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W ubiegłym roku firma Sowul & Sowul obchodzi-
ła 15-lecie istnienia. Był to czas podsumowań i re-
fleksji nad tym, jak firma zmieniła się na przełomie 
tego okresu. Zadawaliśmy sobie pytanie, co tak na-
prawdę kształtowało profil firmy i pomagało jej się 
rozwijać. Odpowiedź była bardzo prosta. Chcieliby-
śmy z tego miejsca podziękować tym, bez których 
firma Sowul nie obchodziłaby tej rocznicy. Mamy tu 
na myśli m.in. wszystkich współpracowników, w tym  

Szanowni Państwo!

Zarząd firmy Sowul & Sowul
 Prezes Przemysław Sowul

HR Grunwald, której jesteśmy udziałowcem oraz 
Rolników, którzy od wielu lat kontraktują z nami na-
siona. Dziękujemy wszystkim naszym klientom za 
zaufanie oraz wybieranie Polskich produktów. I na 
koniec podziękowania należą się też całemu zespo-
łowi, jaki tworzył firmę w przeszłości oraz temu, któ-
ry buduje ją do dziś. Dziękujemy za pracę i starania, 
jakie wkładają w jej rozwój.
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MIESZANKA KOŚNA BIZON = STOP SUSZY

POWSTAŁA POLSKA GRUPA NASIENNA

POWSTAŁA POLSKA GRUPA NASIENNA

MIESZANKI TRAW DLA KRÓW WYSOKOWYDAJNYCH

MIESZANKI TRAW NA GLEBY MOZAIKOWATE

NASZE REALIZACJE

MIESZANKI DLA KONI

ROŚLINY BOBOWATE GRUBONASIENNE (STRĄCZKOWE)

OFERTA NASION NA POPLONY

KALENDARZ 2019

ZMIANY W HODOWLI ROŚLIN BARTĄŻEK SP. Z O.O. GRUPA IHAR 
– MGR INŻ. MIECZYSŁAW SOWUL, CZŁONEK ZARZĄDU

ŻYCICE PASTEWNE – HODOWLA ROŚLIN GRUNWALD SP. Z O.O. 
GRUPA IHAR

FESTULOLIUM I/LUB ŻYCICA – PASZE NA NAJWYŻSZE 
WYDAJNOŚCI – PROF. DR HAB. CEZARY PURWIN

PORASTANIE ZBÓŻ – PROBLEM JAKOŚCIOWY MATERIAŁU 
SIEWNEGO

OFERTA HANDLOWA 2019 ROK  
– MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ JARYCH

OFERTA HANDLOWA 2019 ROK  
– MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ OZIMYCH

NAWOŻENIE UŻYTKÓW ZIELONYCH – KAROL ŻYWALEWSKI, 
DORADCA AGROTECHNICZNY SOWUL & SOWUL

SOWUL & SOWUL JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE 
– KONKURS ZIELONY KOMIKS

KRASULA DOBRA DO PODSIEWU UŻYTKÓW ZIELONYCH  
– DR HAB. ELIZA GAWEŁ, ZAKŁAD UPRAWY ROŚLIN 
PASTEWNYCH, IUNG – PIB W PUŁAWACH

ŻYWIENIE PASZAMI OBJĘTOŚCIOWYMI GĘSI I OWIEC  
– SEBASTIAN KOZŁOWSKI, DORADCA AGROTECHNICZNY 
SOWUL & SOWUL

ŻYWIENIE PASZAMI OBJĘTOŚCIOWYMI GĘSI I OWIEC  
– SEBASTIAN KOZŁOWSKI, DORADCA AGROTECHNICZNY 
SOWUL & SOWUL

LUCERNA SIEWNA – NAJLEPSZY WYBÓR W SUCHE LATA I NIE 
TYLKO – PATRYK PAWLAK, DYREKTOR HANDLOWY  
SOWUL & SOWUL

KAŻDE ZWIERZĘ W ZOO POWIE, ŻE MIESZANKI SOWUL ZJADA 
SOBIE! – DR MIROSŁAW PIASECKI DYR. DS. HODOWLANYCH, 
ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
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Od ponad 15 lat mamy przyjemność spotykać się 
z Rolnikami na szkoleniach organizowanych przez 
naszych partnerów handlowych, na terenie całego 
kraju. To dobry czas na naukę i wymianę doświad-
czeń. Świat zmienia się bardzo szybko, a dzięki no-
wym technologiom dostęp do informacji jest co raz 
łatwiejszy szczególnie dla młodego pokolenia. 

Chcąc połączyć doświadczenie z najnowszą tech-
nologią czyli mądrość ojca i syna oraz pomóc rol-
nikom w wypracowaniu najlepszego rozwiązania  
w uprawie użytków zielonych, postanowiliśmy przy-
gotować poradnik „Koło zielonej fortuny”.

Jest to innowacyjna publikacja interaktywna,  
a jej premierę przewidujemy na Targach Ferma Byd-
ła w Łodzi w dniach 15-17 luty 2019 r., na które już 
dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Szanowni Państwo,

Poradnik będzie dostępny za darmo dla wszyst-
kich hodowców, którzy zarejestrują się i zosta-
ną zweryfikowani na naszej stronie internetowej  
www.sowul.pl

Autorami poradnika jest grono wspaniałych  
profesorów, którzy byli naszymi nauczycielami aka-
demickimi, a z firmą Sowul & Sowul współpracują od 
blisko 10 lat. Chciałbym wszystkich gorąco zachęcić 
do zapoznania się z naszą publikacją. 

prof. dr hab. Stefan  
Grzegorczyk 

prof. dr hab. Cezary  
Purwin

prof. dr hab. Kazimierz  
Grabowski 

Z poważaniem 
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MIESZANKA KOŚNA BIZON = STOP SUSZY
Globalne ocieplenie stało się faktem. Nie jest 

równomierne na całej Ziemi, ale w Polsce już od 
kilkunastu lat obserwujemy wzrost średnich, rocz-
nych temperatur. Prognozy na lata 2020-2050 to 
wzrost około 2°C. Najbardziej odczuwalne różnice 
nastąpią w okresie zimowym w Polsce północno- 
wschodniej. Suche wiosny i lata będą pojawiać się 
coraz częściej. Już teraz obserwujemy szczegól-
nie na zachodzie Polski (Wielkopolska) zjawisko 
stepowienia. Jest to spowodowane nadmiernym 
osuszaniem się gleb w związku z niedostatkiem 
opadów oraz zjawiskiem silnego nasłonecznienia.

Na stanowiska przesuszane, o długotrwałym 
deficycie wody firma Sowul & Sowul poleca mie-

szankę kośną Bizon. Jej skład powstał w oparciu 
o doświadczenia prowadzone na poszczególnych 
gatunkach traw i bobowatych w okresie długo-
trwałej suszy w 2018 roku. W szczególności kup-
kówka pospolita oraz lucerna siewna znakomicie 
plonowały w tym wyjątkowo suchym roku. Dodat-
kowy udział wysokowydajnych odmian kostrzew  
i festulolium oraz najbardziej odpornych bobowa-
tych takich jak koniczyna biała i komonica zwy-
czajna, pozwoliło nam stworzyć mieszankę kośną 
Bizon. Jest ona idealnym wyborem na tereny su-
che. – Patryk Pawlak, Dyrektor Handlowy Sowul  
& Sowul
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POWSTAŁA POLSKA GRUPA NASIENNA
Podczas Targów FERMA w Łodzi swoją dzia-

łalność oficjalnie zainaugurowała Polska Grupa  
Nasienna – inicjatywa zrzeszająca przedstawicieli 
polskich prywatnych firm nasiennych. Grupa stawia 
sobie za cel zwiększenie udziału nasion polskich  
odmian na rynku krajowym i zagranicznym poprzez 
m.in. promocję polskiej genetyki i budowanie świa-
domości znaczenia polskich nasion wśród rolników.

Polska Grupa Nasienna to wspólna inicjatywa  
rodzimych producentów nasion traw. Poprzez swo-
je działania, grupa chce zwrócić uwagę, na rolę pol-
skich nasion w rozwoju gospodarki rolnej w Polsce. 
Inicjatywa skupia przedstawicieli małych i średnich 

przedsiębiorstw zaangażowanych w promocję 
polskiego nasiennictwa. Działania zrzeszenia skie-
rowane są do trzech głównych grup odbiorców: 
organizacji branżowych i instytucji rządowych, aby 
wypracować wspólne działania mające na celu pro-
mocję polskich nasion, rolników – w zakresie bu-
dowania świadomości znaczenia polskich nasion  
dla rodzimego rynku rolnego, a także kolejnych 
przedstawicieli polskich prywatnych firm nasien-

nych, którzy  zaangażują się we wspólną inicjatywę.
Priorytety Polskiej Grupy Nasiennej zostały 

również przedstawione Ministerstwu Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, które zadeklarowało otwartość 
na dialog w celu wypracowania płaszczyzny  
do współpracy.

• Polskie firmy nasienne oferują rodzimym rolni-
kom materiał siewny, który ze względów biolo-
gicznych i ekonomicznych najlepiej odpowiada 
potrzebom lokalnego rynku rolnego – mówi 
Przemysław Sowul, przedstawiciel Polskiej  
Grupy Nasiennej. 

• Wiedza i doświadczenie naszych hodowców ro-
ślin sprzyja odbudowie znaczenia polskich od-
mian na rynku europejskim. Podkreślić trzeba, 
jak dużą rolę pełnią producenci kwalifikowa-
nego materiału siewnego – rolnicy korzystając  
z wiedzy ekspertów otrzymują pewny materiał 
wysokiej jakości, gwarantujący bezpieczeń-
stwo i wydajność plonów. Posiadając tak duży 
potencjał oraz sprzyjające warunki klimatycz-
no-glebowe, polskie nasiennictwo powinno 
odbudować pozycję Polski jako czołowego  
producenta nasion traw w Europie.

Do końca lat 80-tych, Polska była jednym  
z największych producentów i eksporterów na-
sion traw w Europie. Dzisiaj ok. 50 % nasion traw 
na naszym rynku pochodzi z importu. Wysokiej 
jakości materiał siewny nowych odmian to nośnik 
postępu biologicznego, który jak podaje MRiRW 
odpowiada w ok. 60% za wzrost plonowania 
upraw roślin.

• Wysoka efektywność uprawy polskich odmian 
to rezultat wieloletnich badań nad jakością  
i jak najlepszym dopasowaniem odmian do lo-
kalnych warunków – dodaje Witold Sapiński, 
reprezentujący Polską Grupę Nasienną. 

• Postęp w tej dziedzinie będzie możliwy, gdy 
przedsiębiorstwa hodowlane pozyskają na 
ten cel odpowiednie środki. Podstawą do ich 
uzyskania jest zwiększenie popularności i pro-
mocja tych odmian w kraju i zagranicą, przy 
szczególnym uwzględnieniu ich wysokiej kon-
kurencyjności.
Jak podkreślają przedstawiciele grupy, zwięk-

szenie udziału nasion polskich odmian o 5% 
względem odmian zagranicznych w skali dwóch, fot. Założyciele Polskiej Grupy Nasiennej
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Hodowla Roślin Bartążek położona jest w ma-
lowniczym miejscu, w województwie warmińsko-
-mazurskim, w odległości 9 km od miasta Olsztyn, 
na południowym brzegu jeziora Bartąg. Głównym 
celem działalności Spółki jest hodowla twórcza  
i zachowawczą różnych gatunków traw, bobowa-
tych drobnonasiennych oraz roślin energetycznych, 
produkcja nasienna oraz obrót materiałem siew-
nym. Grupa IHAR, oddział w Bartążku wyhodowała 
i jest właścicielem 29 odmian hodowlanych gatun-
ków roślin uprawnych oraz energetycznych zareje-
strowanych w kraju i zagranicą. 

W latach 2016-2017 rozpoczęła się hodowla za-
chowawcza żyta hybrydowego Stach F1. Jest to 
mieszaniec trójliniowy, który bardzo dobrze plo-
nuje na terenie całego kraju, a swoją przewagę nad 
odmianami populacyjnymi uwidacznia na glebach 

trzech lat, byłoby satysfakcjonującym wynikiem. 
Polska posiada olbrzymi kapitał społeczny, który 
należy wykorzystać. Doświadczenie producen-
tów i wiedza oparta na technologii, jak również  
potencjał naukowy i hodowlany, przy odpowied-

nim marketingu daje szansę na ekspansję ekspor-
tową krajowych firm nasiennych. 

