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Szanowni państwo,

Jest nam niezmiernie miło zaprezentować pań-
stwu nasz kolejny katalog odmian zbóż. Katalog 
zawiera odmiany pszenicy ozimej, jęczmienia ja-

rego, a także owsa. Wśród odmian, które proponuje-
my są odmiany należące do takich hodowli jak: Dan-
ko, Saaten Union, KWS Lochow.

W tym roku postanowiliśmy zaproponować Państwu przede wszyst-
kim odmiany nowe. 

Przygotowaliśmy: wielką nowość 2014 roku w Polsce, bardzo plen-
ną i odporną na podstawowe choroby-pszenicę Desamo (hodowla 
Danko), pszenicę KWS Magic wpisaną do Krajowego Rejestru Od-
mian w 2012 roku ( również plenną i także posiadającą dużą od-
porność na choroby), Arkadię zarejestrowaną w 2011 roku (hodow-
la Danko „królowa plonu 2012 roku), Kredo- 2010 rok, oraz Julius 
pszenicę już docenioną w Niemczech (od 2010 roku w Polsce).

Wiemy, że warto siać nowe odmiany! W katalogu umieściliśmy także 
artykuł pt.” Postaw na nowości- czyli dlaczego warto siać nowe od-
miany ”- do przeczytania, którego serdecznie Państwa zapraszamy.

Dla osób, które jednak wolą zostać przy sprawdzonych odmianach 
proponujemy odmianę o najgrubszym ziarnie w Polsce tj. Bogatkę.

Grupa Producentów Zbóż i Rzepaku Klimowicz Bis Sp. z o.o. dys-
ponuje najnowocześniejszym sprzętem w dziedzinie czyszczenie 
i zaprawiania zbóż. Ponad 30-letnie doświadczenie, a także wie-
dza i profesjonalizm naszych pracowników poparte nowoczesna 
technologią sprawiają, że w chwili obecnej zaliczamy się do ścisłej 
czołówki licencjonowanych gospodarstw produkujących kwalifi-
kowany materiał siewny. 

Możemy Państwa zapewnić, że materiał siewny dostarczony przez 
nas spełnia najwyższe wymagania. Mamy nadzieję, że spełni także 
Państwa oczekiwania.

Kwalifikowany materiał siewny Klimowicz Bis 

•	 nowości odmianowe

•	 odmiany najbardziej znanych hodowli

•	 odmiany o różnych charakterystykach i wymaganiach

•	 materiał siewny przygotowywany przy wykorzystaniu najnowocześniejszej  
technologii czyszczenia i zaprawiania  
(sprawdź jak to się kręci! str. 6)

•	 materiał zaprawiony maxim 025 FS oraz maxim 025 FS Star - metodą 100% pokrycia ziarna  
(sprawdź dlaczego wybraliśmy właśnie zaprawy Maxim - str. 20)
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O firmie
Grupa producentów Zbóż i rzepaku Klimowicz Bis 
Sp. z o.o dysponuje najnowocześniejszym 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?”  str. 6

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)

doradztWo rolnicze



7www.klimowicz.pl

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

postaw na nowości – czyli 

Dlaczego warto siać 
nowe odmiany?
na sukces w postaci wysokiego plonu składa się wiele czynników, które muszą być równocześnie 
spełnione. Wiele jednak z nich nie zależy od rolnika - np. przebieg pogody. Jednak z tych które 
leżą w naszej gestii musimy dopracować wszystkie najlepiej, jak to tylko możliwe.

Podstawą jest dobór najwyższej jakości materiału siewne-
go. Wtedy sensu nabiera staranna uprawa roli oraz koszty 
poniesione na nawożenie.
Ponadto najlepiej odbierać nowości odmianowe, lub od-
miany najnowsze (najmłodsze).

Oto kilka argumentów 
przemawiających za takim 
postępowaniem:

• nowe odmiany nie są wyrodzone. Zjawisko wyradza-
nia polega na stopniowym zaniku pierwotnych cech 
odmiany na skutek presji środowiska (szczególnie od-
działywania szkodników i chorób), oraz przekrzyżowań 
i zamieszań w samej hodowli lub w polu z pokrewnymi 
roślinami. Źródłem tych zmian mogą być także samoist-
ne mutacje genetyczne. Prowadzi to do powstania ro-
ślin o innej budowie zewnętrznej, ale co gorsza o zmie-
nionych cechach jakościowych (białko o zmienionym 
składzie aminokwasów, mniejsza zawartość skrobi, pod-
wyższona zawartość substancji nieżywieniowych, itd.)

