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Sadownicy stają przed koniecznością pogo-
dzenia dwóch wymogów: wysoka jakość, 

najniższa cena. W procesie wyborów związanych 
z ochroną plantacji mają solidne wsparcie. Eksper-
ci firmy Bayer wciąż pracują nad nowymi prepara-
tami i edukują polskich hodowców warzyw i owo-
ców. Edukacja odbywa się poprzez konferencje 
tematyczne, imprezy typu Malinowe Factory.

W  laboratoriach Bayer poszukuje się preparatów, 
które pozwolą ograniczyć ilość substancji che-
micznych stosowanych podczas upraw. Przy za-
chowaniu wysokiej skuteczności, Bayer wychodzi 
naprzeciw ogólnej tendencji do zmniejszania liczby 
stosowanej chemii w  rolnictwie i  sadownictwie. 

Eksperci w  przystępny sposób pokazują mocne 
strony naszych produktów oraz podpowiadają, jak 
z nich korzystać.

Warto zapoznać się z  cennym głosem prezesa 
Grupy Producentów Owoców i Warzyw „Polfarm” 
– Pawła Gulczyńskiego. Wskazówki dotyczące ja-
kości wody, porady w  zakresie przechowywania 
marchwi, opowiedzenie się za mądrym płodozmia-
nem to  tylko część olbrzymiej wiedzy. Dodaje on 
otuchy informacją, że  dzięki właściwemu stoso-
waniu preparatów ochronnych można praktycznie 
wyeliminować z uprawy problem zgnilizny twardzi-
kowej. Podpowiada, jakich preparatów nie łączyć, 
by nie obniżać ich skuteczności. Co ważne – eks-
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pert nie ukrywa, że korzysta z doświad-
czeń Bayer. Tym bardziej czujemy dumę 
i  wiemy, że  obrany kierunek dzielenia 
się wiedzą z polskimi sadownikami jest 
słuszny.

Sadownik na  łamach „Hektara” prze-
czyta również o  chorobach i  insektach 
pustoszących sady w 2017 r. Przekona 
się, jakie strategie ochronne sprawdziły 
się najlepiej. Jeżeli ktoś zwalczał owo-
cówki, dziurkowatość liści drzew pest-
kowych albo mączniaka jabłoni, znaj-
dzie tu  cenne wskazówki na  następny 
sezon. Dowie się też, dlaczego łączenie 
różnych metod ochronnych, to  jedyne 
słuszne rozwiązanie.

Nie pomijamy tematu podróbek prepa-
ratów ochronnych. To niezwykle groźne 
zjawisko. Przynosi nie tylko wymierne 

straty finansowe ze względu na znikome 
działanie, ale stwarza duże zagrożenie 
dla użytkownika, jego gleby i  środowi-
ska.

„Hektar” to  dla nas, ekspertów firmy 
Bayer, kolejna okazja do  spotkania 
z klientem. Klientem – ekspertem. I cie-
szymy się, że znów możemy służyć radą 
i wesprzeć doświadczeniem.  

Iwona Krych-Stec
Dyrektor Marketingu Bayer Sp. z o.o.

Dział Crop Science

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.  
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia  
oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

S
er

w
is

W
ie

d
za

W
ar

zy
w

a
Ja

g
o

d
ni

ki
D

rz
ew

a 
o

w
o

co
w

e
S

er
w

is



Koszalin

Szczecin

Gorzów Wlkp.

Zielona Góra

Poznań

Wrocław
Legnica

Opole

Kłodzko

Katowice
Kraków

Kielce

Nowy Sącz

Rzeszów

Radom

Łódź

Bydgoszcz
Toruń

Gdańsk

Olsztyn

Suwałki

Białystok

Płock

Warszawa

Lublin

REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI

Piotr Hawrył 

Anna Puda-Sikora  734 181 711

Marcin Kośmider  601 597 149

Cezary Dejewski  692 415 146

Włodzimierz Maśkiewicz  600 349 130

Mariusz Szyczewski  666 068 788

Marcin Goliński  666 068 789

Remigiusz Samodzewicz  734 181 787

Mariusz Groblica  601 597 268

Krzysztof Dunajski  604 158 577

REGION WSCHODNI

Józef Misiura 

Roman Konstantynowicz  604 158 578

Piotr Bober  734 181 783

Krzysztof Kantor  600 297 809

Przemysław Traczyński  795 524 172

Lesław Kościański  601 597 136

Dorota Sitek-Cach  604 149 063

REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI

Damian Bydłowski 

Paweł Rosolski  666 068 748

Mariusz Fohs  660 424 723

Bartosz Malanowski  506 015 703

Maciej Srokowski  601 597 139

Robert Łukasiewicz  602 574 070

Piotr Wyrwas  734 181 720

Jacek Bartoszewski  883 375 333

Marta Stadnikiewicz  601 593 521

Doradcy Techniczno-Handlowi

 Kontakt z gospodarstwami 

1.  W SKŁADZIE PODROBIONEGO PREPARATU 
NIE MA SUBSTANCJI AKTYWNYCH.

To paradoksalnie najlepsza ze złych możliwości, 
bo konsekwencją jest „tylko” brak ochrony. Aby rozwiązać 
problem, zabieg należy więc przeprowadzić ponownie, tym 
razem przy użyciu oryginalnego preparatu. Największa 
strata, poza finansową, to ryzyko utraty optymalnego 
momentu na zwalczenie szkodnika czy chwastu. 

2.  W SKŁADZIE PODRÓBKI ZNAJDUJE SIĘ 
TAŃSZY I NIESKUTECZNY ZAMIENNIK.

W podrobionym środku zamiast droższych 
substancji czynnych o wyższej skuteczności 
są inne, tańsze i słabiej działające. Oszczędność 
na zakupie podróbki jest iluzoryczna – niższa cena 
idzie w parze ze słabszym działaniem i mniejszym 
efektem, a w związku z tym z gorszym zbiorem.

3.  PODRÓBKA ZAWIERA PRZYPADKOWĄ 
SUBSTANCJĘ NIEWIADOMEGO POCHODZENIA.

W podrobionym preparacie zamiast substancji 
o działaniu np. owadobójczym znajduje się środek 
chwastobójczy. Taka sytuacja może skończyć się 
zniszczeniem upraw – wystarczy pomyśleć, jak zadziała 
np. herbicyd, gdy opryska się nim drzewa w sadzie.

 Podrobione środki ochrony roślin 
 nadal są zagrożeniem 
Podróbki najczęściej kojarzymy z precyzyjnie fałszowanymi produktami luksusowych 
marek, np.: z ubraniami, butami czy zegarkami. Rynek środków ochrony roślin również 
jest na celowniku fałszerzy, lecz tutaj sytuacja jest wyjątkowa: podrobione preparaty 
mogą być zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi. 

EXPERT  
OSTRZEGA 

Najgroźniejsza sytuacja jest wtedy, gdy w podrobionym środku ochrony 
roślin znajdują się substancje toksyczne – groźne dla środowiska, np. 

organizmów wodnych czy owadów zapylających, a także dla zdrowia 
osoby wykonującej oprysk i późniejszego konsumenta płodów rolnych. 

Jedynie oryginalny środek ma ściśle określony i gwarantowany przez 
producenta skład. Tylko wtedy mamy pewność, za co płacimy i jaki efekt 

osiągniemy po jego zastosowaniu. Preparat podrobiony to ruletka: nie wiadomo, 
jakie substancje chemiczne znajdują się w środku i co się stanie po ich użyciu.

Dr Michał Krysiak,  
Zarządzanie Bezpieczeństwem Produktów, Bayer Sp. z o.o.

!

PRZEŚLEDŹMY TRZY NAJCZĘSTSZE SYTUACJE  
 ZAGROŻENIA PODRÓBKAMI
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TEREN CAŁEJ POLSKI

Doradca Techniczno-Handlowy ds. Sadownictwa

Barbara Witkowska  734 181 712 



CO POWINNO WZBUDZIĆ  
PODEJRZENIA:

•  Wyjątkowo niska cena produktu, znacznie 
odbiegająca od stawki rynkowej.

•  Niedbale wydrukowana plomba lub etykieta.

•  Preparaty z etykietami w obcych językach, 
np. w języku rosyjskim lub ukraińskim. Oszuści 
twierdzą, że oferują oryginalne produkty przywiezione 
ze wschodu, gdzie ceny są niższe. Niestety, 
zdecydowana większość takich środków to podróbki, 
a etykiety w języku naszych wschodnich sąsiadów 
mają tylko zwiększyć wiarygodność produktu.

•  Preparaty w opakowaniach bez oznaczenia 
firmy i jakichkolwiek zabezpieczeń 
(plomb, hologramów itp.).

•  Możliwość zakupu preparatu niedostępnego 
na wolnym rynku (np. stosowany wyłącznie 
w przemyśle Mesurol® 500 FS).

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE  
Z UŻYWANIA NIEORYGINALNYCH 
PRODUKTÓW

•  Dla zdrowia użytkowników: podróbki 
mogą zawierać nielegalne substancje 
szkodliwe dla zdrowia.

•  Dla środowiska naturalnego: niebezpieczne 
substancje zalegają w glebie.

•  Dla zdrowia konsumentów: toksyczne substancje 
mogą pozostać w uprawach i w zbiorach.

•  Dla zysków rolników: podróbki powodują straty 
plonów wynikające z fitotoksyczności substancji 
albo z powodu nieskutecznego działania środka.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących 
oryginalności środka ochrony roślin, najlepiej 
zwrócić się do producenta wskazanego na 
opakowaniu z prośbą o jego weryfikację.

W przypadku pytań albo wątpliwości dotyczących 
produktów firmy Bayer, bardzo prosimy 
o kontakt z przedstawicielem handlowym.

Czy wiesz, że... 

Podróbki nie są środkami 
zarejestrowanymi i nie 
mają odpowiednich 
zezwoleń, naruszają patenty 
oraz znaki towarowe. 
Przede wszystkim jednak 
są bardzo niebezpieczne, 
a ze względu na koszty 
i ponoszone ryzyko, 
zwyczajnie nieopłacalne.

?
PRZYKŁADY 

PODRABIANYCH 
PRODUKTÓW

Na zdjęciu 1 
znajduje się preparat, 

który przypomina 
oryginalny preparat 

chwastobójczy. 
W rzeczywistości 

jest podróbką, która 
zawiera środek 

owadobójczy.

Zdjęcie 2  
przedstawia rzekomo 
oryginalny insektycyd 

przywieziony z Ukrainy, 
który okazał się fałszywy. 

Zawiera zupełnie inną 
substancję czynną niż 

wymieniona na etykiecie.

Zdjęcie 3 
przedstawia podrobiony 

preparat Mesurol. W środku 
znajduje się tania zaprawa 

grzybobójcza. Mesurol ma mocne 
działanie repelentne (odstrasza 

ptaki) i jest od lat stosowany 
wyłącznie do przemysłowego 
zaprawiania nasion kukurydzy 

przez firmy nasienne. Nie 
można jej więc legalnie kupić 
w sklepach czy hurtowniach. 

Zatem, jeśli ktoś sprzedaje na rynku 
Mesurol, oznacza to, że mamy 

do czynienia z podróbką.

APLIKACJA CAPSEAL

Od 2016 Bayer wdraża nowe zabezpieczenie opako-
wań – plombę zakrętki CapSeal. Oprócz innowacyj-
nego hologramu plomba zawiera również QR kod.

Pobierz aplikację CapSeal na swój smartfon, zeska-
nuj QR kod na plombie opakowania, a otrzymasz 
informację o oryginalności zakupionego produktu.

DLA TWOJEJ PEWNOŚCI 

i Warto  
wiedzieć

Jeśli zakupiony preparat okaże 
się podróbką, powinniśmy 
niezwłocznie powiadomić 
producenta oryginalnego 
produktu, Państwową Inspekcję 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
(PIORiN) oraz policję. Pamiętaj: 
bezkarność i nasza bierność 
jest zachętą dla fałszerzy.

ABY UNIKNĄĆ ZAKUPU 
PODRÓBEK NALEŻY:

•  Kupować produkty w sprawdzonych 
punktach sprzedaży i od autoryzowanych 
partnerów handlowych.

•  Unikać zakupów na targowiskach, 
z tzw. bagażnika.

•  Poprosić sprzedawcę o dokument 
poświadczający zakup, 
np. fakturę lub rachunek.

•  Kupować preparaty wyłącznie 
w oryginalnych opakowaniach 
z etykietą w języku polskim.

6 7Hektar 2018 Hektar 2018
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Zrodzone z natury
Wsparte technologią

FUNGICYDY
Luna® Experience 400 SC

Zato® 50 WG

INSEKTYCYDY
Calypso® 480 SC

Movento® 100 SC

METODY MECHANICZNE
Emulpar® 940 EC

Oferta produktów Bayer

DRZEWA 
OWOCOWE 
2018

Więcej informacji o produktach 
znajdziesz na stronie:

www.agro.bayer.com.pl
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Przytulia czepna w jęczmieniu ozimym

Fot. 2. Plantacja 
porzeczki czarnej 
zaatakowana przez 
przędziorka chmielowca.