Więcej informacji znajdziesz na:
www.polskagrupanasienna.pl

ZMIANY W HODOWLI ROŚLIN BARTĄŻEK SP. Z O.O. 
GRUPA IHAR – MGR INŻ. MIECZYSŁAW SOWUL, CZŁONEK ZARZĄDU

średnich i dobrych. Rośliny są średniej wysokości,  
o dużej odporności na wyleganie. Ziarno jest  
o przeciętnej zawartości białka, ale charakteryzuje się  
bardzo wysoką wartością wypiekową.

W 2017 roku Hodowla Roślin w Bartążku rozpo-
częła kolejną inwestycję i zakupiła ok. 70 ha grun-
tów rolnych położonych w gminie Grunwald, po-
wiat ostródzki w celu przeniesienia całej działalności  
hodowlanej. Decyzją udziałowców spółki, pod ko-
niec 2018 roku została zmieniona nazwa z dotych-
czasowej na Hodowla Roślin Grunwald z siedzibą 
w Mielnie.

Hodowla złożyła po raz pierwszy wniosek o do-
finansowanie unijne do projektowej inwestycji.  
W połowie 2019 roku rozpocznie się budowa od 
podstaw nowej siedziby. Przeniesienie całej działal-
ności jest zaplanowane na lata 2020-2021.

fot. Plantacja nasienna życicy trwałej HR Grunwald

fot. Żyto hybrydowe Stach F1

fot. Plantacja nasienna HR Grunwald

To już historia...
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ŻYCICE PASTEWNE – HODOWLA ROŚLIN 
GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR

Życica trwała zwana również rajgrasem angielskim jest  
trawą pastewną. Należy do najbardziej cenionych gatunków 
traw ze względu na wysoką produktywność i bardzo dobrą 
wartość pokarmową. Charakteryzuje się wysoką smakowi-
tością i strawnością paszy, o dużej zawartości węglowodanów 
rozpuszczalnych w wodzie. Może być uprawiana w czystym 
siewie, jak również stosowana jako komponent mieszanek 
łąkowo-pastwiskowych. Niezastąpiony gatunek w renowacji 
użytków zielonych metodą podsiewu. Życica trwała należy do 
traw niskich, luźnokępkowym, o wysokiej konkurencyjności  
i trwałości (3-4 lata). W użytkowaniu występują odmiany  
diploidalne (2N) i tetraploidalne (4N). Życica trwała charaktery-
zuje się dobrym zagęszczeniem runi i szybkim odrastaniem po 
wypasie lub skoszeniu. Odmiana Rela jest jedną z najbardziej  
zimotrwałych życic na listach rejestrów Unii Europejskiej.

Życica wielokwiatowa zwana inaczej rajgrasem włoskim jest 
trawą pastewną. Przeznaczona do użytkowania kośnego, jest 
rośliną wysoką, dorastającą powyżej 100 cm. Charakteryzuje 
ją duża ilością pędów generatywnych. Po skoszeniu bardzo 
szybko odrasta. Najlepiej plonuje na glebach średnio wilgot-
nych, zasobnych w składniki pokarmowe. Daje wysokie plony  
pełnowartościowej paszy, która w swoim składzie zawiera 
dużą zawartość cukrów. Odmiana Bakus charakteryzuje się 
rekordową wydajnością w pierwszym pokosie oraz wysoką 
mrozoodpornością.

Gala jest odmianą pastewną. Trawa ta należy do cenionych 
gatunków ze względu na wysoką produktywność i bardzo do-
brą wartość pokarmową. Charakteryzuje się wysoką smakowi-
tością i strawnością paszy, o dużej zawartości węglowodanów 
rozpuszczalnych w wodzie. Gatunek przeznaczony jest do 
3-4 letniego użytkowania.  Przydatna na użytki przemienne 
na zbiór siana, do produkcji sianokiszonki, a także jako cenna  
roślina poplonowa. Wymaga stanowisk żyznych, nawożonych 
i nawodnionych. Odpłaca się wtedy wysokim plonem zielon-
ki. Potencjał plonotwórczy odmiany Gala, przy zasiewie w ter-
minie późnoletnim wynosi 250 dt/ha suchej masy. W polskich 
warunkach odmiana Gala wygrywa jakościowo z kilkoma 
formami festulolium. 

ŻYCICA TRWAŁA 
(Lolium perenne L.) RELA

ŻYCICA WIELOKWIATOWA  
(Lolium multiflorum Lam.) BAKUS

ŻYCICA MIESZAŃCOWA  
(Lolium x hybridum Hausskn.) GALA

Plon suchej masy do 150-170 dt/ha
Plon nasion 10-15 dt/ha
Termin zbioru II-III  dekada lipca

Duży potencjał plonu nasion 20 dt/ha
Plon suchej masy w sprzyjających latach 
przy 4-5 pokosach – 200-250 dt/ha
Termin zbioru I dekada lipca

Plon nasion 16-18 dt/ha
Zbiór: I dekada lipca



www.sowul.pl 9

FESTULOLIUM I/LUB ŻYCICA – PASZE NA  
NAJWYŻSZE WYDAJNOŚCI – PROF. DR HAB. CEZARY PURWIN

Żywienie bydła a przede wszystkim krów 
mlecznych, staje się coraz mniej zrównoważone 
tzn. że jedna z pasz zaczyna wypierać z dawek  
pokarmowych inne i zaczyna całkowicie domino-
wać w ich diecie. Tą paszą jest oczywiście kiszonka 
z kukurydzy. 

Na pytanie dlaczego kukurydza wszyscy od-
powiadają w ten sam sposób: bo plonuje lepiej 
niż inne rośliny pastewne; bo nie jest tak wrażli-
wa jak trawy na niedobór opadów; bo zbiór jest 
jednorazowy; bo łatwiej z niej wyprodukować  
kiszonkę dobrej jakości i w końcu pozwala uzyskać  
paszę o wysokiej koncentracji energii, która ułatwia  
bilansowanie dawek dla krów mlecznych. Jednak 
żywienie oparte na kukurydzy generuje koszty 
związane z zakupem drogich pasz białkowych 
oraz mieneralno-witaminowych. W efekcie zmu-
szeni jesteśmy wprowadzać do dawki pasze GMO 
oraz syntetyczne witaminy. Jedynym sposobem 
jest produkcja traw o podobnych możliwościach 
plonowania oraz wartości energetycznej. Takimi 
trawami są mieszańce międzyrodzajowe i między-
gatunkowe w obrębie kompleksu Lolium (Życica) 
– Festuca (Kostrzewa). Krzyżowanie umożliwia  
połączenie w jednym genomie (roślinie) wyso-

kiego plonu, wysokiej strawności i smakowitości 
a przede wszystkim wartości energetycznej życic 
oraz większej odporności na suszę i mróz kostrzew.

Przeprowadzone doświadczenie miało na celu 
określenie możliwości plonowania i użyteczno-
ści paszowej trzech mieszańców Festulolium oraz 
ocena poprzez porównanie z życicą mieszańcową. 
W badaniach wykorzystano trzy typy Festulolium: 
Perun (Lolium multiflorum h. x Festuca pratensis), 
Felopa (Festuca pratensis x Lolium multiflorum)  
i Lofa (Lolium multiflorum (2x) x Festuca arundi-
nacea var. genuina (6x)) oraz życicę mieszańcową 
(Lolium hybridum) odm. Gala ((Lolium multiflorum 
x Lolium perenne). W celu realizacji doświadczenia 
założono 2,5 ha plantacje na terenie Mazowsza. 
Trawy wysiano we wrześniu 2016 na 2,5 ha polach 
kompleksu żytniego dobrego. Zielonki koszono 
na wysokości 6 cm, według następującego harmo-
nogramu: I pokos 18.05, II pokos 14.06, III pokos 
14.07. IV pokos 13.09, V pokos 26.10. Próbki zielo-
nek pobierano bezpośrednio po skoszeniu z 2,8 m2 
(1 mb pokosu x 2,8 m szerokości koszenia kosiarki) 
oraz ważono. Na podstawie składu chemicznego 
oraz strawności określono wartość energetyczną 
zielonek.

Życica mieszańcowa Gala

Życica mieszańcowa Gala
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Festulolium odm. Felopa

Festulolium odm. Felopa
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Festulolium odm. Perun

Festulolium odm. Perun
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Festulolium odm. Lofa

Festulolium odm. Lofa
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Wyszczególnienie

Odmiana

Sucha masa (%)

Plon SM
(kg/ha)

Białko og.bb 
(% SM)

Pokos

Udział pokosu (%)

NDF

I II III IV V

JPM BTJN 
(g/kg)

BTJE 
(g/kg)

Wartość energetyczna 1 kg suchej masy kiszonki z kukurydzy w dojrzałości od woskowej do pełnej wynosi według Norm INRA 0,90 JPM a zawartość białka 
ogólnego 8,0%

**nie zebrano ostatniego pokosu z powodu grząskiego podłoża
Przy założeniu plonu kukurydzy na poziomie 50 t/ha zielonej masy przy zawartości 33 % SM i wartości pokarmowej podanej powyżej. Plon z 1 ha suchej 
masy wynosi 16 660 kg, energii 15000 JPM natomiast plon białka 1200 kg.

Tabela 1. Skład chemiczny (% SM) i wartość pokarmowa zielonek z życicy mieszańcowej i Festulolium
(średnia arytmetyczna z pokosów).

Tabela 2. Plon suchej masy zielonek oraz udział poszczególnych pokosów (kg/ha)
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Uzyskane w doświadczeniu wydajności oraz wartość pokarmowa pozwoliły uzyskać wyniki 
zbliżone do bardzo dobrego plonu kukurydzy. Wartość energetyczna każdej z traw przewyższała  
kukurydzę, a zawartość białka była 2 do 2,5 raza większa. Tak wysoka wartość pokarmowa traw wyni-
kała przede wszystkim z przyjętego harmonogramu zbioru. Warunki pogodowe jakie panowały późna  
i chłodna wiosna i suchy sierpień oraz długa, ciepła, mokra jesień wpłynęły na specyficzny rozkład plonu 
(V pokos większy od I). Zbiór wykazał, że mimo niskiego plonu I pokosu nie należy czekać, tylko zgodnie 
z kalendarzem zebrać go żeby, zachował dobrą jakość (wysoką wydajność pozwolił II, III, V pokos).

Nie stwierdzono istotnych różnic w składzie chemicznym ocenianych traw. Wszystkie zielonki charak-
teryzowała bardzo wysoka wartość energetyczna oraz wysoka zawartość białka ogólnego i BTJ. Anali-
zowano zielonki zawartością energii w porównaniu z kiszonką z kukurydzy i zawartością białka zbliżo-
ną do lucerny (Normy INRA). Felopa zawartością białka ogólnego i wsc. okazała się zbliżona do życicy,  
pozostałe mieszańce zawierały więcej białka i mniej cukrów. Najwyższym plonem SM charakteryzowa-
ły się mieszańce życicy wielokwiatowej i kostrzewy łąkowej: Perun i Felopa. Mieszaniec Perun charak-
teryzowała najwyższa wydajność energii natomiast Felope najwyższa wydajność białka ogólnego.  
W mieszańcach międzyrodzajowych Festulolium odmian Perun i Felopa i wynosiły odpowiednio 3333 kg/ha 
i 3049 kg/ha. Plon energii netto odpowiadał od 13364 do 19815 kg SM biomasy kukurydzy o wartości 
0,90 JPM/kg SM, natomiast plon białka przekraczał o ok. 30- 40% wartości dla lucerny oraz 4 krotnie 
wydajność białka nasion soi w warunkach polskich.

Podsumowanie: Oceniane trawy pozwoliły uzyskać surowiec do produkcji pasz o wartości energe-
tycznej spełniającej wymagania krów o najwyższej wydajności. Wszystkie oceniane mieszańce Festulo-
lium charakteryzowały się wyższą wydajnością energii i białka w porównaniu do życicy mieszańcowej. 
Festulolium koszone 4-5 razy jest konkurencyjnym źródłem energii i białka w stosunku do kukury-
dzy i lucerny.
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mieszańcowa
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Wykres 1. Plon energii netto JPM/ha

Wykres 2. Plon białka ogólnego (kg/ha)
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KRASULA DOBRA DO PODSIEWU 
UŻYTKÓW ZIELONYCH – DR HAB. ELIZA GAWEŁ, ZAKŁAD UPRAWY 
ROŚLIN PASTEWNYCH,  IUNG – PIB W PUŁAWACH

Zadbana, zwarta ruń użytków zielonych pra-
widłowo użytkowana i pielęgnowana jest głów-
nym i najtańszym źródłem paszy objętościowej 
w gospodarstwach rolnych produkujących mleko 
i żywiec wołowy. Zwłaszcza w warunkach ekolo-
gicznego gospodarowania ruń użytków zielonych 
ma szczególne znaczenie gdyż w okresie wegeta-
cyjnym może być jedyną paszą objętościową do-
starczającą wypasanym zwierzętom cennego biał-
ka i włókna, wolnego od GMO. Wypas zwierząt 
roślinożernych na runi użytku zielonego wpły-
wa na nie korzystnie, poprawia ich kondycję, 

samopoczucie, podnosi odporność na choroby  
w porównaniu z chowem alkierzowym. Aby pro-
dukcja mleka i żywca wołowego była opłacalna 
konieczny jest wysoki poziom plonów i dobra 
jakość runi użytków zielonych. W związku z tym, 
aby poprawić produktywność i wzbogacić skład 
pokarmowy oraz mineralny paszy, przeprowadza 
się renowację (podsiew) runi niskoplonującej,  
zachwaszczonej i zaniedbanej wartościowymi  
gatunkami roślin bobowatych drobnonasiennych 
i traw wprowadzanych do runi. 

