


XXI wiek stawia na  wymianę doświadczeń. 
„Hektar” to  najlepszy dowód na  to, jak 

wiele łączy koncern Bayer i  rolników. Każdy arty-
kuł stanowi przełożenie naukowych doświadczeń 
na rzeczywiste problemy i wyzwania plantatorów. 
To  fachowe wsparcie przy uprawie zbóż, bura-
ków cukrowych, kukurydzy, rzepaku i ziemniaków. 
Na  polach pokazowych testujemy różne rozwią-
zania, uwzględniając odmienne warunki pogodo-
we, zagrożenia ze strony szkodników oraz chorób 
i chwastów, a rolnik przekłada je na realia swojego 
gospodarstwa. Nasza wiedza z zakresu stosowa-
nia preparatów staje się dla użytkownika bazą dla 
planowania procesu ochrony własnej uprawy.

Stworzyliśmy na  YouTube specjalny kanał 
Crop  Science Polska, gdzie przekazujemy 

Nauka w służbie codzienności
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wskazówki dotyczące agrotechniki i  oma-
wiamy najskuteczniejsze sposoby zwalcza-
nia chwastów i szkodników. Dbamy o aktu-
alność, śledząc dynamikę zmian w  Polsce 
i na świecie.

Oddajemy w  ręce rolnika środki ochrony 
roślin o  starannie dobranym składzie, jed-
nocześnie przekazując użytkownikowi peł-
ną wiedzę o  terminach ich zastosowania. 
Piszemy również o  konsekwencjach wy-
nikających z  niewłaściwego użytkowania 
produktu. Choroby i  chwasty zagrażające 
kukurydzy, rzepakowi, burakom cukrowym, 
ziemniakom czy zbożom każdorazowo zo-
stają starannie przedstawione. Zależy nam, 
by rolnik umiał rozpoznać je już we wstępnej 
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fazie występowania, tak by skutecz-
nie powstrzymać ich dalszy rozwój. 
Przedstawiamy tendencje w  zakre-
sie rozprzestrzeniania się chwastów 
w Polsce i na świecie, a także wska-
zujemy, jakie działania są skuteczne, 
a jakie nie, w ich zwalczaniu.

Bayer aktywnie wspiera ogólnoświa-
towe działania związane z  ochroną 
bioróżnorodności. Edukujemy plan-
tatorów, jak idea zrównoważonego 
rolnictwa przełoży się na dobro poje-
dynczego gospodarstwa. Sprawdza-
my, czy warto skorzystać z  propa-
gowanej w  ostatnich latach uprawy 
bezpłużnej.

„Hektar” to zbiór gotowych schema-
tów działania w  konkretnych sytu-
acjach zagrażających uprawie. Za-
raza ziemniaka? Chwasty w  zbożu, 
burakach czy ziemniakach? Zagro-
żenie dla wschodów kukurydzy? Nie-
korzystne warunki pogodowe w  ter-
minie siewu rzepaku? Oto ważne 
tematy rozmów między fachowcami.

Iwona Krych-Stec
Dyrektor Marketingu Bayer Crop Science

Ze środków ochrony roślin należy korzystać 
z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każ-
dym użyciem przeczytaj informacje zamiesz-
czone w  etykiecie i  informacje dotyczące 
produktu. Zwróć uwagę na  zwroty wskazu-
jące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj 
zalecanych środków bezpieczeństwa.
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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 
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JAK WYGLĄDA PROCES PRZYGOTOWANIA PLANTACJI 
POD DOŚWIADCZENIA POKAZOWE?

Wojciech Karaś (Pordenowo): Przygotowanie plantacji pokazowej to złożony proces. 
Obejmuje on wiele elementów, o których należy pamiętać przed rozplanowaniem doświad-
czeń. Na przykład – już w momencie siewu musimy przewidzieć, w jaki sposób oprowa-
dzimy zwiedzających! Po co? By prezentacja przebiegała bez zakłóceń i tracenia cza-
su na szukanie doświadczeń, które chcemy pokazać. W tym roku miałem do dyspozycji 
ok. 4000 poletek pokazowych, każde z nich o wymiarach 2,5 m x 10 m.
Agnieszka Kotwica (Strzeszkowice): Trzeba zwrócić też uwagę na odpowiedni dobór 
stanowisk np. pod kątem chwastów. Mam tu na myśli konkretne gatunki chwastów, które 
na danym polu występują.

 Z warsztatu doświadczalnika, 
 czyli kilka słów o plantacjach 
 pokazowych 

Czym różnią się żniwa na poletkach doświadczalnych od typowych żniw? 
Jak sprawnie zaprezentować gościom aż 4000 poletek pokazowych?  
Kto najczęściej odwiedza plantacje pokazowe i czego tam szuka?  
Na te i inne pytania odpowiadają fachowcy:  
Wojciech Karaś z Pordenowa i Agnieszka Kotwica ze Strzeszkowic. 

5Hektar / wiosna 2018

S
er

w
is



CO BIERZECIE POD UWAGĘ, PODEJMUJĄC DECYZJĘ 
O ZASTOSOWANIU OCHRONY W DANYM MOMENCIE?

A.K.: Najczęściej fazy rozwoju rośliny uprawnej lub chwastów. Czasem 
robimy to w tym samym czasie co okoliczni rolnicy, aby warunki były jak 
najbardziej zbliżone do lokalnych. Innym razem zabiegi są celowo przy-
spieszone lub opóźnione, aby zasymulować okoliczności, które wykażą 
„co by było, gdyby…”. W przypadku fungicydów, zależy to od wystąpie-
nia danej choroby – w przypadku interwencyjnych zabiegów lub przed jej 
wystąpieniem, w przypadku zabiegów zapobiegawczych.
W.K.: Podejmując decyzję o wykonaniu zabiegu, zawsze kierujemy się 
progiem szkodliwości. Rozumiemy przez to stopień, w jakim roślina zo-
stała porażona przez patogen. Zabiegi są także uzasadnione wynikiem 
ekonomicznym, który też jest bardzo ważnym czynnikiem w procesie 
produkcji.

Warto wiedzieć

W sezonie 2017/2018 klienci będą mieli możliwość 
odwiedzenia najnowszej placówki doświadczalnej 
– Centrum Monitorowania Odporności w Paluzach, 
gdzie od kilku lat przeprowadzane są doświadczenia 
związane z badaniem odporności najpopularniejszych 
i zarazem najtrudniejszych do zwalczenia chwastów 
w zbożach – miotły zbożowej i wyczyńca polnego.

i
JAK MAJĄ SIĘ PRZYGOTOWANIE 
I PROWADZENIE PLANTACJI 
POKAZOWEJ DO PRAKTYK 
STOSOWANYCH PRZEZ OKOLICZNYCH 
ROLNIKÓW? WIĘCEJ JEST 
PODOBIEŃSTW CZY RÓŻNIC?

A.K.: To zależy od celu doświadczeń. Nie-
które mają na celu zasymulowanie sytuacji, 
które są zupełnie inne niż te, które stosu-
ją rolnicy. Inne z kolei „pokrywają się”, ale 
różnią, czasem pozornym, szczegółem. 
Wiele doświadczeń odbywa się na polach 
produkcyjnych właśnie po to, aby warun-
ki i stosowane praktyki były jak najbardziej 
zbliżone do panujących na polu. Oczywiście 
z pominięciem np. zabiegów herbicydowych 
(w przypadku doświadczeń herbicydowych).
W.K.: Prowadzenie i przygotowanie planta-
cji nie odbiegają od sposobu uprawy ziemi 
w danym regionie i u okolicznych rolników. 
Czasem jednak wprowadzamy zmienne, 
różniące się od klasycznego sposobu upra-
wy. Zawsze jednak taka zmiana ma na celu 
wykazanie pewnych cech, które okażą się 
pozytywne lub negatywne w danym procesie 
produkcji lub uprawy. Chodzi nam o to, żeby 
wyciągać wnioski i opowiedzieć o nich póź-
niej gościom odwiedzającym daną plantację.
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Nowoczesne technologie  
dla rolnictwa 

Podejmując decyzję o zabiegach ochronnych, 
warto wziąć pod uwagę wskazania serwisu 
wczesnego ostrzegania – Inova Alert. Dzięki 
programowi podjęcie właściwych działań 
na polu staje się łatwiejsze. Dlaczego? 
Program zawiera codziennie aktualizowaną 
mapę zagrożeń w uprawie zbóż, rzepaku 
i ziemniaków. Można z łatwością określić poziom 
ryzyka infekcji patogenów chorobotwórczych 
w zależności od warunków pogodowych. 
Inova Alert pozwala również przewidzieć 
początek, pełnię i rozwój nalotów szkodników 
w rzepaku ozimym oraz chorób zbóż.

JAKIE DOŚWIADCZENIA W SEZONIE 
2016/2017 WZBUDZAŁY NAJWIĘKSZE 
ZAINTERESOWANIE KLIENTÓW? 
O CO PYTALI? NA JAKIE PROBLEMY 
W SWOICH GOSPODARSTWACH 
ODWIEDZAJĄCY PLANTACJE 
BAYER ZWRACALI UWAGĘ?

A.K.: W tym roku dużo pytań dotyczyło chorób 
grzybowych atakujących zboża. Pytano również 
o konkretne gatunki chwastów oraz sposoby ich 
zwalczania.
W.K.: Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się 
doświadczenia skutecznościowe w uprawie 
pszenicy, buraków oraz doświadczenia odmia-
nowe w rzepaku. Ogromna liczba pytań dotyczy-
ła programów herbicydowych i fungicydowych, 
np. jak zwalczać Fusarium na kłosie (z racji tego, 
że to poważna choroba ograniczająca plonowa-
nie oraz obniżająca parametry jakościowe zbo-
ża). Rolnicy chcieli znać też najlepszy moment 
zastosowania preparatu i, oczywiście, szukali in-
formacji, który preparat będzie najskuteczniejszy.
Największym problemem plantatorów, odwie-
dzających Centrum Doradztwa, jest zmniejsza-
jąca się skuteczność niektórych produktów, wy-
nikająca z coraz większej rezystencji chwastów 
i grzybów. Powtarzały się także pytania dotyczą-
ce zwalczania wyczyńca i stokłosy w zbożach 
oraz terminu jesiennej aplikacji herbicydów.

i

KIM BYLI GOŚCIE, KTÓRZY W OSTATNIM 
SEZONIE ODWIEDZILI PLANTACJE BAYER?

W.K.: Plantację pokazową w Pordenowie, którą się opiekuję, od-
wiedziło ok. 1000 osób. W większości byli to producenci rolni, 
posiadający gospodarstwa od 50-2000 ha, ale gościliśmy także 
przedstawicieli handlowych firm z branży rolniczej.
A.K.: W Strzeszkowicach byli głównie rolnicy, jednak naszą plan-
tacją interesowali się przedstawiciele i klienci od dystrybutorów, 
pracownicy sklepów oraz doradcy. Jeden dzień przeznaczyliśmy 
dla doradców i zorganizowaliśmy wówczas warsztaty z elementa-
mi diagnostyki chorób i szkodników oraz przedstawiliśmy ofertę 
naszych produktów, w tym nowości na następny sezon.
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W SEZONIE 2018 ODWIEDZAJĄCYM NASZE PLANTACJE  
POKAZOWE GOŚCIOM ZAPREZENTUJEMY „NOWĄ GWIAZDĘ”  

W ZWALCZANIU TRUDNYCH CHWASTÓW TRAWIASTYCH W ZBOŻACH. 

Pokażemy także nowe jesienne rozwiązanie problemu chwastów w zbożach dla klientów oczekujących 
kompleksowości zabiegu. Producentom kukurydzy zaprezentujemy dawki dzielone i zabiegi łączone  

– alternatywną, ale pewną, skuteczną i bezpieczną metodę zwalczania chwastów w kukurydzy. Uprawiającym 
rzepak przedstawimy fakty i mity na temat 2-zabiegowej technologii ochrony „kwitnącego” rzepaku.

Przyjedź i zobacz sam!

Plantacja pokazowa Bayer 
Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane 
„Gałopol” Sp. z o.o. w Gałowie 
Gospodarstwo Rolne w Gaju Małym 
64-500 Szamotuły

Plantacja pokazowa Bayer 
Prywatne Gospodarstwo Rolne Anny i Leszka  
Szusterów, Strzeszkowice Duże 361 
24-220 Niedrzwica Duża

Centrum Doradztwa Technicznego Bayer 
Gospodarstwo Rolne Bernadety i Ryszarda Sładków 
ul. Piękna 37, 44-172 Chechło

Centrum Doradztwa Technicznego Bayer 
Gospodarstwo Rolne Czesława i Wojciecha Karasiów 
Pordenowo 36, 82-224 Lichnowy 

Warzywnicze Centrum Doradztwa Technicznego Bayer 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
Eleonory Kapusty 
Bedlno 25, 99-311 Bedlno 

Sadownicza Stacja Badawcza Bayer 
Gospodarstwo Agnieszki i Darka Cieślak, 
Kozietuły Nowe 37, 05-640 Mogielnica

Centrum Badania Odporności 
Paluzy Sp. z o.o. 
Paluzy 1, 11-230 Bisztynek

LOKALIZACJE ROLNICZYCH CENTRÓW 
DORADZTWA TECHNICZNEGO BAYER:

Gaj Mały

Bedlno

Pordenowo Paluzy

Chechło

Strzeszkowice 
Duże

Kozietuły 
Nowe

i tu niestety podobieństwa się kończą. Ze względu na wielkość 
poletek, jak i konieczność rozlosowania kombinacji, do zbioru 
potrzebny jest kombajn o niewielkich rozmiarach. Najważniejszą 
informacją interesującą klienta jest plon, ale w wielu doświadcze-
niach potrzebna jest też analiza jakościowa młóconego materia-
łu. Dlatego też z każdego poletka trzeba zebrać próbę reprezen-
tacyjną, którą wysyłamy do akredytowanego laboratorium. Tam 
określamy parametry jakościowe zbóż, takie jak: białko, masę 
tysiąca ziaren, zawartość mykotoksyn, gęstość ziarna itp. We-
dług nich właśnie podejmuje się decyzje o przeznaczeniu zboża, 
a większość preparatów z grupy SDHI może mieć na nie wpływ. 
Te dane również bardzo interesują rolników.

Dziękuję za bardzo inspirującą rozmowę i cenne wskazówki. Ży-
czę powodzenia na nowej plantacji i wielu pomysłów na kolejne, 
pouczające doświadczenia. 

Rozmawiała: Beata Ptaszyńska, Bayer

ŻNIWA – CZY SĄ TRUDNIEJSZE NIŻ ZBIORY 
ROLNIKÓW Z UWAGI NA MNOGOŚĆ 
DOŚWIADCZEŃ? JAK WYGLĄDAJĄ ŻNIWA 
DOŚWIADCZALNIKA?

A.K.: Niestety są trudniejsze. Każde z poletek trzeba zebrać 
oddzielnie, czyli skosić małym kombajnem poletkowym. 
Następnie plony z każdego poletka muszą zostać zważo-
ne oraz zbadane pod kątem wilgotności, masy hektolitra 
oraz masy tysiąca ziaren. W zależności od doświadczenia, 
określa się także parametry, takie jak: zawartość białka, 
mykotoksyn, zdolność kiełkowania itp. Potem wszystkie 
dane są zbierane i wpisywane do specjalnego programu, 
w którym można je porównywać i zestawiać z wynikami 
z różnych miejsc, gdzie wykonano te same doświadczenia 
(nie tylko w Polsce, ale też na świecie).
W.K.: U mnie jest podobnie… Żniwa doświadczalnika za-
czynają się z reguły tak samo jak u okolicznych rolników 
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Bayer Crop Science ma swój 
własny kanał na YouTube 
Crop Science Polska.  

To platforma wymiany doświadczeń 
oraz szybki dostęp do specjalistycznej 
wiedzy. Nowocześnie, przystępnie 
i bez wychodzenia z domu! 

NOWOCZESNE 

ŹRÓDŁO WIEDZY 

O UPRAWACH

Na Crop Science Polska znajdziesz:

•  kilkadziesiąt fi lmów z praktycznymi porada-
mi dla rolników i osób związanych z rolnic-
twem;

•  na bieżąco aktualizowane materiały dosto-
sowane do sezonu i problemów w uprawie 
roślin;

•  cykliczne i popularne relacje z Centrum 
Doradztwa Technicznego w Pordenowie. 
Opiekun plantacji porusza aktualne tematy 
związane z prowadzeniem upraw;

•  fi lmy-hity, które zostały najwyżej ocenione 
i mają najwięcej wyświetleń: Zabieg na kłos 
w pszenicy, Jak prawidłowo określić fazę 
rozwojową BBCH zboża?

Ucz się, pytaj, dziel doświadczeniem!
OGLĄDAJ AGROTUBERÓW BAYER

SUBSKRYBUJ KANAŁ 
CROP SCIENCE POLSKA 

SUBSKRYBUJ

Jak prawidłowo określić fazę
rozwojową BBCH zboża?

64 tys. wyświetleń •
4 miesiące temu
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W Polsce występuje od lat, do tej pory 
głównie pojawiał się na nieużytkach i mie-
dzach.
Pola zachwaszczone wyczyńcem polnym 
to często wynik przybywającego z za-
chodniej części Europy materiału siew-
nego, do którego przeniknęły nasiona 
chwastów. Inny powód to adaptowanie 
wielu terenów pod uprawę oraz scalanie 
mniejszych areałów. Chwasty występują-
ce na okolicznych ugorach, przydrożach 
bądź miedzach pozostają w glebie i po-
wodują zachwaszczenie.

 Wyczyniec polny i stokłosy to nowe  
 wyzwanie w odchwaszczaniu zbóż 
Do niedawna za najbardziej uciążliwy chwast w zbożach ozimych uchodziła miotła 
zbożowa, a w zbożach jarych owies głuchy. Jednak już pod koniec ubiegłego wieku 
wielu plantatorów, obserwując wzrost kwiatostanów, zamiast rozpierzchłej wiechy miotły 
zauważyło walcowate kłosy wyczyńca polnego.

