszance.

Groch siewny może być 
uprawiany również w mię-
dzyplonach na zielony nawóz. 
Wnosi wówczas do gleby znacz-
ne ilości substancji organicznej 
i azotu. Ponadto zwarty porost 
masy nadziemnej silnie ocie-
nia glebę, zmniejsza parowanie 
zatrzymując wodę w glebie, 
co ma bardzo duże znaczenie 
w obecnie zmieniających się 
warunkach klimatycznych.

Uprawia się go dla celów konsumpcyjnych, paszowych a także jako zielony nawóz.

Tabela 1. Wartość pokarmowa 1 kg nasion grochu  o wilgotności 12% w żywieniu drobiu i trzody 
chlewnej

Składniki pokarmowe Groch siewny
ogólnoużytkowy pastewny

Energia przemienna (ME)
     drób (MJ) 11,25 11,18

     świnie (MJ) 13,90 -
Białko ogólne (g) 209 220

Tłuszcz surowy (g) 14 16
Włókno surowe (g) 60 69

Związki bezazotowe wyciągowe (g) 568 545
Popiół surowy (g) 29 30

Skrobia (g) 440 -
Cukry proste (g) 57 -

Źródło: Normy Żywienia Drobiu, 1993, Normy Żywienia Świń, 1993

Tabela 2. Plon ziarna pszenicy ozimej w zależności od przedplonu

Przedplon
Lata badań

2017 2018 2019 Średnia
Pszenica ozima 6,56 4,90 7,05 6,17
Groch siewny 8,83 5,41 8,24 7,49

Bobik 8,65 5,36 8,26 7,42
Soja 7,70 5,81 7,38 6,96

Łubin biały 8,87 5,93 8,09 7,63

Źródło: IUNG-PIB Puławy, 2021 prof. dr hab. Janusz Podleśny
IUNG-PIB Puławy
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Uniknąć spiętrzenia prac przy zbiorze

Głównym źródłem doboru 
odmian kukurydzy do uprawy 
jest Krajowy Rejestr, prowa-
dzony przez Centralny Ośro-
dek Badania Odmian Roślin 
Uprawnych. W Krajowym 
Rejestrze jest 232 odmiany 
mieszańcowe (F1). W tej gru-
pie najliczniejsze są odmiany 
przeznaczone do uprawy na 
ziarno. Jest ich 120. 75 odmian 
przeznaczonych jest do upra-
wy na kiszonkę, a 37 odmian 
ogólnoużytkowych, przezna-
czonych do uprawy na ziarno 
lub na kiszonkę. W 2021 roku 
wpisano do KR 33 odmiany, 
w tym 26 zagranicznych 
i 7 krajowych. W KR odmiany 

zagraniczne stanowią około 
70%, a krajowe około 30%. 
W rynku nasion odmian 
kukurydzy w Polsce, udział 
krajowych hodowli, głów-
nie Hodowli Roślin Smolice 
Sp. z o.o., grupa IHAR, sta-
nowi około 30%. W lutym 
2022 roku do Krajowego Re-
jestru zostaną wpisane kolej-
ne odmiany. Będą one mogły 
być wykorzystane do uprawy 
już w nadchodzącym sezonie 
wegetacyjnym.

Najl iczniejszą grupę 
stanowią odmiany śre-
dniowczesne o liczbie FAO 
230 – 250. Jest ich 109. Od-
mian wczesnych (FAO do 

230) jest 67, a średniopóźnych 
(FAO 260-290) – 48. Pozostałe 
8 odmian reprezentuje wcze-
sność między grupą wczesną 
i średniowczesną lub średniow-
czesną i średniopóźną. Odmia-
ny wczesne i średniowczesne 
są przeznaczone do uprawy na 
kiszonkę w najmniej korzyst-
nych północnych rejonach 
kraju. Odmiany średniow-
czesne i średniopóźne (FAO 
do 260) można uprawiać na 
ziarno i na kiszonkę w rejonie 
środkowym. Odmiany średnio-
późne są przeznaczone do naj-
cieplejszych rejonów kraju 
(Polska Południowo-Zachod-
nia i Południowo-Wschodnia). 
Odmiany wczesne do uprawy 
na ziarno są przeznaczone do 
uprawy w rejonie północnym, 
ale można je uprawiać na te-
renie całego kraju.

Innym kryterium podziału 
odmian w KR jest typ hodow-
lany. Odmiany reprezentują 
2 typy hodowlane. Są to mie-
szańce pojedyncze, oznaczo-
ne symbolem SC (ang. single 
cross) i trójliniowe, oznaczone 
symbolem TC (ang. three-way 
cross). Mieszańce pojedyncze 
plonują na ogół na podobnym 
poziomie jak trójliniowe. Są 
one jednak bardziej wyrów-
nane pod względem cech 
morfologicznych i w lepszych 
warunkach uprawy, oraz na 
lepszych stanowiskach, mogą 
wyższej plonować.

Na polskim rynku ponad-
to znajduje się bardzo liczna 
grupa (ponad 200) odmian 
zarejestrowanych w innych 
krajach Unii Europejskiej 
(z katalogu europejskiego). 
Muszą one spełniać wymóg 
wczesności do uprawy w Pol-
sce. Informacja o ich wartości 
pochodzi na ogół z własnych 
doświadczeń poszczególnych 
firm, a tylko w odniesieniu do 
nielicznych odmian z doświad-
czeń rozpoznawczych prowa-
dzonych przez COBORU. Te 
odmiany nie odgrywają jednak 
dominującej roli w produkcji 
kukurydzy w naszym kraju.

W wyborze odmian do 
uprawy szczególnie przydat-
ne są wyniki porejestrowego 
doświadczalnictwa odmia-
nowego (PDO), a także re-
komendacje poszczególnych 
firm zawarte w katalogach 
odmian i na stronach in-
ternetowych. W niektórych 
województwach tworzone są 
dostępne listy Odmian Zale-
canych do uprawy, tworzone 
na podstawie wyników war-
tości gospodarczej odmian ba-
danych w doświadczeniach 
w danym województwie.

Tak liczna liczba odmian 
z Krajowego Rejestru i z kata-
logu europejskiego (w sumie 
nawet około 500), stwarza bar-
dzo dużą trudność ich wyboru 
do uprawy na ziarno lub na 
kiszonkę.

Aby uniknąć spiętrzenia 
prac przy zbiorze, w konkret-
nym gospodarstwie, należy 
wysiewać odmiany o zróżni-
cowanej wczesności. Jednak 
głównym problemem jest do-
stosowanie zbiorów do moż-
liwości bieżącego dosuszania 
ziarna.

Poza wczesnością odmian, 
konieczne jest zwrócenie uwagi 
na szereg cech gospodarczych 
i agrotechnicznych. W przy-
padku uprawy na ziarno, poza 
plonem i wczesnością, zwraca 
się uwagę na wymłacalność 
kolb, szybkie dosychanie 
ziarna „na pniu” (cecha „dry 
down”) oraz na strukturę kol-
by, czyli udział ziarna w kolbie.

Odmiany o korzystnej struk-
turze kolby, czyli o cienkich 
rdzeniach, wykazują szczegól-
ną przydatność do uprawy na 
CCM - kiszonkę z odkoszul-
kowanych kolb do żywienia 
trzody chlewnej. Bardzo waż-
nym kryterium oceny odmian 
do uprawy na ziarno jest ich 
odporność na wyleganie za-
równo korzeniowe i fuzaryj-
ne, powodowane przez grzyby 
powodujące zgnilizny łodyg. 
Z reguły odmiany wcześniejsze 
wykazują większą skłonność 
do wylegania fuzaryjnego niż 
późniejsze, zwłaszcza w wa-
runkach opóźnionego zbio-
ru. Szczególne znaczenie ma 
także tolerancja na fuzariozę 
kolb, gdyż grzyby zasiedlają-
ce kolby i ziarno produkują 
groźne dla zdrowia zwierząt 
i ludzi toksyny roślinne, czyli 
mikotoksyny. Przekroczenie 
normy zawartości mikotoksyn 
eliminuje ziarno kukurydzy 
z obrotu handlowego i z ży-
wienia zwierząt.

Wczesny wigor jest bardzo 
ważną cechą odmian, zarów-
no do uprawy na ziarno i na 
kiszonkę. Odmiany z cechą 
wczesnego wigoru kiełkują 
i rozwijają się nawet w wa-
runkach chłodów wiosennych. 
Starsze odmiany miały próg 
kiełkowania przy temperaturze 
gleby 8°C, podczas gdy now-
sze mają przesunięty ten próg 
o 2°C i kiełkują już w tem-
peraturze 6°C. Szybszy start 
roślin wiosną oznacza szybsze 
wytworzenie systemu korze-
niowego, lepsze wykorzystanie 
zasobów wody i składników 
pokarmowych, a w konse-
kwencji wyższe plony.

