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Rola i zalety wysiewu międzyplonów 
w kontekście bilansu wodnego, zawartości 
próchnicy, systemów bezorkowych
Rozmowa Adama Zwierkowskiego z Krzysztofem Jędryskiem – plantatorem Südzucker Polska S.A.

Adam Zwierkowski (A.Z.) Witam 
Panie Krzysztofie i dziękuję, że 
znalazł Pan czas na rozmowę. Na 
początek proszę o zaprezentowa-
nie swojego gospodarstwa, upraw 
znajdujących się w nim oraz krót-
kiej jego historii.
Krzysztof Jędrysek (K.J.) Go-
spodarstwo, w którym pracuję 
wraz z żoną Marią, znajduje się w 
miejscowości Kozłówki, w gmi-
nie Kietrz. Jest to gospodarstwo 
rodzinne. Zajmujemy się rolnic-
twem od trzech pokoleń. Od 12 lat 
oparte jest wyłącznie na produkcji 
roślinnej i usługach rolniczych. 
Rozpoczął to mój dziadek Włodek, 
który prowadził uprawę roli na po-
wierzchni 6–8 ha, następnie mój 
tata Henryk powiększył nasze go-
spodarstwo do 75 ha. Obecnie wraz 
z małżonką gospodarujemy na 350 
ha, z czego 1/3 areału to dzierżawy. 
W strukturze zasiewów od począt-
ku istnienia gospodarstwa obecne 

były buraki cukrowe. Początkowo 
1–2 hektary. Na dzień dzisiejszy 
jest to około 60 ha, przy średnim 
plonie 75 ton z hektara. Najwięcej 
uprawiamy pszenicy ozimej – 165 
ha, 80 ha rzepaku ozimego oraz 
40 ha kukurydzy na ziarno, co daje 
nam zróżnicowany płodozmian. 

Krzysztof Jędrysek i jego biuro

Adam Zwierkowski
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(A.Z.) Mamy za sobą trudny sezon 
agrotechniczny. Proszę podzielić 
się swoimi spostrzeżeniami, uwa-
gami z minionego roku oraz zmia-
nami, które zachodzą w polskim 
rolnictwie. 
(K.J.) Od ponad 20 lat prowadzę 
gospodarstwo rodzinne. Sięgając 
pamięcią wstecz, mógłbym zapy-
tać, który z sezonów dla rolnika był 
łatwy? Wchodząc w kolejny sezon, 
nie wiemy jaki przebieg będzie mia-
ła pogoda i z jakimi problemami 
trzeba będzie się zmierzyć. Czę-
sto nasza praca jest określana jako 
„warsztat pod chmurką” a każdy rok 
jest inny. Bywały lata mokre, teraz 
mamy coraz suchsze i uważam, że 
taka cykliczność miała już miejsce. 
Pewna rotacja pogodowa powtarza 
nam się co kilka lat. Przypomnę, że 
w latach 90-tych ubiegłego stulecia, 
w latach 2007 oraz 2008 notowali-
śmy cieplejsze zimy. Zgodzę się ze 
stwierdzeniem, że są rejony, gdzie 
jest deficyt opadów ale narzekanie 
nic tu nie pomoże. Moim zdaniem 
na dzień dzisiejszy musimy się 
wszyscy skupić na mądrym gospo-
darowaniu wodą w glebie, które po-
winno być priorytetem w każdym 
gospodarstwie. To my, producenci 
żywności musimy się dopasowywać 
do panujących warunków jakie nie-
sie nam w danym momencie przy-
roda – a nie na odwrót.
(A.Z.) Nie jest tajemnicą, że jest 
Pan osobą, która stale poszukuje i 
testuje nowoczesne rozwiązania w 
uprawie gleby, stosując na swoich 
polach systemy bezorkowe (mul-
cze, Strip-Till). Jaki system spraw-
dza się u Pana?
(K.J.) Uprawę bezorkową wpro-
wadzamy stopniowo już od 20 lat i 
nadal się jej uczymy. Największym 
ograniczeniem jest specjalistyczna 
wiedza i park maszynowy. Każdą 
technologię należy wprowadzać z 
uwzględnieniem posiadanych gleb i 
panującego mikroklimatu. Na prze-
strzeni kilkunastu lat stosowania 
upraw uproszczonych, wyelimino-

