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O firmie
Grupa producentów Zbóż i rzepaku Klimowicz Bis Sp. z o.o dysponuje naj
nowocześniejszym sprzętem w dziedzinie czyszczenia i zaprawiania zbóż.

Produkcja materiału siewnego zbóż nie jest dla firmy te-
matem nowym. Członek Grupy-Przedsiębiorstwo Nasien-
ne Księży Las Sp. z o.o. nasiennictwem zajmuje się od wielu 
lat, co więcej na terenie Księżego Lasu i terenów przyle-
głych istnieje długa tradycja w tej dziedzinie.

W 1949 roku powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne 
w Kamieńcu, które już zajmowało się produkcją materiału 
siewnego. W kolejnych latach ulegało przekształceniom, aż 
do 1995 roku, gdy powstało obecne Przedsiębiorstwo Na-
sienne Księży Las Sp. z o.o.

„Nasiona na mistrzowski plon”-taki napis widnieje na wor-
kach Klimowicz Bis, bo firma robi wszystko, by takimi na-
sionami one były. 

Troskliwa opieka nad zbożem na polach, a potem kilkueta-

powy proces, na który składa się między innymi:czyszcze-
nie, zaprawianie, pakowanie i etykietowanie.

W bardzo nowoczesny sposób przebiega proces czyszcze-
nia. Na samym początku ziarno trafia na wialnie wstęp-
nego czyszczenia, gdzie oddzielone zostają między innymi 
nasiona chwastów, ziarna niewykształcone czy zanieczysz-
czenia mineralne np. piasek. Następnie ziarno przechodzi 
na kolejna wialnię, gdzie nasiona są sortowane pod wzglę-
dem grubości, za chwilę trafiają na tryjery, gdzie oddzie-
lone zostają ziarna nierówne. Kolejnym miejscem podróży 
jest stół grawitacyjny-tu odrzuceniu ulegają nasiona chore 
oraz zbyt lekkie.

Teraz nasiona czeka już tylko zaprawianie(firma stosuje me-
todę 100 % zaprawiania zbóż), pakowanie i etykietowanie. 

Zapraszamy do zapoznania się także z ilustracją zawierającą 
szczegóły techniki czyszczenia, zaprawiania, pakowania kwali-
fikowanego materiału siewnego pt. „Jak	to	się	kręci?”

Klimowicz	Bis	zajmuje	się	także	skupem	zbóż,	sprzedażą	
nawozów,	środków	ochrony	roślin.

Warto nadmienić, że firma Klimowicz Bis należy do Grupy 
Klimowicz. Grupa Producentów Owoców i Warzyw Klimo-
wicz Sp. z o.o zajmuje się produkcją pomidorów, ogórków 
oraz warzyw gruntowych.

produKcja materiału siewnego

sKup i sprzedaż zbóż 

sprzedaż nawozów

sprzedaż środKów ochrony roślin

laboratorium (pomiar parametrów zbóż)

Szanowni państwo,
Jest nam niezmiernie miło zaprezentować Państwu nasz kolejny katalog odmian zbóż. Kata-
log zawiera odmiany pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, a także owsa. Wśród odmian, które 
proponujemy są odmiany należące do takich hodowli jak: Danko, Saaten Union, KWS Lochow.



Jak to się kręci?

...czyli nowoczesna technologia czyszczenia, zaprawiania, 
pakowania kwalifikowanego materiału siewnego

• Wialnia -	Wstępne	czyszczenie.	Podczas wstępnego czyszczenia 
zostają oddzielone nasiona chwastów, ziarna niewykształcone, resztki 

słomy oraz zanieczyszczenia mineralne jak: pył, piasek, kamienie

• tryjery -	Oddzielenie	nierównych	ziaren
Tryjery oddzielają ziarna nierówne, zbyt długie lub 

zbyt krótkie, a także połówki ziaren

• Wialnia -	Główne	czyszczenie.	
W czasie czyszczenia głównego sortuje 
się ziarno pod względem jego grubości

• Stół GrawitacyJny
Stół grawitacyjny pozwala na oddzielenie 

ziaren chorych oraz zbyt lekkich

• SeParatOr 
OptycZny

Separator optyczny umożliwia 
usunięcie nasion sporyszu

• KOSzenie • młócenie

• zaPraWianie
Zaprawianie ma na celu ochronę 

nasion przed chorobami glebowymi 
oraz chorobami przenoszonymi przez 
nasiona. Nasza firma stosuje metodę 

100% pokrycia ziarna.

