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Jakość nie ma początku ani końca
Szanowni Klienci i Partnerzy,
Mamy przyjemność przedstawić Państwu katalog nasienny na 2021 rok, który w pigułce ujmuje
najważniejsze tematy mające wpływ na prowadzenie użytków zielonych przez hodowców bydła i producentów mleka.
Pandemia Covid-19 już drugi rok z rzędu utrudnia
nam bezpośrednie spotkania z rolnikami podczas
których rozwiązywaliśmy razem problemy poszczególnych gospodarstw oraz dawaliśmy wskazówki
ekonomiczne dla uzyskania lepszych wyników.
Katalog powinien w dużym stopniu zastąpić
szkolenia a wsparty naszą interaktywną publikacją
„Koło Zielonej Fortuny” daje kompleksową i aktualną wiedzę, która zapewni opłacalną produkcję
mleka i mięsa z użytków zielonych..
W roku 2021 zachęcamy Państwa do uczestnictwa w Webinariach i zgłaszania tematów które
Państwa interesują i wymagają wnikliwej analizy.
Osobą odpowiedzialną za szkolenia online jest Anna
Tracz tel: 89 537 70 49, adres email: a.tracz@sowul.pl
Korzystając z okazji chcę podziękować wszystkim
naszym rolnikom, klientom oraz współpracownikom za to że w tym trudnym 2020 roku byli z nami,
kupowali produkty firmy Sowul & Sowul, wspierając
polskich rolników (producentów traw) oraz korzystali z porad naszych ekspertów.

Bardzo zachęcam wszystkich do odwiedzania
naszej nowej strony internetowej www.sowul.pl
i wspólnej pracy nad jakościowymi parametrami
mleka i mięsa wołowego. Jakość produktów mlecznych i mięsnych bierze się z pasz objętościowych.
Badania naukowe potwierdziły że najlepsze
wyniki jakościowe i finansowe uzyskuje się przy
właściwej proporcji kiszonek z traw do kukurydzy.
Wartość ta wyrażona w procentach wynosi 85%
sianokiszonek z traw do 15% dobrych kiszonek
z kukurydzy. Dobra kiszonka z traw ma wpływ nie
tylko na ilość pobieranej paszy (wielkość produkcji
mleka) ale przede wszystkim na zacielenia co znacząco poprawia ekonomię prowadzenia całego
stada.
Proszę samemu sobie odpowiedzieć na pytanie
jak wiele jeszcze mamy razem do zrobienia.
Z pozdrowieniami
i życzeniami dobrej pogody w 2021 roku.
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Współczesna produkcja łąkowa
– prof. dr hab. inż. Karol Wolski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut
Agroekologii i Produkcji Roślinnej
W Polsce, wg danych GUS jest ok. 3,25 mln ha łąk
i pastwisk, a uprawa mieszanek pastewnych na
gruntach ornych stanowi dodatkową powierzchnię
ok. 0,5 mln ha. Porównując plony z TUZ w latach
90-tych do lat po 2000 roku obserwuje się istotny spadek plonowania, analogicznie z 60 dt do 40 dt·ha-1.
Znana jest wielostronna, produkcyjna i pozaprodukcyjna rola użytków zielonych w rolnictwie
oraz gospodarce narodowej. Ich znaczenie polega
na dostarczaniu pasz objętościowych dla zwierząt,
ochronie gleb przed erozją oraz ochronie wód przed
szkodliwymi skutkami zanieczyszczeń i eutrofizacją.
Zbilansowane wykorzystanie trwałych użytkach
zielonych (TUZ) z właściwie prowadzonymi zabiegami pratotechnicznymi, zapewnia optymalny rozwój
roślin łąkowych. Ruń użytków zielonych właściwie
zagospodarowana, odpowiednio nawożona, spasana czy koszona jest bardzo ekonomicznym, ekologicznym i jednym z najbardziej pożądanych i zdrowych sposobów żywienia przeżuwaczy.
Rolnicy coraz częściej decydują się na żywienie
bydła mlecznego i mięsnego wyłącznie na TUZ oraz
w oparciu o polową produkcję zielonek z wykorzystaniem traw pastewnych i roślin bobowatych. Zwiększa
się udział użytków zielonych na słabszych glebach,
również na organicznych glebach, w dolinach rzek,
na pojezierzach oraz w obszarach podgórskich.
Brak odpowiedniej pielęgnacji oraz nawożenia
mineralnego wpływa na dalszą degradację użytków
zielonych. Produkcyjność użytków zielonych wyznacza wielkość uzyskanego plonu, na który składa się
wiele komponentów. Zależna jest od właściwego
współdziałania pratotechniki i warunków siedliskowych, a przede wszystkim od opadów.
Łąki i pastwiska od wiosny do jesieni dostarczają
pasz objętościowych suchych i soczystych, zielonkę
pastwiskową, natomiast na zimę kiszonkę, sianokiszonkę i siano. Pasza z trwałych użytków zielonych
jest dla zwierząt najlepsza i najbardziej wartościowa,
pełnowartościowa, naturalna, zasobna w składniki
pokarmowe, bogata w biokatalizatory, enzymy, karoten, witaminy, mikroelementy, substancje katalizujące, pozwala na przemianę pasz objętościowych
w mleko, mięso i inne produkty zwierzęce.
Pasze łąkowe i pastwiskowe posiadają bardzo
dobrą smakowitość, strawność (powyżej 65%), koncentracje energii na poziomie 4,7 MJ NEL·kg-1 s.m.,
www.sowul.pl

zawierać ok. 200-250 g·kg-1 s.m. włókna surowego,
a przede wszystkim są bardzo chętnie pobierane
przez zwierzęta przeżuwające i trawożerne. Skład
aminokwasowy białek w roślinach łąkowych jest bardzo urozmaicony.
Bydło w największym stopniu jest przystosowane do zjadania roślinności trawiastej i zielnej
rosnącej na TUZ. Krowa chętnie pobiera na pastwisku paszę przez 10-12 godzin, natomiast przeżuwa przez 7 godzin.
Właściwa technologia konserwacji runi łąkowej
jest ważnym ogniwem w produkcji zwierzęcej.
Żywienie paszami konserwowanymi (jesienno-zimowo-wiosenne) może trwać ponad pół roku.
W paszach łąkowych dynamika rozkładu w żwaczu białka i energii jest podobna, nie gromadzi się
nadmiar szkodliwego NH3. W ogólnych nakładach
przy produkcji mleka i mięsa koszty pasz stanowią
45-75%, dlatego należy obniżać nakłady związane
z produkcją pasz konserwowanych. Na jakość pasz
konserwowanych z użytków zielonych istotny
wpływ ma wybór metody konserwacji (suszenie,
zakiszanie). Koszty produkcji jednostki pokarmowej w sianie są większe o 80% niż w kiszonce.
W krajach Europy Zachodniej udział kiszonek produkowanych na TUZ w bilansie paszowym przeżuwaczy wynosi 80-90%, natomiast
siana – 10-20%. W Polsce zielonka pastwiskowa
stanowi 10%, kiszonka i sianokiszonka z TUZ
40%, natomiast pasze objętościowe produkowane na gruntach ornych i koncentraty – 50%.
Obecnie zagospodarowanie zielonek polega
na sporządzaniu kiszonek z traw podsuszonych,

fot. Skoszony UZ na paszę

5

sianokiszonki w formie dużych cylindrycznych
bel. Technologia zbioru i zakiszania traw zależy od
wielkości gospodarstwa oraz przyjętego systemu.
Szukając oszczędności, stosuje się owijanie 3-krotne lub błędnie 2-krotne. Baloty owinięte folią
w ciągu kilku pierwszych dni fermentacji pęcznieją na skutek wydzielającego się dwutlenku węgla
i tlenków azotu, natomiast po zakończonej fermentacji szczelnie przylegają do zakiszanego materiału. Kiszonki tracą swoją wartość pokarmową,
kiedy temperatura powietrza podnosi się wiosną,
dlatego powinny być skarmione do końca marca.
Nawożenie mineralne stosowane we właściwych dawkach pod każdy odrost, wpływa dodatnio na ilość i jakość produkowanej zielonki.
Nawożenie organiczne, szczególnie gnojowicą,
która posiada w swoim składzie wiele mikroelementów wypływa na wysokie plonowanie roślin
łąkowych. W każdym przypadku aplikacja gnojowicy powinna być doglebowa, po zbiorze każdego
pokosu. Jesienne nawożenie powinno być wyższe
od wiosennego. Nie wolno aplikować gnojowicy
na zamarzniętą ziemię. Sumaryczna dawka roczna
gnojowicy nie powinna przekraczać 50 tys. l.ha-1.
Zawyżone dawki gnojowicy wpływają negatywnie na zanieczyszczenia wód oraz przyczyniają się
do wymywania azotu, zachwaszczenia i rozwoju
chorób.
Obecnie w produkcji łąkowej bardzo
dobrym i innowacyjnym rozwiązaniem jest
stosowanie biostymulatorów (biopreparatów),
w tym aminokwasów, co powoduje redukcja
emisji gazów cieplarnianych GHG. Zwiększenie
stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze
skutkuje ociepleniem klimatu. Głównym zadaniem biostymulatorów jest ochrona przed stresem, odzyskanie wigoru i ułatwienie regeneracji
po działaniu niekorzystnych czynników. Wywołują na tzw. indukowaną odporność nabytą (SAR).
Zaleca się ich stosowanie w uprawach traw
pastewnych i roślin bobowatych, w celu przeciwdziałania negatywnym wpływom suszy, zasolenia,
nadmiernych i niskich temperatur, nadmiernego
promieniowania UV oraz stresów wywołanych
przez herbicydy.
Poprzez aplikację aminokwasów w produkcji łąkowej zwiększenia się efektywności nawożenia mineralnego i organicznego. Polityka
polegająca na stosowaniu preparatów naturalnych, jako stymulatorów wzrostu traw pastewnych nie zaburza homeostazy środowiskowej, co
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z kolei skutkuje ograniczeniem stosowania nawozów chemicznych, a tym samym stanowi źródło
podwójnej korzyści – ekologicznej (ochrona środowiska) i ekonomicznej. Zastosowanie biostymulatorów zapewnia również większą tolerancję
roślin na czynniki stresowe ze względu na ich wielopłaszczyznowe działanie na poziomie zarówno
biochemicznym, jak i fizjologicznym. Wpływ biostymulacji jest widoczny w zwiększaniu poziomu
produkcji zielonej masy, w lepszym rozwoju cechach biometrycznych (dłuższe i szersze liście), zawartości składników mineralnych oraz podatności
na choroby.
Trawy wybarwiają się na kolor soczystej zieleni,
następuje większe rozkrzewienie pędów wegetatywnych, szybszy odrost po defoliacji oraz silniejszy rozwój systemu korzeniowego. Wzrasta szereg
bezpośrednich i pośrednich mechanizmów interaktywnych, w tym z pobudzaniem aktywności
enzymatycznej związanej z metabolizmem węgla
i azotu.
Siew bezpośredni należy do efektywnych metod poprawiających produkcyjność użytków zielonych. Zapewnia skuteczne odnawianie runi, jest
wydajniejszy i bardziej ekonomiczny w zastosowaniu, w porównaniu do pełnej uprawy.
W okresie 4 lat pełnego użytkowania wykorzystanie siewu bezpośredniego w odnawianiu runi
łąkowej zwiększa plonowanie roślin o 19% w stosunku do pełnego zagospodarowania.
Podsiew stosowany w praktyce łąkarskiej ma
istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ale również z ze względu na ochronę
środowiska.
Należy pamiętać, że uprawa jednogatunkowych zasiewów traw zapewnia gorsze pasze
w porównaniu do ich mieszanek z roślinami bobowatymi.
KATALOG NASIENNY

Do najlepszych komponentów wśród traw
pastewnych w mieszankach pastewnych należą życica trwała Lolium perenne (Liczba wartości
użytkowej LWU=10° pkt.), życica wielokwiatowa
L. multiflorum (LWU=9° pkt.), kostrzewa łąkowa Festuca pratensis (LWU=10° pkt.) oraz kostrzyca Braunii Festulolium (LWU=9° pkt.), natomiast wśród
roślin bobowatych koniczyna łąkowa Trifolium
pratense (LWU= 9° pkt.), i koniczyna biała T. repens
(LWU=10° pkt.).

fot. Użytek zielony

Ruń trawiasto-bobowata cechuje się wyższym
poziomem produkcyjności w odróżnieniu od zasiewów czystych traw czy bobowatych, niemniej
zdolności konkurencyjne tych roślin są mniejsze
niż traw. Posiadają wysoką wartość paszową oraz
stanowią bardzo istotnym komponentem w zbiorowisku roślinnym, o wysokiej wartości ekologicznej i krajobrazowej. Łączny wysiew traw i bobowatych pozwala na lepsze wykorzystanie warunków
siedliskowych oraz mniejsze oddziaływanie konkurencji między roślinami. Wpływają dodatnio na
zawartość substancji organicznej w glebie oraz na
rozwój mikroflory i fauny glebowej. W ostatnich
latach rośliny bobowate są masowo wprowadzane na użytki zielone niezależnie od intensywności
gospodarowania. Klasyfikując wartość runi łąkowej z dużym udziałem roślin bobowatych stwierdza się bardzo dobrą wartość użytkową Lwu > 90
pkt. Na obiektach łąkowych w kulturze, o właściwym składzie gatunkowym i prawidłowej pratotechnice trawy pastewne stanowią średnio 80%
wartości użytkowej runi łąkowej, natomiast rośliny
bobowate 20%.
Według danych szwajcarskich w mieszankach

www.sowul.pl

koniczyny białej z trawami udział tych rośliny powinien wynosić 25-50%. W Polsce udział koniczyny
białej w runi pastwiskowej nie powinien być większy niż 40%. W proporcji trawy pastewne i rośliny
bobowate 6:4 zachowany jest odpowiedni bilans
energetyczny i białkowy w paszy. Wzrost udziału
koniczyny białej w runi powoduje przyrost energii netto o 0,1 MJ na 1 kg suchej masy. Potencjał
produkcyjny koniczyny białej jest niższy niż życicy
trwałej, dlatego plon maleje, gdy następuje wzrost
udziału koniczyny w runi pastwiskowej.
Możliwości wiązania azotu atmosferycznego przez bakterie brodawkowe Rhizobium roślin bobowatych pozwalana na kumulacja azotu
biologicznie czynnego w glebie. W runi na 1%
udziału koniczyny białej w składzie gatunkowym
na powierzchni 1 ha kształtuje się na poziomie
2-5 kg azotu N∙ha-1. Przy udziale 40% roślin bobowatych w runi rośliny łąkowe mają do dyspozycji od
80 do 200 kg N∙ha-1. W produkcji łąkowej nawożenia mineralne azotem runi mieszanej powinno byś ograniczone do poziomu 45-80 kg Nha-1.
W runi łąkowej wysoki wzrost dawki azotu (powyżej 80 kg N∙ha-1 eliminuje rośliny bobowate ze
składu gatunkowego na korzyść traw pastewnych.
Metoda zagospodarowania wpływa istotnie na
wschody traw pastewnych i roślin bobowatych.
Wyższą obsadę roślin stwierdza się po zastosowaniu pełnej uprawie w porównaniu do siewu
bezpośredniego. W rozwoju początkowym mieszanek pastewnych określa się najwyższe wartości
wschodów dla mieszanek trawiastych, natomiast
niższe po siewie mieszanek traw pastewnych
z koniczyną łąkową.
Rola trwałych użytków zielonych w strategii
rozwoju Polski do 2050 roku będzie ocenia w wymiarze ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. W przyszłości będzie dominowała doktryna
zarządzania poprzez środowisko – strategia podwójnej korzyści. Nastąpi jeszcze większa i ciągła
kontrola zużycia zasobów naturalnych oraz systematyczna redukcja powstawania i emisji zanieczyszczeń. Innowacyjna wiedzy, intensywniejsze
wykorzystanie pracy oraz większa ochrona krajobrazu, wartości kulturowych i dziedzictwa historycznego obszarów wiejskich będą podstawnymi
działaniami w rolnictwie.
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fot. Smakovita z lucerną – 3 rok użytkowania

fot. Zbelowane siano

WIADOMOŚCI Z HODOWLI ROŚLIN GRUNWALD
W 2019 r. nastąpiło przejęcie przez Hodowlę
Roślin Grunwald 4 grup mieszańców pokolenia
BC1 x Festulolium ssp. od IGR PAN Poznań oraz
włączenie tematu do projektu pod tytułem „Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Hodowli Roślin Grunwald Sp. z o. o. Grupa IHAR”, finansowanego z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
W kwietniu rozpoczęto realizację agendy
badawczej w zadaniu 4: Rozpoczęcie hodowli
twórczej nowego gatunku i zastosowanie w nim
autorskiej metody selekcji w celu wytworzenie
pierwszych polskich introgresywnych odmian
xFestulolium charakteryzujących się wysokim plonem paszy i nasion.
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Kolejną bardzo dobrą wiadomością jest realizacja projektu pt.: „Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Hodowli Roślin Grunwald Sp. z o.o.
Grupa IHAR” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.
Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe powstaje w Mielnie, gm. Grunwald. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. Wartość inwestycji
6 282 249,60 zł.
Inwestycja rozpoczęła się w październiku 2019,
a planowane zakończenie prac przewidziane jest
na 31 marca 2022 r.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na:
www.bartazek.pl/projekty-ue
Hodowla Roślin Grunwald

