kontraktacja nasion
– nowe wieloletnie umowy

Zapraszamy do kontraktacji
materiału siewnego:
• trawy:
życice, kostrzewy, kupkówki, tymotki
• zboża:
pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies, żyto
• bobowate:
koniczyna, bobik, groch, łubin, wyka
• inne:
facelia, gorczyca, kminek, len, GRYKA

KONTAKT:
Kamil Banach: 89 537 70 43, e-mail: k.banach@sowul.pl
Dariusz Księżak: 885 818 180, d.ksiezak@sowul.pl
Rafał Krajewski: 887 626 269, r.krajewski@sowul.pl
>> więcej na stronie 8
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IDĄ DOBRE CZASY DLA ROLNIKÓW

Krajobraz gospodarczy, który wyłania się w czasach po pandemii Covid-19 pokazuje, że wygranymi będą ci, którzy produkują surowce. Warto tu
wymienić producentów gazu (Rosja) lub miedzi
i węgla (Polska). Idąc za tym przykładem trzeba sobie
uświadomić, że rolnicy też są producentem surowców. Obecnie ceny produktów rolnych za wyjątkiem
wieprzowiny i mleka, biją rekordy. Potrzeba trochę
czasu i cierpliwości, aby ten trend zawitał do producentów bydła mlecznego w Polsce. Uważamy, że
w roku 2022 średnia cena mleka za litr przekroczy
2 zł. Czy to wystarczy, aby zapewnić rentowność gospodarstwom rolnym w tych trudnych czasach?
W kilku słowach chciałbym Państwu przypomnieć, że efektywność produkcji mleka opiera się
na ekonomice prowadzenia stada (zacielenia) oraz
efektywności prowadzenia gospodarki na użytkach
zielonych. Jedna tona dobrze zebranej kiszonki
z traw w przeliczeniu na składniki pokarmowe
(białko, witaminy) jest warta od 30% do 60% więcej niż jedna tona kiszonki z kukurydzy. Do tego
należy dodać, że trawa zbierana we właściwej
fazie (4-5 razy do roku) lub pastwiskowana, charakteryzuje się niskim śladem węglowym wyliczanym z emisji metanu.
Tu dotykamy ostatnio bardzo modnego i trudnego tematu jakim jest "Europejski Zielony Ład".
Powodem jego wdrożenia, jest degradacja gleby
oraz klimatu w Europie, co doradcy agrotechniczni
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firmy Sowul & Sowul obserwują również u współpracujących z nami Hodowców. Chciałbym zwrócić uwagę, że rolnicy chcący budować nowe obory,
powinni je budować według wzoru zgodnego z polityką zmian, które nas czekają. Krowom należy zapewnić dostęp do światła naturalnego i wybiegu,
a najlepiej pastwiska.
Rolnictwo niskoemisyjne to takie, w którym
będziemy ograniczać orkę na korzyść zwiększenia podsiewów. Będziemy zwiększać użytkowanie pastwiskowe kosztem użytkowania kośnego,
a nawet kosztem produkcji kukurydzy. Zmian
takich wymaga konsument o czym w 2018 roku
szczegółowo pisaliśmy w naszym poradniku Koło
Zielonej Fortuny. Poradnik jest dostępny cały czas
na naszej stronie internetowej www.sowul.pl lub
u naszych doradców.
Korzystając z okazji chciałbym, podziękować za
zaufanie dla naszych produktów oraz doradców
Sowul & Sowul. Wspólna praca zaowocowała jak
nam Państwo, zgłaszają znakomitymi plonami wartościowej paszy, czego serdecznie wszystkim gratuluję.
Mam nadzieję, że w roku 2022 uda mi się z wieloma Hodowcami spotkać osobiście. Wszystkich
chętnych zapraszam do uczestnictwa w spotkaniach szkoleniowych oraz webinariach, które firma
Sowul & Sowul planuje organizować. Wiedza tak jak
jakość nie ma początku ani końca. Jestem przekonany, że nadchodzące czasy przyniosą pozytywne
zmiany. Wielu młodych ludzi wróci i zostanie na wsi,
kontynuując z godnością pracę swoich rodziców.
Z życzeniami dobrej pogody
i wytrwałości w 2022 roku.

jakość nie ma początku ani końca
- nowe składy
KATALOG NASIENNY

Zarządzanie pokosem jako jeden
z elementów "zielonego ładu" w produkcji
mleka – prof. dr hab. Cezary Purwin, mgr inż. Marta Borsuk,
Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, UWM Olsztyn

fot. prof. dr hab. Cezary Purwin

Wiele różnych wypowiedzi przedstawia "Zielony
Ład" jako zamach na polskie rolnictwo, jako zamach
na rolnictwo intensywne i wysokowydajne oraz chęć
zrobienia z polskiego rolnictwa ,,skansenu” w imię
realizacji celów ekologicznych. Jednak kompleksowe podejście do ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz poprawy dobrostanu zwierząt, jakie zakłada "Europejski Zielony
Ład" może być szansą na reset dotychczasowego
podejścia do produkcji, poprzez zmniejszenie bezgranicznego inwestowania lub wręcz przeinwestowania gospodarstw. "Zielony Ład" dąży do bardziej
inteligentnego gospodarowania, czyli rozwoju rolnictwa precyzyjnego, a przede wszystkim rolnictwa
zrównoważonego. Czyli takiego, które godzi ze sobą
ochronę środowiska i bioróżnorodności oraz poprawę dobrostanu zwierząt z obniżeniem wykorzystania środków produkcji. Umiejętne wprowadzenie
zielonego ładu nie musi skutkować jak wielu straszy
wzrostem kosztów produkcji w efekcie cen żywności.
Nowe wymagania w postaci ograniczenia stosowania środków ochrony roślin o połowę, nawozów o co
najmniej 20% oraz ilości zabiegów uprawowych nie
musi oznaczać obniżenia produkcji, a przede wszystkim nie muszą oznaczać obniżenia zysku, a może
nawet mogą doprowadzić do wzrostu dochodów.
Odpowiedzmy sobie na pytania: Czy zmiana strategii
żywienia krów poprzez zmniejszenie udziału kukurydzy i jednoczesne zwiększenie wysokoenergetycznych traw to nie sposób na zmniejszenie zużycia nawozów, środków ochrony roślin oraz ilości zabiegów
agrotechnicznych? Czy zastąpienie białka sojowego,
www.sowul.pl

białkiem traw, lucerny lub koniczyny nie jest elementem "Zielonego Ładu" wiedząc, że soja pozostawia
po sobie gigantyczny ślad węglowy powodowany
wycinką lasów tropikalnych pod jej uprawę? Czy
zastąpienie części skrobi w dawce dla przeżuwaczy,
energią łatwostrawnego włókna w postaci wcześnie
zbieranej trawy nie jest elementem poprawy dobrostanu zwierząt, który stanowi jeden z celów "Zielonego Ładu"? Dlaczego w nowoczesnych obiektach
spełniających wszystkie wymogi dobrostanu krowy żyją tak krótko? Ponieważ pojęcie dobrostanu
spłycono do warunków zoohigienicznych, systemu
utrzymania i obecności czochradeł… natomiast nikt
nie podnosi podstawowego warunku dobrostanu przeżuwacza czyli zawartości włókna w diecie,
które gwarantuje zdrowie przewodu pokarmowego
i dobre samopoczucie zwierzęcia. Warunkiem poprawy dobrostanu żywieniowego krów mlecznych
o wysokiej wydajności jest uzyskanie w zbieranych
trawach odpowiedniej koncentracji energii, w których skład frakcji węglowodanowych tj. zawartość
NDF, ADF, ADL traw jest zbliżony do kukurydzy
zbieranej na kiszonkę. Z tego powodu zbiór traw
jest najbardziej terminową pracą w gospodarstwie.
Spróbujmy zrozumieć dlaczego? Otóż wartość energetyczna młodych traw wynika z wysokiej strawności
ściany komórkowej roślin tj. frakcji NDF oraz cukrów
rozpuszczalnych zawartych wewnątrz komórek. Im
młodsza trawa, tym uzyskujemy wyższą zawartość
cukrów, a ściany komórkowe zawierają mało ligniny,
natomiast są bogate w łatwo strawną hemicelulozę
(różnica między NDF i ADF), trawioną w ponad 80%
w żwaczu. Szczególnie wysoką wartość energetyczną mają młode życice i festulolium, w których straw-

fot. Mieszanka kośno-pastwiskowa Krasula
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ność substancji organicznej może przewyższać
strawność substancji organicznej kukurydzy.
Starzenie traw wiąże się z pogorszeniem składu
chemicznego i tym samym obniżeniem strawności
substancji organicznej o gorszym składzie. Obniżeniu zawartości białka ogólnego i cukrów rozpuszczalnych w postępującym procesie starzenia
roślin towarzyszy wzrost udziału NDF (wszystkich
węglowodanów włóknistych tworzących ścianę komórkową) oraz co najgorsze wzrost udziału
ligniny w NDF, wynikające z drewnienia tejże ściany
komórkowej. W młodych roślinach ściany komórek
są miękkie i łatwo ulegają rozkładowi w żwaczu, co
daje łatwy dostęp do białek i cukrów. Opóźnienie
zbioru powoduje pogrubienie i drewnienie ścian
komórkowych, które same będą gorzej trawione
(obniżenie stawności NDF), przez co dostęp do
cukrów i białka będzie utrudniony albo niemożliwy.
Tak więc jednym z elementów realizacji "Zielonego Ładu" może stać się zarządzanie pokosem,
czyli wyznaczenie odpowiedniego harmonogramu zbioru, które jest inteligentnym sposobem
poprawy ilości i jakości zielonek i kiszonek z traw
bez wydawania ani jednej dodatkowej złotówki. Właściwe zarządzanie pokosem to nic innego
jak odpowiedni dobór terminu pierwszego pokosu oraz czasu odrostu II, III, IV pokosu, przez co
możemy wyprodukować więcej białka i energii z
1 hektara tego samego użytku, nie zwiększając masy
plonu czyli nie zwiększając kosztów transportu
i magazynowania. Właściwe zarządzanie pokosem to jednocześnie produkcja zielonki i kiszonki z traw o wartości energetycznej równej lub
wyższej kukurydzy, a jednocześnie produkcja we
wszystkich pokosach paszy o zbliżonej wartości
pokarmowej.
Kluczowym elementem prawidłowego zarządzania pokosem jest termin zbioru I pokosu. Najczęstszą przyczyną opóźniania zbioru jest paradoksalnie chęć zebrania jak największej masy zielonki
I pokosu, który w naszym kraju cieszy się największym uznaniem. Błąd polega na tym, że wielkość
plonu oceniamy w tonach świeżej masy lub suchej
masy (ilość zebranych przyczep lub balotów). Niestety jeden i drugi sposób jest błędny. Faktyczną
wielkość plonu powinniśmy wyrażać w tonach
strawnej suchej masy, a najlepiej w jednostkach
energetycznych tj. JPM, JPŻ, MJ. Taki sposób pokaże nam, że w fazie kłoszenia zbieramy większy
plon energii i białka niż w fazie kwitnienia.
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Tabela 1. Skład chemiczny zielonki w zależności od pokosu.
NDF
(g/kg)
470
589
536
583

ADL
(g/kg)
9,5
25
23
16

WSC
(g/kg)
197
112
78
43

dzo niewielkiej lignifikacji (zawartość ADL), któremu towarzyszył duży udział łatwo rozkładalnej
w żwaczu hemicelulozy (różnica między NDF
i ADF). Spowodowało to, że mimo znacznych różnić w zawartości cukrów rozpuszczalnych wartość
energetyczna oraz zawartość BTJE w zbieranych
pokosach były bardzo wysokie i bardzo wyrównane (Wykres 1 i 2). Także strawność składników pokarmowych, szczególnie NDF skarmianych dawek
opartych na kiszonkach z poszczególnych pokosów była wysoka (Tabela 2).
Wykres 1. Wartość energetyczna (JPM) kolejnych pokosów.
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Wykres 2. Wartość białkowa (BTJN, BTJE) kolejnych pokosów.
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Także sucha i zimna wiosna, może zburzyć harmonogram zbioru traw, wolny wzrost wiosenny
powoduje, że na początku maja, mamy niski, a już
,,stary” porost. Czekanie w tym przypadku na większy plon I pokosu jest błędem. Powinniśmy trzymać
się więc przyjętej daty zbioru, dając czas i miejsce
na dobre następne plony. Dowodem prawidłowości takiego postępowania są dane w Tabeli 1, które
wskazują, jak niski był udział I pokosu w plonach
zielonek zbieranych w ramach doświadczenia.
Celem prezentowanych badań jest porównanie składu chemicznego i wartości pokarmowej
zielonek z poszczególnych pokosów festulolium
oraz strawności dawek opartych na kiszonkach
z tych pokosów u młodego bydła opasowego.
Zielonki koszono na wysokości 6 cm, według następującego harmonogramu I pokos – 18.05.,
II pokos – 14.06., III pokos – 14.07., IV pokos – 13.09.
Określono skład chemiczny i wartość energetyczną zielonek w JPM (Jednostki Produkcji Mleka) oraz
zawartość białka trawionego jelitowo (BTJ). Zielonki po podsuszeniu zebrano prasą rolującą, uzyskane kiszonki wykorzystano w indywidualnym
żywieniu młodego bydła w dawkach z gniecionym
jęczmieniem, w proporcji 70:30 w przeliczeniu na
suchą masę. Podczas opasu określono strawność
stosowanych dawek pokarmowych.
Przedstawione w Tabeli 1 wartości wskazują, że
przyjęty harmonogram zbioru czterech pokosów
pozwolił uzyskać wysoką zwartość białka ogólnego we wszystkich pokosach przy czym, pokosy
III i IV charakteryzowały się zawartością białka typową dla lucerny, natomiast niższą zawartością
cukrów rozpuszczalnych (WSC) niż pokosy I i II.
Wszystkie zbierane pokosy charakteryzowały się
bardzo dobrym składem frakcji włókna NDF, bar-

ADF
(g/kg)
265
322
313
317

III POKOS

Białko ogólne
(g/kg)
176
170
206
202

II POKOS

I
II
III
IV

Sucha masa
(g/kg)
216
202
172
221

I POKOS

Pokos

BTJE (g)

W podsumowaniu należy stwierdzić, że przyjęty
i realizowany harmonogram zbioru polegającym
na wczesnym zbiorze I pokosu oraz krótkim czasie
odrostu następnych pokosów tj. 27; 30; 30 dni pozwolił uzyskać bardzo wysoki plon białka i energii
(patrz Katalog 2018) przy jednoczesnym wyrównaniu wartości pokarmowej paszy z każdego pokosu
(0,96-0, 98 JPM/kg SM oraz 99-104 g BTJE/kg SM).