• paKOwanie, etyKietOwanie
Pakowanie ma na celu ochronę wyczyszczonych, 
zaprawionych i starannie wyselekcjonowanych 

ziaren przed działaniem czynników zewnętrznych. 
Etykietowanie zapewnia identyfikację 
kwalifikowanego materiału siewnego



pszenica
OPRaCOWaNO WG. iNfORmaCJi UZySKaNyCh OD hODOWCy, KORZySTaNO TaKżE Z  DOśWiaDCZEń WłaSNyCh.
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arKadia • Królowa plonu 2012 roku w polsce

Jest nową, jakościową pszenicą ozimą ( grupa a) wyróżnia się  ładnym, grubym ziarnem 
o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu. arkadia charakteryzuje się także bardzo 
wysoką zimotrwałością oraz dobrą zdolnością krzewienia.

• cechy charaKteryStycZne:

• nowa, jakościowa pszenica ozima 
(grupa a),

• odmiana średnio-wczesna, 
wysokością źdźbła zbliżona 
do pszenicy Bogatki, o dobrej 
odporności na wyleganie,

• wyróżnia się ładnym, grubym 
ziarnem, o dobrym wyrównaniu 
i małym udziale pośladu,

• wysoka plenność zwłaszcza w Polsce 
południowej, zachodniej i centralnej,

• ziarno posiada wysokie parametry 
jakościowe,

• dobra odporność na zakwaszenie 
gleby daje możliwość uprawy 
na glebach słabszych,

• najwyższa odporność 
na mykotoksyny

• pszenica o nadzwyczajnej 
zimotrwałości – 6,0 i dobrej zdolności 
krzewienia.

• zalecana norma wysiewu w terminie 
optymalnym 360-390	kiełkujących	
ziaren/m2,	tj.	160-190	kg/ha. 
W wypadku opóźnionego siewu, 
normę wysiewu należy 
zwiększyć o 10%.

• ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe

• Odporność na choroby

wczesny niski

niski

średni średni

średni

późny wysoki

wysoki

termin 
kłoszenia

termin 
dojrzewania 

mrozo
odporność

odporność 
na wyleganie

liczba  
opadania

Mtz zawartość  
białka

mączniak 
prawdziwy

rdza  
brunatna

fuzarioza 
kłosa

choroby 
podstawy źbła

septorioza  
liści
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BOGatKa • pszenica o najgrubszym ziarnie

nagrodzona Złotym medalem na mtp polagra. Jest to odmiana przydatna do uprawy 
na terenie całego kraju o bardzo dobrej mrozoodporności. Jej jakość cOBOrU 
zakwalifikowała do klasy B, lecz główne parametry: liczbę opadania, liczbę sedymentacji, które 
oznacza się przy skupie, posiada na poziomie klasy a

• cechy charaKteryStycZne:

• charakteryzuje się dobrą 
mrozoodpornością ocenianą 
na 6 w skali 9- stopniowej i dobrą 
odpornością na popularne choroby 
grzybowe pszenic, takie jak: fuzarioza 
kłosa, choroby podstawy źdźbła 
i rdza brunatna,

• posiada wysoką zawartość glutenu 
o niskiej rozpływalności,

• jest odmianą wczesną o sztywnej, 
niewysokiej słomie odpornej 
na wyleganie i o zdrowym, 
zbitym kłosie,

• nasiona Bogatki są bardzo 
dobrze wypełnione, o wysokiej 
masie 1000 ziaren oraz dobrym 
wyrównaniu i niskim udziale pośladu. 
Norma wysiewu w optymalnym 
terminie 380-400 ziaren na m2 
(~190-210 kg/ha).

• ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe

• Odporność na choroby

wczesny niski

niski

średni średni

średni

późny wysoki

wysoki

termin 
kłoszenia

termin 
dojrzewania 

zawartość  
białka

Mtz zawartość  
glutenu

odporność 
na wyleganie

mrozo 
odporność

mączniak 
prawdziwy

rdza  
brunatna

septorioza  
liści

choroby  
podstawy źbła

fuzarioza 
kłosa

septorioza  
plew
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deSaMO • rekordowy plon! 