KATALOG NASIENNY

FESTULOLIUM W ŻYWIENIU KRÓW MLECZNYCH
– prof. dr hab. Cezary Purwin, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, UMW Olsztyn
Zastosowanie wysokiego udziału traw w dawkach dla krów mlecznych pozwala na uzyskanie
mleka o korzystniejszych walorach odżywczych i
prozdrowotnych, które wynikają z większego udziału kwasów nienasyconych w tłuszczu mleka, większej zawartości witaminy A i E. Wzrost udziału traw
w dawce może ułatwiać także produkcję mleka
bez GMO zmniejszając konieczność stosowania
drogich komponentów wysokobiałkowych, może
także zwiększać wydajność i opłacalność gospodarstw prowadzących ekologiczną produkcję
mleka. Sposobem na zwiększenie udziału traw
w żywieniu wysokowydajnego bydła jest produkcja traw o podobnych możliwościach plonowania oraz wartości energetycznej do kukurydzy.
Wzrost wartości pokarmowej traw można osiągnąć
poprzez zastosowanie mieszańców międzyrodzajowych i międzygatunkowych w obrębie kompleksu Lolium (Życica) – Festuca (Kostrzewa). Krzyżowanie umożliwia połączenie w jednym genomie
(roślinie) wysokiego plonu, wysokiej strawności
i smakowitości, a przede wszystkim wartości energetycznej oraz większej odpornością na suszę i
mróz życic. W latach ubiegłych prezentowaliśmy

fot. prof. dr hab. Cezary Purwin

którą koszono po 30 dniach odrostu, po podsuszeniu na pokosach zebrano ją prasą rolującą. Każdy
wyprodukowany balot ważono w celu określenia
plonu. Kiszonki poddano analizie chemicznej i oceniono przydatność w żywieniu krów mlecznych
znajdujących się w drugiej połowie laktacji rasy HF
podzielonych na 4 grupy żywieniowe różniące się
wyłącznie rodzajem kiszonki z traw. Bydło żywiono
indywidualnie TMR-em, którego skład zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Skład dawek TMR zadawanych krowom mlecznym
Wyszczególnienie
Skład dawki, % SM
Kiszonka z trawy
Kiszone ziarno kukurydzy
Gniecione ziarno jęczmienia
Premix

Życica miesz.
odm. Gala
68,6
13,0
17,7
0,70

ocenę możliwości plonowania trzech mieszańców
Festulolium poprzez porównanie z życicą mieszańcową, a także wyniki opasu bydła dawkami
opartymi na kiszonce z tych traw. W badaniach
wykorzystano trzy typy Festulolium: Perun (Lolium
multiflorum h. x Festuca pratensis), Felopa (Festuca
pratensis x Lolium multiflorum) i Lofa (Lolium multiflorum (2x) x Festuca arundinacea var. genuina (6x)
oraz życicę mieszańcową (Lolium hybridum) odm.
Gala (Lolium multiflorum x Lolium perenne). W celu
realizacji doświadczenia założono 2,5 ha plantacje
na terenie Mazowsza. Trawy wysiano we wrześniu
2016 na 2,5 ha polach kompleksu żytniego dobrego. Do badań wykorzystano zielonkę z III pokosu,
www.sowul.pl

Dawka pokarmowa
Festulolium
Festulolium
Felopa
Perun
68,6
13,0
17,7
0,70

68,6
13,0
17,7
0,70

Festulolium
Lofa
68,6
13,0
117,7
0,70

Podczas doświadczenia określono strawność
stosowanych dawek pokarmowych, wydajność
mleka. Na podstawie dziennego pobrania i przyrostów dziennych obliczono wskaźnik wykorzystania paszy. W doświadczeniu wykorzystano
szesnaście krów mlecznych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Krowy na początku eksperymentu były średnio w 140 dniu laktacji. Eksperyment
przeprowadzono w układzie kwadratu łacińskiego
(4x4) czyli wszystkie krowy otrzymywały kolejno
wszystkie dawki doświadczalne podczas każdego
z czterech 30-dniowych okresów żywieniowych
i 10 dni adaptacji. Krowy były utrzymywane uwięziowo co umożliwiło zbiórkę niewyjadów i indywi-
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Tabela 2. Jakość i wartość pokarmowa kiszonek
Wyszczególnienie
Sucha masa, g/kg
w 1 kg SM, g/kg
Białko ogólne
Włókno surowe
NDF
ADF
ADL
pH
Kwas masłowy
JPM
BTJN
BTJE

Życica miesz.
odm. Gala
393,0
172,9
309,8
596,9
301,0
31,6
4,52
2,32
0,83
105
65

dualny pomiar pobrania dawek.
Zakiszanie ocenianych traw pozwoliło uzyskać
bardzo dobrą jakość kiszonek. Podwyższona wartość pH wynikała ze znacznego stopnia podsuszenia surowca. Ponadto kiszonki produkowane
w balotach cylindrycznych charakteryzuje wyższe
pH w porównaniu z kiszonkami produkowanymi

Kiszonka
Festulolium
Felopa
418,2
198,5
277,8
631,7
331,8
14,0
4,77
1,15
0,85
118
73

Festulolium
Perun
398,4

Festulolium
Lofa
438,2

188,2
277,8
503,8
330,1
17,3
4,59
0,14
0,86
112
66

164,5
292,0
582,4
360,6
29,3
4,51
0,004
0,82
108
64

w pryzmach. Zawartość kwasu masłowego mimo
różnic między mieszańcami była niska i wyklucza
możliwość wystąpienia niepożądanej fermentacji
klostridiowej. Wartość energetyczna była niższa
nieznacznie od kiszonki z kukurydzy, natomiast zawartość białka ponad do 2 razy większa. Tak wysoka
wartość pokarmowa traw wynikała przede wszyst-

Tabela 3. Pobranie, strawność dawek, wydajność oraz efektywność DM stosowanych do produkcji mleka krów żywionych
dietami kiszonkowymi
Dawka pokarmowa
Wyszczególnienie
Życica miesz.
Festulolium
Festulolium
Festulolium
odm. Gala
Felopa
Perun
Lofa
Pobranie, SM kg/d
18,8
19,1
19,7
20,7
Strawność SM %
82,1
85,7
84,71
84,85
Wydajność, kg/d
Mleko
21,5
22,5
20,3
21,0
ECM*
22,4
23,7
22,1
21,6
Mleko ECM kg/1kg SM dawki
1,19
1,24
1,12
1,05
Sucha masa kiszonek, kg/ha**
13992
16172
17648
11902***
Produkcja mleka ECM z 1 ha przy
uzupełnieniu 31,4% paszy treściwej

16650

20053

19,765

12497

* ECM mleko skorygowane pod względem zawartości energii w 1 kg
** sumaryczna masa balotów przed skarmianiem zabrana z 1 ha
*** nie zebrano ostatniego pokosu z powodu grząskiego podłoża
**** obliczono na podstawie ilości kiszonki z 1 ha, wykorzystania paszy, udziału kiszonki w dawce oraz założeniu, że wartość pokarmowa III pokosu zbliżona
jest do średniej wartości kiszonek w całym sezonie

Tabela 4. Parametry fizykochemiczne mleka oraz wybrane składniki chemiczne w trakcie skarmiania różnych
diet doświadczalnych
Dawka pokarmowa
Cechy mleka
Życica miesz.
Festulolium
Festulolium
Festulolium
odm. Gala
Felopa
Perun
Lofa
Kazeina,%
2,61
2,74
2,69
2,49
Białko, %
3,36
3,53
3,47
3,21
Tłuszcz, %
4,44
4,41
4,80
4,42
tłuszcz/białko
1,33
1,30
1,39
1,37
Laktoza, %
4,52
4,49
4,40
3,80
Mocznik
232
249
250
218
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kim z przyjętego harmonogramu zbioru, który
gwarantował koszenie we wczesnej fazie wegetacji.
Najwyższą wartość energetyczną oraz zawartość
białka stwierdzono w kiszonce z Festulolium odmiany Perun i Felopa. Kiszonki wyprodukowane z tych
odmian charakteryzowały się najmniejszym stopniem zdrewnienia, co potwierdziła najniższa zawartość ligniny (ADL). Ponadto kiszonka z odm. Felopa
charakteryzowała się największą różnicą miedzy
NDF i ADF, którą stanowią węglowodany strukturalne o najwyższej strawności, głównie hemiceluloza.
Najwyższą strawnością charakteryzowały się
dawki oparte na kiszonkach z Festulolium Felopa
i Perun, natomiast najgorzej bydło trawiło dawki z oparte na kiszonce odm. Lofa oraz Życicy
mieszańcowej Gala. Jednak należy stwierdzić,
że wszystkie dawki charakteryzowały się wysoką
strawnością suchej masy.
Uzyskane wydajności i wskaźniki wykorzystania
paszy przez krowy należy ocenić jako dobre biorąc
pod uwagę fakt że obserwacja była prowadzona
w końcowej fazie laktacji, a krowy otrzymywały
wyłącznie uzupełnienie paszami zbożowymi. Najwyższą wydajność mleka przy najmniejszym zużyciu paszy stwierdzono u krów żywionych kiszonką
z Festulolium z odm Felopa, nieco niższe przyrosty,
ale przy lepszym wykorzystaniu paszy i wydajności
rzeźnej stwierdzono w przypadku Festulolium odm.
Lofa. Takie efekty produkcyjne można uzasadnić
lepszą strawnością tych oraz wyższą zawartością
białka w kiszonkach z tych traw. Sumarycznym
i obiektywnym wskaźnikiem przydatności paszowej roślin pastewnych jest wydajność produktu
zwierzęcego, w tym przypadku mleka z jednostki
powierzchni uprawy. W prezentowanych badaniach odmiany Felopa i Perun pozwoliły uzyskać
większą ilość mleka z 1 ha w porównaniu do życicy. Odmiana Lofa uzyskała gorszy wynik z powodu gorszego wykorzystania dawek przez krowy, a
także mniejszej wydajności wynikającej z powodu
braku pełnego plonu.
Podsumowanie: Wszystkie oceniane trawy dały
dobrej jakości kiszonki. Wyniki produkcyjne wykazały, że kiszonki te mogą stanowić podstawę ekonomicznego żywienia w drugiej połowie laktacji.
Zdecydowanie najwyższą przydatnością paszową
w żywieniu krów mlecznych charakteryzuje się
Festulolium odmiany Felopa ze względu na najlepsze wykorzystanie dawek oraz odmiany Perun ze
względu na najwyższą wydajność zielonej masy
przy jednoczesnym dobrym wykorzystaniu przez
krowy.
www.sowul.pl
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Modyfikacja plonowania runi łąkowej
poprzez działanie biostymulatorami
zawierającymi aminokwasy
– dr. hab. inż. Adam Radkowski prof. UR, Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
W ostatnich latach coraz częściej w Polsce
występują susze, które sprawiają, iż ruń łąkowa
z przeznaczeniem na kiszonkę lub do bezpośredniego skarmiania jest niskiej jakości. Aby złagodzić
ten czynnik stresowy, w uprawie roślin obok podstawowego nawożenia mineralnego coraz częściej stosuje się szereg preparatów określanych
jako regulatory rozwoju roślin lub biostymulatory.
Przykładem mogą być coraz częściej występujące
aminokwasy. Aminokwasy to organiczne związki chemiczne, które są elementami budulcowymi białek, oprócz tego aminokwasy biorą udział
w wielu procesach komórkowych, przez co wpływają na szereg procesów fizjologicznych, takich
jak wzrost i rozwój roślin, wewnątrzkomórkowa
regulacja pH, wytwarzanie energii metabolicznej,
zwiększenie odporność roślin na stres abiotyczny
i biotyczny.
Stres abiotyczny (fizyczny) wywoływany jest
przez niską lub wysoką temperaturę gleby i powietrza, uszkodzenia roślin po zimie, ograniczoną
dostępność wody (susza) lub nadmiar wody (okresowe podtopienia), nieprawidłowo przygotowaną
glebę, zaburzenia w dostępności składników pokarmowych dla roślin, intensywne promieniowanie słoneczne, ograniczenie intensywności światła, erozja gleby, silne wiatry, grad itp.
Z kolei stres biotyczny (biologiczny) powodowany jest przez występowanie chorób i szkodników.
Aminokwas jest naturalnym, łatwo rozpoznawanym przez rośliny nośnikiem składników pokarmowych i czynnikiem stymulującym wzrost.
Badania dotyczące metabolizmu roślin wykazują,
iż katabolizm aminokwasów może być ważny nie
tylko podczas normalnego starzenia się, ale także w tolerancji roślin na stres. Aminokwasy stosowane do nawożenia roślin powinny pochodzić
z hydrolizy enzymatycznej. Bardzo ważna jest zawartość wolnych aminokwasów, które cechują
się niską masą cząsteczkową, przez co mogą być
szybko pobierane przez rośliny.
Aminokwasy w uprawach rolniczych mogą stanowić alternatywne źródło azotu, dyskutowano

12

jednak czy stosowane doglebowo aminokwasy
są pobierane przez rośliny jako NO3-, NH4+ czy
w formie organicznej jako proste aminokwasy.
Obecnie wzrasta świadomość, że aminokwasy mogą być pobierane przez rośliny uprawne,
a przeprowadzone badania z zastosowaniem 15N
wykazały, że aminokwasy są łatwo dostępną postacią N dla roślin wyższych.
Możliwości zastosowania aminokwasów w nowoczesnym rolnictwie zostały wykazane przez
wielu badaczy. Badania dowiodły, że dolistne stosowanie aminokwasów spowodowało zwiększenie wzrostu i plonowania roślin oraz korzystnie
wpłynęło na ich skład chemiczny. Większość badań
prowadzona jest na roślinach uprawnych, wykazano korzystny wpływ nawożenia aminokwasami na
plonowanie i jakość ogórka, czosnku, ziemniaka
i zielonego groszku. W literaturze odnaleźć można
również wyższe plony w uprawie zbóż, kukurydzy
czy w trawach pastewnych.
Aminokwasy wpływają na wzrost plonowania
w wyniku tego, iż mogą poprawiać asymilację
nawozów, zwiększać pobieranie składników odżywczych i wody, zwiększać szybkość fotosyntezy
i partycjonowanie suchej masy. Aminokwasy są
również stosowane w celu łagodzenia negatywnych skutków pewnych stresów środowiskowych,
np. zasolenia. Wykazano, iż aminokwasy, takie
jak glutaminian, cysteina, fenyloalanina i glicyna,
mogą działać bezpośrednio lub pośrednio na osłabienie stresu oksydacyjnego roślin, dlatego też ich
stosowanie na nasionach lub liściach może być
alternatywą dla złagodzenia skutków wywołanych
stresem oksydacyjnym.
W skali globalnej praktyczne zastosowanie
biostymulatorów w uprawie roślin wzrasta z roku
na rok dzięki ich zdolności do zwiększania produkcji roślinnej. Ta nowa praktyka agronomiczna
pozwala zmniejszyć zależność od drogich nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, które
dodatkowo negatywnie wpływają na środowisko glebowe.Wartość odżywcza kiszonki z runi
łąkowej i jej przydatność jako paszy stosowanej w
żywieniu przeżuwaczy w dużej mierze zależy od
KATALOG NASIENNY

Porównanie hydrolizy chemicznej i enzymatycznej
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Najlagodniejsza metoda uzyskiwania wolnych aminokwasów. W wyniku
hydrolizy enzymatycznej powstają nieuszkodzone wolne aminokwasy,
biologicznie aktywne w formie lewoskrętnej L-alfa.

