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URSUS Ambasadorem 
Polskiej Gospodarki

– Nagroda Ambasadora Pol-
skiej Gospodarki to powód do 
dumy dla mnie i wszystkich 
pracowników firmy. Kiedy 
w 2011 r. zdecydowaliśmy 
się przejąć upadłe polskie za-
kłady URSUS i zainwestować 
w odbudowę marki z ponad 
120-letnią historią, potęgę 
polskiej motoryzacji, nielicz-
ni wierzyli w powodzenie tej 
misji.  Dziś Ursus to polska 
marka eksportowa, która z suk-
cesem zdobywa kolejne rynki 
na całym świecie – powiedział 
Prezes Zarządu URSUS S.A. 
Karol Zarajczyk.

Wicepremier i minister go-
spodarki Janusz Piechociński, 

który był gospodarzem uro-
czystości wręczenia nagród, 
komentując przyznanie tego 
prestiżowego tytułu URSUS-o-
wi, zwrócił uwagę na sukcesy 
firmy na rynku afrykańskim: 
– Serdecznie gratuluję spółce 
URSUS, bo jej wkład w roz-
wój polskiego eksportu jest 
bardzo istotny. Poprzez swo-
ją ekspansję w Afryce, sprzedaż 
produktów, budowę montowni 
w mieście Adama i tym sa-
mym stworzenie tam nowych 
miejsc pracy, URSUS pokazuje 
innym polskim przedsiębior-
com, że w Afryce można pro-
wadzić interesy. Wskazuje, jak 
zdobywać stałych partnerów 

w globalizującej się gospodar-
ce, jak dzielić się z innymi, 
bo kto tego nie robi, ten prze-
grywa – powiedział Janusz 
Piechociński.

URSUS umacnia pozycję 
w Afryce

Spółka konsekwentnie 
umacnia swoją pozycję na ryn-
ku afrykańskim. W 2013 r. za-
warła umowę z etiopską spółką 
METEC na dostawę ciągni-
ków, wyposażenie centrów 
serwisowych oraz dostawę 
części zamiennych. 12 maja 
br. w mieście Adama urucho-
miono montownię ciągników 

Ursus. Zatrudnieni tam pra-
cownicy zostali przeszkoleni 
przez inżynierów i techników 
z Polski. Podpisanie kontraktu 
poprzedziła dwustronna umo-
wa współpracy rządu polskiego 
i etiopskiego. Strona etiopska 
otrzymała kredyt na zakup na-
szych produktów od polskiego 
banku BGK.

26 sierpnia br. URSUS 
podpisał w Etiopii kolejny 
kontrakt, tym razem z firmą 
Ethiopian Sugar Corporation, 
na dostawę ciągników, przy-
czep i części zamiennych do 
transportu trzciny cukrowej. 
Umowa, której wartość wy-
nosi 30,6 mln USD zawiera 

opcję powiększenia wartości 
zamówienia o 25% do końca 
września br. Zlecenie będzie 
realizowane w IV kwartale 
2015 r. i I kwartale 2016 r.

URSUS zakłada dalszy 
rozwój na innych perspekty-
wicznych rynkach zagranicz-
nych. Istotnym partnerem dla 
URSUSA są firmy działające 
na rynkach skandynawskich 
i wschodnich oraz w takich 
krajach jak Czechy, Słowacja, 
Węgry, Belgia, Holandia, Sło-
wenia i Chorwacja, gdzie eks-
portowane są wyroby z pełnej 
oferty spółki.

Źródło: URSUS S.A.

23 września br. spółka URSUS została nagrodzona tytułem Ambasadora 
Polskiej Gospodarki w kategorii „Eksport”. Nagroda została przyznana przez 
Business Centre Club. URSUS wyróżniono za sukcesy na rynkach 
eksportowych oraz promocję Polski za granicą.

Od lewej: Karol Zarajczyk, Janusz Piechociński i Marek Goliszewski
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2014 - 2020

Jeżeli jesteś aktywnym zawodowo rolnikiem i uczestniczysz w systemach 
jakości, złóż wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 

„Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”
Wnioski można składać w dniach 

od 1 grudnia 2015 r.  do  29 stycznia 2016 r.  w siedzibie OT ARR.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów:
 - kontroli po której wydawany jest stosowny certyfikat,
 - składki na rzecz grupy producentów,
 - zakupu specjalistycznych publikacji,
 - zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych w przypadku IP.
•	

Telefoniczny Punkt Informacyjny

22 661 72 72

ARR ze statuetką 
„Teraz Polska”

Wielkie coroczne święto 
przedsiębiorców tym razem 
połączono z obchodami 25-le-
cia Agencji Rynku Rolnego. 
Wydarzenie to miało szczegól-
ny przebieg z jeszcze jednego 
powodu. Z okazji Jubileuszu 
Agencja Rynku Rolnego zosta-
ła wyróżniona statuetką „Teraz 
Polska”. 25-lecie Agencji Ryn-
ku Rolnego zbiegło się w czasie 
z jubileuszem 25. edycji Kon-
kursu „Teraz Polska”. Z tej oka-
zji postanowiliśmy wyróżnić te 
instytucje, które ostatnimi laty 
swoimi działaniami promowa-
ły markę „Polska” na arenie 
międzynarodowej. Agencja 
Rynku Rolnego zasłużyła na 
szczególne wyróżnienie za 
25 lat pracy i zaangażowania 
w promocję polskich produk-
tów - podsumowuje Krzysztof 

Przybył, Prezes Fundacji Pol-
skiego Godła Promocyjnego.

Statuetkę „Teraz Polska” 
podczas uroczystej gali ode-
brał Radosław Szatkowski, 
Prezes Agencji Rynku Rolne-
go. - To kolejne ważne wyróż-
nienie, potwierdzające nasz 
profesjonalizm i wielkie za-
angażowanie. Dziękujemy.-

Źródło: ARR

Tegoroczna POLAGRA FOOD 
była z kilku powodów niezwykła.
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Z ziemniakiem w roli głównej

Już tradycją stało się że 
PMHZ  organizuje Mazurski 
Dzień Ziemniaka, a o walorach 
ziemniaka i przebiegu imprezy 
z Radosławem Przybylskim roz-
mawia Roman Barszcz.

Jesteśmy w Kraplewie, VIII 
Dzień Ziemniaka. Panie Rado-
sławie dla Was Dzień Ziemnia-
ka, to jak dożynki  dla kogoś 
kto uprawia zboże. Co mógłby 
pan powiedzieć czytelnikom, 
internautom na temat tego 
Święta, które organizujecie 
już po raz ósmy, i w przyszłości 
jubileusz 10-lecia?

Niewątpliwie ośmioletnia tra-
dycja zobowiązuje nas, żeby 
kontynuować tę imprezę i ją 
nadal rozwijać. Jest to dla nas 
istotny dzień, bo to zarówno 
promocja Pomorsko Mazurskiej 
Hodowli Ziemniaka ale przede 
wszystkim promocja ziemnia-
ka jako warzywa, które w Pol-
sce tradycyjnie zajmuje ważne 
miejsce w konsumpcji, chociaż 
ostatnio można powiedzieć lek-
ko niedocenionego. Podczas 
Mazurskiego Dnia Ziemniaka 
prezentujemy wszechstronność 
ziemniaka, jego walory kuli-
narne, smakowe, wartości od-
żywcze oraz co i jak możemy 
z niego zrobić. Widzimy, że daje 
to efekty, ponieważ ludzie chęt-
nie przychodzą na tę imprezę, 
oglądają, zadają pytania, pozy-
skują nowe informacje na temat 
wykorzystania konkretnych od-
mian, typów konsumpcyjnych, 
czego na co dzień nie mogą się 
dowiedzieć.

Czy dla rolników, którzy 
uprawiają wasze odmiany, ta 
impreza jest tak samo ważnym 
świętem jak dla państwa jako 
firmy hodującej i rozprowa-
dzającej materiał do nasadzeń?

Jest to przede wszystkim 
święto, powiedziałbym samej 
postaci ziemniaka jako takie-
go. W naszym rejonie widać 
efekty działalności naszej fir-
my, ponieważ dużo rolników 
uprawia nasze ( PMHZ) odmia-
ny. Będąc na rynkach widzi-
my takie odmiany jak IRGA, 
IRYS, CEKIN czy też obecnie 
wchodzące na tutejszy rynek 
TAJFUN czy IGNACY. Można 
powiedzieć, że województwo 
warmińsko-mazurskie to przede 
wszystkim produkcja ziemniaka 
nasiennego.  Powstaje tu małe 
„zagłębie ziemniaczane”, po-
nieważ w ostatnich latach po-
wierzchnia plantacji nasiennych 
znacząco wzrosła. Dzieje się tak 
ze względu na występującą tu 
pierwszą strefę zdrowotności 
predysponującą do produkcji 
sadzeniaka.  Oczywiście są tak-
że producenci, którzy uprawia-
ją ziemniaki towarowe, którzy 
również chętnie uczestniczą 
w naszej imprezie zasięgając 
informacji na temat odmian, 
ich wymagań i uprawy, a także 
szczegółowej oferty handlowej.

Teraz jesteśmy już po 
„żniwach ziemniaczanych”, 
w związku z tym, czy poku-
siłby się pan o ocenę sezonu 
uprawowego jak również han-
dlowego? Ja zdaję sobie sprawę 
z tego, że sytuacja pogodowa 
była w tym roku trudna, ale 
proszę o krótką ocenę.

Krótko mówiąc w tym roku 
sezon handlowy w ziemniaku 
jadalnym był bardzo trudny, 
można powiedzieć jeden z gor-
szych w ostatnim 10-leciu. O ile 
rynek odmian przemysłowych 
był stabilny to ziemniak jadalny 
miał  spore trudności ze zbytem. 