Pośród najważniejszych kry-
teriów branych pod uwagę przy 
wyborze odmian do uprawy na 

kiszonkę z całych roślin nale-
ży wymienić: całkowity plon 
suchej masy łodyg, liści i kolb, 
udział kolb w całkowitym plo-
nie suchej masy (korzystny po-
wyżej 50%), zawartość suchej 
masy przy zbiorze w całych 
roślinach w przy zbiorze (około 
32%). Ta ostatnia cecha, jest 
podstawą oceny wczesności 
odmian kiszonkowych. Duże 
znaczenie mają również wcze-
sny wigor i cecha „stay green”. 
Cecha „stay green” to wydłu-
żone utrzymywanie się zielo-
ności liści i łodyg w okresie 
dojrzewania. Takie odmiany 
dłużej asymilują, mają więc 
dłuższą możliwość gromadze-
nia składników pokarmowych 
w ziarnie.

Cecha „stay green” umoż-
liwia znaczące wydłużenie 
zbioru kukurydzy na kiszonkę, 
co jest bardzo ważne z punku 
widzenia organizacji zbioru.

Ważnym kryterium oceny 
odmian kiszonkowych jest 
ich strawność. W nowocze-
snych programach hodow-
lanych zwraca się uwagę 
na podniesienie poziomu 
strawności wegetatywnych 
części roślin (łodyg i liści). 
Odmiany relatywnie wcze-
sne, o wysokiej zawartości 
suchej masy przy zbiorze 
i o korzystnym udziale kolb 
w całkowitym plonie suchej 
masy, są bardzo dobrym su-
rowcem do produkcji wyso-
koenergetycznej kiszonki. 
Taka rolę spełniają również 
odmiany ziarnowe, wczesne 
lub średnio-wczesne, o wyso-
kim plonie ziarna. Pomimo, 
że są przeznaczone do upra-
wy na ziarno, to hodowcy 
często rekomendują je rów-
nież do uprawy na wysoko-
energetyczną kiszonkę.

Odmiany do uprawy na 
ziarno jak również na ki-
szonkę muszą wykazywać 
tolerancję na najważniejsze 
choroby - głownię guzowatą, 
fuzariozy kolb i szkodniki, 
w szczególności na omacnicę 
prosowiankę.

Jak wybierać odmiany kukurydzy do siewu?

dr inż. Roman Warzecha 
IHAR - PIB Radzików
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Co dalej z rynkiem nawozów?
Ostatnie półrocze na krajo-

wym rynku nawozowym dla 
producentów, firm handlowych 
oraz rolników to okres bez pre-
cedensu w dotychczasowej hi-
storii rynku zaopatrzenia Agro. 
Wysokie poziomy oraz rekordo-
wa zmienność cen głównych su-
rowców do produkcji nawozów 
tj. gazu ziemnego, fosforytów, 
soli potasowej, wykreowały do 
tej pory nie spotykany, lawino-
wy wzrost kosztów produkcji 
i w konsekwencji poziom cen 
sprzedaży nawozów.

Początek IV kw. bieżącego 
roku to lekka stabilizacja cen 
gazu, niestety na bardzo wy-
sokim poziomie - ok. 90 EUR/
MWh (w analogicznym okresie 
2020 r. cena gazu wynosiła ok. 
14 EUR/MWh). Ta sytuacja czę-
ściowo ustabilizowała rynek, 
pozwalając Grupie Azoty na 
wydłużenie czasu obowiązy-
wania ofert handlowych do 
miesiąca. W odpowiedzi na 
sygnały rynkowe o braku do-
stępności wybranych formuł 
nawozowych na rynku kra-
jowym, Grupa Azoty ogra-
niczyła realizację transakcji 
eksportowych nawozów, dla 
zabezpieczenia dostępności na-
wozów dla polskich rolników. 

Działania te, w połączeniu 
z pełnym zaangażowaniem 
w optymalizację warunków 
handlowych autoryzowanych 
dystrybutorów, spowodowały 
również ustabilizowanie cen 
sprzedaży nawozów z oferty 
Grupy Azoty.

Najbliższe tygodnie w ocenie 
Grupy Azoty, będą decydują-
ce dla właściwego przebiegu 
wiosennych prac polowych 
wśród krajowych producentów 
rolnych. Ich decyzje zakupo-
we dotyczące zabezpieczenia 
wymaganego poziomu ilościo-
wego środków do produkcji, 
szczególnie nawozów, będą 
miały bezpośredni wpływ 
na uzyskaną efektywność 
prowadzonych gospodarstw 
produkcyjnych w nowym se-
zonie. W aktualnym okresie 
kluczowym elementem decy-
dującym o prawidłowej ocenie 
sytuacji przy realizacji zakupów 
nawozów przez rolników jest 
pogłębiona analiza bilansu kra-
jowego rynku nawozów.

Grupa Azoty pomimo bar-
dzo trudnej sytuacji koszto-
wej, utrzymywała ciągłość 
produkcji na swoich instala-
cjach w odróżnieniu do kon-
kurencji zagranicznej, która 

w większości fabryk nawozo-
wych w Europie wstrzymała 
produkcję lub znacząco ją 
ograniczyła. Autoryzowana sieć 
dystrybucji nawozów Grupy 
Azoty posiada w swoich punk-
tach handlowych pełną ofertę 
nawozową, wypełniając ocze-
kiwania krajowych klientów. 
Jednocześnie na polskim ryn-
ku obserwowany jest znacząco 
ograniczony dostęp do nawo-
zów konkurencji importowej, 
która w pierwszej kolejności 
nadrabia zaległości w zaopa-
trzeniu najbliższych rynków, 
skupiając się na zabezpieczeniu 
rodzimych producentów rol-
nych. Nadal utrzymujące się 
znacznie wyższe ceny nawo-
zów na rynkach europejskich 
będą w dalszym ciągu wpły-
wały na ograniczenie dostaw 
w nadchodzących miesiącach 
na ich rynki eksportowe m.in. 
do Polski.

Wpływ na sytuację zaopa-
trzenia w nawozy ma również 
okres, w którym aktualnie 
się znajdujemy. Nadchodząca 
zima, najprawdopodobniej 
przyczyni się do dalszych wzro-
stów cen głównych surowców 
energetycznych takich jak gaz, 
energia elektryczna, węgiel czy 

paliwa co będzie się wiązać ze 
zwiększeniem popytu na te 
surowce przez gospodarstwa 
domowe i przemysł. Efektem 
takiej sytuacji mogą być kolejne 
wzrosty cen produktów final-
nych, w tym nawozów.

Między innymi dlatego też 
Grupa Azoty od wielu lat, 
niezmiennie przekonuje rolni-
ków do realizacji zaopatrzenia 
w kluczowe środki do produkcji 
jakimi są nawozy w kilku tran-
szach rocznych, co zapewnia 
wzrost bezpieczeństwa funk-
cjonowania gospodarstwa po-
przez możliwość uśrednienia 
cen zakupów oraz sukcesywne 
gromadzenie potrzebnych ilości 
nawozów dla zabezpieczenia 
ciągłości i efektywności własnej 
produkcji.

Biorąc pod uwagę okres, 
w którym się znajdujemy oraz 
prawdopodobne scenariusze 
dotyczące dalszych ograniczeń 
w dostępności nawozów m.in. 
wskutek:

decyzji Rosji o redukcji 
ilości nawozów przeznaczo-
nych na eksport w okresie od 
01.12.2021 r. do 31.05.2022 r.,

bardzo dużego zaintereso-
wania rynków eksportowych 
nawozami z Polski z uwagi na 

niższa cenę krajowych nawo-
zów na tle nawozów zagranicz-
nych (presja eksportowa),

utrzymującego się wyłącze-
nia lub redukcji poziomów 
produkcji w wielu europej-
skich wytwórniach nawozów 
(w przypadku uruchomienia 
produkcji brak możliwości nad-
robienia niewyprodukowanych 
ilości nawozów podczas posto-
jów instalacji produkcyjnych 
w Europie – produkcja dla za-
pewnienia potrzeb rodzimych 
rynków),

niestabilnej sytuacji na ryn-
kach surowcowych.

Grupa Azoty rekomenduje, 
aby nie zwlekać z zaopatrze-
niem w nawozy.

Bieżąca ocena sytuacji ryn-
kowej powinna skłaniać do 
niezwłocznego zaplanowania 
i realizacji zaopatrzenia w na-
wozy pod wiosenną aplikację. 

