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Nie tylko pszenica
Wj""*'TH1Ę'".H;:ffil;

uprawia je prawie 9oolo gospodarst\r',r.
w strukturŻe uplaw tld ział zbóż W nosi oko}o 7oÓlo' a w niektórych re
jonach nawet 8oo/o. Z punktu widze
nia dobrej praktyki agrot€chnicznej
udział zbóż W uplawach i€st stano\^7

źdżb\a, tuzatyjna zgorzel podstaury

źdźbłai korzeni'
obecnie Wśród zbóż dominujące
mi€jscew Struktulz€ uplaw ma psze
nica, która zajmuje 1'7-1,9 mln haDzięki postępo\^d w hodow]i i agro-

W swoim gospodarstwie zmniej
szy}enr powierzchnję uprawY psze

nicy na rzecz zwiększenia uPIaWy
żyta' owsa i psz€nicy oIkisz. Przy
obecnych cenach zbytu Wmialę jeszcz€ opłaca się produkować pszenicę
technice notuje się w klaju stały na glebach klas I-III, ale na pew
wzrost Slobalnej produkcji ziarna no już ni€ klasy IV- Na tych g]e
pszericy. W ostatnich latach pogar- bach żyto nie nastlęcza tylu prob]e_
czo za duży i powinien on \Ąf/no
sić około 55%- Płodozmian, a W nim sza się jednak op}aca]nośćproduk
móW związanych z kosztami uprawy
plzedplon dla zbóż' to przecież bal
cji te8o zboża' Dotyczy to nie tyl- co psz€nica' Dobre odmianv żvta,
dzo ważny czynnik plonotwórczy'
ko naszego kraju, ale taka sytuacja zwłaszcza hybrydowe' dają dość$'y
który jednocześnie Wpłyłva na ja
\łrystępuje takze na rynkaclr śWia sokie plonv dochodzące do 7 t/ha'
kośćpIodukowanego ziaIna. Dawniej
to\łych. Na spoŁkaniach glup Iobo
Zboźe to jest tolerancyjne na gleby
plzestlzegany był typowo cztero
czych Copa-cogeca czy w Komisji słabsze i zakwaszone a ichwPol
po]o\Ąry płodozmian. Był on możli
Europejskiej W Brukse]i zwlaca się sce jest co najmniej 5oo/0. Charaktewy' bo na szeroką ska]ę uplawia
uwa8ę, że śwlatjes! zasypany ziar
ryzul'e się ono dużo Większą odpoll1o też ziemniaki, dlobnonasienne
nem zbóż' zwŁaszcza pszenicy. Pol
nością na urymarzanie i choroby' Ze
moty]kowate i inne loś]iny. wlęk- sĆy Iolnicy są zanjepokojeni spadają
zbyt€m nie mam więksŻego plob]e
sza lóżnolodnośćuprawianych ga
cą opłacalnościąte8o zboża' pIoblem
mu. Iak się obs€rwuje, coraz więcej
Lunków toślin batdzo istotńe Wpłv
ten j€st jeszcze baIdZiej potę8owany W sprzedaży jest pieczyłVa ciemnego
wała na zdrowotnośćuplawiatych nap\'wem do Polski ziarna pszeni
ze znaczącym udziałem mąki żytniej'
zbóż' Częste ich \^rysiewanie po so_ cy z Ukainy w ramach bezcłowego gdyż konsumenci zaczę1i pr€f ero\a/ać
bie powoduje większe urystępowa
kontyngentu przydzielonego przez spożycie piec z!,''\lra cienn€go' Diete
nie cholób, iakich jak Dp' łam]iwość Unię Europejską.
tycy zwracają uwagę na duźo większe wlaściwościzdrowotne plecz}nva
cienrnego w porównaniu z białym'
przyPomnieć, źe produkcja
walto
energia elektryczna
6323
spirytusu W pIzesz}ościopierala się
gaŻ płynny
głóWni€ o stlrowc€ żytnie i ziemnia'
czane. Produkcja bioetarolu wwie
olejopałowy
lu klajach bazuje w duźej mielze na
ziarnie żi,'ta' Należy Iównież zwró_
koks
cić uwagę na pozyt}.wną ro]ę żyta
gaz ziernny GZ 50
w plodozmianie. Przede wszystkim
ma ono korzystny wpłwv fitosanipelety
tarny na 8lebę, dzięki zmniejszeWęgi€lkamienny
niu się populacji grzybóW cholobotwórczych' podobnie Wpły\'va ono
Węqjelbtunatny
Iównież na zmniejszenie zachwasz
czenia. Może być uprawiane Po so
OWIES
bie plzez szele8 lat wedle dawn€go
dIe\Ąno suche
powi€dzenla: pyto po życie przez
całe życie".
zlębkidrewniane
Dla ziama ż}'ta otwierają się nowe
rynki zagraniczne, podobni€ iaki dla
m ał Węglowy
owsa, kióry równieŹ zaczął się ci€szyć
słoma