Związane to było z nadprodukcją 
ziemniaków nie tylko w Polsce 
ale i w całej Europe. Obecny 
sezon wegetacyjny w regionie 
warmińsko-mazurskim nie był 
najlepszy, susza w znacznym 
stopniu obniżyła plony, szcze-
gólnie odczuwalny był okres 
niedoboru wody w miesiącach 
czerwcu i sierpniu. W Polsce su-
sza nie wystąpiła w jednakowym 
nasileniu, dlatego regionalna 
dysproporcja w plonach ziem-
niaka jest spora. Najlepsze wa-
runki opadowe miały rejony 
północnej a także południowej 
Polski, najgorsze to część środ-
kowa i ściana wschodnia. O ile 
ziemniaki jadalne, można powie-
dzieć, plonują „przyzwoicie”, to 
odmiany skrobiowe mają niższe 
plony, aczkolwiek skrobia w nich 
zawarta, dzięki słonecznej po-
godzie, jest wysoka.

Będąc na Dniu Ziemniaka 
w Żelaznej widziałem duże 
systemy nawadniające planta-
cje ziemniaka. Jakie są koszty 
związane z eksploatacją desz-
czowni, gdzie woda wylewana 
na pola wspomaga rośliny ale 
wszyscy wiemy że to nie jest 
za darmo?

Obecnie nowoczesna techno-
logia produkcji ziemniaka wy-
maga także takich zabiegów jak 
deszczowanie. W tym roku kto 
deszczował  zebrał dobry plon. 
O kosztach szczegółowo trud-
no mówić, ponieważ wpływa 
na to wiele czynników, między 
innymi powierzchnia uprawy, 
stanowisko czy dostępność do 
wody. Jedno wiadomo, przy 
relatywnie wysokich cenach 
ziemniaka koszty deszczowania 
są w pełni pokrywane. 

Wracając do dzisiejszego 
Święta, widzę tutaj znako-
mitych gości. Macie państwo 
posłów, senatorów, marszał-
ka województwa, pan prezes 
był uprzejmy zaszczycić swoją 
obecnością. Jak pan ocenia 

Dzień Ziemniaka w Kraplewie 
dziś 27 września 2015 roku?

Pogoda dopisuje, słońce 
pięknie świeci, to i gości mamy 
sporo (śmiech). Impreza trady-
cyjnie przyciąga wielu różnych 
gości. Jesteśmy zadowoleni 
z frekwencji i zachęcamy, aby 
odwiedzających było coraz 
więcej, bo warto uczestniczyć 
w tej imprezie.

A jakie atrakcje dziś przy-
gotowaliście państwo uczest-
nikom tego Święta?

Głównym punktem dzisiej-
szej imprezy jest konkurs ku-
linarny na najlepszą potrawę 
z ziemniaka, w którym star-
tują sołectwa Gminy Ostróda.  
Oceniane będą one przez komi-
sję i wyłonieni będą zwycięz-
cy.  Poza tym jest możliwość 

degustacji różnych potraw 
ziemniaczanych przyrządzo-
nych z odmian PMHZ, jak cho-
ciażby, placki ziemniaczane, 
pyzy z nadzieniem, popularna 
babka ziemniaczana, czy pa-
rowane ziemniaki. Myślę, że 
każdy uczestnik Dnia Ziem-
niaka w Kraplewie znajdzie dla 
siebie coś dobrego. Serdecznie 
zapraszamy.

Wyprodukować to nie problem, sztuką jest produkt dobrze zaprezentować i sprzedać.
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Świat chemii

INNVIGO to polski produ-
cent specjalistycznej chemii dla 
rolnictwa, stawiający na pro-
dukty wysokiej jakości, które 
chronią uprawy i zwiększa-
ją plony przy jednoczesnym 
poszanowaniu środowiska 
naturalnego.

Nazwa firmy odzwierciedla 
podejście do rozwoju bizne-
su: to innowacja, energia, wi-
gor, zaangażowanie i zapał do 
działania.

Firmę tworzą ludzie a IN-
NVIGO to zespół najlepszych 
specjalistów, którzy zdoby-
li doświadczenie pracując 
w uznanych, polskich i mię-
dzynarodowych firmach.

U steru zasiadają: Włady-
sław Wojtyła – prezes, Krzysz-
tof Golec – wiceprezes i Jacek 
Zawadzki – wiceprezes.

Mottem grupy jest dążenie 
do zapewnienia najlepszej ob-
sługi klientów, stawianie na 

codzienny kontakt, wzajem-
ne słuchanie, wymianę pomy-
słów, wiedzy i doświadczeń.

Misją firmy jest dostarcze-
nie solidnych i nowoczesnych 
rozwiązania w ochronie i od-
żywianiu roślin oraz wspierane 
profesjonalnym doradztwem z jak 
najszerszym wykorzystaniem 
polskiej wiedzy i technologii 
w procesie tworzenia i wdraża-
nia innowacyjnych rozwiązań.

RR

To co dajemy wraca do nas z podwójną siłą
Dokąd zmierza  
polskie rolnictwo

Czy polskie rolnictwo ma 
szanse stać się najnowocze-
śniejszym w Europie? Co 
zrobić żeby dalej mogło się 
rozwijać i wzmacniać swoją 
pozycję na europejskich ryn-
kach? To pytania na które od-
powiedzi szukali uczestnicy 
AgroFesty - corocznego spo-
tkania liderów branży rolnej 
i rolno-spożywczej.

- Dialog, który dziś Grupa 
Azoty prowadzi z rolnikiem 
ma swój wymiar strategiczny. 
Wspólnie dążymy do lepszej 
efektywności, dbamy o bezpie-
czeństwo w zakresie produk-
cji żywności i jej rentowność. 
Jesteśmy świadomi wielu wy-
zwań, które stoją przed nami 
i wspólnie widzimy możliwość 
ich przezwyciężenia – podkre-
ślał Paweł Jarczewski, Prezes 
Zarządu Grupy Azoty.

Głównym zadaniem Agro-
Festy jest stworzenie platformy 

wymiany wiedzy i doświad-
czeń pomiędzy czołowymi 
gospodarstwami rolnymi 
w Polsce, światem nauki i fir-
mami takimi jak Grupa Azoty, 
czyli takimi których działal-
ność bezpośrednio wpływa 
na polski rynek rolny.

- Grupa Azoty traktuje spo-
tkania z rolnikami jako najwyż-
szy priorytet do opiniowania 

ram prawnych, które służą 
kreowaniu wizerunku nowo-
czesnego polskiego rolnictwa 
na tle pozostałych krajów UE 
– mówił Zenon Pokojski, Wi-
ceprezes Grupy Azoty Puławy. 
Partnerem strategicznym wyda-
rzenia był PKO Bank Polski S.A.

Źródło: Materiały 
prasowe Grupa Azoty
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

W tym roku spotkanie AgroFesta  zorganizowano 
w ośrodku Jakubus Państwa Osadkowskich na 
Opolszczyźnie, a organizatorem była Grupa Azoty.

ROLTOP Sp. z o.o.
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Czy nawozić dolistnie 
zboża jesienią?

Jesienne nawożenie ozimin, 
to przede wszystkim przed-
siewne, doglebowe nawoże-
nie potasowo-fosforowe oraz 
dolistne nawożenie roślin mi-
kroelementami i magnezem, 
które jest szczególnie zalecane 
w intensywnej technologii pro-
dukcji zbóż, przy oczekiwa-
nych dużych plonach ziarna.

Warunkiem uzyskania du-
żego plonu ozimin jest między 
innymi dobre odżywienie ro-
ślin wszystkimi niezbędnymi 
składnikami pokarmowymi, 
również mikroelementami, 
już od początku ich wzrostu 
i rozwoju. Chociaż zboża po-
trzebują niewielkich ilości tych 
składników, są one niezbędne, 
a przy ich niedoborze, co czę-
sto się zdarza, z uwagi na ich 
zbyt niskie zawartości w gle-
bach Polski, są czynnikami 
ograniczającymi plon roślin. 
Spośród mikroskładników zbo-
ża najbardziej wrażliwe są na 
niedobór: miedzi, manganu 
oraz cynku, oraz w mniejszym 
stopniu molibdenu i boru.

Najskuteczniejszym i naj-
efektywniejszym sposobem 
nawożenia roślin mikroele-
mentami oraz uzupełnienia 
niedoborów makroelemen-
tów jest ich aplikacja dolist-
na. Tą drogą bowiem można  
dostarczyć roślinom szybko 
deficytowe składniki odżyw-
cze, zarówno w przypadku ich 
niedoborów, jak też utrudnio-
nego ich pobierania z gleby, 
np. w przypadku suszy, chło-
du czy zbyt wysokiego pH 
gleby, kiedy mikroelementy 
(Cu, Mn, Zn, B) są z niej sła-
bo pobierane. Główną zaletą 
dolistnego nawożenia jest szyb-
kość i efektywność działania 
składnika. Przyjmuje się, iż 
mikroelementy są 10-, a nie-
które nawet 30-krotnie lepiej 
wykorzystywane przez rośliny 
w porównaniu z ich doglebo-
wym stosowaniem.

Obecnie w intensywnych 
technologiach uprawy zbóż 
ozimych zaleca się, niezależnie 
od nawożenia doglebowego, 
3-5 krotne nalistne nawożenie 

roślin. Pierwszy zabieg (stoso-
wany zwłaszcza w intensyw-
nych technologiach pszenicy 
i  jęczmienia), w myśl tej tech-
nologii należy przeprowadzić 
już jesienią, od fazy 3-go li-
ścia (13 wg skali BBCH) do 
fazy zakończenia wegetacji 
jesiennej zbóż, najlepiej około 
połowy października. Celem 
tego zabiegu jest lepsze odży-
wienie roślin, zwiększenie ich 
odporności na choroby oraz 
poprawa zimotrwałości roślin. 
Dobre odżywienie zbóż w tym 
okresie jest bardzo ważne, gdyż 
w fazie jesiennego krzewienia 
ozimin kształtuje się ich poten-
cjał plonotwórczy tj. ustala się 
obsada źdźbeł kłosonośnych 
na m2 oraz ilość ziarniaków 
w zawiązku kłosa. Dobra kon-
dycja roślin przed zimą jest 
jednym z warunków dobrego 
ich przezimowania oraz wyda-
nia potencjalnie dużego plonu 
ziarna.