W badaniach realizowanych w latach 2013-
2016, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym 
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, 
Państwowego Instytutu Badawczego w Grabowie 
(w województwie mazowieckim) określano pro-
duktywność i jakość paszy odnowionej runi użyt-
ku zielonego oraz zweryfikowano przydatność 
do renowacji niektórych krajowych mieszanek  
bobowato-trawiastych sprzedawanych przez fir-
my nasienne jak np.: Krasula +3,5 kg koniczyny 

białej oraz mieszanka – 1 i mieszanka autorska – 2.
W badaniach zastosowano mieszanki kośno-

-pastwiskowe przeznaczone na gleby okresowo 
posuszne. Wybrano mieszanki trwałe, nadające się 
do wieloletniego użytkowania takie jak: Krasula 
+ 3,5 kg nasion koniczyny białej w skład której z 
roślin bobowatych wchodziło 5% koniczyny łąko-
wej i 5% lucerny siewnej oraz 8% koniczyny bia-
łej (łącznie 18% roślin bobowatych); mieszanka 
1 – przeznaczona do zasiewu w najtrudniejszych 
warunkach glebowych i klimatycznych, na okres 
nawet 15-letniego wypasu zwierząt, do kośno-

-pastwiskowego użytkowania o łącznym udziale  
lucerny siewnej i koniczyny białej wynoszącym 
15%; mieszanka 2 (autorska) przeznaczona na 
warunki suchsze w skład której wchodziła lucerna 
mieszańcowa 20%, koniczyna łąkowa 20% i koni-
czyna biała 10% (50% łączny dział roślin bobowa-
tych w wysianej mieszance nasion). 

Mieszanki zasiano 20.06.2013 r. po ulewnych 
deszczach, w glebę wilgotną. Nasiona skiełko-
wały już po 7 dniach bo warunki wilgotnościowe 
były sprzyjające. W pierwszym roku użytkowania 
(2014) suma opadów w okresie wegetacji przekra-
czała średnią z wielolecia, ale ich rozkład był nie-
korzystny. W dwóch kolejnych latach użytkowania 
(2015 i 2016 r.) roślinom brakowało wilgoci zwłasz-
cza latem, co przyczyniło się do zbioru 3 odrostów 
runi w drugim oraz trzecim roku użytkowania  
i przeprowadzenia wypasu bez oszacowania  
plonów na 4 odroście runi. Występująca susza 
przyspieszyła zakończenie doświadczenia.

fot. Stado bydła mięsnego Angus utrzymywane w systemie ekstensywnym
fot. Bydło szkockie rasy Highland utrzymywane na pastwisku przez cały rok. 
(Bydło jest hodowane przez Zakład Doświadczalny Instytutu Uprawy Nawoże-

nia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Puławy – "Kępa")
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Skład mieszanek bobowato-trawiasych:
K – mieszanka Krasula (firma Sowul & Sowul Sp. z o.o.)  
o składzie: życica trwała (25,7%), życica wielokwiatowa (9,19%),  
tymotka łąkowa (13,79%), kupkówka pospolita (9,19%),  
kostrzewa czerwona (9,19%), kostrzewa trzcinowa (9,19%), 
kostrzewa owcza (4,59%), koniczyna łąkowa (4,59%), lucerna 
siewna (4,59%), mietlica biaława (1,83%), + 3,5 kg·ha-1 koniczy-
ny białej (odmiana Romena 8,11%), w której było łącznie 18% 
roślin bobowatych; 
2 – mieszanka: życica trwała (40,0%), życica wielokwiato-
wa (10,0%), kostrzewa trzcinowa (15,0%), kostrzewa łąkowa 
(5,0%), tymotka łąkowa (5,0%), wiechlina łąkowa (5,0%), festu-
lolium (5,0%), lucerna siewna (10,0%) i koniczyna biała (5,0%), 
o łącznym udziale roślin bobowatych 15%;
1 – mieszanka autorska: koniczyna biała odm. Barda (10%), 
lucerna mieszańcowa odm. Radius (20%), koniczyna łąkowa 
odm. Milena (20%) (rośliny bobowate razem stanowiły 50%), 
życica trwała odm. Artemis (15%), kupkówki pospolitej odm. 
Amila (15%), kostrzewy łąkowej odm. Anturka (10%), festulo-
lium odm. Agula 10% ilości wysiewu w siewie czystym, roślin 
bobowatych łącznie w tej mieszance wysiano 50% normy  
wysiewu w siewie czystym.

W RZD IUNG-PIB w Grabowie w warunkach 
klimatycznych i glebowych mieszanka Krasula  
+3,5 kg koniczyny białej zdecydowanie lepiej plo-
nowała w ekologii niż pozostałe mieszanki (1 oraz 
2-autorska), a w uprawie konwencjonalnej mie-
szanki Krasula i 2 – autorska wydały lepszy łączny  
z 3 lat użytkowania plon suchej masy w porówna-
niu z uzyskanym dla mieszanki 1.

Niezależnie od sposobu renowacji użytku zielo-
nego i składu gatunkowego mieszanek, w pierw-
szym roku użytkowania w odroście wiosennym i w 
kolejnych latach, odnowioną ruń charakteryzował 
wysoki udział traw. Najbardziej wyrównany udział 
komponentów po przeprowadzonej renowacji 
użytku zielonego charakteryzował ruń mieszan-
ki Krasula +3,5 kg koniczyny białej i mieszanki 2  
– autorskiej.

W doświadczeniu realizowanym w warunkach 
konwencjonalnych mieszankę Krasula + 3,5 kg ko-
niczyny białej wyróżniała największa zawartość 
białka ogólnego w pierwszym odroście runi.
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1 2 NIR

plon suchej masy t/ha

sucha masa pobrana przez zwierzęta t/ha

0

5

10

15

20

25

30

35
t/ha Mieszanki bobowato-trawiaste

KRASULA +3,5 kg
koniczyny białej

1 2 NIR

plon suchej masy t/ha

sucha masa pobrana przez zwierzęta t/ha

0

5

10

15

20

25

30

35
t/ha Mieszanki bobowato-trawiaste

Wykres 3. Łączny za 3 lata użytkowania plon suchej masy 
porównywanych mieszanek bobowato-trawiastych ofero-
wany zwierzętom i paszy pobranej w warunkach doświad-
czenia konwencjonalnego.

Wykres 4. Łączny za 3 lata użytkowania plon suchej masy 
porównywanych mieszanek bobowato-trawiastych ofero-
wany zwierzętom i paszy pobranej w warunkach doświad-
czenia ekologicznego.
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ŻYWIENIE PASZAMI OBJĘTOŚCIOWYMI GĘSI I OWIEC 
– SEBASTIAN KOZŁOWSKI, DORADCA AGROTECHNICZNY SOWUL & SOWUL

Pozyskiwana z użytków zielonych: zielonka, sia-
no oraz coraz częściej stosowana sianokiszonka, 
jest bardzo cenną paszą stosowaną w żywieniu 
zwierząt gospodarskich. Wysoką wartość pokar-
mową pasz z użytków zielonych, można w pełni 
uzyskać pod warunkiem spełnienia kilku podsta-
wowych zasad. Po pierwsze należy zadbać o od-
powiedni odczyn gleby, aby zebrać jak najbardziej 
wartościową paszę z naszego użytku. Bez zapew-
nienia odpowiedniego pH gleby, nie jesteśmy  
w stanie wykorzystać potencjału drzemiącego  
w wartościowych gatunkach traw pastewnych. 
Kolejnym czynnikiem jest badanie zasobności 
składników pokarmowych zawartych w glebie – 
jest to niewielki koszt pozwalający znacznie obni-
żyć nakłady poniesione na nawożeniu nawozami 
sztucznymi. Jeżeli powyższe czynniki zostały speł-
nione, wtedy należy dobrać odpowiednie gatunki 
traw stosowane w prowadzeniu konkretnej pro-
dukcji zwierzęcej. W powyższym artykule będę 
starał się przybliżyć żywienie stosowane w ho-
dowli znanych mi i coraz częściej utrzymywanych 
gęsi i owiec. 

Z powodu licznie występujących ognisk 
afrykańskiego pomoru świń, duża część ma-
łych rolników zrezygnowała z produkcji trzody 
chlewnej. Coraz bardziej rygorystyczne wymogi 
stosowane przy hodowli trzody sprawiły, że mali 
rolnicy nie byli w stanie sprostać powyższym 
wymogom. Po wygaszeniu produkcji trzody 
chlewnej pozostały puste budynki, które przy 
niewielkich kosztach można było zaadoptować 
do produkcji gęsi. Spora część tych rolników zde-
cydowała się na taką właśnie produkcję. Niestety 
nie wszyscy zdawali sobie sprawę, jak ważna jest 
wartościowa pasza stosowana w żywieniu tych 
ptaków. Dobra zielonka stosowana w żywieniu 

gęsi powinna charakteryzować się szybkim tem-
pem odrastania oraz smakowitością. Należy też 
zdecydować czy gęsi mają same zagryzać zielonkę 
czy chcemy ją dowozić. Jeżeli ptaki utrzymywane 
są na wybiegu, gdzie dowozimy zielonkę to do-
skonałym rozwiązaniem będzie nasza mieszanka 
kośna, dwuletnia Rokita, która w swoim składzie 
zawiera życicę będące trawami cukrowymi oraz 
koniczynę podnosząca zawartość białka w zielon-
ce. Gęsi chętnie ją zjadają, a po zakończeniu tuczu 
można śmiało przeorać użytek zielony i zasiać na 
jego miejscu np. zboże. Nie tracimy w ten sposób 
stanowiska na lata jak w przypadku łąk wielolet-
nich. Jest to lepsze rozwiązanie w porównaniu 
do stosowania mieszanek zbożowych koszonych  
na zielonkę, ponieważ te często po skoszeniu nie 
dają już tak silnych odrostów jak Rokita.

Kolejną grupą zwierząt wracających do łask 
są zapomniane owce. Zwierzęta te, niegdyś były 
utrzymywane na wełnę, a dziś hodowane są prak-
tycznie tylko w celu pozyskiwania wartościowego 
mięsa w postaci jagnięciny. Decydując się na ten 
rodzaj produkcji, również należy pamiętać o kilku 
podstawowych czynnikach. Owce mamki musza 
mieć spełnione określone wymagania żywienio-
we, aby uzyskać od nich jak najlepsze jagnięta, 
które sprzedawane są później na rzeź. Większą 
część roku owce wypasa się na pastwiskach, więc 
to ta pasza stanowi całkowitą dawkę jaką otrzy-
mują te zwierzęta. Dlatego jeżeli chcemy, aby były 
w dobrej kondycji musimy zapewnić im zielonki 
odznaczające się odpornością na udeptywanie 
oraz zgryzanie. Idealnym rozwiązaniem jest po-
łączenie mieszanki pastwiskowo-kośnej Mućka  
z mieszanką kośno-pastwiskową Krasula. Zie-
lonka pozyskana z tych gatunków traw będzie 
chętnie pobierana przez zwierzęta oraz zapewni 

fot. Wypas gęsi na użytku zielonym fot. Jagnięta – owca sufflok
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im zaspokojenie niezbędnych składników pokar-
mowych. Kolejną paszą jaką musimy zapewnić 
mamkom jest pasza białkowa stosowana pod-
czas stanówki. Tutaj należy dostarczyć maciorkom 
oraz trykom smakowitej i białkowej paszy w celu  
zapewnienia owulacji u mamek i produkcji nasie-
nia u tryków. Taką pasze ja stosuje w swoim gospo-
darstwie przez około miesiąc. Wykorzystuję tutaj 
sianokiszonkę z mieszanki kośnej Luśka Premium, 
która ma w swoim składzie trawy cukrowe oraz 
lucernę. Po zakończeniu stanówki przechodzę na 
siano oraz sianokiszonki pozyskiwane z wcześniej 
wymienionej mieszanki Krasuli Premium. Rezyg-
nuję wówczas z pasz treściwych i stosuje siano-

kiszonki zawierające mniejsze ilości białka po to, 
aby nadmiernie nie odtłuścić maciorek, a co za 
tym idzie zapobiec wystąpieniu ryzyka ketozy i nie 
dopuścić do zbyt dużego wzrostu płodu. Z chwi-
lą wykotów ponownie wracam z wartościowym 
sianem oraz wysokobiałkowymi sianokiszonka-
mi. Obecne rasy mięsnych owiec silnie reagują na 
słabe żywienie poprzez utratę jagniąt co w konse-
kwencji przekłada się na słaby wynik ekonomicz-
ny gospodarstwa. Każdy hodowca musi wiedzieć,  
że ważne jest zapewnienie zwierzętom wartościo-
wej paszy objętościowej z traw, która jest najtań-
szą paszą i bardzo cenną z punktu widzenia zwie-
rząt oraz portfela rolnika.
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ŻYCICA WESTERWOLDZKA JAKO ALTERNATYWA 
DLA KUKURYDZY – WOJCIECH LEWANDOWSKI, DORADCA AGROTECH-
NICZNY SOWUL & SOWUL

„Nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do 
jedzenia” autorem tych słów jest George Bernard 
Shaw i trudno nie zgodzić się z tą tezą, prawda?