Desamo jest odmianą o stabilnym i bardzo wysokim plonie, dobrej odporności na choroby, 
o dobrej zimotrwałości. Jest pszenicą klasy B

• cechy charaKteryStycZne:

• odmiana o stabilnym i bardzo 
wysokim plonie (jest wśród 5 
najlepiej plonujących odmian 
w Niemczech) 

• dobra odporność na choroby

• odmiana o bardzo dobrej 
zimotrwałości (5) 

• jakość technologiczna ziarna – B 

• odmiana o rekordowym plonie 

• krótka słoma 

• o liczbie opadania niespotykanie 
wysokiej i niezależna od pogody  

• wysoka zawartość i jakość substancji 
odżywczych 

• rewelacyjnie stabilna liczba 
opadania, niezależnie od pogody

• norma wysiewu przy optymalnym 
terminie: 360 do 400 ziaren na m2 
tj. ok 170-200 kg/ha

• ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe

• Odporność na choroby

wczesny niski

niski

średni średni

średni

późny wysoki

wysoki

termin 
kłoszenia

termin 
dojrzewania 

zzwartość  
glutenu

zzwartość  
białka

Mtzmrozo
odporność

odporność 
na wyleganie

mączniak 
prawdziwy

rdza  
brunatna

fuzarioza 
kłosa

septorioza  
plew
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JUliUS • Każdy chce go mieć!

Jest pszenicą jakościową ( grupa a) o wysokim potencjale plonowania o dobrej odporności 
na wyleganie i wysokiej liczbie opadania.

• cechy charaKteryStycZne:

• bardzo dobra mrozoodporność - 
zweryfikowana w trakcie ekstremalnej 
zimy2012 jak i w oficjalnych 
doświadczeniach PDOiR, możliwość 
uprawy we wszystkich rejonach kraju

• doskonały plon w Polsce 
po ciężkiej zimie 2012 - w oficjalnych 
doświadczeniach PDOiR plonował 
na poziomie 116%

• wysokie i wierne plonowanie - na wielu 
polach potwierdził swoje możliwości 
w praktyce, zarówno w trakcie 
mokrych żniw jak i ciężkiej zimy

• bardzo wysokie parametry 
jakościowe ziarna - grupa jakościowa 
a. Ziarno ze zbioru 2012 według 
PDOiR spełniło parametry dla grupy 
jakościowej E

• możliwość uprawy 
w słabszych warunkach glebowych 
- satysfakcjonujący plon w uprawie 
na stanowiskach granicznych 
dla pszenicy

• wyposażony w bardzo dobrą odporność 
na choroby - szczególnie na mączniaka, 
septoriozę liści, rdzę brunatną i DTR

• elastyczny w terminie siewu - 
doskonale sprawdza się we wczesnych 
jak i opóźnionych siewach 

• ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe

• Odporność na choroby

wczesny niski

niski

średni średni

średni

późny wysoki

wysoki

termin 
kłoszenia

termin 
dojrzewania 

odporność 
na wyleganie

mrozo
odporność

liczba  
opadania

zawartość  
białka

mączniak 
prawdziwy

septorioza 
liści

rdza  
brunatna

fuzarioza 
kłosa

choroby 
podstawy źdźbła

WYSIEW Termin siewu

Kompleks glebowy, 
pszenny bardzo 
dobry, pszenny 

dobry

Kompleks glebowy 
pszenny wadliwy, 

żytni bardzo dobry

Norma 
wysiewu (liczba 

kiełkujących 
ziaren na m2)

wczesny 240-280 240-260

optymalny 280-320 260-280

późny 320-380 280-340

bardzo późny 380-420 340-400

Uwaga. W zależności od terminów i warunków agrotechnicznych sugerowaną 
normę wysiewu należy skorygować
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KWS OzOn • Odmiana z werwą nowość!

KwS Ozon – to odmiana pszenicy z grupy chlebowej o wybitnym potencjale plonowania na 
terenie całego kraju, cechą charakterystyczną jest niskie bardzo sztywne źdźbło oraz wysoka 
masa tysiąca ziaren, wysoka i stabilna liczba opadania gwarantuję dobrą jakość ziarna a wysoka 
zimotrwałość daje bezpieczeństwo w przypadku mroźnych zim. Odmian z powodzeniem 
może być uprawiana w terminach wczesnym, optymalnym oraz późnym do bardzo późnego co 
potwierdzają badania cOBOrU. 