Zabieg jesiennego dolistnego 
dokarmiania ozimin obejmuje 
przede wszystkim nawożenie 
roślin niezbędnymi mikroskład-
niki oraz wybranymi makro-
składniki - głównie magnezem. 
Warto rozważyć również do-
łączenie do tego zabiegu bio-
stymulatora wzrostu. Badania 
wykazały, że stosowanie biosty-
mulatora w zasadniczy sposób 
poprawia pobieranie składni-
ków pokarmowych z gleby przez 
rośliny oraz przyczynia się do 
wzrostu odporności roślin na 

stres, choroby, co w efekcie skut-
kuje poprawą ich zimotrwałości 
oraz większym plonem ziarna. 
Kolejne zabiegi dolistnego do-
karmiania ozimych przeprowa-
dza się już na wiosnę: w fazie 
ruszenia wegetacji, strzelania 
w źdźbło oraz po kwitnieniu 
roślin, a w przypadku pszenic 
konsumpcyjnych również w fa-
zie nalewania i wypełniania 
ziarna. W wiosennym dolist-
nym dokarmianiu zbóż stosu-
je się głównie: azot, magnez, 
siarkę i mikroelementy oraz 
niekiedy również potas i fos-
for, w zależności od potrzeb 
pokarmowych i nawozowych 
roślin.

Duże znaczenie w efektyw-
ności dolistnego nawożenia 
zbóż ma zarówno sama techni-
ka jego wykonania, jak i zasto-
sowany nawóz. Prawdziwym 
wyzwaniem obecnie jest taki 
dobór preparatu, aby skład-
niki które zawiera w swoim 
składzie zapewniły właściwe 
odżywienie rośliny uprawnej. 
Możliwe jest to jedynie w przy-
padku najlepszych, najbardziej 
zaawansowanych technolo-
gicznie produktów na bazie 
chelatów czy aminokwasów. 
Zdecydowanie najskuteczniej-
szą formą odżywiania dolistne-
go jest stosowanie preparatów 
na bazie aminokwasów.

dr Anna Kocoń
Zakład Żywienia 

Roślin i Nawożenia
IUNG-PIB w Puławach

Jednym z warunków uzyskania dużych 
plonów zbóż ozimych jest zbilansowany 
system nawożenia dostosowany do potrzeb 
pokarmowych i nawozowych danego 
gatunku zboża.
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Uprawa pszenicy po burakach,  
czy nie za późno?

Wcześnie zbierane buraki cu-
krowe są uznawane za bardzo 
dobry przedplon dla pszenicy ozi-
mej, ponieważ powodują redukcję 
zarodników sprawców chorób 
grzybowych. Przyorywane liście 
wnoszą do gleby duże ilości azotu 
i potasu, co obniża koszty uprawy 
pszenicy. Termin zbioru buraków 
wyznaczają cukrownie i często 
przypada pod koniec październi-
ka lub w listopadzie. Jeżeli rolnik 
zdecyduje się na późny siew psze-
nicy po burakach powinien po 
zbiorze wykonać jak najszybciej 
wszystkie zabiegi związane z wy-
siewem nawozów i przeprowadze-
niu siewu zespolonym agregatem 
uprawowym z siewnikiem.

Należy pamiętać, ze opóźnienie 
terminu siewu decyduje o tym, że 
wschody roślin następują w wa-
runkach niższej temperatury, co 
prowadzi do ich spowolnienia 
oraz wolniejszego pojawienia się 
kolejnych liści. Rośliny z siewów 
późnych często jesienią nie osią-
gają fazy krzewienia i w efekcie 
okres wschody – krzewienie wy-
dłuża się do wiosny. Wówczas 
dochodzi do gwałtownego przy-
spieszenia rozwoju, polegające-
go na szybkim przejściu roślin 
w fazę strzelania w źdźbło-kło-
szenie (tab. 1). Przyspieszony 
rozwój roślin determinuje nie-
korzystne zmiany w budowie ro-
ślin, polegające na zmniejszeniu 
ich krzewistości i zwiększeniu 
liczby pędów niskich, z których 
kłosy charakteryzują się małą 
produktywnością. 

Zmniejszenie plonu ziarna 
z jednostki powierzchni wraz 
z opóźnieniem terminu siewu jest 
wynikiem słabszego krzewienia 
i mniejszej obsady kłosów, mniej-
szego plonu ziarna z rośliny oraz 
mniejszej liczby ziaren z rośliny 
(tab. 2).

Ważnym elementem agro-
techniki, który może wpły-
nąć na ograniczenie skutków 

negatywnego wpływu opóźnie-
nia terminu siewu na plonowa-
nie pszenicy ozimej jest dobór 
odmian. Z badań przeprowadzo-
nych w Zakładzie Uprawy Roślin 
IUNG wynika, że odmiany psze-
nicy ozimej różnią się reakcją na 
opóźnienie terminu siewu.  Do 
siewu późnego można polecić 
takie odmiany pszenicy ozimej: 
Astoria, Kampana, Forkida, Bam-
berka (tab. 3).

Przy późnych siewach pszenicy 
ozimej należy zwrócić uwagę na 
jej zimotrwałość. Należy wysie-
wać odmiany, które charaktery-
zują się zimotrwałością powyżej 
3,5°, są to odmiany pszenicy jako-
ściowe (grupa A) Arkadia, Arktis, 
Baletka, Kohelia, Linus, Legen-
da, Naridana, Natula, Ostroga, 
Patras, Praktik, Sailor, Skagen, 
Smuga, Tonacja, Torrild, Tur-
kis, Wydma; odmiany chlebowe 
(grupa B) Artist, Bogatka, Fakir, 
Fidelius, Jantarka, KWS Ozon, 
Platin; pszenice pozostałe (grupa 
C) Forkida, Markiza.

Największy wpływ na plono-
wanie późno wysianej pszenicy 
ma przebieg pogody od siewu do 
wczesnej wiosny.

Warunki pogody w okresie je-
sieni mają duży wpływ na rozwój 
pszenicy. W przypadku bardzo cie-
płej i długiej jesieni, możliwe jest 
krzewienie pszenicy w tym okresie 
nawet zasianej w terminie opóźnio-
nym o ok. 14 dni w stosunku do 
optymalnego, wówczas pszenica 
krzewi się jeszcze jesienią i opóź-
nienie terminu siewu nie powodu-
je spadku plonu. Bywają też lata, 
w których jesień charakteryzuje się 
znacznie niższymi temperaturami 
niż w wieloleciu i wówczas pszenica 
zasiana późno może w ogóle nie 
skiełkować, lub skiełkować i wygi-
nąć w okresie zimy, plantacje takie 
kwalifikują się do likwidacji.

W przypadku późnych siewów 
należy pamiętać przede wszyst-
kim o zwiększeniu ilości wysiewu 

o ok. 10 - 15%, z uwagi na większe 
prawdopodobieństwo wypadania 
roślin w okresie zimy i słabsze 
rozkrzewienie pszenicy. Bardzo 
istotne jest nawożenie azotem. 
W żadnym wypadku pierwszej 
wiosennej dawki azotu nie na-
leży opóźniać do fazy strzelania 
w źdźbło. Pierwsza dawka powin-
na być aplikowana w okresie ru-
szenia wegetacji na wiosnę, druga 
w okresie strzelania w źdźbło, 
trzecia w okresie kłoszenia. Jedno-
razowe zastosowanie nawożenia 
azotem pszenicy z siewów opóź-
nionych nie wpływa korzystnie 
na uzyskany plon.

Opóźnienie terminu siewu ma 
swoje granice, rozsądnie jest wy-
siewać pszenicę ozimą nie później 
niż do końca października. Jeżeli 
takiego terminu nie możemy do-
trzymać, należy zastanowić się 
nad wysiewem odmian pszenic 
jarych, które charakteryzują się 
podwyższoną mrozoodpornością. 
Firmy hodowlane w Polsce już od 
ponad dekady proponują produ-
centom wybrane odmiany psze-
nicy jarej do siewów jesiennych, 
czy wręcz zimowych, nazywając 
je przy tym „przewódkami” lub 
odmianami alternatywnymi. 
Oferta ta spotyka się z dość sze-
rokim pozytywnym odzewem, 
zwłaszcza wśród producentów 
uprawiających rośliny późno 
schodzące z pola, takie jak bu-
raki czy kukurydza. Odmiany 
pszenic jarych o takim alterna-
tywnym charakterze powinno 
się wysiewać głownie w rejonach 
o łagodnych zimach. Z badań 
przeprowadzonych w Zakła-
dzie Uprawy Roślin Zbożowych 
IUNG-PIB wynika, że średni plon 
dla pięciu odmian pszenicy jarej 
(Tybalt, Cytra, Bombona, Mon-
sun, Parabola) był wyższy, gdy 
pszenica była wysiana w okresie 
jesiennym (rys. 1).

Alicja Sułek 
IUNG-PIB w Puławach

Niedobór dobrych stanowisk sprawia, że pszenica ozima wysiewana jest po burakach.

	  

Rys. 1. Wpływ terminu siewu pszenicy „przewódkowej” na plonowanie w zależności od warun-
ków glebowych w roku 2011 (Grabiński 2014).

Tabela 1. Średni czas trwania ( w dniach) oraz wartości skrajne długości okresów międzyfazo-
wych pszenicy ozimej w zależności od terminu siewu.