• pozwalają zbierać wyższe plony, gdyż warunkiem wpisa-
nia odmiany do rejestru jest uzyskanie plonu wyższego 
od wzorca

• hodowla roślin idzie w kierunku potrzeb rynku - nowe 
odmiany mają cechy jakościowe i parametry technolo-
giczne lepiej odpowiadające wymaganiom stawianym 
przez odbiorców (zawartość białka, skrobi, kształt, itp.)

• nowe odmiany mają ponadto mniejsze zawartości sub-
stancji nieżywieniowych, co jest szczególnie ważne przy 
gatunkach roślin przeznaczanych na paszę

Warto zatem przy wyborze odmian zwracać uwagę na no-
wości które mają większą „werwę” i na pewno dają wyższy 
plon w stosunku do odmian starszych. 
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Pszenica
OPRACOWANO WG. iNfORMACJi uZySKANyCh OD hODOWCy, KORZySTANO TAKżE Z  DOśWiADCZEń WłASNyCh.

arKaDia • Królowa plonu 2012 roku w polsce nowość!

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! nowość 2014 roku!

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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KreDO • Wysoki plon, super witalność! nowość!

Kredo jest pszenicą jakościową (a), o dużej zdrowotności liści i wysokiej odporności 
na wyleganie. Odmiana ta łączy w sobie wysoki potencjał plonowania z ograniczonymi 
wymaganiami glebowymi, dzięki czemu może być uprawiana również na słabszych 
stanowiskach. Jest pszenicą dosyć nową – do Krajowego rejestru Odmian została wpisana w 
2010 roku. pszenica niska ok. 78 cm.

KWS MaGic • Zdrowy jak koń! Duże plonowanie! nowość!

Jest pszenica nową – do Krajowego rejestru Odmian została wpisana w 2012 roku, o wysokiej 
odporności na choroby liści i bardzo dużym plonowaniu (plon 2013 a2 -109 % wzorca)

• cechy charaKteryStycZne:

• duża liczba ziaren w kłosie,

• bardzo zrównoważona wydajność 
po różnych przedplonach,

• stabilna wysokość plonu także 
na słabszych stanowiskach

• duża zdrowotność liści i wysoka 
odporność na wyleganie (źdźbło 
ok. 78 cm), dzięki czemu regulatory 
wzrostu  i środki ochrony roślin mogą 
być używane bardzo oszczędnie,

• innowacją jest szczególna odporność 
na paciornicę pszeniczankę, przez 
co także w latach o wysokim 
porażeniu zapewnione jest 
odpowiednie wypełnienie ziarna

• Plon 2013 a2- 103 % wzorca,  
plon A1 - 105% wzorca

• Gęstość siewu: 
 » wczesny siew: 230-280 nasion/m2
 » optymalny termin siewu :  

300-340 nasion/m2
 » późny termin siewu:  

350-380 nasion/m2
 » przy niesprzyjających warunkach 

stanowiskowych należy zwiększyć 
ilość nasion/m2

• cechy charaKteryStycZne:

• najwyższy poziom plonowania 
w badaniach rejestrowych 2010-2011 
na obu poziomach agrotechniki - 
wysoka produktywność łanu,

• duża zawartość białka w ziarnie, 
bardzo duża liczba opadania, 
duży wskaźnik sedymentacji SDS 
- odpowiadają za spełnienie norm 
konsumpcyjnych,

• wysoka odporność na choroby 
liści - lepsze zabezpieczenie 
najważniejszych organów 
odpowiedzialnych za budowanie 
plonu w pszenicy, 

• wysoka odporność na porastanie 
ziarna w kłosach - dobrze zabezpiecza 
jakość ziarna w trakcie niekorzystnej 
pogody podczas żniw

• niskie rośliny ok. 82 cm o dużej 
odporności na wyleganie 

•  odpowiednia odmiana 
do intensywnych technologii

• plon 2013 a2 - 109% wzorca!

• rok wpisania do Krajowego Rejestru 
Odmian – 2012

GęstOść WysieWU 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

• Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe

• Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe

• Odporność na choroby

• Odporność na choroby

wczesny

wczesny

niski

niski

niski

niski

średni

średni

średni

średni

średni

średni

późny

późny

wysoki

wysoki

wysoki

wysoki

termin 
kłoszenia

termin 
kłoszenia

termin 
dojrzewania 

termin 
dojrzewania 

zawartość  
białka

zawartość  
białka

zawartość  
glutenu

zawartość  
glutenu

MtZ

MtZ

zimotrwałość

mrozo-
odporność

odporność 
na wylęganie

odporność 
na wylęganie

choroby 
podstawy źbła

choroby 
podstawy źbła

mączniak 
prawdziwy

mączniak 
prawdziwy

rdza  
brunatna

rdza  
brunatna

septorioza  
plew

septorioza  
plew

fuzarioza 
kłosa

fuzarioza 
kłosa
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Lepiej, więcej – czyli 

5 kroków do wzrostu plonów:
Każdy z nas chce uzyskiwać jak najwyższe plony, jak najwyższej jakości. nie zawsze jednak nam 
się to udaje. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc podnieść efekty całorocznej pracy.