• cechy charaKteryStycZne:

• mrozoodporność 4 według 
oficjalnych badań PDOiR oraz 
doskonałe zdolności regeneracyjne 
po spoczynku zimowym - możliwość 
uprawy na terenie całego kraju 

• Dobra odporność na wyleganie - 
odmiana do intensywnej produkcji 

• Dobre parametry jakościowe ziarna 
- dobre wyrównanie ziarna oraz 
szczególnie wysoka liczba opadania 

• Bardzo dobra odporność 
na mączniaka i rdzę brunatną - 
zdrowsze rośliny w łanie 

• Pszenica klasy B

• ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe

• Odporność na choroby

wczesny niski

niski

średni średni

średni

późny wysoki

wysoki

termin 
kłoszenia

termin 
dojrzewania 

odporność 
na wylęganie

mrozo
odporność

??? zawartość  
białka

choroby 
podstawy źbła

mączniak 
prawdziwy

rdza  
brunatna

septorioza  
plew

fuzarioza 
kłosa
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tabela odmian pszenicy ozimej
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tyBalt •  jara, przewódkowa klasa a.  
Od wielu lat numer 1 na rynku europejskim

tybalt znajduje się na holenderskiej liście rekomendowanej od 2004 roku, i od momentu rejestracji 
w polsce (2005) nieprzerwanie jest najwyżej plonującą odmianą pszenicy jarej. pszenica tybalt  
stanowi obecnie 43% całego rynku pszenic jarych w polsce. tybalt ma również bardzo silną pozycję 
w zachodniej europie, jest rekomendowany w wielkiej Brytanii, Francji i niemczech.

• cechy charaKteryStycZne:

• pszenica jara przewódkowa klasy a

• doskonała odporność na najczęściej 
występujące choroby liścia

• Plon 2013 a1 -104 % wz.

•	 Agrotechnika
	» Norma	wysiewu	

Zaleca się wysiew około 350 do 400 
nasion na m2 (przy późnym siewie 
jesiennym 450 do 500 kiełkujących 
nasion na m2). 

W zależności od masy tysiąca ziaren (mTZ) 
i warunków wysiewu proponujemy 
powyższe wartości (kg/ha).

	» Regulatory	wzrostu	
Zwykle nie stosuje się regulatorów 
wzrostu w uprawie pszenicy 

jarej. Tybalt ma sztywną 
i stosunkowo krótką słomę, ale 
przy późnym siewie jesiennym 
(po zbiorze buraków lub kukurydzy) 
zastosowanie regulatora wzrostu jest 
uzasadnione.

• ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe

• Odporność na choroby

wczesny niski

niski

średni średni

średni

późny wysoki

wysoki

termin 
kłoszenia

termin 
dojrzewania 

zawartość  
białka

zawartość  
glutenu

odporność 
na wylęganie

liczba opadania

choroby 
podstawy źbła

mączniak 
prawdziwy

rdza  
brunatna

septorioza  
plew

fuzarioza 
kłosa

MTZ Warunki wysiewu – proponowana wartość kg/ha
dobre średnie słabe

40 gr 115 kg / ha 125 kg / ha 155 kg / ha
45 gr 130 kg / ha 140 kg / ha 175 kg / ha
50 gr 145 kg / ha 155 kg / ha 195 kg / ha
55 gr 160 kg / ha 175 kg / ha 215 kg / ha
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Jakość ziarna to przede 
wszystkim azot
produkcja zbóż konsumpcyjnych wymaga więcej uwagi niż zbóż 
paszowych. Zboża przeznaczane na cele konsumpcyjne muszą spełniać 
określone parametry wymagane przez przemysł młynarski. chodzi 
głównie o zawartość białka i jego frakcji – glutenu – odpowiedzialnej za 
cechy wypiekowe, liczbę opadania oraz gęstość. 