Mogące wystąpić zagrożenia są 
w większości już dzisiaj zdefi-
niowane, jednak dodatkowo 
należy przypomnieć o bra-
ku możliwości zapewnienia 
pełnej dostępności nawozów 
w krótkim okresie z uwagi np. 
na ograniczenia transportowe, 
magazynowe, finansowe które 
mogą wystąpić przy pozosta-
wieniu procesów zakupowych 
na ostatnią chwilę. Nie można 
również zapominać o ewentu-
alnej, wcześniejszej możliwości 
zastosowania nawozów azoto-
wych z uwagi na niekorzyst-
ne warunki atmosferyczne co 
miało już miejsce na wiosnę 
2019 r., kiedy to wyrażono 
zgodę na wcześniejszą, przy-
spieszoną o 2 tygodnie aplikację 
nawozów azotowych.

Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Kupić teraz czy poczekać do wiosny?

Ocena odmian kiszonkowych Pioneer

Odmiana kukurydzy Pio-
neer® P9911 została lide-
rem w zakresie ilości suchej 
masy z hektara, natomiast 
P8904 zwycięzcą w kategorii 
zawartość skrobi - znamy wy-
niki tegorocznych doświadczeń 

polowych Corteva Agriscien-
ce, partnera programu Kro-
wie na Zdrowie. Jak co roku 
firma sprawdziła jak plonują 
odmiany kukurydzy na kiszon-
kę marki Pioneer®. Przetesto-
wano łącznie 19 odmian na 

92 poletkach doświadczalnych 
w 17 lokalizacjach w Polsce.

L ide ra m i  z e s t aw ie -
n ia zosta ł y odmiany 
P9911, P9241 i P9590 z lokaliza-
cji Pawłowice, które osiągnęły 
plon suchej masy na poziomie 
30767, 30410 i 30190 kilogra-
mów z hektara.

W pierwszej dziesiątce zna-
lazły się także:

 - P8240 – 29342 kg suchej 
masy/ ha (Pawłowice)

 - P8500 – 28660 kg suchej 
masy/ ha (Pawłowice)

 - P8888 – 28611 kg su-
chej masy/ ha (Zaręby 
Choromany)

 - P9363 – 26975 kg suchej 
masy/ ha (Cieszymowo)

 - P8888 – 25680 kg suchej 
masy/ ha (Pawłowice)

 - P0725 – 25426 kg su-
chej masy/ ha (Zaręby 
Choromany)

 - P0725 – 25009 kg suchej 

masy/ ha (Sulmów).

Odmiany kukurydzy o naj-
wyższej zawartości skrobi to: 
P8904 i P9241 z lokalizacji 
Pawłowice, które zawiera-
ją odpowiednio 44,7% oraz 
40,8% skrobi oraz P8888 z Tu-
rewa, gdzie zawartość skrobi 
wynosiła 40,57%.

Na pozycjach od 4 do 
10 uplasowały się:

 - P9911 – 39,7% (Pawłowice)
 - P8500 – 38,8% (Otylin)
 - P9241 – 38,62 (Pierzchno)
 - P8683 – 38,1% (Zaborze)
 - P8500 – 38,1% (Żołędnica)
 - P9911 – 37,86% (Turew) 
 - P8240 – 37,4% (Pawłowice).

Doświadczenia przepro-
wadzono w 17 lokaliza-
cjach na terenie całej Polski, 
w województwie pomor-
skim, zachodniopomor-
skim, kujawsko-pomorskim, 
warmińsko-mazursk im, 

mazowieckim, łódzkim, ślą-
skim i wielkopolskim.

Testowane odmiany: 
DS1897B; P0725; P7515; P7948;

P8240; P8244; P8329; 
P8358;
P8500; P8683; P8888; 
P8904;
P9074; P9127; P9241; 
P9363; P9590; P9911; 
P9911.

Badano plon suchej masy 
z hektara, % zawartość su-
chej masy w plonie oraz ilość 
skrobi.

„Od jakości podstawowej 
paszy objętościowej zależy 
wydajność i zdrowotność 
zwierząt, a to bezpośrednio 
przekłada się na wyniki fi-
nansowe gospodarstwa. Im 
bardziej energetyczna kiszon-
ka z kukurydzy tym mniej-
sze nakłady na suplementację 
energii,” – komentuje Han-
na Nowak, specjalistka ds. 

żywienia zwierząt w Corteva 
Agriscience. – „Pamiętajmy 
o tym podczas wyboru od-
miany na kiszonkę. O poszcze-
gólnych odmianach najlepiej 
jest rozmawiać bezpośrednio 
z przedstawicielem swojego 
terenu, który zna specyficzne 
potrzeby regionu i potrafi do-
radzić we właściwym doborze 
odmian. Każda z lokalizacji 
miała inny przebieg pogody 
i inne warunki glebowe. Od-
miany mają zakodowany ge-
netycznie wysoki plon, ale ich 
potencjał ujawnia się w ściśle 
określonych warunkach.”

Mapa plonowania kukury-
dzy kiszonkowej znajduje się 
na stronie https://www.e-pole.
pl/mapa-plonowania-kukury-
dzy-kiszonkowej-w-polsce-w-
-roku-2021

Źródło: Leafmedia, 
Katarzyna Kania

Opracowanie redakcyjne: 
JolantaMalinowska-Kłos

Jak plonowała kukurydza w sezonie 2021 w Polsce?
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Rewolucja w polskim grillowaniu
Badania przeprowadzone 

w ostatnich latach wyraźnie 
wskazują, że Polacy ograniczają 
spożycie mięsa. Coraz częściej 
sięgamy po roślinne zamienni-
ki produktów odzwierzęcych 
i interesujemy się ekologią. 
Ostatni rok z pandemią ko-
ronawirusa nasilił te tendencje, 
przeobrażając je w żywieniową 
rewolucję. Czy w sezonie gril-
lowym zastąpimy karkówkę 
wegańskim burgerem?

Powszechność diety roślin-
nej rośnie z roku na rok zarów-
no w Polsce, jak i na całym 
świecie. Kiedyś słowo „wega-
nizm” wywoływało konsterna-
cję lub mylone było z bardziej 
popularnym wegetarianizmem. 
Według raportu sporządzonego 

dla portalu Pyszne.pl, obecnie 
aż 60% Polaków prawidłowo 
identyfikuje to pojęcie - jako 
styl życia w pełni pozbawio-
ny produktów odzwierzęcych 
– w tym mięsa, jaj i nabiału. 
Szacuje się, że aż połowa z nas 
uważa, że roślinne odżywianie 
się jest teraz znacznie prostsze, 
niż 5 lat temu.

Dynamiczne zmiany żywie-
niowe wśród Polaków nabra-
ły zawrotnego tempa podczas 
pandemii. W jedzeniu zaczę-
liśmy szukać bezpieczeństwa, 
które związane było zarówno 
z naszym zdrowiem jak i z od-
powiedzialnością ekologiczną. 
Większa ilość czasu spędzone-
go w domu skłoniła Polaków 
do szukania informacji na 

temat wartości odżywczych 
poszczególnych produktów 
spożywczych. Badania prze-
prowadzone w 2020 roku przez 
Market Research World na 
zlecenie Upfield, globalnego 
producenta żywności roślin-
nej, wykazały, że okres pan-
demii zachęcił 25,4% Polaków 
do znaczącego ograniczenia 
spożycia mięsa lub z jego cał-
kowitej rezygnacji. Z kolei aż 
31,6% badanych przyznało, 
że chętniej kupowało w tym 
czasie wegańskie alternatywy 
dla produktów odzwierzęcych.

Jednym z najbardziej roz-
chwytywanych roślinnych 
zamienników mięsa w Polsce 
jest wegański burger. Aż poło-
wa ankietowanych w badaniu 

Pyszne.pl zadeklarowała, że 
spróbowała już roślinnych ko-
tletów. Zapotrzebowanie na 
bezmięsne burgery zauważyli 
zarówno producenci żywno-
ści, ekskluzywne restauracje, 
jak i najpopularniejsze sieci 
fast-food.

Jest wiele powodów, dla 
których świat zakochał się 
w roślinnych burgerach. 
Szacuje się, że ich produkcja 
pochłania aż do 99% mniej 
wody, wymaga do 93% mniej 
powierzchni gruntu oraz zuży-
wa do 46% mniej energii niż 
hodowla zwierząt przeznaczo-
nych na tradycyjne, mięsne da-
nie. Popularność wegańskiej 
kuchni przekłada się na realne 
statystyki dotyczące codziennej 

diety Polaków. Główny Urząd 
Statystyczny w swoim opra-
cowaniu na temat przecięt-
nego miesięcznego spożycia 
artykułów żywnościowych 
na 1 osobę, również zwraca 
uwagę na zmniejszenie ilości 
spożywanego mięsa. Z badań 
wynika, że największy spadek 
konsumpcji produktów od-
zwierzęcych można zauważyć 
z roku na rok w wojewódz-
twach, gdzie występują jedne 
z największych miast Polski - 
w małopolskim, mazowieckim 
oraz w dolnośląskim.