Okresy wzrostu pszeni-
cy ozimej

Termin siewu

optymalny
opóźniony ( o 14 dni 

w stosunku do 
optymalnego

późny (o 30 dni 
w stosunku do 
optymalnego

Siew- wschody 9 (5-12) 12 (10-15) 23 (11-30)

Wschody-krzewienie 23 (14-38) 62(21-154) 137 (105-156)

Krzewienie-strzelanie 
w źdźbło 188 (176-207) 136 (50-174) 40(22-73)

Strzelanie w źdźbło 
- kłoszenie 37(26-45) 35 (22-46) 36(24-47)

Kłoszenie-dojrzałość 
mleczna 18 (16-48) 18 (12-25) 18(14-26)

Dojrzałość mleczna - dojr-
załość pełna 33(18-48) 31 (15-48) 27(9-43)

Długość całego okresu 
wegetacji 308 (290-315) 294 (279 -302) 281 (266-288)

Tabela 2. Plon ziarna i cechy struktury plonu pszenicy ozimej w zależności od terminu siewu

Plon i cechy struktu-
ry plonu

Termin siewu

optymalny opóźniony późny

Plon w t/ha 8,1 7,4 6,5

Liczba kłosów (szt/m2) 552 508 478

Liczba ziaren z kło-
sa (szt) 30,6 30,6 29,2

Plon ziarna z kłosa (g) 1,47 1,44 1,35

MTZ (g) 48,0 47,2 45,6

Tabela 3. Plonowanie odmian pszenicy ozimej (t/ha) w zależności od terminu siewu

Odmiana

RZD Borusowa, woj. małopolskie 

2014 r 2015 r

termin 
optymalny termin opóźniony* termin 

optymalny termin opóźniony*

Astoria 7,4 7,8 10,3 10,9

Kampana 7,4 7,5 9,8 10,3

Forkida 7,0 7,6 9,6 10,3

KWS Dacanto 7,6 7,4 10,4 9,8

Bamberka 7,0 7,5 9,2 9,6

Fidelius 6,2 7,0 9,1 7,9

Meister 7,5 8,2 9,5 7,7

Oxal 6,9 7,3 9,5 6,9

Kepler 8,2 8,4 11,4 9,0
*termin opóźniony o 1 miesiąc w stosunku do terminu optymalnego 
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Klasa A

Doskonałe plonowanie

Tolerancja na niskie pH

PSZENICA OZIMA

www.hr-strzelce.pl

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
Grupa IHAR

Nawozy organiczne towarem deficytowym

W Polsce nastąpiły znaczne 
zmiany w produkcji rolniczej. 
Zboża w strukturze zasie-
wów stanowią blisko 75%, 
a duża liczba gospodarstw 
nie prowadzi żadnej produk-
cji zwierzęcej. Jednocześnie 
w wielu gospodarstwach, 
a nawet całych rejonach kra-
ju dominuje system produkcji 
oparty jedynie o uprawę zbóż 
i rzepaku. Może to stwarzać 
określone problemy środowi-
skowe dotyczące m.in. spad-
ku biologicznej aktywności 
i zawartości materii orga-
nicznej w powierzchniowej 
warstwie gleby. W związku 
z powyższym, szczególnie ze 
względu na utrzymanie zrów-
noważonego bilansu próchnicy 
w glebie oraz poprawę życia 
biologicznego, koniecznym 
staje się stosowanie nawoże-
nia organicznego.

Najprostszym sposobem 
jest systematyczne przyory-
wanie odpowiedniej ilości 
resztek pożniwnych i słomy. 
Korzystne rezultaty można 

uzyskać tylko wtedy, gdy sło-
ma jest dobrze rozdrobniona 
i równomiernie rozprowadzo-
na na powierzchni pola oraz 
dobrze wymieszana z glebą. 
Praktycznie nie stwierdzamy 
wówczas ujemnego wpływu 
takiego nawożenia na produk-
cyjność roślin oraz stan zasie-
wów. Istotnym zagadnieniem 
jest również podanie dodatko-
wej dawki azotu na jej rozkład. 
Na każdą tonę przyorywanej 
słomy należy zastosować około 
6–12 kg „N” w czystym skład-
niku. Większe dawki należy 
przyjąć na glebach lżejszych, 
natomiast mniejsze na cięż-
kich, gdyż gleby te są zazwy-
czaj bardziej zasobne w azot 
pochodzący z rezerw natural-
nych gleby, a także z zastoso-
wanych wcześniej nawozów. 
W przyorywanej słomie wno-
szone są wszystkie podstawowe 
makroskładniki, które po ich 
uruchomieniu w miarę postę-
pującego rozkładu substancji 
organicznej w glebie, mogą być 
ponownie wykorzystywane 

przez rośliny uprawne.
Innym równie korzystnym 

rozwiązaniem jest wprowa-
dzenie do zmianowania roślin 
uprawianych jako międzyplo-
ny. W ostatnich latach ule-
gły zasadniczym zmianom 
poglądy dotyczące uprawy 
międzyplonów jako źródła 
dodatkowej paszy, natomiast 
większego znaczenia nabierają 
one jako element proekologicz-
ny w organizacji produkcji 
roślinnej. Szczególnego zna-
czenia nabierają międzyplony 
ścierniskowe i wsiewki, a głów-
ne ich zadania to:

ograniczenie ilości azota-
nów wymywanych z gleby do 
wód gruntowych poprzez po-
bieranie ich i wbudowywanie 
w tkanki rośliny przedplono-
wej do późnej jesieni,

zwiększenie aktywności 
biologicznej gleby, co zmniej-
sza nasilenie wielu chorób 
i szkodników,

poprawa struktury gleby 
i bilansu glebowej materii 
organicznej (próchnicy),

ochrona gleby przed erozją 
w przypadku pozostawienia 
międzyplonów jako zasiewów 
mulczujących powierzchnię 
gleby na okres zimy.

We współczesnym rolnic-
twie należy dążyć do tego, 
aby możliwie we wszystkich 
ogniwach zmianowania zboża 
– rośliny jare były uprawiane 
międzyplony, a na terenach 
bardziej zagrożonych erozją 
wskazane jest mulczowanie 
gleby na okres zimy roślinami 
międzyplonowymi lub pozo-
stawioną na powierzchni pola 
rozdrobnioną słomą rośliny 
przedplonowej. Korzystnym 
technicznym rozwiązaniem 
jest zastosowanie konserwują-
cej uprawy roli (uprawa uprosz-
czona, uprawa pasowa – tzw. 
strip-till, siew bezpośredni) 
praktycznie pod wszystkie 
ważniejsze rośliny uprawy 
polowej, tj. zbóż, kukury-
dzy, rzepaku, buraka i roślin 
strączkowych.

dr hab. inż. Janusz 
Smagacz, prof. nadzw.

IUNG-PIB w Puławach

Jakie są skutki zaprzestania stosowania nawozów naturalnych na polach 
i jak temu zapobiegać?
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Kukurydza – ważny element 
polskiego rolnictwa

Jeszcze 30 lat temu była to 
trzecia roślina na świecie po 
pszenicy i ryżu. Dziś wprawdzie 
jeszcze ustępuje pszenicy pod 
względem powierzchni uprawy, 
ale dominuje pod względem ilo-
ści zbieranego ziarna, które jest 
głównym towarem rolniczym 
w obrocie światowym. Wynika 
to z faktu, że w uprawie kuku-
rydzy dokonał się w największy 
postęp, zarówno genetyczny, jak 
i technologii uprawy i możliwo-
ści wykorzystania. Dotyczy to 
również naszego kraju. Kukury-
dza jest dziś szeroko uprawiana 
na terenie całej Polski - w dwóch 
zasadniczych kierunkach użyt-
kowania: na kiszonkę z całych 
roślin oraz na ziarno.  Kiszonka 
jest niezastąpionym surowcem 
w żywieniu bydła oraz dla bio-
energetyki.  Jeszcze 15 lat temu 
krajowym ziarnem kukurydzy 
zaspokajaliśmy 10-20% potrzeb, 
dziś produkcja w pełni pokry-
wa nasze zapotrzebowanie, 
a nawet konieczny jest eksport 
1-1,5 mln ton

Rosnąca powierzchnia 
zasiewów

Doskonałe wyniki produk-
cyjne w latach 2011-13 spra-
wiły, że powierzchnia uprawy 
kukurydzy ustabilizowała się na 
poziomie 1,1-1,2 mln ha. Jest 
to rekordowo wysoki areał, 
największy w historii uprawy 
kukurydzy w Polsce. Aktual-
nie na kiszonkę uprawia się 

450-500 tys. ha, zaś pozosta-
ła część to uprawa na ziarno. 
W ostatnich pięciu latach po-
wierzchnia kukurydzy ziarno-
wej systematycznie rosła: z ok. 
300 tys. ha w 2008, do 687 tys. 
ha w 2014.  Mimo drastycznych 
spadków cen ziarna jesienią ub. 
roku, w bieżącym sezonie zasia-
no tylko o 10% mniej, zbiory 
będą jednak niższe na skutek 
suszy. 

Najważniejszym momentem 
w historii uprawy kukurydzy 
było wprowadzenie do upra-
wy odmian mieszańcowych. 
Plony kukurydzy w USA i Eu-
ropie wzrosły blisko 4-krotnie, 
a w dużej części jest to zasługa 
nowych odmian. Uprawa ku-
kurydzy na ziarno jest bardziej 
wrażliwa na poziom cen i ko-
niunkturę, stąd niekorzystny 
ich układ może ograniczyć pro-
dukcję.  Za dalszym rozszerze-
niem produkcji przemawiają 
następujące fakty i argumenty:
• spadki cen kukurydzy są re-

akcją na rekordowe jej zbiory, 
a także bardzo dobre zbiory 
zbóż na świecie. W następ-
nych latach tak korzystny 
układ dla plonowania jest 
mało prawdopodobny

• kukurydza jest najbardziej 
wydajnym zbożem; plonu-
jącym u nas średnio blisko 
dwukrotnie wyżej niż zboża 
ozime, a różnice w porówna-
niu do zbóż jarych bywają 
jeszcze większe 

• uprawa kukurydzy na ziarno 

jest potrzebna polskiemu 
rolnictwu, bowiem zwięk-
sza bioróżnorodność (6-te 
zboże), a jej uprawa z racji 
odmienności stanowi bufor 
w stosunku do pozostałych 
zbóż oraz zwiększa pulę 
dostępnych korzystnych 
zmianowań

• wydajna i opłacalna pro-
dukcja mleka oraz mięsa 
wołowego nie może się obyć 
bez kiszonki z kukurydzy. 
W związku ze stabilizacją 
pogłowia krów i rosnącym 
zainteresowaniem chowem 
bydła mięsnego niezbędny 
jest dalszy wzrost uprawy 
kukurydzy na kiszonkę, 
oraz działania na rzecz po-
prawy jakości produkowa-
nej paszy.