GROŹNA RUTYNA

Pogoda znowu zaskoczyła drogowców… tym razem śmiało można dodać: 
oraz sadowników, ogrodników, rolników i innych trudniących się pracą pod 
przysłowiową „chmurką” (fot. 1). Specyficzne warunki pogodowe w okresie 
wiosennym sprawiły, że uśpieniu uległa czujność producentów owoców. Pa-
trząc z perspektywy czasu na mijający sezon, stało się oczywiste, że nie był 
on typowy. Jednak może potrzebny dla uzdrowienia europejskiego/polskie-
go sadownictwa lub odejścia od pewnych standardów, którymi od lat się po-
sługujemy, szczególnie w dziedzinie ochrony. Rzadko (albo nigdy) zdarza się, 
żeby program ochroniarski (lub nawożeniowy) właściwie dobrany w jednym 
roku, okazał się równie trafny w następnym. Oczywiście, środki chemiczne, 
które okazały się skuteczne, powinny być dalej stosowane, ale termin ich 
użycia należy dopasować do presji ze strony chorób i szkodników w danym 

 Sezon 2017 – o ochronie upraw 
 sadowniczych. 
 Retrospekcje młodego doradcy. 
W obecnym sezonie, podobnie jak w kilku ostatnich, producenci owoców musieli 
zmagać się z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które w znaczący 
sposób wpłynęły na ilość oraz jakość uzyskanego plonu. Przebieg pogody 
w okresie wegetacji decydował również o sile presji ze strony określonych 
gatunków szkodników oraz patogenów będących sprawcami chorób. Kolejny 
raz przekonaliśmy się, jak ważny jest stały i systematyczny monitoring pojawu 
agrofagów na plantacjach, ponieważ pozwala on w porę zareagować na dane 
zagrożenie. 

roku oraz zastosować się do aktualnej ety-
kiety rejestracyjnej.

NAJSKUTECZNIEJSZE DZIAŁANIA 
OCHRONNE 2017 ROKU 

Szkodniki w sezonie 2017 stanowiły 
problem głównie w drugiej części sezonu 
za sprawą niekorzystnych warunków me-
teorologicznych panujących wiosną, które 
to hamowały ich rozwój (tzw. diapauza po-
zorna).

Analizując skalę zagrożenia, największą trudność stanowiło  
skuteczne zwalczenie owocówek, miodówek na gruszach oraz 
(w niektórych regionach kraju) mszyc. 
Przędziorki oraz szpeciele, ze względu na duże wahania temperatur, 
nie rozwijały zazwyczaj populacji do poziomu przekraczającego próg 
zagrożenia. Oczywiście bywały miejsca, gdzie uprawom zagrażał 
przędziorek chmielowiec (fot. 2). Często jednak wynikało to z za-
niechania ochrony. Z  tym  zjawiskiem spotykaliśmy się szczególnie 
w miejscach uprawy gatunków pestkowych (czereśnie, wiśnie, śliwy, 
brzoskwinie), które najbardziej ucierpiały w czasie wiosennych przy-
mrozków. Trzeba wiedzieć, że pomimo utraty plonu (często w 100%), 
nie warto rezygnować z ochrony, ale  dopasować ją do aktualnych 
możliwości. W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem, skutecznie 
chroniącym drzewa i krzewy owocowe przed przędziorkami, szpecie-
lami czy mszycami, było zastosowanie produktu Emulpar® 940 EC, 
zawierającego olej roślinny.

Prawidłowa ochrona przed miodówką gruszową plamistą opiera się 
na lustracji w kierunku wyznaczenia momentu pojawu pierwszych 
osobników larwalnych, wylęgających się z jaj składanych przez zimu-
jące samice. Ta wnikliwa obserwacja pozwala na wykonanie precyzyj-
nego zabiegu zwalczającego.
W sezonie 2017 masowy wylęg larw pierwszego pokolenia przypadł 
na pierwszą połowę maja. Wybór odpowiedniego środka w tym terminie 
decydował o skuteczności ochrony w dalszej części sezonu. Tam, gdzie 
zdecydowano się na zastosowanie produktu Movento® 100 SC  
krótko po kwitnieniu grusz, miodówka przestała być zagro-
żeniem aż do końca sezonu (fot. 3).

Ekspert radzi
 

Najważniejsze w ochronie 
przed miodówką gruszową 

plamistą jest dobranie 
odpowiedniego preparatu 

zwalczającego taką fazę 
rozwojową szkodnika, 

która w momencie zabiegu 
dominuje w populacji.

„

Fot. 1. Najskuteczniejsza
metoda ochrony kwiatów 

przed przymrozkami 
– zraszanie nadkoronowe.

Fot. 3. Martwe larwy miodówki 
gruszowej plamistej – nawet  
3 tygodnie po zastosowaniu 
Movento. 
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Fot. 5. Owocówka 
śliwkóweczka była 

groźna szczególnie  
dla późnych odmian  

śliw.

Fot. 4. Pułapki feromonowe 
należy wywieszać najpóźniej 
w drugiej połowie maja.

Fot. 6. Jabłko z widocznymi 
śladami żerowania owocówki 

jabłkóweczki

Tab. 2. Liczba motyli owocówki jabłkóweczki odłowionych na przestrzeni ostatnich 3 lat  
w Kozietułach Nowych. Na żółto oznaczono termin wylotu motyli pierwszego pokolenia.

17.05 23.05 26.05 01.06 01.06 06.06 19.06 23.06 26.06 03.07 15.07 25.07 30.07 06.08 15.08

2015 0 0 0 0 3 3 5 0 2 6 17 2 1 5 1

2016 0 5 10 40 6 1 3 6 16 26 22 15 13 14 1

2017 0 0 0 0 0 0 0 3 1 20 11 10 2 1 2

W sezonie 2017, w wielu rejonach kraju, zasadne okazało się wykonanie 
nawet czterech zabiegów przeciwko owocówkom. Nie mając jednak pu-
łapek feromonowych, w zasadzie „pryskaliśmy w ciemno”. Toteż w wie-
lu sadach w  sierpniu ujawniła się skala ilości uszkodzonych owoców  
(fot. 6). Warto zatem ochronę rozpoczynać od  produktów zwalcza-
jących motyle w  okresie ich intensywnego lotu – jednym z  nich jest  
Calypso® 480 SC z grupy neonikotynoidów. Następnie sięgajmy po sub-
stancje zwalczające wykluwające się larwy (zabiegi w fazie czarnej główki) 
o jak najdłuższym okresie działania.

Pisząc o zagrożeniu ze strony chorób w sezonie 2017, należy wspomnieć  
o mączniaku jabłoni, którego presja z roku na rok się powiększa. 
Zwalczanie sprawcy tej choroby to łączenie metod agrotechnicznych 
(wycinanie pędów z objawami infekcji pierwotnych oraz infekcji wtór-
nych w dalszej części sezonu) (fot. 7) z metodą chemiczną. Sukce-
sywne usuwanie porażonych pędów ogranicza źródło infekcji w tym 
i następnym sezonie. Co ważne – nie musimy wyciętych pędów usu-
wać z sadu. Kolejny krok to skuteczna ochrona, w  której warto za-
planować miejsce na zabieg produktem Luna® Experience  400  SC.  
Zapobiegawcze oraz interwencyjne działanie składników aktywnych 
Luny Experience pozwala skutecznie ochronić młode tkanki przed infek-
cjami pierwotnymi oraz wtórnymi w dalszej części sezonu.

Tab. 1. Liczba motyli owocówki śliwkóweczki odłowionych w sezonie 2017 – lokalizacja pułapki – Łowicz. 

23.05 25.05 27.05 30.05 02.06 05.06 08.06 11.06 13.06 18.06 25.06 06.07 11.07 19.07 24.07 09.08 16.08

2017 14 33 21 82 15 80 56 49 25 86 20 22 92 62 50 95 15

Po  ostatnich suchych latach znacząco 
zmniejszyło się źródło infekcji pierwot-
nych parcha jabłoni, a  niska temperatura 
panująca wiosną tego roku wydłużała lub 
często hamowała proces kiełkowania za-
rodników workowych. Również silny wiatr, 
który w tym sezonie z jednej strony utrud-
niał pracę sadownikom, ostatecznie skra-
cał czas zwilżenia roślin i zmniejszał ryzyko 
infekcyjne. Jednak, jak pokazywały modele 
symulujące rozwój chorób (fot. 8), wystąpi-
ły w tym sezonie okresy średnich i silnych 
infekcji, gdzie należało, oprócz standar-
dowej ochrony zapobiegawczej, zastoso-
wać preparat o  działaniu interwencyjnym. 
Szczególnie w  okresie kwitnienia spraw-
dziła się Luna Experience. Preparat ten nie 
tylko zabezpieczał przed silnymi infekcjami 
parcha, ale chronił również jabłonie przed 
mączniakiem i szeregiem chorób przecho-
walniczych, które swój początek mają wła-
śnie w tej części sezonu wegetacyjnego. 

i Warto  
wiedzieć

Tegoroczna praktyka pokazała,  
że preparat Emulpar  
bardzo dobrze uzupełnia  
standardową ochronę  
insektycydową.

Fot. 7. Pędy z objawami 
mączniaka należy wycinać, 
aby zapobiegać dalszym 
infekcjom.

Owocówki (jabłkóweczka i śliwkówecz-
ka) to dwa najgroźniejsze gatunki szkodni-
ków w obecnym sezonie. Jak się okazało, 
szczególnie dla tych sadowników, którzy 
nie monitorowali lotu motyli przy pomocy 
pułapek feromonowych (fot. 4). Musimy 
być świadomi biologii tych szkodników 
– loty motyli odbywają się nocą, ale mogą 
zostać zakłócone, jeśli będzie zbyt zimno 
(<150C), zbyt ciepło (>30OC) lub powieje 
silny, porywisty wiatr. 

Owocówka śliwkóweczka, ze względu 
na duże straty przymrozkowe u  wcze-
snych odmian śliw, stała się szczególnie 
groźna dla odmian późno dojrzewających 
(fot. 5). Jak pokazuje tabela 1, loty mo-
tyli trwały niemal nieprzerwanie od końca 
maja. W  przypadku owocówki jabłkó-
weczki, porównując trzy ostatnie lata 
(tabela 2), można zauważyć, jak bardzo 
odbiegają od siebie terminy masowego 
wylotu motyli. 

12 13Hektar 2018 Hektar 2018

D
rz

ew
a 

o
w

o
co

w
e



Fot. 9.  
Objawy nekrotycznej 

plamistości liści

Sezon ochroniarski dla jabłoni i grusz koń-
czą zabiegi ukierunkowane na sprawców 
chorób przechowalniczych (fot. 11). Wrze-
sień zaskoczył sadowników kilkunastodnio-
wym okresem deszczowej pogody i niskiej 
temperatury. Jeżeli mamy do czynienia z tak 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 
prawidłowa ochrona w tym czasie powinna 
opierać się na produktach typowo zapobie-
gawczych oraz tych działających interwencyj-
nie. Gorzka zgnilizna owoców, szara pleśń, 
mokra zgnilizna owoców, brunatna zgnilizna 
drzew ziarnkowych, parch przechowalniczy, 
to cały kompleks chorób, które skutecznie 
ogranicza dwuskładnikowa Luna Experience. 
Często  sadownicy sceptycznie podchodzą 
do wyników doświadczeń przedstawianych 
na  prezentacjach, jednak w tym przypadku 
chyba wszyscy są zgodni – Luna Experience 
naprawdę działa!

INTEGRACJA METOD – OBOWIĄZEK 
CZY ALTERNATYWA? 

Podstawą prawidłowej ochrony upraw 
sadowniczych jest integrowanie różnych 
metod w celu ograniczenia występowania 
chorób i szkodników. Stosowanie środków 
ochrony roślin traktujmy jako ostateczność, 
choć jak powszechnie wiadomo, bez pesty-
cydów nie byłaby możliwa produkcja towa-
rowa. W czasach, w których coraz więcej 
mówi się o bezpiecznej żywności, o ograni-
czaniu pozostałości środków chemicznych, 
musimy skierować naszą uwagę na alterna-
tywy: preparaty biologiczne (oleje, natural-
ne organizmy), ograniczanie źródeł infekcji 
metodami agrotechnicznymi i fizycznymi, 
dbanie o prawidłową higienę pracy nie tylko 
podczas zbiorów, ale także podczas trans-
portu i przechowywania owoców. 

Szymon Jabłoński,  
Młodszy Specjalista  

ds. Doświadczalnictwa, Bayer Sp. z o.o.

Fot. 10. Zamierająca tkanka 
w obrębie plam z czasem 
wykrusza się, pozostawiając 
charakterystyczne dziurki.

Fot. 11. 
Objawy gorzkiej 

zgnilizny owoców

Fot. 8. Symulacja wystąpienia optymalnych warunków do zajścia infekcji pierwotnych parcha 
jabłoni – dane ze stacji meteorologicznej zlokalizowanej w Kozietułach Nowych (powiat grójecki).

Na odmianie Golden Delicious, ale również na Gali, Ligolu czy Jonagol-
dach obserwowaliśmy  występowanie nekrotycznej plamistości liści 
(fot. 9). Zjawisko to przybiera na sile szczególnie w okresie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, stanowiących dla rośliny stres. Okresy chło-
dów, po których przychodzi gwałtowne ocieplenie, ulewne deszcze, su-
sza, niskie pH gleby, niedobory składników pokarmowych (Mg i Zn) należą 
do tzw. czynników sprawczych. W tym gronie wymienia się również liczne 
grzyby patogeniczne, dlatego czasem udaje się powstrzymać rozwój ne-
kroz zabiegami fungicydowymi. 

Tak trudne warunki pogodowe w okresie wiosennym sprzyjały rozwojowi 
chorób na  drzewach pestkowych. Bardzo często w  sadach śliwowych 
(wiśniowych i  czereśniowych również) spotykaliśmy objawy dziurkowa-
tości liści drzew pestkowych. Ze względu na szeroki zakres temperatur, 
w których może dochodzić do infekcji, latem wielu sadowników obserwo-
wało skutki wiosennych porażeń (fot. 10). W przypadkach skrajnych, przy 
dużej presji chorobotwórczej, dochodziło nawet do  całkowitej defoliacji 
oraz zamierania drzew. Warto zatem, szczególnie po okresie kwitnienia, 
wykorzystać środek Zato® 50 WG, który jest zarejestrowany do zwalcza-
nia tej choroby w sadach śliwowych.
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 PROBLEM 

Uprawy drzew owocowych, jagodników, 
warzyw, roślin ozdobnych i ziół, zaatako-
wane przez mszyce, przędziorki, mączliki, 
wciornastki, czerwce (miseczniki, tarczni-
ki) lub miodówki.