Polega ona na rozpuszczaniu białka w wysokiej temperaturze ok. 130°C
w silnej zasadzie lub kwasie. Hydroliza chemiczna jest tanie i nie może
w sposób kontrolowany przewidzieć jakie powstaną aminokwasy i
czy finalnie będą one przyswajalne dla roślin. W jej wyniku większość
aminokwasów ulega uszkodzeniu, a % aminokwasów w formie L-alfa jest
bardzo niski.

jakości materiału przeznaczonego do zakiszania.
Pobranie i wykorzystanie kiszonki przez zwierzęta
jest ściśle skorelowane z jej jakością, decyduje zatem o efektywności produkcji.
Jakość pasz jest jednym z czynników decydujących o rentowności gospodarstw produkujących
mleko, dlatego monitorowanie jakości i wartości
pokarmowej pasz objętościowych, a zwłaszcza
kiszonek, jest ważną częścią programów żywieniowych. Kiszonka powinna mieć wysoką strawność
i zawartość składników pokarmowych. Kiszonka
z traw traktowana jest jako pasz białkowa. Ruń
łąkowa skoszona we wczesnych fazach rozwojowych posiada wysoką strawność materii organicznej i zawiera dużo węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie. Wysoki poziom tych parametrów
gwarantuje wysoką wartość energetyczną. Bardzo
ważnym parametrem kiszonki z traw jest ilość
popiołu surowego. Zbyt wysoki jego udział wskazuje na zanieczyszczenie zakiszonego materiału
ziemią. Podwyższona ilość popiołu surowego zawsze obniża zawartość białka ogólnego i wartość
energetyczną kiszonki. W ocenie kiszonki z traw

również bardzo ważna jest ilość włókna surowego, jak również informacja o frakcjach ścian komórkowych (NDF, ADF), oznaczanych metodami
detergentowymi.
W Polsce w ostatnich latach obserwuje się
zmniejszenie opadów w okresie wegetacji, które
niekorzystnie wpływają na jakość i skład chemiczny roślin, w tym runi łąkowej. Jak pokazują badania
pozytywne efekty w łagodzeniu niekorzystnych
warunków środowiskowych daje stosowane aminokwasów. W literaturze biostymulatory uzyskały
już tytuł nowej kategorii środków produkcji rolnej,
poprawiając tolerancję roślin na stres abiotyczny
i biotyczny. Charakterystyka ich składników bioaktywnych, wyjaśnienie mechanizmów działania
oraz ocena reakcji roślin na różnych poziomach,
w tym fizjologicznym, morfologicznym, biochemicznym i metabolomicznym, są obecnie przedmiotem zainteresowania wielu naukowców
z całego świata. To naukowe podejście i wiedza
wynikająca z licznych badań pozwalają na coraz
szersze i bardziej świadome stosowanie takich
produktów w praktyce rolniczej.

Czy wiesz że...
"W firmie Sowul & Sowul od 2012 roku prowadzony jest projekt w kierunku produkcji energii z surowców odnawialnych i poprawy jakości powietrza. W tej chwili wszystkie piece
ogrzewające zakład zimą oraz suszarnie do suszenia nasion zasilane są peletem, a na dachach
Centrali Nasiennej w Biskupcu energię produkują
panele fotowoltaiczne o mocy 50 KW. Te działania
prowadzimy jako firma odpowiedzialna społecznie dbając o naszą planetę i piękny region Warmii
i Mazur."
– Przemysław Sowul, Prezes Sowul & Sowul
>> więcej na stronie 45
www.sowul.pl
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Rośliny wysokobiałkowe
Lucerna siewna (Medicago sativa L.) LWU 9
• w ostatnich latach najbardziej ceniona wieloletnia roślina pastewna potrafiąca dostarczyć z 1 ha nawet 2000 kg
białka o bogatym składzie aminokwasowym (zakładając
średnią zawartość białka w suchej masie w granicach
20%, przy plonie masy zielonej 50-60 ton)
• jest to gatunek, który najlepiej udaje się na glebach o odczynie pH od 6,0 do 7,0 – wówczas trwałość wynosi 4-6 lat
bez konieczności przesiewania
• gatunek typowo kośny (rośliny sięgają do 90-100 cm wysokości) idealny jako komponent do mieszanek z takimi
trawami jak: kupkówka pospolita, festulolium, życica wielokwiatowa
• możliwość wykształcenia przez lucernę siewną głębokiego
systemu korzeniowego sięgającego od 3 do 6 metrów, zapewnia źródło paszy nawet w okresach długotrwałej suszy
• norma wysiewu: 25-30 kg/ha

Najtańsze białko z hektara

fot. Lucerna siewna

Koniczyna inkarnatka (krwistoczerwona)
(Trifolium incarnatum L.) LWU 9
• gatunek jednoroczny. Czasami przy łagodnych zimach potrafi przezimować nawet w warunkach klimatu Polski północno-wschodniej
• inkarnatka nie toleruje gleb zlewnych, najlepiej udaje się na
glebach lżejszych
• charakteryzuje się szybkim tempem kiełkowania nasion
i wzrostu roślin. Czyni to inkarnatkę idealnym komponentem m.in. do mieszanek poplonowych z intensywnie
rosnącymi trawami typu: życica westerwoldzka, życica
wielokwiatowa lub życica mieszańcowa
• pędy osiągają wysokość około 60 cm. Nadaje się przede
wszystkim na użytkowanie kośne. W siewie wiosennym daje
możliwość uzyskania 3 pokosów w ciągu roku
• jako nawóz zielony pozostałości korzeniowe i resztki pożniwne zostawiają 20-30 dt s.m./ha
• norma wysiewu: 20-30 kg/ha

Poplon naturalnym lekarstwem dla gleby

fot. Koniczyna inkarnatka (krwistoczerwona)

Koniczyna łąkowa (czerwona) (Trifolium pratense L.) LWU 9
• najpopularniejszy gatunek w uprawie na terenie całego
kraju. W warunkach intensywnej uprawy przeznaczony do
użytkowania kośnego przez 2-3 lata
• najniższe straty białka przy przechowywaniu w kiszonkach na terenie Europy Środkowej
• przeznaczona w szczególności na gleby optymalnie wilgotne o odczynie pH nie mniejszym niż 5,8
• rośliny są bogato ulistnione osiągające 60-70 cm, system
korzeniowy może sięgać nawet 2 metrów
• średnio w skali roku daje możliwość uzyskania
3 pokosów. Szybko odrasta po skoszeniu
• koszenie powinno dobywać się w fazie pąkowania roślin –
daje to gwarancję uzyskania największej ilości białka i najmniejszej ilości włókna surowego w paszy. Opóźnienie koszenia powoduje akumulację lignin w łodygach
• koniczyna łąkowa znakomicie asymiluje azot atmosferyczny – około 150-180 kg/ha/rok – w siewie czystym nie wymaga więc nawożenia azotem, natomiast w mieszankach z
trawami w zależności od procentowego jej udziału możemy
ograniczyć stosowanie nawozów azotowych nawet o 50%
• norma wysiewu: 15-20 kg/ha
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Naturalne źródło azotu

fot. Koniczyna łąkowa (czerwona)

KATALOG NASIENNY

MIESZANKI TRAW DLA KRÓW
WYSOKOWYDAJNYCH
Mieszanki traw linii Smakovita zostały opracowane z myślą
o prozdrowotnym oddziaływaniu na organizm krów wysokowydajnych. Skład gatunkowy i odmianowy pozwala na zbiór jakościowych
zielonek, kiszonek lub sianokiszonek, które oprócz wysokiej zawartości białka i energii zawierają naturalne tokoferole i karotenoidy.

ŁĄKOWA
Mieszanka wieloletnia, przeznaczona do zakładania trwałych łąk zarówno
na glebach organicznych jak i glebach mineralnych o uregulowanych stosunkach wodnych. Polecana do użytkowania kośnego przez okres 5-6 lat.
Odporna na okresowe zalewy. Wysoko plonuje na dobrze uwilgotnionych
siedliskach naturalnych jak również na gruntach ornych do kl. I-IVb. Gwarantuje wysokie plony wysokobiałkowej i smakowitej paszy. Dobrze odrasta po
skoszeniu. Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę, siano i susz. Doskonale
nadaje się do podsiewów.
Liczba pokosów: 3-5/rok
Optymalne pH: 6,5
(gleby organiczne 5,5)
Norma wysiewu: 30 kg/ha

• festulolium
• wiechlina łąkowa
• życica trwała 4n wczesna
• życica trwała 4n późna
• życica mieszańcowa
• kostrzewa łąkowa
• tymotka łąkowa
• koniczyna szwedzka
• kostrzewa trzcinowa
• koniczyna łąkowa

15%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%

• życica trwała 2n późna
• festulolium
• życica trwała 4n wczesna
• życica trwała 4n średnia
• życica mieszańcowa
• kostrzewa łąkowa
• tymotka łąkowa
• koniczyna łąkowa
• kostrzewa trzcinowa
• koniczyna biała

15%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%

• życica trwała 2n późna
• życica trwała 4n średnia
• życica trwała 2n wczesna
• życica mieszańcowa
• kostrzewa łąkowa
• wiechlina łąkowa
• koniczyna biała
• tymotka łąkowa
• kostrzewa trzcinowa
• kostrzewa czerwona
• kupkówka pospolita
odm. późne
• komonica

15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
7%
5%
5%

KOŚNO-PASTWISKOWA
Trwała mieszanka kośno-pastwiskowa wysoko plonująca przez okres 5-6 lat. Zalecana dla gospodarstw o wysokim poziomie produkcji mleka i mięsa. Nadaje się do
obsiewu gleb mineralnych i organicznych o uregulowanych stosunkach wodnych
i okresowo podsychających. Na gruntach ornych dobrze plonuje na kl. I-V Mieszankę cechuje zwiększona odporność na zaleganie okrywy śnieżnej. Szybko odrasta
po spasieniu, jak i po skoszeniu. Gwarantuje wyrównane plonowanie pokosów.
Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę, siano i do bezpośredniego skarmiania.
Doskonale nadaje się do podsiewów.
Liczba pokosów: 3-5/rok
Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 35 kg/ha

PASTWISKOWA
Wieloletnia mieszanka polecana do obsiewu stanowisk o mniejszej zasobności
w składniki pokarmowe i wodę. Udaje się na lżejszych glebach mineralnych oraz okresowo przesuszających się glebach organicznych.
Okres użytkowania 5-7 lat. Zalecana do siewu na gruntach kl. IV-VI.
Bujnie odrasta po spasieniu jak i skoszeniu. Mieszanka bogata w cukry
i białko o korzystnym składzie aminokwasowym. Cechuje ją również wysoka
strawność. Mieszanka o podwyższonej zawartości energii, polecana dla bydła opasowego i wysokowydajnych krów mlecznych, przeznaczona do bezpośredniego
skarmiania jak również na siano i sianokiszonkę.
Liczba pokosów: 3-5/rok
Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 35 kg/ha

www.sowul.pl

5%
3%
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PROTEIN SOWUL
NOWA, WYSOKOBIAŁKOWA mieszanka wieloletnia na stanowiska suche. Dodatek szybkorosnących traw zapewnia lucernie siewnej naturalną osłonę (zabezpieczenie szyjek korzeniowych przed wiosennymi przymrozkami). Dodatkowo wybór
kupkówki i festulolium spowodowany jest tolerancją tych gatunków na przedłużające się susze. Pasze z mieszanek lucerny z trawami charakteryzuje znacznie lepsza
zdolność zakiszania oraz stabilność. Skład mieszanki PROTEIN SOWUL daje możliwość stosowania większych dawek azotu, nawet po 50-60 kg/ha wczesną wiosną.
Trwałość mieszanki niezależnie od stanowiska, przy zachowaniu optymalnego pH na poziomie nie niższym niż 6,0 to 5-6 lat.

nowość! PASZA BIAŁKOWA NAWET
Z NAJSŁABSZYCH STANOWISK
• lucerna siewna
• kupkówka pospolita
• festulolium

70%
20%
10%

Wysiew: od wiosny do końca września
Optymalne pH: co najmniej 6,0
Norma wysiewu: 25-35 kg/ha

Turbo Sowul
Mieszanka traw specjalistyczna przeznaczona do 2-3 -letniego, intensywnego użytkowania kośnego. Najwyższe plony przekraczające 70 ton zielonej masy osiąga na
glebach mineralnych, żyznych i średnio-żyznych o uregulowanych stosunkach
wodnych. Mieszanka skonstruowana jest z wykorzystaniem technologii schodowego systemu korzeniowego, o mniejszej wrażliwości na suszę.
Idealna i łatwa w bilansowaniu pasz oraz układaniu dawek pokarmowych dla krów
wysokowydajnych.

HIT 2020!
• życica mieszańcowa
• życica wielokwiatowa
• życica westerwoldzka

50%
30%
20%

• tymotka łąkowa
• festulolium/kostrzewa
łąkowa
• koniczyna łąkowa/
szwedzka

45%

Liczba pokosów: 4-5/rok
Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 40 kg/ha

Z TYMOTKĄ SOWUL
Mieszanka przeznaczona do 3-letniego użytkowania kośnego na stanowiskach
mineralnych żyznych i średniożyznych o uregulowanym poziomie wód gruntowych. Wysoko plonuje na gruntach klasy I-IVb. Mieszanka charakteryzuje się
wysokim plonowaniem zielonej masy i wysokostrawnego białka. Mieszanka toleruje lekko zakwaszone gleby oraz okresowo wyższy poziom wód gruntowych.
Liczba pokosów: 3-4/rok
Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 25 kg/ha

PODSIEW SOWUL
Mieszanka przeznaczona do podsiewu intensywnie użytkowanych łąk oraz
pastwisk na stanowiskach mineralnych żyznych i średniożyznych o uregulowanym
poziomie wód gruntowych. Skuteczna przy podsiewie gruntów klasy I-IVb. Zastosowanie kilku szybko kiełkujących odmian życicy trwałej, pozwala na równomierny
rozkład plonu w kolejnych odrostach o wysokiej zawartości cukrów i strawności.
W przypadku podsiewu wiosennego wymagane jest koszenie pielęgnacyjne! Prawidłowo wykonany podsiew pozwala na wzrost plonowania użytku zielonego
przez okres 3-4 lat.