Jedzenie to rozkosz, zwłaszcza kiedy ma się do 
dyspozycji delikatesy. Delikatesem z pewnością 
jest mięso wołowe, dobrze przygotowane sery 
oraz masło majowe. Rostbef, antrykot, ligawa 
przez wielu smakoszy uznawane są za najlepsze 
mięso na świecie, natomiast długo dojrzewające 
sery mają swoich fanów od Maroko aż po Bang-
kok.

Mleko nie bierze, się z pudełka, natomiast mię-
so nie jest produkowane w fabryce, gdzie sze-
reg robotów pracuje nad jego właściwościami.  
Produkcja wspomnianych delikatesów rozpoczy-
na i tak naprawdę kończy w gospodarstwie.

„Jesteś tym co jesz” każdy gdzieś słyszał to  
powiedzenie. Prasa, internet, telewizja bardzo pro-
muje aktywny tryb życia, oraz zdrowe odżywia-
nie. Społeczeństwo podzieliło się na dwie grupy.  
Każdego dnia powstają całe rzesze fit-męczenni-
ków, którzy dzięki dietom, odżywkom czy ćwicze-
niom mają stać się zdrowsi, co z reguły kończy się 
na pogorszeniu nie zaś poprawie zdrowotności. 
Odżywki i suplementy często wpływają gorzej  
na organizm człowieka niż napisano w ulotce. 
Druga grupa bardziej świadomych konsumen-
tów idzie nieco inną drogą. Zamiast garści me-
dykamentów, witamin czy suplementów wybiera  
produkty naturalnego pochodzenia. Wytwarzane 
one są metodą tradycyjną, bez dodatku ulepsza-
czy, zwłaszcza tych najpopularniejszych: „E tysiąc 
pięćset sto dziewięćset”. 

Człowiek jest istotą z natury bardziej lub mniej 
inteligentną, ale mającą wybór. Codziennie sta-
jemy przed różnymi wyborami. Między innymi:  
pigułeczka witaminki C czy plasterek cytrynki.  
My mamy wybór, niestety zwierzęta hodowlane 
zjedzą to co dostaną i o to powinien zadbać rolnik.

Jak przedstawiana jest krowa w mediach czy 
kulturze? Jak postrzegamy tradycyjnie to majesta-
tyczne zwierzę? Widok krowy mlecznej na zielonej 
trawie, całe stada mięsnych buhajów pasących się 
na preriach stanu Kolorado, lub wypasanie krów 
na zielonych irlandzkich pastwiskach to widoki 
znane każdemu. Dlaczego więc dajemy krowie 
kukurydze? Zapytano dzieci: co je krówka? Siano, 

trawkę, cukierki czekoladowe. Żadne z dzieci nie 
odpowiedziało kukurydza ponieważ od początku 
żywienie krów opierało się na paszach objętoś-
ciowych, które wpływały pozytywnie na jakość  
i ilość produkcji mleka. Zatem należy zadać sobie 
pytanie dlaczego, tak wielu hodowców z uporem 
maniaka opiera  żywienie swoich stad, głównie na  
kukurydzy? Roślina ta przyszła do Polski kilkana-
ście lat temu, czy to oznacza że przed jej przyj-
ściem polska krowa nie dawała mleka?? A no 
dawała. I to jakie. To były czasy. Każda gospody-
ni po wydojeniu stada zbierała śmietanę z której 
powstawało masło lub twaróg. Jak jest dziś? Nie 
ma śmietanki, nie ma twarożku, a serniczek każdy 
lubi. Dlaczego? Dlatego, że krowy nie są żywione 
tak jak kiedyś. 

Kukurydza jest paszą energetyczną, dzięki któ-
rej krowa ma dość energii do produkcji mleka. 
Dodatkowo do dawki pokarmowej zostaje doda-
na odpowiednia ilość paszy treściwej, premiksów 
i dodatków żywieniowych takich jak witaminy  
z grupy E, które pozwolą na wysokowydajną pro-
dukcje mleka. Ale co ze zdrowotnością tejże kro-
wy? Zaburzenia laktacji, ciche ruje, ketozy skąd 
to się bierze? Najczęściej z mykotoksyn. Gdzie ich 
szukać?

Rok 2017 był rokiem bardzo trudnym w pro-
dukcji roślinnej. Przedłużające się opady sprawiły, 
że wjazd na pole w celu zbiorów niejednokrotnie 
był niemożliwy. Wiele ha kukurydzy pozostało na 
plantacjach, a te które udało się zebrać były „zain-
fekowane”. 

Jak więc sobie z tym radzić? Odpowiedź jest 
bardzo prosta i znana od lat. Dobra kiszonka  
z życicy westerwoldzkiej. Życica westrewoldzka 
jest bardzo ciekawą rośliną. Pomimo swojej jed-
noroczności jest w stanie dać bardzo duży plon, 
parametrami energetycznymi nie odbiegającymi 
od kukurydzy. Jej genetyka ukierunkowana jest 
na bardzo szybki odrost, dzięki czemu jest możli-
wy zbiór 4-6 pokosów sięgających 70-80 t zielonej 
masy rocznie. 

Energia to jedno, a co z białkiem? Odpowiednio 
zebrana życica westrewoldzka w fazie strzelenia  
w źdźbło jest w stanie zapewnić nam białko na po-
ziomie 12-15%. Może to nie dużo, ale biorąc pod 
uwagę, że w kiszonce z kukurydzy poziom białka 
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Mieszanka Trojanka bogata jest w cukry pro-
ste (energia) i białko, które doskonale kompo-
nuje się z paszami treściwymi bogatymi w skro-
bię. To bilans cukrów prostych i skrobi decyduje  
o rekordowej produkcji mleka. Sama skrobia to za 
mało i jest niezdrowa dla krowy, cielaków i jałówek  
– Patryk Pawlak, Dyrektor Handlowy Sowul & Sowul

nie przekracza 5% to wartość kolosalna. Pozosta-
łe potrzeby krowy na białko jesteśmy w stanie 
zapewnić krowie z lucerny czy dobrze zebranych 
koniczyn. 

Kosi kosa kiedy rosa! Najwyższa zawartość biał-
ka, witaminy E oraz betakarotenu odpowiedzial-
nych za zdrowotność krowy, oraz produkcje mle-
ka o bardzo dobrych parametrach, jest podczas  
pokosu w godzinach porannych.

Tak więc pozostaje nam wybór. Kiszonka  
z kukurydzy plus witamin syntetycznych (bardzo 
drogich) lub najtańsza pasza o najwyższej zdro-
wotności – pasza z życicy westerwoldzkiej.

fot. Plantacja Trojanki
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ŁĄKOWA

PASTWISKOWA

KOŚNO-PASTWISKOWA

• festulolium
• wiechlina łąkowa
• życica trwała 4n wczesna
• życica trwała 4 n późna
• życica mieszańcowa
• kostrzewa łąkowa 
• tymotka łąkowa 
• koniczyna szwedzka 
• kostrzewa trzcinowa
• koniczyna łąkowa 

• życica trwała 2n późna
• życica trwała 4n średnia
• życica trwała 2n wczesna
• życica mieszańcowa 
• kostrzewa łąkowa
• wiechlina łąkowa 
• koniczyna biała 
• tymotka łąkowa 
• kostrzewa trzcinowa
• kostrzewa czerwona 
• kupkówka pospolita  

odm. późne 
• komonica 

• życica trwała 2n późna
• festulolium
• życica trwała 4n wczesna
• życica trwała 4n średnia
• życica mieszańcowa 
• kostrzewa łąkowa
• tymotka łąkowa
• koniczyna łąkowa
• kostrzewa trzcinowa
• koniczyna biała

Mieszanka wieloletnia, przeznaczona do zakładania trwałych łąk zarówno  
na glebach organicznych jak i glebach mineralnych o uregulowanych sto-
sunkach wodnych. Polecana do użytkowania kośnego przez okres 5-6 lat. 
Odporna na okresowe zalewy. Wysoko plonuje na dobrze uwilgotnionych  
siedliskach naturalnych jak również na gruntach ornych do kl. I-IVb. Gwaran-
tuje wysokie plony wysokobiałkowej i smakowitej paszy. Dobrze odrasta po 
skoszeniu. Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę, siano i susz. Doskonale  
nadaje się do podsiewów.

Trwała mieszanka kośno-pastwiskowa wysoko plonująca przez okres 5-6 lat. Zale-
cana dla gospodarstw o wysokim poziomie produkcji mleka i mięsa. Nadaje się do 
obsiewu gleb mineralnych i organicznych o uregulowanych stosunkach wodnych  
i okresowo podsychających. Na gruntach ornych dobrze plonuje na kl. I-V Mieszan-
kę cechuje zwiększona odporność na zaleganie okrywy śnieżnej. Szybko odrasta 
po spasieniu, jak i po skoszeniu. Gwarantuje wyrównane plonowanie pokosów. 
Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę, siano i do bezpośredniego skarmiania. 
Doskonale nadaje się do podsiewów.

Wieloletnia mieszanka polecana do obsiewu stanowisk o mniejszej zasobności 
w składniki pokarmowe i wodę. Udaje się na lżejszych glebach mi-
neralnych oraz okresowo przesuszających się glebach organicznych. 
Okres użytkowania 5-7 lat. Zalecana do siewu na gruntach kl. IV-VI.  
Bujnie odrasta po spasieniu jak i skoszeniu. Mieszanka bogata w cukry  
i białko o korzystnym składzie aminokwasowym. Cechuje ją również wysoka  
strawność. Mieszanka o podwyższonej zawartości energii, polecana dla bydła opa-
sowego i wysokowydajnych krów mlecznych, przeznaczona do bezpośredniego 
skarmiania jak również na siano i sianokiszonkę.

15%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%

15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
7% 
5%
5%

5%
3%

15%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%

Liczba pokosów: 3-5/rok 
Optymalne pH: 6,5  
(gleby organiczne 5,5)
Norma wysiewu: 30 kg

Liczba pokosów: 3-5/rok
Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 35 kg

Liczba pokosów: 3-5/rok
Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 35 kg

Mieszanki traw linii Smakovita zostały opracowane z myślą  
o prozdrowotnym oddziaływaniu na organizm krów wysokowydaj-
nych. Skład gatunkowy i odmianowy pozwala na zbiór jakościowych 
zielonek, kiszonek lub sianokiszonek, które oprócz wysokiej zawar-
tości białka i energii zawierają naturalne tokoferole i karotenoidy. 