WYCZYNIEC POLNY NAJLEPIEJ CZUJE SIĘ 
NA GLEBACH ZWIĘZŁYCH I WILGOTNYCH. PEŁNIĘ 
ROZWOJU UZYSKUJE NA STANOWISKACH DOŚĆ 

ŻYZNYCH, O DOSTATECZNEJ ILOŚCI WODY 
GRUNTOWEJ I OPADOWEJ. JEST ROŚLINĄ 

WSKAŹNIKOWĄ GLEB NIEZDRENOWANYCH, 
CZEGO POTWIERDZENIEM JEST JEGO MASOWE 

WYSTĘPOWANIE NA ŻUŁAWACH.

Wyczyniec polny 
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WYCZYNIEC POLNY – CHWAST POWSZECHNY

Wyczyniec polny rośnie na terenie całego kraju, a największe 
jego ogniska znajdują się na niżu i terenie zachodniej oraz pół-
nocnej Polski.

To roślina żywozielona o pędach wzniesionych lub załama-
nych, rzadziej płożących się. Pędy generatywne najczęściej 
osiągają wysokość od 20 do 80 cm. Obecne formy występu-
jące w zbożach, intensywnie z nimi konkurują i osiągają więk-
szą wysokość. Pędy generatywne zakończone są kłosem 
o długości od 5 do 10 cm, zwężającym się z obu końców. 
Wyczyniec polny kwitnie od maja do września, najintensyw-
niej wczesną wiosną. Płaskie i wąskie liście (od 0,2 do 0,8 cm) 
osiągają długość od 3 do 16, a nawet do 20 cm długości. 
Ich wierzchnia część jest szorstka, spodnia lekko błyszczą-
ca, widoczne jest wyraźne żeberkowanie, czasami czerwono 
nabiegłe.

?

UWAGA, ZAGROŻENIE: 
OBNIŻONA MASA ZIARNA

Pojedynczy wyczyniec polny wydaje 
od 40 do 400 ziarniaków, które nie tra-
cąc zdolności kiełkowania, mogą zale-
gać w glebie do 10 lat. Wschodzą nawet 
z głębokości 10 cm. Główna masa żółta-
wych korzeni tego chwastu znajduje się 
na głębokości od 20 do 30 cm.
Wyczyniec polny wywiera silny wpływ 
konkurencyjny na roślinę uprawną. Rol-
nicza prasa zachodnia podaje, że próg 
szkodliwości w pszenicy ozimej wynosi 
od 8 do 30 roślin/m2. Niestety w Polsce 
brakuje wnikliwych badań na ten temat.

Czy wiesz, że... 

W ramach nielicznych doświadczeń 
(IUNG Wrocław) wykazano, że 25 roślin/m2 

obniża masę ziarna pszenicy ozimej 
plonującej na poziomie 6,5-7,5 t/ha  
o około 6% tj. 390-450 kg/ha. Inne dane 
(IOR Poznań) wskazują, że około  
100 kłosów/m2 (to około 25-35 roślin)  
mogą spowodować stratę 400-500 kg 
ziarna/ha. Wyniki powyższych doświadczeń 
w znacznej mierze pokrywają się ze sobą.
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Trudność w zwalczaniu wyczyń-
ca (podobnie jak miotły) potęgu-
ją rozciągnięte w czasie wschody 
tego chwastu. Jego botaniczną 
cechą są wschody jesienne oraz 
wiosenne. Niestety, aktualnie do-
stosowane herbicydy do zwal-
czania wyczyńca nie zapobiegają 
jego wiosennym wschodom. W tym 
przypadku wymagany jest zabieg 
nalistnego zwalczania. Znacznie 
podnosi to koszty ochrony i wy-
maga wyższych (droższych) dawek 
środków chwastobójczych, na wzór 
ochrony stosowanej w krajach Europy 
Zachodniej.

STOKŁOSY – NIEBEZPIECZNY 
TOWARZYSZ

Zwiększenie się puli chwastów jednoli-
ściennych o wyczyniec polny, to nie ko-
niec zmartwień rolników. Do niechlub-
nego „towarzystwa” dołączają także 
stokłosy. To ponad 20 gatunków, spo-
śród których na szczęście tylko część 
upodobała sobie towarzystwo zbóż. Na-
leżą do nich stokłosa polna i stokłosa żyt-
nia. Wiele z nich obserwuje się na obrze-
żach pól i na łąkach. W wyniku zabiegów 
i np. prac kombajnami z szerokimi ze-
społami żniwnymi są one przenoszone 

Czy wiesz, że...

Botanicy zaliczają wyczyńca polnego do 13 najszybciej 
rozprzestrzeniających się chwastów. Ponadto posiada 
on wiele biotypów i ma tendencje do krzyżowania się. 
Znane są także mieszańce z wyczyńcem łąkowym.?

Kwitnąca stokłosa
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na pola uprawne. Tam ukorzeniają się, a ponadto 
dzięki wytwarzaniu znacznej liczby nasion (w zależno-
ści od gatunku 200-1600 sztuk) szybko się rozprze-
strzeniają. W efekcie na polach można spotkać także 
stokłosę bezostną, miękką, płonną i rzadziej dacho-
wą. Stokłosy kiełkują z warstwy gleby od 0-7 cm, 
czyli są bardzo uciążliwe na polach o uproszczonej 
uprawie.

Niektórzy botanicy zaliczają je do gatunków dwulet-
nich. Gdyż dobrze się czują w trudnych warunkach, 
lecz, jak można się domyślić, ich współzawodnicze-
nie wzrasta na dobrych stanowiskach, przystosowa-
nych do uprawy zbóż. Ich obecność sprzyja także 
przedwczesnemu i silnemu wyleganiu zbóż.

Analizując coraz większą konkurencję 
chwastów jednoliściennych w zbożach, 
należy podjąć decyzję o ich skutecznym 
i łącznym zwalczaniu. Najlepszym roz-
wiązaniem jest wykonanie jednego za-
biegu, niszczącego zarówno miotłę zbo-
żową, jak i wyczyniec oraz stokłosy. Jest 
to możliwe np. dzięki nowemu herbicydowi  
Atlantis® Star firmy Bayer.

Adam Paradowski  
– IOR Poznań

KONKURENCYJNOŚĆ STOKŁOS POLEGA PRZEDE WSZYSTKIM 
NA ICH STOSUNKOWO NISKICH WYMAGANIACH. DOBRZE 
PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ DO SUCHYCH GLEB, ZNOSZĄ NISKIE 
TEMPERATURY I PO JESIENNYM KIEŁKOWANIU – ZIMUJĄ.

Stokłosa
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Narastający problem wyczyńca i stokłos niełatwo 
ograniczyć, ponieważ wspomniane gatunki są wy-
soce ekspansywne i należą do roślin trudnozwal-
czalnych. Ich liczne występowanie prowadzi 
do zubożenia plonów oraz zmniejszenia opłacal-
ności uprawy. Rośnie też liczba pól, na których 
zbożom zagraża jednocześnie wiele gatunków 
chwastów trawiastych, co w konsekwencji 
znacznie utrudnia ich zwalczanie.

  DZIAŁANIE 

Zachwaszczenie możemy ograniczyć po-
przez odpowiednie zabiegi agrotechnicz-
ne oraz wybór skutecznego herbicydu, 
jakim jest Atlantis Star. Nowa genera-
cja Atlantisu wygodnie i pewnie zwal-
cza najwięcej gatunków chwastów 
jednoliściennych. Herbicyd został 
wzbogacony o nową substancję: 
tienkarbazon. W efekcie zwięk-
sza się skuteczność działania 
na chwasty trawiaste oraz po-
szerza spektrum zwalczanych 
chwastów dwuliściennych. 
Elastyczna dawka nowe-
go Atlantis Star pozwala 
na optymalizację kosztów 
i gwarantuje pewne zwal-
czanie wielu gatunków 
jednocześnie.

 Twoja gwiazda  
 sukcesu 
Od kilku lat rolnicy obserwują wzmożoną 
obecność wyczyńca polnego oraz 
stokłos. Chwasty te rozprzestrzeniają 
się na coraz większe areały i pojawiają 
w nowych miejscach. Jak więc pozbyć 
się szkodliwych intruzów? Z pomocą 
przychodzi nowy herbicyd Bayer 
– Atlantis® Star.

ATLANTIS STAR NAJLEPIEJ ZWALCZA WYCZYŃCA 
POLNEGO I STOKŁOSY ORAZ NAJWIĘCEJ GATUNKÓW 
CHWASTÓW TRAWIASTYCH. 

SKUTECZNIE ZWALCZA RÓWNIEŻ SZEROKIE 
SPEKTRUM CHWASTÓW DWULIŚCIENNYCH.NOW

OŚĆ
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  ZALETY 

Wielką wartością Atlantis Star jest naj-
wyższy poziom zwalczania wyczyńca 
polnego i stokłos. W efekcie pojedynczy 
zabieg tak opracowanym produktem 
skutecznie eliminuje najwięcej chwastów 
jednoliściennych. Stosując najwyższe 
z zalecanych dawek, poszerzamy jego 
działanie na gatunki dwuliścienne, co czy-
ni go herbicydem praktycznie komplet-
nym. Co ważne: w przypadku łączenia  
Atlantis Star z innymi herbicydami można 
obniżyć dawkę partnera, przeznaczonego 
do zwalczenia chwastów dwuliściennych.

Elastyczne dawkowanie i doskonała mie-
szalność z innymi herbicydami sprawia, 
że Atlantis Star jest najlepszym wyborem 
do komponowania indywidualnych roz-
wiązań.

  EFEKTY 

Atlantis Star jest selektywnym herbi-
cydem w formie granul, stosowanym 
nalistnie, wyłącznie w mieszaninie z ad-
iuwantem Biopower. Działa układowo po-
przez liście i częściowo przez korzenie 
chwastów. Skutki działania obserwuje się 

w ciągu pierwszych kilku dni po zabiegu. 
Całkowite zamieranie chwastów następu-
je w okresie od 4 do 6 tygodni po zabiegu 
i zależy od zwalczanego gatunku, termi-
nu aplikacji oraz panujących warunków 
atmosferycznych. Produkt najskuteczniej 
niszczy chwasty roczne, intensywnie ro-
snące, od fazy wschodów do 3 liści.

  KORZYŚCI 

W przypadku uciążliwych chwastów, ta-
kich jak wyczyniec polny i stokłosy, które 
przy silnym zachwaszczeniu mogą całko-
wicie zagłuszyć roślinę uprawną, korzyści 
zastosowania Atlantis Star są nieocenio-
ne. Dzięki preparatowi następuje znaczna 
poprawa opłacalności produkcji i wyższe 
plony. Dodatkowo redukcji ulega liczba-
nasion chwastów w glebie, co ogranicza 
problem w przyszłości. Atlantis Star dzia-
ła kompleksowo, eliminuje kilka gatun-
ków chwastów trawiastych np. wyczy-
niec, stokłosy i miotłę zbożową. To także 
oszczędność czasu i pieniędzy – często 
pojedynczy zabieg rozwiązuje problem 
w zupełności. Atlantis Star gwarantuje 
najlepsze dopasowanie zabiegu do spe-
cyfiki zachwaszczenia plantacji.

Wysoka skuteczność i bezpieczeństwo 
dla rośliny uprawnej pozwalają na wydłu-
żenie okresu zwalczania, aż do fazy dru-
giego kolanka zbóż.

SKŁAD
mezosulfuron – 45 g/kg 
tienkarbazon – 22,5 g/kg 
jodosulfuron – 9 g/kg

 

ROŚLINA CHRONIONA
pszenica ozima, pszenżyto 
ozime, żyto

 

ZWALCZANE CHWASTY
dawka 0,2 kg/ha  
+ Biopower 1,0 l/ha:  
chwasty wrażliwe: gwiazdnica 
pospolita, mak polny, maruna 
bezwonna, miotła zbożowa, 
niezapominajka polna, przetacznik 
bluszczykowy, przetacznik perski, 
przetacznik polny, rumian polny, 
rumianek pospolity, samosiewy 
rzepaku, tasznik pospolity, tobołki 
polne, wiechlina roczna, wyczyniec 
polny; chwasty średniowrażliwe: 
chaber bławatek, fiołek polny, 
jasnota purpurowa, jasnota różowa, 
przytulia czepna 

dawka 0,333 kg/ha  
+ Biopower 1,0 l/ha:  
chwasty wrażliwe: bodziszek 
kosmaty, bodziszek porozcinany, 
chaber bławatek, fiołek polny, 
jasnota purpurowa, jasnota różowa, 
owies głuchy, przytulia czepna, 
stokłosa dachowa, wyczyniec polny, 
życica trwała, życica wielokwiatowa

 

TERMIN STOSOWANIA
wiosną: od początku fazy krzewie-
nia do fazy drugiego kolanka

 

MAKSYMALNA DAWKA
pszenica ozima, pszenżyto ozime: 
0,333 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha

żyto:  
0,2 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha

 

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
100-400 l/ha

HERBICYD
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Na początek warto sobie uświadomić, że orka wy-
konana na głębokość 20 cm wymaga odcięcia, 
podniesienia i odwrócenia 3000 t gleby na 1 ha 
(przy gęstości 1,5 g/cm3). Zwiększenie głębokości 
o 1 cm oznacza dodatkowe przemieszczenie 150 t 
gleby na 1 ha. Im głębiej pług pracuje, tym większe 
jest zużycie paliwa.

Bardzo liczy się też czas. Orkę często wykonuje się 
w okresach spiętrzenia prac polowych, gdy trzeba się  

 Zalety i wady 
 uproszczeń uprawowych 
Współcześnie w uprawie roli poszukuje się sposobów 
ograniczania kosztów. Jednym z najdroższych 
i czasochłonnych zabiegów jest orka. W związku z tym coraz 
więcej rolników z niej rezygnuje. Uprawa bezpłużna stanowi 
wyzwanie, jednak warto się jej nauczyć, bowiem przynosi wiele 
korzyści. 

iWarto wiedzieć

Na każdy 1 cm 
głębokości orki  
trzeba zużyć 1 l oleju 
napędowego na 1 ha.
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Z drugiej strony, jeżeli uprawę bezpłuż-
ną prawidłowo się stosuje, to korzysta 
na tym:

  JAKOŚĆ GLEBY. Wysoka jakość 
gleby przekłada się na wysokie plony, 
szczególnie w latach o niedoborze opa-
dów. W praktyce zdarza się, że plony 
uzyskiwane przez dwóch bezpośrednio 
sąsiadujących ze sobą rolników w la-
tach suchych różnią się o kilkadziesiąt 
procent na korzyść uprawy bezpłużnej. 
Dzieje się tak wówczas, gdy plantator 
wykazał bardzo dużą troskę o materię 
organiczną w glebie, która magazynuje 
znaczne ilości wody.

  ŻYCIE BIOLOGICZNE W GLEBIE. 
Podczas orki znaczna część mikro-
organizmów tlenowych zostaje prze-
mieszczona w głąb gleby, gdzie giną 
z braku tlenu. Giną także dżdżowni-
ce i pędraki za sprawą ptaków, które 
mają ułatwione polowanie. Zaniechanie 
uprawy płużnej jest szczególnie wska-
zane w rejonach narażonych na erozję 
wodną i wietrzną.

  NOŚNOŚĆ GLEBY. Najłatwiej zauwa-
żyć to na przedwiośniu, gdy trzeba roz-
siać pierwszą dawkę azotu w uprawie 
rzepaku ozimego i zbóż ozimych. Czę-
sto na pola uprawiane bez orki można 
już wjechać, na te po orce siewnej jest 
to niemożliwe.

Orka, zwłaszcza wadliwie wykonywana 
corocznie na tę samą głębokość, przy-
czynia się do powstawania szkodliwej 
podeszwy płużnej. Utrudnia ona wzrost 
korzeni przede wszystkim takich roślin, 
jak burak cukrowy i rzepak.

Warto wiedzieć, że przejście z uprawy 
orkowej na bezorkową powoduje często 
wzrost zagęszczenia gleby, szczególnie 
w pierwszych latach po rezygnacji z płu-
ga. Może to pogarszać wschody roślin 
oraz osłabiać rozwój systemu korzenio-
wego roślin.

Ekspert radzi

Podeszwę płużną można zauważyć dzięki 
obserwacji zastoisk wodnych na polu. Jeżeli rolnik 
stwierdzi, że powstała podeszwa, musi wykonać 
kosztowne głęboszowanie. Na stanowiskach bez 
orki głęboszowanie przeprowadza się najczęściej 
tylko po ścieżkach technologicznych i uwrociach.

„

Wschody pszenicy ozimej w technologii bezorkowej

spieszyć, aby dotrzymać terminów agrotechnicznych. Zastą-
pienie jej innymi zabiegami znacznie skraca czas uprawy i po-
może sprostać wymogom kalendarza.