Jesteśmy głodni kolejnych 
roślinnych produktów. De-
klarujemy, że z coraz więk-
szą ochotą spróbowalibyśmy 
wegańskich odpowiedników 

tradycyjnych dań kuchni 
polskiej. Według badań prze-
prowadzonych przez firmę 
Maczfit, nie Warszawa, a Wro-
cław stał się nową, wegańską 
stolicą Polski. Ostatnie lata po-
kazały, że moda na roślinną 
dietę rozpoczęła się na długo 
przed pandemią, a koronawirus 
wyraźnie przyspieszył proces 
rezygnacji z produktów od-
zwierzęcych wśród Polaków. 
Popularność wegańskiego bur-
gera może zwiastować praw-
dziwą rewolucję żywieniową 
i znaczące zmiany na polskim 
rynku spożywczym.

Źródło: All Hands 
Agency, Emilia Pluskota

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Polacy zamiast karkówki wybierają roślinne burgery.

Niewesoły gaz rozweselający
Czy rolnictwo jest głów-

nym emitentem gazów 
cieplarnianych?

Rolnictwo, a zwłaszcza chów 
zwierząt gospodarskich staje się 
jednym z głównych oskarżo-
nych o emisję gazów cieplar-
nianych i globalne ocieplenie. 
Warto przyjrzeć się bliżej chwy-
tliwym w treści oskarżeniom 
i odpowiedzieć na kluczowe py-
tania. Czy rolnictwo a zwłasz-
cza produkcja zwierzęca jest 
główny emitentem? I czy moż-
liwe są zmiany, zmniejszające 
do minimum ślad węglowy 
w produkcji zwierzęcej? I czy 
główny gaz emitowany przez 
rolnictwo nie jest tym samym, 
który służył do znieczulenia 
ludzi i zwiększenia mocy si-
ników spalinowych?

Coraz cieplej w Wielkiej 
Szklarni

Wzrost średnich temperatur, 
topnienie lodowców, niepoko-
jące zjawiska meteorologiczne 
to fakty, których nie można 
kwestionować. Sygnalizują je 
naukowcy, są one powodem do 
zaniepokojenia rządów i całych 
społeczeństw. Za główne źródło 
problemu powszechnie uważa 
się emisję gazów cieplarnianych 
- związków, które w atmosfe-
rze działają jak swoisty izolator 
powodując jej sukcesywne pod-
grzewanie. Gazy te są jak szyba 
w szklarni. Izolują cieplutką 
atmosferę Ziemi od zimnego 
kosmosu. Stąd nazwa: gazy cie-
plarniane (GHG – greenhouse 
gases). Najważniejsze z nich to 

dwutlenek węgla CO2, pod-
tlenek azotu N2O, metan 
CH4, ozon O3 i halon. Sumę 
emisji tych gazów podczas pro-
dukcji, używania i utylizacji 
jakiegoś produktu nazywamy 
jego śladem węglowym. Każda 
rzecz wyprodukowana przez 
człowieka ma swój większy 
bądź mniejszy ślad węglowy, 
a jego rozmiar staje się coraz 
częstszym czynnikiem okre-
ślającym uciążliwość danej 
produkcji.

Producenci nieekologicz-
nego środka znieczulającego?

W UE rolnictwo zajmuje 
3 miejsce w emisji GHG – ta-
kie są niestety fakty. Pierwsze 
miejsce zajmuje sektor energe-
tyczny (80,7% emisji – dane 
EUROSTATu z 2017r.), drugie 
– przemysł i transport (9,8%), 
trzecie – rolnictwo z udziałem 
8,7% w emisji GHG.

Rolnictwo w UE i tak wypada 
dobrze na tle świata, w którym 
produkcja rolna odpowiada za 
ok. 20% emisji gazów cieplar-
nianych. Z rolnictwa pocho-
dzą przede wszystkim: metan 
i podtlenek azotu. Głównym 
źródłem metanu jest produkcja 
ryżu oraz chów i hodowla by-
dła oraz owiec, a w wypadku 
podtlenku azotu – nawożenie 
azotowe.

Jednak nie wielkość emisji 
jest najbardziej niepokojąca, 
ale jej szkodliwość. Otóż wy-
mienione wcześniej gazy mają 
znacząco większy potencjał 
ocieplania niż CO2. Potencjał 

metanu jest pod tym względem 
21 razy większy, nie dorównuje 
jednak podtlenkowi azotu. Gaz 
ten, jest dokładnie tą samą sub-
stancją, która znana jako gaz 
rozweselający służyła stomato-
logom jako łagodny anestetyk. 
Miłośnicy motoryzacji wiedzą 
też, że podtlenek azotu znaczą-
co, choć krótkotrwale, zwiększa 
moc silników spalinowych. Dla 
ziemskiej atmosfery ten gaz ma 
dewastujące znaczenie. Szacuje 
się, że jego potencjał cieplarnia-
ny jest około 270 razy większy 
od działania dwutlenku węgla. 
Czy zatem grozi nam zagazo-
wanie w wesołej atmosferze? 
Niekoniecznie. Emisja azotu 
do atmosfery wpisuje się w od-
wieczny cykl obiegu substancji 
w przyrodzie. Z atmosfery azot 
przenika do ziemi, stąd jako 
składnik niezbędny dla wzrostu 
roślin jest przez nie pobierany, 
a następnie dostaje się do orga-
nizmów roślinożerców. Skala 
produkcji rolnej wynikająca 
z działań człowieka wpływa 
oczywiście na ten mechanizm, 
ale nie w stopniu, który by 
nie mógł być zatrzymany lub 
skompensowany.

Bezśladowe chów i hodowla
Świadomość nieuchronności 

zmian jest w Europie powszech-
na. Celem organizowanych 
konwencji klimatycznych jest 
wywieranie ograniczeń emisyj-
nych u największych emiten-
tów świata: Chiny, Indie i USA. 
Zachęca się do wprowadza-
nia zmian także na własnym 

podwórku: odchodzenia od 
energetyki węglowej i próby 
transformacji w odnawialne 
źródła energii, formułuje się 
coraz większe oczekiwania co 
do stosowania surowców odna-
wialnych w wytwarzaniu ener-
gii. Wywierane są też naciski 
na rolnictwo. Do osiągnięcia 
znaczących sukcesów nie jest 
jednak potrzebne ogranicze-
nie skali produkcji. Wystar-
czy by produkcja prowadzona 
była w sposób zrównoważony 
i nowoczesny.

Rolnictwo może ograniczać 
emisję na kilka sposobów. Moż-
na stosować paszę o obniżonej 
zawartości białka i podwyż-
szonej dostępności aminokwa-
sów. Inną drogą jest przykrycie 
zbiorników z gnojowicą oraz 
fermentacja odchodów zwierzę-
cych w biogazowni. Ze źródła 
niebezpiecznej emisji odchody 
stają się w ten sposób zasobem 
energii bazującej na metanie. 
Warto pamiętać, że gnojowica 
to tradycyjny i naturalny na-
wóz. Jednak i tu jego stosowa-
nie można prowadzić tak, by 
zmniejszyć emisję do atmosfery 
np. poprzez nawożenie wtedy, 
kiedy potrzeby roślin są naj-
większe. Stosuje się również 
nawożenie wprost do gleby lub 
szybkie przykrycie nawiezio-
nej powierzchni, aby cenne dla 
roślin, a szkodliwe dla atmos-
fery substancje nie ulatniały 
się. W uprawie pól możliwe 
jest stosowanie minimalnej 
orki i roślin okrywowych lub 

w ogóle rezygnacja z orki (upra-
wa uproszczona), aby utrzymać 
azot w glebie i zwiększyć jego 
dostępność dla roślin.

Innym rozwiązaniem może 
być sadzenie drzew lub rodzi-
mych traw, jako osłony przed 
wiatrem, co zapewnia zacienie-
nie i pochłanianie CO2, a także 
produkcja bioetanolu, insta-
lacja paneli fotowoltaicznych 
i siłowni wiatrowych , które 
w znaczący sposób zmniejszają 
ślad węglowy.

Przedsiębiorstwo może się 
określać jako neutralne pod 
względem emisji CO2, jeżeli 
podejmuje środki wyrównaw-
cze mające na celu zrównowa-
żenie (kompensację) emisji tych 
gazów (norma DIN EN ISO 
14064 z 2012r. oraz Protokół 
GHG z 2011r.). Przy oblicza-
niu śladu węglowego bierze się 
pod uwagę całą produkcję pasz 
dla zwierząt, cykl hodowlany 
i produkcję żywności, zuży-
cia paliwa do transportu, oleju 
czy wody. Dlatego największe 
redukcje emisji możliwe są 
w modelu produkcyjnym obej-
mującym cały łańcuch „od pola 
do stołu”, gdzie transport jest 
niewielki, zwierzęta żywione są 
paszą pochodząca z lokalnych 
upraw, nawożonych ekologicz-
nie i naturalnie, a cały cykl 
produkcyjny odbywa się na 
ograniczonym terenie.