PolóWna|

e

rocznych kosztóW

różnych nośnikóW en€rgi]

4c3o \:d

sporym zainteIesowaniem' szcze8ó1

W

zl ogrzewan ia ok' ]20 m, powierŻch|iprzy ŻEstosowa| u

jaki innych
krajów- Na t€n tlend szybko zaleago\^/a]i lo]nicy' lłrykupując w kótkim
nie na rynku niemieckim
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czasie ob€cne na rynku nasiort o\Ąta'

co doplo\Ą'adziło do braku [asion
kwalifikowanych do zasiewólv tej
Wiosny' Szczegó1ne rekoIdy zainteresowania notowala oclmiana owsa
Bingo Hodoul]lRoślin stlze]ce' JesL lo
obecnie najpopu]aIni€jsza j najp1en'
njejsŻa odniana tego gatunku ubo
ża 1Ąt kraju'
Tlzeba tu uaulĄ7ażyćl że o\Ąd€s staje
poszukiwa_
nyln na cele konsumpcyjne w r,vielLr
się zbożem coraz baldzl€j

regionach ślYiala' Roś]ina ta posia
da szczegó]nic pozytyvvne dzia}ani€ fitosaniLarne na 81cbę' Jest do
brym przedplon€nr d]a wjelu roślin'
W tyln Iónnież zbóź- Należy parnię
tać, że o\Ą'i-"s, takjak żyro, uplawia

ny jest z reguly na slabych gl€bach
i ńe jest aż tak kosztolvl]y W uPIa
wie jak pszenjca. Obecna cena tego
zboża jest dośćatlakcyjna i na ryn
ku odczuwa się j€go blak.
od Wi€]u ]at ziarno o\Ątsa \Ąyko
rzystuję do oglŻe\ĄIania mieszkanja
na \ĄĘi i billl rodzinnej filmy' już
!v \ĄIiellr domach na Wsi funkcjonu
je systeln ogIz€wania ziaIllem oWSa'
\łłaścicie]etych domów bardzo so
bie cI1Wa1ą ten system i twi€rdzą'
źe ni8dy nie Wrócą do \Ą,ęg]a- lest to
roŻlYiązanie bardzo \łygodne' bez
pieczne, tańsze od ],Vęgla, a pluede
Wszystkin niepovrodujące lĄryŻic
WóW różnych Szkodh ,ryc]r ZWiąŻ
ków d]a zdrowia cz1owi€ka' To, co
akLualrrie lna niejSce \ĄI lvjększych
rni€jscowościach, tj' p|oblenr smo
8óW' powstających wskutek spa]a
nia Wę8]a i odpadóW, może być Ioz
wjąŻane lrl'in' przez lłykorzystanie
te8o biologicŻnego, odnawialrre8o
paliwa' sposób montolvania pIZy
sta\,\'ki do spalania owsa \ĄI klasycz
nym piecu centralnego ogrzewanja
na drelvrro ]ub \ĄIę8iel prz€dstawia
załączony rysunek. Koszty oglzewa
nia mieszkań $'Za]cżności od źródła enelgii przedstawiono na załączo_
rym diagramie.
Z uwa8i na Wa]oly odźFvcz€ należy plomować \ĄI naszym krajLl
pszenicę orkisz. Mamy bardzo dobrą odmjanę RokosŻ Hodow]i Roślin
stlzelce- P1ony obłuskanego ziar
na uzyskiwane są na poziomie 8o.ó

