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Każdy sezon w rolnictwie lubi zaskakiwać. Również 
ten rok przyniósł wiele zwrotów pogodowych. Nie 
dotarła do nas głośno zapowiadana „Bestia ze 
wschodu”. Zima okazała się względnie łagodna 
i oziminy dobrze przezimowały w całej Polsce. 
Siewy jęczmienia jarego w wielu regionach  
z uwagi na duże uwilgotnienie gleby były  
niemożliwe do przeprowadzenia w lutym  
i przesunęły się na marzec. Po pierwszym 
ociepleniu na przedwiośniu na początku marca  
obserwowaliśmy przyrosty młodych korzeni  
w jęczmieniu ozimym. W kolejnych dniach 
marca nadeszło ochłodzenie, które zahamowało  
wegetacje. Kwiecień również był chłodny 
(najchłodniejszy od 1997 roku) a średnia miesięczna 
temperatura była niższa aż o 2,6°C w porównaniu 
z średnią wieloletnią. Pierwszy tydzień maja 
zwiastował dalszą kontynuacje chłodnej pogody 
ale ostatecznie średnia temperatura miesiąca była 
niższa o 1,4°C względem średniej z ubiegłych 
lat. Pomimo tego, że było względnie chłodno nie 
mieliśmy przymrozków na „zimną Zośkę”. Wraz 
z początkiem czerwca rozpoczęło się ocieplenie,  
które zakończyło ujemne wiosenne anomalie. Był to 
drugi najcieplejszy czerwiec w XXI wieku. Średnia 
suma opadów w Polsce w tym miesiącu była niska  
i wyniosła 52,3 mm (wielkopolska 32 mm, 
zachodniopomorskie 37 mm). Stara prawda, która 
głosi że „jęczmień ozimy ucieka przed suszą” 
w tym roku się nie sprawdziła. Przebieg pogody 
opóźnił wegetację o około 2 tygodnie i okres 

nalewania ziarna jęczmienia ozimego przypadł na  
najgorętsze tygodnie czerwca. Wynikiem tego 
były słabsze plony i niska gęstość ziarna odmian 
paszowych oraz niższe wyrównanie dla odmian 
browarnych. Jęczmień jary miał dużo lepsze warunki 
w okresie nalewania ziarna, ponieważ w lipcu nie  
było dni upalnych.  Był to też względnie mokry  
miesiąc ale rozkład opadów był nierównomierny 
(susza w zachodniopomorskim i na północy 
wielkopolski). Plony w wielu regionach były 
zadowalające a parametry dobre. Niestety zmienna 
pogoda w okresie żniw miała wpływ na jakość zbóż, 
które były koszone na końcu. Warunki pogodowe 
miały również wpływ na działania logistyczne. 
Liczne opady spowodowały, iż odbiory były często 
wstrzymywane i wznawiane - mówiąc rolniczym 
żargonem były to „kradzione żniwa”. Wzmożony 
polski handel zbożami z naszym zachodnim 
sąsiadem, mocno wpłynął na dostępność środków 
transportu. 

Każdy sezon jest inny i dostarcza nam wielu 
informacji o odmianach jęczmienia browarnego 
oraz technologii uprawy, dlatego cały czas 
prowadzimy doświadczenia selekcyjne mające na 
celu wybór właściwych odmian na pola produkcyjne. 
Po tak trudnym sezonie z krótką wegetacją  
i niesprzyjającymi warunkami w okresie nalewania 
ziarna śmiało można ogłosić sukces nowych 
odmian. Spośród odmian ozimych wyróżniła 
się odmiana 2 rzędowa KWS Donau uzyskując 
średnio z gospodarstw bardzo wysokie parametry 
jakościowe (przy wysokim plonie) oraz 6 rzędowy 
KWS Faro, który osiągnął najwyższe plony.  
Spośród odmian jarych na uznanie zasługuje 
Laureate, KWS Amadora i Avalon.
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II. SOUFFLET SEEDS 
DEMO POLE KUKURYDZY

Poznaj nasze odmiany na swoim polu
SOUFFLET SEEDS Demo pole to projekt w którym producenci 
kukurydzy mogą sprawdzić nasze odmiany na swoim polu. Każdy 
region uprawy posiada inną specyfikę klimatyczną oraz glebową,  
a na poziomie gospodarstwa często mamy do czynienia z odmienną 
agrotechniką. Projekt demo pole służy nam - doradcom do doboru 
najlepszych odmian, które odniosą sukces na twoim polu. 

Korzyści płynące z udziału w projekcie Demo Pole SOUFFLET 
SEEDS: 
•  Sprawdzenie przydatności odmian w Twoich warunkach 
•  Spersonalizowany dobór odmiany pod Twoje oczekiwania 
•  Praktyczne porady naszych specjalistów 

Lustracja Demo Pole kukurydzy
Z roku na rok przybywa nam lokalizacji Demo Pole kukurydzy na 
których uzyskujemy bezpośrednie informacje o naszych odmianach 
na Waszych polach. W tym roku na terenie zachodniej Polski 
założyliśmy 21 lokalizacji kolekcji odmian kukurydzy SOUFFLET 
SEEDS. Wrzesień to odpowiedni czas na lustrację i ocenę kukurydzy 
przed zbiorem. 

Przedstawiamy Państwu fotorelacje z trzech różnych regionów kraju.
Kolekcja kolb kukurydzy zebranych z poletek - Ostrów Wielkopolski, 
od lewej: Icare, Papouazi, Imedia, Dactylo, Lumio, Kolektor, Captivia, 
Banshee, Avicii. Wszystkie odmiany prezentują się doskonale. 
Na wyróżnienie zasługują ICARE, nowo zarejestrowana odmiana 
dentowa z segmentu średniopóźnego oraz DACTYLO, odmiana  
o ziarnie typu flint z możliwością wykorzystania na grys.