30%
25%

ULEPSZONY SKŁAD
• życica trwała średnia
• życica trwała późna
• życica trwała wczesna
• życica westerwoldzka/
mieszańcowa

30%
30%
20%
20%

Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 20-25 kg/ha
(podsiew wiosenny lub późno-letni)
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KATALOG NASIENNY

MIESZANKI TRAW NA GLEBY MOZAIKOWATE
Tradycyjnie wysoka jakość!

ANULA mieszanka łąkowa na gleby wilgotne
i optymalnie wilgotnie
• życica trwała (min. 2 odmiany) 28%
• tymotka łąkowa
20%
• kostrzewa trzcinowa
10%
• wiechlina łąkowa
10%
• kostrzewa łąkowa
10%
• mietlica biaława
7%
• życica wielokwiatowa
5%
• koniczyna szwedzka
5%
• koniczyna łąkowa
5%

DOSKONAŁA NA TORFY

ANULA PREMIUM mieszanka kośna
na gleby torfowe i wilgotne

NIE BOJĘ SIĘ
W O D Y

• życica trwała (min. 2 odmiany) 20%
• tymotka łąkowa
20%
• wiechlina łąkowa
11%
• festulolium
10%
• mietlica biaława
10%
• kostrzewa łąkowa
10%
• koniczyna szwedzka
6%
• życica wielokwiatowa
5%
• koniczyna łąkowa
4%
• wyczyniec łąkowy
4%

Trwała mieszanka kośna o dużym potencjale plonowania. Przeznaczona na gleby organiczne, jaki i mineralne
o wysokim poziomie wód gruntowych. Odporna na okresowe
zalewy. Bardzo dobra wydajność zielonej masy o doskonałej
smakowitości i wysokiej strawności. Przeznaczona na kiszonkę i zielonkę. Wykorzystywana również przy podsiewach.

Mieszanka wieloletnia przeznaczona na gleby organiczne (torfowe) wilgotne i bardzo wilgotne. Jest to typowa
mieszanka kośna, której budowa systemu korzeniowego
charakteryzuje się odpornością na rozrywanie i przesuszanie
co jest charakterystyczne dla mieszanek torfowych. Zwiększony udział mietlicy białawej, koniczyny szwedzkiej oraz
obecność wyczyńca łąkowego zapewnia stabilne plonowanie na glebach organicznych. Przeznaczona na kiszonkę
i zielonkę.

Norma wysiewu 35 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IV klasy

Norma wysiewu od 30 do 35 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IV klasy

Tradycyjnie wysoka jakość!

KRASULA mieszanka kośno-pastwiskowa na gleby
optymalnie wilgotne i okresowo posuszne
• życica trwała (min. 2 odmiany) 28%
• tymotka łąkowa
15%
• kupkówka pospolita
10%
• życica wielokwiatowa
10%
• kostrzewa trzcinowa
10%
• kostrzewa czerwona
10%
• kostrzewa szczeciniasta 5%
• koniczyna łąkowa
5%
• lucerna siewna
5%
• mietlica biaława
2%

Nowy, lepszy skład

KRASULA PREMIUM mieszanka kośno-pastwiskowa na gleby optymalnie wilgotne
• życica trwała (min. 2 odmiany) 25%
• tymotka łąkowa
15%
• festulolium
15%
• kostrzewa łąkowa
15%
• życica wielokwiatowa
5%
• kostrzewa czerwona
5%
• wiechlina łąkowa
5%
• mietlica biaława
5%
• koniczyna łąkowa
5%
• koniczyna biała
5%

Mieszanka wieloletnia o wysokiej trwałości i mrozoodporności, wyróżniająca się schodowym systemem korzeniowym „STOP SUSZY”. Przeznaczona na stanowiska zmienne
pod kątem wilgotnościowym. Charakteryzuje się wysokim
plonem zielonej masy zarówno w użytkowaniu kośnym, jak
i pastwiskowym. Przeznaczona na kiszonkę, zielonkę i siano.

Mieszanka wieloletnia typu kośnego, przeznaczona na stanowiska o uregulowanych stosunkach wodnych i gruntach
ornych. Charakteryzuje się wysoką strawnością i dobrym
odrostem dającym minimum 4 pokosy w roku. Podwyższona zawartość cukrów rozpuszczalnych ułatwia proces
zakiszania, podnosi smakowitość. Dobrze zbilansowany
skład (białko do energii) umożliwia dłuższe przechowanie
kiszonek. Przeznaczenie: kiszonka.

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby II-V klasy

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IVb klasy

www.sowul.pl
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Z POLSKĄ KUPÓWKĄ

MUĆKA mieszanka pastwiskowa (pastwiskowo-kośna) na gleby suche
• życica trwała (min. 2 odmiany) 20%
15%
• kostrzewa trzcinowa
15%
• kupkówka pospolita
10%
• tymotka łąkowa
10%
• życica wielokwiatowa
10%
• kostrzewa czerwona
• kostrzewa szczeciniasta 5%
5%
• wiechlina łąkowa
5%
• koniczyna biała
5%
• lucerna siewna

z festulolium

Mućka Premium
mieszanka kośno-pastwiskowa
• życica trwała (min. 2 odmiany)20%
• życica mieszańcowa
15%
• tymotka łąkowa
10%
• festulolium
10%
• życica wielokwiatowa
10%
• kostrzewa czerwona
10%
• kostrzewa łąkowa
10%
• lucerna siewna
7%
• wiechlina łąkowa
5%
• koniczyna biała
3%

Mieszanka wieloletnia przeznaczona na stanowiska mniej
żyzne i ubogie w wodę. Na glebach o uregulowanych
stosunkach wodnych reaguje znacznym wzrostem wydajności. Dobrze znosi przygryzanie i udeptywanie. Doskonale
nadaje się również do produkcji siana i kiszonki. Daje paszę
o wysokiej jakości.

Mieszanka wieloletnia z dużym udziałem życicy mieszańcowej, odpornej na suszę. Pozwala uzyskać poprawę plonowania. Łąki zakładane w oparciu o tę mieszankę charakteryzują
się bardzo dobrym zagęszczeniem runi oraz niską wrażliwością na używanie ciężkiego sprzętu, natomiast pastwiska
cechuje znakomita odporność na przygryzanie i udeptywanie.

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby II-VI klasy

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IVb klasy

LUŚKA mieszanka kośna
Specjalistyczna mieszanka wieloletnia przeznaczona na
gleby mineralne, żyzne o uregulowanych stosunkach wodnych i okresowo suchych. Trawy zabezpieczają plon zielonej
masy przez pierwsze dwa lata od zasiewu, w trzecim roku
ustępując lucernie. Obecność traw bogatych w cukry
ułatwia również zakiszanie, a 40% udział lucerny siewnej
zapewnia wysokie i wyrównane plony o dużej zawartości
białka. Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę i siano.
Przypominamy: Lucerna jest szczególnie wrażliwa na
niskie pH gleby – poniżej 5,5!

RHIZOBIUM

SUPER BIAŁKO!

• lucerna siewna (2 odmiany) 40%
• życica trwała
15%
• tymotka łąkowa
15%
• życica mieszańcowa
10%
• życica wielokwiatowa
10%
• festulolium
10%

Norma wysiewu od 25 do 35 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IVa klasy

fot. Mieszanka kośno-pastwiskowa KRASULA
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SUPER ENERGIA + BIAŁKO
RÓWNIEŻ DO PODSIEWU!

ROKITA mieszanka kośna dwuletnia lub poplonowa
Kośna mieszanka intensywna przeznaczona na użytki
przemienne najlepiej na glebach mineralnych, żyznych
o uregulowanych stosunkach wodnych. W warunkach
wysokiego nawożenia i uwilgotnienia daje obfity plon
zielonej masy o dużej smakowitości i strawności
(5-6 pokosów). Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę. Rokita wysiana do połowy sierpnia jako poplon po
6 do 8 tyg. pozwoli uzyskać wysoki plon zielonki lub sianokiszonki. Dzięki życicy wielokwiatowej i koniczynie łąkowej
po wiosennym wznowieniu wegetacji jesteśmy w stanie
uzyskać dodatkowy odrost (przed uprawami późno wchodzącymi na pole takimi jak np.: kukurydza, ziemniaki). Rokita
może być stosowana jako roślina ochronna w ilości 10 kg/ha
w zasiewach mieszanek wieloletnich Krasula, Anula, Mućka.
W sprzyjających warunkach mieszanka ta, gwarantuje
wysoki plon energetyczny, a duża zawartość białka czyni
ją lepszą od kukurydzy.

• życica wielokwiatowa
• życica westerwoldzka
• koniczyna łąkowa

50%
40%
10%

Norma wysiewu od 40 do 50 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IVa klasy

TROJANKA mieszanka kośna – w 100% polskiej genetyki
Mieszanka jednoroczna, kośna o parametrach energetycznych lepszych niż kukurydza. Składa się z bardzo szybko
rosnących odmian wysokocukrowch życic. Może być wysiewana wiosną lub jesienią jako mieszanka poplonowa. Przy
optymalnym uwilgotnieniu i nawożeniu szczególnie azotowym potrafi dać 5 do 6 pokosów i od 60 do 90 ton zielonej
masy z hektara rocznie. Idealna na sianokiszonkę.

• życica westerwoldzka
(odmiana I typu)
• życica westerwoldzka
(odmiana II typu)
• życica westerwoldzka
(odmiana III typu)

SUPER ENERGIA!

60%
20%
20%

Norma wysiewu 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-VI klasy

BIZON mieszanka kośna – DO WALKI ZE ZMIANAMI KLIMATU
Trwała mieszanka wieloletnia polecana na stanowiska przesuszane, o długotrwałym deficycie wody. Skład mieszanki
powstał w oparciu o doświadczenia prowadzone na poszczególnych gatunkach traw i bobowatych w okresie długotrwałej suszy w 2018 roku. Duży udział kupkówki pospolitej,
kostrzew oraz festulolium zapewnia dobry wzrost i stabilne
plonowanie mieszanki nawet w okresach przedłużającej się
suszy. Koniczyna biała i komonica zwiększają zawartość białka i poprawiają jakość paszy oraz dodatkowo dokarmiają trawy poprzez wiązanie azotu atmosferycznego.

• kupkówka pospolita
• kostrzewa łąkowa
• festulolium
• lucerna siewna
• kostrzewa trzcinowa
• kostrzewa czerwona
• koniczyna biała
• komonica

HIT 2020!
30%
15%
15%
12%
10%
10%
4%
4%

Norma wysiewu 35 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IV klasy

www.sowul.pl

19

Znaczenie międzyplonów – dr hab. Tomasz Piechota,
Katedra Agronomii, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, UP Poznań

fot. dr hab. Tomasz Piechota

Międzyplony, dawniej zwane poplonami, to wszelkie rośliny uprawiane poza plonem głównym. Są
w Polsce uprawiane powszechnie ale często traktowane jako zło konieczne, głównie jako forma realizacji wymogów związanych z uzyskaniem dopłat bezpośrednich. Tymczasem międzyplony są potężnym
narzędziem w ręku rolnika, pozwalającym uzyskać
wielorakie korzyści produkcyjne a „przy okazji” również zadbać o stan gleby i środowiska. Poza kilkoma
powszechnie znanymi gatunkami, głównie gorczycą
białą, w międzyplonach można uprawiać wiele roślin
o bardzo różnych cechach i możliwościach wykorzystania.
Najbardziej bezpośrednią korzyścią z uprawy
międzyplonów jest pozyskiwanie dodatkowej paszy objętościowej, głównie w formie zielonki. Najtańsze w uprawie są międzyplony ścierniskowe,
ponieważ do przygotowania pola wykorzystuje
się uprawki pożniwne i pozostaje jedynie koszt nasion i siewu. Również nawożenie można realizować
często „bezkosztowo”, wysiewając międzyplon na
oborniku lub gnojowicy, które trzeba było wywieźć
z przepełnionych zbiorników lub wysiewając rośliny
motylkowate. Dobre efekty przynosi uprawa kukurydzy, słonecznika, bobiku, grochu, koniczyny perskiej
i aleksandryjskiej a na słabszych glebach peluszki, łubinów, seradeli, owsa, jarego żyta ale pod warunkiem
wczesnego siewu, najlepiej jeszcze lipcowego.
Najwięcej możliwości siewu poplonów dają
w praktyce stanowiska dostępne później, około połowy sierpnia. Dobrą i w miarę dużą produkcję paszy
uzyskamy wtedy z gatunków o szybkim starcie:, rzepak, wyka jara, słonecznik, ewentualnie jeszcze groch
i peluszka, owies, jare żyto, gryka. Wszystkie te gatun-
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ki można również wysiewać w terminach wcześniejszych. Gorczyca biała ma zielonkę o małej wartości
paszowej a do tego niesmaczną i niechętnie pobieraną przez zwierzęta.
Najstabilniejsze i najpewniejsze plony dają
międzyplony ozime. Do wytworzenia plonu wykorzystują wodę zgromadzoną po zimie, przez co są
mało wrażliwe na susze. Do uprawy w międzyplonie
ozimym nadają się niektóre trawy, poczynając od
żyta ozimego, przez pszenżyto, pszenicę, po różne
odmiany i mieszańce życicy trwałej i wielokwiatowej.
Z roślin motylkowatych (inaczej bobowatych) uprawiane są koniczyna inkarnatka (odmiany zimujące)
i wyka ozima (kosmata) a z innych gatunków rzepak
i rzepik oleisty oraz różne formy pastewne rzepiku
np. perko. Dobre efekty daje uprawa mieszanek kilku
gatunków, najlepiej zawierająca również rośliny motylkowe.
Ze względu na termin zbioru międzyplonu
ozimego, przypadający w zależności od gatunku,
od końca kwietnia do połowy maja, jako kolejną
roślinę wysiewa się kukurydzę na kiszonkę lub inne
gatunki przeznaczone na zieloną masę. Jest to więc
typowe rozwiązanie dla produkcji dużych ilości pasz
objętościowych.

fot. Peluszka produkuje duże ilości biomasy, a jako roślina
bobowata korzysta z azotu z powietrza

