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Wyzwania WPR 
dla polskiego rolnictwa

Jakie wyzwania dla pol-
skiego rolnictwa niesie ze 
sobą nowa wspólna polityka 
rolna (WPR) Unii Europej-
skiej? Czy jej reforma sprosta 
oczekiwaniom społeczeń-
stwa, w tym producentów rol-
nych? A jakie korzyści WPR 
przyniesie polskim rolnikom? 
To tylko niektóre z zagadnień 
poruszonych w raporcie pod 
tytułem „Pożądana struktura 
wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej Unii Europej-
skiej po 2020 roku oraz cele 
polityki krajowej w świetle 
globalnych wyzwań moder-
nizacyjnych wobec polskiego 
rolnictwa”. Jednym ze szcze-
gółowo omawianych w pu-
blikacji zagadnień są cele 
WPR i kierunek, w jakim 
ona zmierza. Autorzy rapor-
tu stawiają szereg ważnych 
pytań, na które propozycje 
Komisji Europejskiej w spra-
wie kształtu WPR nadal zdają 
się nie odpowiadać.

Raport opublikowany przez 
Fundację Europejski Fun-
dusz Rozwoju Wsi Polskiej 
we współpracy z Instytutem 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa Pol-
skiej Akademii Nauk, autor-
stwa dr Mirosława Drygasa 
i dr Iwony Nurzyńskiej, opisuje 
założenia i strategiczne kie-
runki zmian WPR. Wskazuje 
przy tym kluczowe wyzwania 
i bariery dalszego wzrostu kon-
kurencyjności i efektywności 
polskiego rolnictwa oraz kon-
kretne propozycje rozwiązań. 
Pierwszą część raportu autorzy 
poświęcają celom WPR i jej 
kształtowi.

Jakie są cele WPR?
Wspólna polityka rolna 

(WPR) jest umową społecz-
ną pomiędzy sektorem rolnym 
i społeczeństwem, między 
Unią Europejską (UE) i rol-
nikami. Zgodnie z przyję-
tym prawodawstwem UE 

ustanowiono następujące trzy 
cele główne:
1. Poprawa odporności sektora 

rolnego na różnego rodzaju 
kryzysy oraz podnoszenia 
konkurencyjności i zapew-
nienia bezpieczeństwa żyw-
nościowego dla obywateli 
UE (rolnictwo).

2. Zwiększenie wkładu rolnic-
twa na rzecz środowiska, 
dobrostanu zwierząt i mi-
tygowania zmian klimatu 
w wyniku realizacji dzia-
łań rolno-środowiskowo-
-klimatycznych (środowisko 
i klimat).

3. Podtrzymywanie żywotno-
ści i witalności obszarów 
wiejskich poprzez tworze-
nie poza rolniczych miejsc 
pracy oraz polepszanie do-
stępu do szerokiej palety 
usług publicznych (obszary 
wiejskie).
Wymienione cele główne 

mają być osiągnięte poprzez 
wspieranie działań umożliwia-
jących realizację dziewięciu 
poniżej wymienionych celów 
szczegółowych WPR:
• Zapewnienie stabilnych 

dochodów w rolnictwie
• Poprawa konkurencyjności 

rolnictwa
• Wzmocnienie siły przetar-

gowej rolników w łańcuchu 
żywnościowym

• Działania mitygujące zmia-
ny klimatyczne

• Zrównoważone zarządzanie 
zasobami naturalnymi

• Ochrona krajobrazu 
i bioróżnorodności

• Wspieranie wymiany poko-
leń w rolnictwie

• Podtrzymywanie żywotno-
ści obszarów wiejskich

• Wspieranie produkcji żyw-
ności „zdrowotnej” i zdro-
wego odżywiania
Realizacji tak zdefiniowa-

nych celów głównych i szcze-
gółowych ma także służyć 

realizacja celów przekrojowych 
WPR, które KE zdefiniowała 
następująco:
• Zintensyfikowanie transferu 

wiedzy i innowacyjności do 
praktyki rolniczej;

• Wdrażanie zasady zrówno-
ważonego rozwoju;

• Unowocześnienie i uprosz-
czenie we wszystkich moż-
liwych wymiarach.
W odpowiedzi na tak przyję-

te cele WPR, Polska przygoto-
wała (podobnie jak inne kraje 
unijne) Plan Strategiczny dla 
Wspólnej Polityki Rolnej na 
lata 2023-2027 (PS WPR), 
przyjęty 14 grudnia 2021 r. 
przez Radę Ministrów, któ-
ry koncentruje się na trzech 
głównych obszarach, zgod-
nych z trzema celami głów-
nymi WPR.

Nowy kierunek WPR – 
przeciwdziałanie zmianom 
klimatu

Analizując założenia i treść 
polskiego PS WPR, Raport 
wskazuje, że w warunkach pol-
skich następuje silniejsza kon-
centracja wsparcia w ramach 
WPR na rolnictwie kosztem 
rozwoju wsi. Innym ważnym 
aspektem, zgodnie z kierun-
kami zmian, jest znacznie 
silniejsze skupienie się na 

rozbudowanych celach środo-
wiskowo-klimatycznych, któ-
re stają się w zasadzie celami 
przekrojowymi, obejmującymi 
w praktyce prawie wszystkie 
planowane do wsparcia opera-
cje. Jednocześnie KE wskazuje 
na konieczność uwzględnienia 
w przygotowywanych przez 
kraje członkowskie Planach 
Strategicznych WPR także 
celów, właściwych dla pozo-
stałych polityk unijnych doty-
czących środowiska i klimatu, 
szeroko opisanych w Europej-
skim Zielonym Ładzie, który 
wyznacza strategię rozwoju 
Unii Europejskiej.

Przyjęte już po opubliko-
waniu raportu ostateczne de-
cyzje co do kształtu wspólnej 
polityki rolnej potwierdziły 
strategiczną reorientację WPR 
w kierunku rolno-środowisko-
wo-klimatycznym oraz spo-
łecznym. Raport bardzo silnie 
akcentuje, że niezależnie od 
zmian WPR, na pierwszym 
miejscu zawsze musi pozo-
stawać bezpieczeństwo żyw-
nościowe UE, w tym Polski.

Mały budżet i brak zachęt
Jednym z najważniejszych 

elementów propozycji KE 
odnośnie do przyszłej WPR, 
z punktu widzenia silniejszego 

zorientowania tej polityki na 
problematykę rolno-środowi-
skowo-klimatyczną, jest tzw. 
nowa zielona architektura. 
Składają się na nią w prak-
tyce cztery bloki zagadnień:
1. środowisko i klimat, 
2 zdrowie ludności, zwierząt 

i upraw,
3. dobrostan zwierząt,
4. usługi doradztwa rolniczego.

Nowe wymogi, zastępujące do-
tychczasowe zazielenienie oraz za-
sadę wzajemnej zgodności, mają 
zapewniać osiąganie zakładanych 
wyższych celów rolno-środowi-
skowo-klimatycznych.

Zdecydowane pogłębienie 
propozycji reformy w kierun-
ku celów środowiskowo-klima-
tycznych i rosnące wymagania 
napotykają na coraz silniejszą 
krytykę krajów członkowskich, 
co wynika przede wszystkim 
z obaw rolników, również pol-
skich. Podstawowym elemen-
tem wyrażanej krytyki jest zbyt 
niski planowany budżet oraz 
brak wystarczających zachęt 
w relacji do wyzwań i celów 
w perspektywie do 2030 roku.

Raport można pobrać ze 
strony https://www.efrwp.pl.

Źródło: Biuro Prasowe 
Fundacji EFRWP

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowa WPR ukierunkowana na działania związane z przeciwdziałaniem 
i adaptacją do zmian klimatu.
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Znamy FIRMOWE HITY ROKU 2022
Miano FIRMOWY HIT ROKU 2022 w kategorii 
– Najlepsze Produkty Rolnicze uzyskały produkty:

– Wykrywacz Mastitis DRAMIŃSKI MD4x4Q2
DRAMIŃSKI S.A.

– Zgrabiarka PRONAR ZKP 1400
PRONAR

– Rozsiewacz nawozów MOTYL N031M i N031M/1 z przystawką kolumnową
POM Augustów

– Opryskiwacz METRIS 2
KUHN - Maszyny Rolnicze sp. z o.o.

– Regionalne odmiany ziemniaków
„CENTRALA NASIENNA” Sp. z o.o. Nidzica

– Odmiana owsa jarego – RAMBO
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

– Odmiana kukurydzy – IDA MGT, FAO 230
Agro Seed Spółka z o.o.

– Odmiana kukurydzy – OP KANDIA, FAO 260
OSEVA Polska Sp. z o.o.

– Odmiana soi – ABACA
SAATBAU POLSKA Sp. z o.o. Instalacja ANWIL do 

produkcji nawozów azotowych

ANWIL z Grupy ORLEN 
kontynuuje budowę instalacji 
do produkcji nawozów azoto-
wych, która zwiększy moce 
wytwórcze o około 50 proc. 
Inwestycja przyczyni się do po-
szerzenia oferty produktowej 
dla polskiego rolnictwa, a tak-
że powstania nowych miejsc 
pracy. Finalizacja projektu 
może też umożliwić wzrost 
zysku operacyjnego EBITDA 
ANWIL o około 57 mln EUR 
rocznie.

ANWIL podpisał porozu-
mienie z włoską firmą Tecni-
mont, które zakłada zmianę 
daty zakończenia budowy 
instalacji granulacji na ko-
niec 2022 roku, a oddanie 
jej do użytkowania do końca 
stycznia 2023 roku. Jest to 
związane z ograniczeniami 
w łańcuchu dostaw, z którymi 
mierzą się obecnie wszystkie 
firmy na świecie. Na mocy 
porozumienia zostanie przy-
gotowany aneks do umowy 
dotyczącej projektowania, 
dostaw oraz budowy w sys-
temie „pod klucz” instalacji 
granulacji w powstającym 
kompleksie produkcyjnym. 

Umowa z Tecnimont stanowi 
jedną z trzech najważniejszych 
umów zawartych w ramach 
rozbudowy zdolności produk-
cyjnych nawozów w ANWILU.

- Budowa trzeciej linii do 
produkcji nawozów jest klu-
czowym projektem inwesty-
cyjnym nie tylko w naszej 
spółce, ale także w ramach 
prowadzonych procesów roz-
wojowych w Grupie ORLEN. 
Przyczyni się on do umocnie-
nia pozycji biznesowej spółki, 
gdyż do odbiorców naszych 
nawozów będzie trafiało o bli-
sko pół miliona ton więcej 
nowych produktów spełnia-
jących najwyższe standardy 
jakościowe. O realizowanej 
przez ANWIL inwestycji 
myślimy także w kontekście 
strategicznego znaczenia dla 
polskiej gospodarki. Będzie 
to wsparcie dla rodzimego 
rynku i konkretne działanie 
w celu ograniczenia napływu 
do kraju nawozów z importu. 
Realizacja projektu potwier-
dzi także status ANWILU jako 
największego i zarazem najbar-
dziej pożądanego pracodawcy 
w regionie – mówi Agnieszka 

Żyro, Prezes Zarządu ANWIL.
W ramach rozbudowy trze-

ciej linii nawozowej powstaje 
nowoczesny kompleks insta-
lacji, który będzie zawierał 
instalację kwasu azotowe-
go i neutralizacji, instalację 
granulacji oraz infrastrukturę 
pomocniczą. Projekt rozbu-
dowy zakłada wzrost zdolno-
ści produkcyjnych ANWILU 
do 1 461 tys. ton rocznie. 
Portfolio produktowe spółki 
wzbogaci się o cztery rodzaje 
nawozów – saletrę grubą, sale-
trosiarczan amonu, saletrzak 
z siarką i saletrzak z magnezem 
o ulepszonych własnościach 
granuli.