Coraz więcej 
odbiorców 
kukurydzy

Produkujemy ciągle za 
mało kukurydzy kiszonkowej 
na paszę dla bydła. Licząc wg 
nowoczesnych norm żywienia, 
zapotrzebowaniu na kiszonkę 

Prof. dr hab. Tadeusz 
Michalski 

UP w Poznaniu 
Prezes PZPK

Powierzchnia uprawy kukurydzy na świecie 
systematycznie rośnie.

Rycina 2. Kształtowanie się plonów oraz zbiorów ziarna kukurydzy w Polsce w ostatnim 25-leciu 
(wg danych GUS).
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dla bydła powinno wynosić po-
nad 1 mln ha kukurydzy, a więc 
ponad dwukrotnie więcej niż 
obecnie. Dużym odbiorcą kuku-
rydzy stać się powinny przemysł 
paliwowy i bioenergetyka.

Nowym, doskonale od kilku-
nastu lat rozwijającym się kierun-
kiem wykorzystania kukurydzy 
jest kierunek spożywczy. Mamy 
w Polsce 6 młynów kukurydzia-
nych, które przerabiają ponad 
200 tys. ton ziarna, produkując 
kasze i mąkę na potrzeby kraju, 
jak i coraz większy eksport na wie-
le rynków świata. Kukurydziane 
produkty spożywcze, a w niedale-
kiej przyszłości także olej, goszczą 
już szeroko na naszych stołach, 
zarówno w postaci półproduk-
tów jak też żywności wysoce prze-
tworzonej: ciastek i produktów 
śniadaniowych, chleba, sosów 
czy specjalistycznych dodatków 
niezbędnych w produkcji towarów 
żywnościowych.

Drastyczne niedobory 
opadów w 2015 roku

W okresie wegetacji (od maja 
do końca września) kukurydza 
potrzebuje u nas ok. 250 mm 
opadów. Okres krytyczny w za-
opatrzeniu na wodę u kukury-
dzy to 25 dni przed- i 15 dni po 
kwitnieniu. Łącznie jest to to 
ok. 40 dni, między 25 czerwca 
a 15 sierpnia (w zależności od 
odmiany). W okresie tym opady 
powinny dostarczyć przynaj-
mniej 100 mm wody, a w przy-
padku wysokich temperatur:  
150 mm. W roku 2015 wa-
runki te tylko w nielicznych 
punktach zostały spełnione. 
Przykładowo w Wielkopolsce 
tylko w mieście Poznaniu opady 
były wystarczająco wysokie, ale 
niestety dotyczyły one obsza-
ru miasta i nie przekładały się 
na okoliczne tereny rolnicze. 

Sytuację hydrologiczną pogar-
szał  długotrwały deficyt wody, 
niekorzystny rozkład opadów, 
a także bardzo wysokie tempe-
ratury lata. Podkreślić trzeba, 
że kukurydza potrzebuje wody 
w połowie lata, w przeciwień-
stwie do zbóż, które pobierają 
dużo wody w maju-czerwcu, 
korzystając po części z tzw. 
wody zimowej.  W efekcie du-
żego letniego deficytu wody 
i punktowego rozkładu opa-
dów, mamy ogromne zróżni-
cowanie plantacji kukurydzy: 
od bardzo słabych i niewyro-
śniętych (braki wody na po-
czątku lipca); poprzez ładne 
na oko pola - ale przedwcze-
śnie zaschnięte i z drobnymi 
kolbami; do bardzo dobrych 
plantacji – tam gdzie dopisały 
opady, a dobra odmiana i od-
powiednia agrotechnika po-
zwoliły w pełni wykorzystać 
potencjał kukurydzy.

R E K L A M A

Rycina 1. Rosnące zapotrzebowanie na kukurydzę i ogromny postęp w agrotechnice skutkują niespotykanym trendem wzrostu wolumenu zbiorów ziarna na świecie. Dane w ujęciu długoletnim 
(1960-2014) oraz za ostatnie lata (2008-2014) 
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Wapnowanie to nie tylko zwiększenie pH
Odprowadzanie wraz z plona-

mi składników pokarmowych 
oraz stosowanie nawozów 
azotowych i środków ochrony 
roślin, to podstawowe przy-
czyny zakwaszania gleb. Jednym 
z głównych wyzwań dla produ-
centów rolnych jest przeciwd-
ziałanie temu niekorzystnemu 
zjawisku. Większość gruntów 
ornych w naszym kraju wymaga 
wapnowania.

Na stan i kondycję użytków 
rolnych negatywnie wpły-
wa ograniczenie nawożenia 
organicznego.

Spowodowane jest to 
niewystarczającą ilością ob-
ornika i gnojowicy oraz złymi 
praktykami związanymi z zagos-
podarowaniem słomy po zbiorze 
zbóż. Kilka lat temu pojawiła 
się możliwość zbytu słomy na 
cele energetyczne. Producenci 
rolni przestali wykorzystywać 
ten uboczny produkt uprawy do 
poprawy żyzności gleby przez jej 
przyoranie. Wpływ na tak złą 
kondycję gruntów ornych ma 
także monokultura, brak właści-
wego zmianowania, ugniatanie 

gleby ciężkimi maszynami, 
ograniczenie i uproszczenie za-
biegów uprawowych. Nawoże-
nie organicznymi nawozami 
znacząco poprawia właściwości 
gleb. Obornik nie tylko zawiera 
wszelkie niezbędne w żywieniu 
roślin składniki pokarmowe, 
ale także substancję organ-
iczną oraz bogatą mikroflorę, 
która, poprawia efektywność 
nawożenia mineralnego. Nawóz 
organiczny pozytywnie wpły-
wa na biologiczną aktywność 
gleby poprzez rozwój odpowied-
nich drobnoustrojów, których 
zasługą jest obieg materii organ-
icznej, jej rozkład do prostych 
związków wykorzystywanych 
przez rośliny.

Z gospodarczego punktu 
widzenia, skutki zakwaszenia 
gleb mogą być katastrofalne. 
Prowadzą do zmniejszenia przy-
swajalności składników pokar-
mowych roślin, głównie fosforu, 
potasu, magnezu czy siarki oraz 
zwiększają ruchliwość niebez-
piecznych dla roślin i ludzi 
pierwiastków, głównie metali 
ciężkich, których nadmierna 

koncentracja dyskwalifikuje 
rośliny jako konsumpcyjne.

Silne zakwaszenie gleb 
uniemożliwia uzyskanie 
plonów, nawet przy zastosowa-
niu odpowiedniej agrotechniki, 
dlatego stosowanie nawozów 
wapniowych ma na celu zredu-
kowanie niekorzystnego wpły-
wu kwasowości.

Potrzeby wapnowania określa 
się na podstawie czynnika pH, 
którego wartość dla prawidłowe-
go wzrostu i plonowania roślin 
nie powinna być niższa niż 5.6.

Możemy wybrać z palety 
nawozów dostępnych na rynku 
taki, który poprawi strukturę, 
właściwości gleby oraz wpłynie 
pozytywnie na jej żyzność i kon-
dycję. Dodatek węglanu wapnia 

stanowi impuls dla mikroorga-
nizmów glebowych pobudzają-
cy je do aktywności życiowej. 
Nawożenie tym składnikiem 
zapewnia lepsze pobieranie sub-
stancji pokarmowych z gleby 
poprzez poprawę pH w wierzch-
niej warstwie gleby, stymulację 
aktywności mikroflory, a łatwo 
przyswajalny wapń doskonale 
odżywia rośliny.

Wapń, który strukturalnie 
występuje w blaszce środ-
kowej ścian komórkowych, 
pełni bowiem szereg bardzo 
istotnych funkcji w roślinie. 
Wchodzi m.in. w skład ścian 
komórkowych, ma wpływ na 
ich przepuszczalność, aktywu-
je enzymy, neutralizuje kwasy 
organiczne, wpływa na rozwój 

i wzrost korzeni. Odgrywa pod-
stawową rolę w stabilizowan-
iu pektyn tworzących blaszkę 
środkową ściany komórkowej. 
Ściany komórkowe tworzą układ 
szkieletowy nadający roślinom 
odpowiednią wytrzymałość, 
a ponadto decydują o odpor-
ności roślin na niesprzyjające 
warunki pogodowe i stanowią 
zaporę przed penetracją pato-
genów. W warunkach suszy 
wapń stabilizuje struktury bi-
ałkowe, membrany komórkowe 
oraz micelle. Utrzymuje także 
odpowiednią strukturę mem-
bran plazmatycznych biorąc 
w ten sposób udział w orga-
nizacji fizjologicznej komórki.

Brak albo niedobór wap-
nia w roślinie pojawia się na 

glebach bardzo ubogich w ten 
pierwiastek /o niskim pH/, albo 
występuje on w formach nied-
ostępnych dla roślin.

Inną przyczyną niedoborów 
wapnia w roślinie może być 
jego zbyt wolne przemieszcza-
nie w roślinie spowodowane 
spadkiem transpiracji, np. 
w warunkach wysokiej wil-
gotności powietrza lub inten-
sywnej suszy.

Wapnowanie jest więc bardzo 
ważnym zabiegiem agrotech-
nicznym. Wybierając odpow-
iedni nawóz możemy nie tylko 
uzyskać odpowiednie pH, ale 
znacząco poprawić kondyc-
ję gleby.

Anna Rogowska
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Czy soję jest łatwo uprawiać?

O perspektywach uprawy soi 
mówi dr hab. Jerzy Nawracała, 
kierownik Katedry Genetyki 
i Hodowli Roślin UP w Poznaniu.

Soja ma duży potencjał, 
i może powtórzy sukces upra-
wy kukurydzy w naszym kraju. 
Jakie zagrożenia– pana zdaniem 
– są istotne?