Wsiewki poplonowe (inaczej międzyplonowe,
śródplonowe) wymagają zachowania pewnego
kompromisu pomiędzy wymogami wsiewki i rośliny
okrywającej. Nadają się na wsiewki niektóre trawy,
seradela, koniczyna czerwona.
Kolejnym celem uprawy międzyplonów jest
wzbogacenie gleby w składniki pokarmowe czyli produkcja zielonego nawozu. Najwięcej uwagi
KATALOG NASIENNY

poświęca się gospodarce azotowej. Wzbogacenie
gleby w ten składnik odbywa się na dwa sposoby.
Pierwszy to wysiew roślin z rodziny bobowatych
(motylkowych), które w symbiozie z bakteriami
pozyskują N z powietrza atmosferycznego. Drugi
sposób to pobieranie azotu mineralnego z gleby,
który uległby wymyciu i został stracony. Bardzo
duży potencjał w tym zakresie mają rośliny kapustowate (krzyżowe) np. rzodkiew, rzepa, rzepak,
rzepik, gorczyce itp., które są wybitnie azotożerne. Najlepsze efekty uzyskuje się uprawiając mieszanki roślin motylkowych i nie motylkowych.
Międzyplony pobierają również składniki wymyte
w głębsze warstwy roli oraz z trudno przyswajalnych form. Przykładowo gryka i łubiny pobierają trudno przyswajalny fosfor. Bardzo głęboki system korzeniowy mają łubiny i rzodkiew,
również gorczyca pobiera składniki z głębszych
warstw gleby.
Międzyplony poprawiają strukturę roli. Dostarczają materii organicznej do budowy próchnicy i stwarzają warunki sprzyjające jej tworzeniu.
Zacieniają glebę, zapobiegając jej przegrzaniu
i skrajnemu przesuszeniu. Chronią również przed
niszczeniem istniejącej struktury przez wiatr
i wodę. Korzystnie wpływają wszelkie gatunki
międzyplonów, najważniejsze żeby były gęste,
mocno ukorzenione i jak najdłużej przebywały na
polu. Najlepsze są pod tym względem mieszanki
traw z roślinami motylkowymi. Największy bezpośredni efekt daje pozostawienie całej biomasy
międzyplonu na polu, jako zielonego nawozu, jednak również po zbiorze na paszę pozostaje dużo,
cennych resztek, w tym korzenie roślin. Poza tym
wyniesiona z pola zielonka w dużej części wraca
jako obornik lub gnojowica.
Pokrycie gleby międzyplonami chroni również przed erozją wodną i wietrzną oraz rozwojem chwastów. Nawet po wymarznięciu roślin
międzyplonowych pozostaje mulcz, który również
ma właściwości ochronne. W technologiach bezorkowej uprawy roli mulcz z międzyplonów pozostaje czasem przez cały okres wegetacji plonu
głównego i nadal pełni rolę ochronną. Szczególnie
ważne jest to w uprawie zerowej i uprawie pasowej. Rozwój chwastów jest hamowany nie tylko
mechanicznie, przez przykrycie powierzchni roli
ale również przez wydzielanie substancji chemicznych (allelopatycznych). Silne działanie allelopatyczne wykazują rośliny kapustowate, zwłaszcza
gorczyce i rzodkiew, a z traw – żyto.

www.sowul.pl

Międzyplony zwiększają bioróżnorodność
agrocenozy. Współczesne zmianowania są zazwyczaj bardzo ubogie, ograniczają się często
do dwóch, trzech roślin. Często nawet te „różne”
rośliny są ze sobą spokrewnione np. pszenica
i kukurydza, porażane przez te same choroby i atakowane przez te same szkodniki. Uprawa w międzyplonie roślin z innych grup botanicznych przerywa łańcuch przenoszenia chorób i niektórych
szkodników. Bardzo powszechnym problemem
są choroby podsuszkowe w zbożach. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest przerywanie uprawy roślin zbożowych przez rośliny dwuliścienne.
Jeśli nie można tego zrobić w plonie głównym, to
pozostaje międzyplon. Warunkiem skuteczności
międzyplonu jest brak zielonych mostów, czyli samosiewów zbóż, na których choroby bardzo dobrze się przenoszą. W zmianowaniu zbożowym,
przed siewem międzyplonu trzeba więc wykonać
pełen cykl uprawy pożniwnej, aby zlikwidować
kiełkujące ziarniaki. Najlepiej bardzo płytko uprawić pole zaraz po zbiorze i drugi raz, nieco głębiej
po wschodach samosiewów.
Znanym sposobem ograniczania problemów
ze zbyt częstą uprawą buraków cukrowych i namnażającym się mątwikiem burakowym jest wykorzystanie mątwikobójczych odmian gorczycy
białej i rzodkwi oleistej. Wykorzystano fakt, że rośliny z rodziny kapustowatych, w tym gorczyce,
rzodkiew i rzepak, są żywicielami tego nicienia.
Odpowiednio wyhodowane odmiany stają się bardzo atrakcyjną, a jednocześnie śmiertelną pułapką dla mątwika. Trzeba jednak pamiętać, że tylko
niektóre odmiany gorczycy i rzodkwi są zabójcze
dla mątwika burakowego, a do tego w kolejnych
pokoleniach ta właściwość ulega osłabieniu a nawet całkiem zanika. Jedynie kwalifikowany materiał siewny daje gwarancję mątwikobójczości.
Gorczyca mątwikobójcza nie niszczy całej populacji mątwika, efektywność zależy w dużym stopniu
od długości przebywania rośliny na polu. Ponieważ mątwik utrzymuje się w glebie przez kilka lat,
to przy dużym nasileniu problemu nie tylko należy wysiewać rośliny mątwikobójcze bezpośrednio
przed burakami ale w całym zmianowaniu i jednocześnie unikać wysiewu żywicieli (samosiewy
rzepaku, „zwykłe” gorczyce, rzodkwie, kapusta,
rzepa). Do mieszanek międzyplonowych, w takich zmianowaniach, używać roślin z poza rodziny
kapustowatych.
Aktualny stan bioróżnorodności roślin upraw-
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fot. Gryka ma krótki okres wegetacji, szybko zakwita i długo
zapewnia pożytek dla owadów zapylających

nych, a właściwie jej brak, zubaża również różnorodność pozostałych organizmów, zamieszkujących pola uprawne. Od bakterii, grzybów, glonów
i innych mikrobów, przez pierścienice, owady,
pajęczaki, aż po ptaki i ssaki. Zubożenie składu
organizmów „dzikich”, zaburza procesy glebowe,
zaczynając od rozkładu materiałów organicznych,
zwłaszcza słomy, przez ich dalszą przemianę w
próchnicę i tworzenie struktury roli, udostępnianie składników pokarmowych z form trudno przyswajalnych, wchodzenie roślin w symbiozę (np.
z bakteriami brodawkowymi) i mikoryzę (z pożytecznymi grzybami).
Zwiększa się również ryzyko niekontrolowanego rozwoju jakieś grupy organizmów, często
szkodliwych, np. fuzarium, rolnice, norniki itp. Brak
bioróżnorodności to generalnie pogorszenie rozwoju korzeni roślin uprawnych, przez pogorszenie
chemicznych, fizycznych i biologicznych właściwości gleby. Najbardziej widoczne jest zmniejszenie odporności roślin uprawnych na suszę.
Znaczące zwiększenie bioróżnorodności osiąga
się wysiewając wielogatunkowe mieszanki. Maksymalna liczba gatunków nie jest niczym ograniczona, wyraźną poprawę efektów widać, zwiększając
liczbę gatunków do 5-6, ale zdarzają się mieszanki zawierające 13-15 gatunków. Bioróżnorodności nigdy nie jest za wiele, skład mieszanki zależy
od podstawowych celów jej uprawy i lokalnych
warunków. Jednym z ważniejszych zadań, jest
wspomaganie dzikich gatunków pożytecznych,
np. zapylaczy, w skład mieszanki powinny więc
wchodzić gatunki obficie kwitnące, stanowiące bazę pokarmową dla owadów. Poza pszczołą
miodną, może na polu żyć wiele gatunków pszczół
samotnic, trzmieli, bzygowatych, motyli itp. Inna
grupa to owadożerne np. biedronkowate, larwy
bzygów, pająki, biegaczowate, ale również drobne
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fot. Mulcz z międzyplonów jest cennym elementem agrotechniki
w uprawie pasowej

ptaki i ssaki np. ryjówki.
Uprawa międzyplonów korzystnie wpływa
również na otaczające tereny. Stanowi bazę pokarmową i siedlisko dla dzikich zwierząt, od trzmieli, przez kuropatwy i inne drobne ptaki, po sarny
i jelenie, które w zamian pozostawiają swoje odchody a przy okazji mniej szkodzą innym uprawom. Gleba chroniona przed erozją nie zanieczyszcza otwartych wód fosforem, międzyplony
zmniejszają wymywanie do wód podziemnych
i otwartych azotany. Spowalnia się zarastanie jezior i cieków wodnych.
Poważnym problem w ostatnich latach jest gospodarka wodna pola uprawnego. Zaostrza się klimat, coraz częstsze i dłuższe susze są przeplatane
gwałtownymi i intensywnymi deszczami. Zdegradowane przez działalność rolniczą gleby, mają zaburzoną zdolność do wchłaniania i zatrzymywania
zapasu wody, zwiększa się spływ po powierzchni, zaskorupienie i nieproduktywne parowanie.
Z drugiej strony systemy korzeniowe roślin słabo
się rozwijają i nie potrafią efektywnie wykorzystać
wody z gleby. Jedną z najważniejszych, a do tego
najmniej dostrzeganych przyczyn, tego stanu rzeczy jest brak bioróżnorodności. Uprawa udanych
mieszanek międzyplonowych jest ważnym narzędziem dla poprawy sytuacji.
Na koniec trzeba podkreślić, że międzyplon,
niezależnie od celu uprawy, realizuje wszystkie
omówione powyżej zadania jednocześnie. Oczywiście międzyplon udany, najlepiej mieszanka
wielogatunkowa. Dlatego do uprawy międzyplonów należy podchodzić równie starannie, jak
do upraw w plonie głównym.
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Akademia skutecznego podsiewu
– Wojciech Lewandowski, Doradca agrotechniczny Sowul & Sowul
„Głównym kierunkiem rozwoju gospodarstw powinno być rozsądne inwestowanie w produkcję. Gdy
przychodzi mi do głowy, by kupić nową maszynę,
kładę się i leżę, aż mi przejdzie”. Te słowa wypowiedział w 2017 roku Neil Dyson (Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka).
Dziś kiedy zmagamy się z największym od lat
ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym przez
konsekwencję COVID-19, trudno myśleć o zakupie
nowych maszyn. Rozwój gospodarstw pod względem usprzętowienia ustał. Spadające ceny mięsa,
zawirowania na rynku mleka sprawiają, że już dziś
wielu rolników z niepokojem patrzy w przyszłość.
Jakby tego było mało trwająca od ponad dwóch
lat susza wciąż przybiera na sile, a dwutygodniowe przymrozki z początku kwietnia sięgające
nawet do -8°C przy gruncie poczyniły druzgocące
szkody, zwłaszcza w uprawie rzepaku czy lucern z
zachodnich hodowli. Zmiany klimatyczne po raz
kolejny dają nam do zrozumienia, że zanim zapytamy o cenę nasion powinniśmy zapytać o kraj ich
pochodzenia.
Jak więc przygotować się do tych zmian?
W tych trudnych chwilach przede wszystkim musimy zadbać o współpracę z bankiem. Sytuacja
na rynku nie jako zmusza nas do zawierania długoterminowych lokat. Lokat których żaden bank,
komornik czy zmieniająca się władza nam nie
zabierze. Dobra lokata to taka lokata do której
zawsze możemy coś dołożyć i w razie potrzeby
wyjąć nie tracąc wynegocjowanych warunków.
W tej chwili najlepszą lokatą na rynku jest
próchnica. Niestety jak wiecie nie jest ona na
sprzedaż. Próchnica to nasz bank wody z którego czerpiemy korzyści w suchych latach.
Niestety odchodzenie od obór ściółkowych, monokultury kukurydzy oraz brak stosowania jakikolwiek międzyplonów sprawił, że Polskie ziemie
stepowieją. Niski poziom próchnicy w glebie oraz
długotrwałe susze w dalszej perspektywie uniemożliwią nam dalsze prowadzenie gospodarstw.
Dlatego już dziś pomimo pierwszych dni maja
zaplanujmy wysiew poplonów i międzyplonów.
Zadbajmy o swoje ziemię i zatrzymajmy wodę
w glebie jeśli chcemy na niej dalej produkować.
Drugim bankiem jaki w trudnych chwilach
będzie stanowił rezerwę jest bank żywności i
nie mam na myśli pogłowia w oborach lecz ilość
www.sowul.pl

fot. Wojciech Lewandowski, Doradca Agrotechniczny

i jakość paszy dla nich. Przedłużające się susze
oraz przymrozki sprawiły, że dobrze zapowiadające się francuskie lucerny, kanadyjskie miękkolistne
kostrzewy czy super wydajne holenderskie życice
wielokwiatowe zmieniły swoją barwę na szarą lub
brązowa w połowie kwietnia. Co dalej? Odbiją czy
nie? A jeśli nie, jeśli pierwszy pokos będzie słaby,
a drugi zabierze susza co włożymy do żłobu?
Czym zbilansujemy straty białka przy szalejących
cenach soi? To dylematy i pytania bez odpowiedzi,
które dziś wielu z was sobie zadaje.
Firma Sowul & Sowul od 17 lat szkoli i edukuję
rolników oraz partnerów handlowych pokazując
i tłumacząc, że chcąc prowadzić gospodarstwo
w Polsce powinniśmy skupiać się przede wszystkim na nasionach pochodzących z Polski lub
sprawdzonych w polskich warunkach. Wielohektarowa kontraktacja nasion różnego typu pozwala
przygotować nam produkty częściowo odporne
na susze oraz przystosowane do wysokich plonów w trudnych okresach. A zawdzięczamy to
schodowemu systemowi korzeniowemu m.in.
w mieszance kośno-pastwiskowej Krasula dedykowanej na słabe i suche ziemie, mieszance
kośnej Bizon oraz mieszance kośnej Luśka Premium opartej na najbardziej mrozoodpornej
lucernie w tej części Europy.
Co zatem uczynić w sytuacjach kiedy zakładane
plony na użytkach zielonych będą nie wystarczające, a poziom białka z lucerny zbyt niski? Odpowiedzią firmy Sowul & Sowul na problem niskich
plonów oraz niedoboru białka będzie podsiew.
Czym jest podsiew? Podsiew to inaczej uzupełnienie runi stanowiska trawami, ziołami lub
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motylkowatymi. Zabieg wykonujemy w celu
poprawy plonowania użytku, uzupełnienia
niedoborów oraz likwidacji roślin niepożądanych tj. chwastów najczęściej dwuliściennych,
które znacząco pogarszają jakość pasz, a w sytuacjach skrajnych mogą powodować zatrucia,
ciche ruje czy nawet zgony. Jak przeprowadzić
dobry i skuteczny podsiew szczegółowo opisujemy w poradniku „Koło zielonej
Fortuny”, który otrzymają Państwo bezpłatnie u naszych dystrybutorów lub zamawiając go
na naszej stronie internetowej
https://www.sowul.pl/kolo-zielonej-fortuny
Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie
zlustrować użytek w celu ocenienia jego stanu,
gdyż nie każdy nadaje się tylko do podsiewu.
W przypadku dużej degradacji lub bardzo silnego
zachwaszczenia może być konieczny pełen przesiew stanowiska. Termin prac nie jest zobligowany
kalendarzem. Kluczem w przypadku podsiewów
jest wilgoć, oraz odpowiednio przygotowane
stanowisko. Sprzęt jakim zamierzamy podsiewać
ma znaczenie drugorzędne. Na rynku jest wiele
maszyn do robienia podsiewów, siewniki talerzowe typu chwastownik, dobry podsiew jesteśmy
w stanie wykonać nawet siewnikiem typowo zbożowym pod warunkiem, że stanowisko będzie
odpowiednio przygotowane. Podsiewy robimy
przed ruszeniem wegetacji lub po pokosie. Warunkiem kluczowym jest wykoszone uprzednio
stanowisko.
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Wielu rolników sceptycznie odnosi się do podsiewów, jednak dobrze przeprowadzony pozwala
zaoszczędzić nawet 50-70% kosztów w porównaniu do nowych zasiewów. Dobór roślin ma niebagatelne znaczenie. Najlepiej nadają się do tego
życice wielokwiatowe charakteryzujące się bardzo
szybkim wzrostem. Podczas lustracji użytku przed
wykonaniem podsiewu szczególną uwagę należy
zwrócić na obecność chwastów dwuliściennych.
Kiedy na 1m2 znajduję się 10-15% chwastów dwuliściennych konieczny będzie oprysk na chwasty.
Niestety konsekwencją oprysków jest zniszczenie
znajdujących się na stanowisku roślin motylkowych takich jak koniczyny czy lucerna. Po oprysku
należy uszkodzić starą darń tak, aby nie zagłuszała nowej wsiewki np. ciężką broną, opcjonalnie
talerzówka lub płytką glebogryzarką. Stare trawy
można przytłumić również dlifosatem w dawce
0,5-0,7 l/ha. Dawka ta nie zabije lecz wstrzyma wegetację roślin, dzięki czemu nowa wsiewka będzie
miała miejsce i czas na spokojne skiełkowanie oraz
początkowy rozwój. Po wysiewie konieczny jest
wał. Po kilku tygodniach od siewu stanowisko się
wyrównuje stare trawy odbijają, zaś nowe zasiewy
bujnie zakrywają wolne miejsca. Stanowisko jest
wolne od chwastów po 6-8 tygodniach od zasiewu i gotowe do koszenia.
Białko ze świeżych traw często przekracza
17-18%, zaś plony zapewnią nam bank paszowy. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze
szczegółami ofert na mieszanki poplonowe i podsiewowe u swoich lokalnych przedstawicieli.
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OFERTA NASION NA POPLONY
HIT!
MIESZANKA PODLASKA
• zapewnia wysoki plon wysoko jakościowej paszy
• mieszanka sprawdza się na różnych glebach
i w różnych sposobach użytkowania (użytkowanie
kośne, pastwiskowe oraz na nawóz zielony)
• wysoki plon zielonej i suchej masy jest bogaty
w białko i energię
• pozostawia znakomite stanowisko dzięki pozostawionej
dużej ilości masy korzeniowej bogatej w azot
• chroni glebę przed erozją
HIT!
MIESZANKA WARMIŃSKA
• mieszanka o wszechstronnym zastosowaniu, idealna
jako przedplon (nawóz zielony do przeorania)
• zastosowany skład umożliwia wysiew nawet na słabych
stanowiskach gleb klasy V-VI
• udział gorczycy, gryki, facelii oraz rzodkwi oleistej
zapewnia doskonałą penetrację profilu glebowego
• obecność roślin mątwikobójczych, fitosanitarnych
znacznie poprawia stan zdrowotny gleby
• zalecana norma wysiewu 25-30 kg/ha
FACELIA
• roślina jednoroczna
• uprawiana na paszę lub zielony nawóz
• ma małe wymagania glebowe w związku z dobrze
rozwiniętym systemem korzeniowym
• wytrzymała na okresowe susze oraz jesienne przymrozki
• w siewie czystym norma wysiewu to ok. 10-12 kg/ha,
natomiast w mieszankach ze strączkowymi 2-3 kg/ha
• dzięki szybkiemu tempu wzrostu, facelia zagłusza
wschodzące chwasty i zapobiega przed stratami wilgoci
GORCZYCA BIAŁA
• uprawiania w poplonie ścierniskowym na paszę lub
zielony nawóz (15-20 kg/ha)
• bardzo szybkie tempo wzrostu po wysiewie
• odmiana (Bamberka) ma mniejsze wymagania glebowe
• posiada potwierdzone właściwości mątwikobójcze
• wysiewana po zbożach pełni funkcję fitosanitarne
zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia wielu
niebezpiecznych chorób i szkodników