ANWIL, oprócz znaczącej 
roli w produkcji nawozów, 
jest także liderem na pol-
skim rynku w obszarze two-
rzyw sztucznych. Jest jedynym 
producentem w Polsce suspen-
syjnego polichlorku winylu 
wykorzystywanego w kraju 
i zagranicą w wielu gałęziach 
przemysłu.

Źródło: ANWIL
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Jest zaawansowana w 80 procentach.

Pszenżyto ozime CORADO

Po wcześniejszym swoim suk-
cesie – zdobyciu ZŁOTEGO ME-
DALU POLAGRA PREMIERY 
2022, pszenżyto ozime CORA-
DO uzyskało kolejny laur, może 
nawet wspanialszy, bo przyzna-
ny przez samych użytkowników 
odmiany – ZŁOTY MEDAL PO-
LAGRA PREMIERY – WYBÓR 
KONSUMENTÓW!

Jest to niewątpliwie zasługa 
samej odmiany, jej walorów, tj. 
wysokiej plenności i zdrowotno-
ści, doskonałych parametrów 
jakościowych ziarna, pozwala-
jących na produkcję wysokiej 
jakości paszy dla zwierząt, a co 
za tym idzie, uzyskanie bardzo 
dobrego efektu ekonomiczne-
go produkcji w gospodarstwie 
rolnym i podwyższenie jego 
konkurencyjności.

Nie można również zapomnieć 
o kolejnej innowacyjności tego 
pszenżyta, jest to bowiem pierw-
sze pszenżyto populacyjne sprze-
dawane w jednostkach siewnych!

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim z Państwa, którzy wytrwale 

głosowali na tę odmianę, ugrun-
towując tym samym doskonały 
wybór Laureata tej NAGRODY.

Źródło: DANKO Hodowla 
Roślin Sp. z o.o.

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Walory docenione przez plantatorów.
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Wiosenna kontrola zachwaszczenia

Ocena stanu zachwaszczenia 
i weryfikacja gatunków do-
minujących na danym sta-
nowisku pozwoli zaplanować 
odpowiednią, wczesną inter-
wencję. Aktualny stan plan-
tacji, ilość i skład gatunkowy 
niepożądanych na polu roślin, 
ma kolosalne znaczenie dla de-
cyzji podejmowanych wiosną 
– kiedy przeprowadzić oprysk 

i jaki wybrać herbicyd.
Do wyjątkowo kłopotliwych 

w zwalczaniu chwastów nale-
żą botanicznie pokrewne zbo-
żom gatunki jednoliścienne. 
Jesienią, gdy są we wczesnych 
stadiach rozwojowych, trudno 
je rozpoznać. Jednak gdy po-
jawią się na polu, konieczna 
jest bardzo szybka interwencja 
herbicydem. Należy pamiętać, 

iż one szybciej rosną niż rośli-
ny uprawne, wygrywają wyścig 
o wodę, składniki pokarmowe 
i światło. Pełnią rolę żywiciela 
dla chorób i szkodników oraz 
utrudniają zbiór. Najbardziej 
uciążliwa jest miotła zbożowa, 
wyczyniec polny i wiechliny. 
Są to wyjątkowo plenne rośli-
ny. Ich kompensacja postępuje 
bardzo szybko. Walkę z nimi 

należy podjąć już jesienią 
i kontynuować po wznowie-
niu wegetacji. By uniknąć 
uodpornienia się chwastów 
na stosowane herbicydy na-
leży zachować rotację prepa-
ratów. Chwasty jednoliścienne 
występujące na plantacjach 
zbóż ozimych są problema-
tyczne głównie ze względu na 
pojawiające się kłopoty z ich 
selektywną redukcją.

Wiosenny zabieg zwal-
czania chwastów jedno-
liściennych pozwala na 
dostosowanie ochrony her-
bicydowej do aktualnej sy-
tuacji na polu. Przed jego 
wykonaniem niezbędna jest 
ponowna lustracja stanowi-
ska. Takie działanie gwaran-
tuje możliwość precyzyjnego 
oszacowania stopnia nasile-
nia chwastów na plantacji – 
możemy dobrać optymalny 
termin i odpowiednią daw-
kę preparatu. Warto zatem 
wybrać środek, który za-
pewnia elastyczność dopa-
sowania właściwej dawki do 
zachwaszczenia panującego 

na danym stanowisku. Umoż-
liwia to skuteczne i ekono-
miczne eliminowanie różnych 
gatunków traw. Często trudno 
ocenić, z jakimi chwastami 
trawiastymi mamy do czynie-
nia na plantacji i jaki herbicyd 
użyć, by się ich pozbyć. Przy-
kładem rozwiązania, które 
jest pomocne w takich przy-
padkach jest zastosowanie 
Incelo. Preparat zapewnia 
wysoką elastyczność w łą-
czeniu z innymi środkami 
w celu uzupełnienia skutecz-
ności o zwalczanie chwastów 
dwuliściennych. To doskona-
ły wybór do komponowania 
indywidualnych rozwiązań. 
Środek można stosować od 
fazy trzech liści zbóż do fazy 
drugiego kolanka, co pozwala 
na wybór dogodnego terminu 
oprysku. Elastyczne stosowa-
nie w szerokim zakresie faz 
rozwojowych zbóż szczegól-
nie jest przydatne podczas 
nieprzewidywalnej pogody 
wiosną. To niewątpliwa zaleta 
tego herbicydu. Najskutecz-
niej radzi sobie z chwastami 

rocznymi, intensywnie rosną-
cymi. Ogromną zaletą jest 
redukcja nasion chwastów 
w glebie. Ogranicza to ich 
pojawienie się w przyszło-
ści. Zawiera dwie substancje 
czynne. Działa systemicznie.

Wiosenne zwalczanie chwa-
stów w zbożach ozimych nale-
ży traktować jako uzupełnienie 
zabiegów jesiennych. Główna 
walka powinna odbywać się 
jesienią. Po wznowieniu we-
getacji stosuje się zabieg kory-
gujący. Z uwagi na zagrożenia 
wynikające z prowadzenia za-
chwaszczonego łanu, więk-
szość rolników obligatoryjnie 
stosuje drugą dawkę herbicydu. 
W walce z chwastami należy 
rozważyć wykonanie zabie-
gu zwalczania więcej niż raz. 
Wprawdzie podniesie to koszt 
ochrony, ale pomoże wyeli-
minować uciążliwe chwasty. 
To słuszna i efektywna, także 
ekonomicznie, koncepcja.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zima to czas analiz, podsumowań i wyboru strategii działań na kolejny sezon.

Mieszanki zbóż
Mamy największy ich udział 

w strukturze zasiewów w całej 
Unii Europejskiej. Zaintere-
sowanie rolników tym roz-
wiązaniem wynika przede 
wszystkim z redukcji kosztów 
produkcji, zwiększenia wierno-
ści plonowania, ograniczenia 
chemicznej ochrony plantacji. 
Duże zróżnicowanie jakości 
gleb na małej powierzchni 
także sprzyja temu wyboro-
wi. Mieszanki, w porównaniu 
z czystymi zasiewami, są bar-
dziej tolerancyjne zarówno na 
gorsze warunki siedliskowe, 
jak i agrotechniczne. Skut-
kuje to większą stabilnością 
plonowania. Mniej korzystne 
warunki dla rozwoju jednego 
komponentu, mogą być opty-
malne dla drugiego. Uzyskuje 
on wówczas pozycję dominują-
cą i rekompensuje stratę plonu 
pierwszego. Uprawa mieszanek 
wpisuje się w stosowanie zasad 
integrowanej ochrony roślin. 
Redukcji stosowanych pesty-
cydów sprzyja zdecydowanie 
większa konkurencyjność 

mieszanek w stosunku do 
chwastów, mniejsza tendencja 
do wylegania, a także i wyższa 
zdrowotność. W odpowied-
nio skomponowanej mieszan-
ce porażenie chorobami może 
być nawet o połowę niższe 
w porównaniu ze średnim 
natężeniem infekcji z czystych 
siewów. Dodatkowym atutem 
tego rozwiązania jest możli-
wość zmniejszenia nakładów 
na nawożenie. Zróżnicowane 
systemy korzeniowe skutecz-
niej penetrują glebę i efektyw-
niej wykorzystują składniki 
pokarmowe. Plantacje miesza-
nek cechuje też zdecydowanie 
większa tolerancja na okresowe 
niedobory wody.

Uprawa mieszanek rekomen-
dowana jest przede wszystkim 
w gospodarstwach wielkoob-
szarowych, w których udział 
zbóż w strukturze zasiewów 
jest wysoki, a uproszczenia 
uprawowe prowadzą do zabu-
rzenia równowagi biologicznej.

Wysokie, a przede wszyst-
kim stabilne plonowanie 

mieszanek związane jest 
z komplementarnością, kom-
pensacją i konkurencyjnością 
roślin. Wynika z korzystnego 
oddziaływania na siebie róż-
nych gatunków, lepszego wy-
korzystania przestrzeni przez 
komponenty mieszanki i zróż-
nicowania roślin w poszcze-
gólnych fazach rozwojowych.

Popularne są mieszanki jęcz-
mienia z owsem, szczególnie 
na słabych stanowiskach. Na 
glebach lepszych wysiewa się 
na ogół jęczmień z owsem 
i pszenicą lub też mieszan-
kę owsa z pszenicą. Można 
też uprawiać tylko jęczmień 
z pszenicą.

Istotnym kryterium jest do-
bór odmian. Najważniejszym 
rozpatrywanym parametrem 
jest wysokość plonowania. Nie 
można oczywiście zapominać 
o parametrach jakościowych, 
szczególnie o zawartości biał-
ka. Najlepiej wybierać późno 
dojrzewający jęczmień i wcze-
śnie dojrzewające odmiany 
pszenicy i owsa. By wyrównać 

wysokość łanu należy łączyć 
wysokie odmiany jęczmienia 
z niskimi pszenicy i owsa.

Coraz większym zainte-
resowaniem cieszą się także 
mieszanki odmianowe.

W przypadku pszenicy war-
to rozważyć wybór Merkawy. 
Wysoki potencjał plonowania 
(numer jeden w doświadcze-
niach porejestrowych COBO-
RU), a także wczesny termin 

kłoszenia i dojrzewania, które 
determinują bardzo dobrą tole-
rancję na okresowe niedobory 
wody sprawiają, iż to doskona-
ły komponent do mieszanek 
zbożowych.