MIESZANKI TRAW DLA KRÓW 
WYSOKOWYDAJNYCH
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SPEED SOWUL

Z TYMOTKĄ SOWUL

PODSIEW SOWUL

Z LUCERNĄ SOWUL

• życica wielokwiatowa
• życica trwała/ 

mieszańcowa
• życica westerwoldzka

• tymotka łąkowa  
• festulolium/kostrzewa 

łąkowa 
• koniczyna łąkowa/ 

szwedzka

• życica trwała średnia 
• życica trwała późna 
• życica trwała wczesna
• życica westerwoldzka/

mieszańcowa

• lucerna siewna (2 odmiany)
• festulolium/ 

kostrzewa łąkowa 

Mieszanka traw przeznaczona do 2-letniego intensywnego użytkowania kośnego 
na stanowiskach mineralnych żyznych i średnio żyznych o uregulowanych stosun-
kach wodnych. Bardzo dobrze reaguje na nawożenie azotem (oprócz gnojowicy!). 
Udaje się na gruntach kl. I-IVa. Mieszanka charakteryzuje się bardzo wysoką  
zawartością cukrów (energii) i rekordowym wysokostrawnym plonem (160-200 dt 
S.M./ha), który znacząco przewyższa mieszanki trwałe. Dobrze sprawdza się jako 
poplon. Wysiana w I dekadzie sierpnia po 8  tyg. jest w stanie odwdzięczyć  się  
wysokim plonem zielonej masy. 

Mieszanka przeznaczona do 3-letniego użytkowania kośnego na stanowiskach  
mineralnych żyznych i średniożyznych o uregulowanym poziomie wód grun-
towych. Wysoko plonuje na gruntach klasy I-IVb. Mieszanka charakteryzuje się  
wysokim plonowaniem zielonej masy i wysokostrawnego białka. Mieszanka toleru-
je lekko zakwaszone gleby oraz okresowo wyższy poziom wód gruntowych.

Mieszanka przeznaczona do podsiewu intensywnie użytkowanych łąk oraz  
pastwisk na stanowiskach mineralnych żyznych i średniożyznych o uregulowanym 
poziomie wód gruntowych. Skuteczna przy podsiewie gruntów klasy I-IVb. Zasto-
sowanie kilku szybko kiełkujących odmian życicy trwałej, pozwala na równomierny 
rozkład plonu w kolejnych odrostach o wysokiej zawartości cukrów i strawności.  
W przypadku podsiewu wiosennego wymagane jest koszenie pielęgnacyjne! Pra-
widłowo wykonany podsiew pozwala na wzrost plonowania użytku zielonego 
przez okres 3-4 lat.

Mieszanka przeznaczona do 3-4 letniego intensywnego użytkowania kośnego na 
stanowiskach mineralnych żyznych i średnio żyznych. Bardzo dobrze znosi okreso-
we susze i nie toleruje stanowisk o wysokim poziomie wód gruntowych. Wysoko 
plonuje na gruntach klasy I-IVb. Mieszanka dzięki wysokiemu udziałowi lucern cha-
rakteryzuje się bardzo wysoką zawartością białka w zielonej masie. Udział lucer-
ny siewnej podwyższa trwałość mieszanki na glebach o lekko kwaśnym odczynie. 
Dodatek wysokostrawnych gatunków traw podwyższa wierność plonowania mie-
szanki w okresach nadmiaru wilgoci, poprawia zakiszanie i daje możliwość produk-
cji siana.

60%
20%

20%

45%

30%

25%

40%
30%
20%

10%

70%

30%

Liczba pokosów: 4-6/rok
Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 40 kg

Liczba pokosów: 3-4/rok
Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 25 kg/ha

Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 20-25 kg/ha  
(podsiew wiosenny lub późno-letni)

Liczba pokosów: 3-4/rok
Optymalne pH: 6,5-7
Norma wysiewu: 25 kg/ha 
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Mieszanka łąkowa ANULA na gleby wilgotne  
i optymalnie wilgotnie

Mieszanka kośno-pastwiskowa KRASULA na gleby 
optymalnie wilgotne i okresowo posuszne

Mieszanka kośna ANULA PREMIUM  
na gleby torfowe i wilgotne

Mieszanka kośno-pastwiskowa KRASULA 
PREMIUM na gleby optymalnie wilgotne 

• życica trwała (min. 2 odmiany)
• tymotka łąkowa 
• kostrzewa trzcinowa 
• wiechlina łąkowa
• kostrzewa łąkowa
• mietlica biaława 
• życica wielokwiatowa
• koniczyna szwedzka 
• koniczyna łąkowa

• życica trwała (min. 2 odmiany)
• tymotka łąkowa
• wiechlina łąkowa
• festulolium 
• mietlica biaława 
• kostrzewa łąkowa
• koniczyna szwedzka 
• życica wielokwiatowa
• koniczyna łąkowa
• wyczyniec łąkowy

• życica trwała (min. 2 odmiany)
• tymotka łąkowa
• kupkówka pospolita
• życica wielokwiatowa
• kostrzewa trzcinowa
• kostrzewa czerwona
• kostrzewa szczeciniasta
• koniczyna łąkowa
• lucerna siewna
• mietlica biaława

• życica trwała (min. 2 odmiany)
• tymotka łąkowa
• festulolium
• kostrzewa łąkowa 
• życica wielokwiatowa
• kostrzewa czerwona
• wiechlina łąkowa
• mietlica biaława 
• koniczyna łąkowa
• lucerna siewna

Trwała mieszanka kośna o dużym potencjale plonowa-
nia. 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 kiszon-
kę i zielonkę. Wykorzystywana również przy podsiewach.

Mieszanka wieloletnia o wysokiej trwałości i mrozoodpor-
ności, wyróżniająca się schodowym systemem korzenio-
wym „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. 

Mieszanka wieloletnia przeznaczona na gleby organicz-
ne (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. Zwięk-
szony udział mietlicy białawej, koniczyny szwedzkiej oraz 
obecność wyczyńca łąkowego zapewnia stabilne plono-
wanie na glebach organicznych. Przeznaczona na kiszonkę  
i zielonkę.

Mieszanka wieloletnia typu kośnego, przeznaczona na sta-
nowiska o uregulowanych stosunkach wodnych i gruntach 
ornych. Charakteryzuje się wysoką strawnością i dobrym  
odrostem dającym minimum 4 pokosy w roku. Podwyż-
szona zawartość cukrów rozpuszczalnych ułatwia proces 
zakiszania, podnosi smakowitość. Dobrze zbilansowany 
skład (białko do energii) umożliwia dłuższe przechowanie  
kiszonek  Przeznaczenie: kiszonka. 

28%
20%
10%
10%
10%
7%
5%
5%
5%

20%
20%
11%
10%
10%
10%
6%
5%
4%
4%

28%
15%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
2%

25%
15%
15%
15% 
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Norma wysiewu 35 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IV klasy

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby II-V klasy

Norma wysiewu od 30 do 35 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IV klasy

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IVb klasy

NOWOŚĆ NA TORFYTRADYCYJNIE WYSOKA JAKOŚĆ!  

NOWY SKŁADTRADYCYJNIE WYSOKA JAKOŚĆ! 

MIESZANKI TRAW NA GLEBY MOZAIKOWATE

N I E  B O J Ę  S I Ę
W O D Y



KATALOG  NASIENNY22

Mieszanka pastwiskowa (pastwiskowo-kośna) 
MUĆKA na gleby suche

Mieszanka kośno-pastwiskowa 
MUĆKA PREMIUM 

• życica trwała (min. 2 odmiany)
• kostrzewa trzcinowa
• kupkówka pospolita
• tymotka łąkowa
• życica wielokwiatowa 
• kostrzewa czerwona
• kostrzewa szczeciniasta
• wiechlina łąkowa
• koniczyna biała 
• lucerna siewna 

• życica trwała (min. 2 odmiany)
• życica mieszańcowa 
• tymotka łąkowa 
• festulolium
• życica wielokwiatowa
• kostrzewa czerwona
• kostrzewa łąkowa
• lucerna siewna 
• wiechlina łąkowa
• koniczyna biała 

Mieszanka wieloletnia przeznaczona na stanowiska mniej 
żyzne i ubogie w wodę. Na glebach o uregulowanych  
stosunkach wodnych reaguje znacznym wzrostem wydaj-
ności. 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 mieszań-
cowej, odpornej na suszę. Pozwala uzyskać poprawę plo-
nowania. W składzie zastosowano miękkolistne odmiany 
kostrzewy trzcinowej o podwyższonej strawności, które nie 
utrudniają pobierania w czasie wypasu i poprawiają zakisza-
nie. Łąki zakładane w oparciu o tę mieszankę charakteryzują 
się bardzo dobrym zagęszczeniem runi oraz niską wrażli-
wością na używanie ciężkiego sprzętu, natomiast pastwiska 
cechuje znakomita odporność na przygryzanie i udeptywa-
nie.

Specjalistyczna mieszanka wieloletnia przeznaczona na 
gleby mineralne, żyzne o uregulowanych stosunkach wod-
nych 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!

20%
15%
15%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%

20%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
7%
5%
3%

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby II-VI klasy

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IVb klasy

NOWY, LEPSZY SKŁADZ POLSKĄ KUPÓWKĄ

Mieszanka kośna LUŚKA

• lucerna siewna (2 odmiany)
• życica trwała
• tymotka łąkowa
• życica mieszańcowa
• życica wielokwiatowa
• festulolium

40%
15%
15%
10%
10%
10%

Norma wysiewu od 25 do 35 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IVa klasy

SUPER BIAŁKO!RHIZOBIUM

fot. Luśka
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Mieszanka kośna BIZON = STOP SUSZY

• kupkówka pospolita
• kostrzewa łąkowa
• festulolium
• lucerna siewna
• kostrzewa trzcinowa
• kostrzewa czerwona
• koniczyna biała
• komonica

Trwała mieszanka wieloletnia polecana na stanowiska prze-
suszane, o długotrwałym deficycie wody. Skład mieszanki 
powstał w oparciu o doświadczenia prowadzone na po-
szczególnych gatunkach traw i bobowatych w okresie długo-
trwałej 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 nie dość, że zwiększają 
zawartość białka i poprawiają jakość paszy, to dodatkowo 
dokarmiają trawy poprzez wiązanie azotu atmosferycznego.

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

Norma wysiewu 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-VI klasy

NOWOŚĆ!!!

Mieszanka jednoroczna, kośna o parametrach energetycz-
nych lepszych niż kukurydza. Składa się z bardzo szybko 
rosnących odmian wysokocukrowch życic. Może być wysie-
wana wiosną lub jesienią jako mieszanka poplonowa. Przy 
optymalnym uwilgotnieniu i nawożeniu szczególnie azoto-
wym potrafi dać 5 do 6 pokosów i od 60 do 90 ton zielonej 
masy z hektara rocznie. Idealna na sianokiszonkę. 

Norma wysiewu 35 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IV klasy

SUPER ENERGIA!

Mieszanka kośna dwuletnia lub poplonowa ROKITA

Mieszanka kośna TROJANKA

• życica wielokwiatowa
• życica westerwoldzka 
• koniczyna łąkowa

• życica westerwoldzka 
(odmiana I typu)

• życica westerwoldzka 
(odmiana II typu)

• życica westerwoldzka 
(odmiana III typu)

50%
40%
10%

60%

20%
20%

Norma wysiewu od 40 do 50 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IVa klasy 

SUPER ENERGIA + BIAŁKO
RÓWNIEŻ DO PODSIEWU!

Kośna mieszanka intensywna 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 sianokiszon-
kę. Rokita wysiana do połowy sierpnia jako poplon po  
6 do 8 tyg. pozwoli uzyskać wysoki plon zielonki lub siano-
kiszonki. Dzięki życicy wielokwiatowej i koniczynie łąkowej 
po wiosennym wznowieniu wegetacji jesteśmy w stanie 
uzyskać dodatkowy odrost, (przed uprawami późno wcho-
dzącymi 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.   
W sprzyjających warunkach mieszanka ta, gwarantuje 
wysoki plon energetyczny, a duża zawartość białka czyni 
ją lepszą od kukurydzy.

fot. Luśka fot. Krasula Premium
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NASZE REALIZACJE

fot. Plantacja nasienna – życica wielkokwiatowa Turtetra – I rok użytkowania

fot. Plantacja nasienna – życica wielokwiatowa Turtetra – I rok

fot. Żniwa trawiaste w województwie pomorskim – plantacja nasienna

fot. Plantacja nasienna – życica wielokwiatowa Turtetra

fot. Plantacja nasienna – życica wielokwiatowa Bakus – II rok użytkowania
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fot. Plantacja nasienna – życica trwała Maja – II rok użytkowania

fot. Użytek zielony – mieszanka kośna dwuletnia – II rok użytkowania

fot. Plantacja nasienna – kupkówka pospolita Berta – II rok użytkowania (czerwiec)

fot. Żniwa trawiaste w województwie pomorskim – plantacja nasienna fot. Użytek zielony – mieszanka kośna Luśka – II rok użytkowania

fot. Żyto hybrydowe ozime Stach F1 – okolice Reszla

fot. Plantacja nasienna – kupkówka pospolita Berta – II rok użytkowania (maj)
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Mieszanka pastwiskowa (pastwiskowo-kośna) KARINO

Mieszanka kośna KARINO PREMIUM

Mieszanka pastwiskowa TRAKEN 

• kostrzewa czerwona
• wiechlina łąkowa
• życica trwała 2n
• tymotka łąkowa
• życica trwała 4n
• życica wielokwiatowa
• życica mieszańcowa
• mietlica biaława

• kostrzewa łąkowa
• życica trwała 2n
• życica trwała 4n
• tymotka łąkowa
• wiechlina łąkowa
• koniczyna łąkowa
• kostrzewa trzcinowa
• mietlica biaława

• życica trwała (typ gazonowy)
• kostrzewa łąkowa
• życica trwała 4n
• życica trwała 2n
• kostrzewa trzcinowa
• tymotka łąkowa
• wiechlina łąkowa
• koniczyna biała 
• mietlica biaława

Wieloletnia mieszanka pastwiskowa przeznaczona na  
stanowiska żyzne o uregulowanych stosunkach wod-
nych. 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.