Tabela 2. Strawność składników pokarmowych kolejnych pokosów.
Pokos
I
II
III
IV
www.sowul.pl

Sucha masa
(%)
85,67
80,71
81,96
85,58

Substancja organiczna
(%)
87,57
82,34
83,71
87,51

Białko ogólne (%)

NDF (%)

82,83
80,78
77,35
83,15

84,20
79,10
74,61
85,17
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UPRAWA TRAW NASIENNYCH A "ZIELONY ŁAD"
– Dariusz Księżak, Kontraktacja Sowul & Sowul

Jednym z bardzo istotnych obszarów "Zielonego Ładu" jest strategia „od pola do stołu”.
To system produkcji żywności zdrowej i przyjaznej dla środowiska. Ma zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe przy jednoczesnym
zmniejszeniu negatywnego wpływu rolnictwa
na środowisko.
W łańcuchu produkcji żywności rolnicy są
pierwszym jego ogniwem. To oni pełnią decydującą rolę w tej strategii. Produkowana przez nich
żywność powinna charakteryzować się:
• bezpieczeństwem dla ludzi,
• wysokimi wartościami odżywczymi,
• bardzo wysoką jakością,
• a przede wszystkim sposobem wytwarzania
w sposób bezpieczny dla środowiska i neutralny dla klimatu.

Od lat wprowadzane są w WPR (Wspólna Polityka Rolna) różne programy zrównoważonego rozwoju, które mimo powolnych zmian są w dalszym
ciągu niewystarczające w stosunku do potrzeb.
Od lat 90-tych kolejne reformy stawiały na potrzebę zmian w zakresie ochrony środowiska i klimatu, ale działania te w aspekcie coraz gwałtowniejszych zmian są stanowczo niewystarczające.
"Zielony Ład" to kolejny etap WPR.
To w ogromnym skrócie opracowany system
reform mający na celu osiągnięcie neutralności
klimatycznej do 2050 roku. Głównym założeniem
programu jest osiągnięcie do tego roku takiego
poziomu emisji gazów cieplarnianych, które będą
w stanie wchłonąć lasy i użytki zielone lub technologie przechwytywania emisji CO2. To szansa na
przejście do gospodarki niskoemisyjnej i rezygnacja z gospodarki zużywającej zasoby niskoodnawialne. Stawia on przed wszystkimi bardzo
ambitne plany klimatyczne na lata 2030 i 2050.
Oprócz spraw związanych z klimatem, "Zielony Ład" obejmuje wiele innych tematów, m.in.
dotyczących rolnictwa, gospodarki z obiegiem
zamkniętym, zwalczania zanieczyszczeń oraz bioróżnorodności. Coraz większa ilość problemów
związanych z klimatem i środowiskiem powoduje
konieczność poszukiwania nowych, efektywnych
rozwiązań właśnie w rolnictwie.
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To pierwszy krok do produkcji żywności, która
poprzez swoją wysoką jakość nie będzie
powodowała chorób i nie będzie nadmiernie
marnotrawiona. Wiele firm związanych z rolnictwem mniej lub bardziej świadomie uczestniczy
w "Zielonym Ładzie". Klasycznie wpisuje się w program jedna z firm, będąca naszym kontrahentem
w zakresie kontraktacji traw nasiennych. Położona jest w województwie warmińsko-mazurskim,
w rejonie określanym popularnie jako Zielone Płuca Polski.
To gospodarstwo zajmujące się przede wszystkim produkcją młodego bydła rzeźnego, uprawą
traw nasiennych oraz zbóż na potrzeby własne.
To firma, która w trosce o środowisko naturalne, traktując działanie w kwestii zrównoważonego
rolnictwa jako najwyższy priorytet stawia sobie

fot. Pola doświadczalne w Bartążku koło Olsztyna
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stworzenie warunków zbliżonych jak najbardziej
do naturalnych przy wychowie zwierząt.
Prowadzony profil produkcji – hodowla bydła
i produkcja traw nasiennych to:
• stosowanie pasz objętościowych w żywieniu z
ograniczaniem dodatku pasz przemysłowych,
• stosowanie nawozów organicznych (obornik)
zamiast sztucznych,
• zasiew coraz większych areałów roślinami
wpisującymi się w program "Zielonego Ładu"
– trawy nasienne,
• poprawa struktury gleby – zwiększanie zawartości próchnicy,
• polepszanie okrywy gleby – trawy ograniczają
parowanie wody z gleby,
• poprawa stosunków wodnych, co na trudnych,
piaszczysto-żwirowych glebach, i co w okresach zdarzających się braku opadów ma bardzo istotne znaczenie.
Połączenie produkcji traw nasiennych
i młodego bydła rzeźnego będzie w przyszłości świetną propozycją na ograniczanie emisji
tak uciążliwych gazów cieplarnianych i wzrostu magazynowania CO2. Należy tutaj dodać, że
1 ha użytków zielonych jest w stanie zakumulować nawet do 4 ton CO2. Nie wykluczone również,
że w przyszłości rolnicy podejmujący działania
w kierunku ograniczania emisji szkodliwych gazów oraz akumulacji CO2 będą mogli uczestniczyć
w handlu pozwoleniami na emisję tego gazu.
W opracowaniu takiego profilu działania bardzo
istotny udział ma świadomość i bardzo wysokie
doświadczenie właściciela i osób zarządzających
gospodarstwem. Wszystkich nas czeka bardzo
duże wyzwanie i te osoby są tego świadome.
Wszystkie te działania bardzo mocno łączą się
z opracowaną przez MRiRW drugą wersją planu strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

To opracowany cały system ekoschematów,
w skład których wchodzi wiele różnorodnych pakietów. Są to działania w zakresie upraw, hodowli
zwierząt, spraw związanych z bioróżnorodnością,
ochroną gleby, zasobów wody, klimatu i wiele
innych. Na ekoschematy ma trafić ok. 26,7% środków przeznaczonych na przyszłe dopłaty. Spośród
wielu z nich warto szczególną uwagę zwrócić na
ekoschemat ściśle łączący się z naszym profilem
produkcji, a mówiący o międzyplonach ozimych
i wsiewkach śródplonowych. W ogólnym zarysie
jest to stosowanie traw lub bobowatych drobnonasiennych i ich mieszanek w postaci siewki
wiosną, w uprawę główną w rośliny jare lub ozime. Wsiewka musi zostać na polu do terminu
uprawy głównej w roku następnym. Wsiewka
w roku następnym może pozostać na polu jako
uprawa główna. Również wiele innych z nich powinno spowodować zainteresowanie beneficjentów szczególnie, że w ślad za nimi „idą” konkretne
korzyści finansowe.
Stosowanie ekoschematów nie będzie obowiązkiem. Ale w aspekcie niestabilnej opłacalności produkcji rolniczej nowe propozycje
wsparcia tej produkcji powinny skłonić rolników
do wybrania takiego schematu, który bez nadmiernej komplikacji prac w gospodarstwie przyniesie dodatkową wartość w bilansie.
Nową strategią WPR nie jest stawianie
kolejnych wymagań rolnikom. Jest to planowane
wsparcie dla produkcji i to na dodatek w czasach,
kiedy opłacalność produkcji rolniczej nie zadowala wielu producentów rolnych. Warto skorzystać
z tej szansy.

Dlaczego mieszanki Sowul & Sowul można
siać w niższych normach na hektar?
W jakości, która nie ma początku ani końca
skupując nasiona, premiujemy u naszych
kontrahentów ponad normatywną siłę
kiełkowania. Takie nasiona użyte w mieszankach
można wysiewać w normach na hektar o 10-15%
niższych. – Patryk Pawlak,
Dyrektor handlowy Sowul & Sowul
fot. Koniczyna łąkowa Rozeta

www.sowul.pl
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Kupkówka pospolita roślina przeszłości
czy przyszłości?
– Wojciech Lewandowski, Doradca agrotechniczny Sowul & Sowul

pakowej oraz sojowej jest wynikiem doskonałym.
Niestety jest jeszcze wielu hodowców krów
mlecznych wciąż niewiedzących, ile kosztuje wyprodukowanie 1 litra mleka w ich gospodarstwie.
Łatwo dojść do takich wniosków obserwując użytki zielone oraz badając zebrane już plony. Nie od
dziś wiadomo, że krowa jest przeżuwaczem i aby
dawała dobrej jakości mleko, powinna dobrze
zjeść. Krowa nie jest w stanie sama pozyskać pożywienia, więc to od hodowcy zależy czym będzie
ona karmiona. Ostatecznie dobrze policzona i zbilansowana dawka pokarmowa istotnie wpłynie na
wynik ekonomiczny gospodarstwa.

Dactylis glomerata L., rżniączka pospolita, rajgras niemiecki czyli po prostu kupkówka pospolita jest jedną z najlepiej przebadanych i najlepiej
znanych traw pastewnych występujących w całej
Europie, północnych regionach Afryki oraz niemal
całej Azji.
Kupkówka jest luźnokępkową, wysoką trawą
charakteryzująca się szybkim rozrastaniem oraz
odrastaniem dzięki czemu stanowi nieodłączny
element wielu użytków kośnych i kośno-pastwiskowych. Niskie wymagania glebowe pozwalają
uprawiać ją niemal na wszystkich ziemiach, wytwarza ona dużo masy zielonej, a dobrze zebrana
stanowi doskonałą paszę objętościową.
Dlaczego zatem roślina, która rośnie niemal
na wszystkich rodzajach gleb, niebojąca się suszy
w pełni wykorzystująca nadmiary wody posiadająca dobre parametry żywieniowe jest postrzegana przez niektórych jako chwast?
Odpowiedź jest prosta, choć dla niektórych
może okazać się niewygodna. Chcąc uzyskać wysokie parametry paszy objętościowej kupkówce
trzeba poświęcić czas. Obficie nawożona azotem
jest rośliną wydajną, o parametrach białkowych
często przekraczająca 15% białka, co przy dzisiejszych kosztach produkcji wynikających z rosnących cen komponentów białkowych tj. śruty rzewww.sowul.pl

fot. Plantacja nasienna kupkówka pospolita Berta

Firma Sowul & Sowul od blisko 20 lat stara się
przekazywać wiedzę oraz recepty agrotechniczne
producentom mleka i hodowcom bydła mięsnego na terenie całej Polski. Przy pomocy uczelni,
koncernów paszowych i dystrybutorów oraz dzięki wizytom w gospodarstwach indywidualnych
staramy się uzmysłowić jak ważne jest właściwe
obchodzenie się z trwałymi użytkami zielonymi,
lucernikami czy też innymi użytkami przemiennymi wykorzystywanymi w produkcji pasz objętościowych.
Niestety wciąż popełniane są te same błędy.
Głównym problemem polskich gospodarstw nie
jest już brak dostępności do specjalisty, czy brak
dostępności do nasion. Jest wiele firm produkujących mieszanki pastewne i wielu doradców
zajmujących się zawodowo doradztwem agrotechnicznym. Okresowe susze oczywiście stanowią problem, ale dobra gospodarka resztkami
pożniwnymi, stosowanie międzyplonów, umiejęt-
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ne rozplanowanie obornika sprawia, że możemy
poradzić sobie z tym problemem.
Głównym dylematem hodowcy są niskie parametry żywieniowe pasz objętościowych wynikające najczęściej ze zbyt późnego zbioru traw.
Oczywiście warunki pogodowe mają kluczowe
znaczenie, ale duży procent opóźnionych zbiorów
wynika z zaniechań oraz chęci zwiększenia objętości pokosu.
Każdy dzień zwłoki od optymalnego terminu
pokosu tj. fazy strzelania w źdźbło to spadek zawartości białka i cukrów oraz wzrost ilości włókna. W wyniku tych spadków trzeba zbilansować
dawkę żywieniową paszą treściwą lub dodatkami,
których ceny stale rosną. Umiejętne bilansowanie
dawek pokarmowych jest kluczowe w wysokowydajnych produkcjach mlecznych, każdy błąd może
spowodować spadki produkcji mleka, lub co gorsza choroby zwierząt hodowlanych.
Parametry paszy objętościowej z pełni wykłoszonej kupkówki przypominają słomę żytnią niż
dobrej jakości kiszonkę czy siano. Kupkówkę pospolitą należy kosić przed wykłoszeniem, wtedy
uzyskamy najlepsze parametry: białko ogólne
15-17% o strawności 75-80%, oraz włókno surowe
nie przekraczające 26-28%.
Wielu rolników bardzo często zwraca uwagę
na termin kłoszenia kupkówki. Uważają, że kupkówka wysiewana w mieszankach z życicami, koniczynami czy lucerną wybija się nad roślinami
i rozpoczyna kłoszenie podczas kiedy pozostałe
gatunki są zbyt niskie i niegotowe do koszenia.
W tym wypadku kluczowy jest dobór odmianowy
lub kompozycja mieszanki w taki sposób aby rośliny były gotowe do zbioru w tym samym okresie.
Nie zaleca się podejmowania prób robienia mieszanek wielogatunkowych o dużej zawartości procentowej kupkówki na własną rękę. Firma Sowul
& Sowul ułożyła składy mieszanek w taki sposób,
aby rośliny zbierane były w tym samym momencie i znajdowały się w podobnych fazach rozwojowych. Opóźnienie pokosu może spowodować
osypanie się nasion przez kupkówkę co skutkować
będzie jej rozsianiem. Zbyt duży udział kupkówki
w runii może skończyć się wypieraniem takich
gatunków jak kostrzewy czy życice. Ale to nie
wina kupkówki, tylko kolejny dowód na to, żeby
przyspieszać zbiory traw.
Nie wszystkie stanowiska nadają się na lucerniki
czy wysokowydajne, wielogatunkowe mieszanki
pastewne. Niejednokrotnie przychodzi nam pro-
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wadzić swoje gospodarstwa na jałowych dzierżawach lub w okolicach lasów, gdzie stacjonuje dzika
zwierzyna. Kupkówka radzi sobie na stanowiskach
mniej żyznych, lekko zakwaszonych, narażonych
na wysychanie z powodu braku wody oraz nie jest
chętnie pobierana przez dziką zwierzynę. Czyż
zatem nie jest to roślina przyszłości?
Komentarz: Na stanowiskach żyznych, bogatych w wapń oraz wodę zaleca się stosować
mieszanki o udziale kupkówki od 10 do 15%
w runi. Na słabszych suchych stanowiskach
chcąc produkować dobrze zbilansowaną paszę
objętościową zaleca się wysiew kupkówki w proporcji 1:1 z lucerną (przy pH minimum 5,5) lub
z koniczyną białą w proporcji 2:1 na korzyść kupkówki na stanowiskach lekko zakwaszonych lecz
dostępnych w wodę.