 ROZWIĄZANIE 

Działanie preparatu Emulpar opiera się 
na metodzie mechaniczno-fizycznej. Pre-
parat oddziałuje bezpośrednio na  orga-
nizmy szkodliwe poprzez wytworzenie 
cienkiej, lepkiej powłoki. To  ona utrud-
nia oddychanie, poruszanie się i  żero-
wanie. Konsekwencja? Wymieranie. 
Emulpar sprawdza się w:
•  sadach jabłoniowych, np.  wczesną 

wiosną do zwalczania przędziorka owo-
cowca w okresie tuż przed wylęganiem 
się larw z  jaj zimowych (należy dokład-
nie pokryć cieczą roboczą pnie i  pędy 

ŚRODEK O DZIAŁANIU 
MECHANICZNYM

RODZAJ PREPARATU
zawiera w swoim składzie 
naturalny olej roślinny oraz 
emulgatory. Połączenie tych 
substancji umożliwiło łatwe 
łączenie produktu z wodą 
i przygotowanie cieczy użytkowej 
o odpowiedniej koncentracji jako 
produktu do mechanicznego 
zwalczania szkodników.

 

SUBSTANCJA AKTYWNA
94% oleju rydzowego 
oraz emulgatory

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
preparat o działniu 
mechaniczno-fizycznym

 

ZWALCZANE AGROFAGI
szkodliwe owady i roztocza, 
w tym przędziorki i mszyce 
we wszystkich gatunkach 
upraw ogrodniczych (owoce, 
warzywa, ozdobne)

 

DAWKA
ciecz robocza w stężeniu od 0,9  
do 1,2%, ilość wody 
– 500-1000 l/ha

RODZAJ PREPARATU
środek w formie stężonej 
zawiesiny do rozcieńczania wodą, 
do stosowania zapobiegawczego 
lub interwencyjnego w ochronie 
jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni, 
moreli, brzoskwini, malin, 
leszczyny oraz winorośli przed 
chorobami grzybowymi

 

SUBSTANCJA AKTYWNA
fluopyram 200 g/l

tebukonazol  200 g/l

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
działa kontaktowo i układowo

 

DAWKA
jabłoń, grusza – 0,75 l/ha

morela*, brzoskwinia*, 
wiśnia*, czereśnia*, malina*, 
leszczyna* – 0,6 l/ha

winorośl* – 0,5 l/ha

 

KARENCJA
jabłoń, grusza – 14 dni

wiśnia, czereśnia, morela, 
brzoskwinia – 7 dni

malina, leszczyna – 21 dni

winorośl – 35 dni 

drzew) oraz do zwalczania uciążliwych 
gatunków mszyc;

•  uprawach owoców miękkich, np. w tru-
skawce lub malinie owocującej 
na pędach dwuletnich w chwili wylęga-
nia się larw przędziorków z jaj złożonych 
przez samice, które przezimowały;

•  malinie owocującej na  pędach jedno-
rocznych – zgodnie z sygnalizacją w V, 
VI i VII, a nawet w VIII. Ciecz trzeba na-
nieść na dolną stronę liści, gdzie żerują 
przędziorki. Preparatu można użyć 
krótko przed zbiorem owoców – brak 
pozostałości substancji chemicznych 
w owocach.

 KORZYŚCI 

Emulpar jest bezpieczny dla roślin 
i  dla środowiska. Zapewnia wysoką 
skuteczność, nie zostawiając pozostałości 
w  plonach. Preparat zalecany i  spraw-
dzony w Integrowanej Produkcji. 

 Moc natury, 
 moc satysfakcji 
Nie możesz uporać się ze szkodliwymi owadami 
i roztoczami? Chcesz chronić swoje drzewa owocowe, 
uprawę owoców jagodowych czy warzywniczych przy 
wykorzystaniu naturalnych preparatów? Emulpar® 940 EC 
spełni oczekiwania. Po pierwsze skład: aż 94% to olej 
rydzowy. Po drugie: obecność emulgatorów.  
Po trzecie: łatwa rozpuszczalność produktu w wodzie. PROBLEM  

•  Jabłoń – brunatna zgnilizna, gorzka 
zgnilizna, mączniak jabłoni, parch jabło-
ni, parch przechowalniczy, sina pleśń 
(mokra zgnilizna), szara pleśń.

•  Grusza – parch gruszy, rak drzew owo-
cowych, rdza gruszy, choroby prze-
chowalnicze: szara pleśń, alternarioza, 
zgnilizna powodowana przez grzyb 
Nectria galligena.  

•  Wiśnia, czereśnia – brunatna zgnilizna 
drzew pestkowych, drobna plamistość 
liści drzew pestkowych, dziurkowatość 
liści, szara pleśń, gorzka zgnilizna owo-
ców.

•  Morela, brzoskwinia – brunat-
na zgnilizna drzew pestkowych, 

szara pleśń.
•  Malina – zamieranie pę-

dów, rdza maliny.
•  Leszczyna – mo-

nilioza leszczyny.
•  Winorośl – mączniak 

 prawdziwy, szara  
 pleśń.

 ROZWIĄZANIE  

Luna Experience wykazuje wysoką sku-
teczność w  zwalczaniu parcha. Jest 
również liderem w  zwalczaniu mącznia-
ka jabłoni. Działa zapobiegawczo i  inter-
wencyjnie. Ma teraz  szersze spektrum 
zwalczanych chorób drzew owocowych 
i warzyw.

 KORZYŚCI  

Zapewnia lepszą jakość owoców  po   
przechowywaniu. Najszersze spektrum 
zwalczanych chorób przechowalni-
czych jabłek, gruszek oraz innych owo-
ców. Dodatkową zaletą jest krótki okres 
karencji oraz działanie kontaktowe i sys-
temiczne. Preparat zyskał uznanie na-
wet na  najbardziej wymagających ryn-
kach świata ze względu na skuteczność 
połączoną z brakiem wpływu na walory 
smakowe.

 Owoc, co grzyba się 
 nie boi! 
Owoc kojarzy się ze smakiem, zdrowiem i urodą. 
Działania ochronne stosowane podczas uprawy nie mogą 
zakłócić żadnego z tych skojarzeń. Dlatego powstała 
Luna® Experience 400 SC. Zdecydowana odpowiedź  
na zagrożenia ze strony chorób grzybowych. 

FUNGICYD

SKUTECZNOŚĆ EMULPAR 
W ZAKRESIE STRATEGII 
ANTYODPORNOŚCIOWEJ 
ZOSTAŁA POTWIERDZONA 
BADANIAMI 
PRZEPROWADZONYMI 
W INSTYTUCIE 
OGRODNICTWA 
W SKIERNIEWICACH.

Luna Experience  
wykazuje najwyższą 
skuteczność w ograniczaniu 
chorób przechowalniczych. 
Produkt hamuje infekcje 
pierwotne i wtórne.

* stosowanie w uprawach i zastosowaniach  
małoobszarowych
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Zrodzone z natury
Wsparte technologią

FUNGICYDY
Luna® Experience 400 SC

Luna® Sensation 500 SC

Serenade® ASO

Teldor® 500 SC

Zato® 50 WG

INSEKTYCYDY
Calypso® 480 SC

Decis® Mega 50 EW

Envidor® 240 SC

METODY MECHANICZNE
Emulpar® 940 EC

Oferta produktów Bayer

JAGODNIKI
2018

Więcej informacji o produktach 
znajdziesz na stronie:

www.agro.bayer.com.pl
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Preparat Zastosowanie Dawka (l/ha) Karencja (dni)

Luna Sensation 500 SC szara pleśń*, zamieranie pędów maliny*, rdza maliny* 0,6-0,8 7

Luna Experience 400 SC rdza maliny*, zamieranie pędów maliny* 0,6 21

Zato 50 WG zamieranie pędów maliny*, rdza maliny* 0,2 14

Serenade ASO szara pleśń*, mączniak prawdziwy* 8 brak

Calypso 480 SC
mszyce*, kistnik malinowiec*, kwieciak malinowiec*, 
pryszczarek namaliniak łodygowy*, przeziernik 
malinowiec*, muszka plamoskrzydła*

0,2 14

Envidor 240 SC przędziorek owocowiec*, przędziorek chmielowiec* 0,4 nie dotyczy

Emulpar 940 EC** przędziorki, mszyce 0,9-1,2% nie dotyczy

Decis Mega 50 EW mszyce*, muszka plamoskrzydła*, pryszczarek 
namalinek łodygowy,* przeziernik malinowiec* 0,25 7

NOWE PREPARATY SZANSĄ 
NA LEPSZĄ OCHRONĘ  

W kwietniu 2017 roku preparat 
Luna® Sensation 500 SC uzyskał rozsze-
rzenie rejestracji. Co to oznacza? Może 
być on wykorzystywany do ochrony 
znacznie większej liczby roślin, także ja-
godowych. W przypadku malin fungicyd 
ten osłania przed atakami szarej pleśni, 
zamieraniem pędów oraz rdzą maliny.

Luna Sensation jest to fungicyd w for-
mie stężonej zawiesiny do rozcieńczania 
wodą. Wykazuje działanie kontaktowe, 
systemiczne i mezostemiczne. Zawiera 
dwie substancje aktywne. Jedną jest flu-
opyram, związek z grupy karboksyami-
dów, druga to trifloksystrobina, należąca 
do grupy strobiluryn. Zaleca się, aby środ-
ka Luna Sensation nie używać więcej niż 
2 razy w jednym sezonie wegetacyjnym.

DOTYCHCZASOWE ZASTOSOWANIE

Luna Sensation to fungicyd z powodzeniem stosowany w uprawie tru-
skawek, do ochrony przed takimi chorobami, jak antraknoza, skórza-
sta zgnilizna owoców oraz szara pleśń, biała plamistość liści i mączniak 
prawdziwy. Maksymalna zalecana dawka w ochronie truskawek wynosi 
0,8 l/ha. Zaleca się, aby odstęp między zabiegami nie był krótszy niż 7 dni. 
Należy zastosować opryskiwanie drobnokropliste przy dużej ilości wody 
(500–1500 l/ha), użytej do sporządzenia cieczy roboczej. Okres, w którym 
wolno wykorzystywać preparat Luna Sensation, przypada od fazy w pełni 
rozwiniętego kwiatostanu do momentu, w którym pierwsze owoce zaczy-
nają się wybarwiać. Okres karencji wynosi zaledwie 3 dni.

NOWE MOŻLIWOŚCI

Od tego sezonu fungicyd Luna Sensation jest dopuszczo-
ny w ramach rejestracji do upraw małoobszarowych, także 
do ochrony maliny, agrestu, czarnej, białej i czerwonej porzecz-
ki, borówki wysokiej uprawianych w polu i pod osłonami oraz 

ZAKRES STOSOWANIA PREPARATÓW FIRMY BAYER W OCHRONIE MALIN

 Ochrona malin  
 stała się łatwiejsza 
Prawie każdego roku sadowników dotyka nawracający problem chorób grzybowych. 
Konieczne staje się zatem zabezpieczenie upraw jagodowych przed szarą pleśnią 
czy mączniakiem prawdziwym. Prawidłowo prowadzona ochrona i stosowanie 
najlepszych na rynku preparatów, umożliwia uzyskanie zadowalających plonów 
pod względem ilościowym, ale również jakościowym.

jagody kamczackiej, rokitnika pospolitego i jeżyny. Spektrum 
zwalczanych chorób w uprawie roślin jagodowych, zalecane 
dawki oraz okres karencji przedstawiono w tabeli.

Firma Bayer od początku 
uczestniczy w projekcie 
Malinowe Factory.

Ochrona malin jest szczególnie 
ważna w czasie kwitnienia – wtedy 
powinny być wykonane podstawowe 
zabiegi przeciwko szarej pleśni.

Firma Bayer od samego początku, czyli od 2015 roku, uczestniczy w projekcie Malinowe Factory, realizowanym 
w gospodarstwie dr. Pawła Krawca w Karczmiskach. Projekt jest doskonałą okazją do oceny nowych i znanych już 
preparatów w ochronie malin, w typowych warunkach produkcyjnych. To także platforma wymiany wiedzy a zarazem 
możliwość prezentacji uzyskanych wyników szerokiemu gremium producentów. Przebieg kolejnych etapów projektu 
można na bieżąco śledzić na portalu jagodnik.pl. Finałowe spotkanie w ostatnią niedzielę sierpnia gromadzi kilkuset 
uczestników – producentów malin z Polski i zagranicy, którzy chcą się dowiedzieć, jak uprawiać maliny nowocześnie 
i opłacalnie. Cieszymy się, że jako firma Bayer możemy uczestniczyć w tego typu innowacyjnych projektach. 2017

FACTORY
Malinowe
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DO ZWALCZANIA RDZY MALINY 
I ZAMIERANIA PĘDÓW

Od początku bieżącego sezonu pro-
ducenci malin mogą korzystać także 
z fungicydu Luna® Experience 400 SC 
do zwalczania chorób, takich jak za-
mieranie pędów i rdza maliny. Jest 
to fungicyd o działaniu układowym 
i kontaktowym, do stosowania zapobie-
gawczego i interwencyjnego. Zawiera 
dwie substancje aktywne – tebukonazol 
i fluopyram, które zapewniają wielokie-
runkowe działanie. Wieloletnie badania 
prowadzone w Polsce przez firmę Bayer 
potwierdziły bardzo wysoką skuteczność 
Luny Experience w zwalczaniu chorób 
grzybowych, często powyżej najlepszych 
standardów rynkowych.