O tym, że taka produkcja 
jest już możliwa i w dodatku 
opłacalna świadczy przykład 
Goodvalley – przedsiębiorstwa 

rolnego, które w swych gospo-
darstwach położonych na Po-
morzu skutecznie wprowadza 
do produkcji zasady zrówno-
ważonego rozwoju. Produkcja 
metanu i uzyskiwanie z niego 
energii nie tylko ogranicza 
emisje, ale powoduje samo-
wystarczalność energetycz-
ną. Co więcej, firma nie tylko 
nie pobiera energii z sieci, ale 
sama jej nadwyżki dostarcza 
mieszkańcom okolicznych wsi.

Rolnictwo, podobnie jak każ-
da inna działalność wytwór-
cza, jest źródłem emisji gazów 
cieplarnianych. Wprawdzie nie 
tak dużym, jak utrzymują nie-
życzliwe źródła, ale i ta emisja 
może być skutecznie obniżona. 
Społeczeństwo potrzebuje pro-
duktów pozyskanych z rolnic-
twa w postaci mięsa, mleka czy 
jaj, które stanowią niezbędne 
składniki naszej diety. Można 
i należy dokonywać świado-
mych wyborów co do wielkość 
spożycia, ale nie można pod-
ważać znaczenia zawartych 
w tych produktach substancji 
odżywczych dla funkcjonowa-
nia organizmu człowieka. Tym 
bardziej, że produkcja zwie-
rzęca jest możliwa przy zacho-
waniu zasad zrównoważonego 
rozwoju i znaczącej redukcji, 
a nawet całkowitej kompensacji 
emisji gazów cieplarnianych.

Źródło:Polpig, Wojciech Jędrych
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos
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Ćma bukszpanowa przestaje być gatunkiem tajemniczym

Badania, które od 2016 roku 
prowadzi Terenowa Stacja 
Doświadczalna IOR – PIB 
w Rzeszowie, we współpra-
cy z portalem ogrodniczym 
DIONP oraz Uniwersytetem 
Śląskim, mają szansę stać się 
podstawą do opracowania 
kompleksowego programu 
ochrony bukszpanów przed 
tym szkodnikiem.

Zidentyfikowana w Polsce 
po raz pierwszy w 2012 roku 
ćma bukszpanowa coraz moc-
niej zaznacza swoją obecność 
w naszym kraju. Dziś jej szko-
dliwe działanie obejmuje już 
wszystkie województwa, 
przynosząc znaczące straty 
ekonomiczne i wizerunko-
we w szkółkach, parkach 
i ogrodach. Aby opracować 
skuteczne metody zwalcza-
nia szkodnika, trzeba jednak 
zacząć od podstaw, czyli po-
znania biologii tego nowego 
gatunku.

Inwazja bez kwarantanny
Ćma bukszpanowa (Cydali-

ma perspectalis Walk.) to obcy, 
inwazyjny gatunek motyla 
wywodzący się z Azji, który 
został zawleczony do Europy 
najprawdopodobniej w latach 
2005-2007.

– Oficjalnie w Europie wy-
kryto ją w 2007 roku, w Niem-
czech i Niderlandach. W Polsce 
pierwszą ćmę bukszpanową 
zidentyfikowano w okolicach 
Wałbrzycha w 2012 roku. Po-
czątkowo jej zasięg przesuwał 
się na południe i południowy 
wschód, jednak dziś szkodnik 
ten obecny jest praktycznie 
w całej Polsce. W pewnym 
momencie szczególnie dużą 
szkodliwością ćma buksz-

panowa zaczęła odznaczać 
się w Rzeszowie i okolicach, 
dlatego podjęliśmy decyzję 
o rozpoczęciu badań nad 

tym szkodnikiem – wyjaśnia 
dr hab. Paweł K. Bereś, prof. 
IOR – PIB, kierownik Tereno-
wej Stacji Doświadczalnej IOR 
– PIB w Rzeszowie. – Z uwagi 
na to, że nie jest to gatunek 
kwarantannowy, od momen-
tu wykrycia do dziś nie jest 
prowadzony urzędowy moni-
toring rozprzestrzeniania się 
ćmy bukszpanowej w kraju, co 
utrudnia prowadzenie badań 
nad efektami jego szkodliwego 
działania – dodaje.

TSD IOR – PIB w Rzeszowie 
założyła polową hodowlę ćmy 
bukszpanowej w celu poznania 
biologii tego owada w Polsce, 
szkodliwości dla rodzimych 
roślin, testowania różnych 
sposobów ograniczania szko-
dliwości owada, a w konse-
kwencji do opracowania metod 
jego zwalczania. Takie badania 
opiera się dodatkowo o infor-
macje pochodzące z innych 
krajów, w szczególności tych, 
które leżą w podobnej strefie 
klimatycznej. Badania, od 
2016 roku, prowadzone są 
we współpracy z portalem 
ogrodniczym DIONP oraz 
Uniwersytetem Śląskim.

Zabójca bukszpanów
W ramach obserwacji gatun-

ku na krzewach bukszpanów 
w ogrodach oraz w szkółkach 
produkcji roślin, w tym w izo-
latorach entomologicznych, 
udało się potwierdzić, że 
szkodnik w ciągu roku może 
wydać 2-3 pokolenia. Terminy 
występowania poszczególnych 
stadiów rozwojowych zostały 
określone dzięki izolatorom, 
pułapkom feromonowym 
i świetlnym, a także analizie 
laboratoryjnej.

– Mam nadzieję, że 
w najbliższym czasie będzie 
możliwe upowszechnienie wy-
ników tych badań – wyjaśnia 

kierownik TSD IOR – PIB 
w Rzeszowie. – Z takim na-
jeźdźcą obcego pochodzenia 
Polska nie miała dotąd do czy-
nienia. W przeciwieństwie do 
również inwazyjnego szrotów-
ka kasztanowcowiaczka, który 
robił spustoszenie wśród kasz-
tanowców, żerowanie gąsienic 
ćmy bukszpanowej, jeśli nie 
podejmie się z nimi walki, 
niestety prowadzi zwykle do 
zamierania zaatakowanych 
roślin – przestrzega.

Z powodu zbyt późnego 
wykrycia ćmy bukszpanowej 
w ogrodzie, często też z powo-
du braku wiedzy, że szkodnik 
ten w ciągu roku rozwija kilka 
pokoleń, bezpowrotnie straco-
no krzewy liczące po kilkadzie-
siąt lat i więcej. To zagrożenie 
oraz trudności i koszty ochro-
ny przed nim sprawiają zaś, 
że szkółki roślin ograniczają 
reprodukcję bukszpanów, co 
oczywiście przekłada się na 
ceny sadzonek.

Jednak już samo wykrycie 
szkodnika, zwłaszcza na oka-
załych roślinach, bez wiedzy 
na temat biologii gąsienic, jest 
trudne. Zwykle zaczynają one 
swoją szkodliwą działalność od 
wnętrza krzewu, gdzie mało 
kto zagląda. Szkodnik odkry-
wany jest zwykle dopiero, gdy 
żerujące gąsienice zaczynają 
docierać do obrzeży krzewu, 
na zewnątrz widać zasychające 
liście i młode pędy, a krzew 
pokrywa się pajęczynką i nie-
przyjemnie pachnie, zwłaszcza 
przy dużej wilgotności.

Zwalczanie szkodnika
W momencie pojawienia 

się ćmy bukszpanowej wielu 
hodowców i ogrodników nie 
wiedziało, jaki szkodnik jest 
odpowiedzialny za uszkodze-
nia bukszpanów. Jego identy-
fikacja także nie rozwiązała 
problemu, bo nie było dostępu 
do skutecznych metod ochro-
ny roślin. Dziś nie jesteśmy 
bezradni wobec ćmy bukszpa-
nowej. Jednak wciąż kluczową 
sprawą jest upowszechnienie 
wiedzy na temat znaczenia 
szybkiej identyfikacji tego 
szkodnika w ogrodzie, a na-
stępnie metod postępowania.

– Na pewno obiecujące efek-
ty daje stosowanie bioprepa-
ratów zawierających bakterię 
»Bacillus thuringiensis« do 
ekologicznego zwalczania 
gąsienic ćmy. Z kolei w me-
todzie chemicznej sprawdza 
się użycie acetamiprydu oraz 
benzoesanu emamektyny, 
które to substancje wchodzą 

w skład kilku zarejestrowa-
nych insektycydów dostępnych 
na rynku. Nasze doświadcze-
nia z wykorzystaniem tych 
oraz kilku innych substancji 
czynnych w zwalczaniu ćmy 
bukszpanowej sprawiły, że 
rośnie zainteresowanie reje-
stracją kolejnych preparatów 
– mówi dr hab. Paweł K. Bereś. 
Dodaje jednak, że trzeba pa-
miętać, iż zwykle jeden zabieg 
nie wystarcza do skuteczne-
go powstrzymania szkodni-
ka. Obecnie TSD IOR – PIB 
w Rzeszowie pracuje nad po-
łączeniem metody biologicznej 
z chemiczną, tak aby opraco-
wać program przeciwdziałania 
uodparnianiu się ćmy na sto-
sowane środki ochrony roślin. 
Prowadzi również kampanię 
informacyjną przestrzegającą 
przed opryskiwaniem buksz-
panów preparatami niezare-
jestrowanymi dla tej uprawy 
i przeciwko ćmie.