DOSTRZEC ZALETY

W ocenie kosztów nie wolno ograniczać się tylko do uprawy 
roli. Należy patrzeć na całą technologię produkcji. Wbrew po-
wszechnemu przekonaniu uprawa bez pługa nie jest tańsza niż 
płużna. Wymaga bowiem intensywniejszej ochrony chemicznej 
przed chwastami, chorobami i szkodnikami.
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PROBLEM ZE SŁOMĄ

Poważnym wyzwaniem w uprawie bez-
płużnej jest zagospodarowanie pozosta-
wionej po zbiorze słomy oraz ewentualnie 
wysokiego ścierniska. Problem ten nie 
dotyczy gospodarstw, w których słomę 
zbiera się, by wróciła na pole w postaci 
obornika. Słomę trzeba dokładnie roz-
drobnić i rozrzucić po polu. W prakty-
ce oznacza to zmniejszenie wydajności 
kombajnu, bowiem jego sieczkarnia musi 
podołać rozdrabnianiu znacznej ilości bio-
masy. Jest to niekorzystne szczególnie 
podczas przekropnych żniw, gdy ze zbio-
rem zbóż należy się bardzo spieszyć.
Rozwiązaniem w takiej sytuacji staje się 
decyzja o wyższej wysokości cięcia zbóż, 
po której pozostaje jednak wysokie ścier-
nisko. To z kolei wymaga użycia mulczera, 
dość drogiej maszyny, obecnej w nielicz-
nych gospodarstwach. Najbardziej roz-
powszechniony jest w gospodarstwach 
uprawiających kukurydzę na ziarno, które 
zmagają się z dużą ilością pozostałych 
resztek pożniwnych.
Rolnicy nie używający pługa bardzo silnie 
skracają źdźbła, głównie pszenicy. Należy 
przy tym jednak zachować ostrożność, 
by nie wpłynąć niekorzystnie na plon ziar-
na. Intensywniejsze skracanie wymaga 
stosowania wyższych dawek regulato-
rów wzrostu, co oznacza wzrost kosztów 
ochrony chemicznej.

JAK NAWOZIĆ?

Zaniechanie uprawy płużnej kompliku-
je stosowanie nawozów fosforowych. 
Fosfor jest składnikiem pokarmowym, 
który wolno przemieszcza się w glebie. 
Rezygnacja z wykonywania orki powo-
duje nagromadzanie się fosforu w górnej 
warstwie gleby i niedobór w głębszych jej 
warstwach. Stan taki niekorzystnie wpły-
wa na wzrost systemu korzeniowego ro-
ślin.

Warto wiedzieć

Należy pamiętać, że pszenica 32% wszystkich asymilatów 
produkuje przez źdźbło (Nalborczyk, 1998). Silne skrócenie 
źdźbła jest niemożliwe do wykonania w uprawie żyta 
– tu źdźbło odpowiada za produkcję aż 56% asymilatów.

i
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Warto wiedzieć

W gospodarstwach nie 
używających pługa nawozy 
zawierające fosfor i potas miesza 
się z glebą bez jej odwracania lub 
umieszcza wgłębnie w rzędzie 
poniżej ziarna siewnego czy 
nasion podczas siewu.

Ekspert radzi

W przypadku zagrożenia uprawy 
ze strony ślimaków, wskazane 
jest obsypywanie brzegów 
pola wapnem palonym.

i

„

Trzeba pamiętać, iż niedostatecznie roz-
winięty system korzeniowy oznacza gor-
sze pobieranie składników pokarmowych 
i wody przez rośliny oraz obniża ich od-
porność na skutki suszy.
Nieco mniej sprawa się komplikuje w od-
niesieniu do nawozów potasowych, po-
nieważ pierwiastek ten dość dobrze prze-
mieszcza się w glebie.

WALKA Z CHWASTAMI, 
CHOROBAMI I SZKODNIKAMI

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, 
że rezygnacja z pługa oznacza wzrost 
kosztów ochrony chemicznej. Wynika 
to stąd, iż nasiona chwastów nie są prze-
mieszczane w głąb gleby, gdzie część 
z nich traci zdolność kiełkowania. Zde-
cydowana większość z nich pozostaje 
w wierzchniej warstwie gleby, a tam mają 
doskonałe warunki do wschodów.
Uprawa bezpłużna wiąże się także 
ze zwiększonym zagrożeniem ze strony 
patogenów wywołujących choroby grzy-
bowe. Jest to konsekwencją faktu pozo-
stawania znacznej części z nich na reszt-
kach pożniwnych i słomie, zalegających 
na powierzchni pola.
Zaniechanie uprawy płużnej pociąga 
za sobą zwiększone zagrożenie ze stro-
ny niektórych szkodników, takich jak pę-
draki, ślimaki oraz gryzonie polne. Do-
datkowa ochrona wiąże się oczywiście 
ze zwiększeniem kosztów. --

Udany plon rzepaku uprawianego 
w technologii bezorkowej
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ZAPRAWY ZBOŻOWE
Baytan® Trio 180 FS

Redigo® Pro 170 FS

Scenic® 080 FS

WSPOMAGACZE ZAPRAWIANIA
Peridiam® Ferti 402

Oferta produktów

ZAPRAWY
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Jeśli zapytać o definicję „dobrej usługi”, 
to wielu z nas prawdopodobnie odpo-
wie, że jest to dostarczanie odpowiedniej 
pomocy we właściwym czasie i miejscu. 
Jest to trafne stwierdzenie. Należy jed-
nak dodać, że „dobra usługa” to również 
dzielenie się fachową wiedzą i doświad-
czeniem, które niesie m.in. wiarygodne 
i godne zaufania konsultacje. Takie 
są właśnie przykłady serwisów 
Bayer SeedGrowth® z Nowej Ze-
landii, Niemiec, Brazylii i Republiki 
Południowej Afryki.

 Dobra kooperacja to dzielenie się 
 wiedzą i doświadczeniem 
Produkcja nasion wysokiej jakości oraz ich ochrona to wyzwanie,  
przed którym stoją producenci materiału siewnego  
w swojej codziennej pracy.

PRZEDE WSZYSTKIM SKUTECZNOŚĆ

Zespół Bayer w Nowej Zelandii wie, 
że najważniejsza jest znajomość lo-
kalnego rynku oraz bezpośrednie 
wsparcie klienta w procesie zaprawia-
nia ziarna. Instalacja nowego sprzętu 
oraz długofalowa kontrola procesu 
zaprawiania pozwoliły na czas zi-
dentyfikować potencjalne punkty za-
palne, zanim stały się prawdziwym 
problemem. Kilkumiesięczne testy, 
przeprowadzone na tysiącach ton 
różnego rodzaju ziarna, w efekcie za-
pewniły ponad 90% dokładność po-
krycia, czyli gwarancję zastosowania 
odpowiedniej ilości substancji czynnej 
na materiale siewnym.
Zmiany w technologii zaprawiania do-
tyczą również wprowadzenia do ob-
rotu nowych produktów. Przykładem 

na rynku nowozelandzkim może  
być Poncho/VOTIVO®. Insektycydo-
wa zaprawa, zawierająca chlotiani-
dynę została wzbogacona o nowy, 
biologiczny komponent, zawierający 
Baccilus firmus, co dodatkowo umoż-
liwia ochronę wschodzących siewek 
kukurydzy również przed nicieniami.

WZROST  
ŚWIADOMOŚCI
Zespół Bayer SeedGrowth w Bra-
zylii istnieje od 2011 roku. Od razu 
zajął się problemami związanymi 
z jakością procesu zaprawiania 
u współpracującej firmy Sementes 
Goiás. W pierwszym kroku spraw-
dzono doładowanie całego sprzętu 
zaprawiającego oraz wyregulowano 
pracę maszyn. Następnie fachow-
cy Bayer przeszkolili pracujących 
operatorów. Obecnie firmy nasien-
ne w Brazylii dużo lepiej wiedzą, jak 
wyprodukować lepsze ziarno o wyż-
szej jakości i są pewne, że mogą za-
wsze otrzymać wsparcie.
Brazylijski zespół Bayer Seed-
Growth Center jest wspierany 
przez siedmiu agronomów, skupio-

DLA ZESPOŁU BAYER SEEDGROWTH PROCES 
ZAPRAWIANIA TO NIE TYLKO ZABIEG APLIKACJI 
SUBSTANCJI CZYNNEJ NA POWIERZCHNIĘ NASION, 
ALE PRZEDE WSZYSTKIM SZEROKO ROZUMIANA 
OCHRONA ROŚLIN, ODPOWIADAJĄCA AKTUALNYM 
OCZEKIWANIOM PRODUCENTÓW.

NOWA ZELANDIA
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KONTROLA SPRZĘTU KLUCZEM DO SUKCESU

W Niemczech, Bayer SeedGrowth 
od wielu lat współpracuje z firmami zaj-
mującymi się zaprawianiem. Dlaczego 
klienci utrzymują z firmą Bayer bardzo 
dobre relacje? Doceniają coroczne kon-
trole urządzeń oraz wiedzę i wieloletnie 
doświadczenie pracowników. Zdaniem 
ekspertów w dziedzinie zaprawiania 
kluczowym czynnikiem warunkującym 
sukces procesu jest dobrze skalibro-
wany i sprawny sprzęt. Wizytacje mają 
na celu zagwarantowanie odpowiedniej 
jakości i szybkości pracy sprzętu zapra-
wiającego oraz dostarczenie do klienta 
usługi na wysokim poziomie. Kluczowe 
są liczne szkolenia, w trakcie których 

wyjaśnia się producentom rolnym, jak 
powinni stosować środki ochrony roślin.
Pracownicy działu SeedGrowth wraz 
ze swoimi klientami darzą się wzajem-
nym szacunkiem, który wpływa na bar-
dzo wysoką ocenę usług świadczonych 
przez firmę i przyczynia się do polecania 
usług przez klientów nowym nabyw-
com. 

PO PIERWSZE SZKOLENIA…

Budowa centrum SeedGrowth w Republice Południowej 
Afryki miała na celu wsparcie lokalnego rolnictwa. Podstawo-
wą rośliną uprawianą w tym rejonie jest kukurydza. W połu-
dniowej Afryce zajmuje obszar 8 milionów hektarów, z cze-
go 2,5 miliona znajduje się na terenie RPA. Jak wszędzie 
na świecie Bayer oferuje tu zaprawy do nasion i Peridiamy, 
również sprzęt oraz usługi serwisowe.

nych na profesjonalnym zaprawianiu 
nasion i badaniu ich jakości pod ką-
tem stopnia niepożądanego pylenia, 
sypkości i łatwości wysiewu. Firmy 
wykonujące zaprawianie na skalę 
przemysłową dostrzegają, że sprzęt 
oraz ogólna jakość zaprawiania po-
prawiły się, a co najważniejsze, wzro-
sła świadomość dotycząca jakości, 
bezpieczeństwa, zdrowia i środowi-
ska.

Do niedawna jednym z głównych problemów, przed 
którymi stali lokalni producenci nasion, było nad-
mierne ścieranie się zaprawy i pylenie na skutek nie-
doskonałych technik zaprawiania. Zaangażowanie 
pracowników Bayer pozwoliło ten problem zmini-
malizować. Pomogła instalacja systemu BaySTEP®, 
który dzięki analizie akustycznej określa idealny mo-
ment zakończenia zaprawiania nasion w maszynach 
porcjowych. Według pracowników lokalnego ze-
społu SeedGrowth, tylko dzięki odpowiednio dobra-

nym szkoleniom, podczas których przekazuje się 
wiedzę z zakresu ochrony roślin, istnieje możli-

wość przekazania praktyce rolniczej szeregu 
informacji, niezbędnych do utrzymania pól 

w należytej kondycji. --

WIELU NIEMIECKICH KLIENTÓW CENI SOBIE WYSOKĄ 
JAKOŚĆ USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ FIRMĘ BAYER 
ZE WZGLĘDU NA KOMPLEKSOWĄ I NIEZWŁOCZNĄ OBSŁUGĘ 
ORAZ SZYBKO DZIAŁAJĄCY W SZCZYTOWYCH MOMENTACH 
SEZONU SERWIS.

W BRAZYLII 
PROFESJONALNE 
ZAPRAWIANIE NASION 
ZYSKUJE CORAZ 
BARDZIEJ NA ZNACZENIU. 
SZEŚĆ LAT TEMU TYLKO 
OKOŁO 5% NASION 
SOI PODDAWANO 
PROFESJONALNEMU 
ZAPRAWIANIU. DZIŚ 
TA LICZBA WZROSŁA 
DO OKOŁO 30%.

OD CZASU OTWARCIA CENTRUM BAYER SEEDGROWTH W RPA W ROKU 2016 
Z ZAKRESU OCHRONY ROŚLIN PRZESZKOLONO JUŻ OK. 80 TYSIĘCY OSÓB. 
LICZBA TA STALE ROŚNIE. 

BRAZYLIA

NIEMCY

RPA
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RODZAJ PREPARATU
zaprawa grzybobójcza 
do przedsiewnego 
zaprawiania ziarna

 

SUBSTANCJA AKTYWNA
protiokonazol – 150 g/l 
tebukonazol – 20 g/l

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
środek o działaniu układowym

 

FORMA UŻYTKOWA
płynny koncentrat (FS)

 

CHRONI PRZED
zgorzel siewek powodowana 
przez kompleks patogenów, 
w tym grzyby rodzaju Fusarium, 
grzyb Bipolaris sorokiniana 
(Cochliobolus sativus)

pleśń śniegowa, śnieć 
cuchnąca pszenicy, pasiastość 
liści jęczmienia, plamistość 
siatkowa jęczmienia, głownia 
pyląca pszenicy i jęczmienia, 
głownia źdźbłowa żyta

 

ROŚLINA CHRONIONA
jęczmień jary, pszenica jara, 
pszenżyto jare, owies, pszenica 
ozima, jęczmień ozimy, 
żyto, pszenżyto ozime

 

DAWKA
50-66,5 ml/100 kg nasion 
+ 400-800 ml wody

 

OPAKOWANIE
1 l, 5 l, 25 l

ZAPRAWA

 DZIAŁANIE 

Jeden ze składników preparatu – protio-
konazol zapewnia doskonałą skutecz-
ność wobec fuzarioz. Połączony z drugą 
substancją aktywną, tebukonazolem, 
produkt doskonale radzi sobie z wieloma 
chorobami odglebowymi oraz wszystkimi 
infekcjami, które mogą być przenoszone 
wraz z ziarnem.

 ZALETY 

Redigo Pro to zaprawa uniwersalna. 
Sprawdza się we wszystkich rodzajach 
zbóż. Można używać jej do zaprawiania 
pszenicy, jęczmienia, owsa, pszenżyta 
i żyta.

 EFEKTY 

Produkt działa niezawodnie i w pełni sku-
tecznie przeciwko zgorzelom siewek, 
powodowanych przez grzyby rodzaju  
Fusarium i grzyb Bipolaris sorokiniana, 
których występowanie wzrasta z powodu 
zbyt krótkiej rotacji upraw.

 KORZYŚCI 

Redigo Pro to nowy standard ochrony fun-
gicydowej wśród produktów do zaprawia-
nia nasion. Działa doskonale w warunkach 
wysokiej presji zgorzeli. Zapewnia stabil-
ną i optymalną ochronę młodym roślinom 
w każdych warunkach wzrostu. Można 
stosować go zarówno jesienią, jak i wiosną.

 Twórca sukcesu 
Krótka rotacja upraw pociąga za sobą ryzyko  
wystąpienia licznych chorób grzybowych.  
Problematyczne są zwłaszcza grzyby rodzaju 
Fusarium oraz grzyb Bipolaris sorokiniana. Najlepsze 
zabezpieczenie to zaprawy. Preparat Redigo® Pro 170 FS 
tworzy nowy standard o wysokiej i niezawodnej 
skuteczności. Produkt działa stabilnie w każdych 
warunkach wzrostu. Chroni przed zgorzelą siewek  
oraz innymi chorobami grzybowymi.

W ZALEŻNOŚCI OD WYSTĘPUJĄCYCH CHORÓB, PRODUKT MOŻE BYĆ  
STOSOWANY W DWÓCH DAWKACH. WYŻSZA ZAPEWNI WYSOKI POZIOM 
ZWALCZANIA WSZYSTKICH CHORÓB, OBEJMOWANYCH PRZEZ SPEKTRUM 
DZIAŁANIA PREPARATU. NIŻSZA DAWKA SPRAWDZI SIĘ NAJLEPIEJ, JEŚLI 
PROBLEMEM SĄ PRZEDE WSZYSTKIM GŁOWNIE.



 DZIAŁANIE 

Scenic ma  w  swoim składzie nowocze-
sne substancje czynne: fluoksastrobinę 
(związek z  grupy strobiluryn) oraz pro-
tiokonazol (klasa chemiczna triazolinony, 
grupa triazole). Tak przemyślany skład 
sprawia, że grzybobójcza zaprawa działa 
bardzo długo i wielokierunkowo zwalcza 
patogeny.

 ZALETY 

Produkt pozwala na osiągnięcie imponu-
jących plonów, gdyż działa wspomagają-
co na zboża. Przede wszystkim pobudza 
rozwój systemu korzeniowego i  krzewie-
nie roślin. Dzięki niemu zwiększa się liczba 
pędów kłosonośnych. Kolejną zaletą pro-
duktu jest niezwykle bezpieczne działanie 
w stosunku do wschodzących roślin oraz 
środowiska naturalnego. Nawet w warun-

kach stresu zbóż, np.  podczas chłodów 
i suszy, preparat jest zupełnie bezpieczny.

 EFEKTY 

Spektrum zwalczanych chorób zapew-
nia optymalną ochronę zbóż ozimych. 
Zaprawa wyjątkowo skutecznie zwalcza 
sprawców zgorzeli siewek,  m.in. grzyby 
z rodzaju Fusarium, pleśń śniegową, śnieć 
cuchnącą i gładką oraz głownię źdźbłową.

 KORZYŚCI 

Szczególnie ważne w pierwszych etapach 
rozwoju siewu jest stosowanie nawozów 
donasienych. Dlatego do zaprawy Scenic 
dodajemy nowoczesny nawóz donasien-
ny Peridiam® Ferti. Zastosowanie kombi-
nacji obu produktów to najlepsza podsta-
wa do budowania plonu.

Długie i wielokierunkowe działanie oraz bezpieczeństwo 
nawet w warunkach stresu roślin to najważniejsze cechy 
dobrego produktu do zaprawiania ziarna. Aby plantacja 
zboża ozimego mogła się w pełni rozwinąć, warto 
szukać kombinacji tych warunków w jednym preparacie. 
Scenic® 080 FS łączy w sobie wszystkie powyższe 
wymagania i sprawia, że dobrze chroniony plon może 
rozwijać się prawidłowo.