1. nawożenie:

Racjonalne nawożenie oparte o wyniki badań gleby to pod-
stawowy warunek uzyskania wysokich plonów. Wysokość 
dawki nawozu musi pokrywać potrzeby nawozowe rośliny 
( ile pobierze z plonem) oraz podnieść poziom tego skład-
nika w glebie do średniej wartości, aby poprawić jej zasob-
ność. Ważne jest także systematyczne regulowanie odczy-
nu poprzez wapnowanie - poprawia to właściwości gleby, 
jej strukturę. hamuje ponadto aktywność glinu w glebie, 
toksycznego w szczególności dla młodych roślin. Optymal-
ny odczyn dla większości roślin zawiera się w przedziale ph 
5,6 - 6,0. Zbyt niski powoduje, że niektóre składniki stają 
się niedostępne dla roślin (szczególnie fosfor). Ważnym 
elementem jest nawożenie obornikiem, lub nawozami 
organicznymi (poplony). Jest źródło próchnicy, której rola 
dla gleby jest nieoceniona. Ponadto nawożenie musi być 
zbilansowane, tzn. wzajemny stosunek skł. pokarmowych 
musi być dostosowany do wymagań rośliny. Zastosowanie 
w nadmiarze jednego składnika powoduje tylko wzrost 
kosztów, a czasami może wręcz obniżać plony - za dużo 
azotu = wyleganie.

2. termin siewu: 

Rośliny to żywe organizmy, które do prawidłowego roz-
woju potrzebują wody, pokarmu  i światła. Zbyt wczesne 
lub zbyt późne siewy powodują nadmierny bądź zbyt mały 
rozwój roślin przed zimą (ryzyko nieprzezimowania słabiej 
rozwiniętych roślin). Zbyt późny siew to zawsze spadek 
plonu, gdyż skraca się okres wegetacji rośliny - zbiór na-
stąpi i tak w normalnym terminie, ponieważ rozwój rośliny 
regulowany jest długością dnia. termin siewu to obok pło-
dozmianu czynnik plonotwórczy nie wymagający nakła-
dów finansowych!!!

3. Obsada roślin: 

Najwyższe plony uzyskuje się z średniej obsady roślin! 
zbyt gęste siewy powodują nadmierną konkurencję roślin 
względem siebie, co prowadzi do nadmiernego ich wzro-
stu, słabego ukorzeniania się oraz podatności na choroby 
- gęstszy łan, to słabszy przepływ powietrza  i lepsze wa-
runki dla rozwoju grzybów. Obsadę należy zwiększyć tyl-
ko w przypadku opóźnionego terminu siewu. Błędem jest 
zwiększanie obsady roślin na glebach słabszych w celu 
osiągnięcia wyższych plonów. Taki krok prowadzi tylko 
do spadku jakości (większy udział pośladu), gdyż gleby te 
nie są w stanie wykarmić tak dużej liczby roślin.

4. Odmiana:

Ważnym elementem jest dobór odmiany do celu uprawy 
(np. ziarno na pasze, czy konsumpcję) oraz warunków gle-
bowych i technologii uprawy. Ponadto pamiętać należy 
o wysiewie materiału kwalifikowanego! Najważniejsze za-
lety to: znana czystość i zdolność kiełkowania, co pozwa-
la na dokładne ustalenie normy wysiewu; czystość także 
zapewnia to, że nie wysiewamy na polu nasion chwastów, 
co ułatwia później walkę z nimi. Nasiona są zaprawione 
w sposób precyzyjny, co zapewnia lepszą ochronę przed 
agrofagami (szkodniki, choroby, chwasty).

5. Ochrona i pielęgnacja: 

Prawidłowa ochrona roślin przed chwastami, szkodnikami 
i grzybami pozwala na osiągnięcie wysokich i opłacalnych 
plonów. Każdy bowiem z wymienionych agrofagów „zabie-
ra” roślinie światło, wodę i drogie składniki pokarmowe, 
które wcześniej jej dostarczyliśmy.  Oszczędność w ochro-
nie na którymkolwiek etapie rozwoju rośliny to w rzeczywi-
stości strata, ponieważ przekroczenie progu szkodliwości 
nawet jednego z agrofagów już powoduje spadek plonu, 
co obniża opłacalność dalszych zabiegów (plony będą już 
niższe o kilka procent).