KATALOG NASIENNY

WYSOKOBIAŁKOWE ROŚLINY MOTYLKOWE
RUTWICA WSCHODNIA (Galega Orientalis)
• roślina motylkowa drobnonasienna
• duże walory miododajne
• nadaje się do uprawy w siewie czystym oraz mieszankach
z trawami
• skład chemiczny (plonu zielonki) zbliżony do lucerny czy
koniczyny czerwonej
• MTN 5-9 g
• system korzeniowy palowy sięga nawet do 1 metra
• przy bezśnieżnych zimach wytrzymuje temp. do -25°C,
na wiosnę temp. do -6°C, a jesienią od -3°C do -5°C
• można ją uprawiać na glebach klasy od I-V z pH powyżej 5,5
• można ją uprawiać po okopowych lub zbożach
• norma wysiewu (300-500 nasion/m2) 20-30 kg/ha
• można ją uprawiać w mieszankach motylkowo-trawiastych
przeznaczonych na paszę

KOMONICA ZWYCZAJNA (Lotus Corniculatus)
• może być uprawiana w siewie czystym lub w mieszankach
łąkowych czy pastewnych
• potrafi przystosować się do różnych warunków
siedliskowych
• może być użytkowana przez 3-4 lata
• zbierana w 2 pokosach w ciągu roku, czasami 3
• jest rośliną średnio wysoką z silnym korzeniem palowym
• duża zimotrwałość, temp. nawet do -25°C
• lubi gleby piaszczysto-gliniaste i wapienne
• uzyskana z niej pasza odznacza się dobrą jakością
• mleko uzyskane od krów żywionych komonicą zawiera
zwiększone ilości wit. A i E
• należy ją zbierać przed kwitnieniem
• komonica na paszę powinna być wysiana po roślinach
okopowych, a na nasiona po zbożowych

WYKA OZIMA (Vicia Villosa)
• jej plon jest wykorzystywany na zielonkę, susz, siano lub
zielony nawóz
• najczęściej wysiewana jako poplon w mieszankach
z żytem, owsem, pszenica ozimą, koniczyną łąkową
lub łubinem
• palowy system korzeniowy do 1,5 m z korzeniami bocznymi
• średnia zawartość białka w suchej masie zielonki
która zebrana jest w fazie kwitnienia to 21-23%
• MTN 35 g
• ma małe wymagania cieplne, dobrze znosi spadki
temp. do -15°C
• dobrze przystosowana do warunków klimatycznych
w Polsce
• małe wymagania glebowe
• może być dobrym przedplonem dla roślin wcześnie
schodzących z pola (jęczmień, owies, ziemniaki)
• ważne jest zachowanie 4-letniej przerwy w uprawie
po sobie

www.sowul.pl
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Międzyplony dla bioróżnorodności
i zrównoważonego rolnictwa – dr hab. Tomasz Piechota,
Katedra Agronomii, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, UP Poznań

Rolnictwo jest jednym z najważniejszych działów gospodarki, wpływających na wzrost efektu
cieplarnianego i towarzyszących mu anomalii
pogodowych, a jednocześnie działem najbardziej
dotkniętym negatywnymi skutkami tych zmian.
Podstawowym, dla rolnika problemem jest niski
poziom usług świadczonych przez glebę pola
uprawnego, czyli degradacja gleb. Niekorzystne zjawiska pogodowe przede wszystkim ulewne
deszcze przeplatane okresami suszy są w tej sytuacji jeszcze dotkliwsze.
Problem jest globalny i w związku z tym podejmowanych jest wiele działań na szczeblach
międzynarodowych. Strategia rozwoju Unii Europejskiej na następne dziesięciolecia, znana jako
„Zielony ład”, kładzie szczególny nacisk na kwestie
klimatu, bioróżnorodności i zrównoważony rozwój. Łańcuch żywnościowy od rolnika – producenta do końcowego odbiorcy – konsumenta, jest
ujęty w strategię „od pola do stołu” mającą zapewnić zrównoważony łańcuch dostaw żywności.
Założenia „Zielonego Ładu” przewidują między
innymi zmniejszenie zużycia nawozów sztucznych
i środków ochrony roślin oraz zwiększenie bioróżnorodności terenów rolniczych. Osiągnięcie tych
celów, bez negatywnych skutków dla poziomu
produkcji można osiągnąć poprzez zwiększenie
efektywności wykorzystania przemysłowych środków produkcji oraz powszechniejsze stosowanie
metod biologicznych i agrotechnicznych. Międzyplony pełnią w tym zakresie ważną rolę i podobnie jak inne elementy agrotechniki, wymagają
ciągłego doskonalenia i dopasowywania do
aktualnych potrzeb i realiów.
Nowości w uprawie międzyplonów mogą dotyczyć zarówno metod i terminów ich siewu, metod
likwidacji plantacji międzyplonów, jak i samych
roślin uprawianych w międzyplonach. Powszechnie uprawianymi roślinami międzyplonowymi są gorczyca biała i łubiny w międzyplonach
ścierniskowych, oraz żyto, życica i wyka kosmata
w międzyplonach ozimych. Paleta dostępnych
gatunków jest jednak dużo szersza i wciąż się powiększa, niektóre są całkowitą nowością, inne są
nieco zapomniane, a jeszcze inne pojawiają się
w nowych zastosowaniach. Naczelną zasadą do-
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fot. dr hab. Tomasz Piechota

boru gatunków do uprawy w międzyplonach
jest wysiew mieszanek wielogatunkowych.
To bardzo skuteczna metoda maksymalizacji
efektów ich działania.
Rodzina ogórecznikowatych
Powszechnie znanym gatunkiem z tej rodziny jest wiązanka wrotyczolistna czyli facelia
błękitna. Posiada wiele cech, czyniących z niej bardzo uniwersalny gatunek do uprawy w siewie czystym i komponent mieszanek międzyplonowych.
Ma małe wymagania glebowe i wodne, więc nadaje się na większość gleb i stanowisk. Można ją wysiewać od wczesnej wiosny do późnego lata. Jest
wybitnie miododajna, kwitnie przez kilka tygodni
zapewniając długotrwale pożytek dla zapylaczy,

fot. Facelia błękitna Stala

co jeszcze można wydłużyć wysiewając ją w różnych terminach np. na kolejnych polach w miarę
zbioru plonów głównych.
Wśród roślin rolniczych nie ma bliskich krewKATALOG NASIENNY

nych, z tej samej rodziny botanicznej, jest więc
rośliną działającą fitosanitarnie zarówno wobec
zbóż, jak i rzepaku, ziemniaków i buraków.
Rodzina kapustowatych (krzyżowych)
Poza powszechnie stosowaną i od lat sprawdzoną w międzyplonach ścierniskowych gorczycą białą, do tej grupy należy wiele innych gatunków uprawnych. Wszystkie cechują, podobnie
jak gorczycę, duże możliwości pobierania z gleby
azotu i zapobiegania jego stratom, szybkie kiełkowanie i wzrost, mała wrażliwość na chłody.
Zupełną nowością jest gorczyca (kapusta) abisyńska, czasem występująca w gotowych mieszankach międzyplonowych, w których stanowi
jeden z komponentów zwiększających bioróżnorodność.

fot. Rzodkiew oleista

Rzodkiew oleista rozwija się silniej, niż gorczyca, ma szczególnie mocny i głęboki system
korzeniowy. Podobnie jak w gorczycy, niektóre
odmiany ograniczają występowanie mątwika
burakowego.
Nowością są poplonowe odmiany rzodkwi
korzeniowej, w typie rzodkwi sopel lodu (japońskiej). Korzeń spichrzowy osiąga nawet kilkanaście
cm średnicy i mocno rozpulchnia glebę.
W ramach nowego elementu dopłat rolniczych,
pojawią się dobrowolne zobowiązania rolnika
(ekoschematy), związane z dodatkowymi płatnościami. Jednym z nich ma być stosowanie międzyplonów ozimych. Wstępne założenia przewidują
mieszanki minimum dwóch gatunków, wysiane
do 1 października i pozostające na polu co najmniej do 15 lutego.
Rodzina wiechlinowatych (trawy)
Znane i powszechnie stosowane w międzyplonach rośliny z tej grupy to życice: wielokwiatowa, trwała i ich mieszańce, żyto ozime

www.sowul.pl

fot. Mieszanka międzyplonowa Podlaska, I rok użytkowania

i owies. Są przede wszystkim wykorzystywane
do pozyskiwania paszy dla zwierząt ze względu na wysokie, stabilne plony i korzystny skład.
W zmianowaniach z dużym udziałem zbóż, które dominują w praktyce, nie przynoszą jednak
efektów fitosanitarnych, z wyjątkiem owsa, choć
wzbogacają glebę w próchnicę i poprawiają strukturę roli.
Owies zwyczajny, uprawiany zarówno w plonie głównym jak i międzyplonie ścierniskowym,
„łamie” zmianowanie zbożowe przez wydzielanie
awenacyny i innych substancji grzybobójczych.
Rodzina bobowatych (motylkowate)
Rośliny z tej rodziny są jednym z najcenniejszych komponentów mieszanek międzyplonowych, niezależnie od celu ich uprawy. Powszechnie znana zdolność do symbiozy z bakteriami
brodawkowymi zapewnia im praktycznie samowystarczalność pod względem odżywienia azotem, a później wzbogacenie w ten składnik gleby.
Jest to również grupa roślin działająca wybitnie fitosanitarnie, znacznie poprawiająca zdrowotność
roślin następczych.
W grupie roślin strączkowych – bobowatych
o dużych nasionach, dominują w uprawie międzyplonowej łubiny, czasem wysiewa się groch, rzadko bobik. Jedynym gatunkiem ozimym jest wyka
ozima.
Międzyplony ścierniskowe można wzbogacić
o kilka innych gatunków z tej rodziny. Pojawia się
w mieszankach ścierniskowych wyka jara. Jako
roślina o wiotkich łodygach bardzo dobrze uzupełnia mieszanki roślin o łodygach sztywnych. Podobnie zachowuje się wyka pannońska – nowość
w uprawie międzyplonów.
Wiotkie łodygi ma również lędźwian (groszek)
siewny i afrykański, dawno temu powszechny
w uprawie, dobrze sobie radzi na glebach słab-
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szych i suchych, oczywiście, jak wszystkie rośliny
strączkowe, poza okresem kiełkowania.
Od zamierzchłych czasów uprawiana jest
soczewica, także przydatna do uprawy w międzyplonach ścierniskowych.
Rodzina astrowatych (złożone)
Olejarka abisyńska pojawiła się w uprawie
w Polsce niedawno, głównie w mieszankach międzyplonowych. Silnie reaguje na dostępność
azotu w glebie i pobiera go w dużych ilościach.
W międzyplonach może wytworzyć dużą ilość
świeżej masy, dobrze zacieniając glebę. System
korzeniowy palowy, ale również silnie się rozwijają
korzenie boczne. Wymarza dopiero po silniejszych
przymrozkach, ale znacznie wcześniej, niż gorczyca biała.
Z bobowatych drobnonasiennych, do wysiewu w międzyplonach ozimych znana jest koniczyna inkarnatka, która wchodzi w skład mieszanek pastewnych.
Wcześnie siane międzyplony ścierniskowe
można wzbogacić w koniczynę perską i koniczynę aleksandryjską, które w porównaniu z innymi,
uprawianymi u nas koniczynami mają szybsze
tempo wzrostu, zwłaszcza na początku wegetacji.