Mozaikowatość gleb, nieko-
rzystna aura zwiększa ryzyko 
niepowodzenia uprawy zbóż. 
Wysiew mieszanek zdecydo-
wanie je redukuje. Zwiększa 
wierność plonowania. Dobór 

właściwych odmian jest waż-
nym czynnikiem decydującym 
o wysokości plonowania mie-
szanek zbóż jarych. Warto 
poświęcić czas na weryfika-
cję najkorzystniejszych kom-
binacji dostępnych na rynku 
odmian.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Polska jest liderem w uprawie mieszanek zbożowych.
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Owies warty uprawy
Owies cechuje się wyższą 

tolerancją wobec gleb lekkich 
i niższego pH. Do uprawy owsa 
najczęściej zatem wybierane są 
słabsze stanowiska. Pomimo 
większych możliwości ada-
ptacyjnych wobec stanowiska 
owies efektywniej realizuje 
swój potencjał plonotwórczy 
na glebach bogatszych w ma-
terię organiczną i składniki 
pokarmowe. Przy doborze 
stanowiska pod uprawę 
szczególnie ważne są warun-
ki wodno-powietrzne gleby, 
ponieważ owies cechują wy-
sokie wymagania wodne. Pod 
uprawę nie należy przeznaczać 
bardzo lekkich gleb o wysokiej 
przepuszczalności oraz ograni-
czać uprawki nadmiernie prze-
suszające stanowisko. Owies 
dobrze reaguje na dokarmia-
nie dolistne. Przy trafnym do-
borze stanowiska i odmiany 
oraz starannej agrotechnice 
plony owsa będą z pewnością 
zadowalające. Producenci mają 
do wyboru 36 odmian owsa 
jarego, w tym  32 owsa zwy-
czajnego oraz 3 owsa nagie-
go. Prawie 80% dostępnych 
kreacji pochodzi z hodowli 
krajowych. W 2021 roku do 
Krajowego rejestru (KR) wpi-
sane dwie polskie odmiany: 
Gepard i Wulkan. W KR domi-
nują odmiany żółtoziarniste. 
Tylko odmiana Gniady cechuje 
się brązowym zabarwieniem 
łuski. Od lat głównym wy-
korzystaniem owsa są cele 
paszowe. Bogactwo mine-
rałów i witamin, zawartość 
błonnika oraz nienasyconych 
kwasów tłuszczowych czyni 
owies cennym komponentem 
także ludzkiej diety.

Owies pozostawia dobre 
stanowisko dla roślin na-
stępczych. Nie jest porażany 
przez choroby podsuszkowe. 
Ochrona fungicydowa często 
jest pomijana w technologii 
uprawy. Ochrona chemiczna 
najczęściej ogranicza się do 
zastosowania herbicydów. 
Dzięki temu nakłady finan-
sowe są niższe.

Wyniki ważniejszych cech 
rolniczo-użytkowych odmian 
owsa znajdujących się w Krajo-
wym rejestrze w ostatnim trzy-
leciu zamieszczono w tabeli 1.

Odmiany uszeregowano we-
dług malejącego plonu ziarna 
w trzyleciu. W zestawieniu po-
minięto odmiany, które nie 
były badane w doświadcze-
niach COBORU w tym okresie. 
Prezentowane wyniki plono-
wania są średnią z doświad-
czeń prowadzonych przez 
COBORU w stacjach, zakła-
dach oraz punktach doświad-
czalnych na terenie kraju.

W ostatnim trzyleciu plon 
owsa dla odmian wzorcowych 
w badaniach, w ramach Pore-
jestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego (PDO), wyniósł 
62,5 dt/ha.

Plony w ostatnim sezo-
nie były niższe niż w la-
tach poprzednich, wyniosły 
58,5 dt/ha.

Wśród najlepiej plonujących 
odmian znalazły się: Rambo, 
Gepard, Poker, Figaro, Refleks, 
Wulkan. Są to kreacje rejestro-
wane w ostatnich latach. Naj-
lepiej plonującą odmianą owsa 
nagiego jest Siwek. Odporność 
na choroby jest utrzymywa-
na na zbliżonym poziomie. 
W dobie coraz intensywniej-
szych zjawisk atmosferycznych 
istotna staje się odporność na 
wyleganie i hodowla niższych 
odmian. Uszkodzenie źdźbeł 
przede wszystkim ogranicza 
transport wody i składni-
ków pokarmowych w rośli-
nie, a finalnie utrudnia zbiór 
oraz obniża jakość ziarna. Naj-
wyższą odpornością na wy-
leganie cechuje się najniższa 
zarejestrowana odmiana Alfa. 
W zależności od celu wykorzy-
stania warto zwrócić uwagę na 
zawartość łuski. Średnia war-
tość dla odmian wzorcowych 
owsa zwyczajnego to 25,1%. 
Najniższą zawartością łuski 
cechują się odmiany Lion, 
Agent oraz Bingo.

Katarzyna Drążkiewicz
COBOR

Słupia Wielka

Owies jary uprawia się w Polsce na powierzchni około 0,5 mln ha.

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian owsa zwyczajnego i nagiego (wg COBORU) w ostatnim trzyleciu
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dt/ha % g skala 9° cm skala 9°
Liczba 

dni 
od 1.01

skala 9°

OWIES ZWYCZAJNY

1 Rambo 2020 65,6 25,7 38,3 3 7 96 3 159 6 5 5 6

2 Gepard 2021 64,2 28,0 39,6 3 9 93 5 159 4 5 5 5

3 Poker 2020 63,4 26,9 36,9 5 3 93 5 159 4 5 5 5

4 Figaro 2019 63,2 28,6 36,8 4 2 99 5 161 5 5 6 5

5 Refleks 2019 63,0 25,8 37,8 4 7 98 4 159 5 4 5 5

6 Wulkan 2021 62,8 25,6 40,1 3 5 94 6 159 5 5 5 5

7 Agent 2018 62,3 24,9 40,0 4 6 96 5 158 5 5 5 5

8 Armani 2017 62,2 25,0 39,1 4 1 89 6 159 5 5 5 5

9 Alfa 2020 62,1 25,6 37,8 6 4 71 7 161 6 4 5 5

10 Komfort 2013 62,0 28,6 36,6 3 7 92 5 159 5 4 5 4

11 Pablo 2019 61,9 25,0 40,7 4 6 96 6 158 6 5 5 5

12 Panteon 2020 61,8 26,1 38,5 4 2 96 5 160 4 5 5 6

13 Kozak 2017 61,7 25,5 37,9 4 4 100 5 159 5 5 5 5

14 Bingo 2009 61,6 24,9 39,9 5 6 97 6 158 6 5 5 6

15 Perun 2019 61,6 25,5 36,2 6 2 94 4 158 5 5 5 6

16 Huzar 2020 60,8 28,4 36,1 3 2 99 4 161 4 5 5 6

17 Monsun 2017 60,6 26,0 39,4 4 3 95 5 160 5 5 4 4

18 Lion 2018 60,2 24,1 36,8 3 2 93 6 160 4 5 5 5

19 Harnaś 2014 59,9 29,7 36,0 1 1 94 6 162 5 5 6 5

20 Romulus 2016 59,8 27,2 37,8 4 3 97 4 160 5 5 5 5

21 Arkan 2019 59,2 27,2 34,3 * * 93 5 160 5 5 5 5

22 Elegant 2016 58,9 26,4 37,1 4 5 98 6 159 5 5 5 5

23 Nawigator 2015 58,2 25,6 40,4 6 5 96 5 160 5 6 4 4

OWIES NAGI

dt/ha % g % s.m. cm skala 9°
Liczba 

dni 
od 1.01

skala 9°

24 Siwek 2010 45,6 4,9 26,5 15,3 8,0 93 6 161 5 5 6 5

25 MHR HAREM 2020 43,5 4,8 29,3 16,2 7,5 94 6 159 6 5 5 5

26 Amant 2014 40,4 4,2 28,2 13,8 9,0 92 4 159 5 6 5 5
skala 9o stopniowa – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę, większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie
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Jaką pszenicę zasiać?
Dokonując wyboru odmiany 

warto zgłębić wiedzę na ich 
temat, w czym niewątpliwie 
pomocne są wyniki badań 
Porejestrowego Doświadczal-
nictwa Odmianowego (PDO). 
Wyniki tych badań dostarczają 
informacji na temat wartości 
gospodarczej odmian wpisa-
nych do Krajowego rejestru.

W opracowaniu tabelarycz-
nym przedstawiono trzylet-
nie wyniki ważniejszych cech 
rolniczo-użytkowych odmian 
pszenicy jarej. Tabela zawiera 
jedynie te odmiany, które we 
wspomnianym okresie prze-
szły co najmniej dwuletni cykl 
badań. Oznacza to, że pomi-
nięto w niej kreacje Arabella, 
Izera, Kandela, Katoda, KWS 
Sunny, KWS Torridon, Mon-
sun, Ostka Smolicka, Serenada, 
Struna (grupa A) oraz Zadra 
(grupa B), które nie były ba-
dane w ciągu ostatnich dwóch 
lub trzech lat. Odmiany w ta-
beli uszeregowano według wy-
sokości plonu na przeciętnym 
poziomie agrotechniki (a1), od 
najwyżej do najniżej plonują-
cej odmiany w danej grupie 
technologicznej.

Szeroki zestaw odmian daje 
producentowi duże możliwości 
wyboru najodpowiedniejszej 
do określonych warunków śro-
dowiska i kierunku użytkowa-
nia. Odpowiednia odmiana 
i dostosowana do niej popraw-
na agrotechnika warunkuje 
uzyskanie wysokich plonów, 
o pożądanej jakości.

Aktualnie w Krajowym 
rejestrze pszenicy zwyczajnej 
jarej znaleźć możemy 42 od-
miany. Wszystkie zarejestro-
wane kreacje przydatne są 
do wypieku chleba, a aż 
37 spośród nich zaliczono 
do grupy jakościowej chlebo-
wej (A), pozostałe 5 do grupy 
B. Obecnie nie ma żadnej 
zarejestrowanej odmiany 
z grupy elitarnych odmian 
chlebowych (E) oraz z gru-
py odmian pastewnych lub 
innych (C).

Zdecydowana większość od-
mian pszenicy zwyczajnej jarej 
pochodzi z krajowej hodowli 
(74% wszystkich zarejestro-
wanych odmian), natomiast 
liczba odmian zagranicznych 
wynosi jedenaście. Obok od-
mian pszenicy zwyczajnej 
w Krajowym rejestrze pszenicy 
jarej znaleźć możemy także 
dwie odmiany pszenicy orkisz 
(Kuiavia i Wirtas), wszystkie 
dwie z polskiej hodowli.

Zainteresowanie produ-
centów obserwuje się także 
wśród odmian nadających 
się do uprawy w konkretnych 
warunkach przyrodniczo-
-rolniczych. Tutaj znaczenia 
nabierają specyficzne cechy 
morfologiczne odmian (np. 
ościstość kłosów). Obecnie 
w Krajowym rejestrze pszenicy 
zwyczajnej jarej znajdują się 
trzy odmiany ościste – Ostka 
Smolicka (A), Zadra (B) oraz 
zarejestrowana w 2021 roku 
odmiana WPB Pebbles. Od-
miany o takiej morfologii na-
dają się szczególnie do uprawy 
na polach położonych w bli-
skim sąsiedztwie terenów le-
śnych, gdzie występuje ryzyko 
szkód powodowanych przez 
zwierzynę.