Identyfikacja problemu
Jak podkreśla dr hab. Paweł 

K. Bereś, ogromnym proble-
mem w zwalczaniu inwazji 
ćmy bukszpanowej był brak 
odpowiedniego monitoringu 
kierunku i zakresu jej ekspan-
sji. Mimo wielu sygnałów 
o niszczycielskim działaniu 
szkodnika, jakie były publi-
kowane i dokumentowane 
w Internecie, oficjalne serwisy 
zajmujące się monitoringiem 
gatunków nie wskazywały, 
gdzie szkodnik występuje.

– Nawet na stronie EPPO 
(Europejska i Śródziemno-
morska Organizacja Ochro-
ny Roślin) prezentowana była 
tylko sytuacja z pierwszych 
wykryć szkodnika, bez analizy 
rozprzestrzeniania się owada 
w poszczególnych latach. Brak 
wiedzy na temat tego, gdzie 
szkodnik już jest i gdzie jest 
ryzyko jego pojawu sprawia, 
że trudno się planuje ochro-
nę roślin, zwłaszcza, że ćma 
bukszpanowa wymaga czę-
stych obserwacji; od marca do 

listopada – zaznacza kierownik 
TSD IOR – PIB w Rzeszowie.

Pierwsze w Polsce, poglą-
dowe mapy występowania 
ćmy bukszpanowej udało się 
stworzyć dzięki współpracy 
IOR – PIB, DIONP, UŚ i czy-
telników portalu DIONP. 
W efekcie powstały trzy mapy 
pokazujące rozprzestrzenianie 
się ćmy bukszpanowej w kra-
ju w latach 2018–2020. Mapy 
te, choć nie odzwierciedlają 
w pełni wszystkich miejsco-
wości, gdzie ćma jest proble-
mem, pokazują te obszary, do 
których owad już dotarł, więc 
okoliczni ogrodnicy, nawet je-
żeli jeszcze nie widzą uszko-
dzeń powodowanych przez 
gąsienice, muszą zachować 
czujność. Kwestią czasu jest 
nalot motyli i rozwój gąsienic 
w tych obszarach.

Odporny na temperatury
Jak można zobaczyć na ma-

pie z roku 2020, ćma bukszpa-
nowa występuje na obszarze 
całego kraju, we wszystkich 
16 województwach. Najwięk-
szą jednak liczbę zgłoszeń 
o uszkadzanych roślinach no-
tuje się w Polsce południowej. 

Tu bowiem owad ma najlepsze 
warunki dla rozwoju, gdyż jest 
gatunkiem ciepłolubnym. Nie-
stety niskie temperatury nie są 
wybawieniem – ćma bukszpa-
nowa doskonale znosi chłód, 
choć wówczas jej okres rozwo-
ju się wydłuża, więc wydaje 
mniej pokoleń w ciągu roku.

– Ćma bukszpanowa w rejo-
nach swego naturalnego wy-
stępowania bez problemów 
wytrzymuje mrozy poniżej 
-25oC. Jest to zatem bardzo 
trudny przeciwnik, groźny 
także dla roślin z północnych 
regionów Polski. Przykład in-
wazji ćmy bukszpanowej poka-
zuje dobitnie, co może się stać, 
gdy wraz ze zmieniającym się 
klimatem do naszego kraju za-
czną się przedostawać podobne 
gatunki, zwłaszcza o azjatyc-
kim pochodzeniu, które jak 
pokazuje historia (przykład 
omacnicy prosowianki) szybko 
stają się groźnymi szkodnika-
mi – podsumowuje dr hab. Pa-
weł K. Bereś, prof. IOR – PIB.

Źródło: Nonoproblemo
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Takiego szkodnika obcego pochodzenia jeszcze nie było.

Gąsienice ćmy bukszpanowej (P. Bereś)

Pułapka feromonowa w szkółce roślin (P. Bereś)

Motyl ćmy bukszpanowej  
(P. Bereś)
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CLAAS SILVER LINE

Części zamienne są niezbęd-
ne dla maszyn rolniczych, aby 
zapewnić ich wysoką wydaj-
ność. Niezależnie od tego, czy 
chodzi o przeglądy okresowe, 
wymianę części eksploatacyj-
nych czy naprawy, każda część 
zamienna z biegiem przepra-
cowanych godzin czy sezonów 
musi zostać wymieniona. 

Części zamienne towarzyszą 
całemu cyklowi życia każdej 
maszyny rolniczej. Wielu rol-
ników, pracujących zarówno 
na małych jak również dużych 
areałach nadal używa maszyn 
starszych (wieloletnich) w swo-
jej codziennej pracy. Z reguły 
jednak te starsze modele są rza-
dziej używane, przepracowują 

mniej godzin co powoduje, 
że ich współczynnik inten-
sywności wykorzystania jest 
dużo niższy w porównaniu 
z maszynami obecnie kupo-
wanymi. Często właściciele 
tych starszych maszyny nie 
wykorzystują standardowych 
części zamiennych CLAAS 
ORIGINAL. Jednocześnie 
skłonność klientów do inwe-
stowania w przeglądy i serwis 
maleje wraz ze starzeniem się 
maszyny. CLAAS odpowiada 
na tę potrzebę klientów rozsze-
rzając gamę części zamiennych 
CLAAS ORIGINAL.

Marka CLAAS ORIGINAL 
to wykonane na miarę części 
zamienne, akcesoria i materia-
ły eksploatacyjne do maszyn 
CLAAS. Uzupełnieniem tej 
oferty jest CLAAS FARM-
PART, program części i akce-
soriów obejmujący wiele marek 
i producentów, który zaspokaja 

wiele potrzeb w gospodarstwie 
i produkcji rolnej.

Asortyment CLAAS ORIGI-
NAL składa się z dwóch linii: 
PREMIUM LINE i REMAN 
LINE. CLAAS PREMIU LINE 
skierowana jest do klientów, 
którzy potrzebują niezawodne-
go rozwiązania, gdy maszyna 
poddawana jest szczególnie 
wysoko obciążającej eksplo-
atacji. Części zamienne z tego 
asortymentu są wyjątkowo od-
porne na zużycie. Z drugiej 
strony części zamienne CLAAS 
REMAN LINE to ekonomiczna 
alternatywa dla nowych części 
zamiennych i komponentów. 
CLAAS odbiera zużyte elemen-
ty / podzespoły i przywraca 
je w procesie weryfikacji i re-
generacji do jakości części no-
wej, produkowanej seryjnie. 
CLAAS SILVER LINE - grupa 
części zamiennych, która zo-
stała dołączona do istniejącego 

portfolio CLAAS ORIGINAL. 
Części SILVER LINE są szcze-
gólnie atrakcyjne dla klientów, 
którzy poszukują niższej ceny 
i posiadają starsze maszyny 
CLAAS. Wszystkie zawarte 
w tym programie części zo-
stały opracowane specjalnie 
dla maszyn starszych serii, 
dzięki czemu oferują one 
ekonomiczne rozwiązanie 
przy naprawach i przeglądach 
okresowych łącząc niezawod-
ność i praktyczność z niższy-
mi kosztami. Części CLAAS 
SILVER LINE spełniają wyso-
kie standardy jakościowe do-
kładnie jak wszystkie części 
zamienne CLAAS. Portfolio 
CLAAS SILVER LINE obejmu-
je obecnie około 350 pozycji 
z takich grup części jak pasy 
napędowe, filtry i łańcuchy 
napędowe. Firma CLAAS 
cały czas intensywnie pracuje 
nad rozbudową oferty tej linii 

części zamiennych CLAAS.
Asortyment części zamien-

nych CLAAS SILVER LINE 
jest dostępny poprzez CLAAS 
PARTS Shop jak również u De-
alerów CLAAS w Niemczech, 
Austrii, Szwajcarii, Holandii, 
Belgii, Francji, Polsce, Rosji, 
Ukrainie, Słowenii, Bośni 
i Rumunii. Obecnie w kata-
logu możemy znaleźć ponad 
350 produktów oznaczonych 
znakiem SILVER LINE.

Wszystkie części zamienne 
dostępne w ramach CLAAS 
PARTS można znaleźć w ka-
talogu elektronicznym Parts 
Doc, który jest udostępniony 
wszystkim użytkownikom ma-
szyn CLAAS, zarejestrowanych 
w aplikacji CLAAS CONNECT 
(jest ona dostępna na stronie 
www.claas.pl).