16

Ekoschematy przewidują, jako jedną z opcji,
wsiewki roślin bobowatych w uprawy główne.
Na słabsze gleby można z tej grupy polecić seradelę, a na nieco lepsze koniczyny: białą i czerwoną, czyli gatunki od dawna znane w uprawie.
W przypadku koniczyn ma również znaczenie dobór odmiany o niezbyt szybkim tempie początkowego wzrostu.
W przyszłości należy spodziewać się wprowadzania do uprawy w międzyplonach kolejnych gatunków. Zmieniający się klimat umożliwia uprawę
roślin o coraz większych wymaganiach cieplnych.
Z drugiej strony wymusza dobór gatunków o coraz większej tolerancji na suszę oraz posiadających
dużą plastyczność względem środowiska.
Wraz z zaostrzaniem się zjawisk pogodowych
rosną również wymagania względem agrotechniki jako takiej. Utrzymanie dobrej kondycji gleby oraz zachowanie bioróżnorodności na wysokim poziomie zmniejsza stresy roślinne. Jednym
z narzędzi do uzyskania tego celu, jest stosowanie
międzyplonów.
Artykuł w całości mogą Państwo
przeczytać na stronie www.sowul.pl

KATALOG NASIENNY

mieszanki międzyplonowe
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
• norma wysiewu 40-45 kg/ha

fot. Mieszanka międzyplonowa Podlaska (maj 2021)

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
fot. Mieszanka międzyplonowa Warmińska

NOWOŚĆ
MIESZANKA WIELKOPOLSKA
• plon wysokobiałkowej paszy
• mieszanka szybkozadarniająca o właściwościach
fitosanitarnych
• skład zawierający ponad 60% gatunków wiążących
azot
• do wysiewu w plonie głównym lub jako międzyplon przeznaczony do zbioru późnym latem
• źródło taniej, znakomitej paszy bogatej w białko
• siana po rzepaku stanowi idealny międzyplon przed
uprawą zbóż
• zalecana norma wysiewu 120-150 kg/ha

fot. Mieszanka międzyplonowa Wielkopolska

NOWOŚĆ
MIESZANKA MAZOWIECKA
• pod zboża i rzepaki
• mieszanka strukturotwórcza, posiadająca
właściwości przeciwerozyjne i rozpulchniające
• wspomaga tworzenie próchnicy
• szybko zadarniająca – zapobiega utracie wody
z gleby
• zastosowanie w składzie roślin bobowatych
umożliwia pozyskiwanie darmowego azotu
poprzez wiązanie go z atmosfery
• zalecana norma wysiewu 40-60 kg/ha
fot. Mieszanka międzyplonowa Mazowiecka

www.sowul.pl
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"Z dziada pradziada…."
Wywiad z Panem Markiem Czaplińskim
– Patryk Pawlak, Dyrektor handlowy Sowul & Sowul

Nikt nie opowie o rolnictwie tyle ile sam rolnik i to
rolnik z dziada pradziada. Takim niewątpliwie jest Pan
Marek Czapliński z miejscowości Boże koło Mrągowa
prowadzący gospodarstwo wspólnie z małżonką.
W strukturę wspólnych celów wchodzi także gospodarstwo syna Pawła. Swoją pomoc oferuje również
syn Szymon, który jest jeszcze na etapie zdobywania
wykształcenia. Główny profil gospodarstwa to hodowla bydła mlecznego. Obecnie to ponad 180 szt.
krów dojnych.
Historię Pana Marka mógłbym żartobliwie opisać cytując Papieża Jana XXIII „Istnieją trzy sposoby
na to, aby się samemu wyniszczyć: kobiety, hazard
i uprawa roli. Mój ojciec wybrał ten najnudniejszy

fot. Moi rodzice z częścią rodzeństwa (Antoni i Weronika Czaplińscy)
oraz dziadkowie (rodzice mamy Weroniki, Stanisław i Donata)
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sposób”. Według mnie zdecydowanie bardziej pasuje
tutaj stwierdzenie NAJTRUDNIEJSZY.
Marek Czapliński… szczęśliwy mąż, ojciec
i dziadek. Członek Rady Nadzorczej w Mleczarni
Mlekpol. Rolnik z kilkudziesięcioletnim stażem.
Czy takie przedstawienie Pana jako Osoby jest odpowiednie, czy jednak by Pan coś dodał?
Szczęśliwy ojciec tak, dziadek też. Z tym mężem to
bym polemizował – oczywiście żartuję. Gdyby nie moja
Bożenka to kto wie, czy dzisiaj byśmy przeprowadzali
wywiad ze mną jako rolnikiem. Czy coś bym dodał…
Osoba otwarta na innowacje.
Panie Marku czekając na Pana miałem okazję
porozmawiać zarówno z Pana starszym bratem jak
również z Pana mamą. Czy mógłby Pan pokrótce
przedstawić historię gospodarstwa bo jest niezmiernie ciekawa?
Moi Dziadkowie pochodzili z Kresów, a dokładniej
z okolic miejscowości Głębokie obecna Białoruś.
Początkowo osiedli w Silcu koło Srokowa, a następnie
mój tato chcąc oddzielić się od rodziców i teściów kupił
gospodarstwo w miejscowości Boże. W 1984 roku Ojciec
wziął m nie na rozmowę i oznajmił, że jako najmłodszy
syn będę zajmował się gospodarstwem i opiekował
rodzicami. Dużego wyboru nie miałem. Po rozmowie
z moją narzeczoną, a obecną żoną Bożenką postanowiliśmy spróbować swoich sił na roli, chociaż pokusa
ucieczki do miasta była duża. Tak więc w 1984 roku na
11,3 hektarach, z 8 szt. krów mlecznych, 4 szt. jałówek,
kilkoma cielakami oraz dwoma końmi i ciągnikiem
„trzydziestką” rozpocząłem samodzielne prowadzenie
gospodarstwa.
Początki zapewne były trudne?
Jeszcze raz wspomnę, że jako młody dwudziesto-

fot. Dziadkowie Stanisław i Donata Mackiewicz w Silcu koło Srokowo,
około 1950 r.
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dwuletni chłopak nie zamierzałem być rolnikiem.
Miałem co prawda ukończone Technikum Rolnicze
w Karolewie, ale widząc ile zdrowia i pracy zostawił
w gospodarstwie mój Ojciec, chciałem wykwitać w
tamtych realiach tj. pójść do PGR-u najlepiej na kierownika. W tamtych czasach ze średnim wykształceniem zupełnie to wystarczało. Patrząc teraz z perspektywy czasu, widzę że wiele się nie zmieniło. Ludzi
chcących pracować na kierowniczych stanowiskach
jest dużo, a do ciężkiej pracy nie ma prawie nikogo.

fot. Tato Antoni Czapliński i jego konie do pracy "Gniada" i Kasztanka"

Faktycznie dużo się nie zmieniło w mentalności wielu młodych ludzi. Teraz chciałbym zapytać
jak Pan wspomina początki hodowli, a dokładnie kwestie związane z żywieniem.
W latach 80-tych średnia krajowa wydajność
od krowy była na poziomie 3500 litrów. Dokładnie
to pamiętam, bo praktycznie od razu wstąpiłem do
Oceny Użytkowości Mlecznej, bez tego nie widziałem
sensu hodowli. U nas w gospodarstwie wyglądało
to lepiej, bo średnio wychodziło około 5000 litrów.
Pamiętam, że kiedy zacząłem to prowadzić i analizować to cały czas ta wydajność systematycznie rosła.
Jak dokładnie wyglądała dawka żywieniowa
w latach 80-tych?
Podstawą było siano, do tego buraki, które były
cięte w tzw. szarpakach i obsypywane sieczką. Bardzo często zakiszało się liście buraczane, najważniejsze, aby nie były zabrudzone ziemią.
Rozumiem, że siano było zbierane z trwałych
użytków zielonych, pamiętających jeszcze zamierzchłe czasy?
Panie Patryku przecież dobrze Pan wie, że siano
z takiej „starej, trwałej łąki” jest najlepszym lekarstwem dla cieląt. Sam Pan tłumaczył, że w runi starych łąk, znajdziemy gatunki traw, których obecnie
uprawa jest marginalna lub których nasiona są bardzo trudno dostępne.

www.sowul.pl

Zgodzę się z Panem, jednak w pewnym momencie musimy sentymenty odłożyć na bok
i skupić się na wydajności.
Oczywiście, jednak niezmiennie od tylu lat zawsze w moim gospodarstwie jest miejsce dla użytków, które pamiętają pierwsze sianokosy mojego
Ojca.
To bardzo dobre rozwiązanie. Jak wyglądały
początki renowacji użytków. Czy początkowo
było to naturalne podsiewanie związane ze znaczymy opóźnianiem pierwszego pokosu?
Nie w tym gospodarstwie już mój Ojciec prezentował bardzo wysoki poziom dbania o łąki i pastwiska. Można powiedzieć, że byliśmy pionierami upraw
nasiennych zwłaszcza tymotki łąkowej. Był to gatunek przeklęty przez nas jako dzieci, bo ręce mieliśmy
całe pocięte przez słomę i liście. Wiązało się tymotkę
w snopki, a później młóciło. Tato zaszczepił we mnie
tradycje upraw nasiennych i wytłumaczył, że dobre gospodarstwo hodowlane powinno zawsze iść
w parze z uprawami nasiennymi. Dlatego od ponad
11 lat współpracujemy z firmą Sowul & Sowul.
Czyli zebrane nasiona były wykorzystywane
w gospodarstwie?
Całość nasion była odstawiana na kontrakt. Nie
była to amatorska uprawa na potrzeby własne.
Jeżeli mówimy o podsiewach to zawsze istniała możliwość wykupienia zebranych nasion w preferencyjnych cenach. Głównym dochodem były pieniądze za
nasiona, a dodatkowym dobrem były pozostałości
po omłocie. Słoma była zbierana i cięta na sieczkę
i dodawana do buraków jako obrok (pasza) dla
zwierząt . Nie zapominajmy również, że z tymotki zawsze zbieraliśmy drugi pokos. To pokazuje, jak Ojciec
nauczył mnie efektywnie wykorzystywać potencjał
każdego hektara.
Znamy już początki związane z praktykami
żywieniowymi, ale jak wyglądała dalsza ewolucja żywieniowa?
Miałem to szczęście, że w latach 90-tych zostałem
uczestnikiem programu Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mlecznych – Projekt Turośl. Nawet mam
jeszcze tablicę zachowaną na pamiątkę. Działo się
to jeszcze przed akcesją Polski do Unii Europejskiej.
Dzięki temu programowi Holendrzy przyjechali podzielić się swoją wiedzą na temat użytków zielonych
oraz produkcji pasz objętościowych. Najpierw uczyli
mnie produkcji sianokiszonki, bo jak wspomniałem
wcześniej żywiliśmy zwierzęta sianem. Często nie
mogliśmy zebrać siana dobrej jakości ze względu na
warunki pogodowe. To, co zaproponowali Holen-
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drzy to była rewolucja w naszym myśleniu! Nawet
mój Ojciec obserwując moje pierwsze sianokiszonki
pukał się w głowę i mówił do mnie „Synu co Ty najlepszego robisz?. Dlaczego depczesz niedosuszone siano? Czym Ty wykarmisz krowy przez zimę?”.
Ja jednak zawierzyłem specjalistom. Kupiłem maszynę do zbioru, naszą polską Opalenicę i tym zbierałem. Rolnicy kiwali głowami i zastanawiali się,
co ten Czapliński wyprawia. Ja zbierałem, było to
już pocięte, ugniatałem ciągnikiem, przykrywałem
folią, obsypywałem i obciążałem. Od tego momentu
zaczęła się tzw. nowa era w żywieniu zwierząt, wtedy zaczęły pojawiać się dawki paszowe. Początkowo
jak nie miałem wozu paszowego to robiło się to na
zasadzie szufli lub wideł. Później ewoluowało to do
bardziej precyzyjnych wyliczeń żywieniowych.
Obecnie żywienie w Pana gospodarstwie ściśle powiązane jest z…?
Wiem do czego Pan zmierza Panie Patryku. Pewnie chodzi o uprawy nasienne. Tak jak wspomniałem
nie wyobrażam sobie wyliczeń rentowności gospodarstwa bez upraw nasiennych. Obecnie jest to życica wielokwiatowa i tymotka łąkowa. Życicę zbieram
z drugiego pokosu. Mam znakomite źródło paszy
majowej bogatej w cukry o zbliżonej wartości do paszy z kukurydzy. Z tego co zostanie po omłocie mam
dodatek strukturotwórczy do wozu paszowego,
mam również znakomity kolejny późnoletni pokos
na sianokiszonkę. Czego więcej oczekiwać? Czy jest
coś bardziej efektywniejszego?
W tym roku rolnicy porównują opłacalność upraw
traw do wyjątkowo wysokich cen skupu pszenicy
i rzepaku.
Wysokie są również ceny nawozów, paliwa, oprysków itp. Jeżeli ktoś kalkuluje opłacalność w oparciu
o jeden rok, to nie wróżę mu sukcesu w rolnictwie.
Oczywiście trudno mi się wypowiadać za osoby nie
prowadzące hodowli. W przypadku hodowli zachę-
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fot. Pierwsza pryzma 1999r.

cam każdego, aby spróbował i ocenił sam. Oczywiście zbiór trawy nie należy do najłatwiejszych, często
wymaga dosuszenia itp., ale tak jak hodowla krów
mlecznych staje się wyborem dla nielicznych, tak trawy również będą robić tylko najlepsi rolnicy zarówno
pod kątem wiedzy rolniczej, jak również ekonomicznej.
Właśnie, wspomniał Pan o trudnej sytuacji
w branży mleka.
Jako osoba zasiadająca w Radzie Nadzorczej
Mleczarni Mlekpol widzę, że wniosków o wygaszenie
produkcji przybywa z roku na rok. Powodów upatruję co najmniej kilka: brak zmiany pokoleniowej
w gospodarstwie; brak chęci do pracy w hodowli kolejnego pokolenia tj. dzieci, wnuków; kłopot
z pracownikami, ale również lub przede wszystkim
brak umiejętności liczenia. Śmieję się, że zaraz po byciu górnikiem praca rolnika jest na drugim miejscu
w skali trudności. Śmiem zaryzykować stwierdzenie, że przed górnikiem powinien widnieć Hodowca
Bydła Mlecznego. Tutaj mamy taki sam cykl pracy każdego dnia, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
Młodzi nie chcą być na uwięzi. Wolą uprawy, które umożliwiają długie wakacje i intensywną pracę
przez 2-3 miesiące w roku.
Rzucił Pan stwierdzenie „brak umiejętności
liczenia”, czy mógłby Pan rozwinąć to zagadnienie?
KATALOG NASIENNY

fot. Obiad z synem i wnukami podczas żniw (lipiec 2018)