,łiir i'|
plonóW tradycyjllej psz€nicy mięk
kiej' ZboŹe lo charakteryzuje się do
bIą odpornością na septoIioZę pl€\ĄI,

choloby podsta\Ąry źdźb|a'fuzalio

zę k}osó\Ąl, co zmnjejsza zaglożenie

mikotoksynami. )est tolerancyjne
na słabe i zak1Yaszon€ 8leby' Mąka

orkiszowa jest coraz częściej WYko

IzystiĄr'r'ana do !\rypiekóW i \ĄTlIobóW

garmażelyjnych' Na rynku stwier
dza się różne gatu[ki mąki olkiszo\Ą'ej i lo W dość\Ą.ysokiej c€nie' Jesl
niezrozumiałe d]a.zego ta mąka po_
chodŻi głólvni€ z Niemiec, Słow'acji,
a ni€ z polskll z Żiarna !\Yplodukolvane8o przez naSzych rolników'
Uplawian] pszenicę olkisz i muszę
stwi€rdzić, że lzadko któIy Tnłyn
zajmuje się przeniałeln jej ziaIna.
Upra 'a tej pszenicy jest stoslrnkoWo dużo tańsza od pszenicy kon
wencjonalnej.
pszenżyto, jako piąte Żboże, jest
stosunko\ĄIo młode' Powsta}o ono
W \Ąryniku krzyżowania żyla Ż psze
nicą. po]ska hodolvla szczyci się naj
WięksZymi osią8nięcialni\,Vzaklesie
L]zyskanych odmian t€go zboża' Ie
ste ślr]ynajwiększym producelltem
zialna pszenźyta, któreBo W skali
świataProdukujemy około ]1%' ]e
ślichodzi o odmiany to najwięcej ich
na rynku kjajowrym pochodzi Ż Ho
dow]i Roś]instrzelce (i ro zalóWno

folnl ozjmych' jak i jarych),

a takźe
z Danko HR' Najważni€jszymi Zale
lami t€go zboża jest ],wsoki potencja} plonowania, a także duźa war
tośćpaszowa zb]iżona do pszenicy

jęczmienia' ponadtokosztpIodukcji
te8o zboża jest znacznie niŹszy oraz
tna ono stoSunkowo ma}e '!łrymaga
nia g]ebowe' Z tego Względu pszeni

żyto jest baldzo c]ręinie uprawiane
na l€r€nie
całe8o nasŻego L'Laju. Zboż€ to można uprar,Yiać na\ĄIszystkich

rodzajach gleb. W niedalekjei przy
szłościWejdą na rynek ró\łni€ż od
miany pSzenźyta plzcznaczone na
cele konsumpcyjne.
PIz€dsla\'iając a]telnaĘ' ne l11oż
li\Ą'ości upra\Ąry zbóź poza pszenicą
ńe Sposób \Ą' tym micjscu nie wsponmieć o przyjętym pioBlanie w naszym kraju rozsŻerzenia upra\Ąry Io
ślinsLlączkowych na nasiona, \Ą' tym
równicż Soi nie GMo' Jest to ni€
słycha € waźn€ dzia}anie podjęte

na szcŻeblu administracji rŻądow€j,
z ulvagi [a konieczność poprawie
nia kraj'ow€go bilansu białkowe8o,
a plzy okazji złanrania baldzo nie

korzyslnych płodozmianóW z domi
nacją zbóż'
Dr inź' Tadeusz solarski

wiceprezes polskiego Związku
Produ€entów Roś1in Zbożo\,!ych
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