GRYKA
• ma działanie fitosanitarne na glebę, ponieważ
skutecznie zwalcza nicienie
• ma wysoką zdolność przyswajania azotu
i fosforu z gleby
• mało wrażliwa na warunki glebowe
• norma wysiewu 50-60 kg/ha

www.sowul.pl
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Zalety kontraktacji traw nasiennych
– Kamil Banach, Specjalista ds. Spraw Kontraktacji Sowul & Sowul
– Andrzej Kłodowski, Doradca agrotechniczny Sowul & Sowul
Polska ma duże tradycje w uprawie traw nasiennych. W latach 70-tych i 80-tych byliśmy drugim
co do wielkości producentem i eksporterem traw
w Europie. W tym okresie obszar przeznaczony pod
produkcję traw wynosił w szczytowym momencie
blisko 65 tys. ha. Zmiany polityczno-gospodarcze
sprawiły, że z eksportera staliśmy się importerem,
z własną produkcją na poziomie 6 tys. ha.
Od kilku lat notujemy jednak permanentny wzrost
obszarów traw nasiennych. Ponownie możemy
konkurować z największymi producentami w Europie i na świecie takimi jak Dania, Nowa Zelandia.
Trend wzrostowy zawdzięczamy zauważalnej
przez wielu z nas dochodowej alternatywie dla produkcji zbóż, rzepaku lub kukurydzy. W czasach, gdy
koronawirus obnażył słabość polskiej gospodarki,
a co za tym idzie słaby złoty i niskie ceny zbóż,
wielu z nas zastanawia się jak polepszyć dochody
swojego gospodarstwa. Kontraktacja traw nasiennych jest jednym ze sposobów, aby sprawić by
w naszych kieszeniach zostało więcej pieniędzy.
Najlepsi producenci traw osiągają plony nawet
2 tony z hektara, przy średniej na poziomie
1,2 tony, co przy cenach 3,00-5,00 zł/kg (dla życic),
a nawet 7,00-8,00 zł (kostrzewy i kupkówki), daje
nam 5-8 tys. przychodu z hektara. Kolejną zaletą
kontraktacji traw są niskie nakłady na produkcję
co przekłada się na duży zysk. Mała ilość zabiegów (3-4 wyjazdy), dzięki temu możemy obsiewać
pola położone daleko od gospodarstwa. Trawy, a
dokładniej ich korzenie jako jedyne rośliny budują
w glebie próchnicę, która jest jak gąbka (1%
próchnicy = 15 tys. litów zmagazynowanej wody
na 1 ha), dlatego jeżeli nie masz zwierząt lub obornika od sąsiada, to jak dostarczysz materii organicznej na swój warsztat pracy?
Trawy są również roślinami wieloletnimi, co
pozwala nam uprawiać je przez 2-3, a nawet
4 lata na jednym stanowisku, dzięki czemu są w
stanie bardzo głęboko zapuścić korzenie (kupkówka 1,5 m; kostrzewa trzcinowa 2-3 m.), a to
z kolei argument w ostatnich latach do walki
z okresowymi brakami wody. Kolejnym argumentem jest rozłożenie prac polowych ponieważ żniwa trawiaste zaczynają się miesiąc
prędzej, niż zboża (kupkówka to najszybciej
zbierana trawa 2016-2019r., 15-23 czerwiec).
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Nasi dostawcy, którymi są również producenci
mleka wypraktykowali zbieranie pierwszego pokosu z wiosny na zielonkę, zbieranie kolejnego
na nasiona lub też odwrotnie kiedy to plantacja po zbiorze nasion jest wykorzystywana jako
paśnik lub użytek kośny (dodatkowy przychód).
Dysponujemy w Polsce odpowiednimi, sprzyjającymi warunkami glebowymi do produkcji traw.
Możemy je z powodzeniem uprawiać na glebach
od klasy I-Va. Zakładanie plantacji nasiennych odbywa się wiosną jako wsiewka w roślinę ochronną (zboża jare, groch, facelia) lub późnym latem
w czystym siewie. Do produkcji traw wymagany
sprzęt niczym nie rożni się od tego do produkcji
zbóż. W nadchodzących latach zmagać będziemy
się z brakiem desykantów, ale tu przychodzą nam
z pomocą dostawcy maszyn rolniczych, którzy
wprowadzają na polski rynek coraz więcej pokosówek.
Korzyści płynące z kontraktacji traw w firmie
Sowul & Sowul to:
• znajomość ceny gwarantowanej w momencie podpisania umowy na rok przed terminem
zbioru
• pewność zbytu i możliwość otrzymania zaliczki
nawet przed dostarczeniem towaru
• odbiór bezpośrednio z gospodarstwa
• transparentna umowa kontraktacyjna jasno
określająca obowiązki i korzyści każdej ze stron.
• dostęp do wykwalifikowanych fachowców
z firmy Sowul & Sowul dysponujących wiedzą
i doświadczeniem
• opieka akredytowanych kwalifikatorów nad
plantacją przez cały rok lub dłużej w zależności
od charakterystyki odmianowej roślin
Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych
do wstąpienia w szeregi elity rolników, bo za
takich na całym świecie uchodzą producenci
traw nasiennych.
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NASZE REALIZACJE

fot. Plantacja nasienna życicy trwałej Baronka

fot. Żniwa trawiaste – kostrzewa trzcinowa Rahela

fot. Żniwa trawiaste – kostrzewa trzcinowa Rahela

fot. Plantacja nasienna życica trwała Brawa (II pokos)

fot. . Mieszanka kośna Luśka w województwie podlaskim

fot. Siew wiosenny mieszanki kośnej Luśka
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fot. Pokos IV mieszanki poplonowej Podlaskiej

fot. Mieszanka poplonowa Warmińska

fot. Żniwa trawiaste – życica trwała Brawa

fot. Mieszanka kośna Bizon

fot. Plantacja nasienna kupkówka pospolita Berta

fot. Mieszanka Smakovita z lucerną Sowul

www.sowul.pl
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ABC zakładania i renowacji użytków
zielonych na glebach torfowych
– Karol Żywalewski, Doradca agrotechniczny Sowul & Sowul

fot. Karol Żywalewski, Doradca Agrotechniczny

W ostatnich trudnych, latach każdy kilogram
paszy jest na wagę złota. Coraz trudniej jest uzyskać zadowalające plony szczególnie na glebach
słabszych, mineralnych z tendencją do przesychania. Taka aura sprzyja jednak gospodarowaniu na
użytkach torfowych. Te stanowiska, często niedostępne w latach mokrych dziś stają się świetną
bazą paszową z olbrzymim, często niewykorzystanym potencjałem. Najczęściej brakuje na tych
łąkach kilku elementarnych działań aby mogły
zacząć zapewniać wysokie i bardzo wartościowe
plony. Jak prowadzić gospodarkę na łąkach torfowych? Jak odnawiać użytki na torfach oraz jakie czynniki są kluczowe do osiągania wysokich
i przede wszystkim wartościowych plonów?
Na łąkach torfowych kluczowym i pierwszym
aspektem są odpowiednie stosunki powietrzno- wodne. Należy dołożyć wszelkich starań, aby
mieć możliwość ich regulacji. Musimy pamiętać,

fot. Użytek po oprysku herbicydowym z pozostawionym pasem
kontrolnym
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że właściwa melioracja to nie tylko osuszanie łąk w
momentach, kiedy mamy nadmiar wody, ale także
możliwość ich nawodnienia w okresach suszy.
Roślinność na łąkach torfowych jest bardzo
bogata. Szczególnie na tych uprawianych ekstensywnie. Niestety bardzo często jest tak, że zdecydowana większość gatunków na nich występujących jest niepożądana, gdyż są to chwasty często
nawet trujące dla zwierząt. To właśnie chwasty
odpowiadają za największy spadek plonu oraz
skrajnie niską wartość paszową zielonek z tych
łąk. Druga grupa roślin to trawy pożądane, wartościowe, odporne, które pamiętają czasy naszych
rodziców oraz dziadków. O ile tej pierwszej grupy
powinniśmy się pozbyć za wszelką cenę o tyle o
zachowanie roślin z tej drugiej należy zabiegać jak
to tylko możliwe. Jeżeli zamierzamy podsiać lub
przesiać naszą łąkę powinniśmy zacząć od wnikliwego sprawdzenia co znajduje się w jej runi.
Rozpatrzmy to w trzech kierunkach:
1. W sytuacji, kiedy okaże się, że łąka jest zachwaszona w niewielkim stopniu, nie będącym
większością runi, a obok chwastów znajdziemy
wiele gatunków trwałych, wieloletnich (wyczyniec, kostrzewa, tymotka) możemy wykonać
oprysk na chwasty dwuliścienne jednym z popularnych herbicydów, a następnie przeprowadzić
podsiew traw mieszanką złożoną głównie z życic
(trwałe, wielokwiatowe, mieszańcowe – mieszanka Smakovita Podsiew, Turbo lub mieszanka
kośna Rokita) oraz dodać ok 10-15% koniczyny
szwedzkiej lub czerwonej. Technika siewu w takim
przypadku powinna opierać się na siewie siewnikiem talerzowym, aby nasiona osadzić w gruncie
pod grubą warstwą „filcu”.
2. Inny przypadek to taki, kiedy gatunki przydatne użytkowo są zdominowane przez chwasty,
ale wciąż jest ich na tyle dużo, że warto zawalczyć
o ich pozostawienie w łanie. W takiej sytuacji również możemy zastosować środek chwastobójczy
(np. w terminie późnoletnim przed wiosennym
dosiewem), który ograniczy nam znacznie chwasty, a następnie z wykorzystaniem brony wirnikowej, w terminie wiosennym (zależnie od roku
przełom marca/kwietnia oraz od warunków wodnych) przeprowadzić dosiew mieszanki wieloletniej dedykowanej na gleby torfowe (mieszanka
KATALOG NASIENNY

fot. Niszczenie UZ przy pomocy brony wirnikowej, bez Glifosatu

łąkowa Anula Premium). Taki zabieg zapewni
nam zachowanie „wiecznych” gatunków traw, które od dekad rosną na danej łące, a dodatkowo dołożymy do nich gatunki szlachetne (życice, tymotki, kostrzewy) oraz motylki (koniczyna szwedzka
i czerwona), których większość torfów nie pamięta, mimo że radzą sobie na nich naprawdę dobrze.
3. Ostatni sposób rekultywacji torfu dedykowany jest dla tych łąk, na których nie znajdujemy roślin przydatnych albo ich udział jest marginalny. Tu stosujemy oprysk środkiem totalnym,
aby oczyścić użytek i zasiać na nim mieszankę
z pełną paletą traw dedykowanych na to stanowisko (mieszanka łąkowa Anula Premium). Trawy występujące w tej mieszance to życice trwałe (funkcja plonotwórcza, wysoka energetyczność roślin,
lubią dobrze uwilgotnione stanowiska), tymotka
łąkowa (trawa bardzo słodka, chętnie pobierana
przez zwierzęta), mietlica biaława i wiechlina łąkowa (ich zadaniem jest powtórne zadarnienie torfu), kostrzewy (zadarniają oraz wysoko plonują),
wspomniany wyczyniec łąkowy (jego środowisko
naturalne to torfy, znosi zalewanie) oraz koniczyny Szwedzka (biało-różowa) i czerwona (Szwedz-

fot. Wałowanie
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fot. Mieszanka łąkowa Anula

ka jako jedyny motylek znosi stanowiska mokre,
zimne).
O ile technologia siewu w pierwszym wariancie jest dość prosta o tyle chciałbym zatrzymać się
przy dwóch pozostałych przypadkach. Wywołana
przeze mnie brona wirnikowa nie jest tu przypadkowym narzędziem. Organiczna struktura torfu
opiera się na trwałych powiązaniach systemów
korzeniowych w jego wierzchniej warstwie. Ich
przerwanie zawsze powoduje rozluźnienie struktury, przez co zwykle, po uprawie na przykład
płużnej mamy kłopot z poruszaniem się po takich
łąkach ciężkim sprzętem. Pług możemy zastąpić broną talerzową, ale szczególnie w przypadku łąk odnawianych bez użycia Glifsatu trudno
uzyskać dobry efekt rozdrobnienia i wyrównania
powierzchni. Dlatego brona wirnikowa doskonale
nadaje się zarówno do uszkodzenia starej darni jak
również pełnej uprawy.
Maszyna ta pracuje na głębokości ok. 10-15 cm
przez co nie przerywa związanej struktury między
15, a 30 cm. Doskonale rozdrabnia zwartą darń.
Jest to kluczowe przy odnawianiu tych łąk, gdzie
chcemy pozostawić część starych traw. Rozdrob-

fot. Rozdrobnione kępy po uprzednim uwałowaniu na nowo
wrastają w grunt i plonują obok nowych zasiewów traw
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nione kępy po uprzednim uwałowaniu na nowo
wrastają w grunt i obok nowych gatunków wciąż
wiernie plonują. Kluczowym aspektem jest także
znacznie mniejsze przesuszenie gruntu niż ma to
miejsce w przypadku pługa. Następnym krokiem
jest wałowanie. Nie siew- wałowanie. Dlaczego?
Siew w rozluźnioną strukturę może spowodować,
że nasiona zostaną wysiane zbyt głęboko co przełoży się na nierówne lub wręcz niezadowalające
wschody. Siew po wale gwarantuje pozostawienie nasion na głębokości 1-2 cm. Sam siew możemy wykonać dowolnym sprzętem, od siewników
typowo do traw po siewniki zbożowe. Ważne, aby
trawę posiać na wspomnianą głębokość i delikatnie wymieszać. Całość prac powinien zakończyć powtórny przejazd wału (oczywiście łąkowy
ciężki), który skutecznie zagęści nam grunt i zagwarantuje odpowiedni podsiąk dla kiełkujących
roślin.