Panie Patryku. Czy pamięta Pan jak w 2013 roku
zakładaliśmy lucerniki, sialiśmy łubiny, mieszanki traw z koniczynami itp. Po co to wszystko było?
Już wtedy wiedziałem, że najdroższe jest białko.
Sam Pan wie ile czystego białka możemy wyciągnąć
z jednego hektara np. lucerny. Pięknie to opisaliście
już kilka lat temu w książce „Zielone Koło Fortuny”.
Jeżeli ktoś idzie po linii najmniejszego oporu (najwygodniejszej) tj. kupuje białko w postaci soi, śruty rzepakowej, nie patrzy na dawki kukurydzy tylko ładuje
do oporu to wówczas okazuje się, że opłacalność jest
zerowa lub trzeba dokładać do interesu. Sam Pan
wie, że pomimo tylu lat szkoleń prowadzonych przez
Sowul & Sowul wielu rolników popełnia stare błędy
tj. koszą wykłoszone trawy, nie dbają o regenerację
użytków, nie dokarmiają użytków po pokosach itp.
itd.. Dobra pasza objętościowa jest wyjściową do
tego czy produkcja mleka jest opłacalna czy nie.
Na koniec chciałbym zapytać o "Zielony Ład".
Tyle się o tym teraz mówi. Uważa Pan, że to szansa dla polskiego rolnika, czy wręcz przeciwnie
rzucanie kłód pod nogi.
Rolnicy są zaniepokojeni "Zielonym Ładem". Ciężko wypowiadać mi się jednoznacznie. Jest wiele znaków zapytania jak to będzie dokładnie wyglądało.

fot. Pokos życicy trwałej Bakus (maj 2019)

Jednak kiedy słyszę o 25% ekologii w europejskich
uprawach do 2030 roku to pytam się kto będzie
żywił ludzi? W ekologię zachęcam bawić się w przydomowych ogródkach lub w małych gospodarstwach.
Raczej powinniśmy propagować zrównoważoną
gospodarkę nawozową. Myśleć o międzyplonach
itp. Porównując stosowanie ogólnopojętej chemii
przez rolnika z Polski do rolnika z Belgii, Francji, czy
Niemiec to często wyjdzie nam wynik o 50% mniejszy u naszych rodaków. Rozumiem, że łańcuchy
dostaw muszą być ograniczone do minimum, z tym
się zgadzam w 100%. To jest to, co robimy Panie
Patryku od 11 lat. Mam na myśli współpracę z lokalną, rzetelną firmą, za jaką uważam Sowul & Sowul.
Jeżeli jeszcze Pan pozwoli Panie Patryku to na
koniec mam taką życiową dygresję: Kiedyś mój
sąsiad zwrócił mi uwagę: „Marku, akurat wracam
z pracy, a ty tę gnojowicę wywozisz. Odpowiedziałem mu… sąsiedzie jeżeli Ty i inni ludzie przestaną pić mleko i jeść mięso, to ja już nie będę musiał
tego robić”.

Artykuł z Panem Markiem Czaplińskim ukazał
się w nowym cyklu. Chcemy na przykładach
rolników pokazać, że jest przyszłość w produkcji
mleka nawet w "Zielonym Ładzie".
– Przemysław Sowul,
Prezes Sowul & Sowul

www.sowul.pl
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MIESZANKI TRAW NA GLEBY MOZAIKOWATE
Wysoka jakość z nowym składem!

Wyższe plony ze składem Premium!

ANULA Mieszanka łąkowa na gleby

ANULA PREMIUM Mieszanka kośna
na gleby torfowe i wilgotne

wilgotne i optymalnie wilgotnie
• życica trwała (min. 2 odmiany) 24%
20%
• tymotka łąkowa
20%
• festulolium
10%
• kostrzewa trzcinowa
8%
• wiechlina łąkowa
8%
• mietlica biaława
5%
• koniczyna szwedzka
5%
• koniczyna łąkowa

NIE BOJĘ SIĘ
W O D Y

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.
Norma wysiewu od 35 kg/ha

• życica trwała (min. 2 odmiany) 20%
• tymotka łąkowa
20%
• festulolium
15%
• kostrzewa łąkowa
10%
• wiechlina łąkowa
11%
• mietlica biaława
8%
• koniczyna szwedzka
7%
• koniczyna łąkowa
5%
• wyczyniec łąkowy
4%

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 od 35 kg/ha

Tradycyjnie wysoka jakość!

KRASULA Mieszanka kośno-pastwiskowa na

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

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.
Norma wysiewu od 35 kg/ha

NowE, lepszE ODMIANY

KRASULA PREMIUM Mieszanka kośno-

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

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 kg/ha
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Z POLSKĄ KUPKÓWKĄ

MUĆKA Mieszanka pastwiskowa

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

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 kg/ha

Norma wysiewu od 35 kg/ha

LUŚKA PREMIUM Mieszanka kośna

Nowa formuła otoczkowania

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!

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
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fot. Mieszanka kośna Luśka Premium

www.sowul.pl
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ROKITA Mieszanka kośna dwuletnia lub międzyplonowa
Mieszanka kośna pod intensywną uprawę, 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 międzyplon po 6 do 8 tyg.
pozwoli uzyskać wysoki plon zielonki lub sianokiszonki.
Dzięki życicy wielokwiatowej i koniczynie 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.

TROJANKA Mieszanka kośna
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.

NOWY SKŁAD - SUPER ENERGIA+ BIAŁKO
RÓWNIEŻ DO PODSIEWU!

• życica wielokwiatowa
• życica westerwoldzka
• koniczyna łąkowa/
koniczyna inkarnatka

50%
40%
10%

W sprzyjających warunkach mieszanka ta, gwarantuje
wysoki plon energetyczny, a duża zawartość białka czyni
ją lepszą od kukurydzy.
Norma wysiewu od 40 do 45 kg/ha

w 100% polskiej genetyki
• 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

BIZON Mieszanka kośna
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.

Do walki ze zmianami klimatu!
• kupkówka pospolita
• kostrzewa łąkowa
• festulolium
• lucerna siewna
• kostrzewa trzcinowa
• kostrzewa czerwona
• koniczyna biała
• komonica

30%
15%
15%
12%
10%
10%
4%
4%

Norma wysiewu od 35 kg/ha

fot. Mieszanka kośna Trojanka - II pokos
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Wykorzystanie preparatów
aminokwasowych w nawożeniu runi
użytków zielonych jako przykład
nawożenia w "Zielonym Ładzie"

– dr hab. inż. Adam Radkowski prof. UR,
Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Produktywność runi użytków zielonych jest wysoka wówczas, gdy posiada optymalne warunki
rozwoju. Plonowanie zbiorowisk roślinnych wzrasta, gdy zapewnione zostaną odpowiednie warunki
zgodne z wymaganiami poszczególnych roślin.
Od kilku lat w naszym kraju jest obserwowany
pogłębiający się deficyt opadów atmosferycznych.
Niedobór opadów oraz ich niekorzystny rozkład
w okresie wegetacyjnym prowadzi do pogorszenia
plonowania oraz niekorzystnych zmian składu chemicznego roślin. Dodatkowo w miarę intensyfikacji
produkcji rolnej, gatunki roślin uprawnych stają się
coraz bardziej wrażliwe na niekorzystne czynniki środowiska takie jak: niedobór wody, niskie temperatury oraz porażenie przez choroby grzybowe i szkodniki. Sprawia to, że potencjał produkcyjny roślin nie jest
w pełni wykorzystany, pomimo zastosowania wszystkich optymalnych zabiegów agrotechnicznych.
Trawy posiadają fenotypy o dużej plastyczności,
których modyfikacja i selekcja może być zrealizowana w krótkim czasie. Trudno zatem uzyskać odmianę
w pełni odporną na niekorzystne warunki wzrostu,
choroby i szkodniki, przy jednoczesnym zachowaniu
wysokich cech jakościowych, dlatego celowym jest
zastosowanie biopreparatów w celu poprawy wzrostu roślin oraz polepszenia kondycji i łagodzenia negatywnego wpływu czynników stresowych.
Biopreparaty wykazują pozytywne oddziaływanie na metabolizm traw, stymulują procesy
życiowe, niwelują skutki działania niekorzystnych
warunków środowiskowych oraz czynników chorobotwórczych. Ich działanie polega na indukcji
naturalnej tolerancji roślin w warunkach stresu oraz
pobudzenie genetycznie uwarunkowanych cech
w kierunku ich potencjalnego, pozytywnego wykorzystania w czasie wzrostu.
Biostymulatory mogą stać się alternatywą dla
syntetycznych środków chemicznych stosowanych
w ochronie roślin oraz perspektywą dla poprawy
wydajności tradycyjnych nawozów.
W ostatnim czasie duże zainteresowanie jest
preparatami aminokwasowymi.
Nawożenie preparatami aminokwasowymi jest
www.sowul.pl

fot. dr hab. inż. Adam Radkowski prof. UR

metodą, która znalazła zastosowanie niedawno.
Stosowanie aminokwasów skraca czas reakcji rośliny na nawożenie. Dostaje ona gotowe białko, które
wykorzystuje od razu do budowy swojej masy. W gospodarstwach nawożonych aminokwasami odnotowuje się wyższe pobranie fosforu, potasu, magnezu
i wapnia. Stosowanie ich w większych dawkach przyczynia się również do większego pobrania mikroelementów takich jak: cynk, miedź, mangan i żelazo.
Preparaty aminokwasowe nie odżywiają roślin
bezpośrednio, ich działanie polega na stymulowaniu
poszczególnych procesów fizjologicznych w roślinie.
Ich znaczenie i rola w procesie wzrostu i rozwoju roślin jest bardzo ważna. W optymalnych warunkach
glebowych i pogodowych, organizmy roślinne produkują we własnym zakresie odpowiednią ilość ami-

fot. Mieszanka kośno-pastwiskowa Krasula Premium,
II rok użytkowania
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nokwasów, natomiast w warunkach niekorzystnych
takich jak: susza, przymrozki, nadmierne uwilgotnienie czy nasłonecznienie, zostaje zaburzona zdolność
produkcji właściwego zestawu aminokwasów lub jest
bardzo ograniczona. W takim przypadku, konieczne
jest zastosowanie gotowych formuł aminokwasów
w postaci oprysku dolistnego lub doglebowego.
Stosowanie odpowiednich preparatów aminokwasowych poprawia sytuację kryzysową. Roślina
dostając aminokwasy z zewnątrz, nie traci swojej
energii na produkcję aminokwasów. Dzięki czemu
może przeznaczyć ją na szybszy i lepszy rozwój.
Zalety i korzyści ze stosowania aminokwasów
w uprawach:
• optymalizacja pobierania przez rośliny dostępnych w glebie składników pokarmowych,
• poprawa i usprawnienie metabolizmu wewnątrzkomórkowego oraz fotosyntezy roślin,
• zwiększenie odporności i tolerancji roślin na
stresy pogodowe (susza, przymrozki, nadmiar
wilgoci),
• lepsze wykorzystanie i poprawa skuteczności
nawożenia podstawowego NPK,
• redukcja szkodliwych związków azotynowych,
ewentualnie przenikających do wód gruntowych,
• zwiększenie odporności roślin na inwazję
chorób i szkodników,
• uzyskanie plonu wyrównanego, wydajniejszego, o dużo lepszych parametrach i lepiej przechowującego się.

Reasumując można stwierdzić, że stosowanie
preparatów aminokwasowych przynosi duże
korzyści, dlatego warto rozważyć takie nawożenie na użytkach zielonych. Produkując pasze
wysokiej jakości o niskim wpływie na środowisko, rolnictwo w tym przypadku odegra kluczową rolę w rozwoju zrównoważonego systemu
żywnościowego w Unii Europejskiej.
Stąd optymalna produkcja pasz na użytkach
zielonych przy użyciu biostymulatorów wpisuje
się w podstawy szeroko rozumianego "Europejskiego Zielonego Ładu".
Artykuł w całości mogą Państwo
przeczytać na stronie www.sowul.pl

NowOczesna i bezpieczna
forma zamawiania nasion
nawet PODCZAS pandemii
– odwiedź nasz sklep internetowy

Aminokwasy można aplikować dolistnie, ponieważ taka forma łagodzi sutki stresu abiotycznego i biotycznego, przyczynia się do zwiększenia
plonów i ich poprawy jakości. Z kolei aplikowanie
doglebowe poprawia skład mikroflory glebowej,
a to ułatwia przyswajanie składników.

Na hasło z krzyżówki (patrz strona 49)
otrzymasz 2% rabatu!
fot. Plantacja nasienna życicy wielokwiatowej Turtetra
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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

Karino Mieszanka pastwiskowa (pastwiskowo-kośna)
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

• 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%

Karino Premium Mieszanka kośna
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

Traken Mieszanka pastwiskowa
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

fot. Konie ze Stadniny Moszna

www.sowul.pl
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Stadnina Koni Moszna

– Rozmowa konsultanta do spraw rynku profesjonalnego Dariusza Paprockiego
z dyrektorem do spraw produkcji roślinnej panem Bogusławem Wawrzyniakiem
Stadnina Koni Moszna wchodzi w skład zabytkowego założenia pałacowo-parkowego Zamku
Moszna zbudowanego przez hrabiego Thiele-Winkler. W 1946 roku do opuszczonych, zamkowych zabudowań gospodarczych przeniesiono
z Dłoni w Wielkopolsce klacze pełnej krwi angielskiej rewindykowane z pożogi wojennej. W Mosznej, klacze te znalazły idealne warunki do dalszej
hodowli tworząc podwaliny stada matek rasy pełnej krwi angielskiej. W latach 50-tych w celu poszerzenia hodowli o konie sportowe do Mosznej
przewieziono z Nowielic klacze ze znakiem Gryfa
Pomorskiego określane mianem koni „szlachetnej
półkrwi”. Od tej chwili Stadnina w Mosznej stała się
ośrodkiem hodowli koni do sportu wyczynowego.
Aktualnie SK Moszna jest znanym w kraju
i za granicą ośrodkiem hodowli koni sportowych
i wyścigowych mając na swoim koncie ponad
250 wygranych wyścigów imiennych na torach
w Polsce i za granicą w tym 7 krotnie najważniejszą gonitwę DERBY w Warszawie i Wiedniu.
Wyhodowany w SK Moszna ogier TIUMEN trzykrotnie wygrał jedną z najcięższych gonitw przeszkodowych na świecie – Wielką Pardubicką jako
jedyny koń polskiej hodowli.
Urodzone w Mosznej konie sportowe 3 krotnie
brały udział w Igrzyskach Olimpijskich w dyscyplinie ujeżdżenia i WKKW jak również reprezentowały Polskę podczas Mistrzostw Świata w WKKW oraz
finałach pucharu świata w WKKW i skokach przez
przeszkody.
Aktualnie stado liczy ponad 180 koni. Nad całością hodowli, pieczę sprawuje Polski Związek
Hodowców Koni, oraz Polski Związek Hodowców