Mieszanka wieloletnia stworzona w oparciu o wiedzę,  
że dużą rolę w pobieraniu paszy przez konie odgrywa jej 
smakowitość i zapach. Przeznaczona do wysiewu na stano-
wiskach wilgotnych i optymalnie wilgotnych. Skład gatun-
kowy gwarantuje uzyskanie pasz objętościowych o dużym 
udziale włókna surowego oraz białka, przy jednocześnie  
stosunkowo niewielkim udziale fruktanów odpowiedzial-
nych za ochwat u koni. Odmiany użyte w mieszance zapew-
niają dobre tempo odrostu po skoszeniu.

Mieszanka przeznaczona na intensywnie użytkowane  
pastwiska. Dzięki zastosowaniu w składzie odmian gazono-
wych o bardzo dobrych właściwościach krzewienia, pole-
cana jest również do siewu na padokach. Do przygotowa-
nia mieszanki zastosowano najlepsze dostępne odmiany  
pastwiskowe, które cechuje podwyższona odporność na  
niskie przygryzanie (często poniżej węzła krzewienia). 

20%
20%
18%
15%
10%
10%
5%
2%

35%
20%
10%
10%
10%
8%
5%
2%

20%
18%
15%
10%
10%
10%
10%
5%
2%

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-V klasy

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IV klasy

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-V klasy

Składy opracowano przy udziale dr inż. Adama Radkowskiego – Instytut Produkcji Roślinnej,  
Zakład Łąkarstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

MIESZANKI DLA KONI
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PORASTANIE ZBÓŻ – PROBLEM JAKOŚCIOWY 
MATERIAŁU SIEWNEGO

Dobry jakościowo materiał siewny zbóż,  
powinien charakteryzować się wysoką zdolnością 
kiełkowania, czystością oraz masą tysiąca nasion.  
Aktualnie od kilku lat, niesprzyjające warunki po-
godowe podczas żniw sprawiają, że rolnicy i cen-
trale nasienne borykają się z problemem porasta-
nia przedżniwnego. 

Jest to bardzo poważna przeszkoda w produk-
cji wysokojakościowego materiału siewnego, dla-
tego hodowcy w wielu krajach pracują nad tym, 
jak rozwiązać ten problem.

Na naszym krajowym podwórku dotyczy to 
średnio około 10% areału zbóż. Bywają lata, gdy 
wartość ta wzrasta do kilkudziesięciu procent.  
W ubiegłym roku ze względu na liczne opady oraz 
wysoką temperaturę, czyli warunki sprzyjające po-
rastaniu, nasiona takie były widoczne w badanych 
próbach.

Porastanie nasion jest procesem biochemicz-
nym, który zachodzi wewnątrz ziarniaka i doty-
czy kiełkowania. W pierwszej kolejności dochodzi 
do kiełkowania utajonego – co nie jest widocz-
ne gołym okiem, a następnie zachodzą zmia-
ny widoczne na zewnątrz czyli pękanie okrywy 
owocowo-nasiennej i pokazanie się kiełka. Praw-
dopodobnie, przyczyną tego jest przedwczesne 
zanikanie spoczynku nasion. Porośnięte nasiona 
tracą wigor i zdolność kiełkowania. 

Podczas procesu czyszczenia zbóż trudno 
oddzielić je od pełnowartościowego materia-
łu. Obecność nasion, które nie kiełkują skutkuje 
zmniejszeniem przewidywanego plonu zbóż.

– Laboratorium Sowul & Sowul

fot. Porośnięte pszenżyto ozime

fot. Pracownice Laboratorium Sowul & Sowul
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SPRAWDZONY NA
MILIONACH HEKTARÓW
• Zwiększenie ilości i poprawa jakości plonu

•  Efektywne kwitnienie, zapylenie, zawiązywanie  
nasion i owoców

• Szybsza fotosynteza i lepsze pobieranie składników  
pokarmowych

SUPERODPORNOŚĆ
DLA LEPSZYCH PLONÓW
• Zwiększenie odporności roślin na niekorzystne  

warunki uprawy

• Mniejsza podatność roślin na uszkodzenia

• Zwiększenie ilości i poprawa jakości plonu

STYMULATOR PLONU STYMULATOR ODPORNOŚCI
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• 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

JĘCZMIEŃ

ŻYTO JARE  

MIESZANKA ZBÓŻ JARYCH

PSZENICA

OWIES

OFERTA HANDLOWA 2019 ROK 
– MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ JARYCH

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)

ARAB
• odznacza się wysokim plonem i tolerancją na zakwaszenie gleby i wysoką zdrowotnością
• odmiana żółtoziarnista, średnio późna, przeznaczona do uprawy w całym kraju z wyjątkiem wy-

żej położonych terenów górskich
• nasiona duże, dorodne o wysokim wyrównaniu
• norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 350-450 roślin/ m2

(34% pszenica jara + 33% jęczmień jary + 33% owies zwyczajny)

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)

BOJKO 
• odmiana populacyjna przydatna do upraw ekologicznych, dzięki kompleksowej odporności  

na choroby grzybowe 
• wysokość łanu: 128-153 cm
• nie poraża się sporyszem
• wysoce odporna na mączniaka, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę, septoriozę liści i plew
• odmianę cechuje wysoka (12,7-14,8% s.m.) zawartość białka w ziarnie
• norma wysiewu: siew wiosenny 140-160 kg/ha, siew jesienny 120-150 kg/ha

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

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)

Niezawodne plonowanie!

Najplenniejsza odmiana w kraju

Nasiona EKOLOGICZNE

Nasiona EKOLOGICZNE

HIT !

Plon Twoich marzeń!

Plon na okrągło!



www.sowul.pl 31

Rolnik, który stawia na podniesienie plonów i jakości ziarna, a jednocześnie szanuje swoją pracę w gospodarstwie 
powinien co roku obsiewać pola nasionami kwalifikowanymi. Zapewniają one dostęp do najnowszej genetyki, 
pewność odmianową oraz dokładne parametry nasion – czystość, kiełkowanie, MTN. – Patryk Pawlak, Dyrektor 
Handlowy Sowul & Sowul 

OFERTA HANDLOWA 2019 ROK
– MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ OZIMYCH
PSZENŻYTO

TRAPERO
• nowa odmiana o tradycyjnej długości słomy 
• stabilne plonowanie na terenie całej Polski 
• wysoka zawartość białka
• bardzo dobra zimotrwałość oraz odporność na choroby (pleśń śniegowa, choroby podstawy 

źdźbła, rdza brunatna, fuzarioza kłosów, rynchosporioza)
• dobrze się krzewi
• zalecana norma wysiewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 140-170 kg/ha)

MELOMAN
• lider plonowania w 2015 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)

PROBUS
• wysoki i bezpieczny plon nawet w latach o bardzo mroźnej zimie
• rewelacyjna mrozoodporność (6,0) – według COBORU
• odmiana krótkosłoma o niewielkich wymaganiach glebowych
• wysoka odporność na wyleganie
• wysoka odporność na choroby grzybowe
• ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane
• norma wysiewu 300-350 ziaren kiełkujących na 1 m2 (150-180 kg/ha)

BELCANTO
• Belcanto to najnowsze pszenżyto ozime charakteryzujące się rekordowo wysokim poziomem 

plonowania na terenie Polski oraz Niemiec
• najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości – klasa IVa i IVb
• Belcanto posiada bardzo dobrą zimotrwałość, ocenioną na 5,5 w skali 9 stopniowej
• wykazuje jedną z najwyższych odporności na porastanie ziarna w kłosie
• charakteryzuje się pięknym, grubym ziarnem (MTZ ok. 45 gram), o bardzo dobrym wyrównaniu, 

gęstości i wysokiej zawartość białka – ok. 11%.

Rekordowy plon wyśmienitej paszy! 

Plon jak z nut!

Nowość!

Kumulacja korzyści! Nowość!

ŻYTO OZIME
STACH

• duża odporność na rdzę źdźbłową, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła 
• rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie 
• ziarno o przeciętnej zawartości białka, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia 
• swoją przewagę nad odmianami populacyjnymi uwidacznia na glebach średnich i dobrych
• zalecana norma wysiewu to 2 jednostki siewne na hektar 

TUR F1
• pierwsze polskie żyto hybrydowe o nadzwyczajnej i stabilnej plenności na terenie całego kraju
• nadzwyczajna jakość ziarna – przydatny na cele młynarsko-piekarskie
• bardzo dobra odporność na choroby oraz niska podatność na sporysz
• bardzo dobra zdolność krzewienia. 
• zalecana norma wysiewu to 2 jednostki siewne: 180-210 kiełkujących nasion na 1 m2  

(ca. 65-75 kg/ha)

Plon, zdrowie i postura to zalety żyta tura!

Nadzwyczajna plenność
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ANNIE 
• wysoka mrozoodporność
• znakomite jakościowe parametry ziarna 
• średnio wczesny termin dojrzewania 
• bardzo dobra odporność na wyleganie 
• bardzo dobra odporność na choroby podstawy – możliwość uprawy w monokulturze 
• norma wysiewu 333-390 kiełkujących ziaren na 1 m2 (150-190 kg/ha)

MIESZANKA PSZENIC OZIMYCH

PSZENICA OZIMA
COMANDOR

• wysoki poziom plonowania zarówno w średniej jak i intensywnej technologii uprawy
• doskonała na gleby średniej i lepszej jakości
• ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, wysokiej gęstości, nadzwyczajna szklistość
• wysokie parametry jakościowe, na pograniczu grupy A/E
• wysoka liczba opadania i zawartość glutenu (grupa E) i wysoka zawartość białka (gr. A)
• wysoka zimotrwałość: 4,5 w skali do 9 
• bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie – zalecana do uprawy w monokulturze  

zbożowej i w siewach po kukurydzy
• norma wysiewu 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m2 : 160-180 kg/ha

BELISSA (kat. B)
• jedna z najlepiej plonujących pszenic w badaniach PDO w latach 2016-2018
• wysoka zimotrwałość 5, krótka i sztywna słoma – wysokość 88 cm
• wysoka odporność na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosa
• średni termin kłoszenia i dojrzałości
• dobra odporność na porastanie w kłosie oraz bardzo wysoka liczba opadania
• ziarno bardzo dobrze wyrównane, duże o MTZ 45-48 g
• norma wysiewu 350-400 ziaren kiełkujących na 1 m2 (160- 190 kg/ha)

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
• zalecana obsada w terminie optymalnym: 225-375 r/m2

• bardzo dobra zimotrwałość: 5,5-6 w skali do 9

Plon Twoich marzeń

• 3 odmiany średniowczesne w kategorii E/A i średniej mrozoodporności 5,5 
• odpowiednia na cele młynarsko-piekarskie – białko w 2017 roku na poziomie 13,5%
• stabilne plonowanie na glebach mozaikowatych
• wyrównany, zdrowy łan o równomiernym dojrzewaniu
• obniżone nakłady na ochronę fungicydową, dzięki indukowanej odporności
• norma wysiewu: 380-400 ziaren kiełkujących na 1 m2 (180-200 kg/ha)

HIT JESIENI!

Nowa oścista rewelacja!

Z tego ziarna będzie dobry chleb! Nowość! 