Doświadczenia prowa-
dzone w odniesieniu 
do malin wykazały wy-
soką skuteczność fun-
gicydu Luna Experience 
w zwalczaniu chorób po-
wodujących zamieranie 
pędów oraz rdzy maliny.

Ma to ogromne znaczenie zwłasz-
cza w sytuacji, gdy rdza maliny staje 
się coraz bardziej powszechną chorobą, 
a preparatów do jej zwalczania jest nie-
wiele. Zalecana dawka w uprawie malin 
to 0,6 l/ha. Okres karencji dla malin wy-
nosi 21 dni. --

Rekomendacja dr. Pawła Krawca: 
(Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, firma doradcza Horti Team).

W mojej ocenie, wprowadzając nowy systemiczny środek 
Luna Sensation do programu ochrony malin, ale też innych 
gatunków roślin jagodowych, zmniejszamy ryzyko wystąpienia 
odporności patogenów. Wysoka skuteczność tego fungicydu 
to zasługa zawartości dwóch substancji czynnych, zwłaszcza 
fluopyramu, który dotychczas nie był zarejestrowany w uprawie 
malin i borówki wysokiej. Krótki okres karencji oraz wysoka 
skuteczność powodują, że fungicyd ten rekomendowany 
jest do użycia po raz pierwszy w okresie pełni kwitnienia lub 
po pełni kwitnienia. Jeśli występuje duże ryzyko wystąpienia 
szarej pleśni, preparat można zastosować dwukrotnie 
w czasie kwitnienia, przestrzegając okresu 7 dni karencji. 
Należy również pamiętać, że oprócz zwalczania szarej 
pleśni, eliminuje on również rdzę maliny oraz zamieranie 
pędów. Bardzo dobrym produktem, który warto 
włączyć do ochrony malin, jest także Luna Experience, 
szczególnie cenny w przypadku walki z rdzą maliny.

Produkcja zdrowych 
i dorodnych malin nie jest 
możliwa bez odpowiednio 
prowadzonej ochrony.

RODZAJ PREPARATU
środek grzybobójczy 
w formie stężonej zawiesiny 
do rozcieńczania wodą, 
do stosowania w ochronie 
przed chorobami 
grzybowymi upraw 
jagodowych i warzywnych

 

SUBSTANCJA AKTYWNA
trifloksystrobina  250 g/l 
fluopyram 250 g/l

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
działa kontaktowo, systemicznie 
i mezostemicznie

 

DAWKA
maksymalna dawka 
dla jednorazowego 
zastosowania: 0,8 l/ha

zalecana dawka dla 
jednorazowego zastosowania: 
0,6-0,8 l/ha.

 

KARENCJA
truskawki – 3 dni,

malina*, porzeczki białe*, 
czarne*, czerwone*, aronia*, 
borówka wysoka*, jagoda 
kamczacka*, jeżyna*, 
rokitnik*, sałata* – 7 dni

fasola szparagowa*, 
groch zwyczajny*, groch 
cukrowy* – 14 dni,

chmiel*, tytoń* – 21 dni

 

UWAGI
Środek stosować przy 
użyciu opryskiwaczy 
polowych lub ręcznych. 

Zaleca się stosowanie 
środka przemiennie 
z fungicydami z innych 
grup chemicznych.

FUNGICYD

 Smak? 
 Jestem na tak! 
Sadownik rozszerza swoją ofertę owoców i warzyw, 
bo chce być konkurencyjny. Wiemy, że to wygodne 
stosować jeden środek do wielu upraw. Dlatego my  
też idziemy naprzód. Luna Sensation® 500 SC kojarzy 
się z wysoką jakością truskawek! Bądź teraz gotów 
na wysoką jakość malin, agrestu, porzeczek, borówek 
i wielu innych! Jakość ochrony, która nie odbiera tego, 
co najważniejsze w uprawie: smaku!

 PROBLEM 

Agrofagi w uprawie:
•  truskawek: szara pleśń, biała plamistość 

liści, mączniak prawdziwy, antraknoza, 
skórzasta zgnilizna;

•  malin: szara pleśń, zamieranie pędów, 
rdza maliny,

•  agrestu, porzeczki czarnej, białej i czer-
wonej: rdza wejmutkowo-porzeczkowa, 
opadzina liści, amerykański mączniak 
agrestu, szara pleśń,

•  aronii, borówki wysokiej, jagody kam-
czackiej, jeżyny, rokitnika: rdza wej-
mutkowo-porzeczkowa, opadzina liści, 
amerykański mączniak agrestu, szara 
pleśń, antraknoza,

•  sałaty: szara pleśń, zgnilizna twardziko-
wa,

•  fasoli szparagowej, grochu zwyczajne-
go: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa,

•  chmielu: mączniak prawdziwy,
•  tytoniu: zgnilizna twardzikowa,
•  szkółki roślin ozdobnych: szara pleśń, 

mączniak prawdziwy.

 ROZWIĄZANIE 

Luna Sensation działa wielokierunkowo: 
kontaktowo, systemicznie i  mezoste-
micznie. Ma  bardzo szerokie spektrum 
działania. Jest odporna na zmywanie.
Wieloletnie badania potwierdziły nieza-
wodność preparatu w  ochronie upraw. 
Ogranicza porażenia owoców na  polu 
i zapewnia wyższą trwałość i  jakoś owo-
ców po przechowywaniu.

 KORZYŚCI 

Luna Sensation to  nowy standard 
ochrony fungicydowej. Zapewnia 
wyższą skuteczność w  zwalczaniu 
najważniejszych chorób. Krótki okres 
karencji to  bezpieczeństwo konsumen-
ta i  zachowanie walorów smakowych. 
Poprawa zdrowotności roślin skutkuje 
lepszą jakością plonów oraz ogranicza 
straty na polu. Dobry plon bez trudu dłu-
żej się przechowuje i  łatwo sprostać wy-
mogom Integrowanej Produkcji.

*  stosowanie w uprawach  
i zastosowaniach małoobszarowych
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LUNA I NOWE SPOJRZENIE NA OCHRONĘ ROŚLIN

Klucz do obfitych planów to przemyślana strategia ochrony upraw, któ-
ra pozwoli utrzymać w pełni zdrowe plantacje i uzyskać plony dorod-
nych owoców bezpiecznych dla konsumentów. Oferta firmy Bayer dla 
producentów owoców jagodowych spełnia te oczekiwania.
A  wszystko zaczęło się od  wprowadzenia na  rynek fungicydu 
Luna® Sensation 500 SC, który na pierwszym etapie został zarejestro-
wany jako środek przeciwko szarej pleśni oraz innym chorobom truska-
wek. Bardzo szybko zyskał uznanie plantatorów, a jako środek z nowej 
grupy chemicznej stał się cennym elementem programów ochrony.

 W ochronie upraw 
 liczy się dobra strategia 
Produkcja zdrowych i dorodnych owoców jagodowych nie jest możliwa bez 
należytej ochrony upraw przed chorobami i szkodnikami. Plantatorzy oczekują, 
by środki ochrony były przede wszystkim skuteczne i zapewniały spodziewany 
efekt. Równie ważna jest minimalizacja pozostałości w przeznaczonych 
do sprzedaży produktach. Te oczekiwania doskonale spełnia obecna oferta 
firmy Bayer w zakresie preparatów do ochrony upraw jagodowych.

Pozytywne doświadczenia plantatorów tru-
skawek mogli wkrótce podzielić producen-
ci innych upraw małoobszarowyh: malin*, 
agrestu*, porzeczek czarnych*, białych* 
i czerwonych*, aronii*, borówki wysokiej*, 
uprawianych w polu i pod osłonami oraz 
jagody kamczackiej*, rokitnika pospolitego* 
i jeżyny*. Tak szeroki zakres stosowania uzy-
skano w kwietniu 2017 roku, a tym samym 
Luna Sensation stała się bardzo uniwersal-
nym fungicydem w segmencie roślin jago-
dowych.
Na polskie plantacje roślin jagodowych tra-
fiła nie tylko Luna Sensation. W lutym 2017 
roku dzięki rozszerzeniu zakresu rejestracji 

Czy wiesz, że...

Luna Sensation jest  
bardzo dobrym preparatem 
do walki z szarą pleśnią,  
który powinien być stosowany 
w okresach największego 
zagrożenia tą chorobą.  
Nie nadużywać go i stosować  
nie częściej niż 2 razy w sezonie.

?

dla fungicydu Luna® Experience 400 SC, środek stał się cennym 
narzędziem w rękach producentów malin. Fungicyd zawierający 
fluopyram i tebukonazol uzyskał wtedy rejestrację do zwalczania 
zamierania pędów malin i rdzy maliny. Tym samym został obok 
Zato® 50 WG, cennym narzędziem do walki z nową groźną cho-
robą – rdzą maliny. W tym przypadku również komunikowana 
była pewna strategia działania – Zato zapobiega występowaniu 
rdzy maliny, ale w sytuacji, gdy na liściach pojawiają się już po-
marańczowe skupienia zarodników, konieczne jest sięgnięcie 
po Luna Experience, czyli po środek, który ma działanie zapo-
biegawcze i interwencyjne, a w roślinie działa układowo.

„
Ekspert radzi

Okres karencji Luny Experience 
w malinach wynosi 21 dni. 
To wskazuje na wykorzystanie 
środka najpóźniej 
do początku kwitnienia. 

Serenade ASO  
może być stosowany nawet 

w trakcie dojrzewania owoców.

Luna Experience to cenny preparat 
do zwalczania rdzy maliny, zwłaszcza gdy 

na liściach są już widoczne  
pierwsze objawy.

Spotkania w ramach Forum Doradców Sadowniczych 
są świetną okazją do przekazywania wiedzy 
o najnowszych rozwiązaniach w ochronie upraw.

BEZPIECZNIE – BEZ KARENCJI 
I BEZ POZOSTAŁOŚCI

Ofertę preparatów do walki z chorobami uzu-
pełnia biofungicyd, jakim jest Serenade® ASO. 
Po długich procedurach związanych z rejestra-
cją tego preparatu w Polsce, udało się wreszcie 
w sierpniu 2015 roku wprowadzić go na polski 
rynek. Początkowy zapis w etykiecie dopusz-
czał użycie tego biofungicydu do ochrony kilku 
gatunków warzyw (marchew, sałata, pomidor, 
papryka i oberżyna) oraz truskawek uprawia-
nych pod osłonami. Zmieniło się to w listopa-
dzie 2016 roku, kiedy zakres zastosowania  
Serenade ASO znacznie się rozszerzył, zarów-
no w odniesieniu do warzyw, ale także do roślin 
jagodowych. Od tamtej pory środek może być 
używany przeciwko szarej pleśni i mączniakowi 
prawdziwemu w uprawach truskawek*, winoro-
śli*, agrestu*, aronii*, borówki wysokiej*, jeżyny*, 
maliny*, porzeczek (biała, czarna, czerwona)*, 
uprawianych w gruncie i pod osłonami. Ma to nie-
bagatelne znacznie, bowiem daje możliwość 
ochrony upraw nawet w trakcie owocowania.
Serenade ASO, który zawiera szczep bak-
terii Bacillus subtilis, nie ma okresu karencji 
i nie stwarza ryzyka obecności pozostałości 
w owocach i warzywach. Co ważne, powinien 
być stosowany tylko zapobiegawczo – chroni, 
ale nie leczy.
Serenade ASO chroni rośliny przed chorobami 
bakteryjnymi, mączniakami prawdziwymi, szarą 
pleśnią, zgnilizną twardzikową i alternariozą. Do-
świadczenia z innych krajów wskazują, że dobra 
skuteczność Serenade ASO jest zapewniona przy 
dawce 5 l/ha, ze zwilżaczem. Skuteczność przy 

zastosowaniu zapobiegawczym jest porówny-
walna jak w przypadku dobrych preparatów 

zapobiegawczych, co potwierdziły do-
świadczenia prowadzone na truskaw-

ce i malinie.

* stosowanie w uprawach 
i zastosowaniach małoobszarowych
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RODZAJ PREPARATU
środek grzybobójczy 
w formie rozpuszczalnych 
w wodzie granulek o działaniu 
mezostemicznym

 

SUBSTANCJA AKTYWNA
trifloksystrobina – 500 g/kg

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
preparat stosowany w formie 
oprysku oddziałuje wielokierunko-
wo na szerokie spektrum chorób 
grzybowych jabłoni, gruszy*, wiśni*, 
czereśni*, truskawek, porzeczek*, 
agrestu*, borówki wysokiej*, 
malin*, śliw* i marchwi*. Trójfazo-
wa ochrona – na zewnątrz liścia, 
wewnątrz liścia i pomiędzy liśćmi 
gwarantują skuteczne zapobieganie 
i zwalczanie najczęściej wystę-
pujących chorób grzybowych

 

DAWKA
jabłoń – 0,15-0,2 kg/ha

wiśnia, czereśnia, grusza, 
śliwa – 0,15 kg/ha

agrest, porzeczki, malina, 
borówka – 0,2 kg/ha

truskawka, marchew – 0,25 kg/ha

 

OKRES KARENCJI
jabłoń, agrest, porzeczki, wiśnia, 
czereśnia, grusza, śliwa, malina, 
borówka wysoka, marchew – 14 dni 
truskawka – nie dotyczy

FUNGICYD

SKUTECZNA ELIMINACJA 
SZKODNIKÓW

Równolegle działania firmy Bayer ukierun-
kowane są na wprowadzanie na polski ry-
nek produktów do walki ze szkodnikami. 
Służą do tego dobrze znane środki, jak 
Calypso® 480 SC, Decis®  Mega  50  EW 
z rozszerzonym zakresem stoso-
wania oraz najnowsze rozwiązania  
– Envidor® 240 SC czy Emulpar® 940 EC. 
Ten ostatni to preparat naturalnego po-
chodzenia. Z formalnego punktu widzenia 
nie jest on chemicznym środkiem ochro-
ny roślin, ale produktem do mechanicz-
nego zwalczania szkodników we wszyst-
kich uprawach ogrodniczych (warzywa, 
produkcja owoców i rośliny ozdobne). 
Oparty jest na oleju rydzowym z lnianki 
(Camelina sativa), działa mechanicznie 
i zwalcza m.in.: mszyce, przędziorki, mio-
dówki i mączliki.
Emulpar to preparat pochodzenia na-
turalnego, nie ma okresu karencji i nie 
daje pozostałości w końcowych pro-
duktach.