Zapewnienie odpowiednich wartości dwóch ostat-
nich parametrów kontrolujemy przez odpowiednią 
ochronę, to zawartość białka jest trudniejszym zada-
niem. Ten parametr zależny jest od odpowiedniego 
terminu podania azotu w odpowiedniej formie. Gro-
madzenie białka zaczyna się bowiem już w fazie strze-
lania w źdźbło. azot gromadzony w liściach zostanie 
później przetransportowany do ziaren podczas pro-
cesu ich nalewania. Dlatego ważna jest forma azotu 
podawanego w drugiej dawce. Bezpieczniejszym na-
wozem jest tu mocznik, ponieważ od razu jest wbu-
dowywany jest w białko rośliny. forma azotanowa 
podawana w saletrze potrzebuje czasu i odpowied-
niej ilości wody. W przypadku wystąpienia suszy 
w okresie maja i początku czerwca roślina zatrzymuje 
azot w liściach. mimo tego że liście mają ciemnozielo-
ny kolor, to plon nie dość że nie będzie wysoki, to jego 
jakość będzie niska – mała ilość wody zatrzymywana 
jest przez formę azotanową i niemożliwy jest trans-
port asymilatów do ziaren, w wyniku czego następuje 
silne zdrobnienie ziarna. Stąd przy zapowiadającej się 
suchej wiośnie i początku lata bezpieczniej jest podać 
mocznik w drugiej dawce.

Dawka trzecia – kwalifikacyjna, nazywana często 
„na kłos” ma największy wpływ na zawartość białka 
o odpowiedniej jakości – wysoka zawartość glutenu. 
Ważny jest tutaj czas – roślina wbudowuje azot w biał-
ko maksymalnie do 20 dni po zakończeniu kwitnienia. 
W tym okresie roślina musi przetransportować do zia-
ren ok. 7 kg N. Z gleby przy optymalnej wilgotności 
pobiera do 4 kg N. Resztę transportuje z plew i górne-
go odcinka źdźbła. Po tym czasie azot wykorzystywa-
ny jest już do budowy niepożądanych niebiałkowych 

związków azotowych (azotany, azotyny) – pogarszają 
parametry jakościowe ziarna. Trzecią dawkę w formie 
saletry lub mocznika (w wypadku suszy) należy podać 
w końcowej fazie liścia flagowego, przed kłoszeniem. 
W formie płynnej (roztwór mocznika lub RSm) azot 
może być podany kiedy kłos wysuwa się z pochwy li-
ściowej – wtedy jest jeszcze pokryty woskiem, który 
nie dopuści do poparzenia plew i kwiatków. Dobrą 
praktyką jest podanie wtedy jeszcze 3- 5 kg siarcza-
nu magnezu. Do udowy białka bowiem roślina oprócz 
siarki potrzebuje azotu w proporcji 7:1 (na wbudo-
wanie 7 kg azotu w aminokwasy roślina musi po-
brać 1 kg siarki). Dolistna dawka azotu nie powinna 
przekraczać 25kg N/ha, najlepiej w dwóch dawkach 
co 4-6 dni. Takie zastosowanie azotu pozwala o pod-
niesie zawartości białka o ok. 0,8%.

Jedynym przypadkiem kiedy nie powinno się nawozić 
w opisanych terminach to silna susza oraz zimna i wil-
gotna pogoda przed  i 20 dni po kwitnieniu. W tych 
warunkach roślinom brakuje węglowodanów do pro-
cesu budowy białka.

Wspomniana już ochrona przeciw grzybowa to wy-
konanie zabiegu w fazie liścia flagowego, celem jest 
zwalczanie septoriozy plew, odpowiedzialnej za zdrob-
nienie ziarna. Nie należy tutaj czekać na wystąpienie 
objawów, ponieważ choroba ta ma długi okres uta-
jony – 21 dni. W celu skutecznej eliminacji fuzariozy 
należy wykonać zabieg w pełni kwitnienia (widoczne 
pylniki). Ochrona górnej części rośliny wraz azotem 
podanym w odpowiedniej formie i czasie pozwala 
podnieść jakość ziarna do zadowalających nas para-
metrów.

MAReK	GRzeGORczyK	
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Wiosenne odżywianie 
zbóż ozimych
W Polsce powierzchnia uprawy zbóż wynosi ok. 8 mln ha, czyli ponad 70% ogólnej struktury zasie-
wów,  z czego ok. 2mln ha zajmuje pszenica. Jej forma ozima jest w Polsce i Europie podstawowym 
surowcem w przemyśle młynarsko-piekarniczym  i ma strategiczne znaczenie dla gospodarki żywno-
ściowej w każdym europejskim państwie.

Pszenica ozima jest rośliną o dość dużych wymaganiach 
glebowych. Wskazana jest jej uprawa na glebach o uregulo-
wanym pH oraz co najmniej średniej zasobności w składniki 
pokarmowe i wodę. Ważne jest również, aby odpowiednio do-
brać właściwą odmianę, mając na uwadze również stopień ich 
mrozoodporności. 