RODZAJ PREPARATU
zaprawa grzybobójcza 
w formie płynnego koncentratu 
zawiesinowego

 

SUBSTANCJA AKTYWNA
tebukonazol, protiokonazol, 
fluoksastrobina

 

UPRAWY, NA KTÓRYCH 
PRODUKT MOŻE BYĆ 
STOSOWANY
pszenica jara, ozima, 
pszenżyto, żyto

 

DAWKOWANIE
100 ml środka z dodatkiem 500 ml 
wody na 100 kg ziarna siewnego

 

OKRES KARENCJI
nie dotyczy

 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
1 l, 15 l, 200 l

ZAPRAWA

PRODUKT RÓWNOMIERNIE POKRYWA MATERIAŁ SIEWNY, 
A JEGO KONSYSTENCJA SPRAWIA, ŻE NIE OSYPUJE SIĘ 
Z NASION.

 Zaplanuj 
 imponujące zbiory 

Do każdego opakowania Scenic 
dołączony został wysokiej klasy 
nawóz Peridiam Ferti.  
Dlaczego? To szczególnie 
ważne, aby poza zaprawianiem 
także w pierwszych etapach 
rozwoju siewu stosować  
ochronę donasienną.  
Peridiam Ferti zawiera 
mikroelementy (mangan, 
cynk i molibden), które 
są szybko pobierane przez 
korzenie, zapewniając lepszy 
start młodym roślinom. 
Ma to szczególne znaczenie 
w warunkach stresowych. 

CZY TWOJE NASIONA  
SĄ JUŻ ZAPRAWIONE ?
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FUNGICYDY
Propulse® 250 SE

ODMIANY
Rzepak jary

Dodger

Rzepak ozimy

InV1165

InV1022

Puncher

Oferta produktów

RZEPAK

R
ze

p
ak



30 Hektar / wiosna 2018

JAK BUDUJEMY JAKOŚĆ?

Fachowcy firmy Bayer prowadzą doświadczenia w różnych czę-
ściach Polski. Odmiany zostają sprawdzone na dwóch pozio-
mach agrotechnicznych:
•   bez ochrony fungicydowej (zarówno jesiennej, jak i wiosennej),
•  z pełną ochroną fungicydową.

Celem obserwacji jest sprawdzenie tolerancji poszczególnych 
odmian na choroby powodowane przez grzyby oraz określe-
nie wpływu zastosowanej technologii ochrony fungicydowej 

na wzrost plonu. Dwuletnie wyniki przeprowadzonych badań 
przynoszą wiele cennych informacji:

• wskazują na dosyć duże zróżnicowanie plo-
nowania, zarówno pomiędzy poziomami 

agrotechnicznymi, jak i odmianami. 

 Ważne dylematy 
 w uprawie rzepaku 
 jako klucz do sukcesu 
Firma Bayer przykłada wagę do rozwoju produktów 
nasiennych. Nasi eksperci przeprowadzają liczne 
doświadczenia, mające na celu wyselekcjonowanie, 
a następnie testowanie najlepszych odmian 
rzepaku. Wszystko po to, by na pole trafiły odmiany 
najwyższej jakości, które dadzą zdrowy i wysoki 
plon.



„
Ekspert radzi

Jak wskazują wyniki badań, prawidłowo podjęta 
decyzja o terminie siewu może się okazać kluczowa 
dla powodzenia uprawy i jakości plonu.
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Waha się ono od 5,9 dt do 16,3 dt (10 
badanych odmian) na korzyść pozio-
mu z ochroną fungicydową w sezonie 
2015-2016 oraz od 2,4 dt do 13,1 dt (15 
badanych odmian) w sezonie 2016-2017.

•  dodatkową ważną cechą, którą udało się 
zaobserwować w przypadku uprawy bez 
ochrony fungicydowej jest zróżnicowanie 
odmian w wynoszeniu stożka wzrostu 
i szyjki korzeniowej. Odmiany charaktery-
zujące się większą tendencją wynoszenia 
stożka wzrostu i szyjki korzeniowej po-
trzebują nieco silniejszej regulacji, która 
zapewni im lepsze przezimowanie.

Eksperci sprawdzają, jaki wpływ na wy-
sokość i jakość plonu mają różne terminy 
siewu i zbioru oraz badają różnice odmia-
nowe w osypywaniu. Przebieg pogody oraz 
brak możliwości stosowania zapraw insek-
tycydowych opartych o neonikotynoidy do-
syć mocno komplikują w ostatnich latach 
podejście do terminu siewu. Pojawia się 
ważne pytanie: czy korzystniej siać rzepak 
w terminie agrotechnicznym, ale z naraże-

niem na większą presję ze strony szkodników (szcze-
gólnie śmietki kapuścianej) czy może zrobić to później 
(mniejsza presja szkodników), licząc, że przy trwają-
cych obecnie długich okresach jesieni rośliny zdążą 
nadrobić opóźniony siew?

PORAŻKA W DOŚWIADCZENIU,  
CZYLI SUKCES W REALNEJ UPRAWIE

Wyniki doświadczeń przeprowadzonych w sezonie 
2015-2016 w Pordenowie k. Tczewa i Chechle k. Tar-
nowskich Gór wskazują na pierwszą opcję (siew w ter-
minie agrotechnicznym). W obu lokalizacjach odmia-
nami testowymi były InV1022 i Puncher.
W przypadku Pordenowa siew w wyznaczonym ter-
minie agrotechniczym miał miejsce 27 sierpnia, ale 
ze względu na suszę wschody były bardzo nierówne. 
Drugi termin został celowo opóźniony do 9 września. 
W tym czasie warunki podczas siewu okazały się 
znacznie lepsze, co zaowocowało szybszymi i wyrów-
nanymi wschodami. Rośliny z pierwszego terminu sie-



PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA W POSZCZEGÓLNYCH 
MIESIĄCACH ORAZ WYNIKI PLONOWANIA 
PRZEDSTAWIONE ZOSTAŁY PONIŻEJ.

3 listopada 2015

20 kwietnia 2016

6 czerwca 2016

wu wchodziły w okres zimy w fazie 8 liści 
właściwych, z drugiego w fazie 4 liści wła-
ściwych. Momentem krytycznym dla obu 
terminów siewu stały się trudne warunki 
zimowe, których nie przetrwało 20% ro-
ślin z terminu pierwszego i 100% z termi-
nu drugiego.

W drugiej lokalizacji – Chechle – siew 
w wyznaczonym terminie agrotech-
nicznym wykonano 28 sierpnia, opóź-
niony natomiast – 12 września. Rośliny 
z pierwszego terminu siewu wchodzi-
ły w okres zimowy w fazie 8 liści wła-
ściwych, z grubszą szyjką korzeniową 
i większą powierzchnią liści zakrywają-
cą międzyrzędzia. Rzepak z drugiego 
terminu siewu miał w tym czasie 6 liści 
właściwych, znacznie cieńszą szyjkę ko-
rzeniową i mniejszą powierzchnię liści. 
Łagodniejsze warunki zimowe w porów-
naniu do Pordenowa nie spowodowały 
praktycznie żadnych strat w obsadzie. 
Warto podkreślić, że różnica 14 dni 
w terminach siewu widoczna jesienią, nie 
została w żaden sposób zniwelowana 
wiosną. Rośliny wysiane wcześniej miały 
zdecydowanie lepszy pokrój, więcej pę-
dów bocznych, a przez to znacznie więk-
szą liczbę łuszczyn i nasion. W efekcie 
odnotowaliśmy wzrost plonu. --
 

NOWY KIERUNEK BADAŃ

Doświadczenia z różnymi terminami siewu są kontynuowane w obecnym sezonie. Chcąc 
wzbogacić obszar zbieranych danych, dla porównania wprowadziliśmy trzeci termin: 
wczesny. Wyniki zostaną zaprezentowane Państwu w następnym wiosennym wydaniu 
magazynu „Hektar”, o ile kolejna zima nie sprawi nam przykrych niespodzianek.

TO, W JAKIEJ FAZIE 
ROZWOJU ZNAJDUJE SIĘ 
RZEPAK, MA BARDZO DUŻE 
ZNACZENIE DLA JEGO 
ZIMOTRWAŁOŚCI.
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Będziesz zadowolony, 
wysiewając odmiany InVigor
Ponaddwudziestoletnie doświadczenie firmy Bayer w hodowli rzepaku doprowadziło 
do stworzenia odmian mieszańcowych, oferowanych pod marką InVigor. Europejscy 
rolnicy wysiewający te odmiany podkreślają ich wyjątkowe walory, które finalnie 
przyczyniają się do uzyskiwania wysokich plonów nawet w trudnych warunkach. 
Poprawia to opłacalność uprawy rzepaku oraz ogranicza ryzyko niepowodzenia.

8 powodów
z których będziesz zadowolony, 
wysiewając odmiany mieszańcowe

1
2
3
4
5

6
7

8

Szybszy rozwój roślin
Odmiany InVigor charakteryzują się mocniejszym wigorem 
jesiennym oraz dynamicznym rozwojem wiosennym.

Najwyższe plony
Doświadczenia rolników europejskich pokazują, że odmiany 
InVigor plonują bardzo wysoko nawet w trudnych warunkach.

Szybsza regeneracja
Odmiany rzepaku InVigor odznaczają się szybszą i silniejszą regeneracją 
uszkodzeń wywołanych przez warunki stresowe, np. suszę, szkodniki czy zimowe 
warunki. Dzięki temu rolnicy mają szansę na zbiór wartościowego plonu.

Wydłużony optymalny czas siewu
Odmiany rzepaku InVigor możesz siać później, co ułatwia  
Ci uporanie się ze szkodnikami oraz chwastami, a także  
pozwala na efektywniejsze planowanie prac w gospodarstwie.

Niższe normy wysiewu
Mieszańce InVigor pozwalają na zastosowanie 
niższych niż przy tradycyjnych odmianach  
norm wysiewu celem uzyskania 
optymalnej obsady roślin.

Wysokorozwinięty system korzeniowy
Dzięki niezwykle rozbudowanemu systemowi korzeniowemu odmiany 
rzepaku InVigor mogą zoptymalizować pobór wody i składników 
odżywczych z gleby, przez co lepiej znoszą letnie okresy suszy.

Wysokie zaolejenie
Odmiany InVigor charakteryzują się wysokim zaolejeniem, co stanowi 
istotny bonus dla plantatorów. 

Wysoki poziom tolerancji na choroby
Odmiany InVigor cechują się silniejszą tolerancją na kluczowe 
choroby rzepaku, m.in. na suchą zgniliznę kapustnych.
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Firma Bayer, dogłębnie badając zagad-
nienie uprawy rzepaku jarego w  Polsce, 
właśnie kimś takim się stała. Oferuje 
produkt godny XXI wieku i  jednocześnie 
gotowy do  walki ze  współczesnymi za-
grożeniami, potęgowanymi przez postęp 
cywilizacyjny. Proponuje nowoczesnym, 
bardzo kompetentnym rolnikom nową, 
unikalną odmianę mieszańcową rzepaku 
jarego – Dodger (marka InVigor).

  ZASTOSOWANIE 

Po  odmianę Dodger sięgamy zawsze 
wtedy, kiedy zależy nam na wysokim plo-
nie, osiąganym nawet w stresowych wio-
sennych warunkach. Optymalna obsada 
roślin mieszańców rzepaku jarego powin-
na wynosić od 70-90 sztuk/m2, w zależ-
ności od  terminu siewu. Jeżeli zmuszeni 
jesteśmy opóźnić siew, zwiększamy wy-
siew o 20-25%.

  ZALETY 

Najwyższa jakość w dobrej cenie. Wysoki 
potencjał plonotwórczy.

  EFEKTY 

Dodger to  unikalna odmiana mieszań-
cowa, która gwarantuje rolnikom wysoki 
i stabilny plon. Na dodatek rzepak ten jest 
odporny na wyleganie i choroby.

  KORZYŚCI 

•  Pewność, iż stosując się do  zasad 
agrotechniki, rolnik zyskuje wysoki plon 
o odpowiedniej jakości.

•  Wysokie plony to  zwrot kosztów i  do-
datkowy zysk.

•  Wyższa zdrowotność odmiany Dodger 
to  większy spokój podczas wysokiej  
presji chorób.

Praca rolnika obarczona jest wieloma czynnikami 
ryzyka, powodującymi, że czasami nie udaje się 
zebrać efektów jego ciężkiej pracy. Dlatego też rolnik 
potrzebuje partnera, który zrozumie jego potrzeby 
oraz zagrożenia, z którymi walczy. 

 Pewny i zdrowy plon 
 rzepaku jarego,  
 czyli Dodger 

Dodger

   Odmiana mieszańcowa  
o wysokim i stabil-
nym plonowaniu. 

   Odmiana o średnio 
wczesnym terminie 
kwitnienia i dojrzewania.

   Wysoka zdrowotność.

   Rośliny średnio wysokie, 
o dobrej odporności 
na wyleganie.

MIESZANIEC JARY

MIESZANIEC 
JARY

MISTRZ PLONOWANIA W TRUDNYCH 
WARUNKACH

PLON W % WZORCA  
– COBORU 2016

120

115

110

105

100

95

90
wzorzec Dodger F1

%

100

118
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  ZASTOSOWANIE 

Kolejna odmiana z grupy InVigor dosko-
nale przystosowana do  polskich wa-
runków. Wierna w  plonowaniu nawet 
po ciężkiej zimie.

  ZALETY  

InV1165 wyróżnia się szybkim rozwojem 
jesiennym, a co jeszcze ważniejsze – do-
skonale się regeneruje po uszkodzeniach 
zimowych.

 Nowe, czyli… 
 jeszcze lepsze! 
InV1165 to skumulowana siła nowoczesnych zdobyczy 
technologii. Efekt? Wysokie i stabilne plonowanie nawet 
w warunkach mocnego stresu. Odmiana zarejestrowana 
w Polsce w 2017 r.

Warto wiedzieć

InV1165 jest 
mieszańcem 
zarejestrowanym 
w Polsce. To jedna 
z 4 najlepiej
plonujących odmian
w doświadczeniach
rejestrowych
2015-2016.

i

NOWOŚĆ

  EFEKTY 

Wysoki i stabilny plon możliwy do osiągnię-
cia w różnych warunkach klimatyczno-gle-
bowych.

  KORZYŚCI 

•  Pewność dobrego plonu w różnych wa-
runkach.

•  Nadzwyczaj wysoka zimotrwałość za-
bezpiecza plon przed stratami.

•  Szybka regeneracja roślin po zimie po-
zwala budować wysoki plon.

WYNIKI PLONOWANIA 2015-2017
% wzorca doświadczenia rej. i PDO COBORU

130

120

110

100

90

80
wzorzec InV1165

%

100

124

InV1165

MIESZANIEC OZIMY

   Wysokie i stabilne 
plonowanie nawet 
w warunkach 
mocnego stresu.

   Przydatny na lżejszych 
stanowiskach.

   Średnio wczesny 
termin kwitnienia.

   Średnio późny termin 
dojrzewania.

   Szybki rozwój jesienny 
i bardzo dobre 
zdolności regeneracyjne 
po uszkodzeniach 
zimowych.

   Jeden z najlepszych 
wyników zimotrwałości 
w badaniach rejestrowych.

   Dzięki obecności 
genu Rlm7 wysoka 
tolerancja na suchą 
zgniliznę kapustnych.

   Rośliny średnio wysokie 
bez tendencji do wylegania.
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WYNIKI PLONOWANIA 2014-2017 
 % wzorca doświadczenia rej. i CCA COBORU

115

110

105

100

95

90

%

wzorzec InV1022

100

113

  KORZYŚCI  

•  Elastyczny termin siewu.
•  Minimalizowanie ryzyka strat spowo-

dowanych niekorzystnymi warunkami 
klimatyczno-glebowymi.

•  Wierny w plonowaniu.

 Pogromca zimy  
 i rekordzista plonowania, 
 czyli InV1022 
Niejeden rolnik stracił efekty swojej ciężkiej pracy 
w wyniku mrozów i słabej okrywy śnieżnej. I tym razem 
Bayer, wykorzystując najnowszą technologię, stworzył 
odmianę, dzięki której zima to czas wyczekiwania 
na wiosenne kwitnienie.

InV1022

MIESZANIEC OZIMY

   Wysokie i stabilne 
plonowanie w różnych 
warunkach klimatyczno-
-glebowych.

   Średnio wczesny termin 
kwitnienia i średnio późny 
termin dojrzewania.

   Szybki rozwój i mocne 
zdolności regeneracyjne.

   Bardzo wysoka 
zimotrwałość – nie 
wykazuje tendencji 
do wynoszenia szyjki 
korzeniowej oraz 
stożka wzrostu.

   Rośliny średnio wysokie, 
bez tendencji do wylegania.

  ZASTOSOWANIE 

InV1022 wyróżnia wysoka zdolność ada-
ptacji do  rozmaitych warunków klima-
tyczno-glebowych, dlatego sprawdza 
się na  różnorodnych polskich glebach 
i w zmiennych warunkach atmosferycz-
nych. Najlepszy dla tych, którzy potrze-
bują uniwersalnej odmiany, która dobrze 
plonuje, niezależnie od warunków.

  ZALETY 

Zrównoważony wigor jesienno-wiosenny. 
Wyróżnia się wyjątkową zimotrwałością 
i odpornością na wyleganie.