Świetnie wpisuje się w dotychczaso-
we programy ochrony, np. w uprawie 
czarnych porzeczek warto wykorzystać 
Emulpar przeciwko wielkopąkowco-
wi porzeczkowemu, stosując go przed 
i po kwitnieniu, a jeśli trzeba – nawet 
przed zbiorem owoców, a w uprawie bo-
rówki wysokiej również przed kwitnieniem 
i przed zbiorem owoców, kiedy pojawią 
się problemy z mszycami czy miseczni-
kiem. Dobrze sprawdza się też w uprawie 
truskawek i malin, podczas dużej presji 
przędziorków tuż przed zbiorami. To nie-
zwykle cenny produkt, gdyż zastosowany 
nawet przed zbiorami daje dobry efekt 
w ochronie, a nie stwarza ryzyka pozo-
stałości w owocach. Pod względem zwal-
czania przędziorków Emulpar staje się też 
cennym uzupełnieniem dla flagowego 
w ofercie firmy Bayer akarycydu, jakim jest  
Envidor.

DOBRA STRATEGIA KOMUNIKACJI

Nie tylko oferta produktów o wysokiej sku-
teczności, ale również sposób informowania 
o działaniu preparatów jest ważną częścią 
strategii działania Bayer. Już od kilku lat firma 
organizuje spotkania w ramach Forum Do-
radców Sadowniczych. To doskonała oka-
zja do dzielenia się informacjami o nowych 
środkach i specyfice ich działania z osobami 
bezpośrednio związanymi z uprawą roślin sa-
downiczych.
Narzędziem służącym do komunika-
cji z użytkownikami środków ochro-
ny roślin jest także strona internetowa  
vademecum.cropscience.bayer.com.pl, 
wspierana danymi z kilkudziesięciu stacji me-
trologicznych w całej Polsce. Udostępniane 
informacje pozwalają lepiej planować zabiegi 
ochrony, a także prawidłowo dobierać prepa-
raty do indywidualnej sytuacji.  --

Luna Sensation bardzo szybko zagościła 
na polach producentów truskawek.

TAK SZEROKIEGO SPEKTRUM 
ROZWIĄZAŃ SKIEROWANYCH 
DO PRODUCENTÓW OWOCÓW 
JAGODOWYCH NIE OFERUJE 
ŻADNA INNA FIRMA W POLSCE. 
MOŻEMY BYĆ Z SIEBIE DUMNI!
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 ZA TO ciesz się 
 spokojem! 
Chcesz mieć pewność, że uprawa będzie zdolna 
do obrony przed wieloma chorobami, w tym 
przechowalniczymi? Chcesz wiedzieć, że po oprysku 
nie będziesz bać się deszczu oraz zmian temperatur? 
Chcesz mieć spokój? Sięgnij po unikalny preparat  
Zato® 50 WG.

 PROBLEM 

Najtrudniejsze do zwalczenia i najczęściej 
trapiące sadowników choroby grzybowe 
w uprawie:
•  jabłoni: mączniak jabłoni, parch jabłoni, 

gorzka zgnilizna,
•  truskawek: biała plamistość liści, mącz-

niak prawdziwy,
•  agrestu: amerykański mączniak agre-

stu, opadzina liści,
•  porzeczek białych, czerwonych i  czar-

nych: amerykański mączniak agrestu, 
opadzina liści, rdza wejmutkowo-po-
rzeczkowa,

•  wiśni i czereśni: zasychanie liści, dziur-
kowatość liści,

•  gruszy: rdza gruszy,
•  śliwy: rdza śliwy, dziurkowatość liści,
•  maliny: zamieranie pędów, rdza maliny,
•  borówki wysokiej: mączniak prawdziwy,
•  marchwi: alternarioza, mączniak praw-

dziwy baldaszkowatych.

 ROZWIĄZANIE 

Zato to  środek o  działaniu mezoste-
micznym, polecany jest do stosowania 
zapobiegawczego, z wysoką tolerancją 

na temperaturę otoczenia. Preparat ak-
tywnie chroni na trzech poziomach:
•  kontaktowo – pozostaje na  po-

wierzchni liścia, wiążąc się z warstwą 
wosków, działając niezależnie od po-
gody,

•  od wewnątrz, częściowo wgłębnie 
– dzięki przemieszczaniu się w prze-
stworach międzykomórkowych,

•  dzięki rozprzestrzenianiu się w fazie 
gazowej, może chronić te części rośli-
ny, które nie zostały dokładnie pokryte,

•   wielokierunkowe oddziaływanie na 
źródło zakażenia sprawia, iż infekcja 
może być zatrzymana we wczesnym 
stadium rozwoju.

 KORZYŚCI 

Zato to preparat o wszechstronnym dzia-
łaniu, możliwy do  zastosowania nawet 
w  niesprzyjających warunkach pogodo-
wych, na zwilżone liście. Nie wymaga 
wysokich dawek – co sprzyja niskim na-
kładom. Nie wykazuje szkodliwości dla 
pszczół. 

ŚRODEK ZATO 50 WG 
MOŻESZ ZASTOSOWAĆ 
PODCZAS MŻAWKI I MGŁY. 
ZASTOSUJ WÓWCZAS 
MNIEJSZĄ ILOŚĆ WODY.* stosowanie w uprawach  

i zastosowaniach małoobszarowych



WYBIERAJĄC ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN, NALEŻY 
KIEROWAĆ SIĘ JEGO WSZECHSTRONNOŚCIĄ, 
TAK BY W DANYM MOMENCIE ZWALCZAŁ 
NAJWAŻNIEJSZE CHOROBY NA PLANTACJI.  
ISTOTNE JEST RÓWNIEŻ, CZY STOSOWANY  
ŚRODEK DZIAŁA ZAPOBIEGAWCZO, 
INTERWENCYJNIE CZY WYNISZCZAJĄCO.

REGULARNA LUSTRACJA I DZIAŁANIA 
ZAPOBIEGAWCZE TO PODSTAWA

Dla racjonalnej ochrony upraw jagodowych bardzo ważne jest wczesne 
wykrycie choroby. Dlatego konieczne jest systematyczne przeprowadzanie 
lustracji plantacji w czasie wegetacji roślin. Podczas lustracji przeglądać na-
leży pędy, pąki, liście i kwiaty. Termin wykonania zabiegu jest bardzo istotny, 
gdyż to on decyduje o skuteczności oprysku.

SZARA PLEŚŃ – CHOROBA UPRAW JAGODOWYCH

Wszystkie najważniejsze gatunki upraw jagodowych, zarówno maliny, porzeczki, 
truskawki, a  także borówka wysoka mogą zostać porażone przez szarą pleśń. 
Choć kwitnienie i  dojrzewanie poszczególnych gatunków i  odmian przypada 
na inny termin, to sprawca pozostaje niezmienny – grzyb Botrytis cinerea.
Szara pleśń występuje na plantacjach zagęszczonych, szczególnie w latach wil-
gotnych z dużymi opadami deszczu. Choroba atakuje pędy, liście, pąki kwiato-
we, kwiaty i  owoce. Plantacje truskawek, które na  okres zimowy przykrywane 
są agrowłókninami, na przedwiośniu są silnie porażane przez pleśń. Dlaczego? 
Panują tam doskonałe warunki do rozwoju szarej pleśni szczególnie na ogonkach 

 Jagodowe uprawy 
 wolne od szarej pleśni 
Patogeny powodują liczne straty w plonie, obniżają 
jakość owoców i źle wpływają na ich wzrost. 
Rośliny opanowane przez choroby i szkodniki 
są bardziej wrażliwe na przemarzanie w mroźne 
zimy, co bezpośrednio przekłada się na krótszy 
okres użytkowania plantacji.

liściowych oraz liściach. W przypadku 
plantacji malin, w  warunkach dużej 
wilgotności, grzyb już od  wczesnej 
wiosny atakuje młode pędy, na  któ-
rych powstają rozległe, jasnobrązowe 
plamy. Zakażone pędy słabo rosną, 
a w przypadku dużego nasilenia cho-
roby zamierają.
Problem szarej pleśni owoców zaczy-
na się w okresie kwitnienia. Ten mo-
ment jest jednocześnie podstawowym 
terminem ochrony przyszłego plonu 
przed chorobą. Porażone pąki i kwia-
ty brunatnieją i zasychają. W uprawie 
malin i truskawek w czasie kwitnienia 
wykonuje się zazwyczaj do  3 zabie-
gów środkami ochrony roślin. Nie jest 
to  jednak zasada, bo wszystko zale-
ży od  warunków pogodowych oraz 
od długości kwitnienia danej uprawy.

Ekspert 
radzi

Wielu plantatorów, którzy 
produkują owoce jako 
„deserowe” stosuje 
program ochrony oparty 
nawet o 5 zabiegów 
ochronnych w czasie 
kwitnienia. Same owoce 
mogą być porażane 
również bezpośrednio 
przed zbiorami.

Szara pleśń  
na owocach malin

Szara pleśń na owocach truskawki

„
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W czasie kwitnienia malin i truskawek, a co bardzo ważne, 
pomiędzy zbiorami owoców, można zastosować fungicyd  
Teldor® 500 SC, który jest środkiem powierzchniowym, wyka-
zującym działanie zapobiegawcze. Najważniejsze jego zalety 
to zwalczanie wczesnych stadiów rozwoju patogenu, odporność 
na zmywanie, brak negatywnego wpływu na smak owoców i ich 
przetworów oraz fakt, że nie brudzi owoców. Jego wielkim atu-
tem jest jednodniowy okres karencji.
W czasie wegetacji i pomiędzy zbiorami warto stosować 
środki biologiczne. Ich zaletą jest brak okresu karencji. Jed-
nym z przykładów tego typu produktów jest Serenade®  ASO,  
który jest środkiem grzybobójczym oraz bakteriobójczym, 

wykazującym działanie powierzchniowe. Głównym jego 
składnikiem jest bakteria Bacillus subtilis QST 713, która 
konkuruje z patogenami o przestrzeń życiową, składniki 
odżywcze oraz indukuje odporność rośliny. B. subtilis, 
w wyniku kontaktu z patogenem na powierzchni roślin, 
wytwarza substancje, które zakłócają funkcjonowanie 
błon komórkowych patogenów.
Teldor stosowany na przemian z produktem biolo-
gicznym Serenade ASO to dobre rozwiązanie i stra-
tegia w ochronie upraw malin i truskawek w okresie 
bezpośrednio przedzbiorczym oraz między zbiorami.

Szara pleśń na owocach porzeczki

Szara pleśń truskawki  
– porażone kwiaty

Szara pleśń  
na pędzie maliny

Szara pleśń

Czy wiesz, że...

Badania prowadzone w ostatnich 
latach przez Bayer potwierdzają, 
że w Polsce są rejony uprawy 
truskawek, gdzie występuje 
odporność grzyba B. cinerea 
na stosowane fungicydy. Doszło 
więc do sytuacji, gdzie znane 
od lat środki ochrony roślin 
nie działają tak skutecznie 
jak w poprzednich latach.

?

PRZECIWDZIAŁANIE ODPORNOŚCI

Grzyb B. cinerea, sprawca szarej pleśni, nale-
ży do patogenów, które klasyfikuje się do gru-
py o wysokim ryzyku wytworzenia odporności 
na poszczególne substancje aktywne. Środki 
ochrony roślin o działaniu układowym zale-
ca się stosować naprzemiennie z produktami 
o działaniu powierzchniowym, które są mniej 
podatne na prowokowanie odporności. Te-
mat narastania odporności sprawcy szarej 
pleśni na fungicydy nie jest w Polsce nowym 
zjawiskiem. Już w latach 70 ubiegłego wieku 
polscy naukowcy stwierdzili występowanie 
form odpornych grzyba B. cinerea na niektó-
re substancje z grupy fungicydów benzimida-
zolowych. Dziś problem odporności dotyczy 
również środków należących do strobiluryn, 
anilopirymidyn, fenylopiroli, hydroksyanilidów 
oraz SDHI pierwszej generacji. 

ABC OCHRONY

Tylko systematyczna lustracja plantacji po-
zwala ocenić, czy w danym momencie 
występuje zagrożenie ze strony konkretne-
go patogenu i czy wykorzystanie środków 
ochrony roślin jest aktualnie niezbędnym roz-
wiązaniem. Każdy niepotrzebnie wykonany 
zabieg to przede wszystkim strata finansowa 
dla plantatora, a w przypadku zastosowania 
preparatów nieselektywnych, duża szkoda 
dla środowiska. Warto zaufać pomocnym 
systemom wspomagania decyzji dostępnych 
dla plantatorów (np. Vademecum), wykorzy-
stując przy tym własne doświadczenie w pro-
wadzeniu plantacji.

Tomasz Gasparski 
Kierownik ds. Technicznego Zarządzania 

Uprawami, Bayer Sp. z o.o.