Koni Pełnej Krwi Angielskiej.
Współpraca pomiędzy Stadniną Koni w Mosznej, a firmą Sowul & Sowul rozpoczęła się w 2016
roku. Sowul & Sowul dostarcza do stadniny specjalnie dedykowane mieszanki traw do żywienia
koni, mieszanki ziół, a także nasiona roślin bobowatych. Wizyty doradcy Sowul & Sowul przyczyniają się do właściwego zbilansowania gatunków
i odmian stosowanych w mieszankach, co przekłada się na wysokie plony i doskonałą jakość pasz
stosowanych w żywieniu.
Dieta koni, a w szczególności koni sportowych,
to zachowanie pewnego rytuału, stałych pór
żywienia, właściwy dobór składników, a w szczególności paszy objętościowej jako bazy i pasz
treściwych. Ważnym elementem jest białko, jego
jakość i ilość, wspomagające organizm zwierzęcia
w niwelowaniu mikrouszkodzeń mięśni powstałych podczas treningów.
Pastwiska dla koni powinny składać się z gatunków traw o niskiej zawartości węglowodanów niestrukturalnych z małą zawartością skrobi
i dużą zawartością włókna. Podobnie jest z sianem, które powinno być pozyskiwane z traw
rosnących na łąkach uprawianych ekstensywnie
i koszonych po przekwitnięciu roślin, aby dodatkowo wzbogacić go we włókno.
Korzystając z mieszanek Sowul & Sowul
można stwierdzić, że dobra jakość paszy na
pastwiskach, a także zbiór dobrego siana
w znaczący sposób obniża stosowanie
wszelkiego rodzaju suplementów i dodatków
paszowych, oraz ogranicza potrzebę
korzystania z medycyny.
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Podsiew zdegradowanych
użytków zielonych

– prof. dr hab. Kazimierz Grabowski, Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zjawiskiem powszechnie obserwowanym na
trwałych użytkach zielonych jest proces degradacji runi.
Wydatne pogorszenie zwartości runi oraz
zubożenie jej składu, wymaga stosownej interwencji pratotechnicznej. Dyskusyjną sprawą pozostaje natomiast wybór odpowiedniej formy
tejże interwencji. Musi ona bowiem uwzględniać
stan szaty roślinnej, lokalne warunki siedliskowe
(klimatyczno-glebowe i topograficzne) oraz możliwości ekonomiczno-organizacyjne i techniczne
gospodarstwa.
Przy renowacji użytków zielonych dobre rezultaty daje podsiew. Polega on na wprowadzeniu
niektórych traw i bobowatych w darń osłabioną
mechanicznie, bądź traktowaną w tym celu odpowiednimi herbicydami.
O powodzeniu technologii podsiewu „tradycyjnego”, jak też siewu bezpośredniego w darń za
pomocą siewników specjalistycznych, decydują:

fot. prof. dr hab. Kazimierz Grabowski

stopień osłabienia konkurencyjności starej darni,
przestrzeganie terminów agrotechnicznych, dobór gatunków (odmian) traw i roślin bobowatych
i zabiegi pielęgnacyjne w roku zagospodarowania.
Wykazano, że w warunkach glebowo–klimatycznych Żuław stosowane warianty niszczenia

Tabela 1. Średnie plony suchej masy w t∙ha-1.
Warianty niszczenia darni
Gryzowanie
(Plon w liczbach względnych)
Herbicyd totalny + gryzowanie
(Plon w liczbach względnych)

Obiekt
kontrolny
7,09
100
6,98
100

1*
12,61
178
13,69
196

Numery mieszanek:
2
10,99
155
12,61
181

3
10,84
153
13,43
192

Średnio
11,48
162
13,25
190

*1 – mieszanka typu kupkówki pospolitej; 2 – mieszanka typu wyczyńca łąkowego; 3 – mieszanka typu mozgi trzcinowatej

aktualny stan runi (stopień degradacji), właściwe przygotowanie powierzchni, dostosowanie
narzędzi (siewników) do warunków glebowych,

fot. Jaskry (Ranunculus) – typowe rośliny mokrych,
zaniedbanych łąk pobagiennych (fot. K. Grabowski)

www.sowul.pl

darni przy podsiewie w istotny sposób wpłynęły na produkcyjność łąki trwałej. Zwyżki plonów
suchej masy wahały się od 53% do 78% na poletkach odnawianych za pomocą glebogryzarki oraz
od 81% do 96% przy stosowaniu herbicydu totalnego i gryzowania, w porównaniu do obiektu kontrolnego, czyli starej darni. Z gatunków trawiastych
najbardziej przydatnymi do podsiewu okazały się:
kupkówka pospolita i wyczyniec łąkowy (gatunki
przewodnie mieszanek) oraz współkomponenty:
kostrzewa łąkowa i tymotka łąkowa, co znajduje
potwierdzenie w dostępnym piśmiennictwie.
Poglądy dotyczące odnawiania łąk i pastwisk
w różnych krajach ulegały znacznym zmianom na
przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Obecnie proponuje się technologię siewu bezpośredniego,
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Tabela 2. Efekty podsiewu wyrażone średnim plonem runi z trzech lat (t s.m.∙ ha-1) w różnych warunkach siedliskowych.
Gleba torfowo-murszowa
a
b
6,74
6,73
8,88
9,98
9,79
10,20
11,32
11,34
10,32
10,34
0,59
0,52

Wyszczególnienie
Kontrola
Brona zębowa
Brona talerzowa
Glebogryzarka
Siewnik do podsiewu
NIRp=0,05

Mada ciężka
a
7,09
9,07
10,33
13,24
11,36
0,99

b
6,98
10,30
12,35
10,16
9,68
0,53

a – mechaniczne warianty niszczenia darni; b – herbicyd totalny i mechaniczne warianty niszczenia darni

czyli wprowadzenie nasion traw i roślin bobowatych w starą darń za pomocą specjalnych siewników. Jest to rozwiązanie stosunkowo proste i pod
względem ekonomicznym bardzo atrakcyjne.
W badaniach porównujących różne techniki
niszczenia starej darni najlepsze efekty uzyskano przy gryzowaniu, zbliżone przy stosowaniu
brony talerzowej i siewnika do podsiewu, natomiast istotnie niższe przy bronowaniu.
Artykuł w całości mogą Państwo
przeczytać na stronie www.sowul.pl

fot. Pastwisko opanowane przez mniszek pospolity
(Taraxacum officinale F.H. WIGG)(fot. K. Grabowski)

Czy nasiona lucerny można otrzymać za darmo?
Lista roślin wiążących azot z wykorzystaniem gatunków roślin
bobowatych drobnonasiennych lub bobowatych grubonasiennych jest
długa, ale jedna z pozycji zasługuje tu na szczególną uwagę.
Mowa tu o lucernie siewnej.
Powierzchnia zaliczana do obszaru EFA stanowi 100% powierzchni
rzeczywistej, co jest dodatkowym atutem, by szczerzej pomyśleć
o założeniu lucernika.
Dopłata z tytułu roślin pastewnych i za zazielenianie wynosi na
chwilę obecną 784 zł/ha. "Zielony Ład" zakłada, ograniczenie nawożenia
mineralnego. Bardzo dobrze wpisuje się w tę ideologię lucerna ze względu
na bardzo niskie nawożenie azotem.
Koszt zakupu nasion praktycznie pokrywa dopłata w roku siewu,
a lucernik zakładamy na minimalnie 4 lata.
To ukazuje nam dobrodziejstwo, jakie płynie z posiadania lucernika,
a dodatkowo zabezpieczamy się na wypadek suszy, gdyż lucerna
posiada głęboki system korzeniowy. Hodowcy, którzy mają nadmiar pasz
objętościowych mogą, zamiast lucerny siać kończynę czerwoną.
Jej atutem będą niższe straty białka podczas przechowywania kiszonek.
– Ryszard Szpanel, Doradca agrotechniczny Sowul & Sowul
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Ekoschematy w "Zielonym Ładzie"

– Sebastian Kozłowski, Doradca agrotechniczny Sowul & Sowul

Zmieniające się trendy konsumentów, szalejące ceny żywca, coraz bardziej spadająca opłacalność produkcji to jedne z głównych problemów
z jakimi borykają się obecnie rolnicy. Prowadzenie
produkcji roślinnej bądź zwierzęcej zmusza rolników do skrupulatnej wyceny nadkładów na produkcję w celu osiągnięcia niekiedy minimalnego
zysku z prowadzonej działalności. Coraz częściej
w rozmowach z rolnikami szczególnie tymi prowadzącymi produkcję zwierzęca słyszę zapytania
o możliwość obniżenia kosztów produkcji i zebranie jak najwięcej „własnego białka’’ z pola. Owe
białko to obecnie jeden z droższych czynników
gwarantujący opłacalność produkcji. Większość
producentów chcących ograniczyć podawanie soi

szuka go poprzez kupno innych surowców co wiąże się jednak ze sporymi kosztami.
Podczas rozmów z rolnikami szukającymi
alternatywy dla drogich komponentów białkowych przypominam o tym co kiedyś większość
uprawiała sama, a teraz odeszło w zapomnienie.
Nasze rodzime bobowate grubonasienne oraz
to w czym jako Polacy od dawna się specjalizujemy czyli „mieszanki zbożowe”. Większość rolników
wysiewa mieszanki zbożowe, co często nie generuje oczekiwanych plonów pod względem ilości
masy oraz zawartości białka w paszy. Zmieniający
się klimat, a co za tym idzie warunki atmosferyczne wymuszają zmianę sposobu nawożenia plantacji. Stosowanie samych nawozów mineralnych
często nie daje oczekiwanych rezultatów z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych
ulewy, susze.
Jako doradca agrotechniczny firmy Sowul &
Sowul oraz hodowca, wspólnie ze specjalistami
zajmującymi się nawożeniem dolistnym postanowiliśmy zaryzykować i stworzyć model uprawy
mieszanki zbożowej z grochem, która pozwoli lepiej wykorzystać stanowisko, uzyskać więcej wartościowej paszy bogatej w naturalne białko, a co
za tym idzie obniżyć koszty produkcji.
Do uprawy w każdym przypadku został wykorzystany występujący w naszej ofercie groch
Milwa, owies Bingo, jęczmień Ella, oraz pszenica Arabella w różnych proporcjach. W każdym
wariancie zastosowaliśmy 120 kg grochu oraz
100-120 kg mieszanek zboża w różnych wariantach. Trzy z czterech plantacji pyły prowadzone
z zastosowaniem nawożenia dolistnego produktami firm Adob lub Intermag.

Zalecenia uprawy Adob

Dwa zabiegi
ADOB Mikro Zboże 2 kg/ha
+ ADOB Mikro Bobowate 2 kg/ha
Należy zwrócić uwagę aby nie robić zabiegów w czasie
kwitnienia bobowatych, owsa i jęczmienia, trzeba na to
uważać, aby nie spowodować sklejania pyłków
i poparzenia kwiatów.
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Zalecenia uprawy Intermag
•
•
•
•

Pierwszy zabieg od 3 liścia zboża do końca krzewienia:
Siarczan Mg 10 kg/ha
Plonvit Phospho 3 kg/ha
Plonvit Zboża 1 l/ha
Tytanit 0,2 l/ha

•
•
•
•

Drugi zabieg od strzelania w źdźbło do początku kłoszenia:
Siarczan Mg 10 kg/ha
Plonvit Opty 3 kg/ha
Plonvit Motylkowe 1 l/ha
Optysil 0,5 l/ha

KATALOG NASIENNY

fot. 1 Mieszanka grochu z owsem w fazie wzrostu

mi, ponieważ w znaczącym stopniu można ograniczyć nakłady na drogie komponenty z zakupu.
Ponadto można uzyskać paszę o zawartości do
20% białka i wystarczy uzupełnić ją o witaminy
i mieć tanią i wartościową paszę dla zwierząt.
Kolejnym atutem stosowania takiego rozwiązania
jest korzyść w płodozmianie. Roślina następcza
rośnie na stanowisku bogatym w azot wiązany
przez groch. Przy stosowaniu takiego modelu
uprawy nie ryzykujemy praktycznie niczym. Jeśli
zostanie zastosowane odpowiednie nawożenie,
odczyn gleby jest odpowiedni można uzyskać
z tego samego stanowiska dużo więcej i dużo bardziej wartościowej paszy dla zwierząt bądź produktu pozwalającego uzyskać wyższą cenę podczas sprzedaży, dlatego podczas czytania artykułu
i planowaniu wiosennych zasiewów, może warto
zadać sobie pytanie: A może jednak zboże…?
Na wszystkie pytania związane z uprawą oraz
doborem odmian bardzo chętnie odpowiemy
i spróbujemy Państwu pomóc w uzyskaniu jak
najwyższych plonów. Zachęcamy do kontaktu.