  EFEKTY 

InV1022 zapewnia wysokie plony, których 
nie uszczuplą chłody jesienno-zimowe 
i  ewentualne wyleganie. Roślina nie wy-
kazuje tendencji do  wynoszenia szyjki 
korzeniowej oraz stożka wzrostu, stąd 
wysoka zimotrwałość.
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NIEZBĘDNIK PLANTATORA

Co powinien wiedzieć rolnik, by we właści-
wym momencie podjąć działania ochron-
ne? Co, kiedy i w jaki sposób może zagro-
zić jego uprawie? I jeszcze – jak rozpozna 
fakt, że rzepak został zaatakowany?
Na nic zda się wiedza, jeżeli plantator nie 
będzie nieustannie kontrolował swojej 
uprawy. Obserwację swojego pola powi-

 Kwitnienie rzepaku 
 – decydujący moment do uzyskania 
 najwyższych plonów 

Uprawa rzepaku wymaga od producenta wszechstronnej wiedzy. Powinien 
orientować się w historii pola i zasobności stanowiska, znać charakterystykę 
wybranej odmiany oraz potencjalne zagrożenia (chwasty, szkodniki i choroby). 
Dzięki temu podejmie trafne decyzje we właściwym momencie, budując 
podstawę wysokiego zdrowego plonu. Jak się okazuje, okres kwitnienia 
rzepaku ma decydujący wpływ na powodzenie całej uprawy. 

nien rozpocząć po siewie, a najpóźniej w trakcie wscho-
dów. Powinna być ona kontynuowana w okresie jesiennej 
i wiosennej wegetacji, potem również gdy rzepak kwitnie, 
aby w miarę szybko móc podjąć działania ochronne. Na-
leży pamiętać, że w okresie kwitnienia, a potem dojrzewa-
nia rzepaku, gdy ostatecznie buduje się plon, istnieje wiele 
potencjalnych zagrożeń dla uzyskania jego zadawalającej 
ilości i jakości.
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GROŹNA ZGNILIZNA 
TWARDZIKOWA

Chorobę tę wywołuje grzyb Sclerotinia 
sclerotiorum, którego rozwój jest ściśle 
związany z kwitnieniem rzepaku. Wów-
czas pojawiają się pierwsze jej objawy. 
Podstawowym warunkiem wystąpienia 
zgnilizny jest obecność źródła infekcji 
w glebie, czyli przetrwalników grzyba 
(sklerocjów) i podwyższona wilgotność. 
Choroba rozwija się wówczas bardzo 
szybko i opanowuje w krótkim czasie 
wiele roślin.
Grzyb niszczy tkanki roślin i ogranicza 
w nich przewodzenie substancji mine-
ralnych, produktów fotosyntezy i wody. 
W konsekwencji rozwijające się nasio-
na są pozbawione odpowiedniej ilości 
składników. Porażone rośliny zasycha-
ją, a nasiona przedwcześnie osypują 
się. Jeśli uda się zebrać plon z ta-
kich roślin, to nasiona są małe, 
niedojrzałe, o słabszych para-
metrach technologicznych. 
W następstwie plon jest 

niższy i gorszej jakości, a dotychczasowa troska i nakłady związane 
z prowadzeniem plantacji są niweczone. Dotyczy to szczególnie ob-
szarów o podwyższonej wilgotności i gdzie rzepak często występuje 
w płodozmianie.
Nasilenie choroby rośnie wraz z przedłużającą się wilgotnością gleby 
i powietrza, przy długim okresie kwitnienia, a także gdy odmiana cha-
rakteryzuje się mniejszą odpornością. Często nie tylko łodygi są porażo-
ne, ale również łuszczyny. Po zbiorze sklerocja mogą zostać zmieszane 
z nasionami, co powoduje ich zanieczyszczenie i stwarza nowe niebez-
pieczeństwo.

Na plantacji rzepaku 
porażonej czernią krzyżowych 

widoczne są place roślin porażonych 
przez grzyby rodzaju Alternaria.

Sklerocja, sprawcy zgnilizny 
twardzikowej grzyba 
Sclerotinia sclerotiorum.
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Biorąc pod uwagę powyższe zagrożenie, należy starannie rozważyć 
termin rozpoczęcia działań ochronnych:
•  najlepszym terminem użycia fungicydu jest okres od początku 

kwitnienia, często w fazie opadania pierwszych płatków kwiato-
wych,

•  jeśli udział roślin podatnych w płodozmianie (historia pola) i warunki 
pogodowe wskazują na podwyższony poziom ryzyka wystąpienia 
choroby, zabieg fungicydowy można wykonać już przed zaobser-
wowaniem pierwszych objawów,

•  w innej sytuacji – stwierdzenie 1% porażonych roślin, to też wska-
zanie do zabiegu,

•  test płatkowy to wsparcie procesu decyzyjnego: polega na zebra-
niu z potencjalnie zagrożonego pola płatków kwiatowych i wyło-
żeniu ich na specjalnie przygotowaną pożywkę. Jeżeli grzyb jest 
obecny na płatkach, obserwujemy po 3-4 dniach przebarwienia 
pożywki.

PRZEZ CAŁY OKRES KWITNIENIA NALEŻY PROWADZIĆ KONTROLĘ ZDROWOTNOŚCI 
PLANTACJI I WYSTĘPOWANIA SZKODNIKÓW. PRZEKROCZENIE PROGU SZKODLIWOŚCI 
TO ARGUMENT ZA ZASTOSOWANIEM FUNGICYDU LUB INSEKTYCYDU.

CHOROBA
PROGI SZKODLIWOŚCI 

(% roślin z pierwszymi objawami)/
system wspomagania decyzji

CECHY DIAGNOSTYCZNE

czerń krzyżowych 10-15%
brunatne, strefowane lub nieregularne plamy na liściach 
i łuszczynach, często z chlorotyczną obwódką; 
na łodygach czarne, ostro odgraniczone, podłużne plamy

szara pleśń 10-15%
nieregularne, sinozielone plamy na liściach, łodygach 
i łuszczynach z szarobrązowym nalotem struktur 
grzyba; porażone części rośliny zamierają 

zgnilizna twardzikowa 1%
test płatkowy

biało-szare plamy, niekiedy ze strefowaniem; wewnątrz, 
czasami na powierzchni łodyg występuje biała, watowata 
grzybnia i czarne przetrwalniki grzyba – sklerocja

Jak wykazały badania fungicyd  
Propulse® 250 SE w 2016 roku wykazał 
niemal 100% skuteczność w zwalczaniu 
tej groźnej choroby. Zastosowano wów-
czas podstawową dawkę tego środka 
(1 l/ha). Praktyka pokazuje też, że najlep-
sze efekty osiągnięto, kiedy zabieg opry-
skiwania wykonano 4-5 dni po rozpoczę-
ciu kwitnienia na pędzie głównym.

TOWARZYSZE ZGNILIZNY 
TWARDZIKOWEJ

Jeżeli panują dogodne warunki wilgotno-
ściowe do rozwoju zgnilizny twardziko-
wej, oznacza to, że pojawią się też czerń 
krzyżowych i szara pleśń. Choroby te 
we wcześniejszych fazach rozwojowych 
rzepaku pojawiają się głównie na liściach 
i pędach. Z czasem obejmują całą ro-
ślinę, również łuszczyny. Charaktery-
styczne plamy związane z porażeniem, 
początkowo są pojedyncze, a potem cał-
kowicie opanowują powierzchnię łusz-
czyn. Powoduje to przedwczesne osypy-
wanie nasion. W warunkach deszczowej 
pogody, zwłaszcza na plantacjach dłu-
go oczekujących na zbiór, straty plonu 
z tego powodu mogą być wysokie. Na-
siona będą często niedojrzałe, drobne, 
pomarszczone i zasiedlone przez grzyby. 
W konsekwencji jest to kolejna przyczy-
na strat ponoszonych przez producen-

ta, ponieważ materiał taki nie spełnia 
wymaganych norm. Propulse i w tym 

zakresie wykazuje bardzo wysoką 
skuteczność, pomagając zacho-
wać wysoką jakość plonu.

Ekspert radzi

Każdy zabieg fungicydowy 
powinien brać pod uwagę 
bezpieczeństwo środowiska, w tym 
ochronę organizmów pożytecznych. 
Środki ochrony roślin powinny być 
tak dobierane, aby nie szkodzić owadom 
pożytecznym i zgodnie z dobrą praktyką 
rolniczą, powinny być stosowane po zakończeniu 
oblotu kwitnących upraw, najczęściej wieczorem. 
Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy zabieg 
fungicydowy ma być połączony ze zwalczaniem 
szkodników łuszczynowych (chowacza podobnika, 
pryszczarka kapustnika) przy użyciu insektycydów.

„
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MĄDRY WYBÓR JAKO GWARANCJA 
SUKCESU UPRAWY

Propulse jest wyróżniającym się fungi-
cydem o działaniu zapobiegawczym 
i leczniczym (interwencyjnym) w zwal-
czaniu chorób rzepaku w fazie od końca 
pąkowania do zakończenia kwitnienia 
(BBCH 57-69). Połączono w nim fluopy-
ram – innowacyjną substancję z grupy 
chemicznej karboksyamidów (SDHI) oraz 
protiokonazol, należący do grupy che-
micznej triazoli. Pozwoliło to na stwo-
rzenie fungicydu o wysokiej i długotrwa-
łej skuteczności w zwalczaniu chorób 
rzepaku, obecnych w ważnym okresie 

kwitnienia. Zastosowano przy tym profesjonal-
ną formulację SE. Dodatkowe efekty działania  
Propulse to:
•  wzrost masy plonu nasion spowodowany 

„efektem zieloności”,
•  zmniejszone ryzyko osypywania się nasion 

wskutek lepszego „sklejenia” łuszczyn.

Wieloletnie doświadczenia wskazują, że naj-
lepszym terminem zastosowania Propulse jest 
faza początku opadania płatków kwiatowych 
na pędzie głównym. Nie wyklucza to jednak 
zastosowań tego środka przez cały czas, gdy 
rzepak kwitnie, tj. np. w początkowej fazie kwit-
nienia czy na końcu tego okresu. Skuteczność 
Propulse, w porównaniu z innymi fungicydami 
dostępnymi na rynku okazała się wyższa, nie-
zależnie od terminu stosowania. Potwierdza 
to tezę o działaniu nie tylko zapobiegawczym, 
ale i leczniczym (interwencyjnym) tego środka. 
Inne zastosowane fungicydy potwierdziły swą 
wysoką skuteczność jedynie w wąskim oknie 
aplikacyjnym, co jest niekorzystne, gdyż uzależ-
nia działania plantatorów od warunków pogo-
dowych. --

Czy wiesz, że...

Zwalczanie grzybów 
chorobotwórczych wymaga 
takiego doboru fungicydów, 
aby oddalić ryzyko pojawienia 
się wśród nich form odpornych 
na działanie poszczególnych 
substancji czynnych.

SKUTECZNOŚĆ PROPULSE 
W PORÓWNANIU Z INNYMI 
FUNGICYDAMI NA RYNKU OKAZAŁA SIĘ 
WYŻSZA, NIEZALEŻNIE OD TERMINU 
STOSOWANIA, CO POTWIERDZA JEGO 
DZIAŁANIE NIE TYLKO ZAPOBIEGAWCZE, 
ALE TAKŻE LECZNICZE. DZIĘKI CZEMU  
TO ROLNIK DECYDUJE O TERMINIE 
ZABIEGU, A NIE WŁAŚCIWOŚCI 
DOSTĘPNEGO FUNGICYDU.

?
Zgnilizna twardzikowa

Objawy czerni krzyżowych 
na łuszczynie rzepaku
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 Ręka na pulsie 
Dwa aktywne składniki. 
Termin oprysku – do wyboru przez Ciebie  
– zależnie od potrzeb i możliwości. Ponadprzeciętna 
skuteczność w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej. 
Sprzyjanie sklejaniu łuszczyn, co realnie przekłada się 
na brak osypywania nasion i wyższy plon. To wszystko 
za sprawą jednego błyskawicznie wchłaniającego się 
preparatu. Poznaj Propulse® 250 SE.

  DZIAŁANIE 

Preparat ten chroni przed chorobami 
rzepaku w  okresie kwitnienia i  skutecz-
nie walczy z atakami grzybów, takimi jak 
czerń krzyżowych, szara pleśń i  przede 
wszystkim zgnilizna twardzikowa (Scle-
rotinia sclerotiorum). Propulse działa sys-
temicznie – od  początku fazy kwitnienia 
aż do fazy opadania płatków. Im wyższa 
dawka – tym skuteczniejsze działanie, 
maksymalna zalecana dawka to 1 l/ha.

  ZALETY 

Dwie substancje aktywne zapewniają nie-
spotykaną skuteczność, szersze spek-
trum oraz dłuższy okres działania. Ważną 
zaletą dla rolnika jest elastyczność termi-
nów wykonania zabiegu, bez znaczącego 
wpływu na  efektywność oddziaływania 
preparatu.

  EFEKTY 

Skuteczne wyeliminowanie największych 
zagrożeń dla powodzenia plonowania 

sprawia, że rzepak rozwija się silny i zdro-
wy. Na  dodatek obserwuje się wzrost 
masy tysiąca nasion oraz lepsze zaoleje-
nie, co zwiększa ilość i jakość plonu, a za-
tem i opłacalność. Bardzo istotnym efek-
tem działania Propulse jest zatrzymanie 
procesu przenoszenia się choroby z  liści 
na łuszczyny.

  KORZYŚCI 

•  Ponadstandardowa skuteczność zwal-
czania powszechnych chorób rzepaku, 
w  tym w  szczególności zgnilizny twar-
dzikowej.

•  Czas wykonania zabiegu wybiera rolnik, 
tj. początek, pełnia lub koniec kwitnie-
nia.

•  Efekt plonotwórczy – mocny, zdrowy, 
oleisty rzepak.

•  Zapobieganie przenoszeniu się chorób 
z liści na łuszczyny.

•  Daje doskonałą lub bardzo dobrą stopę 
zwrotu z nakładów na środek.

FUNGICYD

RODZAJ PREPARATU
środek grzybobójczy w formie 
zawiesino-emulsji,  
do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego 
w ochronie rzepaku przed 
chorobami grzybowymi

 

SUBSTANCJA CZYNNA
protiokonazol  125 g/l

fluopyram  125 g/l

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
w roślinie działa systemicznie

 

ZWALCZANE AGROFAGI
rzepak ozimy:  
czerń krzyżowych, zgnilizna 
twardzikowa, szara pleśń

rzepak jary:  
czerń krzyżowych

 

DAWKA
1l/ha – rzepak ozimy i jary

 

UWAGI
zalecana ilość wody:  
200-400 l/ha

zalecane opryskiwanie: 
drobnokropliste

środek przeznaczony jest 
do stosowania przy użyciu 
opryskiwaczy polowych

DODATKOWY WPŁYW ZABIEGU FUNGICYDEM 
PROPULSE NA TRWAŁOŚĆ ŁUSZCZYN
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Zabieg w fazie luźnego pąka 
(BBCH 57)

Zabieg w fazie pełni kwitnienia  
(BBCH 65)

Liczba 
łuszczyn  

(n)

Kontrola Produkt porównawczy 0,5 l/ha Propulse 1,0 l/ha

Źródło i metodologia:  
Dr. König,  

LUFA Rostock 2012 r.

386 329 325 386 369
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HERBICYDY
Adengo® 315 SC

MaisTer® Power 42,5 OD

INSEKTYCYDY
Proteus® 110 OD

KUKURYDZA

Oferta produktów
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HERBICYD

RODZAJ PREPARATU
herbicyd doglebowy, 
przeznaczony do zwalczania 
chwastów jednoliściennych 
i jednorocznych 
chwastów dwuliściennych 
w uprawie kukurydzy

 

SUBSTANCJA AKTYWNA
tienkarbazon-metyl 90 g/l 
izoksaflutol 225 g/l

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
środek o działaniu 
systemicznym

 

FORMA UŻYTKOWA
koncentrat w postaci 
stężonej zawiesiny 
do rozcieńczania wodą

 

ZWALCZANE CHWASTY
zwalcza ponad 85 
gatunków chwastów 
jedno- i dwuliściennych, 
w tym przede wszystkim: 
chwastnicę jednostronną, 
fiołek polny, gwiazdnicę 
pospolitą, jasnoty, komosę 
białą, przytulię czepną, 
rdestówkę powojowatą 
(dawniej rdest powojowaty), 
rdest ptasi, rumian pospolity, 
samosiewy rzepaku 
(kiełkujące z nasion), 
szarłat szorstki, tasznik 
pospolity, włośnice i inne

 

OKRES STOSOWANIA
preparat można stosować 
przed wschodami lub 
krótko po wschodach 
rośliny uprawnej (max. 
do 2 liści kukurydzy)

 

DAWKA
0,33-0,44 l//ha

 DZIAŁANIE  

Adengo to  środek chwastobójczy w  for-
mie koncentratu stężonej zawiesiny 
do  rozcieńczania wodą. Jest przezna-
czony do zwalczania chwastów rocznych 
jednoliściennych i dwuliściennych w upra-
wie kukurydzy. Może być stosowany do-
glebowo lub nalistnie przy użyciu samo-
bieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy 
polowych. 

 ZALETY  

Środek rozkłada się w  glebie w  ciągu 
okresu wegetacji i  nie stwarza zagroże-
nia dla roślin uprawianych następczo. 
Po  zbiorach kukurydzy odchwaszcza-
nej środkiem w  warunkach normalnego 
przebiegu wegetacji, po  orce i  zasto-
sowaniu zespołu zalecanych uprawek 
przedsiewnych, można bez przeszkód 
uprawiać wszystkie rośliny rolnicze. 
W  przypadkach suszy oraz uproszczeń 
uprawowych należy przestrzegać zale-
ceń zawartych w aktualnie obowiązującej 

etykiecie. Skład Adengo został wzboga-
cony o  sejfner w  postaci cyprosulfami-
du, co przyczynia się do przyśpieszenia 
rozkładu substancji aktywnych w roślinie 
uprawnej.

 EFEKTY 

Adengo jest herbicydem selektywnym 
o  działaniu układowym. Pobierany jest 
zarówno przez korzenie, jak i przez łodygi 
oraz liście kiełkujących chwastów. Po za-
stosowaniu środka chwasty nie wschodzą 
lub krótko po wschodach bieleją, przesta-
ją rosnąć i zamierają.

 KORZYŚCI 

Dobre uwilgotnienie gleby podnosi sku-
teczność środka oraz pozwala na  utrzy-
manie jego aktywności w możliwie długim 
czasie. Adengo zwalcza 85 gatunków 
chwastów jedno- i  dwuliściennych. Pre-
parat może być stosowany przed- i  po-
wschodowo, do momentu pojawiania się 
2 liści kukurydzy.