Badania rejestrowe i pore-
jestrowe pszenicy prowadzi 
się przy uprawie na dwóch, 
znacznie zróżnicowanych 
poziomach agrotechniki. 
Wysoki poziom agrotechniki 
(a2) różni się od przeciętnego 
zwiększonym o 40 kg/ha na-
wożeniem azotowym, stoso-
waniem dolistnych preparatów 
wieloskładnikowych (łącznie 
z fungicydami), ochroną przed 
wyleganiem (1 zabieg) i choro-
bami (2 zabiegi). W uzasadnio-
nych przypadkach dopuszcza 
się dodatkowe stosowanie re-
gulatora wzrostu i fungicydu 
lub ograniczenie liczby stoso-
wanych zabiegów. Pozwala to 
oceniać reakcję odmian przy 
dodatkowych nakładach na 
nawożenie i ochronę. Różnice 
w przyroście plonu poszczegól-
nych odmian bywają znaczne, 
co oznacza że takie same na-
kłady na ochronę mogą dać 
różne efekty ekonomiczne.

Istotnym kryterium wybo-
ru odmiany jest jej plenność, 
która w głównej mierze decy-
duje o opłacalności uprawy. 
W 2021 roku pszenica jara 
plonowała o 1,3 dt/ha gorzej 
w stosunku do roku 2020 i o bli-
sko 7 dt/ha lepiej w porówna-
niu z rokiem 2019. Średni plon 
ziarna na przeciętnym poziomie 
agrotechniki (a1) dla odmian 
wzorcowych tego gatunku wy-
nosił 61,1 dt/ha, natomiast na 
wysokim poziomie agrotech-
niki był o 8,2 dt/ha większy. 
W wieloleciu 2019-2021 najle-
piej plonowały odmiany z grypy 
A – WPB Pebbles i KWS Do-
rium. W czołówce najlepszych 
odmian znalazły się również 
kreacje – WPB Troy, Merkawa, 
Itaka oraz Alibi.

Oprócz wielkości i jakości 
plonu, znaczenie przy wybo-
rze odmiany mają też te cechy, 
w obrębie których różnice od-
mianowe są największe. Do-
tyczy to wysokości roślin, 
odporności na wyleganie i cho-
roby oraz cech ziarna (masa 
1000 ziaren, wyrównanie). 

Ponadto wiedza na temat od-
porności odmian na choroby, 
czy też  wyleganie, pozwala 
przyjąć optymalny program 
ochrony.

Pszenica jara jest odporna 
na wyleganie. Nie wymaga za-
tem stosowania regulatorów 
wzrostu, przy niskim poziomie 

nawożenia azotowego. Stosu-
jąc wyższe nawożenie azotem 
zabieg skracania źdźbła może 
być traktowany jako drugopla-
nowy. Do odmian o dużej po-
datności na wyleganie należą 
WPB Pebbles i Mantra. Nato-
miast największą odpornością 
na wyleganie cechuje się Etolia.

Z reguły odmiany pszeni-
cy jarej wykazują zróżnico-
waną odporność na choroby. 
W ostatnich latach najczęściej 
obserwowaną chorobą tego 
gatunku były septoriozy li-
ści i rdza brunatna. Dość po-
wszechnie wystąpił również 

Odmiany pszenicy jarej zalecane do siewu w tym sezonie.
Tab. 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian pszenicy zwyczajnej jarej (wg COBORU)
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jakościowe chlebowe (grupa A)
WPB Pebbles * 2021 63,3 73,2 41,2 7 6 9 87 206 3 5 6 4 6 5 6 4
KWS Dorium 2021 62,8 71,8 45,7 7 7 7 88 207 6 4 7 6 5 5 5 4

WPB Troy 2020 62,5 70,8 41,0 9 7 9 83 206 6 5 5 5 5 5 5 4
Merkawa 2019 61,4 70,2 39,3 8 7 8 81 206 4 5 6 5 4 5 5 4

Itaka 2021 61,2 69,4 40,7 7 7 9 89 206 5 5 6 5 6 5 5 5
Mandaryna 2014 60,5 69,0 35,6 8 5 9 88 206 6 4 5 6 5 5 5 5

SU Ahab 2020 60,2 69,0 43,2 8 8 9 80 206 6 5 4 5 5 5 5 5
WPB Francis 2021 60,1 69,5 41,0 6 7 9 83 206 4 5 5 5 5 4 5 6

Aura 2020 60,0 69,4 43,3 8 7 8 86 207 5 5 6 5 5 6 5 6
Goplana 2015 59,9 68,1 42,1 8 7 7 85 207 4 5 6 4 5 5 5 5
Atrakcja 2018 59,8 68,8 36,6 8 6 8 88 207 4 5 5 6 5 5 5 5

Etolia 2021 59,8 68,6 40,9 7 7 8 79 206 7 6 5 5 5 5 4 5
Mantra 2021 59,8 69,0 42,1 8 6 8 84 207 3 5 6 5 6 5 5 5
Werwa 2021 59,8 67,9 42,0 7 8 8 81 207 6 5 4 5 4 6 5 6

Anakonda 2020 58,9 67,7 42,9 8 8 8 81 207 4 5 5 5 4 5 5 4
MHR Jutrzenka 2018 58,9 67,3 42,7 8 8 8 84 207 6 5 5 5 6 5 5 5

Rusałka 2016 58,4 68,4 40,6 8 7 8 85 206 5 5 4 4 4 5 5 5
Varius 2016 58,4 67,2 38,4 8 7 8 81 206 6 5 5 4 5 5 5 5
Fama 2020 58,1 66,5 43,6 9 8 8 80 207 5 4 6 5 5 5 5 5
Akcja 2020 58,0 66,6 42,5 9 8 7 84 206 5 4 5 5 5 5 4 4

Jarlanka 2017 57,8 66,2 43,1 8 8 8 81 207 5 5 5 5 5 5 5 5
WPB Skye 2016 57,8 66,3 42,6 8 7 8 80 207 4 5 5 5 5 5 5 5

Gratka 2019 57,2 66,1 42,8 9 7 8 82 207 4 5 5 5 5 5 5 5
Fala 2018 57,0 64,9 43,2 8 7 8 81 207 4 5 5 5 5 5 4 5

Tybalt 2005 56,9 65,9 42,8 8 7 8 80 207 4 5 5 5 5 5 5 5
Nimfa 2016 56,5 64,7 43,2 8 8 8 79 207 4 5 5 5 5 5 5 5

Eskadra 2019 56,2 65,4 41,3 9 7 8 82 207 4 6 5 5 5 5 5 5
chlebowe (grupa B)

Alibi 2019 61,2 69,8 47,5 6 7 7 91 208 4 6 5 6 4 6 5 6
Harenda 2014 61,0 68,9 40,4 7 6 9 84 207 6 5 5 6 5 5 5 5
Syntia 2021 60,0 68,9 42,3 6 6 8 80 207 6 5 4 5 6 5 5 4
Frajda 2017 59,2 68,6 39,5 6 7 7 85 207 4 5 5 4 5 5 5 5

* - odmiana o kłosie ościstym
Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)

 a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty 
wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)

skala 9o stopniowa – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę, większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie

c.d. art. na str. 9
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mączniak prawdziwy. Rzadziej 
obserwowano fuzariozę kło-
sów i septoriozę plew. Do od-
mian o największej odporności 
na septoriozy liści należą jako-
ściowe odmiany chlebowe (A) 
– Aura i Werwa oraz odmiana 
z grupy B – Alibi. Natomiast 
najmniejszą odpornością na 
septoriozy liści cechuje się 
WPB Francis. Z kolei na rdzę 
brunatną najbardziej odpor-
ne są Atrakcja, KWS Dorium, 
Mandaryna, Alibi i Harenda, 
natomiast najniższą notę uzy-
skały odmiany Rusałka, Va-
rius, WPB Pebbles, Goplana 
i Frajda. Za sukces należy 
uznać poprawę odporności na 
rdzę żółtą. Choroba ta pojawia 
się tylko w niektórych latach, 
jednak na odmianach podat-
nych przyczynia się do znacz-
nej obniżki plonu. Odmianami 

o największej wrażliwości na 
patogen powodujący tę choro-
bę są Merkawa, Werwa, Alibi, 
Anakonda oraz Rusałka.

W podjęciu decyzji o wybo-
rze odmiany do siewu pomoc-
na może być również „Lista 
odmian zalecanych do uprawy 
na obszarze województw”. Li-
sta ta tworzona jest każdego 
roku przez zespoły ekspertów 
z poszczególnych województw, 
na podstawie wyników do-
świadczeń przeprowadzonych 
w ramach badań PDO. Zawiera 
ona odmiany, które w danym 
rejonie kraju sprawdziły się 
najlepiej. Infwormacje na te-
mat odmian uzyskać można 
także ze strony internetowej 
COBORU oraz z wydawanej co 
roku Listy Opisowej Odmian.

Mgr Anna Skrzypek
COBORU

Słupia Wielka

c.d. art. ze str. 8

R E K L A M A

QUANTIS®

Badania naukowe potwier-
dzają, że stres wynikający 
z wysokich temperatur może 
przyczynić się do utraty nawet 
kilkudziesięciu procent plonu. 
Wsparcie w takich warunkach 
niesie biostymulator Quantis.

To stymulator wzrostu roślin 
pochodzenia naturalnego, bę-
dący efektem fermentacji soku 
z trzciny cukrowej i drożdży, 
wzbogacony potasem i wap-
niem. Badania potwierdzają 
pozytywny wpływ zastoso-
wania preparatu w uprawie: 
rzepaku ozimego, ziemniaków, 
słonecznika, zbóż, kukurydzy 
oraz truskawek

Preparat poprawia wydaj-
ność roślin i zwiększa plony 
poprzez pobudzanie natural-
nych procesów fizjologicznych. 
Zmniejsza negatywny wpływ 
upału, suszy czy zimna i po-
maga roślinom zregenerować 
się. Pozwala roślinie utrzymać 
prawidłowe funkcjonowa-
nie aparatów szparkowych 
i transpiracji na właściwym 
poziomie. Dzięki temu utrzy-
muje wodę w komórkach.

Quantis pomaga także prze-
dłużyć fotosyntezę – utrzymuje 

„efekt zazielenienia” i sty-
muluje naturalne procesy 
związane z odżywianiem, 
wspierając lepszy wzrost ro-
ślin i plon. Efekt plonotwórczy 
biostymulatora obserwuje się 
zarówno w warunkach stresu, 
jak i jego braku.

Jest wygodny w użyciu – 
może być stosowany razem 
z zabiegiem fungicydowym.

Dla firmy Syngenta produkty 
biologiczne odgrywają ważną 
rolę w bardziej zrównoważo-
nym rolnictwie przyszłości.

Cieszymy się, że możemy za-
proponować swoim klientom 
wybór biostymulatorów jako al-
ternatywę do tradycyjnych środ-
ków ochrony roślin. Wszystko 
to w trosce o rolników, by mogli 
produkować wysokiej jakości 
żywność w sposób bezpieczny 
dla środowiska, odpowiadając 
jednocześnie na wymagania 
konsumentów.

Więcej informacji o prepara-
cie można znaleźć na stronie:

https://www.syngenta.
pl/srodki-ochrony-roslin/
biostymulatory

Źródło: Syngenta
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Biostymulator od Syngenty
Herbicyd od INNVIGO

Trójskładnikowy herbicyd 
polskiej firmy INNVIGO, 
został nagrodzony Godłem 
Najwyższa Jakość Quality 
International w XV edycji 
największego ogólnopolskiego 
ponadbranżowego konkursu, 
który promuje zarządzanie ja-
kością oraz najwyższe standar-
dy produktów i usług.