Jak wiemy, to azot jest najbardziej plonotwórczym czynnikiem 
w nawożeniu pszenicy i od niego powinniśmy zacząć wiosen-
ne dokarmianie roślin. Pierwsza dawka azotu decyduje o licz-
bie pędów w roślinie, czyli potencjalnych kłosów oraz liczbie 
kłosków i kwiatków w kłosie. Należy jednak pamiętać, że zbyt 
duża jednokrotna dawka tego pierwiastka może spowodować 
zbyt mocne krzewienie się, a nawet wyleganie roślin.

W przypadku uprawy pszenicy ozimej dawkę azotu dzielimy 
najczęściej na 2 lub 3 części. Pierwsza dawka powinna być 
zastosowana w momencie ruszania wegetacji, czyli w tym 
roku w okolicy początku marca. Tak dzieje się przy pszenicy 
o odpowiedniej obsadzie i zasianej w terminie. Jeśli pszenica 
została zasiana po terminie i jest słabo rozkrzewiona, to nale-
ży zastosować około 30-40 kg N w szybko działającej formie 
przed ruszeniem wegetacji, po czym po około tygodniu /w za-
leżności od pogody/ wysiać resztę pierwszej dawki.  Docelowo 
na pierwszą dawkę należy zastosować około 40-60% zakła-
danej ilości azotu/ha /w zależności od stanu plantacji/. Należy 
pamiętać, że pierwszą dawką azotu regulujemy docelową licz-
bę źdźbeł kłosonośnych. W polskich warunkach za optymalną 
przyjmuje się obsadę 500-700szt kłosów/m2.

Ważna jest forma azotu dostarczonego w pierwszej dawce. Ze 
względu na panującą wczesną wiosną niską temperaturę po-
lecana jest forma saletrzano-amonowa /np. saletra amonowa, 
saletrzak/ gdyż jony N-NO3- są najszybciej pobierane przez 
rośliny, zaś jony amonowe nie są tak łatwo wymywane, dzięki 
czemu efekt działania takiego nawozu jest optymalny. Wska-
zane jest, aby nawóz zawierał również magnez, który wspo-
maga pobieranie azotu, jak również wapń – do buforowania 
miejscowego zakwaszenia gleby spowodowanego działaniem 
nawozów azotowych i rozwoju systemu korzeniowego. 

Drugą dawkę nawozów azotowych stosujemy w początkowej 
fazie strzelania w źdźbło w ilości około 40% dawki całkowitej 
przy planowanych 3 dawkach lub w ilości 40-60% przy dwóch 
dawkach. W przypadku systemu nawożenia jedynie dwoma 
dawkami azotu, zaleca się na drugą dawkę zastosowanie 
form azotu szybko i jednocześnie długo działających /amo-
nową i amidową/. Warunek ten spełnia np. nawóz Sulfammo 

30 Npro,  zawierający dwie wspomniane formy azotu.  W jego 
składzie znajdują się również makroelementy drugorzędne, ta-
kie jak: wapń, siarka i magnez. Warto wspomnieć, że siarka 
i magnez są składnikami warunkującymi efektywne pobiera-
nie i przetwarzanie azotu. Niedobór siarki czy magnezu może 
doprowadzić do  znacznego osłabienia pobierania tego pier-
wiastka.  Dodatkowo nawóz zawiera  kompleks Npro powodu-
jący szybsze pobieranie azotu przez roślinę i przyspieszający 
przemiany azotu w roślinie.

Jeżeli zdecydujemy się na trzecią dawkę azotu, należy zdawać 
sobie sprawę że jej działanie nie będzie tak plonotwórcze jak 
pierwszych dwóch dawek, jednak ma duże znaczenie dla jakości 
ziarna. Dawka nie powinna przekraczać 10-20% i zastosowana 
forma powinna być szybko działająca  /np. saletra amonowa/.