Teoretycznie zagrożeń jest kil-
ka, zarówno wewnętrznych jak 
i zewnętrznych. Pierwszym jest 
czynnik ekonomiczny, zewnętrz-
ny, polegający na tym, że mogą 
spaść ceny śruty sojowej, a więc 
zmieni się sytuacja ekonomicz-
na. Na razie takiej tendencji nie 
widać, a jest wręcz przeciwnie. 
Zapotrzebowanie na soję na ca-
łym świecie nieustannie rośnie. 
Wzrost ten jest nawet w Chi-
nach, które rocznie importują 
50 - 70 mln ton ziarna sojowego.

To Chiny nie są w stanie 
krajową produkcją zaspokoić 
własnych potrzeb?

Pomimo, że uprawiają 10 mln 
ha soi nie. Import śruty sojowej 
do UE to 90% zapotrzebowania. 
Tendencja więc jest w kierunku 
wzrostu cen. Innym zagrożeniem 

natury ekonomicznej, wewnętrz-
nym, mogłaby być ewentualna 
zmiana unijnej polityki rolnej. 
W tej chwili dopłaty do roślin 
strączkowych są bardzo korzyst-
ne, motywujące rolników, ale to 
może w przyszłości się zmienić. 
Cały program zazielenienia, któ-
ry sprzyja uprawie soi, powoduje, 
że nawet zmniejszenie dopłat, 
nie będzie czynnikiem istotnym, 
bo całościowo zazielenienie wy-
musza siew roślin strączkowych. 
Sama w sobie uprawa soi jest 
bardzo korzystna dla całego 
rolnictwa, bo mamy w struk-
turze zasiewów 75% zbóż, a więc 
degradujemy glebę siejąc zboża 
po zbożach.

A co na polu? Czy tu 
będą czyhały jakieś realne 
zagrożenia?

Na razie z powodu małego 
areału, tych chorób jest na tyle 
mało, że nie stanowią żadnego 
zagrożenia. Jeśli już miałyby się 
pojawić choroby w soi, to te które 
obserwujemy dziś w śladowych 
ilościach: mączniak rzekomy 
i septorioza. Z nimi jednak po-
trafimy sobie poradzić i łatwo je 
będzie zlikwidować, nawet jeśli 
pojawią się w większej skali, bo 
mamy na nie środki chemiczne.

Bo znamy już te choroby 
z innych upraw...

I wiemy, że w przeciwień-
stwie do kiły w rzepaku i an-
traknozy w łubinie, chemia jest 
wystarczającym i skutecznym 
rozwiązaniem.

Skoro uprawa jest łatwa i tak 
mało ryzykowna to dlaczego 
uprawiamy tak mało soi?

Przede wszystkim dlatego, że 
nie było dotąd odmian odpo-
wiednich do uprawy w naszym 
klimacie. Te odmiany, które wy-
hodowano w Katedrze Genetyki 
i Hodowli Roślin Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, m.in. 
odmiana Augusta, zajmowały do-
tąd mały areał. Jeszcze kilka lat 
temu śruta sojowa była bardzo 
tania, więc nie było czynnika eko-
nomicznego dla upowszechnienia 
tej uprawy w Polsce.

A do tego nie było zaziele-
nienia i dopłat na soję...

Owszem. A w związku z tym 
pojawiły się hodowle i zagranicz-
ne i polskie, jak HR Strzelce i HR 
Danko, które rozpoczęły hodow-
lę soi. Do tego firmy zagranicz-
ne zaoferowały swoje odmiany: 
Saatbau – Merlin, AgroYoumis 
Polska – Annushka, Mavka i Ma-
dlen. To rokuje na przyszłość 
równie pozytywnie, że pojawią 
się nowe, lepsze odmiany, i areał 
soi się zwiększy. Warto jednak 

wspomnieć, że namnożenie od-
powiedniej ilości materiału siew-
nego soi, której współczynnik 
rozmnażania jest o wiele mniej-
szy niż rzepaku czy zbóż, zajmie 
kilka lat. Tyle czasu zajmie nam 
dojście do areału kilkudziesięciu, 
a może i stu tysięcy hektarów.

Odmiany marki AgroYoumis, 
już nie dwie, ale od tego roku 
trzy - to raz; dwa - to odmiany 
hodowli kręgu germańskiego, 
jak Saatbau; a trzy – nasze kra-
jowe soje. Gdyby je ze sobą po-
równać, to jakie wnioski można 
by wysnuć? 

W tej chwili te odmiany są po-
równywalne. Różnice w plonach 
są niewielkie, dotyczą jedynie 
dojrzałości: Aldana,  Annush-
ka i Augusta są najwcześniejsze. 
Większe różnice są pomiędzy 
poszczególnymi polami i do-
świadczeniami rolników, a nie 
pomiędzy odmianami różnych 
firm. W doświadczeniach na-
ukowych te różnice są nieistotne 
statystycznie.

RR

UE proponuje wysokie dopłaty do tej rośliny, presji chorób i szkodników 
praktycznie nie ma.

Na zakwaszenie gleb wpływ ma nie tylko skała macierzysta, ale też klimat oraz działalność człowieka.
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ZADBAJ O ZIARNO KUKURYDZY !
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Ekstrakty z alg
Z wieloletnich doświad-

czeń i praktyki rolniczej 
wynika, iż preparaty oparte 
o ekstrakty z alg mogą stać 
się innowacyjnymi biosty-
mulatorami ekspresji poten-
cjału plonotwórczego roślin 
uprawnych. Użycie nawozów 
zawierających dodatki w posta-
ci kompleksów z alg morskich 
korzystnie wpływa na jakość 
i wysokość plonów. Ich stoso-
wanie wpisuje się w główne 
założenie akcji edukacyjnej 
Aktywne odżywianie roślin 
i gleby. Składniki pokarmo-
we to dziś za mało – nawozić 
efektywnie i bezpiecznie dla 
środowiska naturalnego.

Dlaczego algi? Stanowią 
one niezwykle bogate źródło 
substancji fizjologicznie ak-
tywnych –  naturalnych mo-
lekuł o wysokiej aktywności 
biologicznej. Zawierają między 
innymi oligosacharydy, wita-
miny, aminokwasy i fitohor-
mony oraz pierwiastki takie 
jak cynk, fluor, potas, fosfor, 
żelazo, miedź, mangan, wapń, 
jod. Cechują się wyjątkowo 
szybkim wzrostem. U niektó-
rych gatunków zaobserwowa-
no dzienny przyrost na długość 
przekraczający 10 cm. Rośliny 
te posiadają kilka razy większy 
potencjał plonotwórczy niż 
uprawy polowe. Dla przykładu 
plon suchej masy Laminaria 
Digitata wynosi 250 t/ha/rok, 
trzciny cukrowej już tylko 30 t/
ha/rok, kukurydzy 22 t/ha/rok. 
To znacząco mniej. Dlaczego 
tak się dziej?

Algi żyją w ekstremalnych 
warunkach. Rosnąc w strefie 
pływów, są nieustannie na-
rażone na dynamiczne zmia-
ny środowiska, gdyż dzienne 
różnice w poziomie morza 
w strefach pływów sięgają 
nawet kilkunastu metrów, 
a dobowe różnice temperatur 
mogą przekraczać kilkadziesiąt 
stopni. W trakcie odpływów 
przebywają poza środowiskiem 
wodnym i są narażone na silną 
ekspozycję słoneczną (promie-
niowanie), wysuszające dzia-
łanie wiatru, duże amplitudy 
temperatury powietrza. Pod 

wodą cierpią na niedostatek 
tlenu, silne działanie fal i prą-
dów morskich, jak również na 
zmienne temperatury. Posia-
dają zdolność intensywnego 
rozwoju w skrajnie ciężkich 
warunkach, a przy tym wy-
kazują wyjątkową zdolność 
regeneracji uszkodzeń.

Zawdzięczają to przede 
wszystkim bogatemu arsenało-
wi różnego rodzaju związków 
biologicznie aktywnych, któ-
rych właściwości, szczególnie 
na przestrzeni ostatnich lat zo-
stały dobrze poznane.

Nowoczesne, wyjątkowo 
efektywne systemy odżywia-
nia roślin opierają się dzisiaj 
na ekstraktach z alg, które 
w pełni pozwalają wykorzy-
stać potencjał plonotwórczy 
roślin. Znacząco zwiększają 
one efektywność fotosynte-
zy, a także aktywność wielu 
innych procesów fizjologicz-
nych zachodzących w roślinie. 
Aktywność fotosyntezy ulega 
zwiększeniu nie tylko poprzez 
prostą poprawę odżywiania 
roślin, polegającą na dostar-
czeniu samych składników 
pokarmowych, ale także na 
poziomie biochemicznym oraz 
przez zwiększenie zawartości 
chlorofilu w liściach i wydłuże-
nie jego żywotności. Ekstrakty 
z alg dodatkowo usprawnia-
ją pobieranie, przetwarzanie 
i wykorzystanie składników 
pokarmowych, między innymi 
przez większą stymulację ak-
tywności enzymów biorących 
udział w procesach odżywia-
nia roślin. Ponadto indukują 
odporność roślin na stresy. 
Działając tak kompleksowo: 
odżywiając i stymulując fi-
zjologię rośliny, korzystnie 
wpływają na rozwój bioma-
sy oraz jakość uzyskiwanych 
plonów. A przecież liczy się nie 
tylko ilość, ale także (a może 
coraz bardziej) jakość płodów 
rolnych.

Zastosowanie preparatów 
dolistnych zawierających 
w swym składzie ekstrak-
ty z alg powoduje znaczący 
przyrost zarówno części nad-
ziemnej rośliny, jak i systemu 

korzeniowego, głównie korze-
ni bocznych i włośnikowych, 
a więc tych bezpośrednio od-
powiedzialnych za zaopatrze-
nie roślin w wodę i składniki 
pokarmowe. Efekt ten został 
potwierdzony w badaniach po-
lowych i w praktyce rolniczej, 
pokazując kilkunastoprocen-
towy (a często nawet większy) 
przyrost zawartości suchej 

masy w roślinach.
Z kolei oligosacharydy 

zawarte w algach stymulują 
w roślinach syntezę poliamin, 
które gwarantują efektywne 
kwitnienie, skuteczne zapłod-
nienie, wiązanie zawiązków, 
a także zwiększenie szybko-
ści podziałów komórkowych, 
co prowadzi do zwiększenia 
liczby komórek na przykład 

w zawiązkach owoców, a tym 
samym gwarantuje wyż-
szy plon.