Kwalifikowany materiał siewny - po co nim siać?

Zakup kwalifikowanego materiału siewnego może się wydawać droższy niż obsianie pola 
własnym materiałem siewnym, ale w istocie to złudzenie. Zapraszamy do porównania re-
alnych kosztów zakupu materiału siewnego z kosztami związanymi ze skorzystaniem z na-

sion własnej produkcji.

Po pierwsze udowodniono, że dzięki kwalifikowane-
mu materiałowi siewnemu można uzyskać plon nawet 
o 10% większy niż w przypadku nasion niekwalifikowanych 
(w niektórych przypadkach nawet do kilkunastu procent), 
w dodatku można uzyskać plon wyższej jakości ( a przecież 
można za niego uzyskać lepsza cenę). 

Po drugie rolnik, który zakupi kwalifikowany materiał siew-
ny i złoży wniosek do Agencji Rynku Rolnego może otrzy-
mać dopłatę w wysokości 100 zł za każdy obsiany hektar, 
w ramach puli pomocy „de minimis”.

Po trzecie materiał kwalifikowany w przypadku naszej fir-
my zaprawia się z wykorzystaniem najnowszej technologii 
100% pokrycia ziarna, co daje większą ochronę przed cho-
robami glebowymi oraz chorobami przenoszonymi przez 
nasiona (niektóre grzyby, przeciwko którym stosuje się za-
prawianie swój rozwój rozpoczynają wraz z kiełkowaniem)

Rolnik, który zakupi kwalifikowany materiał siewny nie ma 
żadnych zobowiązań wobec hodowcy danej odmiany, nie 
musi hodowcy składać żadnych opłat. Prawnie wszystkie 
odmiany są chronione wyłącznym prawem, tzn. że wyłącz-
nie hodowca lub osoba przez niego upoważniona w drodze 
umowy licencyjnej-może materiał siewny danej odmiany 
rozmnażać, przygotowywać do siewu, przechowywać, ofe-
rować do sprzedaży i sprzedawać na cele siewne. Wobec 
czego rolnik dokonując obsiania pól nasionami z własne-
go zbioru zobowiązany jest do uiszczenia hodowcy opłaty 
w wysokości obowiązującej dla danej odmiany w danym 
roku. Zgodnie z ustawą o ochronie prawnej odmian roślin, 
opłatę należy wnieść w ciągu 30 dni od terminu wysiewu.

W Polsce jeszcze niewielu rolników obsiewa pola kwalifi-
kowanym materiałem siewnym, ale Ci którzy raz spróbu-
ją nasiona kwalifikowane już zawsze je wolą , bo wiedzą, 
że to się opłaca!

Dokonaj porównania!

KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY
wysiew na 1 ha - koszty, zyski

WŁASNY MATERIAŁ SIEWNY
koszty wyprodukowania  

materiału siewnego na 1 ha, zyski? 

Zakup
Ok. 2 zł x 180 kg= Ok. 360 zł/ha

Nasiona
1 zł x 180 kg=180 zł/ha

Dopłata do obsiania pola kwalifikantem za 1 ha
 100 zł

Zaprawienie
 0, 2 zł x 180 kg= 36 zł/ha

Koszt zaprawienia, czyszczenia
Brak

Czyszczenie
4 zł

Opłata od rozmnożeń z ha
Brak

Zwiększenie normy wysiewu 
+ 15 %

Rzeczywisty koszt zakupu
 ok. 260 zł

Opłata od rozmnożeń z ha 
20 zł

Wyższy plon o 10 % (500 kg)
 500 zł

Rzeczywisty koszt nasion
273 zł/ha

Zysk z obsiania pola kwalifikowanym  
materiałem siewnym

ok.  240 zł/ha

Zysk z obsiania pola własnym  
materiałem siewnym

brak
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Dlaczego warto stosować dobre zaprawy 
nasienne w produkcji zbóż? 
(na przykładzie zapraw Maxim 025 FS i Maxim Star 025 FS) 

nowoczesne zaprawy fungicydowe oferują pełne zabezpieczenie ziarniaków przed cho-
robami jak i zapewniają bezpieczeństwo dla środowiska i osób zaprawiających oraz sie-
jących zaprawione nasiona. Oznacza to, że przy doborze zaprawy powinniśmy zwracać 

uwagę na następujące parametry. 