– Kilka lat temu podję-
liśmy ważną decyzję, aby 
rozpocząć prace badawcze 
nad zupełnie nowym, kom-
pletnym środkiem do zwal-
czania chwastów w zbożach. 
Dzięki temu w 2019 roku do 
portfolio produktowego fir-
my INNVIGO dołączyliśmy 
Fundamentum 700 WG, 
trójskładnikowy herbicyd do 
zwalczania całego kompleksu 
chwastów dwuliściennych. To 
wyjątkowy produkt, jakiego 
do tej pory nie było na ryn-
ku. Nasza kombinacja trzech 
substancji aktywnych jest uni-
kalna i została objęta ochroną 
patentową. Polscy rolnicy do-
cenili to innowacyjne rozwią-
zanie i włączyli Fundamentum 
700 WG do swoich programów 
ochrony zbóż, co jest najlep-
szym potwierdzeniem skutecz-
ności naszego środka. Dziś 
mogę z dumą powiedzieć, że 

produkt zyskał również uzna-
nie środowiska biznesowego 
i otrzymał godło Najwyższa 
Jakość Quality International 
2021 – mówi Krzysztof Golec, 
Prezes Zarządu INNVIGO.[…].

Fundamentum 700 WG, 
herbicyd selektywny o dzia-
łaniu układowym, przezna-
czony jest do stosowania 
nalistnego w zbożach jarych 
i ozimych. Zawiera trzy sub-
stancje aktywne: tribenuron 
metylowy, metsulfuron me-
tylowy i florasulam. Preparat 
zwalcza bardzo szerokie spek-
trum uciążliwych chwastów 
dwuliściennych, w tym przy-
tulię czepną, chwasty rumia-
nowate, komosę, rdestówkę 
powojowatą i wiele innych. 
Wykazuje wysoką aktywność 
także w niskich temperaturach 
i jest całkowicie bezpieczny dla 
roślin uprawnych. Herbicyd 
działa z najwyższą skuteczno-
ścią, gdy jest aplikowany na 
młode, intensywnie rosnące 
chwasty. Może być stosowany 
w szerokim zakresie faz roz-
wojowych zbóż.

Źródło: RedM, 
Małgorzata Pałasz

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos
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Najlepsze odmiany jęczmienia jarego
Najlepsza odmian, to ta 

która w naszych warunkach 
klimatyczno – glebowych da 
najwyższy plon. Wybierając 
odmianę do siewu warto 
przyjrzeć się wynikom Pore-
jestrowego Doświadczalnic-
twa  Odmianowego, które dają 
rzetelną informację na temat 
odmian, w tym również od-
mian jęczmienia jarego. Bada-
nia COBORU na terenie całego 
kraju pozwalają wyróżnić od-
miany najlepiej plonujące oraz 
takie które najlepiej sprawdzają 
się w danym rejonie.

Jęczmień jary uprawia-
ny jest w głównej mierze na 
cele paszowe – jako pasza dla 
trzody chlewnej, ale także na 
cale spożywcze i browarne. 
Według danych GUS w Polsce 
w ostatnich latach powierzch-
nia uprawy jęczmienia jarego 
uległa zmniejszeniu. Jęczmień 
jary uprawiano na powierzchni 
około 750 tys. ha natomiast 
w roku 2020 był uprawiany na 
400 tys. ha, co stanowiło około 
9% w powierzchni uprawy pię-
ciu podstawowych zbóż i mie-
szanek zbożowych. I nie ma już 
największego znaczenia spo-
śród wszystkich zbóż jarych, 
gdyż wyprzedza go owies. 
Najwięcej jęczmienia jarego 
uprawia się w województwach 
wielkopolskim, lubelskim i ku-
jawsko pomorskim.

Aktualnie Krajowy rejestr 
jęczmienia jarego liczy 86 od-
mian, w tym 22 typu browar-
nego i 64 typu pastewnego. Po 
posiedzeniu Komisji ds. reje-
stracji zbóż jarych na począt-
ku stycznia 2022 r. dyrektor 
COBORU wpisał do Krajowe-
go rejestru 6 nowych odmian 
jęczmienia jarego. Wśród za-
rejestrowanych znalazła się 
1 odmiana browarna oraz 
5 odmian typu pastewnego. 
Połowa z nich to odmiany 
zagraniczne. Nowe kreacje 
jęczmienia jarego, wnoszą 

duży postęp pod względem 
plenności jak i odporności 
na choroby czy wyleganie. 
Wysoki plon dają obecnie 
zarówno odmiany pastew-
ne, jak i browarne. Udało się 
połączyć jakość z plennością 
dzięki czemu odmiany browar-
ne z powodzeniem uprawiać 
można na paszę.

Powierzchnia plantacji na-
siennych jęczmienia jarego 
w ostatnich latach zmniej-
sza się i w roku 2021 wy-
niosła 7,6 tys. ha. Zwiększył 
się natomiast udział odmian 
z Krajowego rejestru i wynosi 
obecnie 80%, przy czym do-
minują tu odmiany pastewne 
(72%). Zmniejszył się nato-
miast udział odmian z Kata-
logu Wspólnotowego (CCA) 
do 20%. Na rynku nasiennym 
najbardziej popularne spośród 
odmian zarejestrowanych, są 
obecnie odmiany pastewne 
Feedway (8,8%), Ella (6,2%) 
i Farmer (6,0%) oraz browarna 
RGT Planet (6,4%). 

W ostatnim trzyleciu najle-
piej plonująca odmiana jęcz-
mienia jarego to pastewna 
odmiana Bente. Jednak naj-
nowsze odmiany takie jak 
Amidala, Feedway, Rekrut, 
Schiwago czy Trofeum niewiele 
jej ustępują. Wskazuje to na 
duży postęp w tym gatunku, 
jeśli chodzi o plenność.

Plony jęczmienia jarego 
w roku 2021 były niższe niż 
w roku 2020, ale wyższe niż 
w 2019. Odmiany wzorcowe, 
którymi w minionym sezo-
nie były Avatar, RGT Planet, 
Rekrut i KWS Jessie uzyskały 
średnio 64 dt z ha na przecięt-
nym poziomie agrotechniki 
i 72,4 dt z ha na poziomie wy-
sokim.  Wyniki ważniejszych 
cech rolniczo-użytkowych od-
mian jęczmienia jarego typu 
pastewnego zamieszczono 
w tabeli 1, a w tabeli 2 typu 
browarnego.

Ogromny wpływ na wielkość plonów ma wybór odpowiedniej odmiany.
Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian jęczmienia jarego typu pastewnego (wg COBORU)
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Typ pastewny
Adwokat 2020 64,0 72,2 46,4 78 6 68 6 6 5 5 5 5
Airway 2017 62,3 69,8 43,6 76 5 74 6 6 5 5 6 5
Allianz 2016 63,1 68,2 44,0 81 6 75 4 6 5 4 5 5
Avatar 2019 62,9 71,3 45,4 74 6 76 5 4 6 5 5 5
Bente 2017 65,7 74,5 48,5 81 5 75 5 4 5 5 5 5

Brandon 2019 61,4 69,6 45,1 72 5 74 5 6 5 5 6 5
Brigitta 2020 64,1 71,5 43,6 76 5 73 5 6 6 6 6 5
Burbon 2021 63,9 71,0 46,3 77 6 77 6 6 5 5 6 6

Eldorado 2018 61,2 69,8 45,6 74 5 74 5 6 5 5 5 5
Ella 2012 63,1 68,5 47,2 80 4 75 5 5 6 3 5 5

Etolie 2018 63,6 72,2 44,6 79 5 73 5 5 5 6 5 5
Farmer 2018 62,9 70,4 47,2 80 6 75 8 5 5 5 5 5

Feedway 2020 64,7 74,0 44,2 70 6 69 6 5 5 5 5 5
Flair 2020 63,4 71,6 42,5 65 5 70 5 5 5 5 5 4

Forman 2019 61,7 69,8 45,2 76 5 71 5 5 5 5 5 4
Ismena 2018 62,0 70,8 45,9 79 5 72 4 5 5 4 5 5
Jovita 2020 64,1 74,3 46,0 78 6 74 5 5 5 5 6 5

KWS Atrika 2013 63,1 67,0 46,9 82 6 77 5 5 4 5 5 5
KWS Fantex 2019 63,1 72,1 44,1 79 5 70 6 5 5 5 6 5
KWS Harris 2016 63,1 68,5 44,9 73 5 75 4 6 5 5 5 5

KWS Vermont 2016 62,9 73,1 44,7 74 4 71 5 5 5 4 5 5
Laser 2021 64,1 71,9 46,5 76 5 71 5 7 5 5 6 6

Loxton 2021 64,1 73,0 42,6 70 5 75 5 6 6 5 6 6
Lupus 2019 59,5 69,5 46,5 83 5 72 6 3 5 5 5 4

Mariola 2020 63,9 73,3 44,1 73 6 71 5 5 5 5 6 5
Mecenas 2019 63,0 71,9 47,0 80 6 76 5 3 5 5 5 4

MHR Fajter 2018 62,9 69,9 46,7 81 5 73 4 5 6 5 5 5
MHR Filar 2019 61,1 69,0 45,9 74 5 68 6 3 5 5 5 4

MHR Krajan 2019 60,4 68,9 43,5 72 5 71 5 3 4 6 5 4
Pasjonat 2020 61,1 70,5 45,6 81 6 76 6 5 6 5 6 5
Paustian 2016 59,8 69,0 44,1 81 4 73 5 5 4 5 5 4

Pilote 2018 63,4 71,0 45,6 78 4 72 4 5 5 5 5 5
Podarek 2014 63,1 63,9 46,3 76 5 77 6 2 6 5 4 5
Poemat 2021 63,6 72,5 49,5 78 6 75 6 4 6 6 5 5

Polonia Staropolska 2016 63,1 70,3 42,3 66 5 66 4 1 5 5 5 5
Radek 2015 62,7 69,2 45,2 76 5 76 5 6 6 6 5 6

Ramzes 2017 63,1 65,0 43,1 81 5 75 5 6 6 4 5 5
Raptus 2019 59,2 68,8 44,9 74 5 71 4 5 4 5 6 5
Rekrut 2021 65,5 73,9 46,4 77 5 80 6 6 5 6 5 6
Rezus 2018 62,8 71,1 45,8 83 5 76 5 3 6 5 5 5

Rubaszek 2014 61,7 69,6 43,4 70 5 71 6 5 6 4 5 5
Runner 2018 62,4 70,8 47,8 78 4 71 5 5 5 4 5 5
Salome 2014 63,1 68,8 45,9 78 5 70 5 6 5 5 5 5

Schiwago 2021 64,6 74,7 50,0 78 5 72 4 6 6 6 6 6
Soldo 2013 63,1 68,6 48,6 81 5 72 6 5 5 5 5 5
Teksas 2017 63,1 66,6 43,8 77 5 70 5 6 6 4 5 5

Trofeum 2021 64,7 70,8 45,9 74 6 72 7 7 6 6 6 5
Wirtuoz 2021 64,2 73,0 46,9 69 5 71 4 6 5 5 5 5

Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona 
przed wyleganiem i chorobami)
skala 9o - wyższy stopień oznacza ocenę korzystniejszą 
dojrzałość pełna – liczba dni od 1.01. c.d. art. na str. 11`
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Wybierając odmianę do sie-
wu, poza plennością należy 
zwrócić uwagę także na od-
porność na choroby. Jęczmień 
jary należy do gatunków, które 
są bardziej podatne na poraże-
nie przez patogeny, szczególnie 
na mączniaka prawdziwego, 
plamistość siatkową, rdzę 
jęczmienia, rynchosporiozę 
i ciemnobrunatną plamistość. 
W ostatnim roku najczęściej 
na jęczmieniu występowała 
plamistość siatkowa i rdza jęcz-
mienia. Odporność na choroby 
w dużym stopniu warunko-
wana jest odmianowo, jednak 
wpływ na nią mają również 
warunki zewnętrzne tj. pogoda 
i środowisko. Spośród odmian 
zarejestrowanych, do najbar-
dziej odpornych zaliczyć moż-
na Trofeum, Schiwago, Radek, 
Laser, Loxton czy Brigitta.