 Zdrowa kukurydza? 
 Po prostu – Adengo! 
Tylko na dobrze zabezpieczonych polach kukurydza 
ma szanse na optymalny rozwój i w konsekwencji: 
maksymalnie wysoki plon. A o to chodzi w każdej 
uprawie! Adengo® 315 SC to preparat wygodny, 
skuteczny i elastyczny. Nie wymaga wymieszania 
z glebą, nie rozkłada się na świetle i nie ulatnia. Dzięki 
odpowiedniemu składowi hamuje zachwaszczenie 
wtórne i zabezpiecza plon podczas całego okresu 
wegetacji. Po prostu – Adengo!

ADENGO JEST EKONOMICZNY, 
WYGODNY I DZIAŁA DŁUGO 

PO ZASTOSOWANIU. 
WYSTARCZY UŻYĆ JEDNEJ 

DAWKI, TYLKO RAZ  
W SEZONIE.
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CZĘSTO WSCHODY KUKURYDZY SĄ OPÓŹNIONE. WPŁYWAJĄ NA TO M.IN. GŁĘBOKOŚĆ 
SIEWU, KTÓRA WYNOSI: PRZY GLEBACH LŻEJSZYCH 5-6 CM, PRZY GLEBACH CIĘŻSZYCH 
3-4 CM ORAZ NP. CHŁODNA WIOSNA. W NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH POGODOWYCH 
WSCHODY KUKURYDZY MOGĄ NASTĄPIĆ NAWET TRZY TYGODNIE PO SIEWIE. 

DOBRY START – SKUTECZNIE I BEZPIECZNIE

Najważniejszym elementem ochrony jest stworzenie ide-
alnych warunków startowych dla wzrostu kukurydzy. Jest 
to możliwe dzięki herbicydom (środkom chwastobójczym) 
o działaniu doglebowym lub nalistnym, zalecanym przed lub 
po wschodach kukurydzy.
Polecanym i sprawdzonym herbicydem, o zakresie aplika-
cji przed i po wschodach, jest Adengo® 315 SC. Preparat 

 Niezbędne warunki 
 do skutecznego działania 
 kukurydzianych herbicydów 
 doglebowych
Wąska, nie rozgałęziająca się kukurydza stanowi minimalną konkurencję 
dla chwastów. Nawet w optymalnych warunkach przez około 4-5 tygodni 
od siewu, pole kukurydzy pozostaje do dyspozycji chwastów. Okoliczności,  
które sprzyjają silnemu zachwaszczeniu to: szeroki rozstaw rzędów, który 
wynosi ok. 70 cm oraz rzadki siew, mieszczący się w przedziale 8-10 roślin 
na 1 m2.  Jeśli w tym czasie nastąpi ocieplenie i towarzyszące mu majowe 
opady, wzrost chwastów jest błyskawiczny i zachwaszczenie plantacji staje 
się poważnym problemem. Jak skutecznie ochronić kukurydziany plon?

zawiera 2 składniki czynne: izoksaflutol, 
oraz tienkarbazon metylu. Substancje 
czynne uzupełnia sejfner – cyprosulfa-
mid, substancja osłonowa, która przy-
spiesza rozkład składników czynnych 
w roślinie chronionej tak, by substancje te 
nie wpływały na nią negatywnie. Sejfner  

Kukurydzę cechuje szeroki rozstaw rzędów.

fot. P. Bereś
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Ekspert radzi

Chcąc wcześnie zwalczać chwasty, należy uwzględnić 
warunki pogodowe. Najwcześniejsze zabiegi doglebowe, 
wykonywane bezpośrednio po siewie wymagają wilgotnej gleby. 
Optymalnym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w preparat 
zalecany przedwschodowo, który w przypadku suszy, 
a co najmniej przesuszonej gleby, można także zastosować 
wcześnie, nalistnie już po wschodach kukurydzy i chwastów. 

„

ADENGO NIE TRACI SWOJEGO POTENCJAŁU NAWET 
PODCZAS SUSZY I AKTYWIZUJE SIĘ W CZASIE 
OPADÓW. ŚRODEK WYMAGA WILGOTNOŚCI GLEBY, 
ALE NIE W TAK RESTRYKCYJNYM STOPNIU JAK INNE 
HERBICYDY O DZIAŁANIU DOGLEBOWYM. 

Pole kukurydzy 
po zastosowaniu Adengo.

Pole kukurydzy, 
na którym  

nie zastosowano  
herbicydu.

zabezpiecza kukurydzę nie tylko w jej czę-
ści nadziemnej, ale także chroni system 
korzeniowy, zabezpieczając ją przed nie-
korzystnym oddziaływaniem herbicydu, 
zarówno przed, jak i po jej wschodach.
Herbicyd działa przede wszystkim dogle-
bowo, do chwastów wnika także w pew-
nym stopniu przez ich młode, zielone 
części. Najlepiej jednak, gdy podczas za-
biegu ziemia jest wilgotna, wówczas efekt 
chwastobójczy jest najlepszy. Warto jed-
nak wiedzieć, że wszystkie substancje, 
a zwłaszcza izoksaflutol, charakteryzują 
się długim okresem utrzymywania aktyw-
ności, co jest istotne w zwalczaniu ciepło-
lubnej i późno wschodzącej chwastnicy 
oraz ochrony plantacji przed zachwasz-
czeniem wtórnym.

SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA

Izoksaflutol, stosowany samodzielnie 
w dawce 75-100 g s.cz./ha, skutecznie 
zwalcza kluczowe chwasty jedno- i dwu-
liścienne w kukurydzy np. chwastnicę 
jednostronną, komosę białą czy rdest 
plamisty.

NIESTRASZNA SUSZA

Przesuszona gleba może powodować 
odwlekanie decyzji o oprysku. Lep-
szym rozwiązaniem niż czekanie jest 
zastosowanie Adengo. Jeśli po zabiegu 
spadnie deszcz i ociepli się, zaktywizuje 
to substancje czynne i proces ich dzia-
łania szybko się znormalizuje. Należy 
również wziąć pod uwagę fakt, że po sie-
wie może nastąpić ochłodzenie a nawet 
przymrozki (przykład: wiosna 2017 r.). 
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? Czy wiesz, że...

W sytuacji, gdy nie 
ma gwarancji na szybkie 
uwilgotnienie gleby po siewie, 
sprawdzonym i praktycznym 
rozwiązaniem jest wariant 
dwuzabiegowy, łączący 
zabieg przedwschodowy 
z powschodowym.

Wtedy wschody kukurydzy mogą być 
słabsze i nierównomierne, a wschodzące 
rośliny przebarwić się i częściowo zwięd-
nąć. W takich warunkach powschodowy 
oprysk nalistny powinien zostać przesu-
nięty tak, by nie spowodować kolejnego 
stresu kukurydzy. Natomiast preparat, 
który znajduje się w glebie, już w momen-
cie polepszenia się pogody błyskawicznie 
zacznie działać na chwasty. Nawet jeżeli 
jego działanie będzie w pewnym stopniu 
ograniczone, pozwoli na początkowy, 
prawidłowy wzrost kukurydzy. Zdarza się, 
że oprysk herbicydem w momencie, gdy 
kukurydza odzyska po ochłodzeniu już 
pełen wigor, może okazać się spóźnio-
ny ze względu na przerośnięte chwasty. 
Dzieje się tak głównie ze względu na fakt, 
że chwasty mają (niestety) zdecydowanie 
mniejsze niż kukurydza wymagania w sto-
sunku do temperatury i wilgotności gleby, 
w której wyrosły.
Adengo jest skuteczny w dogodnych, ale 
także w nieco ograniczonych warunkach 
wilgotnościowych gleby. Nie należy go 
stosować jedynie, gdy gleba jest skraj-
nie przesuszona. Wtedy lepiej poczekać 
na optymalne warunki do oprysków na-
listnych i wykonać je na jak najmłodsze 
chwasty, do momentu, gdy kukurydza nie 
przekroczy fazy dwóch liści.

WARIANT ŁĄCZONY

Zabieg przedwschodowy wykonujemy 
herbicydem o wybitnym działaniu dogle-
bowym w zmniejszonej dawce (Adengo 
0,2 l/ha), która w pełni wykorzysta koń-
czące się zasoby wilgoci z gleby. Na-
stępnie po wschodach kukurydzy, już 
w fazie dwóch lub więcej liści, wykonuje-
my drugi zabieg, ale herbicydem w więk-
szym stopniu działającym nalistnie (np.  
Maister® Power 42,5 OD), dostosowu-
jąc dawkę do poziomu zachwaszczenia. 

Komosa biała  
i samosiewy rzepaku
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W okresie wiosny wskutek niskich 
temperatur kukurydza może się 

przebarwiać na fioletowo.

W badaniach Bayer 2017 r. wariant łą-
czony: przed- i powschodowy, sumujący 
korzyści obu rozwiązań, był na równi sku-
teczny w porównaniu do typowych poje-
dynczych zabiegów. Rozwiązanie to jest 
korzystne dla gospodarstw, które orga-
nizacyjnie i technicznie mogą pozwolić 
sobie na wykonanie zabiegów w różnych 
terminach.

WŁAŚCIWA SUBSTANCJA CZYNNA 
– KLUCZ DO ZWYCIĘSTWA

Użycie herbicydu determinuje również 
skład botaniczny chwastów. Po rozpo-
znaniu gatunków wybór środka jest zde-
cydowanie łatwiejszy. Jedyny chwast, 
który jest najskuteczniej niszczony pod-
czas zabiegu nalistnego to perz właści-
wy. To gatunek wrażliwy między innymi 
na herbicyd Maister Power. Zakres zwal-
czanych chwastów przez Maister Power, 
jak na mistrza przystało, jest imponujący 
i obejmuje ok. 160 gatunków. Swoją siłę 
uwidacznia w zwalczaniu rdestówki po-
wojowatej (dawniej – rdest powojowaty), 
która nagminnie zachwaszcza kukurydzę.
Maister Power zaleca się stosować w fa-
zie od 2 do max. 8 liści kukurydzy, sto-
sując dawki dzielone (odstęp pomiędzy 

zabiegami 7-10 dni) lub od 4 do 6 liści 
kukurydzy, stosując zabieg pojedynczy. 
Im młodsza faza rozwojowa, tym lepiej. 
Dlaczego? Chwasty są wówczas młod-
sze i do ich zlikwidowania wystarczy użyć 
dawki 1,25 l/ha preparatu.

Kukurydza: faza 2 liści

W 2017 ROKU HERBICYD MAISTER POWER 
UZYSKAŁ REJESTRACJĘ DO STOSOWANIA 
W DAWKACH DZIELONYCH. 

NOWA REJESTRACJA UMOŻLIWIA ZASTOSOWANIE 
HERBICYDU WE WCZESNYCH FAZACH ROZWOJOWYCH 
KUKURYDZY. PIERWSZY ZABIEG WYKONUJEMY  
JUŻ W FAZIE 2 LIŚCI KUKURYDZY W DAWCE 0,75 L/HA 
I DRUGI W ODSTĘPIE 7-10 DNI, STOSUJĄC POZOSTAŁĄ 
CZĘŚĆ Z PEŁNEJ DAWKI, TJ. 0,75 L/HA.

PERZ WŁAŚCIWY POWINIEN BYĆ ZWALCZANY 
W FAZIE INTENSYWNEGO ROZWOJU 
KUKURYDZY, CO NAJMNIEJ W FAZIE 4-6 LIŚCI, 
CZYLI WYSOKOŚCI OKOŁO 15-20 CM.

ODPOWIEDNIE DOZOWANIE

Powschodowa technologia dawek dzie-
lonych w kukurydzy to swoista nowość. 
Zwalczanie chwastów tą metodą to naj-
częściej dwukrotne zabiegi obniżonymi 
dawkami. Są one w stanie zwalczać wy-
łącznie młode chwasty, w bezpiecz-
niejszy dla kukurydzy sposób. Środek  
Maister Power to jeden z nielicznych, któ-
ry posiada już taką możliwość. Można go 
stosować w tej technologii, co jest zgod-
ne z obecnie obowiązującą rejestracją 
i założeniami metod integrowanych. --
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RODZAJ PREPARATU
herbicyd doglebowy,  
przeznaczony do zwalczania 
chwastów w uprawie kukurydzy

 

SUBSTANCJA AKTYWNA
jodosulfuron metylosodowy 1 g/l 
foramsulfuron 31,5 g/l 
tienkarbazon metylu 10 g/l

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
środek o działaniu układowym

 

FORMA UŻYTKOWA
środek chwastobójczy 
w formie zawiesiny olejowej 
do rozcieńczania wodą

 

ZWALCZANE CHWASTY
chwasty jednoliścienne 
w tym perz właściwy; 
chwasty dwuliścienne 
w tym rdestówka powojowata 
(dawniej rdest powojowaty) 

 

OKRES STOSOWANIA
zastosowanie jednorazowe: 
od fazy 4 do fazy 6 liści roślin 
kukurydzy 
dawki dzielone: pierwszy 
zabieg w fazie 2-3 liści (BBCH 
12-13), drugi zabieg 7-10 dni 
po pierwszym, maksymalnie 
do końca fazy 8 liścia 
właściwego (BBCH < 18)

 

DAWKA
zastosowanie jednorazowe: 
1,25-1,5 l/ha, wyższą dawkę 
należy stosować w warunkach 
silnej presji ze strony chwastów 
oraz w przypadku konieczności 
zwalczania perzu właściwego 
i jasnoty purpurowej; 
dawki dzielone:  
pierwszy zabieg – 0,75 l/ha,  
drugi zabieg – 0,75 l/ha

HERBICYD

 DZIAŁANIE 

Maister Power jest herbicydem selektyw-
nym o działaniu układowym. Zawiera trzy 
substancje czynne, będące inhibitorami 
syntazy acetylomleczanowej (w skrócie 
ALS) oraz aktywny sejfner, cyprosulfamid, 
pełniący rolę ochronną dla kukurydzy. 
Substancje sprawnie przenikają przez 
liście chwastów oraz korzenie. Wybór 
środka oznacza zahamowanie wzrostu, 
następnie chlorozę, czerwienienie, skrę-
canie liści oraz zatrzymanie wzrostu, roz-
woju korzeni i śmierć chwastów. 

 ZALETY 

Środek wnika do roślin w ciągu 2 godzin 
od zastosowania. Niewielki opad deszczu 
krótko po upływie tego czasu nie wpływa 
ujemnie na  skuteczność działania środ-
ka. Maister Power rozkłada się w glebie 
w  ciągu okresu wegetacji do  poziomu, 
który nie stwarza zagrożenia dla roślin 
uprawianych w  kolejnych sezonach. 
Po zbiorach kukurydzy, odchwaszczanej 
tym produktem, można uprawiać wszyst-

kie gatunki roślin – wystarczy zaorać pole 
i zastosować zespół zalecanych uprawek 
przedsiewnych. W  przypadkach suszy 
oraz uproszczeń uprawowych należy 
przestrzegać zaleceń zawartych w aktu-
alnie obowiązującej etykiecie. 

 EFEKTY 

Maister Power zatrzymuje wzrost i obniża 
ryzyko ponownych wschodów najgroź-
niejszych konkurentów kukurydzy, jakimi 
są: perz, chwastnica i włośnica. Kukury-
dza otrzymuje optymalne warunki do we-
getacji, co  skutkuje wysokim plonem. 
Maister Power eliminuje 160 gatunków 
chwastów. Aż 134 z nich zwalcza na naj-
wyższym poziomie: 80 do 100%.

 KORZYŚCI 

Maister Power działa na wiele gatunków 
chwastów jednocześnie. Jego formula-
cja ułatwia aplikację. Można stosować go 
również w późniejszej fazie rozwoju kuku-
rydzy. Jest względne niezależny od pozio-
mu wilgotności gleby. 

 Najlepszy 
 „majster” na polu 
Zminimalizowanie zachwaszczenia wtórnego oraz 
zwalczenie chwastów to marzenie każdego producenta 
kukurydzy. Szansę na powstrzymanie silnej konkurencji 
intruzów na polu daje Maister® Power 42,5 OD od Bayer. 
To stosowany nalistnie środek chwastobójczy w formie 
zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest wygodny 
w stosowaniu: bez adiuwantów i bez konieczności 
mieszania z innymi herbicydami. 

PEŁEN EFEKT CHWASTOBÓJCZY 
WIDOCZNY JEST PO UPŁYWIE 

OK. 14 DNI OD ZABIEGU. MAISTER 
POWER NAJSKUTECZNIEJ 

ZWALCZA MŁODE, INTENSYWNIE 
ROSNĄCE GATUNKI OD FAZY 

SIEWEK DO 2–4 LIŚCI 
WŁAŚCIWYCH.
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 DZIAŁANIE 

Proteus działa w roślinie układowo. Z kolei 
na owada oddziałuje kontaktowo i żołąd-
kowo. Sprawdza się podczas zagrożenia 
dla uprawy kukurydzy ze strony: omacni-
cy prosowianki i  ploniarki zbożówki oraz 
zachodniej korzeniowej stonki kukurydzia-
nej. 

 ZALETY 

Proteus jako nowoczesny środek dzia-
ła szybko i  wielokierunkowo. Wykazuje 
działanie interwencyjne i ochronne. Dzięki 
nowej formulacji O-TEQ, doskonale prze-
mieszcza się w roślinie i wykazuje odpor-
ność na zmywanie. Warto dodać, że pre-
parat zachowuje swoje właściwości bez 
względu na temperaturę otoczenia.

 EFEKTY 

•  Błyskawicznie unieszkodliwiony szkod-
nik oraz długotrwała ochrona plantacji.

•  Zabezpieczony plon kukurydzy, który 
zachowuje swą jakość.

•  Gwarancja skuteczności bez względu 
na warunki pogodowe (preparat odpor-
ny na zmywanie i wahania temperatury).