Skuteczność przeciwko 
chorobom grzybowym

W doświadczeniach prowadzonych przez Syngentę do-
wiedliśmy, że najlepsze efekty, jeżeli chodzi o zwalczanie 
największej ilości chorób grzybowych, jest zastosowanie 
substancji powierzchniowo i wgłębnie czynnych. Taką sub-
stancją jest fludioksonil, substancja wchodząca w skład 
zaprawy Maxim 025 fS, która nie tylko zwalcza choroby 
znajdujące się na powierzchni i wewnątrz ziarnika, ale tak-
że tworzy barierę wokół niego, która zabezpiecza młodą 
siewkę przed infekcją doglebową. Niektóre choroby mo-
żemy zwalczać tylko i wyłącznie przez zastosowanie syte-
micznych substancji aktywnych – przykładem są choroby 
występujące w jęczmieniu: helminthosprium gramineum 
(pasiastość liści), oraz ustilago nuda (głownia pyląca). 
W takim przypadku polecamy zastosowanie zaprawy Ma-
xim Star 025 fS, w którego skład wchodzą: fludioksonil 
i Cyprokonazol dając pełne zabezpieczenie ziarniakom 
i siewkom jęczmienia. 
Wybór skutecznej zaprawy jest pierwszym etapem ochro-
ny roślin. Jednak wybór nawet najlepszego produktu nie 
zwalnia nas od stosowania fungicydów nalistych. 

Wpływ na kiełkowanie roślin i ich 
wigor w początkowej fazie rozwoju. 

Dobierając zaprawę, musimy zrównoważyć jej skuteczność 
i negatywny wpływ na szybkość kiełkowania. istnieje nastę-
pująca zależność: im więcej substancji zastosujemy na 100 
kg nasion tym lepsza będzie skuteczność zwalczania pato-
genów przy jednoczesnym negatywnym wpływie na siłę 
kiełkowania. Zatem producenci zapraw starają się znaleźć 
„złoty środek” badając różne dawki produktów. Efektem 
tych badań są etykiety rejestracyjne, których nie należy 
zmieniać i stosować zalecane dawkowanie. Szybkie kiełko-
wanie nasion i początkowy wigor roślin mają bardzo duże 
znaczenie zarówno dla zbóż ozimych jak i jarych. Celem 
jest przygotowanie do przezimowania i dobry start wio-

sną, a w przypadku zbóż jarych, jak najlepszy start roślin 
w warunkach deficytu wilgoci. Produktem gwarantującym 
uwolnienie potencjału roślin i brak negatywnego wpływu 
na kiełkowanie jest Maxim 025 fS. Produkt zawiera flu-
dioksonil, który jest pochodną naturalnego antybiotyku. 

Formulacja – forma użytkowa zaprawy

firma Syngenta przywiązuje bardzo dużo uwagi do przy-
gotowania najlepszych formulacji zapraw nasiennych. 
Efektem długich badao nad ulepszeniem form użytkowych 
jest wprowadzona w roku 2011 nowa formulacja zaprawy 
Maxim 025 fS o nazwie formuła M. W nowej formulacji 
poprawiono parametry przylegania zaprawy do ziarniaków 
jak i zmniejszono praktycznie do minimum odpadanie wy-
schniętej zaprawy od nasion, a tym samym zmniejszono 
efekt pylenia. 

przemysłowe zaprawianie nasion

Z myślą o przemysłowym zaprawianiu nasion zbóż firma 
Syngenta przygotowała unikatowe rozwiązanie, które po-
prawia równomierność pokrycia zaprawą poszczególnych 
ziarniaków. Rozwiązanie to nazywa się: „Technologia 100% 
pokrycia nasion”. Opatentowana technologia pozwala 
na poprawę jakości zaprawiania co przekłada się na zwięk-
szenie skuteczności zwalczania chorób, zwiększa bezpie-
czeństwo dla człowieka jak i środowiska. Efekty zastoso-
wania tej technologii można zaobserwować gołym okiem 
otwierając worek nasion. 

Wszystkich Państwa gorąco namawiam do kupowania 
kwalifikowanych nasion zbóż zaprawionych zaprawą Ma-
xim 025 fS jak i Maxim Star 025 fS – jako relatywnie tanie-
go sposobu zapewnienia swoim uprawom dobrego startu. 
Startu, który ma bardzo duży wpływ na dalszy rozwój i koń-
cowy efekt całorocznej pracy. 