Z powodu delikatnej budo-
wy źdźbła jęczmień jary jest 
podatny na wyleganie. Podat-
ność jęczmienia na wyleganie 
zależy od wielu czynników: 
warunków atmosferycznych, 
typu gleby, zastosowanej agro-
techniki i nawożenia azotowe-
go ale przede wszystkim od 
odmiany. Warto zainteresować 

się zatem odmianami o więk-
szej odporności na wyleganie. 
W przedstawionym zestawie-
niu wyróżnić możemy trzy od-
miany o większej odporności 
na wyleganie: RGT Kepler, Far-
mer i Trofeum.

Na podstawie wyników 
PDO w poszczególnych wo-
jewództwach tworzone są 
„Listy zalecanych do upra-
wy odmian na obszarze wo-
jewództw”. Na liście znajdują 
się te, które najlepiej plonują 
w danym województwie. Jest 
to bardzo ważne ze względu na 
różnorodność glebową i klima-
tyczną w naszym kraju, gdyż 
nie każda odmiana będzie tak 
samo plonować w całym kraju. 
W roku 2021 na liście znala-
zło się 35 odmian jęczmienia 
jarego. Odmianą najczęściej 
rekomendowaną był Avatar 
(w 9 województwach) oraz 
KWS Fantex, Mecenas i Pilote 
(w 8 województwach). Nato-
miast  województwa, w któ-
rych występowała największa 
różnorodność odmian zale-
canych to Śląskie i Łódzkie.

Mgr inż. Joanna Szarzyńska
COBORU

Słupia Wielka

Tabela 2. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian jęczmienia jarego typu browarnego(wg COBORU)
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Typ browarny
Accordine 2017 7,95 63,1 68,2 45,3 77 5 77 4 6 4 6 5 5
Amidala 2020 7,80 64,6 72,7 49,6 81 6 74 5 6 4 5 5 5

Avus 2021 8,10 62,8 72,1 49,3 86 5 78 5 6 4 6 6 5
Esma 2017 7,00 63,1 71,9 46,8 75 5 73 5 6 6 5 5 5

Fandaga 2019 7,00 60,5 68,8 46,2 78 5 72 4 6 6 4 6 5
KWS Irina 2014 6,80 63,1 70,1 45,2 76 4 69 6 5 5 6 5 4

KWS Jessie 2021 7,55 63,5 73,4 43,8 78 4 70 5 6 3 5 6 5
Ovation 2017 6,55 63,1 68,4 44,8 77 5 72 4 6 5 4 5 5

RGT Kepler 2021 6,55 64,1 74,9 47,1 78 5 72 7 6 4 5 6 6
RGT Planet 2016 7,80 63,4 72,3 45,5 78 5 75 4 5 5 5 6 5
RGT Ylesia 2020 7,15 63,3 72,6 43,9 72 5 70 5 5 4 5 6 5

Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona 
przed wyleganiem i chorobami)
skala 9o - wyższy stopień oznacza ocenę korzystniejszą 
dojrzałość pełna – liczba dni od 1.01.

c.d. art. ze str. 10

Różne problemy, jedno rozwiązanie
Wielu rolników stara się sto-

sować rekomendowane przez 
ekspertów doglebowe odchwasz-
czanie kukurydzy, jednak często 
zdarzają się sytuacje, kiedy ko-
nieczne jest sięgnięcie po rozwią-
zania dolistne. Czynniki, które 
mogą przesądzić o podjęciu takiej 
decyzji, są różne, np. niesprzyja-
jące warunki pogodowe, napięty 
harmonogram prac w gospodar-
stwie, ewentualne negatywne 
skutki stosowania herbicydów do-
glebowych, pogarszające kondycję 
poplonu czy upraw następczych. 
Dlatego plantatorzy szukają ta-
kich wariantów ochrony, które 
dorównają skutecznością zabie-
gom doglebowym oraz spełnią 
oczekiwania dotyczące terminu 
stosowania i wpływu na inne 
uprawy.

Odpowiedzią na różnorodne 
problemy, z jakimi spotykają 
się plantatorzy kukurydzy, jest 
preparat Tudor 114 OD, nowy 
herbicyd selektywny o działaniu 
układowym, stosowany nalistnie 
w formie zawiesiny olejowej. Za-
wiera on trzy substancje aktywne 
z grupy inhibitorów syntazy ace-
tylomleczanowej (ALS) – nikosul-
furon, tifensulfuron metylowy 
i florasulam. Preparat zwalcza 
m.in. chwastnicę jednostronną, 
gwiazdnicę pospolitą, komosę 

białą, perz właściwy, przytulię 
czepną, rdest plamisty, rumian 
polny i samosiewy rzepaku. Her-
bicyd pobierany jest głównie przez 
liście i dodatkowo przez korze-
nie, a następnie zostaje szybko 
przemieszczony w roślinie. Tudor 
114 OD wykazuje największą sku-
teczność na młode, intensywnie 
rosnące chwasty dwuliścienne 
w fazie od 2 do 4 liści oraz na 
chwasty jednoliścienne od 3 do 
5 liści. Powinien być aplikowa-
ny jednokrotnie, w dawce 0,5 l/
ha, w fazie 2-8 liści kukurydzy 
(BBCH 12-18) – solo lub w miesza-
ninach. Pierwsze efekty zabiegu 
są widoczne po 4-5 dniach, a do 
całkowitego zamierania chwastów 
dochodzi w ciągu 6-8 tygodni. 
Preparat rozkłada się w glebie 
w ciągu okresu wegetacji i nie 
stanowi zagrożenia dla roślin 
uprawianych następczo.

Rolnicy, którzy mieli okazję 
zastosować Tudor 114 OD na 
swoich plantacjach kukurydzy, 
w październiku tego roku podzie-
lili się obserwacjami dotyczącymi 
skuteczności nowego produktu 
od INNVIGO.

– Od herbicydu nalistnego czy 
doglebowego oczekuję 100% sku-
teczności. Tudor 114 OD był 
stosowany w fazie 2-3 liści ku-
kurydzy. Okazał się znakomitym 

rozwiązaniem. Środek zwalcza 
szerokie spektrum chwastów, jest 
bezpieczny dla kukurydzy i przy-
stępny cenowo – mówi Bartłomiej 
Jurko z Maśluch.

Krzysztof Poterek, kierownik 
gospodarstwa rolnego Wonieść 
Sp. z o.o. również jest zadowo-
lony z efektów zabiegu: – Wy-
braliśmy Tudor 114 OD, bo nie 
pozostawia żadnych substancji 
aktywnych w glebie. Zastoso-
waliśmy go z Metosem 960 EC 
w dawce 0,5 l/ha + 0,5 l/ha, w fa-
zie 4-5 liści kukurydzy. Produkt 
był skuteczny, dobrze się mieszał 
i sprawdził się – mimo wysokiego 
zachwaszczenia. W kukurydzy nie 
było widać żadnych pozostałości, 
fitotoksyczności.

– Tudor 114 OD to dla nas ide-
alne rozwiązanie. Ma trzy sub-
stancje, to ułatwia nam pracę. Po 
zastosowaniu osiągnęliśmy zamie-
rzony przez nas cel. Zakładaliśmy, 
żeby ta plantacja była wolna od 
chwastów – i tak jest. Żeby nie 
było pozostałości – i mamy tu 
substancje, które gwarantują, że 
tych pozostałości nie będzie. Dla 
nas jest bezpieczny, mogę go jak 
najbardziej polecić – stwierdza 
Dariusz Klusko z rodzinnego 
gospodarstwa w Pągowie. Rol-
nik testował nowy herbicyd od 
INNVIGO razem ze środkiem 

Metos 960 EC oraz wspomagają-
cym preparatem olejowym.

– Zastosowanie środka trój-
składnikowego daje wiele ko-
rzyści. Tudor 114 OD ma trzy 
substancje aktywne, które ładnie 
czyszczą łan, jest to jeden prze-
jazd, nie musimy się martwić 
o wtórne zachwaszczenie. Nie 
było żadnych objawów fitotok-
syczności, a po innych środkach 
w tym roku często mogliśmy je 
zaobserwować – opowiada Albert 
Wlaszczyk z Woli Studzieńskiej, 
który do zabiegu w fazie 4 liści 
kukurydzy użył preparatów Tudor 
114 OD i Metos 960 EC (0,5 + 
0,5 l/ha). – Włączymy ten herbi-
cyd do ochrony w naszym gospo-
darstwie i będziemy go polecać. 
W moim sklepie klienci oczekują 
od środków, żeby były w przy-
stępnej cenie, skuteczne i pro-
ste w zastosowaniu, jak najmniej 
mieszanin. A Tudor 114 OD speł-
nia wszystkie te warunki.

W Spółdzielni Kółek Rolni-
czych Kleczew w Budzisławiu 
Kościelnym Tudor 114 OD rów-
nież zebrał pozytywne opinie: 
– Preparat ma szerokie spektrum 
działania. Zastosowaliśmy go 
solo, w fazie 5 liści kukurydzy. 
Spisał się wyśmienicie, nie uszka-
dzał roślin, zwalczał najuciąż-
liwsze chwasty – podsumowuje 

Wojciech Przebieracz, kierownik 
gospodarstwa.

Pełna technologia herbicy-
dowa od INNVIGO

W ofercie INNVIGO plantato-
rzy kukurydzy znajdą komplek-
sową technologię herbicydową do 
ochrony swoich upraw:

Metos 960 EC – herbicyd do 
stosowania doglebowego, zawie-
rający S-metolachlor. Jest pobie-
rany przez kiełkujące chwasty 
i niszczy je przed wschodami, 
w okresie wschodów oraz krót-
ko po nich.

Metodus 650 WG – trójskład-
nikowy preparat doglebowy 
(mezotrion i izoksaflutol, terbu-
tylazyna), rekomendowany do 
aplikacji najpóźniej do 3 dni po 
siewie kukurydzy, gdy występują 
korzystne warunki wzrostu i roz-
woju roślin oraz odpowiednie 
uwilgotnienie gleby.

Mezonir 340 WG – trzyskład-
nikowy produkt powschodowy 
(mezotrion, nikosulfuron, rimsul-
furon) o kompleksowym, typowo 
nalistnym działaniu, przeznaczony 
do zwalczania wszystkich chwa-
stów jedno- i dwuliściennych 
w kukurydzy.

Tiff 40 OD – jako jedyny na ryn-
ku zawiera czysty tifensulfuron 
metylowy. Środek jest rekomen-
dowany do zwalczania nalistnego 

młodych, intensywnie rosnących 
chwastów w fazie 4-6 liści. Polecany 
jako komponent mieszanin, zwięk-
szający spektrum ich działania.