 KORZYŚCI  

•  Szybkie i bezwzględne działanie przy za-
chowaniu bezpieczeństwa dla użytkow-
nika i środowiska.

•  Eliminacja groźnych szkodników i  jed-
noczesna ochrona plonu.

•  Maksymalizacja jakości plonu przy opty-
malizacji kosztów.

 Po omacku – tylko ćmy! 
 Ty mierz prosto w cel 
Takie są dziś czasy, że dużo to za mało. Tym bardziej, 
że presja na maksymalizację jakości i optymalizację 
kosztów jest coraz silniejsza. Jako uważny i świadomy 
plantator zapewne monitorujesz swoją kukurydzę 
pod kątem obecności szkodników. Najważniejszego 
szkodnika kukurydzy w Polsce, omacnicę prosowiankę, 
zauważysz z pewnością. Nie martw się o plon.  
Mierz prosto w cel i zastosuj Proteus® 110 OD. 

RODZAJ PREPARATU 
insektycyd o działaniu 
kontaktowym i żołądkowym, 
przeznaczony do zwalczania 
szkodników gryzących i ssących

 

SUBSTANCJA AKTYWNA 
deltametryna 10 g/l 
tiachlopryd 100 g/l

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
w roślinie działa układowo, na owady 
działa kontaktowo i żołądkowo 

 

FORMA UŻYTKOWA 
OD – zawiesina olejowa 
do rozcieńczania wodą 

 

CHRONI PRZED 
ploniarka zbożówka, omacnica 
prosowianka i zachodnia 
korzeniowa stonka kukurydziana

 

TERMIN STOSOWANIA
ploniarka zbożówka – opryskiwać 
w chwili zrównania się długości 
trzeciego liścia z długością liścia 
drugiego. Omacnica prosowianka 
– zabieg wykonać z chwilą pojawie-
nia się szkodnika, w fazie wyrzucania 
wiechy. Zachodnia kukurydziana 
stonka korzeniowa – stosować 
do pierwszego zabiegu, który należy 
wykonać w drugiej połowie lipca 
do połowy sierpnia albo do drugiego 
zabiegu, który należy wykonać  
w 7 do 14 dni później.

 

DAWKA 
kukurydza: 0,5-0,75 l/ha 
w zależności od szkodnika;

kukurydza cukrowa: omacnica 
prosowianka – zabieg wykonać 
z chwilą pojawienia się 
szkodnika, w fazie wyrzucania 
wiechy, dawka 0,5 l/ha

INSEKTYCYD

Czy wiesz, że...

Omacnica prosowianka występuje 
na polach od czerwca do końca 

okresu wegetacji. Gąsienice 
uszkadzają niemal wszystkie 
nadziemne części kukurydzy. 

Ogólnie osłabiają rozwój plonu 
oraz istotnie przyczyniają się 

do pojawienia fuzarioz.

?

Jeżeli stosujesz chemiczne środki 
zwalczania omacnicy prosowianki, pamiętaj, że musisz 

uchwycić moment masowego wylęgu gąsienic z jaj – w tym czasie zabieg jest 
najbardziej efektywny. W praktyce okres od złożenia jaj do wylęgu gąsienic 
trwa od 4-7 dni, by ten termin wyznaczyć koniecznym jest monitoring lotu 

motyli omacnicy. W tym celu doskonale sprawdzają się pułapki feromonowe 
lub świetlne, dzięki którym precyzyjniej określisz termin zabiegu.

i
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FUNGICYDY
Pyton® Consento 450 SC

Infinito® 687,5 SC

HERBICYDY
Plateen® 41,5 WG

Sencor® Liquid 600 SC

INSEKTYCYDY
Proteus® 110 OD

Decis® Mega 50 EW

ZAPRAWY
Monceren® Pro 258 FS

Prestige® Forte 370 FS 

ZIEMNIAK

Oferta produktów
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 Żelazna pozycja ziemniaka, 
 czyli Dzień Ziemniaka w Żelaznej 
W Żelaznej k. Skierniewic 7 lipca 2017 roku odbył się jubileuszowy, XV Dzień 
Ziemniaka, organizowany przez RZD SGGW w Żelaznej oraz koncern Bayer. 
Wydarzenie zgromadziło ponad 600 uczestników. Organizatorzy zadbali 
o prezentację wielu skutecznych rozwiązań ochrony roślin preparatami firmy 
Bayer. Zostały przygotowane stoiska firm oferujących środki do produkcji rolnej 
i udostępniono poletka pokazowe. Całość dopełniał cykl wykładów i pokazów.

Warto wiedzieć

Silną pozycję Polski jako producenta ziemniaków 
potwierdzają liczby: w 2016 r. w Polsce 
wyprodukowano ok. 9 mln t bulw. Z kolei 
w Niemczech – ok. 10 mln t, we Francji ponad 
6,8 mln t, w Holandii – ok. 6,6 mln t, w Wielkiej 
Brytanii – ok. 5,6 mln t, a w Belgii – 3,8 mln t.

i
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METAMORFOZY NA RYNKU ZIEMNIAKA

W Polsce produkcja ziemniaków ma nieustannie duże 
znaczenie gospodarcze. Już w latach 70. i 80. ubiegłego 
stulecia zbiory oceniano na 50 mln t rocznie. Co ważne 
– polscy rolnicy nadal pozostają jednym z największych 
producentów ziemniaków w Europie. Jednak w ostat-
nich latach obserwuje się znaczne zmiany na rynku 
ziemniaków. Przeobrażenia zachodzą na każdym etapie, 
od produkcji do konsumpcji.
W produkcji postępuje specjalizacja, bowiem rolnicy 
unowocześniają technologie produkcji i przechowal-
nictwa. Zauważono w ostatnich dziesięcioleciach także 
tendencję malejącą w zakresie konsumpcji ziemniaków 
nieprzetworzonych i wzrostową w odniesieniu do prze-
tworów ziemniaczanych.
Tegoroczny Dzień Ziemniaka w Żelaznej był dobrą oka-
zją do zdobycia najnowszej wiedzy z zakresu produkcji 

ziemniaka. Na licznie przybyłych z całej Polski 
producentów czekało wiele interesujących wy-
darzeń. Realizację programu rozpoczęto od pa-
nelu wykładów.

WIEDZY NIGDY DOŚĆ

W inaugurującym wystąpieniu Roel Wanningen 
z firmy Bayer z Holandii przedstawił tendencje 
panujące obecnie na europejskim rynku ziem-
niaczanym. Prelegent informował, że na terenie 
Unii Europejskiej znajduje się 1,9 mln farm pro-
dukujących ziemniaki. Ponad 21% wszystkich 
unijnych upraw ziemniaków zlokalizowanych jest 
w: Niemczech, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii  

Uczestników spotkania przywitał 
Edward Pawlik (z lewej), 

Dyrektor RZD SGGW w Żelaznej, 
wraz z reprezentującym 

organizatora – Radosławem 
Suchorzewskim, Grower 

Manager Owoce & Warzywa 
& Ziemniaki w firmie Bayer.
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oraz w Polsce. Warto jednak zwrócić uwagę, że średnia wielkość 
gospodarstw, w krajach wiodących w produkcji ziemniaka, istotnie 
się różni. Według światowych danych największe uprawy zlokali-
zowane są w Holandii i Wielkiej Brytanii – mają średnio 16–20 ha. 
Z kolei przeciętna wielkość powierzchni uprawy ziemniaka w Polsce 
wynosi ok. 0,7 ha (statystyka ta uwzględnia również małych produ-
centów).
Roel Wanningen zwrócił uwagę na ograniczone możliwości wzro-
stu konsumpcji ziemniaków w Europie. Za to, jak podkreślał wykła-
dowca, rośnie ich spożycie w Azji. Holenderski doradca zaznaczył 
również, że w Europie obserwuje się przechodzenie z uprawy ziem-
niaków jadalnych na świeży rynek, w kierunku produkcji dla prze-
twórstwa, która cechuje się większą stabilnością w zakresie ceny.

DOBRY PLAN OCHRONY

W drugiej części swojego wystąpienia 
holenderski prelegent prezentował wyniki 
ze stacji badawczych, w których monito-
ruje się występowanie nie tylko samych 
patogenów, ale także ich poszczegól-
ne rasy. Roel Wanningen podkreślał, 
że miniony rok był ekstremalnie trudny pod 
względem ochrony ziemniaków przed za-
razą ziemniaka i alternariozą. Prezentował 
wyniki badań, które pokazały odporność 
niektórych form patogenów na poszcze-
gólne substancje czynne, np. na matelak-
syl. Informacje te pozwalają firmie Bayer 
precyzyjnie opracować strategie ochrony 
roślin i przygotować skuteczne programy 
ochrony ziemniaka.
Roel Wanningen na przykładzie fungicy-
dów Infinito oraz Pyton Consento z oferty 
firmy Bayer, wyjaśnił, że ochronne dzia-
łanie skupia się nie tylko na części nad-
ziemnej roślin, ale również bulw. Podkre-
ślił odporność tych środków na zmywanie 
przez deszcz oraz ich działanie zapobie-
gawcze i interwencyjne. Podczas spotka-
nia wykładowca mówił też o powstawa-
niu ras odpornych patogenów nie tylko 
zarazy ziemniaka, ale również alterna-

Roel Wanningen podkreślał,  
że fungicydy np. Infinito® 687,5 SC  

czy Pyton® Consento 450 SC działają układowo 
i wgłębnie, co pozwala zabezpieczyć przed chorobami 

zarówno część nadziemną roślin, jak i bulwy.

Warto wiedzieć

Podczas spotkania w Żelaznej 
można było zaobserwować, że firma 
Bayer kładzie bardzo duży nacisk 
na zdrowotność roślin od samego 
początku uprawy, tj. na zaprawianie 
sadzeniaków. Zyskuje się bowiem dobry 
i „zdrowy” start roślin.

i
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riozy. W zwalczaniu tej ostatniej choroby 
w Holandii zaobserwowano malejącą 
skuteczność środków z grupy strobiluryn. 
W ochronie przed innymi patogenami, 
głównie tymi porażającymi bulwy, prele-
gent zachęcał do zaprawiania materiału 
nasadzeniowego.

Warto pamiętać, że w ofercie koncernu,  
poza zaprawą Prestige®  Forte  370 FS, 
od sezonu 2017 znajduje się nowy środek 
o nazwie Monceren® Pro 258 FS. Prepa-
rat ten jest mieszaniną dwóch substan-
cji czynnych: pencykuronu – substan-
cji znanej z zapraw Monceren®  250  FS  
i Prestige Forte oraz nowej substancji 
czynnej – protiokonazolu. Nowa zaprawa 
grzybobójcza to środek o działaniu kon-
taktowym i układowym, przeznaczony 
do zaprawiania bulw sadzeniaka przed 
rizoktoniozą i parchem srebrzystym.
Kolejnym z problemów dotyczących 
uprawy ziemniaka, jaki został poruszony 
podczas wykładu holenderskiego do-
radcy, są nicienie. Prelegent przedsta-
wił uczestnikom wdrażany przez firmę  
Bayer preparat działający na te szkod-
niki, do stosowania przed sadzeniem 
bulw – doglebowo, jednak uprzedził, iż 
obecnie trwają jeszcze testy jego sku-
teczności i opracowywana jest strate-
gia stosowania.

KU PRZESTRODZE

Krzysztof Sułkowski mówił o najczęściej popełnia-
nych błędach w agrotechnice i ochronie ziemniaka. 

Informował, że często producenci upatrują przyczynę 
niskich plonów np. w jakości materiału sadzeniakowego, 

a przyczyną może być niewłaściwie uprawiona gleba.
Ekspert wyjaśniał, że na glebach ciężkich częstym pro-

blemem jest deficyt powietrza, a na lekkich – niedobory 
wody. Prelegent zwrócił uwagę, że są dwa grzyby wywołu-

jące alternariozę ziemniaka: Alternaria solani oraz Alternaria al-
ternata. Pierwszy z wymienionych grzybów atakuje najmłodsze 
liście ziemniaka, a optymalny zakres temperatury dla jego rozwoju 
to 24-26ºC, a drugi – poraża najstarsze, dolne liście i ten rozwi-
ja się lepiej w nieco wyższej temperaturze – 26-28ºC. Większym 
wyzwaniem w Polsce staje się zwalczanie zarazy ziemniaka, po-
nieważ zakres temperatur, w których rozwija się zabójczy grzyb 
jest szeroki – od 3ºC do 29ºC. Krzysztof Sułkowski w interesujący 
i przystępny sposób przedstawił historię rozwoju zarazy ziemnia-
ka, sięgającą połowy XIX wieku. Zwracał uwagę na fakt, że cią-
głe mutacje doprowadziły do powstania ras, których cykl życiowy 
zajmuje tylko 3 dni. Dysponując taką wiedzą, plantator powinien 

RZD Żelazna to gospodarstwo, 
gdzie ziemniak jest główną 

uprawą, zajmującą w 2017 r. 
aż 460 ha. Produkcję prowadzi 

się tu na najwyższym poziomie 
technologicznym. Ochrona stanowi 

ważny element w technologii 
produkcji. Dużą uwagę przywiązuje 

się do przeciwdziałania chorobom 
przez zaprawianie sadzeniaków, 

a następnie zabiegi nalistne.

Krzysztof Sułkowski podczas XV jubileuszowego 
Dnia Ziemniaka w Żelaznej podkreślał, że dużo uwagi 
w produkcji ziemniaka należy skupić na ochronie plantacji 
przed chorobami, zwłaszcza przed zarazą ziemniaka.
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przygotować rośliny na atak patogenów, np. za-
bezpieczając ich powierzchnię preparatami kon-
taktowymi. Ze względu na ryzyko mutacji w ciągu 
sezonu wegetacyjnego należy stosować środki 
z różnych grup chemicznych – podsumował swój 
wykład Krzysztof Sułkowski.

LICZĄ SIĘ TYLKO DOWODY

Ważnym punktem programu było oglądanie z du-
żym zainteresowaniem przez uczestników przy-
gotowanej specjalnie na Dzień Ziemniaka plan-
tacji pokazowej. Przedstawiono tu m.in. różne 
rozwiązania firmy Bayer stosowane w ochronie 
roślin. Zdrowotność roślin imponowała wszystkim 
zgromadzonym. Jak wyjaśniono zaproszonym 
gościom, efekt ten uzyskano dzięki konsekwent-
nemu postawieniu na ochronę już od początku 
produkcji. Na etapie sadzenia materiał sadzenia-

kowy zaprawiano nowym środkiem grzybobójczym 
Monceren Pro i Prestige Forte, co zaprocentowało 
zdrowym startem roślin. Sezon 2017, ze względu 
na chłodną i mokrą wiosnę, na wielu plantacjach 
w Polsce skutkował podwyższoną presją rizok-
toniozy. W RZD Żelazna zaprawienie preparatem  
Monceren Pro skutecznie wyeliminowało ten problem. 
Uczestnicy z zaciekawieniem obserwowali także po-
kaz zaprawiarki wykonanej w technologii ULV (Ultra 
Light Volume), pozwalającej na dokładne pokrycie 
bulw cieczą roboczą przy bardzo małej ilości jej zu-
życia.

Na plantacji pokazowej goście mieli okazję oce-
nić działanie herbicydów, m.in. Plateen® 41,5 WG,  
Sencor® Liquid 600 SC oraz  insektycydów  
Proteus® 110 OD, Decis® Mega 50 EW, a także  
kompleksowych programów ochrony.

Swoje oferty środków produkcji zaprezentowały tak-
że inne firmy (m.in. hodowlano-nasienne, nawozowe, 
czy oferujące maszyny i urządzenia). --

Lustracja kombinacji,  
gdzie zastosowano nową zaprawę  
Monceren Pro pokazała, że pomimo dużej presji rizoktoniozy 
w bieżącym sezonie, choroba ta nie zaatakowała tego pola.

Warto wiedzieć 

Nie ma skutecznego 
programu ochrony, jeżeli  

nie zaczyna się jej na samym 
początku produkcji. Preparat 
Monceren Pro wyeliminował 

problem rizoktoniozy.

i

Podczas tegorocznego Dnia Ziemniaka licznie przybyli 
do Żelaznej producenci mieli możliwość zweryfikowania 

skuteczności wielu fungicydów przeciwko chorobom, m.in. 
można było przekonać się o efektywności Infinito.
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RODZAJ PREPARATU
zaprawa grzybobójcza 
przeznaczona do zaprawiania 
bulw sadzeniaków ziemniaka

 

SUBSTANCJA AKTYWNA
pencykuron (związek z grupy 
pochodnych fenylomocznika) 
– 250 g/l (23,15%) 
protiokonazol (związek z grupy 
triazoli) – 8 g/l (0,75%)

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
środek o działaniu 
kontaktowym i układowym

 

FORMA UŻYTKOWA
płynny koncentrat

 

CHRONI PRZED
rizoktonioza i parch 
srebrzysty ziemniaka

 

ROŚLINA CHRONIONA
plantacje ziemniaka sadzeniaka 
oraz plantacje przemysłowe 
i konsumpcyjne

 

OKRES STOSOWANIA
preparat należy stosować 
do mokrego zaprawiania bulw 
sadzeniaków ziemniaka na krótko 
przed lub w trakcie sadzenia

 

DAWKA
rizoktonioza ziemniaka: 60 ml 
na 100 kg sadzeniaków z dodatkiem 
1,5 l wody; parch srebrzysty 
ziemniaka: 80 ml na 100 kg 
sadzeniaków z dodatkiem 1,5 l wody

 

UWAGA
w zwalczaniu parcha srebrzystego 
ziemniaka środek wykazuje 
działanie ograniczające 
występowanie choroby

ZAPRAWA

?