NAJWAŻNIEJSZA JEST ZAPLANOWANA 
STRATEGIA OCHRONY

Strategia ochrony plantacji oraz odpowiednio 
ułożony program ochrony to podstawa dzia-
łań. Najlepiej stosować preparaty należące 
do różnych grup chemicznych, tak by zacho-
wywać rotację substancji aktywnych/grup che-
micznych. Do ochrony należy stosować środki 
o działaniu powierzchniowym oraz układowym, 
dostosowując produkty do panujących warun-
ków pogodowych.
W sezonie 2017 nowością w uprawie malin 
była możliwość stosowania dwóch produktów 
–  Luna® Experience 400 SC (dawka 0,6 l/ha), 
jak i Luna® Sensation 500 SC (dawka 0,6-0,8  
l/ha). Oba środki uzyskały rejestrację do ochro-
ny przed zamieraniem pędów malin oraz szarą 
pleśnią. Zawierają one w składzie fluopyram 
– substancję aktywną z grupy SDHI trzeciej ge-
neracji. Produkt Luna Experience można stoso-
wać do fazy kwitnienia, wyłącznie raz w sezonie. 
Z kolei dla produktu Luna Sensation najkorzyst-
niejszy termin stosowania do ochrony przed szarą 
pleśnią to okres kwitnienia i czas rozwoju owo-
ców, pamiętając przy tym o maksymalnej ilości 
zabiegów, dwukrotnym (maksymalnie) stosowaniu 
w sezonie. Dodatkowo, Luna Sensation do ochro-
ny przed szarą pleśnią została zarejestrowana 
w uprawie borówki wysokiej oraz truskawki.
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Zrodzone z natury
Wsparte technologią

FUNGICYDY
Contans® WG

Fandango® 200 EC

Luna® Experience 400 SC

Serenade® ASO

Zato® 50 WG

HERBICYDY
Sencor® Liquid 600 SC

INSEKTYCYDY
Decis® Mega 50 EW

Proteus® 110 OD

METODY MECHANICZNE
Emulpar® 940 EC

Oferta produktów Bayer

WARZYWA
2018

Więcej informacji o produktach 
znajdziesz na stronie:

www.agro.bayer.com.pl
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W Rzucewie w województwie pomorskim z rozmachem działa Grupa 
Producentów Owoców i Warzyw Polfarm (GPOiW Polfarm). Jej prezes 
Paweł Gulczyński informował, że jest ona spółką produkcyjno-handlo-
wą, której członkowie funkcjonującą na  rynku warzyw od 1989 roku. 
Podstawą produkcji jest marchew oraz  m.in.: pietruszka, por, burak 
ćwikłowy, cebula, seler korzeniowy, ziemniak i zboża. Grunty rolne to kil-
kaset hektarów ziemi, zlokalizowanej głównie na terenie Nadmorskiego 
Parku Krajobrazowego – w okolicach Pucka. Firma posiada nowocze-
sny park maszynowy, własne chłodnie, przechowalnie oraz pakowalnię 
wyposażoną w  nowoczesną linię do  mycia, sortowania i  pakowania   
m.in. marchwi. 
Zakład w Rzucewie wyposażony jest w instalację schładzania wodą, 
tzw. hydrocooling. To proces, w którym korzenie przez kilka minut są 

 Ochrona 
 dla wymagających 
Spośród wielu zabiegów agrotechnicznych oddziałujących na wzrost 
i plonowanie warzyw, ochrona roślin jest jedną z najważniejszych. Dlatego 
w Grupie Producentów Owoców i Warzyw Polfarm, która skupia się na uprawie 
z przeznaczeniem do długotrwałego przechowywania, duży nacisk kładzie się 
na ten rodzaj zabiegów. Priorytetem jest także wykorzystanie tylko najwyższej 
jakości produktów i wykluczenie środków generycznych.

Firma podkreśla jednak, że wszystko zaczy-
na się… na  polu. Dlatego też technologia 
zostaje tak dopasowana, aby produkcja była 
zrównoważona, a  produkt finalny odzna-
czał się najwyższą jakością. O niektórych taj-
nikach produkcji, a zwłaszcza ochronie roślin 
w  Grupie Producentów Owoców i  Warzyw 
Polfarm, opowiada prezes Paweł Gulczyński.

schładzane wodą na całym przekroju i dzięki 
temu wydłuża się ich trwałość. Jako jedyny 
w  Polsce używa wody ozonowanej do  my-
cia warzyw. Dlaczego to takie istotne? Woda 
ozonowana pozbawiona jest  m.in. bakterii, 
drobnoustrojów czy kamienia. Taki sposób 
mycia warzyw zwiększa czystość mikro-
biologiczną – usuwane są  bakterie i  wirusy, 
a co za tym idzie – zwiększa się trwałość go-
towego produktu. Bezpieczeństwo żywności 
jest dla Grupy Producentów Owoców i Wa-
rzyw Polfarm niezwykle istotne.

Zakład Grupy Producentów Owoców i Warzyw 
Polfarm w Rzucewie (woj. pomorskie)

Paweł Gulczyński, prezes Grupy 
Producentów Owoców i Warzyw Polfarm

Co uważa Pan za fundament w produkcji warzyw?
Paweł Gulczyński (P.G.): Rolnictwo stało się branżą bardzo precyzyjną. 
Produkcja roślinna musi być wyważona i liczona na każdym etapie.
Gdy produkcję prowadzi się w  ograniczonym zmianowaniu lub często 
w  monokulturze, wpływa to  niekorzystnie na  właściwości fizyczne, che-
miczne i biologiczne gleb. Trzeba pamiętać, że marże na sprzedaży warzyw 
nieustannie spadają. Jeśli dołożymy do tego wszystkie ubytki i koszty ich 
utylizacji, to koniecznie trzeba dążyć do tego, aby warunki dla uprawianej 
rośliny były optymalne lub bliskie optymalnym.

FUNDAMENTEM PRODUKCYJNYM SĄ NIE TYLKO 
NAJLEPSZE ŚRODKI PRODUKCJI, ALE PRZEDE 
WSZYSTKIM PŁODOZMIAN, KTÓRY, NIESTETY, PRZEZ 
OSTATNIE LATA ZOSTAŁ W NASZYM KRAJU DOŚĆ 
ZANIEDBANY.  P. Gulczyński

NOWOCZESNE ZAPLECZE TECHNICZNE POZWALA 
KONFEKCJONOWAĆ OK. 20 TON MARCHWI NA GODZINĘ. 
W REZULTACIE GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW 
I WARZYW POLFARM MOŻE WYSŁAĆ KONTRAHENTOM 
CODZIENNIE 10 SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH MARCHWI.
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W  uprawie mamy wiele gatunków: zbo-
ża jare (jęczmień), marchew, cebulę, por, 
pietruszkę, burak ćwikłowy, seler korze-
niowy, ziemniaki oraz bobik. Produkcję 
prowadzimy na ok. 2000 ha, chętnie też 
wymieniamy się polami z okolicznymi pro-
ducentami. Pozwala nam to  na  większą 
elastyczność, a przede wszystkim na za-
chowanie nawet 7-letniej przerwy w upra-
wie danego gatunku na  tym samym 
stanowisku. Pragnę podkreślić, że prak-
tykujemy przerwy nie krótsze niż 5 lat.

Co przede wszystkim skłania Państwa 
do  wykorzystywania w  produkcji wa-
rzyw preparatów firmy Bayer?
P.G.: Grupa Producentów Owoców i Wa-
rzyw Polfarm prowadzi produkcję warzyw 
na dużym areale (500–600 ha) i dostarcza 
je w większości na rynek krajowy, do sie-
ci sklepów średnio i  wielkopowierzchnio-
wych. Dlaczego do  realizacji swoich ce-
lów produkcyjnych sięgamy po preparaty 
koncernu Bayer? Bayer ma  największą 
gamę nowoczesnych środków spełniają-
cych normy rolnictwa zrównoważonego. 
Między innymi także dlatego, że  firma 
ta  ma  w  ofercie preparaty biologiczne  
– jeden zawierający grzyb pasożytniczy, 
a drugi szczepy bakterii. Mowa tu o prepa-
ratach Contans® WG oraz Serenade® ASO. 
W  naszym gospodarstwie duży udział 
w  produkcji mają warzywa korzeniowe. 
Marchew w  2017 roku produkowaliśmy 
na ponad 250 ha, ponadto uprawiamy pie-
truszkę korzeniową, seler korzeniowy oraz 
buraka ćwikłowego. W  uprawach tych 
dużym zagrożeniem jest zgnilizna twardzi-
kowa. Stosując Contans, możemy ją sku-
tecznie wyeliminować. Contans używamy 
w  całej „korzeniówce”. Nie aplikujemy 
go tylko na  polach, gdzie produkowane 
są warzywa na wczesny zbiór. Nasze go-
spodarstwo ulokowane jest w rejonie Puc-
ka. Tu  znaczna część gruntów przezna-
czana jest pod uprawę rzepaku, ponadto 
w  okresie wegetacyjnym panuje wysoka 
wilgotność powietrza. W  konsekwencji 
obserwuje się dużą presję zgnilizny twar-
dzikowej. Choroba ta  doskwierała nam 
dość mocno, generowaliśmy duże straty 
plonu w przechowalni.
Produkt aplikujemy w dawce ok. 8 kg/ha,  
np.  w  uprawie marchwi przed formo-
waniem zagonów. Liczymy się z  kosz-
tami, ale… coś za  coś. Z  kolei aplikacja  
Serenade ASO, która ma  szersze spek-
trum działania ułatwia nam zapobieganie 
wystąpieniu alternariozy, mączniaka praw-
dziwego czy plamistości zgorzelowej ko-
rzeni.

W  produkcji warzyw pod przysłowiową 
chmurką, każdy sezon jest inny. Czy roz-
wiązują Państwo zaistniałe problemy sa-
modzielnie, czy może korzystają Państwo 
z doradztwa?
P.G.: Obecnie w Polsce funkcjonuje doradztwo 
rolnicze prowadzone przez przedstawicieli firm 
dystrybucyjnych oraz producentów środków 
produkcji. Według mnie, firma Bayer jest lide-
rem w  doradztwie w  segmencie warzywnic-
twa. Doradcy odwiedzają kilkakrotnie w sezo-
nie nasze gospodarstwo, organizują szkolenia, 
lustrują plantacje. Przyznam, że ma to również 
wpływ na wybór produktów tego koncernu.

Ilość cieczy roboczej wykorzystywanej do zabiegów 
ochroniarskich, dostosowywana jest do wskazań 
producenta środków ochrony roślin.

ODKĄD OD KILKU LAT  
STOSUJEMY CONTANS,  
MOGĘ POWIEDZIEĆ,  
ŻE ZGNILIZNA TWARDZIKOWA 
PRZESTAŁA BYĆ ZNACZĄCYM 
KŁOPOTEM.  P. Gulczyński

Marchew w zakładzie Grupy Producentów  
Owoców i Warzyw Polfarm – od pola  

do kontrahenta. Do jej produkcji wykorzystuje się  
zarówno preparaty biologiczne, jak 

i konwencjonalne z oferty firmy Bayer.

Na jakie czynniki w ochronie roślin, poza odpowiednim do-
borem preparatu do zabiegu, zwracają Państwo uwagę?
P.G.: Moim zdaniem nie należy szukać oszczędności w tzw. che-
mii. Nasze skupienie, jako producentów powinno się koncen-
trować na jakości wody wykorzystywanej do zabiegów ochrony 
roślin. Na ogół wody w Polsce mają za dużo żelaza i wapnia. 
Zaobserwowaliśmy, że  najbardziej optymalnym pH wody uży-
wanej do zabiegów ze środkami ochrony roślin jest pH 4,5–6, 
czyli woda lekko kwaśna. Ponieważ mogą zdarzyć się wyjątki, 
to zawsze stosując dany preparat weryfikujemy etykietę stoso-
wania środka, czy nie ma szczególnych zaleceń w tym zakresie. 
W naszym gospodarstwie w celu ograniczenia niekorzystnego 
wpływu jakości wody na efektywność działania środków ochrony 
roślin, stosujemy różne adiuwanty lub kondycjonery wody.

Przed rozmową z Panem pozwoliłem sobie obej-
rzeć jedną z  plantacji marchwi. Imponuje wiel-
kość rozłogu, utrzymanie plantacji bez zachwasz-
czenia, zdrowotność roślin oraz jakość korzeni.
P.G.: Dziękuję. Marchwiowe pole, które w 2017 roku 
mamy niedaleko Zakładu, obejmuje 100  ha. Upra-
wa prowadzona jest na redlinach. W przyjętej przez 
nas technologii zwalczania chwastów stosujemy za-
biegi herbicydowe po siewie nasion oraz korekcyjne 
po  wschodach roślin. Na  tym etapie eliminowania 
konkurentów marchwi cenimy sobie nową formu-
lację metrybuzyny dostępną w  formie preparatu  

Sencor® Liquid 600 SC. Jest wygodna i  łatwa w  użyciu, 
także podczas sporządzania cieczy użytkowej. Natomiast 
niższa zawartość substancji czynnej (metrybuzyny) w litrze 
herbicydu powoduje, że mniejsza jej ilość jest wprowadza-
na do środowiska, co jest nie bez znaczenia w integrowanej 
ochronie roślin.
Przeciwko chorobom wykonujemy  m.in. zabiegi  
Luna® Experience  400 SC – na  alternariozę i  mączniaka 
prawdziwego. Ponadto wykorzystujemy także fungicyd 
Zato® 50 WG.
W produkcji marchwi osiągamy plon brutto ok. 100 skrzy-
niopalet (100  t/ha). Plon handlowy (od  pierwszego lipca 
do połowy czerwca) wynosi ok. 60 t/ha.