Rumezo 200 SE – herbicyd za-
wierający czysty mezotrion, wyróż-
niający się na rynku koncentracją 
i formulacją. Preparat eliminuje 
główne chwasty dwuliścienne w ku-
kurydzy. Może być stosowany jako 
komponent w mieszaninach, apli-
kowanych po wschodach chwastów 
– w fazie ich 2-6 liści właściwych.

Henik/Nixon 50 SG – jego sub-
stancją aktywną jest nikosulfu-
ron. Środek nalistny o działaniu 
systemicznym, przeznaczony do 
zwalczania niektórych gatunków 
chwastów jednoliściennych i dwu-
liściennych w kukurydzy wcześnie 
po jej wschodach (faza 2-8 liści 
kukurydzy, 2-4 liście chwastów 
dwuliściennych).

Rincon/Rimel 25 SG to – zawiera 
on rimsulfuron, jest przeznaczo-
ny do powschodowego zwalczania 
niektórych chwastów jednoliścien-
nych i dwuliściennych w kuku-
rydzy. Produkt najlepiej działa 
na chwasty jednoroczne, będące 
w fazie 2-3 liści. Stosowany w mie-
szaninie z adiuwantem Asystent+.

Źródło: RedM, 
Małgorzata Pałasz

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Plantatorzy kukurydzy potrzebują skutecznych herbicydów nalistnych.
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Plonowanie kukurydzy  
w zmiennych warunkach

Priorytetem hodowców 
kukurydzy jest uniezależnie-
nie wysokości plonowania 
od zmiennych warunków 
atmosferycznych.

Kukurydza posiada dobrze 
rozwinięty, głęboki system ko-
rzeniowy. Z okresowymi nie-
doborami wody w glebie radzi 
sobie dość dobrze. Jej deficyt 
dotkliwie zaczyna odczuwać na 
ogół na początku kwitnienia. 
W naszym kraju, oprócz ostat-
niego sezonu, od wielu lat ob-
serwujemy stale pogłębiający się 
deficyt wody w glebie, niedobór 
opadów oraz ich niekorzystny 
rozkład w okresie największego 
zapotrzebowania. Efektem tego 
niedoboru jest słabsze zapylenie 
kolb i gorsze ich zaziarnienie 
oraz mniejsza masa tysiąca 
nasion. Ważne zatem jest, by 
w okresie kwitnienia rośliny po-
siadały w pełni wykształcony, 
dobrze rozbudowany system ko-
rzeniowy. Umożliwia to pobie-
ranie wody z głębszych warstw 
gleby. Wysiłki hodowców roz-
poczęły się właśnie od stworze-
nia odmian o silnych, długich 

i dobrze penetrujących podłoże 
korzeniach. Następnie skupiono 
się nad poprawą synchroniza-
cji kwitnienia, polegającej na 
rozwoju w pierwszej kolejności 
kolb, które mogą „poczekać” 
na pyłek i muszą być dojrza-
łe w momencie uwolnienia 
go przez wiechę, Zwiększa to 
szansę na całkowite zapylenie 
kolb, wykształcenie większej 
ilości ziaren i w rezultacie na 
zwiększenie plonu.

Następnym etapem było 
stworzenie odmian typu HD 
– heat and drought. Posiadały 
one nie tylko dobrze rozbu-
dowany system korzeniowy 
i optymalną synchronizację 
kwitnienia, ale także cechowa-
ły się wydajniejszą fotosyntezą. 
Odpowiednio ułożone liście 
podniosły efektywność prze-
biegu tego procesu. Maksy-
malna aktywność fotosyntezy 
przekładała się na efektyw-
niejszą asymilację związków 
organicznych, która z kolei 
jest podstawą uzyskania wy-
sokich plonów. Dodatkowo 
odmiany te cechowały silne 

łodygi o wysokiej tolerancji 
na złamania spowodowane 
działaniem wiatru i innych 
czynników zewnętrznych.

W efekcie, odmiany te wy-
różniały się podwyższoną tole-
rancją na wysokie temperatury 
i okresowe niedobory wody 
w glebie. Charakteryzowały 
się zwiększonym potencjałem 
plonowania zarówno w stan-
dardowych, jak i stresowych 
warunkach uprawowych, dzię-
ki czemu szybko znalazły one 
swoich zwolenników.

Z uwagi na to, iż warun-
ki pogodowe wskazywane są 
przez producentów kukurydzy 
jako główne zagrożenie upra-
wowe, specjaliści z firm nasien-
nych opracowali kompleksowe 
rozwiązanie niwelujące to ry-
zyko. Łączy ono wysoką wy-
dajność odmian i ich wysoką 
genetyczną odporność na suszę 
i wysoką temperaturę z cyfro-
wymi narzędziami zarządzania 
plantacjami. Tego typu inte-
ligentny instrument zapewni 
rolnikom zwiększenie wydaj-
ności i stabilności plonowania. 

Filarem tych systemów jest ho-
dowla nowoczesnych, toleran-
cyjnych na stresy biotyczne 
i środowiskowe mieszańców. 
Do tej pory odmiany tego typu 
były oznaczone symbolem HD, 
teraz zaś – Field Shield.

Zmiana ta jest spowodo-
wana bardziej kompleksową 
analizą cech odmian oraz 
ocenie ich wartości na pod-
stawie dodatkowych ważnych 
kryteriów, które wcześniej nie 
były brane pod uwagę. Od-
miany tego typu są bardziej 
tolerancyjne na takie czynniki 
stresowe jak niskie tempera-
tury i warunki suszowe oraz 
charakteryzują się bardzo wy-
sokim i stabilnym potencjałem 
plonowania w różnych warun-
kach uprawowych.

By maksymalnie ograniczyć 
straty w plonie spowodowa-
ne deficytem wody i wysoką 
temperaturą latem, warto roz-
ważyć wybór tych odmian.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Anomalia pogodowe negatywnie wpływają nie tylko na wysokość ale 
i jakość plonu.

Zwiększa się areał uprawy soi w Polsce

Zainteresowanie uprawą soi 
w Polsce zwiększa się w ostat-
nich latach dość dynamicz-
nie. Według specjalistów 
powierzchnia uprawy tego 
gatunku w Polsce, w prze-
ciągu ostatnich 10 lat wzro-
sła wielokrotnie i w 2021 r. 
wynosiła około 25 tys. ha., 
przy jeszcze około 200 ha 
w 2011 roku. To oznacza, że 
potencjał drzemiący w soi za-
czyna być dostrzegany przez 
coraz większą grupę osób. Uni-
kalne pod względem zawarto-
ści białka (ok. 40%) i tłuszczu 
(około 20%) nasiona soi, po 
odpowiedniej obróbce mogą 
być wykorzystane jako pasza 
dla zwierząt lub jako produkt 
żywnościowy dla ludzi (m.in. 
mleko sojowe i jego przetwo-
ry, burgery i kiełbasy sojowe, 
kiełki). Ponadto, soja jako ro-
ślina z rodziny bobrowatych 
przynosi szereg korzyści 

ekonomicznych i środowisko-
wych wynikających z wiązania 
azotu atmosferycznego.

Uzyskanie satysfakcjonują-
cego plonu nasion soi w wa-
runkach Polski uzależnione 
jest od wielu  czynników, ale 
do najważniejszych należą: 
właściwy dobór odmiany 
do regionu uprawy (odmia-
ny wczesne i bardzo wczesne 
w całym kraju, a późne tylko 
na południu) oraz popraw-
na agrotechnika, przy czym 
szczególną uwagę zwraca się 
na odpowiedni dobór stanowi-
ska (gleba żyzna, ciepła o pH 
zbliżonym do obojętnego), 
staranne przygotowanie pola 
pod zasiew (pole wyrównane, 
niezakamienione, o małym 
potencjale zachwaszczenia), 
szczepienie nasion (symbionty 
soi nie występują w polskich 
glebach), optymalny ter-
min siewu i zbioru, ochrona 

plantacji przed zachwaszcze-
niem oraz ograniczanie strat 
w czasie zbioru. Czynniki na 
które niestety nie mamy wpły-
wu, to warunki pogodowe, 
głównie termiczne i wilgotno-
ściowe. Chłodna wiosna może 
opóźniać siewy i/lub wschody 
roślin, a nawalne deszcze po 
wschodach, zwłaszcza na cięż-
kich glebach mogą stworzyć 
skorupę, której przebicie przez 
epigeicznie kiełkujące nasiona 
może być trudne. Z drugiej 
strony soja jest dość dobrze 
przystosowana do przetrwa-
nia okresów posusznych ze 
względu na dobrze rozbudo-
wany system korzeniowy oraz 
owłosienie na liściach i łody-
gach zmniejszające parowanie 
wody. To sprawia, że odpor-
ność soi na suszę jest większa 
niż innych krajowych gatun-
ków roślin strączkowych. Jeśli 
jednak wystąpi dłuższy stres, 

zwłaszcza w okresie kwitnienia 
i wypełniania strąków (tzw. 
okresy krytyczne), straty plonu 
mogą sięgać nawet 30%.

Rok 2021 charakteryzował 
się na ogół dość korzystnym 
przebiegiem pogody, pomimo 
że kwiecień i maj były chłodne 
(temperatura niższa średnio, 
odpowiednio o 2,5oC i 1,4oC 
od średniej z ostatniego 30-le-
cia) i nie sprzyjały siewom 
gatunków ciepłolubnych, ta-
kich jak soja. Nie brakowało 
natomiast na ogół wilgoci, 
choć w tym przypadku zróż-
nicowanie pomiędzy regiona-
mi jest znacznie większe. 
Z początkiem czerwca rozpo-
częło się ocieplenie, a wraz 
z nim w wielu regionach po-
jawiły się niedobory wody 
w glebie. IMiGW uznał jednak 
lato 2021 za wilgotne, choć 
rozkład opadów nie był 

Czy plonowanie soi w minionym sezonie spełniło oczekiwania 
plantatorów?

c.d. art. na str. 15`
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Tworzymy urodzaj

równomierny w całym kraju 
(najmniej padało na północy, 
a najwięcej na południu kraju).

Dość korzystne na ogół 
warunki wilgotnościowe, 
zwłaszcza w fazie kwitnie-
nia i zawiązywania strąków 
wpłynęły na stosunkowo wy-
soki poziom plonowania soi, 
co potwierdza plon wzorca 
określony przez COBORU na 
poziomie 35,4 dt/ha, najwyż-
szy na przestrzeni ostatnich 
trzech lat (31,9 dt/ha w 2020 r. 
i 27,9 dt/ha w 2019 r.). Wzorzec 
to uśredniony plon z odmian 
zarejestrowanych, które zebra-
no we wszystkich doświad-
czeniach PDO w danym roku 

c.d. art. na str. 13

Wybieraj dobrze 
i jedz eko!

Według raportu „Żywność 
ekologiczna w Polsce. Raport 
2021”  w ciągu ostatnich 2 lat 
liczba sklepów internetowych 
podwoiła się. Badania IMAS 
International pokazują, że 
głównymi powodami, dla któ-
rych Polacy i Polki sięgają po 
takie produkty jest zdrowie lub 
zmiana nawyków żywieniowych 
(wskazało tak 22,5% badanych). 
Mimo to nadal jest nad czym 
pracować – w naszym kraju jedy-
nie 0,5% wartości całego rynku 
spożywczego zajmuje żywność 
ekologiczna. Jak przekonać Po-
laków i Polki do zmiany swoich 
nawyków żywieniowych i że 
warto wprowadzić do swojej 
diety produkty ekologiczne?