Preparaty nowej generacji 
wzbogacone o komponenty 
zawierające ekstrakty z alg wy-
kazują zdecydowanie wyższą 
skuteczność w porównaniu 
z tradycyjnymi nawozami i są 
całkowicie bezpieczne dla śro-
dowiska. Rekomendowane są 

do stosowania w rolnictwie, 
sadownictwie i warzywnic-
twie. Lepiej wpisują się także 
w ideę rolnictwa zrównoważo-
nego. Warto rozważyć wybór 
technologii nawożenia opartej 
o preparaty zawierające eks-
trakty z alg morskich i włączyć 
ją do standardowych zabiegów 
agrotechnicznych.

Anna Rogowska

Aktywne odżywianie roślin i gleby. Składniki pokarmowe to dzisiaj za mało.
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Inteligentne nawożenie azotem 
Organizmy żywe, w tym rośli-

ny, żyją na Ziemi w atmosferze 
bogatej w azot, którego udział 
objętościowy stanowi aż 78,08%. 
Ale to azot jest głównym czyn-
nikiem ograniczającym wzrost 
rośliny i produkcję żywności. 
Rośliny muszą wydatkować dużą 
część związanej energii słonecz-
nej na procesy związane z me-
tabolizmem azotu!

Azot w glebie
Azot mineralny, czyli w for-

mie amonowej i saletrzanej, pod-
lega w glebie bardzo szybkim 
przemianom. Tempo przemian 
wpływa na straty azotu mineral-
nego z gleby, które mogą wynosić 
30-50% i więcej, dlatego musi 
być on uzupełniany na bieżąco, 
stosowany w dawkach dzielo-
nych, bezpośrednio w tych fa-
zach rozwojowych roślin, kiedy 
zostanie szybko pobrany i do-
brze wykorzystany przez rośliny. 
W praktyce jest to bardzo trudne 
do zrealizowania.

Forma saletrzana azotu pod-
lega większym stratom w przy-
padku długiego okresu od jej 
stosowania do pobrania przez 
roślinę, lub gdy stosowana jest 
wiosną na rośliny we wczesnych 
stadiach rozwojowych. Duże 
straty azotu saletrzanego wy-
stępują na glebach cięższych, gdy 
tworzą się warunki beztlenowe 
(zbicie gleby, duże zwilgotnienie) 
wskutek denitryfikacji.

Forma amonowa podlega 
mniejszym stratom w przypad-
ku przykrycia jej glebą (przed-
siewnie lub podczas uprawek 
międzyrzędowych) oraz w wa-
runkach dobrego zwilgotnienia 
gleby i niezbyt wysokiego odczy-
nu. W warunkach gleb świeżo 
wapnowanych oraz przesuszo-
nych, należy liczyć się z dużymi 

stratami azotu amonowego.

Azot w roślinie
Źródłem azotu dla roślin są: 

sole amonowe, azotany, mocz-
nik, niektóre aminokwasy, wolny 
azot –tylko dla roślin motylko-
watych. Sole azotanowe znajdują 
się w roztworze glebowym, sole 
amonowe są częściowo związa-
ne z kompleksem sorpcyjnym, 
wymiennie lub trwale, w prze-
strzeniach międzypakietowych 
niektórych minerałów ilastych. 
Rośliny pobierają azot z gleby 
głównie w formie azotanowej 
(saletrzanej NO3-) i amonowej 
(NH4+). Forma amidowa (C-N-
H2O) występująca w moczniku, 
pobierana jest głównie po enzy-
matycznym procesie rozkładu 
w glebie, najpierw do formy amo-
nowej, a później do saletrzanej 
(azot w trakcie transformacji do 
formy amonowej podatny jest na 
straty wynikające z ulatniania 
amoniaku). Po pobraniu azot jest 
transportowany do wszystkich 
komórek roślinnych, gdzie zo-
staje wbudowany w aminokwa-
sy, a z nich rośliny syntetyzują 
białka. 

Pobrany przez rośliny azot 
azotanowy musi zostać prze-
kształcony w azot amonowy, 
gdyż tylko w takiej postaci może 
tworzyć struktury aminokwaso-
we lub inne związki zawierające 
azot. Intensywność metaboli-
zmu azotu i tempo syntezy bia-
łek sterują transportem azotu do 
poszczególnych organów rośli-
ny. Ogólnie rzecz biorąc, azot 
w roślinach koncentruje się w ich 
młodszych, najintensywniej ro-
snących organach. Gdy podaż 
azotu z korzeni jest niewystarcza-
jąca, azot ze starszych liści jest 
wykorzystywany do odżywiania 
młodszych organów roślinnych.

Jak chronić azot przed 
stratami?

Rozwiązaniem poprawiającym 
efektywność wykorzystania azo-
tu, zarówno na poziomie jego 
dostępności w glebie, jak i wy-
korzystania azotu w roślinie, jest 
N-PROCESS - nowa technologia 
produkcji nawozów azotowych, 
i nowa linia granulowanych na-
wozów azotowych z dodatkiem 
substancji biostymulujących Ti-
mac Agro.

Po aplikacji N-PROCESS chro-
ni azot i ogranicza jego straty 
w trakcie transformacji z for-
my mocznikowej do amonowej 
(efekt stabilizacji przemiany do 
NH4+ przez działanie siatki orga-
niczno-wapniowej), a więc wtedy 
kiedy jest on podatny na ulatnia-
nia w postaci amoniaku. 

N-PROCESS: 
Inteligencja do potęgi 
N….na twoim polu

N-PROCESS to nowa, wielo-
wymiarowa technologia opraco-
wana przez naukowców TIMAC 
AGRO, której celem jest podnie-
sienie efektywności odżywiania 
roślin azotem. Będzie ona do-
stępna we wszystkich nawozach 
azotowych oferowanych przez 
firmę już od jesieni tego roku.

Aby osiągnąć wyższą efektyw-
ność nawożenia azotem poprzez 
technologię N-PROCESS, na-
ukowcy TIMAC AGRO skupili 
się na trzech głównych obsza-
rach. Pierwszy z nich związany 
jest z dystrybucją azotu z granuli 
nawozu, kolejny obszar to akty-
wacja azotu glebowego i w końcu 
trzeci to wpływ na efektywność 
przemian fizjologicznych w ro-
ślinie związanych z gospodarką 
azotem.

Pierwszy obszar działania do-
tyczy formy mocznikowej azotu 
i związany jest z umieszczeniem 
jej w technologii N-PROCESS, 
w tzw. siatce organiczno-wap-
niowej, przez co redukcji ulegają 
straty związane z ulatnianiem 
amoniaku.

Dzięki siatce organiczno-wap-
niowej utrzymującej mocznik 
w stabilnych warunkach pod-
czas procesu hydrolizy do formy 
amonowej NH4+, N-PROCESS 
zmniejsza istotnie straty azotu 
wynikające z ulatniania.

Azot dostarczony w formie 
podstawowych nawozów na-
rażony jest na straty. Może to 
spowodować niedobór tego 
składnika dla intensywnie ro-
snących roślin. Azot podany 
roślinie w formie N-PROCESS, 
w dużo mniejszym stopniu nara-
żony jest na straty, a dynamika 
uwalniania azotu bardziej odpo-
wiada zapotrzebowaniu roślin.

Możemy więc powiedzieć, że 
N-PROCESS umożliwia inteli-
gentne, stopniowe odżywianie 
roślin, dostosowane do ich zmie-
niających się w czasie wegetacji 
potrzeb pokarmowych.

Wiemy, że uwalnianie do-
stępnego dla roślin azotu jest 
zależne od warunków panują-
cych po aplikacji nawozu. Pa-
trząc przez ten pryzmat, proces 
uwalniania azotu z N-PROCESS 
będzie zachodził szybciej w wa-
runkach wysokiej wilgotności 
oraz wyższej temperatury i na 
odwrót – wolniej w warunkach 
małej wilgotności oraz niższej 
temperatury. Jest to dokład-
nie taka sama zależność, jaka 
występuje w przypadku roślin 
i ich zapotrzebowania na azot. 
Reasumując, siatka organicz-
no-wapniowa w sposób inteli-
gentny dystrybuuje azot, co jest 
zgodne z krzywą pobierania tego 

pierwiastka przez roślinę.
Wolny rozwój roślin = małe 

potrzeby pokarmowe, silny 
rozwój roślin = duże potrzeby 
pokarmowe – dystrybucja azo-
tu z N-PROCESS jest do tego 
dostosowana.

Kolejnym miejscem działania 
N-PROCESS jest aktywowanie 
azotu glebowego, a więc jego 
wpływ na efektywność mikro-
organizmów glebowych odpo-
wiedzialnych za przemiany azotu 
organicznego w mineralny, do-
stępny dla roślin. Jest to moż-
liwe dzięki dostarczaniu wraz 
z nawozem do gleby związków 
będących pożywieniem dla mi-
kroflory glebowej, jak również 
obecności MEZOCALC, który 
odpowiada za optymalizację 
mikro–pH. Zatem N-PROCESS 
umożliwia roślinie także korzy-
stanie ze skarbca azotu zgroma-
dzonego w glebie.

Trzecim obszarem działania 
N-PROCESS jest jego istotny 
wpływ na gospodarkę, meta-
bolizm  azotu w roślinie.

Szybsze pobieranie azo-
tu i wyższa efektywność jego 
przemian pozwalają roślinie na 
uznanie znacznie lepszych efek-
tów niż w przypadku standar-
dowych rozwiązań. Wieloletnie 

badania prowadzone przez różne 
jednostki naukowe jednoznacz-
nie potwierdzają, że technologia 
N-PROCESS w znaczący sposób 
przyspiesza przemiany azotowe 
w roślinie, zwiększa akumulację 
azotu w plonie (INRA).