łukasz Wawrzyniak 
Syngenta PolSKa SP. z o.o. 
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Jęczmień
OPRACOWANO WG. iNfORMACJi uZySKANyCh OD hODOWCy, KORZySTANO TAKżE Z  DOśWiADCZEń WłASNyCh.

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.
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QUench • Bezkonkurencyjny plon, rewelacyjna jakość

Quench jest odmianą jęczmienia jarego typu browarnego.  
Zalecany jest do uprawy we wszystkich regionach w polsce.

• cechy charaKteryStycZne:

• jęczmień browarny,

• najwyższy plon  
w doświadczeniach jakościowych,

• wyśmienita zdrowotność liści 
(szczególnie odporność na mączniaka 
prawdziwego i rynchosporiozę),

• bardzo korzystne właściwości słomy,

• zalecany we wszystkich regionach 
uprawy jęczmienia w Polsce,

• odmiana krótkosłoma, o wysokiej 
gęstości łanu i dobrej odporności 
na wyleganie,

• niska zawartość białka i dobra 
odporność na wyleganie pozwala 
na intensywną technologię uprawy,

• zalecany siew od początku do końca 
marca. W celu zapewnienia wysokich 
plonów zaleca się możliwie wczesny siew,

• normy wysiewu przy siewie 
wczesnym (koniec lutego 
początek marca) – około 250-
275 ziaren kiełkujących/m², przy 
siewie normalnym (od połowy 
do końca marca) – 300-330 ziaren 
kiełkujących/m², przy siewie późnym 
(od początku kwietnia) – 380-400 
ziaren kiełkujących/m²,

• ze względu na wyśmienitą odporność 
na wyleganie odmiany Quench, 
można przy normalnie rozwijającej 
się gęstości łanu ograniczyć lub 
pominąć regulatory wzrostu.• Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe

• Odporność na choroby

wczesny niski

niski

średni średni

średni

późny wysoki

wysoki

termin 
kłoszenia

termin 
dojrzewania 

MtZ zawartość 
białka

odporność 
na wyleganie

mączniak
prawdziwy

plamistość 
siatkowa

rychosporioza

nataSia • tani w uprawie

natasia jest odmianą jęczmienia jarego typu pastewnego 
o stabilnym i wysokim poziomie plonowania.

• cechy charaKteryStycZne:

• odmiana typu pastewnego,

• stabilny i wysoki poziom 
plonowania,

• odmiana o krótkim źdźble 
i dobrej odporności na wyleganie,

• przydatna do uprawy na glebach 
dobrych i bardzo dobrych, 

• podwyższona odporność 
na zakwaszenie gleby,

• ziarno bardzo grube o dobrym 
wyrównaniu i obniżonym 
udziale pośladu.

• Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe

• Odporność na choroby

wczesny niski

niski

średni średni

średni

późny wysoki

wysoki

termin 
kłoszenia

termin 
dojrzewania 

MtZ zawartość 
białka

gęstość ziarna odporność 
na wyleganie

mączniak
prawdziwy

rdza
jęczmienna

rychosporioza czarna  
plamistość
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owies
OPRACOWANO WG. iNfORMACJi uZySKANyCh OD hODOWCy, KORZySTANO TAKżE Z  DOśWiADCZEń WłASNyCh.

pOGOn • Duża masa tysiąca ziaren

pogon jest owsem pastewnym o dużej masie tysiąca ziaren i niskim udziale łuski w ziarnie.

• cechy charaKteryStycZne:

• bardzo wysoki potencjał plonowania, 
duża masa 1000 ziaren,

• odmiana pastewna żółto-ziarnista,

• niski udział łuski w ziarnie,

• bardzo dobra jakość pastewna,

• dobra zdrowotność roślin w łanie.

• Gęstość wysiewu (rośliny/ m2):

• planowy siew, korzystne warunki 
glebowe: 300-350,

• spóźniony siew, niekorzystne warunki 
glebowe: 400-430.

• normalne warunki: 350-400,

• Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe

• Odporność na choroby

wczesny niski

niski

średni średni

średni

późny wysoki

wysoki

termin 
kłoszenia

termin 
dojrzewania 

MtZ wysokość  
rośliny

plon gęstość  
łanu

ilość ziaren 
w wiesze

mączniak
prawdziwy

septorioza
liści

rdza  
wieńcowa

rdza  
źdźbłowa

helminto-
sporioza



10 KROKÓW DO SUKCESU W UPRAWIE OWSA

Owies jest gatunkiem zboża przyjaznym środowisku i jako zboże jakościowe jednocześnie bardzo ekonomicz-
nym produktem na rynku: w obrocie w północnych rejonach UE osiąga przychody na poziomie zbliżonym do 
pszenicy, ma najniższe koszty produkcji i wykazuje ogromną wartość jako przedplon. W niektórych krajach 
/ Skandynawia / wykorzystywany jest regularnie jako paliwo energetyczne. Poniżej przedstawiamy 10 pod-
stawowych zasad uprawy tego gatunku starając się podpowiedzieć producentom, jak z powodzeniem upra-
wiać owies, gdzie i kiedy go siać, jak nawozić i kiedy pomagać w walce z chorobami. 