Po żywność ekologiczną 
warto sięgnąć głównie dzięki 
znaczącym różnicom pomię-
dzy rolnictwem ekologicznym 
a konwencjonalnym. Wspólnym 
celem zarówno rolnictwa eko-
logicznego, jak i konwencjonal-
nego jest produkcja. Jednakże 
w tym pierwszym przypadku 
wszystkie zabiegi z tym związa-
ne są ukierunkowane również 
na ochronę środowiska, krajo-
brazu oraz innych czynników 
środowiskowych, a uzyskany 
plon cechuje wysoka jakość. 
W rolnictwie konwencjonalnym 
główny cel to wielkość uzyska-
nego plonu, czyli maksymalna 
efektywność ekonomiczna.

Na jakość produktów eko-
logicznych wpływa przede 
wszystkim brak środków ochro-
ny roślin, takich jak pestycydy, 
herbicydy, fungicydy, których 
szkodliwość dla zdrowia i życia 
jest bezdyskusyjna i udowod-
niona w wielu badaniach. Do-
puszczone substancje zostały 
pogrupowane, a ich ilość jako 
pozostałość w produkcie została 
ściśle określona rozporządze-
niem. Ponadto, produkty ekolo-
giczne mają wiele dodatkowych 

walorów, jak zawartość suchej 
masy, witamin i minerałów.

Mimo to, jak wskazują bada-
nia IMAS, Polacy wciąż mają 
obawy przed sięgnięciem po 
żywność ekologiczną.

Na polskim rynku działa 
około 60 sklepów specjalizu-
jących się tylko w sprzedaży 
ekożywności przez internet, 
a około 90 łączy taką sprze-
daż z działaniami stacjonar-
nymi. Jest więc gdzie kupować 
żywność ekologiczną i jest jej 
szeroki wybór. Co jednak 
blokuje Polaków i Polki przed 
kupowaniem? Jak pokazują 
dane przede wszystkim znie-
chęca wysoka cena (wskaza-
ło ją 45,4% ankietowanych). 
Badani wskazywali również, 
że nie kupują żywności eko-
logicznej, bo uważają ją za 
oszustwo (16,6% odpowiedzi). 
Bardzo dużą rozbieżność w tym 
stwierdzeniu można zauważyć 
wśród kobiet i mężczyzn (aż 
20,8% mężczyzn uważa, że 
żywność ekologiczna to oszu-
stwo; twierdzących tak kobiet 
jest 10,4%). Polacy i Polki nie 
zawsze ufają również certyfi-
katom i wolą kupować bezpo-
średnio od lokalnych rolników, 
a żywność ekologiczną traktują 
jako modę. W odpowiedziach 
można zauważyć nieufność wo-
bec sklepowych owoców i wa-
rzyw – badani wolą uprawiać je 
we własnych ogródkach.

Jak wyjaśnić konsumen-
tom, żeby mieli pewność, że 
mają styczność z żywnością 
ekologiczną?

Lokalni rolnicy, żywność od 
znajomych mieszkających na 
wsi czy krótki naturalny skład 
nie dają gwarancji, że mamy 
styczność z żywnością ekolo-
giczną. Gwarantuje to znak – 
ekolistek, czyli kształt liścia 
z białych gwiazdek na zielo-
nym tle. Widząc taki symbol 

na produkcie, możemy być 
pewni, że kupujemy produkt 
w 100% ekologiczny.

Polska Izba Żywności Eko-
logicznej rozpoczęła kampanię 
Jemy Eko Warzywa i Owoce, 
w ramach której na stronie 
www.jemyeko.com – która 
już jest źródłem informacji 
na temat ekożywności – będą 
pojawiać się materiały doty-
czące m.in. warzyw i owoców, 
certyfikatu czy produktów dla 
dzieci. Kampania jest finanso-
wana przez Fundusz Promocji 
Owoców i Warzyw.

Źródło: PIZE, Aleksandra 
Stronkowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos
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równomierny w całym kraju 
(najmniej padało na północy, 
a najwięcej na południu kraju).

Dość korzystne na ogół 
warunki wilgotnościowe, 
zwłaszcza w fazie kwitnie-
nia i zawiązywania strąków 
wpłynęły na stosunkowo wy-
soki poziom plonowania soi, 
co potwierdza plon wzorca 
określony przez COBORU na 
poziomie 35,4 dt/ha, najwyż-
szy na przestrzeni ostatnich 
trzech lat (31,9 dt/ha w 2020 r. 
i 27,9 dt/ha w 2019 r.). Wzorzec 
to uśredniony plon z odmian 
zarejestrowanych, które zebra-
no we wszystkich doświad-
czeniach PDO w danym roku 

(w 2021 r. było to 30 doświad-
czeń). Plonowanie odmian soi 
w znacznym stopniu zależy od 
ich wczesności. Na ogół najle-
piej plonują odmiany późne, 
o dłuższym okresie wegetacji, 
ale przeprowadzone doświad-
czenia wykazały, że także 
w grupie odmian wczesnych 
i średniowczesnych są takie, 
których średni plon nasion był 
większy od wzorca (Tabela 1).

W 2021 r. odmiany wcze-
sne potrzebowały średnio od 
127 do 135 dni, aby osiągnąć 
dojrzałość żniwną i w tej gru-
pie wczesności najlepiej plo-
nowały austriackie odmiany 
Abaca i Adessa (odpowiednio 

113 i 99% wzorca) oraz duńska 
odmiana Magnolia (103%), 
które dobrze plonowały w ca-
łym kraju. Plonami na pozio-
mie wzorca i powyżej odmiany 
te charakteryzowały się także 
w poprzednim roku.

W grupie odmian śre-
dniowczesnych i średniopóź-
nych (średni okres wegetacji 
od 138 do 145 dni) średnio 
w kraju wyróżniała się duńska 
odmiana Ceres PZO (109%). 
Niezawodna, podobnie jak 
w poprzednich latach, była 
austriacka odmiana Abelina 
(100%), ale dobrze plonowała 
też odmiana z katalogu wspól-
notowego CCA Obelix (103%). 

W rejonie północnym PN (woj. 
zachodniopomorskie, pomor-
skie, warmińsko-mazurskie, 
podlaskie) dobrze plonowały 
też odmiany Karok i Sirella.

Spośród odmian późnych 
(średni okres wegetacji od 
143 do 149 dni) tylko 6 osią-
gnęło dojrzałość we wszystkich 
punktach doświadczalnych, 
w tym 2 z Krajowego rejestru  
KR (ES Comandor i Aureli-
na). Pozostałe badane odmiany 
w jednym punkcie rejonu pół-
nocnego nie dojrzały. W ca-
łym kraju dobrze plonowała 
Acardia (114%) i francuska 
ES Comandor (104%), nato-
miast w rejonie centralnym CN 

(woj. lubuskie, wielkopolskie, 
kujawsko-pomorskie, łódz-
kie, mazowieckie, lubelskie) 
i południowym PD (woj. dol-
nośląskie, opolskie, śląskie, 
małopolskie, świętokrzyskie, 
podkarpackie) wyróżniały się 
kolejno: Amiata, Achillea, Al-
biensis, ES Governor, Aurelina 
i Sully.

Najdłuższym okresem we-
getacji (średnio 148-162 dni) 
charakteryzowały się odmiany 
bardzo późne, ale część z nich 
nie osiągnęła dojrzałości żniw-
nej w północnej i centralnej 
części kraju. W rejonie PN 
nie zebrano plonu z 1-3 na 
6 doświadczeń w zależności 

od odmiany, w rejonie CN 
z 1-3 na 14 doświadczeń, na-
tomiast w rejonie PD dojrza-
ły wszystkie badane odmiany 
(13 doświadczeń). Tylko jed-
na odmiana w grupie bardzo 
późnych - Petrina osiągnęła 
dojrzałość żniwną we wszyst-
kich punktach doświadczal-
nych (średni okres wegetacji 
148 dni) i uzyskała średni 
plon na poziomie 99% wzor-
ca. W Polsce centralnej i po-
łudniowej najlepiej plonowała 
odmiana Sahara (112%).

Prof. dr hab. Mariola Staniak
Zakład Uprawy 

Roślin Pastewnych
IUNG-PIB w Puławach

c.d. art. na str. 13

c.d. art. ze str. 12

Tabela 1. Plonowanie wybranych odmian soi w trzech rejonach uprawy (PN-rejon północny, CN-rejon centralny, PD – rejon południowy) oraz średnio w Polsce w 2021 r. na podstawie wstępnych 
badań PDO w 2021 r. (COBORU 2022)

Odmiana Pochodzenie

Plon
nasion 2021 r. PN

(wz.= 26,4 dt z ha, % 
wzorca)

Plon
nasion 2021 r. CN

(wz.=36,1 dt z ha, % 
wzorca)

Plon
nasion 2021 r. PD 

(wz.=38,7 dt z ha, % 
wzorca)

Średni plon nasion 
2021 r. (wz.=35,4 dt 

z ha) (% wzorca)

Średni plon nasion 
2020 r. (wz.=31,9 dt 

z ha) (% wzorca)

Liczba dni od siewu 
do dojrzałości żniwnej 

w 2021 r.

odmiany bardzo wczesne i wczesne
Abaca AT 117 111 115 113 110* 135
Adessa AT 96 99 99 99 100 131
Ambella CCA 88 78 84 82 91 127
Antiqua AT 95 93 96 95 89 134

Magnolia DE 94 102 107 103 109* 133
Marzena CA 90 90 90 90 - 130
Mayrika CCA 90 87 89 88 91 132

Erica PL 88 85 86 86 91 130
odmiany średniowczesne i średniopóźne 

Abelina AT 107 99 99 100 105 138
Ceres PZO DE 104 111 109 109 114* 145

Karok DE 108 101 95 99 99* 142
Nessie PZO CCA 88 1) 105 102 102 110 142

Obelix CCA 103 105 101 103 112 143
Sirelia CCA 106 99 95 98 108 143

odmiany późne
Acardia CCA 111 117 112 114 106 147
Achillea CCA 87 1) 119 106 109 112 149
Albiensis CCA 90 1) 114 110 109 111 149
Amiata CCA 93 1) 122 110 113 120 147
Aurelina AT 93 106 104 103 105 146

ES Comandor FR 103 105 103 104 109 143
ES Governor FR 89 1) 111 106 106 105 147
Moravians CCA 87 1) 104 101 101 99 146

Sully DE 80 1) 108 104 103 97* 149
Viola CA 79 1) 94 94 92 102 146

odmiany bardzo późne
ES Chancellor FR 79 1) 104 2) 100 99 102* 153
ES Conductor FR 84 1) 106 99 100 106* 151

Kapral CCA 44 3) 86 3) 83 79 76 162
Kofu CCA 92 1) 110 1) 101 104 110 150

Orpheus PL 86 1) 101 98 98 - 149
Petrina CA 104 98 98 99 90 148
Pompei CCA 46 3) 85 3) 92 83 78 162
Sahara CCA 95 1) 120 110 112 - 150
Tertia CCA 90 1) 1092) 100 103 107 155

* wyniki z doświadczeń rejestrowych 
1) odmiana nie dojrzała w 1 punkcie doświadczalnym 
2) odmiana nie dojrzała w 2 punktach doświadczalnych
3) odmiana nie dojrzała w 3 punktach doświadczalnych
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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.