Plon idealny!
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ROŚLINY BOBOWATE GRUBONASIENNE (STRĄCZKOWE) 

Od kilku lat rośnie zainteresowanie nasionami roślin bobowatych grubonasiennych (dawniej 
strączkowe). Dopłaty bezpośrednie zachęcają rolników do ich uprawy. Firma Sowul & Sowul wpro-
wadziła do swojej oferty gatunki i odmiany, które z powodzeniem dają sobie radę w trudnych  
warunkach Polski północno-wschodniej:

ŁUBIN WĄSKOLISTNY

GROCH SIEWNY

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 – 140-160 kg/ha

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 105 roślin/m2 – 240-250 kg/ha

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 – 240-250 kg/ha

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

Doskonały do mieszanek zbożowych

Najsztywniejszy ze wszystkich grochów

Na wczesny zbiór i poplon



KATALOG  NASIENNY34

FACELIA
• roślina jednoroczna 
• uprawiana na paszę lub zielony nawóz
• ma małe wymagania glebowe w związku z dobrze rozwiniętym systemem  

korzeniowym 
• wytrzymała na okresowe susze oraz jesienne przymrozki
• w siewie czystym norma wysiewu to ok. 10-12 kg/ha, natomiast  

w mieszankach ze strączkowymi 2-3 kg/ha
• dzięki szybkiemu tempu wzrostu, facelia zagłusza wschodzące chwasty  

i zapobiega przed stratami wilgoci 

GORCZYCA KONSUMPCYJNA
• uprawiania w poplonie ścierniskowym na paszę lub zielony nawóz  

(15-20 kg/ha)
• bardzo szybkie tempo wzrostu po wysiewie 
• odmiana (Bamberka) ma mniejsze wymagania glebowe 
• posiada potwierdzone właściwości mątwikobójcze 
• wysiewana po zbożach pełni funkcję fitosanitarne zmniejszając 

prawdopodobieństwo wystąpienia wielu niebezpiecznych chorób  
i szkodników 

GRYKA
• ma działanie fitosanitarne na glebę, ponieważ skutecznie zwalcza nicienie
• ma wysoką zdolność przyswajania azotu i fosforu z gleby
• mało wrażliwa na warunki glebowe 
• norma wysiewu 50-60 kg/ha

RZEPA ŚCIERNISKOWA ROGOWSKA 
• typowa roślina poplonowa wysiewana w drugiej połowie lipca  

do początku sierpnia
• nie toleruje gleb kwaśnych
• wymaga gleb wilgotnych i przewiewnych
• norma wysiewu 4-5 kg/ha na głębokość 1,5-2 cm w rozstawie 40-50 cm

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

OFERTA NASION NA POPLONY
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NAWOŻENIE UŻYTKÓW ZIELONYCH – KAROL ŻYWALEWSKI, 
DORADCA AGROTECHNICZNY SOWUL & SOWUL

Żyjemy w świecie, który dąży do intensyfikacji 
produkcji. Widzimy to na przykładzie wydajno-
ści mlecznej krów, a w produkcji roślinnej plonie 
pszenicy, kukurydzy czy rzepaku z 1 ha. Oczywi-
stym jest, że na plon przekłada się nawożenie  
roślin. Dlaczego w takim razie tak bardzo zanie-
dbujemy nawożenie użytków zielonych? Dlacze-
go nie wykorzystujemy ich pełnego potencjału 
plonotwórczego? W jaki sposób dbać o gospodar-
kę nawozową na łąkach i pastwiskach? Ten szeroki 
jak rzeka temat postaram się odrobinę przybliżyć.

Zanim poruszę wątek najpopularniejszych pier-
wiastków (NPK) muszę zacząć od końca. Od końca, 
bo od pierwiastka i nawozu najważniejszego w 
każdej uprawie – wapna. Wapnowanie przekłada 
się bezpośrednio na regulację odczynu gleby, pH. 
Dlaczego to takie ważne? Niski odczyn gleby spra-
wia, że pierwiastki takie jak N, P, K, Mg itd. stają się 
niedostępne dla roślin (uwsteczniają się). Oznacza 
to, że mimo poniesionych przez nas kosztów na 
zakup i wysiew najlepszych nawozów roślina, nie 
jest ich w stanie pobrać. To tak, jakby podać nam 
schabowego z ziemniaczkami bez uprzedniego 
ich usmażenia, czy ugotowania. Dla UZ zlokalizo-
wanych na glebach mineralnych odczyn powinien 
wahać się w granicach 6,0-7,2 pH. W tym zakresie 

rośliny najskuteczniej pobierają składniki pokar-
mowe. Ph oscylujące w granicach 7,0 wskazane 
jest w przypadku roślin motylkowatych (koniczyn 
i lucern). Inaczej sprawa wygląda na glebach tor-
fowych. Te stanowiska tworzy materia organiczna. 

Są to gleby naturalnie kwaśne (5,0-5,5) – wapno-
wanie może tu powodować przyśpieszony rozkład 
substancji organicznej i degradację stanowiska. 
Wapnowanie należy wykonywać w okresie od je-

sieni do wiosny (również zimą). Należy pamiętać 
aby nie łączyć tego zabiegu z nawożeniem orga-
nicznym, powoduje to ulatnianie azotu (nitryfi-
kację) oraz bezproduktywne spalanie substancji  
organicznej z obornika czy gnojowicy. Oznacza to, 
że jeżeli zamierzamy wykonać wapnowanie musi-
my zachować minimum 5-6 tygodniowy odstęp 
od nawozu organicznego.

Skoro doszliśmy do nawozów organicznych to 
zatrzymajmy się przy nich na moment. Dobrze 
przetworzony obornik, czyli taki, który odleżał 
swoje na pryzmie, jest doskonałym nawozem 
którym możemy zasilić nasze łąki. Można go sto-
sować późną jesienią oraz wczesną wiosną. Dla-
czego akurat wtedy? Powód jest prosty – inten-
sywne opady w tych okresach wspomagają jego 
rozkład. 

Na wiosnę, obornik tak zastosowany należy 
przewłókować, przebronować, a w skrajnych przy-
padkach wygrabić. Ze stosowaniem gnojowicy 
bydlęcej, jako najpopularniejszego nawozu orga-
nicznego jest trochę łatwiej. 

Można ją rozlewać w całym okresie wegetacyj-
nym, po każdym pokosie. Należy jednak pamiętać, 
że najefektywniej i najbezpieczniej jest ją stoso-
wać przed, w trakcie lub po deszczu (rozlewanie 
w okresie bez opadów może uszkodzić rośliny,  
a szczególnie wrażliwe na gnojowicę motylki). 

fot. Siew

wapno
I

II
potas

siarka/
magnezfosfor

azot

IIIIV

V

fot. Rzymskie cyfry podają hierarchie ważności składników pokarmowych 
dla użytków zielonych
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Po analizie jak i kiedy stosować nawozy orga-
nicznie przedstawię jakie dawki powinno ustalać 
się przy nawożeniu użytków zielonych. Obornik 
stosujemy w ilościach do 20-30 ton/ha. Większa 
dawka może się nie rozłożyć i zostać zebrana z po-

kosem. Efektywniej byłoby rozrzucać go co roku  
w mniejszych ilościach 10-20 ton/ha. W przypad-
ku gnojowicy pojedyncza dawka nie powinna 
przekraczać 30 m3/ha ponieważ niszczy ona rośli-
ny motylkowate powodując ograniczenia w pro-
dukcji białka. Wyższe dawki gnojowicy mogą two-
rzyć kożuch, oraz zwiększyć zachwaszczenie pól.  
Ze stosowaniem nawozów organicznych musimy 
uważać na pastwiskach. Nadmierne nawożenie 
może obniżać smakowitość runi, w skutek czego 
zwierzęta pozostawią po sobie niedojady. 

Zagłębiając się w skład i właściwości nawozów 
należy pamiętać jakie pierwiastki odpowiada-
ją za procesy zachodzące w roślinie. Taka wiedza  
pozwoli na prawidłowy dobór nawozów, w szcze-
gólności tych mineralnych.

Najpopularniejszy składnik aplikowany na łąki 
to azot (N) – pierwiastek warunkujący przyrost 
zielonej masy. Jednak sam azot dla roślin jest jak 
napój energetyczny dla głodnego sportowca – 
daje efekt, który jest krótkotrwały i wyniszczający. 

fot. Wschody mieszanki łąkowej Anula Premium na glebach torfowych

Mocznik

Saletra Amonowa, 
Saletrosan, 
Saletrzak

RSM, RSM+ S

Polifoska, Tarnogran itp.

Sól potasowa, Korn Kali

Superfosfat prosty, 
Superfosfat podwójny

przy zakładaniu nowych 
UZ, po przedostatnim, 

II lub III pokosie

wczesna wiosna, 
po ruszeniu wegetacji, 

po I i II pokosie

wczesna wiosna, po rusze-
niu wegetacji, po każdym 

pokosie

wiosna, po ruszeniu 
wegetacji

wiosna, przed ruszeniem 
wegetacji, 

po I lub II pokosie

jesień, po ostatnim 
pokosie, na zakończenie 
wegetacji, wiosna, przed 

ruszeniem wegetacji

znaczne straty przy braku 
wymieszania z glebą, 

opóźnione działanie w ni-
skich temperaturach, jego 
stosowanie nie, ogranicza 
akumulację azotanów w 

runi, ma odczyn obojętny

szybkie działanie, można 
stosować w niższych tem-
peraturach, jest nawozem 

o odczynie kwaśnym

możliwość stosowania 
również w warunkach su-

szy, S poprawia pobieranie 
N szczególnie wiosną

z uwagi na obecność N wy-
siew dopiero po ruszeniu 

wegetacji na wiosnę, niska 
zawartość innych pier-
wiastków, jak S, Mg, Ca
możliwość wczesnego 

siewu, poprawia kondycję 
roślin w warunkach stre-

sowych – susza, poprawia 
zimotrwałość roślin

nawozy te mają bogate 
składy i są relatywnie tanie

życice, festulolium, kup-
kówka, kostrzewa łąkowa, 

wiechlina łąkowa

życice, festulolium, kup-
kówka, kostrzewa łąkowa, 

wiechlina łąkowa

życice, festulolium, kup-
kówka, kostrzewa łąkowa, 

wiechlina łąkowa

koniczyna, lucerna

koniczyna, lucerna

koniczyna, lucerna

Rodzaj nawozu Okres stosowania Cechy poszczególnych 
nawozów

Ubytki w runi przy braku 
stosowania

Tabela 3. Najpopularniejsze nawozy wykorzystywane przez rolników
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Poza azotem kluczowymi pierwiastkami są fosfor 
(P) i potas (K). Pierwszy odpowiada za ukorze-
nianie roślin jak również, a może przede wszyst-
kim, za krążenie energii w roślinach – czyli coś 
na wzór naszego układu nerwowego. Potas  
reguluje gospodarkę wodną roślin, dzięki niemu 
rośliny lepiej radzą sobie z suszą jak również pew-
niej zimują. Nawożenie magnezowe (Mg) pomaga 
utrzymać się w runi motylkom. Siarka (S) pomaga 
roślinom pobrać więcej i lepiej wykorzystać azot. 
Nawożenie można przeprowadzać dwojako. Pod-
stawowy sposób to wysiew nawozów w formie 
granulatu rozsiewaczem nawozowym.

Druga możliwość to oprysk dolistny zalecany 

w okresach posuchy, gdzie możemy połączyć mi-
kroelementy z  wymienionymi makroskładnikami. 
Na takie nawożenie rośliny znakomicie reagują, 
gdyż pierwiastki zaaplikowane w ten sposób są 
dla nich od razu dostępne.

Jak doskonale wiemy, nawożenie jest jednym  
z najdroższych zabiegów na UZ. Stąd też nie warto 
tego robić na przysłowiowego "czuja". Przy precy-
zyjnym określaniu nawożenia trzeba wziąć pod 
uwagę dwie podstawowe rzeczy: wyniki bada-
nia gleby oraz założyć jaki plon chcemy uzyskać.  
Badania gleby powinniśmy wykonywać regular-
nie, bo przecież my również wykupujemy leki do-
piero po konsultacji z lekarzem.