Źródło: CLAAS Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowa linia produktowa części zamiennych dla starszych modeli.

Młode talenty z nagrodami od Fundacji CLAAS

Fundacja CLAAS została 
założona w 1999 roku i od 
tego czasu co roku przyznaje 
stypendium Helmuta Claas, 
nagrody premiowe oraz nagro-
dy międzynarodowe. Piętnastu 
laureatów z Niemiec, Węgier, 
Wielkiej Brytanii, Holandii, Ro-
sji, Rumunii, Słowacji i Polski 
otrzymało od Fundacji nagrody 
pieniężne w łącznej wysokości 
ponad 40000 euro.

W przeciwieństwie do 
2020 przyszli laureaci stypen-
dium Helmuta Claas ponownie 

mogli osobiście zaprezentować 
swoje prace oraz osobiście ode-
brać nagrody. Goście i pozo-
stali nagrodzeni dołączali do 
wydarzenia za pośrednictwem 
internetu. Sylvia Looks, człon-
kini zarządu Fundacji CLAAS 
była wyraźnie zadowolona, że 
uroczystość wręczenia nagród 
mogła ponownie odbyć się ra-
zem z laureatami: „W swoich 
dziedzinach akademickich stu-
denci ci wykonali naprawdę 
świetną pracę, która stanowi 
prawdziwą wartość dodaną dla 

rolnictwa i technologii rolni-
czej – naprawdę miło jest mi ich 
poznać i znowu móc osobiście 
wręczyć im nagrody.”

Po raz pierwszy wydarzenie 
odbyło się z udziałem Cathariny 
Claas-Mühlhäuser, która jako 
Przewodnicząca Rady Nauko-
wej zastąpiła na tym stanowisku 
swojego ojca: „Cieszę się, że po-
przez przyznawanie stypendiów 
Helmuta Claas mogę pielęgno-
wać cele, idee i wartości mojego 
ojca i w ten sposób wspierać 
obiecujące młode talenty.”

W obecnym roku zostały 
przyznane następujące nagrody:

Stypendia:
Pierwsza nagroda: Julius 

Willmaring został laureatem 
pierwszej nagrody za swoją 
pracę na temat optymalizacji 
topologii oraz ekonomicznej 
i funkcjonalnej analizy poten-
cjału dla wykorzystania druku 
3D w produkcji maszyn rolni-
czych na Uniwersytecie Nauk 
Stosowanych w Osnabrück. 
Tym samym otrzymał on 
wsparcie finansowe w łącznej 
wysokości 7200 euro.

Druga nagroda: Fynn Lam-
mers otrzymał drugą nagro-
dę w wysokości 6000 euro. 
W swojej pracy dyplomowej 
badał nowe metody chemicz-
nej ochrony roślin z wykorzy-
staniem technik iniekcyjnych. 
Również on jest absolwentem 
Uniwersytetu Nauk Stosowa-
nych w Osnabrück.

Trzecia nagroda: Marcell Sza-
lai, student Budapest University 
of Technology and Economy 
(Węgry), zajął trzecie miejsce, 
otrzymując dofinansowanie 
w wysokości 4800 euro. Poddał 
on analizie naukowej konstruk-
cję brony wirnikowej.

Czwarta nagroda: Mar-
kus Stauder z Uniwersytetu 
w Hohenheim zajął czwarte 

miejsce ze swoją pracą na temat 
wyzwań związanych z upra-
wą mieszaną ze szczególnym 
uwzględnieniem różnych me-
tod siewu – otrzymał on na-
grodę pieniężną w wysokości 
3600 euro.

Nagrody premiowe:
Oprócz rocznych stypen-

diów przyznano pięć na-
gród premiowych o wartości 
1500 euro każda.

W kategorii „Innovation” 
nagrodzono prace Valerii Lotz 
i Evy Wasserloos. Valeria Lotz 
napisała swoją pracę dyplomo-
wą na Uniwersytecie Nauk Sto-
sowanych w Hamburgu, a jej 
tematem był potencjał pozyski-
wania wiedzy od społeczności 
w dziedzinie rozwijania pro-
duktów spożywczych. Z kolei 
Eva Wasserloos z Uniwersytetu 
Fryderyka Wilhelma w Bonn 
przedstawiła parametry i cha-
rakterystykę techniki sensoro-
wej w przemyśle mleczarskim.

W kategorii „Health and 
Safety in Agriculture” wy-
różniona została Emily Jones, 
absolwentka Harper Adams 
University (Anglia). Poruszyła 
ona temat wspierania bezpie-
czeństwa gospodarstw rolnych.

Nagrodę w dziedzinie „Pro-
duct Validation” otrzymał Phi-
lip Francis Pinn. Zbadał on 

nowe rozmieszczenie zębów 
w zespołach rozrzucających 
rozrzutników obornika w celu 
uzyskania lepszych rezultatów 
rozrzucania. Także on napisał 
swoją pracę na Harper Adams 
University (Anglia).

Wyróżniona została także 
Sophia Levitskaya z University 
College Roosevelt (Holandia). 
Poddała ona krytycznej analizie 
kontrole jakości wody i porów-
nała wyniki skomplikowanych, 
kosztownych procedur z bar-
dziej ekonomicznymi metoda-
mi. Jej praca mieściła się tym 
samym w kategorii „Innovation 
in Agriculture”.

Nagrody międzynarodowe:
Nagrody międzynarodowe 

o wartości 2000 euro każda 
otrzymali studenci z Banat Uni-
versity of Agricultural Sciences 
w Timisoarze (Rumunia), Buda-
pest University of Technology 
and Economy (Węgry), Wage-
ningen University & Research 
(Holandia), Slovak University of 
Agriculture w Nitrze (Słowacja), 
Kuban State Agrarian Universi-
ty w Krasnodarze (Rosja) oraz 
z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu (Polska).

Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Wybitne prace dyplomowe młodych studentów z wydziałów rolnictwa i inżynierii.
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Spotkanie polowe z marką 
Case IH

Doświadczanie marki Case 
IH oraz ogromne zaangażo-
wanie w prace badawczo-roz-
wojowe sprawiły, że nasze 
systemy zbioru roślin upraw-
nych postrzegane są jako jedne 
z najbardziej skutecznych, nie-
zawodnych i wydajnych tech-
nologii rolniczych na świecie. 
To także nieustanna współpra-
ca z klientami pozwala nam 
na tworzenie rozwiązań gwa-
rantujących maksymalną pro-
duktywność i eliminację strat 
w każdych, nawet najbardziej 
wymagających warunkach.

Niepodważalnym faktem 
jest także stwierdzenie, że ja-
kość tkwi w sercu kombajnu. 
Stworzyliśmy więc najlepszy 

rotor, gwarantujący najwyż-
szą jakość omłotu przy zbiorze 
każdej rośliny.

Wiemy jednak, jak istot-
ną decyzją w pracy każdego 
rolnika jest zakup nowej ma-
szyny. Aby umożliwić pod-
jęcie przemyślanej decyzji, 
popartej autentycznymi fak-
tami, przygotowaliśmy cykl 
sześciu spotkań, podczas któ-
rych prezentujemy możliwości 
naszych najnowszych maszyn 
w warunkach polowych. Wraz 
z autoryzowanym Dealerem 
marki Case IH – Firmą Kisiel, 
spotkamy się w województwie 
lubelskim, aby wspólnie po-
dziwiać niezwykłą wydajność 
jednego z naszych kombajnów 
– Axial-Flow® 8250 wyposa-
żonego w 12 rzędowy heder.

Podczas wydarzenia za-
prezentowane zostaną moż-
liwości maszyny – naszego 
mistrza zbiorów, jakie uzy-
skaliśmy, dzięki nowej kon-
figuracji cepów zwiększającej 

przepustowość systemu omło-
tu i separacji, redukcję strat 
i zmniejszenie wrażliwości 
układu omłotu na zmieniające 
się warunki pracy. Ponadto, 
prace na polu wykonywane 
będą przez całą flotę marki 
Case IH; nie zabraknie także 
pokazów specjalnych i prezen-
tacji nowego ciągnika z serii 
Optum AFS Connect™, no-
wej Pumy 240, a także Ma-
xxuma 125.

Jesteśmy przekonani, że for-
ma spotkań polowych z mar-
ką Case IH to niepowtarzalna 
okazja do weryfikacji „na 
żywo” zastosowanych tech-
nologii, a także możliwość do 
wymiany spostrzeżeń i cen-
nych doświadczeń. Wszystkich 
zainteresowanych wydarze-
niem zachęcamy do śledzenia 
komunikatów na oficjalnym 
fanpage’u marki Case IH.

Źródło: Case IH
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Prezentacja technologii zapewniającej najwyższą 
wydajność zbioru plonów.