Czy wiesz że...
"Wczesna wiosna to optymalny termin do rozważenia zabiegów renowacji użytków zielonych. Niestety ciągle, w szczególności w małych gospodarstwach, praktykowanych jest kilka złych zasad:
„NA OKO” – dotycząca ustalania startowych
dawek nawożenia,
„TO CO ZOSTAŁO” – przy wyborze środków
chemicznych do zwalczania chwastów
dwuliściennych,
„BYLE TANIEJ” – odnosząca się do wyboru
mieszanki na podsiew.
Aby uzyskać jak najwyższy ostateczny wynik
ekonomiczny oczywiście trzeba liczyć koszty, ale
nie wolno oszczędzać na analizach glebowych
(kilkanaście złotych za próbkę); dobieraniu
środków chemicznych do faktycznych chwastów
występujących w runi łąki lub pastwiska; wybieraniu
mieszanek do podsiewu po konsultacji ze Specjalistą”.
– Patryk Pawlak,
Dyrektor Handlowy Sowul & Sowul
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MIESZANKI DLA KONI
Składy opracowano przy udziale dr hab. inż. Adama Radkowskiego prof. UR, Katedra Agroekologii
i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Mieszanka pastwiskowa (pastwiskowo-kośna) Karino
Wieloletnia mieszanka pastwiskowa przeznaczona na
stanowiska żyzne o uregulowanych stosunkach wodnych. Udaje się zarówno na glebach mineralnych
i organicznych. Bujnie odrasta zarówno po spasieniu,
jak również po skoszeniu. Odporna na udeptywanie
co czyni ją bardzo przydatną do zakładania trwałych
pastwisk dla bydła opasowego i koni.
Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-V klasy

• kostrzewa czerwona
• wiechlina łąkowa
• życica trwała 2n
• tymotka łąkowa
• życica trwała 4n
• życica wielokwiatowa
• życica mieszańcowa
• mietlica biaława

20%
20%
18%
15%
10%
10%
5%
2%

• kostrzewa łąkowa
• życica trwała 2n
• życica trwała 4n
• tymotka łąkowa
• wiechlina łąkowa
• koniczyna łąkowa
• kostrzewa trzcinowa
• mietlica biaława

35%
20%
10%
10%
10%
8%
5%
2%

• życica trwała (typ gazonowy)
• kostrzewa łąkowa
• życica trwała 4n
• życica trwała 2n
• kostrzewa trzcinowa
• tymotka łąkowa
• wiechlina łąkowa
• koniczyna biała
• mietlica biaława

20%
18%
15%
10%
10%
10%
10%
5%
2%

Mieszanka kośna Karino Premium
Mieszanka wieloletnia stworzona w oparciu o wiedzę,
że dużą rolę w pobieraniu paszy przez konie odgrywa jej
smakowitość i zapach. Przeznaczona do wysiewu na stanowiskach wilgotnych i optymalnie wilgotnych. Skład gatunkowy gwarantuje uzyskanie pasz objętościowych o dużym
udziale włókna surowego oraz białka, przy jednocześnie
stosunkowo niewielkim udziale fruktanów odpowiedzialnych za ochwat u koni. Odmiany użyte w mieszance zapewniają dobre tempo odrostu po skoszeniu.
Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IV klasy

Mieszanka pastwiskowa Traken
Mieszanka przeznaczona na intensywnie użytkowane
pastwiska. Dzięki zastosowaniu w składzie odmian gazonowych o bardzo dobrych właściwościach krzewienia, polecana jest również do siewu na padokach. Do przygotowania mieszanki zastosowano najlepsze dostępne odmiany
pastwiskowe, które cechuje podwyższona odporność na
niskie przygryzanie (często poniżej węzła krzewienia).
Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-V klasy

fot. Autor Aleksandra Galanek

www.sowul.pl
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OFERTA HANDLOWA 2021 ROK
– MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ JARYCH
MIESZANKA ZBÓŻ JARYCH
•
•
•
•
•

PSZENICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OWIES
•
•
•
•
•

JĘCZMIEŃ
•
•
•
•

ŻYTO JARE

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

www.sowul.pl

(34% pszenica jara + 33% jęczmień jary + 33% owies zwyczajny)
zapewnia wysoki i stabilny plon ziarna
idealne rozwiązanie na gleby mozaikowate
odmiany o jednakowym terminie dojrzewania
bardzo dobra zdrowotność
zalecana norma wysiewu 170-200 kg/ha

HIT !

Niezawodne plonowanie!
TYBALT (kat. A)
najwyżej plonująca jakościowa pszenica jara w Polsce i Europie
odmiana wyróżnia się również wyjątkową plastycznością w przystosowaniu
do zróżnicowanych warunków uprawy i poziomów technologicznych
odznacza się doskonałą odpornością na najczęściej występujące choroby liścia
norma wysiewu 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2 (180-200 kg/ha)
Na gleby słabe i nie tylko!
Arabella
pszenica o bardzo dobrych parametrach jakościowych (grupa A/E)
toleruje lekkie zakwaszenie przez co jest przydatna do uprawy na glebach słabszych
ma najwyższą odporność na osypywanie ziarna
odmiana przewódka – przydatna do siewów późnojesiennych
zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu to 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2
(180-200 kg/ha)
Najplenniejsza odmiana w kraju
BINGO
najplenniejsza odmiana w kraju
najwyższa masa 1000 ziaren wśród wszystkich zarejestrowanych odmian
najniższy udział łuski wśród wszystkich odmian oplewionych (22,9 %)
wysoka zawartość tłuszczu i białka
norma wysiewu 400-420 kiełkujących ziaren na 1 m2 (170-200 kg/ha)
Plon Twoich marzeń!
ELLA
średniowysoka odmiana paszowa, szczególnie polecana jako komponent
do pasz dla trzody i drobiu
bardzo dobra odporność na choroby
odmiana uniwersalna, zalecana na gleby dobre z możliwością uprawy na słabszych
stanowiskach (posiada podwyższoną odporność na zakwaszenie gleby)
norma wysiewu 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (150-180 kg/ha)
Plon na okrągło!
RADEK
jedna z najlepiej plonujących odmian w Polsce
dobra odporność na choroby grzybowe
podwyższona tolerancja na zakwaszenia gleby
średni termin kłoszenia
wysoka zawartość białka
zalecana norma siewu odmiany to ok. 300 ziaren kiełkujących na 1 m2, co daje 140-150 kg/ha

Niezawodny na słabych glebach
BOJKO
odmiana populacyjna przydatna do upraw ekologicznych, dzięki kompleksowej odporności
na choroby grzybowe
wysokość łanu: 128-153 cm
nie poraża się sporyszem
wysoce odporna na mączniaka, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę, septoriozę liści i plew
odmianę cechuje wysoka (12,7-14,8% s.m.) zawartość białka w ziarnie
norma wysiewu: siew wiosenny 140-160 kg/ha, siew jesienny 120-150 kg/ha
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OFERTA HANDLOWA 2021 ROK
– MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ OZIMYCH
PSZENICA OZIMA
FOXX
Bezpieczeństwo zasiewów + wysoki plon jakościowego ziarna
• najnowsza odmiana jakościowej (grupa A) pszenicy ościstej, która została zarejestrowana w
Niemczech (w trakcie 3-letniego procesu rejestracyjnego plonowała na poziomie intensywnym 9,83 t/
ha suchego ziarna)
• Foxx posiada bardzo wysoką zdrowotność (jedne z najwyższych ocen w skali odporności na
mączniaka, septoriozę liści, DTR, rdzę żółta i brunatną oraz fuzariozę kłosów)
• rośliny średnio wysokie o bardzo wysokiej odporności na wyleganie
• ziarno cechuje się wysokim MTZ oraz znakomity parametrami jakościowymi
(zawartość białka, opadanie)
• dobra zimotrwałość (4 w skali 9 stopniowej)
• zalecana norma wysiewu w optymalnym terminie siewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących
na 1 m² (ca. 160-180 kg/ha)
BATAJA
Wysoki plon i rewelacyjna jakość, nawet na słabszych stanowiskach
uniwersalna w uprawie, na gleby dobre i słabsze
doskonale sprawdza się na glebach klasy IIIa do IVb
Bataja posiada doskonałe parametry jakościowe ziarna, grupa A
odmiana idealna do późnych siewów po kukurydzy
pszenica Bataja posiada bardzo dobrą zimotrwałość (4,5 w skali 9 stopniowej).
jest odmianą o średniej długości słomy , dobrej odporności na wyleganie oraz charakteryzuje
się grubym ziarnem (MTZ 45-50 g)
• zalecana norma wysiewu w optymalnym terminie siewu wynosi 300-350 ziaren kiełkujących
na 1 m² (ca. 160-180 kg/ha)
•
•
•
•
•
•

Moc plonu, jakości i zdrowotności
TYTANIKA
odmiana zalecana przez COBOR-u do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim
tytanika posiada bardzo dobre parametry jakościowe ziarna, na pograniczu grupy A/B
cechuje ją szczególnie wysoka liczba opadania (na poziomie grupy E) oraz wysoka zawartość glutenu
jest to pszenica o bardzo dobrej zimotrwałości, oceniona na 5,0
tytanika posiada bardzo dobrą odporność na zakwaszenie gleby, co daje możliwość jej uprawy
na glebach średniej jakości i słabszych
• odmiana tolerancyjna na opóźnione siewy np. po kukurydzy
• zalecana norma wysiewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m² (ca. 160-180 kg/ha)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

EUFORIA
Pewny, idealny plon!
doskonałe plonowanie, ziarno ciężkie, dobrze wyrównane
klasa jakości A/E
odmiana tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu
średni termin kłoszenia i dojrzewania bardzo dobra odporność na choroby grzybowe i wyleganie
zalecana obsada w terminie optymalnym: 225-375 r/m2
bardzo dobra zimotrwałość: 5,5-6 w skali do 9

PSZENŻYTO
VivaldI
VIVALDI Najlepsza kompozycja korzyści!
• plon ziarna 90,3dt/ha COBORU PDO 2020 poziom A2, rekordowe plonowanie w Niemczech
niezależnie od warunków pogodowych w ostatnich 3 latach badań rejestrowych
• piękne grube ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, gęstości i zawartości białka
• wybitna zdrowotność w tym najlepsza odporność na rdzę brunatną oraz wiodąca na fuzariozę kłosów
wśród wszystkich odmian pszenżyta dostępnych na rynkach Europy
• pszenżyto w typie pszenicznym o średniej wysokości słomy i bardzo dobrej odporności na wyleganie
• jedna z najlepszych odporności na porastanie ziarna w kłosie
• bardzo dobra zimotrwałość potwierdzona wynikami COBORU
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BELCANTO
Kumulacja korzyści!
• Belcanto pszenżyto ozime o średniej długości słomy, charakteryzujące się rekordowo wysokim
poziomem plonowania na terenie Polski oraz Niemiec.
• Belcanto posiada bardzo dobrą zimotrwałość, ocenioną na 5,5 w skali 9 stopniowej
• charakteryzuje się pięknym, grubym ziarnem (MTZ ok. 45 g) o bardzo dobrym wyrównaniu,
gęstości i wysokiej zawartość białka – ok. 11%.
• odmiana o średniej wczesności i bardzo dobrej odporności na choroby. Posiada rekordowo
wysoką odporność na rynchosporiozę, rdzę żółtą i brunatną, pleśń śniegową oraz fuzariozę kłosa.
• pszenżyto Belcanto cechuje bardzo dobra zdolności krzewienia
• norma wysiewu w optymalnych warunkach siewu, to 300-340 kiełkujących ziaren na m2, tj. ca. 140-160 kg/ha
•
•
•
•
•
•
•

MELOMAN
lider plonowania w 2020 roku!
bardzo dobra mrozoodporność (5,5)
niskie wymagania glebowe i bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby
wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie (6)!
wysoka odporność na choroby grzybowe.
ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane
norma wysiewu 300-320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (170-190 kg/ha)

•
•
•
•
•
•
•

PROBUS
Lider wśród odmian krótkosłomych
wysoki i bezpieczny plon nawet w latach o bardzo mroźnej zimie
rewelacyjna mrozoodporność (6,0) – według COBORU
odmiana krótkosłoma o niewielkich wymaganiach glebowych
wysoka odporność na wyleganie
wysoka odporność na choroby grzybowe
ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane
norma wysiewu 300-350 ziaren kiełkujących na 1 m2 (150-180 kg/ha)

Plon jak z nut!

fot. Pszenica – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrocikowie
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PLONVIT
ZBOŻA
•
•
•

Poprawa parametrów
jakościowych i wielkości plonu
Poprawa kondycji
i zdrowotności roślin
Zwiększenie odporności
na niesprzyjające warunki
uprawy

TYTANIT
•
•

OPTYSIL
•
•
•

•

Zwiększenie odporności roślin
na niekorzystne warunki
uprawy
Mniejsza podatność roślin
na uszkodzenia
Zwiększenie ilości i poprawa
jakości plonu

•

Zwiększenie plonowania roślin
Poprawa parametrów
jakościowych plonu
Poprawa zaopatrzenia roślin
w składniki pokarmowe i wodę
Poprawa zdrowotności roślin
i ich tolerancji na niesprzyjające
warunki uprawowe

PRIMUS B+
•
•

DONASIENNY

•

INTERMAG sp. z o.o.
Al. 1000-lecia 15G, 32-300 OLKUSZ | www.intermag.pl
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Dostarcza kiełkującym nasionom
niezbędne składniki pokarmowe
Przyspiesza i stymuluje wschody
i początkowy rozwój roślin
Zwiększa odporność na złe
warunki wilgotnościowe gleby

DLA NAJWYŻSZYCH

PLONÓW
KATALOG NASIENNY

ROŚLINY BOBOWATE GRUBONASIENNE (STRĄCZKOWE)
Od kilku lat rośnie zainteresowanie nasionami roślin bobowatych grubonasiennych (dawniej
strączkowe). Dopłaty bezpośrednie zachęcają rolników do ich uprawy. Firma Sowul & Sowul wprowadziła do swojej oferty gatunki i odmiany, które z powodzeniem dają sobie radę w trudnych
warunkach Polski północno-wschodniej:

ŁUBIN WĄSKOLISTNY

Wysoki i stabilny plon
TANGO
• odmiana o wysokiej odporności na fusarium, antraknozę i szarą plamistość liści
• ze względu na wysoką zawartość białka, może być z powodzeniem stosowana w skarmianiu zwierząt,
w mieszankach paszowych i koncentratach razem z łubinem żółtym i grochem, wartość żywieniowa
(29,6% białka)
• charakteryzuje się najmniejszym spadkiem plonu w warunkach suszy
• wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu
• odmiana o białych kwiatach i nasionach
• zalecana do uprawy na terenie całego kraju, a w szczególności w 8 województwach: lubuskie, łódzkie,
małopolskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
Na wczesny zbiór i poplon
BORUTA
• odmiana pastewna, nasienna, średniowczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu
• strąk całkowicie niepękający, rośliny rozgałęziające się, kwiat koloru kremowego
• nasiona białe, przeciętnej wielkości, o znacznie podwyższonej zawartości białka
(często powyżej 35,5%) i bardzo niskiej zawartości alkaloidów
• nadaje się szczególnie do wysiewu w mieszankach z pszenżytem
• tolerancyjna na choroby fuzaryjne
• wymagana obsada 90-100 roślin/m2 co najczęściej daje normę wysiewu 140-155 kg/ha

REGENT
Wczesne i równomierne dojrzewanie
• odmiana pastewna, najsłodsza ze wszystkich odmian
• rozgałęziające się pędy o zredukowanej długości gwarantują wyższe plony
niż odmian nierozgałęziających się, a jednocześnie zapewniają równomierne dojrzewanie,
• odmiana bardzo wczesna i niewrażliwa na opóźnienie siewu
• zalecana do uprawy w całym kraju włącznie z pasem przymorskim i północną częścią Warmii i Mazur
• rośliny o przeciętnej wysokości, bardzo sztywne, strąk odporny na pękanie
• nasiona średniej wielkości, koloru szarego, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów
• wymagana obsada 110 roślin/m2 – 140-160 kg/ha

GROCH SIEWNY

Najsztywniejszy ze wszystkich grochów
MECENAS
odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, średniowysoka, wczesna, wysoko plonująca
wyróżnia się bardzo dużą sztywnością łodygi co powoduje, że jest najmniej wylegającą odmianą grochu
należy do czołowych odmian pod względem równomierności dojrzewania
mało wrażliwa na choroby, w tym szczególnie na mączniaka rzekomego
zaletą odmiany jest niższa od przeciętnej masa tysiąca nasion co znacznie zmniejsza koszty wysiewu
jako jedna z nielicznych charakteryzuje się obniżoną zawartością włókna w nasionach
(najniższa ze wszystkich odmian)
• nasiona żółte bez znaczka, o nieco wyższej od przeciętnej zawartości białka, przydatne na cele jadalne
i paszowe
• wymagana obsada 105 roślin/m2 – 240-250 kg/ha
•
•
•
•
•
•

MILWA
Doskonały do mieszanek zbożowych
• bardzo plenna odmiana pastewna (grochopeluszka), wąskolistna
• rośliny o wysokości 75-80 cm, o bardzo sztywnej łodydze, praktycznie niewylegające, pod tym względem dystansuje pozostałe odmiany grochu pastewnego
• odmiana wcześnie i bardzo równomiernie dojrzewająca do uprawy w całym kraju
• mało wrażliwa na mączniaka rzekomego i bardzo tolerancyjna na szarą pleśń
• kwiat różowy, nasiona jasno-brązowe, MTZ około 250 g, zawartość białka ok. 22,5%
• wymagana obsada 110 roślin/m2

www.sowul.pl
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KU PRZESTRODZE! MIESZANKI NASIENNE ZAKUPIONE
Z NIEZNANEGO ŹRÓDŁA – Izabela Bańkowska, Kierownik Laborotarium
Zakładowego Sowul & Sowul
Za mieszankę materiału siewnego uznaje się
mieszankę sporządzoną z dopuszczonego do obrotu materiału siewnego, o składzie procentowym
określonym przez prowadzącego obrót.
Wyróżniamy mieszanki nasienne:
• gatunkowe (sporządzone z różnych gatunków
roślin uprawnych),
• odmianowe (sporządzone z różnych odmian
jednego gatunku).
Oznacza to, że mieszanka powinna składać się
z zakwalifikowanych laboratoryjnie składników,
posiadających świadectwo oceny. Opakowanie
winno być zabezpieczone etykietą urzędową lub
producenta, zawierającą niezbędne informacje
i deklarowany skład procentowy. Niestety w obrocie
coraz częściej pojawiają się mieszanki nieznanego
pochodzenia, które co prawda kuszą atrakcyjną
ceną, ale ich skład gatunkowy, zdolność kiełkowania poszczególnych składników oraz zawartość
chwastów i zanieczyszczeń pozostawiają sporo do
życzenia.
W naszym akredytowanym laboratorium zakładowym przebadaliśmy mieszankę bez certyfikatu,
zakupioną przez Rolnika w intrenecie. Określiliśmy
jej skład procentowy, zawartość chwastów, zanie-

czyszczeń oraz siłę kiełkowanie poszczególnych
składników. Wyniki naszego badania okazały się zatrważające. Skład procentowy mocno odbiegał od
deklarowanego. Niektóre składniki występowały w
śladowej ilości lub nie było ich wcale. Znalazło się
również sporo nieproszonych gości w postaci chwastów zastrzeżonych i bardzo niebezpiecznych tj. kanianka, szczaw kędzierzawy i owies głuchy. Wyniki
kiełkowania także mocno odbiegały od ustalonych
norm. Niektóre gatunki kiełkowały na poziomie
kilkunastu lub kilku procent, co przy wymaganej
normie 80% jest znacznym uchybieniem.
Reasumując mieszanki zakupione od nieznanych producentów, nie posiadające dokumentacji
potwierdzającej jakość towaru, nie trzymają deklarowanego składu procentowego. Zawierają duże
ilości groźnych chwastów, są bardzo mocno zanieczyszczone, a poszczególne gatunki
kiełkują bardzo słabo. Szczegółowa
analiza badanej mieszanki znajduje się
na naszym kanale YouToube: www.youtube.com/watch?v=Mxvuia4VCBY
Gorąco polecamy do zapoznania się z nią. Może
uchroni ona Państwa przed popełnieniem poważnego błędu agrotechnicznego i finansowego.

fot. Kanianka

fot. Kiełkowanie kupkówki

fot. Zanieczyszczenia organiczne

fot. Chwasty
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FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE
W 2020 roku odbyła się kolejna edycja konkursu skierowanego do podopiecznych domów dziecka
na terenie całej Polski, zatytułowanym; „JAK WSPIERAMY ODPORNOŚĆ NASZEGO ORGANIZMU
W DOBIE KORONAWIRUSA 2020". Jest to już VI edycja w ramach akcji „Firma odpowiedzialna społecznie”, a co roku konkurs cieszy się duży zainteresowaniem.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i dziękujemy za udział.
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

Kategoria wiekowa 13-18 lat
• I miejsce – Piotr Wójcicki 15 lat, Podopieczny Domu Dziecka „Keja” Biskupiec
Wyróżnienia dla:
• Weroniki Wejdman 14 lat, Podopiecznej Rodzinnego Domu Dziecka Fundacji
im. Jacka i Piotra Michalskich w Krakowie
• Basi Rosłoń16 lat, Podopiecznej Domu Dziecka w Białowieży
• Pauliny Kaliszewskiej 16 lat, Podopiecznej Domu Dziecka „Keja” w Biskupcu
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Kategoria wiekowa 6-12 lat
• I miejsce – Patryk Wejdman 12lat, Podopieczny Rodzinnego Domu Dziecka Fundacji
im. Jacka i Piotra Michalskich
Wyróżnienia dla:
• Zuzanny Skwarek 8 lat, Podopiecznej Ośrodka WsparciaDziecka i Rodziny "Koło"
• Nilufar Pałasz 11 lat, Podopiecznej Domu Dziecka w Płońsku
• Dawida Sliwa 9 lat, Podopiecznego Rodzinnego Domu Dziecka Fundacji
im. Jacka i Piotra Michalskich

www.sowul.pl
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OdpowiedzialnI społecznIE
inwestycją w słońce
Sowul & Sowul dołączył do grona producentów prądu. Instalacja fotowoltaiczana w którą biskupiecka firma zainwestowała 5 lat temu, sprawdziła się do tego stopnia, że niedługo pojawią
się kolejne. Inwestycję po raz kolejny będzie realizować firma Sun Invest z Olsztyna.
Ktoś kiedyś powiedział: im szybciej zamontujesz instalację fotowoltaiczną, tym szybciej zaczniesz
oszczędzać. W 2015 roku przekonała się o tym firma Sowul & Sowul z Biskupca. Instalacja powstała na
dachu budynku administracyjnego.
Darmowa energia prosto ze słońca
Złożyło się na nią 40 modułów o mocy 250 W. Instalację pilotażową wykonała firma Sun Invest z Olsztyna, która oferuje usługi nie tylko dla klienta prywatnego, ale także dla przedsiębiorców i rolników.
Pierwotnie zakładano, że moduły PV dla Sowul&Sowul rocznie wyprodukują energię na poziomie od
8500 do 9500 kWh. Instalacja jest jednak wydajniejsza – przez 5 lat udało się wyprodukować 50 000 kWh.
Inwestor zużywa energię na własne potrzeby. – Nasze zapotrzebowanie wynosi do 100 kWh miesięcznie
– mówi Dariusz Szczepkowski z Sowul & Sowul. – W ciągu 5 lat nie było żadnych problemów z panelami.
Na tym jednak nie koniec, bo w Biskupcu będą produkowane kolejne kilowaty zielonej energii. Koszt
instalacji modułów już się zwrócił, teraz Sowul & Sowul postanowił zainwestować w ich rozbudowę.
Do tej pory nadwyżkę energii trzeba było odsprzedawać po niskich stawkach. Zmieniły się jednak
przepisy, które pozwalają firmom zbierać energię i wykorzystywać ją do własnych celów w 70%. Reszta
trafia do dostawcy prądu, który zmienia prąd stały w prąd zmienny o parametrach elektrycznych zgodnych z parametrami sieci publicznej.
Rzetelność i własne ekipy montażowe
Montaż kolejnych 40 KW zakończył się w październiku 2020 roku. Przedsiębiorstwo po raz kolejny
wybrało na Wykonawcę Sun Invest. Dlaczego? – Firmę wyróżnia, solidność, terminowość, szybki czas realizacji i podejście do montażu – zaznacza Dariusz Szczepkowski.
I dodaje: – Wszystko jest dopięte na ostatni guzik, dzięki czemu Sun Invest bije na głowę inne firmy. O nic
się nie trzeba martwić: ekipa przyjeżdża, montuje, nie przeszkadza i żadne elementy nie zalegają na terenie
firmy. Monterów wręcz nie widać. To ogromny plus.
Ta recenzja cieszy Macieja Ossowskiego, prezesa Sun Invest, który doświadczenie w branży fotowoltaicznej zdobywał przed laty na Zachodzie. To, czego się tam nauczył, przełożył na grunt swojej
firmy. Sun Invest, który jest parnerem LG – światowego giganta w dziedzinie elektroniki, oferuje usługi
od A do Z. Dodatkowo z własnym serwisem i z własnymi ekipami instalatorów.
Montujemy wyłącznie instalacje na sprawdzonych i markowych komponentach , za które bierzemy
pełną odpowiedzialność i na które dajemy wieloletnią gwarancję – mówi Maciej Ossowski. – Nasi pracownicy są zatrudnieni na umowach o pracę. Ekipy monterskie są sukcesywnie doszkalane i bardzo
stawiamy na relacje z inwestorami. Zawsze mówię swoim pracownikom, że sposób obsługi świadczy
o naszej firmie. Niech o naszym zaangażowaniu świadczy fakt, że w 2015 roku wykonaliśmy kilkanaście
instalacji. Ten rok zamkniemy z ponad 400 montażami.

W 2019 roku spółka SUN INVEST została nagrodzona w konkursie na
NAJLEPSZĄ INSTALACJĘ PRZEMYSŁOWĄ, organizowanym przez austriacką firmę Fronius
– jednego z wiodących producentów falowników na świecie.

www.sowul.pl
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BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Od nas słów parę..
Brakuje nam bardzo spotkań z rolnikami, na których w szerokim gronie mogliśmy dyskutować o bieżących potrzebach, rozwiązywać problemy i doradzać naszym klientom.
Nowe czasy wymagają nowych metod, ponieważ pandemia przyspiesza zmiany. Z ciekawością obserwuję jak hodowcy bydła i producenci mleka, zwiększyli swoją aktywność na forach i portalach internetowych,
a w szczególności na Facebooku. Ten portal pozwala nam być blisko, chociaż w rzeczywistości jesteśmy
o dziesiątki, a nawet setki kilometrów od siebie. Cały zespól firmy jest zaangażowany w prowadzenie naszego profilu Sowul & Sowul na Facebooku i bardzo cieszą nas wszystkie komentarze, zarówno te pozytywne
jaki te z uwagami.
Jako rolnik i doradca agrotechniczny w firmie Sowul & Sowul, widzę jak doskonale Facebook uzupełnia
rozmowy telefoniczne i kontakt osobisty.
Szanowni Klienci, wasze opinie pozytywnie motywują nasz zespół do pracy, za co dziękuję i proszę
o polecanie nas innym rolnikom.
– Sebastian Kozłowski, Doradca Agrotechniczny

Prowadzenie strony i oprawa graficzna
– Karol Żywalewski
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KOŁO ZIELONEJ FORTUNY

Z poradnika Koło Zielonej Fortuny
korzysta już ponad

2 130 HODOWCÓW
Dziękujemy i zapraszamy
kolejnych zainteresowanych
do skorzystania z fachowych
porad i wiedzy!

www.sowul.pl
ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

Bezpłatne zamówienia: Anna Tracz tel. 89 537 70 49, e-mail: a.tracz@sowul.pl
www.sowul.pl
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NORMY WYSIEWU
LP.

GATUNEK

1

NORMA WYSIEWU KG/HA
W PLONIE GŁÓWNYM

NA POPLON

Facelia błękitna

8-10

15-20

2

Seradela

25-30

35-40

3

Łubin żółty

130-150

150-180

4

Łubin wąskolistny

150-160

160-180

5

Bobik

250-300

280-320

6

Wyka siewna

100-130

130-150

7

Groch siewny

200-250

250-270

8

Gryka

60-70

80-100

9

Rzepik ozimy

8-10

10-20

10

Perko

4-8

10-15

11

Gorczyca siewna

8-10

10-20

12

Marchew pastewna

3-5

-

13

Rzepa ścierniskowa

3-4

10-12

14

Kapusta pastewna

1,5-6

8-10

TRAWY WYSOKIE
1

Kostrzewa trzcinowa

42,6

2

Kostrzewa łąkowa

40,0

3

Kupkówka pospolita

22,5

4

Mozga trzcinowata

21,0

5

Rajgras wyniosły

51,3

6

Stokłosa bezostna

45,6

7

Tymotka łąkowa

13,4

8

Festulolium

38,5

TRAWY ŚREDNIO WYSOKIE I NISKIE
1

Kostrzewa czerwona

31,6

2

Mietlica biaława

10,1

3

Wiechlina błotna

21,7

4

Wiechlina łąkowa

22,0

5

Życica trwała

34,8

6

Życica wielokwiatowa

37,0

7

Życica mieszańcowa

35,9

ROŚLINY MOTYLKOWATE
1

Koniczyna biała (trwała)

8-12

2

Koniczyna białoróżowa

10-14

3

Koniczyna łąkowa

12-18

4

Komonica zwyczajna

8-15

5

Lucerna siewna

20-30

www.sowul.pl
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notatnik

Projekt graficzny i skład: www.mvizual.pl

www.sowul.pl
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Polub nas i udostępnij
facebook.com/nasionatraw/

Sowul & Sowul Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2
11-300 Biskupiec NIP 739 33-33-310
tel. (89) 537-70-40, (89) 537-70-43,
fax (89) 537-70-50 biuro@sowul.pl www.sowul.pl