Icare doskonale  prezentuje się we wszystkich lokalizacjach. Na 
dobrych stanowiskach w rejonie pogórza sudeckiego 300 m n.p.m 
(zdjęcie po lewej) ale również w centrum i północy  Wielkopolski na 
słabszych stanowiskach (zdjęcie po prawej).

Dactylo jest odmianą flintową o zdrowym ziarnie które można 
wykorzystać w przemyśle młynarskim. Kolby są regularnej 
wielkości zaziarnione do końca niezależnie od stanowiska. Po lewej 
stronie zdjęcie Dactylo z okolic Strzelina, po prawej z Ostrowa 
Wielkopolskiego.



III. KEEPSOIL RZEPAK I OLIMPICO 
PROTECT

Rzepak z roślinami towarzyszącymi wymarzającymi zimą

Czy wiesz że? 
• Obecnie we Francji rzepak z roślinami towarzyszącymi stanowią  
 około 20% powierzchni zasiewów rzepaku. Praktyka ta rozwinęła  
 się szczególnie w ciągu ostatnich trzech lat.
• Czy w suchych warunkach rośliny towarzyszące mogą zaszkodzić  
 rzepakowi? Zaletą naszej mieszanki roślin towarzyszących jest  
 zastosowanie roślin, które na początku rosną wolniej niż rzepak.  
 Rzepak rozpoczyna aktywny wzrost przy sumie temperatur  
 efektywnych 400°C (podstawa 0°C) od momentu wysiewu  
 (wcześniej głównie tworzy system korzeniowy), podczas gdy rośliny  
 strączkowe (soczewica, kozieradka, koniczyna aleksandryjska)  
 będą miały aktywną fazę wzrostu od 500°C do 700°C. Dzięki  
 temu rzepak nawet w suchych warunkach ma pierwszeństwo  
 w dostępie do zasobów wodnych.
• Rośliny towarzyszące z mieszanki KeepSOIL Rzepak oraz Olimpico  
 Protect po wymarznięciu są w stanie na wiosnę dostarczyć średnio  
 między 20 a 40 kg N na hektar.

IV. POKAZY PRACY AGREGATU 
ŚCIERNISKOWEGO METHYS

Methys TW 6000 i TW 8000 to najnowsze agregaty ścierniskowe 
marki Sky Agriculture jakie znalazły się w naszej ofercie.  
Przeznaczone są do płytkiej uprawy gleby w zakresie głębokości  
od 3 cm do 11 cm. 

Charakteryzują się bardzo wysoką dokładnością i precyzją pracy już 
od 3 cm i niewielkim zapotrzebowaniem na moc.  W połowie sierpnia 
zorganizowaliśmy serię pokazów pracy agregatu Methys TW 6000  
o szerokości roboczej 6 metrów u klientów zainteresowanych 
zakupem sprzętu tego typu. 

Podczas tych prób Methys zestawiany był z różnymi traktorami 
gdzie moc najmniejszego wynosiła 175 KM. Jak się okazało, nawet 
ta stosunkowo niewielka moc wystarczyła, aby w sprzyjających 
warunkach (lekka gleba) móc z powodzeniem uprawiać na 
głębokości 6 cm utrzymując prędkość pracy 13 km/h. Oczywiście 
przy cięższych glebach i głębszej pracy traktory o mocy powyżej 
200 KM lepiej radziły sobie z 6-cio metrowym agregatem. Zgodnie 
z tym co oczekiwaliśmy, Methys nie wykazywał niestabilności 
pracy nawet przy prędkościach przekraczających 15 km/h – nie 
zauważyliśmy tzw. „podskakiwania” tak często spotykanego  
w bronach talerzowych przy wyższych prędkościach.  

Pierwszy w Polsce Methys po serii pokazów znalazł już swojego 
nabywcę w woj. dolnośląskim. Warto zaznaczyć, że Methys TW 
może być opcjonalnie wyposażony w głowicę rozdzielczą do siewu 
poplonów czy nawozu. 
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V. NOWY SIEWNIK W OFERCIE 
MAXI DRILL M320
Miło jest nam również poinformować, że do oferty wprowadzamy 
kolejny siewnik. Jest to siewnik również pneumatyczny ale tym 
razem zawieszany o szerokości roboczej 3 m – Maxi Drill M320

Tak jak inne siewniki SKY Agriculture przeznaczony jest do  
uproszczeń ale i nie tylko. Jako jedyny w ofercie ma możliwość 
zamówienia nie tylko w wersji z sekcją uprawową w postaci 
talerzówki dobrze znanej z innych siewników tego producenta. 
M320 może być wyposażony również w bronę aktywną. Tak jak  
inne siewniki Sky Agriculture oferuje możliwość siewu nawet  
3 produktów w niezależnych od siebie dawkach. Główny zbiornik 
występuje w 3 wariantach: 1250 l, 1750 l oraz największy dzielony  
w proporcjach 1200/800 l. Niezależnie od wybranego rozwiązania 
maszyna może zostać doposażona o dodatkowy zbiornik  
o pojemności 100 l przeznaczony na produkty o małej normie  
wysiewu. Tak jak inne siewniki SKY tak i tutaj jest możliwość 
sterowania każdym rzędem co wydatnie ułatwia siew co drugi 
czy np. co trzeci rząd lub dostosowanie do dowolnych ścieżek 
technologicznych. Zapotrzebowanie na moc producent określa 
na poziomie 150 – 210 KM. Po więcej szczegółów zapraszamy 
zainteresowanych do naszych specjalistów.
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