Valtra ponownie nagrodzona

IF Design Award jest jednym 
z najbardziej prestiżowych 
konkursów projektowych na 
świecie. Valtra G135 zwycię-
żyła w kategorii Pojazdy za 
design produktu.

G135 to jedyny ciągnik, któ-
ry został nagrodzony w tego-
rocznym konkursie if Design 
Award. Członkowie jury po-
chwalili model jako najlepszy 
zestaw w swojej kategorii.

W tym roku seria G zdobyła 
także nagrodę Red Dot Desi-
gn Award 2021 w konkursie 
Red Dot: Seria nagród Product 
Design dla tego samego mo-
delu G135.

„Muszę przyznać, że zwycię-
stwo, przy tak silnej rywaliza-
cji, konkursu iF Design Award 
występując z zupełnie nowym 
ciągnikiem Valtra G135 jest 
naprawdę oszałamiające. Ni-
gdy wcześniej żadna ta sama 
maszyna nie zdołała zdobyć 
nagrody zarówno w konkur-
sie Red Dot, jak i iF design 
Awards, jednak tak się właśnie 
stało w 70. rocznicę Valtry, 
która niezaprzeczalnie jest 
piękną wisienką na torcie!” 

komentuje Kimmo Wihinen, 
Menedżer ds. Industrial Design 
& User Experience w firmie 
Valtra.

Jury uznało G135 za szcze-
gólnie innowacyjny model 
w dziedzinie projektowania. 
Valtra serii G to mały gigant, 
kompaktowy ciągnik wie-
lofunkcyjny, który można bez 
wysiłku wygodnie obsługiwać 
podczas wykonywania zadań. 
Seria G łączy w sobie kompak-
towe rozmiary ze zwinnością 
i nowoczesnym designem. To 
także doskonały ciągnik do 
prowadzenia prac z ładowa-
czem czołowym. Jury doceniło 
jednocześnie łatwość obsługi 
ciągnika.

„Było nam również szcze-
gólnie miło, że jury chwaliło 
nie tylko udany i niepowta-
rzalny projekt serii G, ale 
także jego funkcjonalność. 
Docelowo są to maszyny ro-
bocze, a my naprawdę dużą 
wagę przywiązujemy do uży-
teczności i wydajności pracy, 
co ma także duży wpływ na 
codzienne życie i pracę na-
szych klientów. Na przykład 

bardzo niska osłona silnika, 
wąska rama przednia, duże 
panoramiczne okno i łatwy 
w obsłudze interfejs to nie 
tylko względy konstrukcyjne. 
Przede wszystkim kwestie te 
przyczyniają się do stworze-
nia zwinnego, kompaktowego 
i wydajnego ciągnika z łado-
waczem czołowym”, mówi 
Wihinen, zwracając uwagę 
na znaczenie designu.

Zaraz po premierze 
w 2020 roku seria G otrzymała 
tytuł Ciągnika Roku 2021. Ka-
bina ciągnika wyróżnia się 
również innym nagradzanym 
projektem; chodzi o podłokiet-
nik Valtra SmartTouch, który 
wcześniej uhonorowano nagro-
dami Red Dot Design Award 
oraz iF Design Award.

Klienci mogą zobaczyć wie-
lokrotnie nagradzany ciągnik 
u dealerów Valtry lub w wir-
tualnym salonie Valtra pod 
adresem  HYPERLINK „ht-
tps://showroom.valtra.com” 
\h showroom.valtra.com/pl

Źródło: AGCO
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

G135 zdobywcą iF Design Award.
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Tworzymy urodzaj

Kasze jako 
źródło żelaza

Kasze należą do superfoods, 
czyli pokarmów o niskim stop-
niu przetworzenia.

nadzwyczaj bogatych 
w składniki odżywcze. Pro-
dukty pełnoziarniste są zasob-
ne m.in. w żelazo, które pełni 
bardzo ważną funkcję w na-
szym organizmie. Doceniajmy 
kasze – nie tylko pod względem 
kulinarnym i smakowym, ale 
także zdrowotnym, do czego 
zachęca dietetyczka Urszula 
Somow, ekspertka kampanii 
„Lubię kaszę – kasza na stół, 
na zdrowie, na co dzień”.

Żelazo spełnia ważną rolę 
w procesie krwiotwórczym, 
a także odpowiada za prawi-
dłowe funkcjonowanie układu 
odpornościowego. Zapotrze-
bowanie na ten pierwiastek 
jest zależne od wieku, płci 
oraz stanu zdrowia. Potrze-
by zwiększonej podaży żelaza 
występują zarówno u kobiet 
w okresie prokreacji, kobiet 
w ciąży, dzieci i młodzieży 
w okresie wzrostu, a także 
u sportowców i osób będą-
cych na dietach roślinnych 
(np. ograniczających mięso).

- Bardzo dobrym źródłem 
żelaza w diecie są między 
innymi czerwone mięso, 
jaja, ryby, zielone warzywa, 
strączki, a także pełnoziarni-
ste produkty zbożowe, w tym 
gruboziarniste kasze, które 
świetnie uzupełniają niedo-
bory tego pierwiastka. Za-
mieniając produkty zbożowe 
oczyszczone na pełnoziarniste, 
w tym gruboziarniste kasze, 
możemy w prosty sposób, nie 
zwiększając ilości kalorii, ani 
nie dokładając sobie dodat-
kowych starań kulinarnych, 
zwiększyć ilość żelaza w jadło-
spisie - mówi Urszula Somow.

Niedobór żelaza przysparza 
wielu nieprzyjemnych dolegli-
wości, takich jak zmęczenie, 
senność, brak apetytu, apatia. 

Może także objawiać się ob-
niżoną sprawnością, słabą 
kondycją włosów i paznokci, 
a także m.in. osłabieniem od-
porności. Przewlekły deficyt 
żelaza często prowadzi do ane-
mii i zwiększenia ryzyka infek-
cji. W trakcie ciąży jego brak 
może być przyczyną poronie-
nia, przedwczesnego porodu 
lub nieprawidłowego rozwoju 
płodu, u sportowców z kolei 
zmniejsza wydolność i ada-
ptację do treningu. Stwierdzo-
no, że u dzieci po ukończeniu 
1 roku życia zapotrzebowa-
nie na żelazo zwiększa się aż 
4-krotnie w przeliczeniu na 
kg masy ciała w porównaniu 
do osób dorosłych. Badanie 
z 2016r. Instytutu Matki 
i Dziecka dowiodło, że w Pol-
sce nawet co czwarte dziecko 
w wieku od 5. do 36 miesiąca 
życia może cierpieć na niedo-
bór żelaza. Również w diecie 
nastolatka przechodzącego 
okres dojrzewania, powinny 
znaleźć się produkty bogate 
w ten składnik. Żelazo bierze 
udział w transportowaniu tle-
nu do mięśni, wzmacnia układ 
odpornościowy i korzystnie 
wpływa na funkcjonowanie 
mózgu. Dlatego tak istotne jest 
zadbanie o wysoko odżywczą 
dietę w każdej z omówionych 
grup, w taki sposób, aby posił-
ki dostarczały nie tylko ener-
gii, ale również właśnie żelaza.

- Spośród kasz do najbardziej 
zasobnych w żelazo należą ja-
glana, gryczana, jęczmienna 
(pęczak). Aby poprawić wchła-
nianie pierwiastka zawarte-
go w kaszy, warto łączyć ją 
z mięsem (tzw. „meat factor”), 
źródłami witaminy C (np. pa-
pryką, brokułami) i kwasów 
organicznych (owoce!), a tak-
że z produktami fermentowa-
nymi (kiszonki). Dodatkowo 
wchłanianie żelaza poprawia 
wstępne moczenie kaszy w wo-
dzie, które przyspiesza proces 
jej gotowania. Zachęcam do 
eksperymentowania z kaszą 
w kuchni i przygotowywania 
na jej bazie, bogatych w że-
lazo, a zarazem smacznych 
i sycących dań– na przykład 
kotlecików z kaszy jaglanej, 
buraka i soczewicy, podawa-
nych z papryką czerwoną, 
owsianką z sezonowymi owo-
cami czy papryki faszerowanej 
fasolą, kapustą kiszoną i kaszą 
pęczak – dodaje dietetyczka.

Ogólnopolska kampania 

promocyjno-edukacyjna „Lu-
bię kaszę – kasza na stół, na 
zdrowie, na co dzień”, której 
organizatorem jest Federacja 
Branżowych Związków Produ-
centów Rolnych, sfinansowa-
na jest ze środków Funduszu 
Promocji Ziarna Zbóż i Prze-
tworów Zbożowych.

Więcej informacji o kam-
panii znajduje się na stronie 
internetowej oraz na profilu 
na Facebooku: http://www.
lubiekasze.pl/ i https://www.
facebook.com/lubiekasze/
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