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Nowe terminy żniwne
Ekstremalna susza, bardzo wysokie temperatury i silne na-

słonecznienie to zapowiedź rychłych zbiorów zbóż oraz innych 
roślin. Ubiegłoroczny sezon wyjątkowo obfitował w anomalie 
żniwne, a w obecnym zanosi się na powtórkę. Pierwsze sygna-
ły o omłocie jęczmienia ozimego w 2018 r. dotarły do nas już 
w drugiej dekadzie czerwca, a pod koniec miesiąca można było na polach 
niemal całej Polski spotkać całkiem sporą liczbę kombajnów zbożowych w tej 
uprawie. Plony były niestety niskie, a wilgotność ziarna często schodziła po-
niżej 10%. Zbiory kolejnych zbóż posypały się lawinowo, a potwierdzoną in-
formację o koszeniu pszenicy ozimej w południowej Wielkopolsce dostaliśmy 
3 lipca 2018 r.! Pod koniec czerwca pierwsi śmiałkowie wjechali także w rze-
pak. 23 sierpnia 2018 r. zelektryzował nas w centralnej Polsce widok kom-
bajnu zbożowego przy zbiorze kukurydzy na ziarno! Uprawa ta nierzadko osią-
gała na pniu pułap wilgotności niewymagający dosuszania.

Tak było w zeszłym roku. A co przyniesie obecny sezon? Jęczmień ozimy 
już zaczęto młócić, choć nieco później niż w poprzednie żniwa. Jego zbiór 
nabrał za to szybciej rozpędu.

Przemysław Olszewski

Uprawa 
pożniwna
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JCB Fastrac ustanowił no-
wy rekord prędkości dla pojaz-
dów tego typu. W Anglii, na 
lotnisku Elvington w pobliżu 
Yorku, jechał 166,80 km/h. 
Wydarzyło się to 21 czerw-
ca 2019 r.

Największa w Polsce wy-
stawa rolnicza poświęcona 
produkcji zielonek niskoło-
dygowych. Tegoroczna edy-
cja tej imprezy odbyła się po 
raz czwarty z rzędu w Ułężu 
koło Ryk w województwie lu-
belskim i przyciągnęła blisko 
40 tys. zwiedzających. W po-
kazie pracy sprzętu zielon-
kowego wzięło udział 56 ze-
stawów.

Stare przysłowie „pług po-
winien wisieć u wozu żniwne-
go” zachęcało, aby natych-
miast po żniwach wykonać 
podorywkę ścierniska. Dzi-
siaj pługi podorywkowe zo-
stały zastąpione innymi na-
rzędziami, a uprawa pożniw-
na może poprzedzać nie tylko 
orkę, ale również uproszczo-
ną uprawę bezorkową.
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