1. Płodozmian: zachować co najmniej pięcioletnią 
przerwę w uprawie owsa!

Owies jest uważany powszechnie za roślinę zdrową, jednak może zostać 
zaatakowany także poprzez mątwika zbożowego. Jeśli utworzy się popu-
lacja nicieni, mogą one także być zagrożeniem dla innych gatunków zbóż. 
Pięcioletnia przerwa w uprawie owsa sprawdza się jako minimalizowanie 
porażenia nicieniami.

2. Wybór stanowiska uprawy: unikać stanowiska 
z dużym ryzykiem braku wody!

Owies potrzebuje dużo wody. Owies, szczególnie od fazy strzelania w źdźbło, 
reaguje bardzo negatywnie na braki wody i stres suszy. Jeśli utrzymuje się 
fala upałów powyżej 30 °C przez dłuższy czas, istnieje duże ryzyko, że owies 
zaplonuje gorzej niż wskazuje na to jego potencjał plonowania. Dlatego nie 
poleca się uprawy na stanowiskach, które są bardziej narażone na susze 
(gleby lżejsze, przepuszczalne, na których występuje ryzyko suszy letnich 
i okresowych niedoborów wody).

3. Zachwaszczenie: unikać uprawy owsa 
na stanowiskach porażonych szarłatem!

Stanowiska, na których występuje szarłat powinny zostać wykluczone 
z uprawy owsa. Dlatego w przedplonie powinno nastąpić możliwie kom-
pletne zwalczanie szarłatu. 

4. Termin siewu: siejesz w maju – zbierasz plewy!
Im wcześniej owies trafi do gleby, tym stabilniejsze są jego plon i jakość. 
Im później zostanie wysiany, tym gorsza jest np. waga hektolitra.
Pierwsza ładna wiosenna pogoda powinna zostać wykorzystana do przepro-
wadzenia siewu, ponieważ występują wówczas najlepsze warunki – nawet 
jeśli ma to miejsce w lutym. Ważna jest przy tym uprawa chroniąca glebę. 
Ciśnienie wewnętrzne opony jak najbardziej zmniejszyć (0,5-0,8 bar). Dzięki 
temu siew przy powierzchowni zmarzniętej i przez to nośnej glebie jest możliwy.

5. Gęstość siewu: wysoki plon i jakość dzięki 
odpowiedniej gęstości siewu!

Zasadniczo, pęd główny dominuje w owsie jako czynnik plonotwórczy. 
Jeżeli owies jest za gęsto posiany, w łanie będą jednak dominować pędy 
boczne. A jak wiadomo, one niepotrzebnie pobierają moc i potencjał plonu 
pędu głównego obniża się nieproporcjonalnie, ucierpi na tym także waga 
hektolitra. Typy pojedynczo-wiechowate jak odmiana TYPHON przynoszą 
dobre plony przy wczesnym siewie lub przy szybkim rozwoju początko-
wym. Jednak przy późnym siewie lub podczas chłodnej wiosny plon spada 
szczególnie w terenach górskich. 
Według doświadczeń hodowców owies w terenach górskich reaguje pozy-
tywnie na dostatecznie głębokie złożenie nasiona, lepiej nieco za głęboko 
niż za płytko!

6. Nawożenie: podstawowe składniki pokarmowe 
i mikroelementy powinny być dostarczone!

Owies ma wprawdzie wyraźnie lepszy system korzeniowy niż jęczmień jary 
i dlatego dobrze radzi sobie na trudniejszych stanowiskach pobierając składniki 
odżywcze z głębszych warstw gleby. Z powodu krótszego niż zboża ozime 
okresu wegetacyjnego i z tym związanym szybszym wzrostem powstaje 
czasowe zwiększone zapotrzebowanie na podstawowe składniki odżywcze. 
W badaniach wewnętrznych hodowców owies reagował pozytywnie na na-
wożenie fosforem, potasem i magnezem w dawkach uwzględniających 

zawartości w glebie poszczególnych składników. Poza tym stwierdzono, 
że w/w składniki pokarmowe należy stosować przedsiewnie, aby umiej-
scowić je możliwie jak najbliżej korzeni. 
Owies reaguje równie pozytywnie na nawożenie mikroelementami. Jako 
pierwszy należy wymienić mangan, ale również na stanowiskach ubogich 
w pierwiastki śladowe dobrze tolerowane niewielkie ilości boru (maksy-
malnie 50g czystego boru stosowanego dolistnie). 