Dobre praktyki Grupy Producentów 
Owoców i Warzyw Polfarm: 

Nie stosujemy łącznie np. fungicydów z nawozami 
specjalistycznymi zawierającymi bor – składnik 
pokarmowy, który odgrywa dużą rolę w produkcji 
marchwi i jego niedobór notuje się w znacznej 
części polskich gleb. Bor aplikujemy oddzielnie. 
Nie niszczymy w ten sposób właściwości 
preparatu – mówi Paweł Gulczyński.

i
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A jak w nadmorskim klimacie radzą so-
bie Państwo z presją szkodników?
P.G.: Niestety nie omijają nas. Ich liczba 
na  pewno jest mniejsza niż u  kolegów 
np. na Kujawach czy Mazowszu, ale mu-
simy prowadzić ochronę przeciwko po-
wszechnie występującym, i  o  znaczeniu 
gospodarczym, szkodnikom. Po  prze-
kroczeniu progu szkodliwości insektów 
sięgamy  m.in.: po  Decis® Mega 50 EW, 
Proteus® 110 OD czy Emulpar® 940 EC.

Poza sztandarową marchwią, duży 
udział w produkcji w Państwa gospo-
darstwie mają warzywa cebulowe: 
cebula i  por. Na  wielu szkoleniach 
przekazuje się informacje o  możliwo-
ściach ochrony tych warzyw prepara-
tem Luna Experience. Stosują go Pań-
stwo?
P.G.: Tak. Produkcja pora, i  o  dziwo, 
cebuli, udaje się także w  naszym re-
jonie. Cebulę produkujemy na  po-
wierzchni do 50 ha. Dotychczas produkt 
Luna  Experience w  segmencie warzyw-
nym stosowaliśmy w marchwi przeciwko 

alternariozie i mączniakowi prawdziwemu 
oraz w porze na alternariozę i rdzę pora. 
Aktualnie, po zmianie rejestracji, fungicyd 
ten wykorzystujemy także do zwalczania 
chorób na  plantacjach cebuli (zgnilizna 
szyjki, alternarioza, rdza, biała plamistość 
liści, Stemphylium). Ponadto w  produk-
cji pietruszki korzeniowej uwzględniamy 
Luna Experience na  alternariozę, mącz-
niaka prawdziwego, zgniliznę twardziko-
wą oraz czarną zgniliznę korzeni.

Mówiliśmy o preparatach, o mieszaniu 
środków ochrony roślin i  nawozów. 
Pozostała nam jeszcze technika apli-
kacji cieczy roboczej. Jak Państwo 
do tego zagadnienia podchodzą?
P.G.: Zwracamy dużą uwagę na technikę 
aplikacji środków ochrony roślin. Do  za-
biegów wykorzystujemy 3 opryskiwacze 
ciągane, dwa firmy Lemken i jeden Caffi-
ni. Wyposażone są one w różnej wielko-
ści rozpylacze eżektorowe (wymieniamy 
je co roku). Znając wydatek pojedyncze-
go rozpylacza i  kierując się zaleceniami 
zawartymi w etykiecie środka ochrony ro-
ślin, wybieramy najbardziej odpowiednią 
wielkość kropel. --

Dziękujemy za rozmowę.

Paweł Gulczyński radzi:

Zaobserwowaliśmy, że Proteus 
to nowoczesny dwuskładnikowy 
insektycyd o szerokim spektrum 
działania. Forma zawiesiny olejowej 
dobrze rozpuszcza się w wodzie. 
Jego układowe działanie w roślinie 
ułatwia wyeliminowanie np. uciążliwej 
bawełnicy topolowo-marchwiowej 
oraz połyśnicy marchwianki.

„

Plantacja cebuli chroniona m.in. fungicydami Fandango® 200 EC 
oraz Luna Experience. Wykorzystanie tych preparatów 
pozwoliło skutecznie zapobiec występowaniu groźnej 
w ostatnich latach chorobie o nazwie Stemphylium.

Preparat Luna Experience poza plantacjami  
marchwi jest także stosowany w ochronie 

pora, cebuli i pietruszki.
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•  marchew – alternarioza, mączniak 
prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna 
twardzikowa, czarna plamistość korzeni 
(grzyb Rhexocercosporidium carotae),

•  por – alternarioza, rdza pora,
•  pietruszka korzeniowa, pasternak – al-

ternarioza, mączniak prawdziwy, zgni-
lizna twardzikowa, czarna plamistość 
korzeni (grzyb Rhexocercosporidium 
carotae),

•  cebula, czosnek – zgnilizna szyjki, al-
ternarioza, rdza, biała plamistość liści, 
Stemphylium,

•  kapusta głowiasta biała i  czerwona, 
kapusta brukselska, kapusta pekińska, 
kapusta włoska; brokuł, kalafior – czerń 
krzyżowych, szara pleśń, czarna pla-
mistość, sucha zgnilizna kapustnych, 
zgnilizna twardzikowa, mączniak praw-
dziwy, bielik krzyżowych.

 ROZWIĄZANIE 

Luna Experience działa zapobiegawczo 
i  interwencyjnie, ma  szersze spektrum 
zwalczanych chorób warzyw. Dodatkową 
zaletą jest krótki okres karencji oraz dzia-
łanie kontaktowe i systemiczne. Poprawa 
zdrowotności roślin skutkuje wyższym plo-
nem o wysokich walorach smakowych.

 KORZYŚCI 

Zapewnia lepszą jakość po  przechowy-
waniu – najszersze spektrum zwalcza-
nych chorób przechowalniczych. Pre-
parat jest akceptowany na  najbardziej 
wymagających rynkach świata. Brak 
wpływu na walory smakowe ułatwia osią-
ganie wysokiego zysku przy sprzedaży 
plonu.

 Warzywa bez 
 chorób grzybowych 
Klient chce otrzymać warzywo wysokiej jakości – pod 
względem smaku i wyglądu. Plantator chce swój produkt 
sprzedać w dobrej cenie. Jak pogodzić te potrzeby? 
Skutecznie walczyć z chorobami, które wywołują 
różnorodne grzyby. Prezentujemy środek o działaniu 
kontaktowym i układowym – Luna® Experience 400 SC  
– sprzymierzeńca producentów warzyw i klientów.

RODZAJ PREPARATU
środek w formie stężonej 
zawiesiny do rozcieńczania 
wodą, do stosowania 
zapobiegawczego lub 
interwencyjnego w ochronie 
przed chorobami grzybowymi 
następujących warzyw: 
marchwi, pora, pietruszki 
korzeniowej*, pasternaka*, 
cebuli*, czosnku*, kapust 
głowiastych: białej* 
i czerwonej*, kapust: 
brukselskiej*, pekińskiej* 
i włoskiej*; brokuła*  
i kalafiora*

 

SUBSTANCJA AKTYWNA
fluopyram  200 g/l

tebukonazol  200 g/l

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
działa kontaktowo  
i układowo

 

DAWKA
cebula, czosnek – 0,5 l/ha

marchew, pietruszka 
korzeniowa, pasternak 
– 0,75 l/ha

por, kapusty głowiaste: 
biała i czerwona, kapusty: 
brukselska, włoska 
i pekińska; brokuł, 
kalafior – 0,9 l/ha

 

KARENCJA
cebula, czosnek – 7 dni

marchew, pietruszka 
korzeniowa, pasternak, 
kapusty głowiaste: biała 
i czerwona, kapusty: 
brukselska, włoska 
i pekińska; brokuł, 
kalafior – 14 dni

por – 21 dni

FUNGICYD

* stosowanie w uprawach  
i zastosowaniach małoobszarowych 



Aby sprostać ciągle rosnącym wyma-
ganiom rynku, Polscy producenci cebuli 
udoskonalają technologię, agrotechnikę, 
a także ochronę. Ostatnie lata w produk-
cji cebuli nie należały do najłatwiejszych. 
Duże wahania, czy wręcz anomalia po-
godowe, sprawiały, że  uprawa cebuli, 
a  w  szczególności jej ochrona, stały się 
dużym wyzwaniem dla rolnika.

 Skuteczna ochrona cebuli 
 – obfity sezon bez nerwów 
Cebula obok warzyw kapustnych i korzeniowych to jedno z najchętniej 
uprawianych warzyw w Polsce. Jej uprawy zajmują ok. 20–25 tys. ha w całym 
kraju. Obecna produkcja cebuli plasuje naszych rolników w pierwszej 
europejskiej trójce obok Hiszpanii i Holandii.

STARY PROBLEM, 
NOWE PODEJŚCIE

W  dotychczasowej produkcji i  ochro-
nie cebuli koncentrowano się głównie 
na dwóch elementach: zwalczaniu chwa-
stów oraz ochronie przeciwko mącznia-
kowi rzekomemu. Jednak ostatnie 3-4 
lata trochę ten system zaburzyły (pomija-
jąc walkę z chwastami). Znaczne i nagłe 
zmiany pogodowe, szczególnie pamiętny 
2015  r. z  temperaturami powyżej 35°C, 
trwającymi kilka miesięcy, pokazały zupeł-
nie nowe problemy i  choroby, z  którymi 
do  tej pory producenci nie mieli do czy-
nienia. Stosowane wówczas preparaty 
przeciwko „nowej” chorobie nie dawały 
oczekiwanych efektów. Wspomnianym 
„nowym” jest obecnie już wszystkim znany 
sprawca: grzyb Stemphylium vesicarium. 

Stemphylium sprzyja wysoka wilgotność oraz suche 
i gorące powietrze. Optymalna temperatura, w której naj-
lepiej się rozwija, waha się od 20 do 25°C, przy względ-
nej wilgotności powietrza 80-90%. Rozwojowi choroby 
sprzyja zmienna pogoda, tzn. na  przemian występują 
okresy wysokich temperatur przerywane opadami lub 
nawadnianiem. W takich warunkach objawy chorobowe 
są najszybciej widoczne na szczypiorze. 

Charakterystycznym objawem są ciemnobrązowe, czar-
ne plamy, które rozciągają się wrzecionowato, tworząc 
tzw. pawie oczko. Infekcje zazwyczaj zaczynają się 

MĄCZNIAK RZEKOMY, ALTERNARIA I STEMPHYLIUM – TA TRÓJKA, NIESTETY, 
NA DOBRE ZADOMOWIŁA SIĘ NA PLANTACJACH CEBULI. KAŻDA Z TYCH 
CHORÓB PREFERUJE INNE WARUNKI POGODOWE I CZAS INFEKCJI. DLATEGO 
TYLKO POZNANIE ICH SPECYFIKI I DOBRANIE ODPOWIEDNICH PREPARATÓW 
GWARANTUJE SUKCES W OCHRONIE.

Czy wiesz, że...

Mączniak rzekomy cebuli, 
podobnie jak mączniak 
rzekomy ogórka czy 
zaraza ziemniaczana 
preferuje kilkugodzinne 
okresy zwilżenia liści 
(nawadnianie, mgły lub 
rosę) oraz temperatury 
od 15 do 20°C, choć bardzo 
dobrze rozwija się również 
w niższych temperaturach 
nawet od 10 do 12°C.

?
Porażona wewnętrzna 
część szczypioru, 
charakterystyczne 
pawie oczko.

Porażony szczypior cebuli 
przez Stemphylium
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od  dolnego, najstarszego liścia. Często 
w  miejscach porażeń pojawia się rów-
nież Alternaria. Zarówno Stemphylium, 
jak i Alternaria mają zbliżone wymagania, 
co do warunków, tak więc często wystę-
pują razem.

SUSZA I STRES

Powyższe objawy często kojarzone 
są  z  porażeniem Stemphylium. Choć 
nie jest to  do  końca prawda. Często 
są  to  tzw. objawy fizjologiczne związane 
z suszą i ograniczeniem pobierania skład-
ników – głównie potasu i wapnia, a także 
typowe uszkodzenia spowodowane dłu-
go trwającymi suszami i upałami. Objawy 
takie zazwyczaj obejmują powierzchnię 
całego liścia.
Niewątpliwie tym, co przyczynia się do in-
fekcji przez Stemphylium są sytuacje stre-
sowe dla rośliny np. nagłe skoki tempera-
tury, wilgotności, uszkodzenia wiatrowe, 
grad, szkodniki i późne (tzn. w  fazie 5-6 
liścia) stosowanie herbicydów kontakto-
wych, opartych  m.in.: o  oksyfluorofen, 
chlopyralid, pirydat. To  wszystko może 
powodować uszkodzenia tkanek, przez 
które dochodzi do infekcji.

JAK RADZIĆ SOBIE 
ZE STEMPHYLIUM?

Podstawową rzeczą jest zapewnienie 
roślinom optymalnych warunków do roz-
woju. Cebula z racji płytkiego systemu ko-
rzeniowego jest bardzo wrażliwa na dłuż-
sze okresy upału i suszy. Dlatego też duże 
znaczenie ma zapewnienie odpowiedniej 
ilości wody oraz odżywienia roślin. Jed-
nak nie zawsze warunki bywają idealne. 
Pokazał to  sezon 2017, kiedy to  do-
chodziło do  pierwszych infekcji Stem-
phylium już w  fazie 3-4 liści. Należało 
wtedy wesprzeć się innymi narzędziami. 
Jednym z nowych narzędzi jest preparat, 
który w kwietniu 2017 r. uzyskał rozsze-
rzenie rejestracji do stosowania w ochro-
nie wielu gatunków warzyw m.in. w cebuli 
– Luna® Experience 400 SC. To dwuskład-
nikowy fungicyd, zawierający w  swo-
im składzie substancje z  grupy anilidów 
i triazoli. Dzięki ich połączeniu, w uprawie 
cebuli ograniczamy, oprócz Stemphylium, 
również choroby powodowane przez 
grzyby z  rodzaju Botrytis (zgnilizna szyj-

Początek czerwca 2017. 
Pierwsze porażenia 
przez Stemphylium.

TYPOWYM OBJAWEM STEMPHYLIUM 
JEST „WILGOTNE” ZASYCHANIE LIŚCIA 

OD WEWNĘTRZNEJ STRONY, POSTĘPUJĄCE 
OD GÓRY KU DOŁOWI, PRZECHODZĄC 

Z ZIELONEGO KOLORU DO SŁOMKOWEGO 
LUB NAWET BIAŁEGO. W KONSEKWENCJI 

DOCHODZI DO ZAMARCIA
CAŁEGO LIŚCIA.