Reasumując, inteligentne od-
żywianie nawozami azotowymi 
w technologii N-PROCESS daje 
lepsze efekty plonotwórcze (co 
potwierdziły badania naukowe 
i produkcyjne).

Z punktu widzenia ochrony 
środowiska technologia nawoże-
nia azotowego N-PROCESS jest 
bardziej zasobooszczędna oraz 
mniej obciąża środowisko natu-
ralne. Nowe produkty azotowe 
z linii N-PROCESS wpisują się 
tym samym w nowe wytyczne 
Komisji Europejskiej w tym za-
kresie oraz akcję Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Ra-
cjonalna gospodarka nawozami 
– stop stratom azotu i fosforu. 
W tę drugą część – stop stra-
tom fosforu, firma Timac Agro 
wpisała się już w roku ubie-
głym, wprowadzając na polski 
rynek TOP-PHOS, czyli fosfor 
chroniony. 

Źródło: Timac Agro
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Azot jest najbardziej plonotwórczym czynnikiem produkcji roślinnej.
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Przetwarzać czy od razu sprzedawać?
Wśród osób związanych 

z branżą rolną nie brakuje 
głosów, że zamiast sprzeda-
wać owoce czy mleko prze-
twórcom, dobrze jest samemu 
inwestować w małe przetwór-
nie. Niesie to za sobą zarówno 
korzyści, jak i wyzwania. Na 
co zwracać uwagę, by osiągnąć 
pozytywny rezultat?

Inwestycje w przetwórstwo 
mogą być szansą na dodatkowe 
dochody wynikające z „prze-
jęcia” marży, na której zwy-
kle zarabiają osoby zajmujące 
się dalszym przetwórstwem 
czy obrotem przetworzonych 
produktów. Możliwości fi-
nansowania jest wiele, m.in. 
w ramach nowego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. – Najwięk-
szą rolę odgrywa program 
Leader, dostępny za pośred-
nictwem tzw. Lokalnych Grup 
Działania. Inwestycje można 
sfinansować także w ramach 
działania „Przetwórstwo i mar-
keting produktów rolnych” – 
mówi Mikołaj Baum, prezes 
Agraves, firmy zajmującej się 
doradztwem rolniczym.

Biznesplan na MOL-e to 
nie wszystko

Obszar, w którym inwe-
stycje w przetwórnie mogą 
się opłacić, obejmuje m.in. 
działalność marginalną, ogra-
niczoną i lokalną (tzw. MOL-
-e). Produkty regionalne mogą 
stanowić odpowiedź na aktu-
alne preferencje konsumentów, 
jednak tylko wtedy, gdy zosta-
ną odpowiednio przygotowane 
(jakość, tradycyjna, receptura 
etc.) i zareklamowane.

– Podstawą w osiągnięciu 
korzyści z małych inwestycji 
jest tak naprawdę dogłębne 
przemyślenie i napisanie biz-
nesplanu. Szczególnie waż-
na jest część marketingowa, 

stanowiąca odpowiedź na py-
tanie, kto będzie klientem, ile 
wyniesie akceptowalna cena 
za dany produkt, jaki będzie 
realny do osiągnięcia poziom 
sprzedaży. Pozytywna ocena 
biznesplanu przez instytucję 
finansującą nie gwarantuje 
jeszcze dalszego sukcesu. Tak 
naprawdę to producent, który 
zna specyfikę branży i planuje 
pod jej kątem działania, ponosi 
konsekwencje ewentualnych 
niepowodzeń – zauważa Mi-
kołaj Baum.

Odpowiednia 
koordynacja działań

Finansowanie inwestycji 
w przetwórnie ze środków 
unijnych może być korzystne 
także dla producentów, któ-
rzy chcą współpracować na 
mniejszą skalę. Taka forma ak-
tywności nie jest pozbawiona 
pewnych ograniczeń (w PROW 
2014-2020 określono np. mak-
symalną wielkość pomocy dla 
związków grup producentów 
lub zrzeszeń organizacji produ-
centów). Działając wspólnie, 
producenci mogą wspólnie pla-
nować działania, odpowiednio 
analizować je od strony finan-
sowej, koordynować, a w efek-
cie budować konkurencyjność.

– Decyzja odnośnie wejścia 
producentów w przetwórstwo 
to dopiero pierwszy krok 
w drodze do rozwoju dzia-
łalności. Pociąga on za sobą 
kolejne inwestycje, takie jak 
np. budowa magazynów czy 
chłodni, w których przed prze-
tworzeniem będą przechowy-
wane produkty – mówi Roman 
Grzesiak, koordynator projek-
tu Agro-grupa.pl. – Niestety, 
w dalszym ciągu nie wszyscy 
rolnicy planują swoje działania 
z uwzględnieniem potencjal-
nych kosztów i korzyści. Dla-
tego przydatne może okazać 

się wypracowanie sposobów 
ułatwiających analizę rentow-
ności i późniejsze rozliczenie 
wspólnych inwestycji. Tym 
bardziej, jeśli producenci 
korzystają ze środków unij-
nych, które wymaga od nich 
prowadzenia uproszczonej ra-
chunkowości – dodaje Roman 
Grzesiak.

Wzorem mogą być w tym 

przypadku producenci owo-
ców, którzy na tle innych sek-
torów są stosunkowo dobrze 
zorganizowani. Rozszerzenie 
działalności o przetwórstwo 
soków i np. ich lokalną sprze-
daż to element pozwalający 
wzmacniać ich potencjał. Pro-
ducenci, którzy chcą działać 
wspólnie, nie muszą od razu 
podejmować spektakularnych 

inwestycji (takich jak np. duże 
mleczarnie czy wędzarnie).

– Warto zacząć od podstaw, 
od działalności zorientowanej 
bardziej na rynek lokalny. Na 
początek przydatna może oka-
zać się wymiana informacji za 
pomocą internetu. Mogą one 
dotyczyć np. cen produktów 
rolnych w danym regionie 
czy podstawowych ustaleń 

odnośnie wspólnej promocji 
produktów. Najważniejsza jest 
jednak chęć współpracy oraz 
dostrzeżenie korzyści, ale też 
i kosztów wynikających ze 
wspólnego działania – pod-
sumowuje Roman Grzesiak.

Źródło: IDFS Sp. z o.o
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Niektórzy z producentów stają niekiedy przed dylematem, w jakim kierunku powinni rozwijać swoją działalność.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 40 utworzą rozwiązanie  przysłowie ludowe.
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Tworzymy urodzaj

Zachęcić dzieci do 
jedzenia warzyw

Jak poradzić z oporem dzieci 
przed jedzeniem warzyw podpo-
wiada dr n. hum. Justyna Korze-
niewska, psycholog dziecięcy.

Wrażenia smakowe to dla 
dzieci tylko część doznań zwią-
zanych z jedzeniem. Równie 
ważne są wrażenia węchowe, 
wzrokowe, dotykowe, a nawet 
słuchowe.

Ostre zapachy potraw, nawet 
apetycznych i zdrowych, wyklu-
czają je z jadłospisów dla dzieci. 
Nawet apetyczne po ostatecz-
nym przygotowaniu warzywa, 
w trakcie ich przyrządzania nie 
pachną zachęcająco. Ważne jest, 
aby jeśli dziecko jest w domu 
podczas przygotowania jedze-
nia, używać wentylacji, a przed 
samym posiłkiem przewietrzyć 
mieszkanie.

Dla dzieci tak samo istotna 
jest estetyka posiłków, jak i sam 
kolor potraw. Szczególnie trudne 
do zaakceptowania z powodów 
wizualnych są dla dzieci potrawy 
jednolite pod względem barwy, 
szczególnie całe zielone. W ję-
zyku polskim funkcjonuje pięk-
ne określenie „bukiet warzyw”. 
Ważne jest eksperymentowanie 
w kuchni i urozmaicanie potraw 
oraz próbowanie różnych sposo-
bów podawania warzyw i owo-
ców, nawet jeśli przy pierwszych 
próbach dziecko protestowało.

Doskonałą porcję warzyw 
może też stanowić 200 ml soku 
warzywnego, bądź warzywno-o-
wocowego. Soki takie, również te 

powstające z soku zagęszczone-
go, zawierają te same składniki 
co warzywa i owoce, z których 
powstały. 

Sok w butelce lub kartonie 
będzie doskonałym dodatkiem 
do śniadania. Jest też wygod-
ną formą warzyw dlatego do-
skonale nadaje się na  drugie 
śniadanie do szkoły lub podczas 
popołudniowego spaceru, jako 
przekąska. Soki warzywne, bądź 
warzywno-owocowe to też spo-
sób, aby uczyć dzieci nowych 
smaków i zachęcać je do spo-
żywania warzyw. 

Komunikaty typu „jedz, bo 
to zdrowe”, „musisz to zjeść”, 
„jak nie zjesz tego, to nie dosta-
niesz deseru”, przynoszą skutki 
odwrotne do zamierzonych, bo 
deprecjonują te potrawy. Szcze-
gólnie niekorzystne jest nagra-
dzanie innym pokarmem za 
zjedzenie warzyw i owoców. To 
uczy dziecko, że te produkty nie 
są wartościowe same w sobie i są 
tylko środkiem do osiągnięcia 
innego celu spożywczego. Od-
mienne nastawienie zostanie 
wzbudzone, gdy dziecko usły-
szy „mam dla ciebie coś nowe-
go i pysznego” lub „spróbujmy 
czegoś smakowitego”.

Przedszkolaki to, co obserwu-
ją w otoczeniu odzwierciedlają 
w swoich zabawach tematycz-
nych np. „w dom”, „w sklep”, 
wiernie kopiując zachowania 
dorosłych. Nieco starsze ma-
rzą o tym, żeby być takimi jak 
ich rodzice. Dlatego powielają 
nawyki żywieniowe swoich ro-
dziców. Jeśli warzywa i owoce 
są tylko dodatkiem w ich die-
cie, nie będą przez ich dzieci 
traktowane jako coś ważnego. 
Własny przykład podczas wspól-
nego posiłku to ważny sposób 
kształtowania właściwych na-
wyków żywieniowych.
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