waliśmy dużo własnych błędów. 
Zaczynaliśmy od 30 % powierzchni 
gospodarstwa. Obecnie od czterech 
sezonów prowadzimy uprawę w 
mulcz ze słomy na całej powierzch-
ni gospodarstwa. Przy czym buraki 
i kukurydzę siejemy w mulcz z mię-
dzyplonów facelii i owsa. Zapyta 
Pan czy to dobre rozwiązanie? U 
nas się sprawdza. Powtórzę, że każ-
dy rolnik powinien wypracować w 
swoim gospodarstwie taką techno-
logię, jaka będzie u niego przynosi-
ła najlepszy efekt ekonomiczny. Co 
do technologii Strip-Till, intereso-
wałem się nią, ale mnie osobiście 
nie przekonuje aby wprowadzać ją 
na moich polach.
(A.Z.) A jak wygląda walka z gryzo-
niami w gospodarstwie, w którym 
stosuje się systemy bezorkowe? 
Czy jest wykonywana orka i co ile 
lat?
(K.J.) Na początku rozpoczynamy 
walkę w sposób mechaniczny, uży-
wając grubera na głębokość około 
30 cm niszcząc nory, aby trochę 
ograniczyć rozmnażanie się gry-
zoni. Następnie w razie potrzeby 
wybieramy się na spacery po polu 
z trutką na myszy. Co kilka dni 
sprawdzamy czy pojawiają się nowe 
zamieszkałe nory. Moim zdaniem 
duże nasilenie myszy, to nie kwe-
stia uprawy orkowej czy bezorko-
wej, tylko sprzyjający sezon, który 
umożliwia rozmnażanie się tego 

Siew buraków w sezonie 2020

gryzonia. Stosowanie zielonych 
poplonów ścierniskowych czy mię-
dzyplonów zimowych, sprzyja nasi-
leniu występowania i rozmnażania 
się szkodników.
Ostatnią orkę wykonałem 4 lata 
temu. Nadal posiadam pług i myślę 
o zakupie nowego, ponieważ lata są 
suche, gdzie technologia bezorko-
wa dobrze się sprawdza, ale są także 
lata mokre. Wtedy jest konieczność 
użycia pługa, by należycie przygoto-
wać glebę pod daną uprawę. Myślę, 
że nie ma „złotego środka”. Rolnik 
musi w swojej działalności rolniczej 
kalkulować i być przygotowanym 
na możliwość szybkiej zmiany. 
(A.Z.) Szukając różnych rozwiązań, 
w celu poprawy wydajności oraz 
zwiększenia opłacalności na pewno 
wprowadził Pan siew międzyplo-
nów. Proszę przybliżyć terminy i 
mieszanki jakie są stosowane w go-
spodarstwie.
(K.J.) Stosuję od wielu lat, spraw-
dzony na moich polach międzyplon 
zimowy, składający się z facelii i 
owsa. Mieszankę tę wysiewam oko-
ło 15 września, w ilości 20 kg/ha, na 
pola dzierżawione i te, na których 
wiosną siejemy buraki i kukurydzę. 
Wysiewane mieszanki poprawiają  
strukturę gleby, ograniczają wy-
stępowanie erozji wietrznej, której 
coraz częściej doświadczamy na na-
szych polach. Dają masę organiczną 
potrzebną do zwiększania poziomu 
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próchnicy. Tak dla ciekawostki, gle-
by będące moją własnością posia-
dają poziom 2,83 % próchnicy, na-
tomiast dzierżawione tylko około 2 
%. Z moich obserwacji wynika, że 
podnoszenie zawartości próchnicy 
w glebie na danym polu, to kilku-
letni proces systematycznych prac 
uprawowych z wprowadzaniem 
substancji organicznych. Dlatego 
też stale korzystam z usług Stacji 
Chemiczno-Rolniczej.
(A.Z.) Ostatnie lata to znaczący 
deficyt opadów w Polsce i rejonie 
Pana gospodarstwa. Często mamy 
punktowe opady, a następnie poja-
wiające się mocne słońce i wysokie 
temperatury. Jak w takiej sytuacji 
zapobiegać utracie wody w glebie?
(K.J.) Mieszkam w rejonie, gdzie 
ilość opadów jest na przeciętnym 
poziomie. To nie znaczy, że nie po-
siadam pól, na których plony były 
niższe od pozostałych. Podczas 
żniw doświadczyłem, że na jednym 
polu pszenica sypnęła 6 ton z ha, a 
na innym ponad 9. To głównie za 
sprawą ilości przechodzących opa-
dów. 
Spotykam się czasami z narzeka-
niem na przebieg pogody ze stro-
ny innych rolników. Ja staram się 
obserwować przebieg i dopasowy-
wać prace do danej sytuacji i wycią-
gać na przyszłość wnioski. Bardzo 
mocną wagę przywiązuję do jakości 
przygotowania swoich pól. Dlatego 
też staram się wykonywać prace z 
założonym wcześniej planem, bez 
zbędnego pośpiechu, analizując na 
bieżąco sytuację pogodową. 
Stosowana uprawa bezorkowa 
pozwala mi lepiej gospodarować 
wodą, w okresach, gdy jest jej de-
ficyt. Nie bez znaczenia jest tu ak-
tualna analiza gleby, wykonywanie 
głęboszowania oraz utrzymywanie 
w odpowiedniej kondycji swoich 
pól. To wszystko razem wpływa na 
uzyskiwane plony i opłacalność z 
upraw.
(A.Z.) Jest Pan wieloletnim plan-
tatorem firmy Südzucker Polska, 