Oprócz makroelementów w intensywnej uprawie pszenicy nie-
zbędne są  mikroelementy – przede wszystkim miedź i man-
gan. W roślinie odpowiadają one min. za proces fotosyntezy, 
odporność na wyleganie, oddychanie, odporność na choro-
by grzybowe czy przemiany azotu. Obydwa te mikroelemen-
ty zaleca się podać w fazie krzewienia. W tej fazie zaczyna 
kształtować się struktura plonu – liczba roślin, pędów, kłosów 
na hektarze. Głównym zadaniem w tym czasie jest optymal-
ne wykorzystanie potencjału fizjologicznego rośliny poprzez 
dostarczenie składników pokarmowych, gwarantujących ich 
maksymalne wykorzystanie i przetworzenie w plon. Warto 
więc przy okazji nawożenia mikroelementami  wprowadzić 
dodatkowo biostymulację roślin. W uprawie zbóż idealnym  
rozwiązaniem w fazie pełni  krzewienia jest zastosowanie na-
wozu dolistnego Fertileader Tonic. Aktywny kompleks Seactiv 
zawarty w tym nawozie przyspiesza przemieszczanie asymila-
tów i składników pokarmowych, podnosi odporność i wydaj-
ność fotosyntezy, a zawartość miedzi i manganu  zapewnia 
dostępność niezbędnych dla zbóż mikroelementów. Są one 
podane w formie aminokwasów, co dodatkowo zapewnia 
najlepsze z możliwych wykorzystanie  podanych składników 
przez rośliny. Glicyna-Betaina zawarta w kompleksie Seactiv 
zwiększa odporność na stres, i poprawia wydajność fotosyn-
tezy, zaś I.P.A.  poprawia transport składników pokarmowych 
wewnątrz roślin.

Warto po zimie przyjrzeć się dokładnie zbożom i podjąć de-
cyzje o wyborze systemu wiosennego nawożenia plantacji. 
Wskazane stosowanie   kompleksowego odżywianie roślin, 
które jest najbardziej efektywne zarówno dla roślin, jak  i dla 
plantatorów. 

Wojciech ProkoP
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KwS OlOF • Bardzo wysoki plon ziarna i dobra zdrowotność

KwS Olof jest jęczmieniem jarym typu pastewnego o bardzo wysokim potencjale plonowania 
i bardzo dobrej odporności na wszystkie ważniejsze choroby

• ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe

• Odporność na choroby

wczesny niski

niski

średni średni

średni

późny wysoki

wysoki

termin 
kłoszenia

termin 
dojrzewania 

zawartość  
białka

gęstość ziarna 
w stanie zsypnym

Mtzodporność 
na wyleganie

mączniak 
prawdziwy

rynchosporioza czarna  
plamistość

rdza  
jęczmienia

• cechy charaKteryStycZne:

• bardzo wysoki potencjał plonowania 
- zwłaszcza na przeciętnym poziomie 
agrotechniki 

• dobra wartość paszowa

• bardzo dobra odporność na wszystkie 
ważniejsze choroby - oszczędność 
na ochronie fungicydowej

• rok wpisania do Krajowego Rejestru 
Odmian – 2010

• plon ziarna a2- 103 % wzorca

• wysokość  ok. 72 cm

• normy wysiewu

Kompleks glebowy Pszenny bardzo dobry, pszenny dobry żytni bardzo dobry

Termin	siewu ilość wysiewu: szt. kiełk. ziaren/m2

Od połowy do końca marca (Optymalne 
warunki glebowe)

260-300 260-280

Od połowy do końca marca 
(średnie warunki glebowe)

280-320 280-300

Początek kwietnia 280-320 280-300
Połowa kwietnia 320-380 300-360

Uwaga: W zależności od terminów i warunków agrotechnicznych sugerowaną normę wysiewu należy skorygować.



owies
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typhOn • Owies żółto ziarnisty

typhon jest owsem pastewnym o niskim udziale łuski w ziarnie oraz dużej masie tysiąca ziaren.

• cechy charaKteryStycZne:

• dobra jakość ziarna na paszę

• uprawa na glebach typowo 
owsianych

• wysoka wartość towaru

• dobra tolerancja na choroby źdźbła

• owies żółto ziarnisty

• duża masa tysiąca nasion

• Gęstość wysiewu (rośliny/ m2):

• planowy siew, korzystne warunki 
glebowe: 300-350

• normalne warunki: 350-400 • spóźniony siew, niekorzystne warunki 
glebowe: 400-430 

• ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe

• Odporność na choroby

wczesny niski

niski

średni średni

średni

późny wysoki

wysoki

termin 
wiechowania

termin 
dojrzewania 

Mtz wysokość  
rośliny

plon gęstość  
łanu

ilość ziaren 
w wiesze

mączniak
prawdziwy

septorioza
liści

rdza  
wieńcowa

rdza  
źdźbłowa
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a może jednak owies?
Owies to jedno z podstawowych zbóż uprawianych w naszym kraju. w wyniku 
intensyfikacji produkcji zepchnięte nie co na margines. trwająca jednak nieprzerwanie 
hodowla daje odmiany o wysokim potencjale plonowania (często powyżej 6 t/ha). Jest 
dobrą alternatywą dla jęczmienia i pszenicy jarej uprawianych na glebach lekkich 
i bardzo lekkich. plony owsa na tych glebach są nieporównywalnie wyższe od pszenicy 
czy jęczmienia. charakteryzuje się małymi wymaganiami pokarmowymi oraz jest 
tolerancyjny na niski odczyn gleby.

Ziarno owsa także zawiera wiele witamin, szczególnie 
rozpuszczalnych  w tłuszczach: a,D,E,K. Skrobia owsa 
występuje w postaci bardzo łatwo przyswajalnych 
przez organizm ludzki dekstryn. Białko zawiera dużo 
aminokwasów egzogennych. Ponadto jest źródłem 
błonnika i tłuszczu o bardzo dobrym składzie kwasów 
tłuszczowych.
Decydując się na uprawę pamiętać należy o kilku 
ważnych szczegółach mający istotny wpływ na plono-
wanie:

1. Stanowisku w zmianowaniu
Jest doskonałym przedplonem nawet dla zbóż, po-
nieważ nie jest żywicielem chorób podsuszkowych – 
przerywa przez to ich cykl rozwojowy. Sam jednak nie 
powinien być uprawiany w monokulturze, a także nie 
trafiać zbyt często na te same pole. Wydzieliny jego 
korzeni powodują rozwój nicieni w glebie. W zbożo-
wych monokulturach jego istotnie podnosi plony wy-
magających zbóż (pszenica, jęczmień).

2. termin siewu
Owies należy wysiać jak najwcześniej, gdy tylko 
możliwy jest wjazd w pole. Pomimo małych wyma-
gań siedliskowych owies wymaga dużej ilości wody 
do kiełkowania. Spowodowane jest to łuską zawiera-
jącą dużo włókna, która podczas pęcznienia pobiera 
znaczną ilość wody – 65% masy ziarniaka (pozostałe 
zboża 40%). Problemem nie jest niska temperatura 
występująca w okresie wczesnej wiosny, gdyż znosi 
przymrozki do - 80C, a kiełkowanie u tego gatunku 
zaczyna się już w temperaturze 10C.

3. nawożenie
Silnie rozbudowany system korzeniowy czyni owies 
gatunkiem o małych wymaganiach pokarmowych 
– pobiera je z głębszych warstw gleby, z form trud-
niej dostępnych. Jest jednak dość wrażliwy na niedo-
bór magnezu. Warto więc zabezpieczyć ten składnik 
przez zastosowanie jesienią dolomitu. Gdy wystąpią 
niedobory tego składnika w trakcie wegetacji, można 
już tylko doraźnie stosować nawozy dolistne  - siar-
czan magnezu.

4. pielęgnacja
Jest dość silnie konkurencyjny dla chwastów, najczę-
ściej walka z nimi ogranicza się do jednorazowego 
zabiegu zwalczania chwastów dwuliściennych. Uwa-
żany za roślinę fitosanitarną, nie jest porażany choro-
bami podsuszkowymi, jego korzenie wytwarzają sub-
stancje grzybobójcze. W latach o wilgotnej i ciepłej 
pogodzie może nastąpić porażenie rdzą koronową 
owsa. Z szkodników atakowany jest przez skrzypionki. 
Obydwa te agrofagi można jednak łatwo ograniczyć 
stosując w odpowiednim terminie zalecane środki 
ochrony roślin.

5. Zbiór

Owies charakteryzuje się długim okresem wegetacji 
(ok. 130 dni). Wadą tego gatunku jest nierównomier-
ne dojrzewanie wiechy, co utrudnia zbiór – problem 
z ustaleniem optymalnego terminu.
Uwzględnienie opisanych wyżej szczegółów wpłynie 
korzystnie na plony owsa w Państwa gospodarstwach 
i poprawi rentowność uprawy tego trochę zmargina-
lizowanego i niedocenianego gatunku.

MAReK	GRzeGORczyK
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