7. Azot: za mało – niski plon,  
za dużo – niska jakość!

Zarówno za dużo jak i za mało azotu stanowi dla owsa zagrożenie. Za mało 
azotu może wpłynąć niekorzystnie na wielkość plonu, szczególnie gdy uzu-
pełnienie gleby, względnie nawozem naturalnym, nie jest odpowiednio 
zbilansowane. Jeśli w fazie strzelania w źdźbło brakuje 10-20 kg N/ha, 
może to bardzo szybko spowodować zmniejszenie plonu o nawet 10-15 
dt/ha. Jeśli jednak taka dodatkowa ilość azotu zostanie po prostu dla pew-
ności dodana, odrobina za dużo azotu może spowodować przy dobrym 
zaopatrzeniu gleby również duże straty. Rozwój słomy zostaje opóźniony, 
a przemieszczenie asymilatów zahamowane -„dużo słomy, mało ziarna”. 
Owies jest na to bardzo wrażliwy. 

8. Regulator wzrostu: wyleganie zabronione!
Użycie regulatora wzrostu jest w uprawie owsa drażliwym tematem. Z jed-
nej strony późne zastosowanie regulatorów wzrostu mogą negatywnie 
wpływać na zaziarnienie (bielenie kłosów) i wagę hektolitra. Z drugiej 
strony z powodów jakościowych należy jednak koniecznie przeciwdziałać 
wyleganiu. Także z tego powodu owies nie powinien rosnąć za gęsto lub 
nie powinien być za mocno nawożony. Jeśli jednak zastosowanie regula-
tora wzrostu jest konieczne sprawdzoną metodą jest podzielenie dawki 
na BBCH 31/32 i BBCH 39. 

9. Fungicydy: uważać na mączniaka i rdzę!
Owies w zasadzie dobrze sobie radzi bez fungicydów. Jednak w latach 
o wysokiej podatności na choroby także on może zostać silnie porażony. 
Ostatecznie mieliśmy w roku 2007 warunki sprzyjające chorobom, a użycie 
fungicydu w fazie liścia flagowego zwiększyło plon o ok. 12 dt/ha. 
Najczęściej nie ma sensu użycie pełnej dopuszczalnej dawki strobiluryny 
lub stosowanie kombinacji z azolem, ponieważ mogą one znacząco opóźnić 
dojrzewanie słomy. Skuteczne jest zastosowanie 50-70% dopuszczalnej 
ilości środka, który jest stosowany na zbożach ozimych przy dużym za-
grożeniu chorobami. 

10. Szkodniki: podczas dojrzewania  
- kontrolować skrzypionkę i mszyce!

Owies z powodu atrakcyjnego liścia flagowego jest chętnie atakowany 
przez skrzypionkę. Powinno się to dokładnie sprawdzać szczególnie w latach 
suchych od fazy wyrzucania wiech, ponieważ właśnie w tej fazie może 
wyrządzić najwięcej szkody. Zwalczanie powinno się rozpocząć od progu 
szkodliwości na poziomie od 0,5-1,0 larwy na roślinie. 
W latach o wysokim natężeniu mszyc także w owsie późne porażenie może 
mieć istotny wpływa na poziom plonu. 
Podsumowując, należy stwierdzić, że także przy owsie wysokie plony są 
możliwe do osiągnięcia. Nie potrzeba do tego nieuchronnie wyższej inten-
sywności uprawy, tylko dużo więcej wyczucia i optymalnego korzystania ze 
środków produkcji. Jeśli stanowisko jest odpowiednie, a uprawie poświęci 
się niezbędną uwagę, może uprawa owsa być bardzo opłacalna. 

ŹRóDłO: SAATeN UNION

SAATEN-UNION POLSKA Sp. z o.o.
ul. Straszewska 70, 62-100 Wgrowiec, 
tel.: 067 26 80 730, fax: 067 26 80 735, 
e-mail: supolska@saaten-union.pl, 
www.saaten-union.pl
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łubie, ul. długa 22
 grupa Producentów zbóż i rzepaku

Klimowicz bis Sp. z o.o.
tel.: 32 233 12 21, 506 747 111, 602 347 873  

email: lubie@klimowicz.pl
www.klimowicz.pl    facebook: Klimowicz bis