fot. 2 Mieszanka grochu z owsem w fazie wzrostu

Pierwszy wariant 120 g grochu + 120 kg mieszanka zbożowa (33% owies, 33% jęczmień, 34%
pszenica). Uprawa na paszę dla bydła okolice Białegostoku. Średni plon ok. 8 ton z ha (fotografia
1 i 2).
Drugi wariant 120 kg grochu + 100 kg owsa.
Średni plon 6,5 tony z ha. Okolice Ostrowi Mazowieckiej. Zbiór na paszę dla trzody
Trzeci wariant również 120 kg groch + 100 kg
owies. Areał 35 ha, uprawa w ekologii. Produkt
zbierany w fazie niepełnej dojrzałości zmielony
i zakiszony w rękaw, pasza dla bydła, średni plon
6 ton z ha (fotografia 3).
Czwarty wariant 120 kg groch + 100 kg pszenica Arabella. Areał 2 ha, zbiór na paszę dla cieląt,
plon 6 ton z ha
*w trzech przypadkach po zasianiu grochu z mieszanką zbożową był zastosowany oprysk przeciwko
chwastom.
W każdym przypadku rolnicy początkowo bali
się zasiewu grochu ze zbożem, ponieważ nigdy
tego nie robili. Obawy wszystkich minęły z chwilą zbioru. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że po
zakończeniu doświadczenia będą stosować nawożenie dolistne oraz wysiewać zboża z bobowatywww.sowul.pl

fot. 3 Mieszanka grochu z owsem po zbiorze

fot. Mieszanka grochu z owsem ocena organoleptyczna
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nasze realizacje
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fot. Mieszanka autorska

fot. Wschody mieszanki międzyplonowej Podlaskiej

fot. Podsiew wiosenny traw

fot. Plantacja nasienna życica trwała Baronka II rok użytkowania

fot. Plantacja nasienna kostrzewa czerwona Adio
tydzień przed zbiorem

fot. Mieszanka międzyplonowa Stop Suszy, I rok użytkowania
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fot. Mieszanka międzyplonowa Podlaska I rok użytkowania
Warmia i Mazury (październik 2021)

fot. Zbiór mieszanki międzyplonowej Podlaska
w województwie podlaskim

fot. Plantacja nasienna życica trwała Brawa, II rok użytkowania

www.sowul.pl

fot. Siew kukurydzy metodą Strip-Till po zbiorze mieszanki
międzyplonowej Podlaskiej

fot. Mieszanka kośna Bizon

fot. Koszenie plantacji nasiennej kostrzewy czerwonej Adio
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UPRAWA ROLI

– Karol Żywalewski, Doradca agrotechniczny Sowul & Sowul
metodami:
Uprawa uproszczona – ściernisko jest uprawiane przy pomocy brony talerzowej na głębokość
maksymalnie kilkunastu centymetrów, a następnie wykonywany zostaje siew bezpośrednio w tak
przygotowane stanowisko.
Uprawa bezorkowa przy użyciu agregatu do
głębokiej uprawy – tu używa się maszyn pracujących na głębokościach ok 20-30 cm. Maszyna ma
za zadanie wymieszać resztki pożniwne, napowietrzyć oraz spulchnić glebę bez jej odwracania oraz
wysiać nawozy na zadaną głębokość. Siewu dokonujemy tą samą maszyną ze sprzęgniętym siewnikiem lub oddzielnym agregatem siewnym (fot. 1).

Uprawa roli – podstawowe pojęcie znane każdemu gospodarzowi. Jego definicja kształtowała
się na przestrzeni setek, a nawet tysięcy lat. Każdy
młody rolnik pierwsze swoje szlify zdobywa pod
okiem swoich ojców, dziadków, którzy przekazują wiedzę nabytą przez lata pracy na swojej roli.
Najczęstszym sposobem uprawy jest gospodarowanie oparte o pług. Jest to technologia doskonale znana od czasów radła, przez pługi konne, aż
po dziś doskonale znane, różnego rodzaju pługi
ciągnikowe. Jednak w ostatnich latach coraz częściej do głosu dochodzi technologia bezorkowa
wypierająca klasyczną uprawę. Na czym ona polega? W jakich warunkach znajduje zastosowanie?
Uprawa bezpłużna zyskuje wielu zwolenników,
z uwagi na fakt, iż pozwala zaoszczędzić czas, który jest szczególnie ważny przy letnim siewie rzepaku czy wiosennym siewie kukurydzy po mieszankach traw (np. po zbiorze Mieszanki Podlaskiej)
czy też zbiorze innych międzyplonów, np. żyta.
To właśnie czynnik jakim jest „czas” często zniechęca do siewu poplonów oraz międzyplonów czy
zakładania plantacji nasiennych. Rolnicy obawiają
się, czy po „zejściu” roślin międzyplonowych z pola
zdążą zasiać roślinę następczą, czy pogoda im na to
pozwoli? To właśnie uprawa bezpłużna staje się
coraz częściej odpowiedzią na te pytania.
Uprawę bezorkową można prowadzić kilkoma
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fot. 1 Agregat do siewu w uprawie bezorkowej

Uprawa typu Strip-Till (pasowa) – metoda siewu pasowego, bezpośredniego w ścierń, w darń
lub mulcz z roślin poprzedzających (np. poplonów). Przy tej metodzie wszystkie zabiegi agrotechniczne takie jak spulchnienie gleby, siew jednego lub kilku nawozów, zagęszczenie profilu oraz
wysiew nasion odbywa się w jednym przejeździe.

fot. 2 Siewnik Strip-Till
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fot. 3 Rozmieszczenie nasion kukurydzy zasianej
przy uprawie pasowej Srtip-Till

W tej metodzie najczęściej spulchniane są jedynie
pasy siewne na głębokość ok. 20-30 cm (fot. 2)
(fot. 3).
O ile pierwsza metoda, jest kontrowersyjna
z uwagi na brak napowietrzenia gleby oraz wzrost
presji zachwaszczenia o tyle pozostałe dwie zasługują na poświęcenie im większej uwagi.
Tym co je wyróżnia od klasycznej orki jest fakt,
że nie odwracają ziemi, a jedynie ją mieszają. Jest
to szczególnie ważne w okresach niedoborów
wody. Odwrócenie ziemi w okresie suszy powoduje wydobycie wilgotnej jej część na powierzchnię przez co wschody są bezpośrednio zależne od
późniejszych opadów. Pług dodatkowo przyczynia
się do erozji gleby – dużo łatwiej dochodzi tu do
wymywania składników pokarmowych, spływów
powierzchniowych oraz niszczenia struktury. Przy
„bezorce” znacznie łatwiej jest zachować gruzełkowatość gleby. Dodatkowym atutem tej technologii
jest możliwość pracy na głębokościach większych,
niż te z pługa, dzięki czemu możemy przerwać podeszwę płużną nie „wyjmując” tzw. martwicy glebowej na powierzchnię. Warto dodać, że tego typu
głęboka uprawa znajduje zastosowanie nie tylko
w latach suchych, gdzie pomaga nam zatrzymać
wodę w glebie, ale również, poprzez pogłębienie
warstwy użytkowej gleby pozwala odprowadzić
nadmiar wody z powierzchni gruntu i zmagazynować go w głębszych partiach profilu glebowego.
Kolejnym atutem agregatów tego typu jest możliwość wysiew kilku rodzajów nawozów jednocześnie na różnych głębokościach przez co roślina
zmuszona jest do szukania składników pokarmowych głębiej (buduje system korzeniowy typu palowego, a nie wiązkowego co w okresie suszy daje
jej większe szanse na przetrwanie). Jak już wspomniałem wcześniej, na podkreślenie zasługuje
także fakt, że cały proces siewu i uprawy odbywa
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się w jednym przejeździe. W ogromnym stopniu
przyśpiesza to cały proces, szczególnie w momencie, gdy czas odgrywa ogromną rolę. Główne dwa
problemy, z którym rolnicy muszą zmierzyć się
przy tej metodzie jest większa presja chwastów
oraz obecność kamieni na polach. Nie tylko przy
uprawie uproszczonej ale i pozostałych mamy
do czynienia ze znaczną ilością samosiewów roślin poprzedzających oraz chwastów. Nieodzowna
jest tu walka przy użyciu herbicydów. Jeżeli chodzi
o kamienie, tu problem jest bardzo indywidualny
– im jest ich na polu więcej tym trudniejsza będzie
praca z wykorzystaniem tej technologii.
Teoria za nami, ale jak tą metodę wykorzystać w praktyce dotyczącej poplonów, UZ czy
plantacji nasiennych traw? Każda z wymienionych upraw nastręcza nie lada problemu przy
jej likwidacji. Wiążę się to z talerzowaniem, nierzadko trudną orką, późniejszą trudną uprawą
i wyrównaniem. Przy użyciu na przykład metody Strip-Till możemy tego wszystkiego uniknąć.
Zdjęcia ukazują siew kukurydzy po Mieszance
Międzyplonowej Podlaskiej, zasianej po pszenżycie (po zbiorze zastosowano obornik oraz
orkę) i zebranej 20.05.2021r. Wszystko odbyło
się w okolicach Pisza na glebie klas IV-VI. Cztery
dni później wykonano pasowo siew kukurydzy,
a tuż po nim całe pole potraktowano środkiem
chemicznym na bazie Glifosatu (brak negatywnych skutków na wschody kukurydzy). Rzędy
siewne spulchniono na głębokość ok. 25 cm oraz
wysiano doglebowo nawozy (40 kg P2O5/ha oraz
60 kg K2O/ ha). Azot wysiano pogłównie w jednej
dawce w ilości ok. 70 kg N/ha. (fot. 4, 5, 6). Efekt
końcowy, mimo siewu 16 dni opóźnionego w stosunku do klasycznej uprawy był bardzo zbliżony.
Podobnie rzecz ma się w przypadku plantacji
nasiennych traw. Letnia orka pola, narażająca na

fot. 4 Kukurydza w fazie 6-8 liści wysiana przy użyciu Strip-Till
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fot. 5 Mieszanka międzyplonowa Podlaska po wsianiu kukurydzy

fot. 6 Kukurydza wysiana w technologii Strip-Till
po mieszance Podlaskiej

nadmierne przesychanie nie zawsze sprzyja roślinom następczym. Dla przykładu rzepak znakomicie odnajduje się w siewie tą technologią na polach, po plantacjach nasiennych traw. Pozostała na
i pod powierzchnią gruntu biomasa traw skutecznie chroni przed utratą składników i erozją stanowiska.
Rynek usług rozrasta się bardzo szybko, dzięki czemu każdy jest w stanie znaleźć w swojej
okolicy usługodawcę z odpowiednim sprzętem
i sprawdzić czy tego typu rozwiązanie sprawdzi się
w na jego polu. Mimo, iż praca z tego typu siewnikiem jest bardzo energochłonna i tylko największe ciągniki są w stanie sobie z tym poradzić i że
ostateczny rachunek ekonomiczny bezwzględnie
przemawia na korzyść siewu bezorkowego, to
Państwo musicie podjąć decyzję, która technologia jest właśnie dla Was – tradycyjna czy może
bezpłużna?
Zachęcam do kontaktu w tym i innych zagadnieniach agrotechnicznych. Życzę optymalnej
pogody i wysokich plonów!
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Mleko zaczyna się na polu – Roman Wasylczyszyn,
Doradca Ogólny Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

W swojej codziennej
pracy z hodowcami bydła mlecznego słyszę
wiele pytań. Dlaczego
mam tak niską wydajność mleka? Dlaczego
podsiew traw się nie udał? Dlaczego wypadły rośliny motylkowe z runi użytku zielonego? Dlaczego
mam tak niski poziom mocznika w mleku? Dbam
bardzo o higienę doju, ale mam wysoki poziom
komórek somatycznych w mleku? Jestem doradcą
ogólnym w PFHBiPM i moim zadaniem jest znalezienie odpowiedzi na te i wiele innych pytań.
Na jednym ze szkoleń usłyszałem bardzo proste ale bardzo prawdziwe zdanie „Krowa to bardzo
proste i mądre zwierzę tylko człowiek jej przeszkadza”. Jeszcze 500 lat temu przodkowie dzisiejszych
krów (tur europejski) biegały po lasach i łąkach
jedząc to co rosło wokół. Nie znały kukurydzy, soi,
śrut poekstrakcyjnych itp. Myślę, że świadomość
tego iż jest to zwierzę ewolucyjnie przystosowane do pobierania i wykorzystania pasz objętościowych jest tu kluczowa.
Firma Sowul & Sowul od wielu lat produkuje
mieszanki traw (co ważne – są to trawy polskie,
wyhodowane przez naszych naukowców i uprawiane przez naszych rolników, niekiedy waszych
sąsiadów). Równolegle do produkcji prowadzona
jest bardzo szeroka edukacja i doradztwo (katalogi z poradami i podpowiedziami jak uzyskać wysokie plony w zgodzie z zasadami dobrej praktyki
rolniczej). Gorąco polecam poradnik „Koło zielonej
fortuny„ – jest genialny w swojej przystępności dla
każdego rolnika (jest to opinia z terenu – od hodowców).
Jednak statystyki są bezlitosne, produkcyjność
TUZ – spada, ich rola w żywieniu bydła także spada, a szkoda bo to najtańsza i najlepsza pasza dla
krów. Co powoduje, że rolnicy nie w pełni wykorzystują ten potencjał mimo ciągłego narzekania
na spadek opłacalności produkcji?
Mimo świetnych mieszanek traw, szerokiego
www.sowul.pl