Pracując od prawie 10 lat bezpośrednio z rolnikami, cały czas obserwuję podstawowe błędy popełniane przy 
planowaniu nawożenia mineralnego, czyli braku badania pH i ewentualnego wapnowania. Ponad 60% pol-
skich gleb ma odczyn kwaśny, a kolejne 20% lekko kwaśny. Uregulowanie pH ma na celu poprawę właściwości 
fizycznych i chemicznych gleby. Zwiększa się wówczas udział m.in. próchnicy, ustaje toksyczne działanie glinu 
na rośliny, zahamowany jest obieg metali ciężkich, ale przede wszystkim dzięki poprawie przyswajania przez 
rośliny makroskładników zwiększa się ich plonowanie. Pamiętajmy, aby nie kierować się ceną za 1 tonę wapna, 
tylko wyliczoną ceną 1 tony aktywnego składnika. – Patryk Pawlak, Dyrektor Handlowy Sowul & Sowul 
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LUCERNA SIEWNA – NAJLEPSZY WYBÓR W SUCHE 
LATA I NIE TYLKO – PATRYK PAWLAK, DYREKTOR HANDLOWY 
SOWUL & SOWUL

Zagłębiając się w pochodzenie lucerny znaj-
dziemy informacje, że w stanie naturalnym gatu-
nek ten występuje w północnych regionach Afryki 
i północno-zachodniej Azji. Są to rejony, w których 
średnioroczne sumy opadów rzadko przekraczają 
400 mm. Morfologia lucerny tj. zdolność głębo-
kiego korzenienia się powyżej 300 cm sprawia,  
że gatunek ten jest mało wrażliwy na długotrwają-
cy brak opadów. 

W 2018 roku cała Polska borykała się z kłopo-
tem długotrwającej suszy. W wielu regionach uby-
tek wilgoci w wyniku parowania z gleby i roślin 
przy jednoczesnym niedostatku opadów atmosfe-
rycznych, spowodował zjawisko tzw. suszy glebo-
wej. Jest to stan oznaczający niedobór wody dla 

Obserwacje wykonywane w roku siewu:
• początek wschodów
• pełnia wschodów
• ocena wschodów
• początek pąkowania
• pełnia pąkowania
• początek kwitnienia
• choroby
• gęstość runi przed zimą
• ocena stanu roślin przed zimą
• jesienne zakończenie wegetacji

Obserwacje wykonywane w roku użytkowania:
• wiosenne ruszenie wegetacji
• ocena stanu roślin po zimie
• gęstość runi po zimie
• energia odrastania wiosną
• początek pąkowania
• wysokość roślin przed zbiorem
• wyleganie roślin przed zbiorem
• choroby i szkodniki
• plon świeżej masy z poletka
• zawartość suchej masy w odmianie 

roślin, a wraz z nią brak możliwości przyswajania 
składników pokarmowych. W miesiącach kwiet-
niu i maju wilgotność strefy korzeniowej spadła  
w naszym kraju o 25%, a sytuacja uległa nieznacz-
nej poprawie dopiero w lipcu.

Zeszłoroczny artykuł na temat Liczby Spoczyn-
ku (LS) w lucernie opierał się na prowadzonych 
przeze mnie obserwacjach w wyjątkowo wilgot-
nym roku – sumaryczna ilość opadów w niektó-
rych regionach kraju przekroczyła 1000 mm. Teraz 
mam możliwość przedstawienia wyników badań 
oraz kontynuacji swoich obserwacji po okresie 
długotrwałej suszy występującej praktycznie  
nieprzerwalnie w całym cyklu wegetacji.

Przedstawiam wyniki badań za rok 2017 nad 
czteroma odmianami lucerny, przeprowadzanymi 
z udziałem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian 
we Wrócikowie. 

Dokładnie do doświadczeń prowadzonych 
przez SDOO we Wrócikowie wytypowano 4 od-
miany lucerny siewnej. Popularna odmiana włoska 
(L1) oraz Dimitra (L2) (które dostępne są w ofercie 
Sowul & Sowul), zostały porównane z najpopu-
larniejszymi na rynku odmianami: amerykańską, 
wielolistkową (pod symbolem L3) oraz europejską 
(pod symbolem L4). Siew poletek doświadczal-
nych o wymiarach 10 m2 miał miejsce 5.05.2017 
roku. Przedsiewnie zastosowano 40 kg P2O5 oraz 
70 kg K2O. Przedplonami poletek były: 2016 –  
kukurydza, 2015 ziemniaki, 2014 – pszenica jara.

fot. Poletka doświadczalne w SDOO we Wrócikowie (19.09.17r.)
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W pierwszym i drugim roku doświadczeń polo-
wych prowadzonych przez SDOO we Wrócikowie 
z istotnych różnic między odmianami zaobserwo-
wano, że odmiany włoskie charakteryzowały się 
szybszym wzrostem po ruszeniu wegetacji, oraz 
lepszym odrastaniem po każdym pokosie. Jest to 
w głównej mierze spowodowane ich liczbą spo-
czynku (LS) na poziomie 7. Dodatkowo uzyska-
ny z poletek doświadczalnych średni plon masy  

zielonej z odmian L1 i Dimitra był od 5% do 11% 
wyższy w porównaniu z badanymi odmianami L3  
i L4. Najwyższe różnice zaobserwowano w mo-
mencie zbierania czwartego pokosu. Jest to rów-
nież związane z  wysoką liczbą spoczynku, czyli 
długotrwałą wegetacją odmian włoskich. 

Na koniec pragnę zaprezentować swoje obser-
wacje dotyczące zasiewu lucerną siewną Dimitra 
w miejscowości Wierzbowo w okolicach Mrągowa.  
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Kol nr 9 - odrastanie najszybciej rosnącej odmiany w skali 9°
Skala 9°: 9 - oznacza stan najkorzystniejszy, 1 - oznacza stan  najmniej korzystny

Tabela 4. LUCERNA. Doświadczenie prowadzone w SDOO Wrócikowo. Rok siewu 2017

fot. Poletka doświadczalne w SDOO we Wrócikowie (24.04.18r.)fot. Poletka doświadczalne w SDOO we Wrócikowie (19.09.17r.)
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Lucernik z odmiany Dimitra, który poddawa-
ny jest mojej ciągłej kontroli został wysiany dwa 
lata temu. Powierzchnia doświadczenia 2,80 ha. 
Uprawa w sposób ekstensywny – bez nawożenia 
mineralnego. Zasiew w 2016 roku – dał 3 pokosy 
(w sumie 114 balotów), w 2017 roku – 3 pokosy 
(w sumie 141 balotów). Rok 2018 zaczął się dość 
zaskakująco ponieważ już 4 stycznia zaobserwo-
wałem start wegetacji. Obawiałem się, czy rośliny 
będą wystarczająco wykształcone, aby przetrwać 
zapowiadane przymrozki. W lutym lucernik wy-
glądał bardzo źle, zrobił się brązowy i wyglądał  
na wymarznięty. Było to skutkiem fali kilkudnio-
wych mrozów sięgających -18°C. Taka sytuacja 
ze stanem lucernika utrzymywała się do połowy 
kwietnia. 

Po upływie 2 miesięcy lucerna zaczęła odbijać 
i wypuszczać młode pędy. Pierwszy tegoroczny 
pokos zbierany był 21 maja i dał 37 sztuk balotów. 
Z pokosów nr 2 (lipiec), 3 (sierpień) i 4 (wrzesień) 
zebrano odpowiednio: 27, 35 i 24 sztuki balo-
tów. Wspólnie z rolnikiem bacznie obserwujemy  
tempo odrostu lucerny i podejmiemy wspólną  
decyzję, czy kosić po raz piąty pod koniec paź-
dziernika.

Wiosną 2017 roku w tym samym gospodar-
stwie została wysiana na 10 ha mieszanka Sma-
kovita z lucerną. Pierwszy pokos zbierany w lipcu 
był potraktowany jako pielęgnacyjny. 20 sierpnia 
dokonano pierwszego pełnego pokosu zbierając 
131 balotów. Trzeci pokos po okresie długotrwałej 
suszy został zebrany 12 października. Jego efek-
tem było 70 sztuk balotów. Do momentu trzecie-
go pokosu widoczna była dominującą rola lucerny 
siewnej w składzie mieszanki. Wszystkie gatunki 
traw były obecne w składzie runi, ale znajdowały 
się pod podszyciem z lucerny.

Tak jak widać siewy czystej lucerny lub miesza-
nek traw z lucerną takich jak Luśka (40% udział 
lucerny siewnej) lub Smakovita z lucerną (70% 
udział lucerny siewnej) znakomicie radzą sobie  
w trudnych okresach suszy. Akceptując teorię Pe-
tera Wohllenbena dot. niewyobrażalnej wzajem-
nej symbiozy między drzewami, równie dobrze 
można teorię tą przełożyć na wielogatunkowe 
mieszanki traw z bobowatymi drobnonasiennymi.  
Dobrze zakorzeniona lucerna stanowi „naturalną 
studnię” dla płycej korzeniących się traw szlachet-
nych takich jak życica trwała, życica wielokwiato-
wa, kostrzewa łąkowa, czy też tymotka łąkowa.

fot. Lucerna siewna Dimitra (4.01.18 r.)

fot. Lucerna siewna Dimitra (14.02.18 r.)

fot. Lucerna siewna Dimitra (6.04.18 r.)

fot. Lucerna siewna Dimitra (17.04.18 r.)
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fot. Mieszanka Smakovita z lucerną Sowul

fot. Mieszanka Smakovita z lucerną Sowul
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SOWUL & SOWUL JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA 
SPOŁECZNIE – KONKURS ZIELONY KOMIKS

W  2018 roku odbyła się kolejna edycja naszej zabawy, tym razem był to konkurs plastyczny, który 
cieszył się sporym zainteresowaniem. Konkurs polegał na wykonaniu komiksu, który miał przedstawiać 
pracę rolnika, oraz jak można spędzić wolny czas w ogrodzie. 

Kategoria wiekowa: 6-12 lat Miejsce I – Patryk Wejdeman, 10 lat
Rodzinny Dom Dziecka Fundacji im. Jacka i Piotra, ul. Prylińskiego 21, 30-376 Kraków
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Kategoria wiekowa: 13-18 lat Miejsce I – Agata Konieczka, lat 18
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Im. Janusza Korczaka w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 12, 11- 200 Bartoszyce

W dwóch kategoriach wiekowych zostały przyznane dwa pierwsze miejsca oraz cztery wyróżnienia. 
Domy Dziecka, których podopieczni zdobyli pierwsza miejsca, dodatkowo otrzymały nagrodę pienięż-
ną, za które zostały zakupione potrzebne rzeczy dla podopiecznych placówek. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim laureatom i dziękujemy za udział.

Zapraszamy do obejrzenia komiksu, oraz do wspólnej zabawy w kolejnych edycjach!
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KAŻDE ZWIERZĘ W ZOO POWIE, ŻE MIESZANKI SOWUL 
ZJADA SOBIE! – DR MIROSŁAW PIASECKI DYR. DS. HODOWLANYCH, ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.

Teren jest specyficzny i trudny dla zieleni, zwłaszcza trawy. Siejemy ją w części dostępnej dla zwiedza-
jących oraz na wybiegach dla zwierząt. O ile w pierwszym przypadku nie ma kłopotu z doborem nasion, 
to w drugim sprawa się komplikuje. 

Po pierwsze trawa, która rośnie na wybiegach, musi być odporna na warunki atmosferyczne, w tym 
wypadku brak podlewania. Wybiegi to domy zwierząt, które nie są w większości oswojone, więc nie 
możemy wchodzić i podlewać trawy jak w ogródku. bo to by stresowało zwierzęta. 

Po drugie trawa na wybiegach to podłoże po którym zwierzęta się poruszają. Musi być bardzo  
wytrzymała, bo zwierzęta chodzą po niej, siedzą i leżą w niej czy wreszcie kopią.

Po trzecie trawa to jeden z podstawowych składników diety niemal wszystkich naszych zwierząt.  
To sprawia, że mieszanka nasion, które wysiewamy, musi być dla nich bezpieczna. W jej składzie nie 
mogą pojawić się nasiona roślin, które mogłyby zaszkodzić zwierzętom.

Podsumowując, co roku zużywamy niemal pół tony nasion trawy. Jest to mieszanka specjalnie  
dobierana i selekcjonowana pod nasze wymagania. Nasion trawy dostarczało nam już wielu dostawców, 
ale dopiero mieszanki firmy Sowul & Sowul okazały się najlepsze. Sprawdziły się na wszystkich, trudnych 
polach dając trawę, z której zwierzęta w pełni korzystają i która pięknie się prezentuje zwiedzającym.
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KALENDARZ 2019

Październik
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Listopad Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Lipiec Sierpień Wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Maj
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

LutyStyczeń

Kwiecień

Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

Marzec
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31



~50%
~35%

~15%

wysokość rocznego 
plonu zielonki

1 ha = 60 ton
zielonki

tel. (89) 537-70-40,  (89) 537-70-43,  
fax (89) 537-70-50  biuro@sowul.pl   www.sowul.pl

Sowul & Sowul Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2 
11-300 Biskupiec  NIP 739 33-33-310

J A K O Ś Ć 
NIE MA POCZĄTKU 
A N I  K O Ń C A

Polub nas na Facebooku  
i udostępnij swoim znajomym!

Najlepsze nasiona
traw tylko z Mazur
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