SEZON 2017 POKAZAŁ, ŻE LUNA EXPERIENCE 
DOSKONALE SPRAWDZIŁA SIĘ W OCHRONIE PRZED 
STEMPHYLIUM I ZNAJDUJE UZNANE MIEJSCE 
W PROGRAMIE OCHRONY CEBULI.

ki, biała plamistość liści), a także alterna-
riozę. Preparat ten stosujemy w  dawce  
0,5 l/ha, maksymalnie do 2 x w sezonie.
Pamiętajmy jednak, że  Luna Experience 
to preparat doskonały do walki ze Stem-
phylium, ogranicza także choroby po-
wodujące tzw. plamistości liścia. Nie jest 
to  preparat przeciwko mączniakowi rze-
komemu. Doskonałym rozwiązaniem 
do ochrony przed mączniakiem rzeko-
mym jest Fandango® 200 EC. Jego do-
datkowym atutem jest to, że ogranicza 
on również występowanie Stemphy-
lium (zapis etykietowy). W Niemczech 
i  Holandii przeciwko tej chorobie po-
lecana jest mieszanina Fandango 
z mankozebem.
Mając do  dyspozycji te dwa fungicydy, 
można w  dużo łatwiejszy sposób zapa-
nować nad coraz bardziej powszechnym 
problemem na  plantacjach cebuli, jakim 
jest Stemphylium.

Radosław Suchorzewski,  
Bayer Sp. z o.o.

Na górze – objawy fizjologiczne, zasychanie całego liścia.
Na dole – Stemphylium – „mokre” zasychanie liścia od wewnętrznej strony.
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Co oznacza skrót EMEA 3 i dlaczego pojawił się w strukturach firmy Bayer?
Mirosław Korzeniowski: EMEA to skrót od Europe Middle East and Africa, czy-
li związany jest z dość dużym obszarem, obejmującym Europę, Bliski Wschód 
i Afrykę. Z kolei cyfry w nazwie regionu dotyczą: 1 – Europy Zachodniej i Północ-
nej, 2 – krajów Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i Afryki, a 3 – krajów 
Europy Centralnej i  Wschodniej (kraje byłego Związku Radzieckiego). Główna 
siedziba tego ostatniego regionu zlokalizowana jest właśnie w  Polsce, co  jest 
pewną nobilitacją dla naszego kraju, aczkolwiek nieprzypadkową. Należy pod-
kreślić, że przy wyborze Polski jako kraju nadzorującego tę strefę, uwzględniono 
nasz dorobek i zasługi w rozwoju upraw rolniczych i ogrodniczych – zwłaszcza 
sadowniczych i jagodowych.

 Uczymy się nawzajem, 
 czyli dlaczego powstały 
 nowe regiony 
 Crop Science w Bayer 
Dr Mirosław Korzeniowski od stycznia 2017 roku jest 
koordynatorem działań marketingowych w regionie 
EMEA 3. Co oznacza ten skrót? Jak rozwija się 
produkcja ogrodnicza w Polsce i nie tylko?  
Czego warto się uczyć od najlepszych? Z tymi 
pytaniami zwróciliśmy się właśnie do Niego.

Dodam jeszcze, że  te struktury w  firmie 
Bayer są czymś zupełnie nowym. Zostały 
stworzone po  to, by  lepiej rozpoznawać 
potrzeby i  oczekiwania klientów, wymie-
niać się doświadczeniami i  nawiązywać 
dobrą współpracę między krajami.

Na czym dokładnie skupiają się Pana 
działania?
M.K.: Moja rola polega na koordynowa-
niu działań związanych z  marketingiem 
produktów ogrodniczych oraz przezna-
czonych do uprawy zimniaków i winoro-
śli we wspomnianym wcześniej regionie. 
Chodzi przede wszystkim o  ujednolice-
nie pewnych działań marketingowych 
i przenoszenie dobrych praktyk z krajów, 
w których się one sprawdziły, na inne re-
giony czy obszary. Dobrym tego przykła-
dem jest to, co robimy choćby w Polsce 
– takie projekty jak Malinowe Factory czy 
organizowane na naprawdę wysokim po-

ziomie branżowe konferencje poświęco-
ne uprawom jagodowym albo produkcji 
sadowniczej. Staramy się działać również 
w  innych krajach, np. na Ukrainie, gdzie 
w  czerwcu odbyła się duża konferencja 
poświęcona uprawom sadowniczym i ja-
godowym.

Jak nasz kraj prezentuje się zatem 
na  tle całej strefy, w  której działania 
Pan koordynuje?
M.K.: W  uprawach rolniczych wysoki 
poziom inwestycji i  rozwoju notowany 
jest w  takich krajach, jak: Ukraina, Ro-
sja czy Kazachstan, gdzie powszechne 
są  przykłady gospodarstw z  powierzch-
nią upraw wynoszącą kilkaset lub nawet 
kilka tysięcy hektarów. Jeśli jednak chodzi 
o poziom wiedzy, doświadczenia i tradycji 
w  uprawach ogrodniczych, to  jesteśmy 
absolutnym liderem we  wspomnianej 
strefie.
Podczas moich wizyt w poszczególnych 
krajach, często spotykałem się z osoba-
mi, które niejednokrotnie były w  Polsce 
na  naszych konferencjach czy spotka-
niach, żeby się uczyć i pozyskiwać facho-
wą wiedzę. Możemy być z  tego dumni, 
bo  to  duże osiągnięcie, którego często 
nie zauważamy.

A  czego moglibyśmy się jako Polska 
uczyć od innych?
M.K.: Dobrym przykładem może być 
Serbia, jeden z  europejskich liderów 
w produkcji malin. Co odróżnia ten kraj 
od Polski? Otóż, dużo lepsza organiza-
cja rynku związanego ze skupem i prze-

twórstwem malin. Tam po prostu widać 
współpracę sektora produkcyjnego 
z przetwórczym, a później brak wzajem-
nej konkurencji w  sprzedaży czy eks-
porcie finalnych produktów. To sprawia, 
że tamtejsze firmy są dobrze postrzega-
ne przed duże światowe koncerny, po-
szukujące zamrożonych czy w inny spo-
sób przetworzonych malin. W  Polsce 
jest pod tym względem zupełnie inaczej. 
Często na skutek polsko-polskiej konku-
rencji dochodzi do spadku cen czy na-
wet problemów ze zbytem – wtedy tracą 
wszyscy.

Czy polscy ogrodnicy mają powody 
do obaw, patrząc na to, jak rozwija się 
produkcja warzyw i owoców w innych 
krajach europejskich?
M.K.: Warto mieć świadomość rosną-
cego potencjału produkcji sadowni-
czej, w tym jagodowej, w takich krajach 
jak np.  Ukraina. Na  razie prowadzimy 
i  to  się nie zmieni przez kilka najbliż-
szych lat. Tamtejsze uwarunkowania 
są  jednak pod wieloma względami 
korzystniejsze dla produkcji sadowni-
czej. Mam tu  na  myśli przede wszyst-
kim niższe koszty pracy i  tanią energię, 
co zwłaszcza w produkcji owoców jest 
dla przetwórstwa ważnym czynnikiem 
kosztów. W przyszłości może to powo-
dować przenoszenie się niektórych firm 
przetwórczych na  tamten rynek, gdzie 
można będzie pozyskać tańsze surowce 
i przetworzyć je przy niższych kosztach 
niż w Polsce. Szansą dla nas jest ukie-
runkowanie produkcji na potrzeby rynku 
owoców deserowych. To się zresztą już 
dzieje w przypadku np. truskawek, jabłek 
czy malin. Jest to zarazem uzasadnione 
z punktu widzenia samego rynku, na któ-

rym popyt na owoce deserowe w Polsce 
oraz innych krajach europejskich stale ro-
śnie. To duża szansa dla polskich produ-
centów, zwłaszcza owoców jagodowych, 
i trzeba z niej skorzystać.

Które z polskich rozwiązań czy też do-
brych praktyk związanych z  ochroną 
roślin warto przenieść do  innych kra-
jów?
M.K.: Za duży sukces należy uznać wpro-
wadzenie wielu innowacyjnych środków 
ochrony do  zastosowań sadowniczych 
i warzywniczych w Polsce. Jest to zasługa 
nie tylko pracy całego ogrodniczego ze-
społu firmy Bayer, ale także działań zwią-
zanych z dobrą współpracą z polskimi na-
ukowcami, doradcami czy też mediami. 
Jest to właśnie jeden z celów i kierunków 
mojej pracy, by te dobre rozwiązania, któ-
re udało się w Polsce wypracować w cią-
gu kilku ostatnich lat, przenosić na teren 
innych krajów. Są to chociażby niezwykle 
bogate programy ochrony dla upraw ja-
godowych, ale też i propagowana wiedza 
dotycząca ich poprawnego stosowania.

Jakie są  ogólne tendencje na  rynku 
środków ochrony roślin i jak na nie za-
patruje się firma Bayer?
M.K.: Polska jest krajem z  dużym roz-
drobnieniem produkcji, a  tym samym 
ze zróżnicowanym podejściem do ochro-
ny upraw. Z  jednej strony widoczny jest 
kierunek dążenia do zmniejszania użycia 
środków ochrony, z  drugiej – oczeku-
je się pięknie wyglądających owoców. 
Dlatego też, jako Bayer, inwestujemy 
i  wprowadzamy na  rynek produkty na-
turalnego pochodzenia, czego przykła-
dem jest Serenade® ASO czy środek  
Emulpar® 940 EC. --

POLSKA NIE JEST NAJWIĘKSZYM KRAJEM W REGIONIE, 
ALE NAJSZYBCIEJ SIĘ ROZWIJA. W PRODUKCJI 
OGRODNICZEJ JESTEŚMY, JEŚLI NIE ŚWIATOWYM, 
TO EUROPEJSKIM LIDEREM PRODUKCJI.

MAMY DUŻY DOROBEK I CIĄGLE SIĘ ROZWIJAMY. 
CAŁA EUROPA WSCHODNIA I ZACHODNIA 
PATRZY NA NAS. TO POLSKA PRODUKCJA 
JABŁEK, PORZECZEK CZY MALIN ODDZIAŁUJE 
NA ŚWIATOWE RYNKI I CENY.



Czekamy na Twoje pytania:

 Zboża  600 459 753 601 374 872

 Zaprawy  600 459 750 604 158 569 

 Rzepak  601 597 265 600 202 750 

 Odmiany rzepaku  660 424 790 601 597 253

 Kukurydza  601 597 265 604 158 569

 Ziemniaki  668 131 003 600 202 750

 Buraki cukrowe  600 459 750 604 158 569

 Bobowate  601 597 265 604 158 569

 Bezpieczeństwo  
 Stosowania Produktów  660 424 788  
 (Stewardship)

 Warzywa   668 131 003 666 068 805

 Sady, Jagodowe   734 181 712     883 373 926

Kontakt:
Magdalena Turos 
e-mail: magdalena.turos@bayer.com

Bayer Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa
tel.: 22 572 36 12

Więcej informacji: www.grunttobezpieczenstwo.pl

Ośrodki toksykologiczne, pomoc medyczna:

Gdańsk – 58 682 04 04 • Kraków – 12 411 99 99 • Lublin – 81 740 89 83 • Łódź – 42 657 99 00 
Poznań – 61 847 69 46 • Rzeszów – 17 866 44 09 • Sosnowiec – 32 266 11 45 • Tarnów – 14 631 54 09 

Warszawa – 22 619 66 54 • Wrocław – 71 343 30 08

Szafki, półki i podłoga w maga-
zynie powinny być wykonane 
z materiałów nienasiąkliwych, 
umożliwiających szybkie 
usunięcie rozlanej cieczy.

W przechowywaniu i trans-
porcie preparatów miej zawsze 
dostępny materiał absorbcyjny 
(trociny, wermikulit, perlit itp.) 
do zebrania ewentualnych 
wycieków. 

Napełnianie i mycie opryski-
wacza wykonuj w wyznaczonym 
miejscu, na podłożu izolowanym 
od gleby.

Opakowania po środkach 
ochrony roślin przepłucz 
3-krotnie, popłuczyny wlej 
do opryskiwacza, opakowanie 
przedziuraw i oddaj do punktu 
zakupu lub fi rmy Remondis.

By chronić czystość wód, 
wyeliminuj skażenia punktowe, 
z których pochodzi ponad 
2/3 zanieczyszczeń środkami 
ochrony roślin.

Rozładunek chemikaliów 
wykonuj tam, gdzie rozlany 
preparat możesz łatwo 
zebrać i gdzie nie wsiąknie 
w podłoże. Środki ochrony 
roślin przechowuj w zamykanym 
magazynie.

Wyłączaj opryskiwacz na uwro-
ciach, w pobliżu studzienek, 
kanałów i zbiorników wodnych, 
zachowując odpowiednie strefy 
buforowe. Nie opryskuj przy 
wietrze większym niż 4 m/s, 
by uniknąć znoszenia.

Popłuczyny z mycia opryski-
wacza wypryskaj na pole lub 
skorzystaj z instalacji typu 
Phytobac do likwidacji skażonej 
wody. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj 
zalecanych środków bezpieczeństwa.

Bayer Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

tel. 22 572 36 12 



Teraz z Luną możesz więcej. 
Sprawdź nowe rejestracje!

Luna...  
i życie nabiera smaku!

Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12

Luna® Sensation 500 SC – ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.  

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

www.agro.bayer.com.pl

Luna – nowe możliwości:
•  szeroki zakres rejestracji - uprawy jagodowe i warzywne 
•  polecana w zwalczaniu najgroźniejszych chorób upraw jagodowych 
•  nowe możliwości w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej 
   i szarej pleśni w warzywach 
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