poradnictwa i doradztwa – KARDYNALNE BŁĘDY.
Z mojej wieloletniej pracy i setek odwiedzonych gospodarstw. Nie są to zagadnienia nieznane, ale powodujące duże straty i niewykorzystane
możliwości.
Kilka praktycznych uwag.
1. Gleba.
Podstawą wysokich plonów oraz ich jakości
jest pH gleby. Prawidłowe wartości determinują
skład gatunkowy runi, wykorzystanie nawozów
mineralnych i organicznych, odporność na stres,
zdolność do gromadzenia próchnicy itp. („Koło
zielonej fortuny”). Pamiętajmy, badajmy gleby
ich zasobność, ponieważ to pozwoli nam zaoszczędzić środki oraz uniknąć rozczarowań (na glebie pH – 4,0 najlepsza mieszanka traw okaże się
porażką, a lucerna wypadnie już po roku). Zmiany pH gleby z 4,0 na 7,0 nie dokonamy w ciągu
jednego roku, duże dawki wapna to tylko strata
pieniędzy i kolejne rozczarowanie.
2. Zakładanie (renowacja) użytków zielonych.
Najważniejsza jest diagnoza. Stan runi oraz
jej skład decydować MUSZĄ o wyborze sposobu
renowacji oraz doborze mieszanki traw. Nie każdy jest botanikiem łąkarskim (polecam aplikacje
na telefon do rozpoznawania traw). Gdy mamy
w runi dużo chwastów rozłogowych (np. jaskry, rdesty) lub roślin zbito kępkowych (śmiałek
darniowy, sity) talerzówka tylko pogorszy stan
zachwaszczenia.
3. Użytkowanie.
Ważne jest, aby mieszanki pochodziły od pewnego, certyfikowanego producenta czy dostawcy.
Tu bardzo często słyszę wiele rozczarowań. Pamiętajmy użytek zielony zakładamy na lata dlatego
warto wybrać pewne, sprawdzone nasiona (nasiona kukurydzy kupujemy tylko na jeden sezon, a są
o wiele droższe).
Prawidłowe użytkowanie to przede wszystkim nawożenie. Pamiętajmy, aby było ono prawidłowo zbilansowane i dostosowane do warunków panujących w danym roku i gospodarstwie
(np. susza ogranicza stosowanie nawozów azotowych podobnie jak niskie pH – oszczędzajmy swoje pieniądze i środowisko). Ważnym elementem
jest dbanie o ruń (stosunki wodne, pielęgnacja,
niedojady na pastwiskach).
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4. Zbiór.
Bardzo wydajny i nowoczesny sprzęt powoduje że kosimy UZ zbyt nisko (poniżej 6 cm). To powoduje, że mamy potem słabszą paszę (zbyt dużo
popiołu), a odrost runi jest trudniejszy, szczególnie w okresach suszy. Należy pamiętać, że dylemat
czy kosić wcześniej lub czekać aż urośnie więcej
masy chyba jest bezdyskusyjny. Więcej masy –
więcej włókna, mniej energii i białka w paszy –
więcej wydatków na pasze treściwe, problemy
metaboliczne. Proces kiszenia rozpoczyna się już
kilka godzin po owinięciu beli folią. Należy bezwzględnie unikać ich przewożenia w tym okresie
ponieważ chwytak ładowarek powoduje rozszczelnienie beli i przerwanie procesu kiszenia, a to
powoduje obniżenie ich jakości. Bardzo ważny jest
też sposób przechowywania – bele należy zabezpieczyć przed gryzoniami, ptactwem oraz innymi
uszkodzeniami foli na kiszonce lub sianokiszonce.
Jak bardzo jest to ważne, widać to później na analizach badanych pasz. Zdarza się, że pasza zebrana
z bardzo dobrego UZ nie tylko nie pokrywa
potrzeb krów na składniki pokarmowe, ale jest
przyczyną chorób metabolicznych, problemów
z rozrodem lub wysokiej ilości komórek somatycznych w mleku.
Badajmy gleby, pasze, korzystajmy z usług
doradców (Sowul & Sowul, PFHBiPM), to pozwoli
na obniżenie kosztów, uniknięcie rozczarowań.
KTO PYTA NIE BŁĄDZI!
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OFERTA HANDLOWA 2022 ROK
– MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ JARYCH
MIESZANKA ZBÓŻ JARYCH
•
•
•
•
•

PSZENICA
•
•
•
•
•

(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 !

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)
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)

JĘCZMIEŃ
•
•
•
•
•
•

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
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)

OWIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.sowul.pl

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)
Najwyższa zawartość białka
Nasiona ekologiczne
ALFA
rośliny bardzo niskie o dużej odporności na wyleganie
odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej
położonych terenów górskich
duża odporność na mączniaka prawdziwego, na rdzę owsa, a średnia septoriozę liści
i helmintosporiozę
termin wiechowania dość późny, dojrzewania średni
norma wysiewu od 380-420 kiełkujących ziaren na 1 m2 (160-200 kg/ha)
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OFERTA HANDLOWA 2022 ROK
– MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ OZIMYCH

PSZENICA OZIMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pewny, idealny plon!
EUFORIA
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
norma wysiewu 150-200 kg/ha, zalecana obsada w terminie optymalnym: 225-375 roślin/m2
bardzo dobra zimotrwałość: 5,5-6 w skali do 9
Idealne połączenie tego co najlepsze
FORMACJA
odmiana średniej wysokości, średnio wcześnie dojrzewająca
fenomenalna zdrowotność w pełnym spectrum, norma wysiewu 150-170 kg/ha
wysoka zimotrwałość (4,5 w 9 – stopniowej skali COBORU) zapewniająca właściwą obsadę wiosną
najwyższy potencjał plonowania spośród wszystkich pszenic jakościowych (104% w 2017r.)
silny system korzeniowy utrzymuje plononośne kłosy nawet w warunkach stresu
odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju, w szczególności w 7 województwach:
kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
Równowaga w plonowaniu i zimotrwałości.
SYMETRIA NOWOŚĆ
bardzo wysoka zdrowotność i zimotrwałość odmiany (4 w skali 9 stopniowej)
wysoka odporność na porastanie
nadaje się do uprawy w monokulturze
dobra zdolność regeneracyjna po zimie
toleruje opóźnione siewy
odmiana o ziarnie pożądanym w skupie – zawartość białka>=12,6%
podwyższona tolerancja na zakwaszone gleby
norma wysiewu 350-400 kiełkujących ziaren na 1 m2 (od 140 kg/ha)
Bezpieczeństwo zasiewów + wysoki plon jakościowego ziarna
FOXX
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)

PSZENŻYTO

Kumulacja korzyści!
BELCANTO
• 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
•
•
•
•
•
•
•
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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)

Plon jak z nut!

KATALOG NASIENNY

Ponadprzeciętna odporność na choroby źdźbła
PANASO
• najnowsza zarejestrowana w 2021 roku odmiana charakteryzująca się rekordowo wysokim poziomem
plonowania na terenie Polski oraz Niemiec
• posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych
• odmiana średnio późna o bardzo dobrej odporności na choroby
• posiada dobrą odporność na porastanie ziarna w kłosie
• charakteryzuje się pięknym, grubym ziarnem (MTZ ok. 44 g) o bardzo dobrym wyrównaniu i gęstości
• odmiana o skróconym źdźble i dobrej odporności na wyleganie
• zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi ok. 270-310 ziaren kiełkujących
na 1 m2 ( ca. 130-150 kg/ha)

KOŁO ZIELONEJ FORTUNY

– polecane przez Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Z poradnika Koło Zielonej Fortuny
korzysta już ponad

2 527 HODOWCÓW
Dziękujemy i zapraszamy
kolejnych zainteresowanych
do skorzystania z fachowych
porad i wiedzy!

www.sowul.pl
ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

Bezpłatne zamówienia:

Joanna Krzemińska, tel. 89 537 70 49, e-mail: j.krzeminska@sowul.pl
www.sowul.pl
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ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG:
LABORATORIUM
Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że od stycznia 2021 roku akredytowane
laboratorium Sowul & Sowul prowadzi działalność
usługową dla firm zewnętrznych.
Oferujemy możliwość sprawdzenia jakości materiału siewnego w zakresie czystości, kiełkowania
oraz masy tysiąca nasion.
Badania wykonywane są dla następujących
grup roślin: zboża, motylkowate drobno i grubonasienne oraz wiechlinowate.
Gwarantujemy szybką i rzetelną analizę!
Więcej informacji pod numerem: 89 537 70 40

fot. Analiza nasion traw

Wiadomości z HODOWLI ROŚLIN Grunwald
Szanowni Państwo,
Jest nam bardzo miło poinformować, że od
dnia 01.11.2021r. Hodowla Roślin Grunwald grupa
IHAR, kończy swoją działalność w miejscowości
Bartążek koło Olsztyna i zostaje przeniesiona do
nowej siedziby pod adresem: Mielno 163, 14-107
Mielno, Gmina Grunwald, powiat Ostróda.
Obecnie na ponad 70 hektarach HR Grunwald
Sp. z o.o., będzie dalej prowadzić obrót materiałem siewnym, hodowlę twórczą i zachowawczą
różnych gatunków traw, bobowatych drobnonasiennych jak i roślin energetycznych.
Nowoczesne Centrum Badawczo Rozwojowe, zostało współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój na lata 2014-2020. W przyszłości Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o., planuje również
wybudowanie magazynu rezerw nasiennych oraz
rozwój w zakresie czyszczenia nasion w oparciu
o nowe linie technologiczne.
Zapraszamy do odwiedzin.

fot. Hodowla Roślin Grunwald – nowa siedziba

fot. Hodowla Roślin Grunwald – szklarnie

www.sowul.pl
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ROŚLINY BOBOWATE GRUBONASIENNE (STRĄCZKOWE)
ŁUBIN WĄSKOLISTNY
•
•
•
•

podwyższona tolerancja na suszę
RUMBA NOWOŚĆ
stabilny i wysoki plon nasion, nawet do 35 dt/ha
odmiana słodka, pastewna o wysokiej wartości żywieniowej (29,2% białka w nasionach)
wysoka odporność na wyleganie oraz na choroby: fusarium, antraknozę
odmiana samokończąca, niskie rośliny o białym kolorze nasion i kwiatów, przeciętny termin siewu,
wymagana obsada 110-120 szt./m2, norma wysiewu 160-200 kg/ha

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, norma wysiewu 175-210 kg/ha
• 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
Wczesne i równomierne dojrzewanie
REGENT
• 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, norma wysiewu 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, norma wysiewu 240-250 kg/ha
•
•
•
•
•
•

Doskonały do mieszanek zbożowych
MILWA
• 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, norma wysiewu 240-250 kg/ha
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NORMY WYSIEWU
LP. GATUNEK

NORMA WYSIEWU KG/HA
W PLONIE GŁÓWNYM
NA POPLON

1.

Facelia błękitna

6-10

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

60-90

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

30-40

2.

Kostrzewa łąkowa

30-35

3.

Kupkówka pospolita

20-25

4.

Mozga trzcinowata

15-20

5.

Tymotka łąkowa

10-15

6.

Festulolium

30-35

TRAWY ŚREDNIO WYSOKIE I NISKIE
1

Kostrzewa czerwona

20-30

2

Mietlica biaława

10

3

Wiechlina łąkowa

10-15

4

Życica trwała

30-35

5

Życica wielokwiatowa

35-40

6

Życica mieszańcowa

35-40

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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FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE

– Konkurs dla Domów Dziecka: „W poszukiwaniu 4-listnej koniczyny”
W roku 2021 po raz kolejny zaprosiliśmy wychowanków Domów Dziecka oraz Placówek Wychowawczych na terenie całej Polski do udziału w konkursie zatytułowanym: „W POSZUKIWANIU CZTEROLISTNEJ KONICZYNY”. To już VII edycja naszego konkursu organizowanego w ramach akcji „Firma
odpowiedzialna społecznie”, który cieszy się co roku ogromną popularnością. W tym roku ilość nadesłanych prac przerosła nasze oczekiwania więc postanowiliśmy nagrodzić więcej osób niż zazwyczaj.
Zdjęcia wszystkich Laureatów można zobaczyć na naszej stronie internetowej www.sowul.pl
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, dziękujemy za udział i zapraszamy do wzięcia udziału
w kolejnej edycji konkursu.

Kategoria wiekowa 6-12 lat
Patrycja Cygan, lat 5, Rodzinny Dom Dziecka
w Miłowicach

Marcin Osiński, lat 12, Centrum
Pomocy Dziecku i Poradnictwa
Rodzinnego w Grudziądzu

Wiktoria Chałda, Rodzinny Dom Dziecka
w Bielawie

Kategoria wiekowa 13-18 lat

Patryk Salachna, Rodzina Zastępcza
Specjalistyczna w Woli
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Weronika Wejdman, Dom Dziecka im. Jacka
i Piotra Michalskich w Krakowie

Maciej Dudek,
Rodzinny Dom Dziecka w Łodzi
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uwaga konkurs!
Zachęcamy Państwa do udziału w naszym konkursie krzyżówkowym, gdzie do wygrania są bardzo atrakcyjne nagrody. Aby odpowiedzieć na poniższe pytania, należy szczegółowo przeczytać katalog nasienny Sowul & Sowul 2022r. Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas losowania, które odbędzie się na naszym profilu na Facebooku facebook.com/nasionatraw/ w dniu 20.05.2022r.
Do wygrania są m.in.:
I miejsce – hulajnoga elektryczna
II miejsce – rower
Pierwsze 100 osób, które odgadnie hasło i wyśle do nas poprawne rozwiązanie krzyżówki otrzyma:
1 kg mieszanki trawy gazonowej wraz z darmową konsultacją.
Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: konkurs@sowul.pl W zgłoszeniu powinno znaleźć się:
imię, nazwisko, adres e-mailowy oraz hasło z krzyżówki. Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem
konkursu*, który znajdą Państwo na naszej stronie www.sowul.pl w zakładce konkurs.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1. Słodki skład dobrany w jeden rok zebrany.
2. Solenizantka z 26 lipca zdrobniale lub mieszanka na torfowych glebach, która rośnie doskonale.
3. Po prostu diabeł wcielony, najlepsza trawa na międzyplony.
4. Parzystokopytny ssak w maszynie rolniczej schowany, najlepszy na klimatu zmiany.
5. Mieszanka z lucerną nierozerwalnie związana i przez to kiszonka udana.
6. Na pastwisku stoi ona, mimo, że susza krowa jest zadowolona. Na siano i kiszonkę zebrana,
na bazie schodowego systemu korzeniowego zbudowana.
7. W każdym regionie Polski na międzyplon wspaniała jednakże jej nazwa z Wschodnią Polską związana.
8. Lucerna siewna najlepsza od Sowula, odmiana taka, że wszystko hula.
9. Zabieg na łące wykonamy zestawem słodkich życic Smakovitość poprawiamy.
10. Korzenie swoje w rodzinie wiechlinowatych posiada, idealnie w mieszankach kośnych wypada.
11. Wśród Smakovitych prym wiedzie białkowy, na słabych glebach plon będzie wyborowy.
12. Oprócz świetnego zakiszania doskonale nadaje się na „siana” – jej nazwa z krową związana.
13. Piękna kraina wśród pól, lasów i jezior usytuowana na której siedziba firmy zlokalizowana.
*Każda osoba, która przystępuje do udziału w konkursie, akceptuje warunki Regulaminu – „Krzyżówka Smakovita” i wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych do czasu zakończenia konkursu, ogłoszenia wyników i przekazania nagród.
www.sowul.pl
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Projekt graficzny i skład: www.mvizual.pl

notatnik

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

Firma rodzinna od 2003 roku.

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