uprawiającym buraki cukrowe na 
areale ponad 60 ha. Jak według 
Pana wycofanie substancji aktyw-
nej desmedifam, wpłynie na walkę 
z chwastami? Czy zaktualizował 
Pan już swoje programy ochrony 
herbicydowej?
(K.J.) W obecnym sezonie agro-
technicznym ochrona herbicydo-
wa w moich burakach cukrowych, 
oparta nadal będzie na programie, 
który stosuję od lat, czyli na prepa-
ratach: Betanal Elite (zapas), Gol-
tix i Safari. Są one aplikowane 5–6 
razy, co 3–5 dni w zmniejszonych 
o połowę dawkach. Jednakże dalej 
będziemy próbować nową techno-
logię Conviso Smart. W zeszłym 
sezonie posialiśmy 14 hektarów i 
byłem zadowolony. 
Wycofanie substancji desmedi-
fam stało się faktem. Musimy się 
zmierzyć z brakiem tego nalistnego  
środka, poszukując innych rozwią-
zań. Przedstawiciele firm chemicz-

że rolnictwo staje przed kolejnymi 
wyzwaniami związanymi z niedo-
borami wody. Co według Pana nale-
ży robić, aby umiejętnie gromadzić 
wodę w glebie?
(K.J.) Sezon 2020 to kolejny, któ-
ry przyniesie nam, rolnikom, wy-
zwania. Czy będzie on z deficytem 
wody, czy też nie – tego nikt nie 
wie. Najlepiej przygotować kilka al-
ternatyw na oba te warianty, wtedy 
będziemy mniej zaskoczeni. 
Umiejętne gromadzenie wody w 
glebie, dają nam długofalowe za-
biegi uprawowe polegające na sys-
tematycznym głęboszowaniu pól, 
stosowaniu różnych mieszanek 
poplonowych, dokładnym plano-
waniu wszystkich prac polowych. 
Pomaga też stałe podnoszenie po-
ziomu próchnicy na polach oraz 
umiejętność dostosowywania się 
do otaczającej nas przyrody.
(A.Z.) Bardzo dziękuję za rozmowę 
i życzę udanego sezonu. 

REXOR PLATINUM : 6-rzędowe, 2- lub 3-osiowe 
kombajny buraczane ze zbiornikiem 22 lub 30 tonowym, 
wyposażone w silnik Mercedes 480 KM lub 653 KM
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MATRIX 1200/1800 : 12- lub 18-rzędowy mechaniczny  
siewnik punktowy do siewu buraków, cykorii i rzepaku

nych zapew-
niają, że damy 
sobie radę z 
c h w a s t a m i , 
więc nie widzę 
podstaw, aby 
się tym mar-
twić. Obecnie 
o b s e r w u j e m y 
dużo pielników 
pojawiających 
się na targach 
rolniczych i na 
niektórych po-
lach. Być może 
będzie to jakimś 
rozwiązaniem. 
Czas pokaże.
(A.Z.) Sezon 
2020 przed 
nami. Czy za-
stanawiał się 
Pan jaki będzie i 
co nam przynie-
sie? Postępu-
jące zmiany w 
naszym klima-
cie powodują, 