 Ziemniaki z Twojego pola 
 – wreszcie jak z obrazka! 
Rizoktonioza i parch srebrzysty ziemniaka – dwie 
bardzo popularne choroby, z którymi plantatorzy często 
przegrywają. Zainfekowana roślina oraz bulwy to wciąż 
obecny i pokutujący problem w uprawie ziemniaka. 
Preparat Monceren® Pro 258 FS daje ogromną szansę 
na takie zaprawienie, które w pełni uchroni plony przed 
chorobami grzybowymi. Dobrze przekonać się o tym 
osobiście.

 DZIAŁANIE 

Monceren Pro to  zaprawa grzybobójcza 
w  formie płynnego koncentratu o działa-
niu kontaktowym i  układowym. Preparat 
jest przeznaczony do  zaprawiania bulw 
sadzeniaków ziemniaka. Chroni przed ri-
zoktoniozą, parchem srebrzystym ziem-
niaka i ogranicza grzyby z  rodzaju Fusa-
rium i Phoma. Produkt zawiera w swoim 
składzie pencykuron (związek z  grupy 
pochodnych fenylomocznika) – 250  g/l 
oraz protiokonazol (związek z grupy tria-
zoli) – 8 g/l.

 ZALETY 

Zaprawianie „na  mokro” jest łatwe 
za sprawą profesjonalnych zaprawiarek 
montowanych na  sadzarkach. Kontakt 
ze  środkiem ma  tylko sadzeniak w ko-
szu sadzarki lub na  przenośniku czer-
pakowo-taśmowym. To ogromna zaleta, 
gdyż styczność człowieka z  zaprawą 
jest ograniczona do minimum i sprowa-
dza się jedynie do dodania odpowiedniej 

dawki środka w momencie przygotowy-
wania cieczy opryskowej.

 EFEKTY 

Preparat Monceren Pro zapewnia  efek-
tywną ochronę sadzeniaków i  bulw po-
tomnych. To  pewność wschodów, po-
żądana obsada roślin na  plantacji oraz 
dalszy, równomierny wzrost ziemniaków. 
To  wysoka jakość i  zdrowotność bulw. 
W plonie ogólnym zmniejsza się odsetek 
bulw małych i zdeformowanych.

 KORZYŚCI 

Monceren Pro doskonale sprawdza się 
w  technologii zaprawiania Bayer, któ-
ra wykorzystuje uniwersalne zaprawiarki 
ziemniaczane firmy Aporo®. Nowością 
w  technologii jest możliwość aplikacji 
cieczy opryskowej zawierającej preparat 
Monceren Pro na przenośniku taśmowym 
lub stole rolkowym, zawierającej preparat 
Monceren Pro, przed sadzeniem, przy uży-
ciu opryskiwaczy (zaprawiarek) MAFEX®.

Czy wiesz, że...

Monceren Pro skutecznie chroni 
przed rizoktoniozą i parchem 
srebrzystym ziemniaka. Przy 

czym w zwalczaniu parcha 
srebrzystego ziemniaka, środek 

wykazuje działanie ograniczające 
występowanie tej choroby.
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Szeroka rozstawa rzędów, 
agregatowanie narzędzi 
w celu jednofazowego 
założenia uprawy, czyli 
formowanie redlin, sadzenie 
i formowanie rozsypanej gleby 
z redlin powoduje, że chwasty 
łatwiej opanowują pole. 
Poza tym braki wschodów 
oraz niska konkurencyjność 
roślin ziemniaka do momentu 
zwarcia rzędów, także 
sprzyjają silnemu 
zachwaszczeniu w miejscach 
niewykorzystanych przez 
roślinę uprawną.

Opanować chwasty w ziemniakach jest łatwo,  
ale… tylko teoretycznie. Gdyby tak było, 
wystarczyłoby jedynie przewidzieć zachwaszczenie 
na podstawie gatunków występujących na polach 
w poprzednich latach i do uzyskanego składu 
chwastów dobrać odpowiednie herbicydy.  
Następnie zastosować je zgodnie z zaleceniami.  
I po kłopocie. Tyle teorii.  
A jak wygląda to w rzeczywistości?

 Pole ziemniaka 
 wolne od chwastów  

Czy wiesz, że...

Formulacja płynna Sencor Liquid pozwala rolnikowi 
na zdecydowanie szybsze i łatwiejsze przygotowanie 
cieczy roboczej ze względu na łatwość odmierzenia 
odpowiedniej ilości środka, a także na łatwe i szybkie 
rozprowadzenie go w opryskiwaczu. Nie obserwuje się 
też zapychania filtrów i dysz oraz wytrącania osadu 
na wewnętrznej części zbiornika opryskiwacza.

?

?Czy wiesz,  
że...
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Rozważania teoretyczne to jedno, jednak w praktyce 
należy wziąć pod uwagę, że:
•  ziemniaki są uprawiane w szerokiej rozsta-

wie rzędów od 62,5 cm do 75 cm, a nawet  
90 cm;

•  okres wschodów podczas zimnej wiosny 
i dużej wilgotności gleby może być znacznie 
wydłużony, co sprzyja rozwojowi mokrej zgni-
lizny, rizoktoniozie ziemniaka, a tym samym 
licznym wypadom wschodów;

•  niektóre odmiany ziemniaków mają miotlasty 
pokrój i są słabiej ulistnione;

•  ziemniaki jadalne są sadzone w większej roz-
stawie rzędów niż sadzeniaki.

Im wcześniej zostanie wyeliminowana konkurencja 
ze strony chwastów (zachwaszczenie pierwotne) 
i nie dopuścimy do nowych wschodów oraz rozwo-
ju chwastów do końca sezonu wegetacyjnego (za-
chwaszczenie wtórne), tym korzystniejsze są warunki 
wzrostu rośliny uprawnej, jej zdrowotności i możli-
wość uzyskania wysokiego plonu.

HERBICYDY BARDZIEJ PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Firma Bayer dysponuje dwoma herbicydami do zwalcza-
nia chwastów w ziemniakach. Na szerokie spektrum chwa-
stów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych naj-
lepiej sprawdzi się Sencor® Liquid 600 SC. Zawiera on 
znaną i sprawdzoną substancję czynną – metrybuzynę. In-
nowacyjna formulacja płynna tego herbicydu w postaci stę-
żonej zawiesiny do rozpuszczania w wodzie (SC), pozwala 
na pełne wykorzystanie możliwości tego składnika. Dlatego 
też w litrze preparatu formulacji płynnej jest mniej metrybuzyny 
(600 g/l) niż w poprzedniej formulacji WG (700 g/l). Pomimo 
tego, skuteczność chwastobójcza preparatu w nowej formulacji 
płynnej SC jest wyższa lub porównywalna do skuteczności pre-
paratu w postaci granul (WG), przy stosowaniu obu formulacji 
w tych samych dawkach i terminach (wykres 1).

STOSOWANIE SENCOR LIQUID JEST BARDZIEJ 
PRZYJAZNE ŚRODOWISKU, GDYŻ WNOSIMY 
DO NIEGO MNIEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ,  
CO NIE JEST BEZ ZNACZENIA 
W INTEGROWANEJ OCHRONIE ROŚLIN.

WYDŁUŻENIE CZASU OD POSADZENIA BULW DO ZAKRYCIA 
MIĘDZYRZĘDZI POWODUJE, ŻE CHWASTY ROZWIJAJĄ SIĘ SZYBCIEJ 
NIŻ ROŚLINA UPRAWNA. DOSTOSOWUJĄ ONE SWÓJ CYKL 
ROZWOJOWY DO WZROSTU I ROZWOJU ROŚLINY UPRAWNEJ.

Wykres 1. Sencor Liquid – skuteczność zwalczania chwastów 
w ziemniakach w zabiegu powschodowym, w dawce 0,5 l/ha
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Metrybuzyna jest pobierana zarówno przez korze-
nie, jak i liście roślin. Hamuje ona proces fotosyntezy 

we wrażliwych gatunkach chwastów. Do chwastów 
wrażliwych na Sencor Liquid należą: chaber bława-

tek, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, 
gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, krzywoszyj 
polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, poziew-
nik szorstki, przetacznik perski, przetacznik polny, rdest 
kolankowaty, rumianek bezwonny, rumianek pospolity, 
rzodkiew świrzepa, sporek polny, starzec zwyczajny, 
szarłat szorstki, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki 
polne, włośnica sina i zielona, złocień właściwy, życice 
i żółtlica drobnokwiatowa. Chwastami średnio wraż-
liwymi (skuteczność zwalczania 70-85%) są: chwastni-
ca jednostronna, owies głuchy, palusznik krwawy, rdest 
plamisty, rdest powojowaty, rdest ptasi, wiechlina roczna 
i wyczyniec polny. Chwasty średnio odporne (skutecz-
ność zwalczania 60-70%) to przytulia czepna i psianka 
czarna.

Sposób pobierania metrybuzyny przez chwasty i rośliny 
uprawne umożliwia stosowanie herbicydu Sencor Liquid 
zarówno w zabiegach doglebowych (przedwschodowo), 
jak i nalistnych (powschodowo).

STOSOWANIE DOGLEBOWE

W zabiegach doglebowych preparat stosuje się 
w dawkach od 0,75-1 l/ha, tuż przed wschodami ziem-
niaków, po ostatnim obredleniu i ostatecznym ukształto-
waniu redlin np. przez zabieg bronowania. Pozostawienie 
ostrych, wysztorcowanych redlin spowodowałoby prze-
mieszczenie się gleby wraz z herbicydem na dno bruzd. 
Te zostałyby dobrze odchwaszczone, a boki i wierzchołki 
redlin pokryłyby się chwastami.

SENCOR LIQUID  
MA SZEROKIE SPEKTRUM 

ZWALCZANYCH CHWASTÓW.  

METRYBUZYNA JAKO 
JEDYNA ZWALCZA KOMOSĘ 

PRZEDWSCHODOWO. 

ZE WZGLĘDU NA ZRÓŻNICOWANĄ 
WRAŻLIWOŚĆ ODMIAN ZIEMNIAKA  
NA HERBICYD STOSOWANY NALISTNIE, 
FIRMA BAYER COROCZNIE ZLECA 
PRZEBADANIE KILKUNASTU ODMIAN POD 
KĄTEM ICH WRAŻLIWOŚCI, SPORZĄDZAJĄC 
LISTĘ WRAŻLIWOŚCI ODMIAN (TAB. 2).
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Na glebach ciężkich, o dużej zawartości próchnicy, sto-
sujemy wyższe dawki herbicydu, bowiem duża ilość 
środka zostaje zaabsorbowana przez koloidy glebowe, 
a tylko ta część znajdująca się w roztworze glebowym 
jest pobierana przez włośniki korzeniowe roślin. Dlate-
go w przypadku stosowania herbicydów doglebowych 
uzyskuje się lepszy efekt chwastobójczy, im gleba jest 
bardziej wilgotna.

ZABIEG DOLISTNY – RÓŻNE REAKCJE

Najbardziej istotną kwestią w zabiegach dolist-
nych jest selektywność herbicydu w stosunku do rośli-
ny uprawnej. Sencor Liquid stosowany w ziemniakach 
powschodowo (nalistnie) daje najlepsze efekty w przy-
padku wysokości 8-10 cm, maksymalnie 15 cm i gdy 
chwasty są w fazie siewek. Maksymalna dawka dla jed-
norazowego powschodowego zastosowania preparatu 
wynosi 0,5 l/ha.
Obserwuje się zróżnicowaną reakcję odmian ziem-
niaka na Sencor Liquid stosowany powschodowo 
(nalistnie) w dawce 0,5 l/ha. Mogą pojawiać się chlo-
rozy na liściach, które miały kontakt z herbicydem 
oraz występować silne nekrozy liści i łodyg. Oce-
nia się je w skali 1-9, gdzie 1 to brak uszkodzeń, 
9 oznacza całkowite zniszczenie roślin (tab.1).

Jeżeli odmiana nie została przeba-
dana i nieznana jest jej wrażliwość  
na Sencor Liquid stosowany powscho-
dowo, rolnik może zastosować herbicyd 
przedwschodowo w pełnej dawce. Może 
również użyć preparatu w dawkach dzie-
lonych: przed- i powschodowo. Pierwszy 
zabieg powinien być wykonany tuż przed 
wschodami ziemniaków, po uprzednim 
obredleniu i ostatecznym ukształtowa-
niu redlin, w dawce 0,3 l/ha. Drugi zabieg 
(powschodowy) powinien nastąpić po upły-
wie około 7 dni od pierwszego zabiegu, gdy 
chwasty dwuliścienne są w fazie do 4 liści wła-
ściwych, chwasty jednoliścienne w fazie do 3 li-
ści, a ziemniaki mają do 15 cm wysokości.

Na plantacjach nasiennych ziemnia-
ków zachodzi obawa przed wystąpieniem 
fitotoksycznej reakcji w postaci chlorotycz-
nych lub nekrotycznych przebarwień. Mogą 
one maskować objawy chorób wirusowych 
i uniemożliwiać prawidłowe przeprowadze-
nie selekcji negatywnej. Wtedy zaleca się 
przedwschodowe stosowanie herbicydu  
Sencor Liquid, na 10 dni przed przewidywa-
nym terminem wschodów.
Nie zaleca się też stosowania herbicydu  
Sencor Liquid, ze względu na możliwość 
uszkodzeń, w roślinach wyższych niż 15 cm, 
niezależnie od stopnia wrażliwości odmiany 
ziemniaka na ten herbicyd.

SPOSÓB NA CHWASTY

W warunkach licznego występowania 
w ziemniakach chwastów prosowatych, 

Ekspert radzi 

Po stwierdzeniu wrażliwości 
lub podwyższonej wrażliwości 
na Sencor Liquid, zastosowany 
powschodowo w dawce 
0,5 l/ha, zaleca się użycie 
preparatu wyłącznie w terminie 
przedwschodowym. Dotyczy 
to między innymi odmiany 
Innovator i Vineta.

„

Pole, na którym
nie zastosowano 

herbicydu.

Czyste pole 
– efekt stosowania 

Sencor Liquid.
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perzu, przytulii czepnej, samosiewów rzepaku 
i wcześniej wymienionych gatunków chwastów dwu-
liściennych typowych dla ziemniaków, Sencor Liquid  
można stosować łącznie lub przemiennie ze środkiem 
Titus®1 25 WG. Stosowanie łączne obu preparatów 
przeprowadza się po wschodach ziemniaków, gdy 
chwasty jednoliścienne są w fazie 1-3 liści, chwa-
sty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, a ziemniaki mają 
do 15 cm wysokości. Dawkowanie: Sencor Liquid  
0,3 l/ha + Titus 25 WG 50 g/ha + Trend®1 90 EC 
w stężeniu 0,1%.
W zabiegu dzielonym, przedwschodowo (dogle-
bowo) stosuje się herbicyd Sencor Liquid w dawce  
0,5 l/ha, po uprzednim obredleniu i ostatecznym 
ukształtowaniu redlin.
Drugi zabieg jest zabiegiem powschodowym (nalist-
nym), który następuje w odstępie minimum 7  dni 
od pierwszego zabiegu. Preparat stosuje się 
na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwa-
sty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, gdy ziemnia-

Skala Określenie uszkodzeń 
Charakterystyka 

wrażliwości/skala
Opis uszkodzeń części 

nadziemnych roślin

1
brak 

uszkodzeń 
niewrażliwe brak uszkodzeń

2
bardzo lekkie 

symptomy
niska wrażliwość 

(1,1-2,0) 
lekkie rozjaśnienie brzegów 

liści lub przy nerwach 

3
lekkie symptomy 
– przebarwienia średnia

 wrażliwość 
(2,1-4,0)

silne rozjaśnienia brzegów 
liści lub przy nerwach

4
silne symptomy – nie 
zawsze wpływające 

na plon

rozjaśnienia i lekkie nekrozy  
blaszek liściowych – do 2%

5 uszkodzenia lekkie podwyższona
wrażliwość 

(4,1-6,0)

rozjaśnienia i nekrozy blaszek 
liściowych – do 10 %

6
wyraźne uszkodzenia 

– nekrozy 
rozjaśnienia i nekrozy blaszek 

liściowych – do 25%

7
silne uszkodzenia 

– nekrozy  

bardzo wrażliwe 
(> 6,1)

rozjaśnienia i nekrozy blaszek 
liściowych – do 50%

8
bardzo silne 
uszkodzenia 

rozjaśnienia i nekrozy blaszek 
liściowych – do 75%

9
całkowite 

zniszczenie roślin 
całkowite zniszczenie części 

nadziemnych roślin

Tab. 1. Skala EWRC – ocena wrażliwości roślin na herbicydy

®1 – zarejestrowany znak towarowy firmy DuPont
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Tab. 2. Wrażliwość odmian ziemniaka na Sencor Liquid, stosowany  
po wschodach, w dawce 0,5 l/ha. 

Skala Ocena Odmiany przebadane do roku 2017 

1,0 niewrażliwe
Barycz, Felsina, Nimfy, Satina, Saturna, Tucan, Wist 

1,1-2
niska

wrażliwość

Accent, Adam, Aksamitka, Altesse, Amarant, Ametyst, 
Anuschka, Arkadia, Bellini, Berber, Bernina, Cecile, Challenger, 
Courage, Crisp 4 All, Cykada, Cyprian, Dali, Danusia, Danuta, 
Delikat, Donald, Drop, Elanda, Etiuda, Etola, Eugenia, Ewelina, 
Fregata, Fregata Pomorska, Gloria, Grot, Ikar, Impala, Ivory 
Russet, Karatop, Karlena, Kuba, Lady Florina, Laskara, 
Ludmilla, Łucja, Madeline, Magnolia, Manitou, Markies, 
Marlen, Mazur, Medea, Meduza, Melody, Michalina, Mors, 
Musica, Niagara, Neptun, Nora, Oman, Omulew, Orchestra, 
Orlena, Otolia, Panda, Raja, Roko, Romula, Roxana, Rudawa, 
Russet Burbank, Ruta, Rywal, Saline, Salinero, Salto, 
Skawa, Smit’s Comet, Syrena, Triada, Verdi, Wawrzyn

2,1-4
średnia 

wrażliwość

Agnes, Albatros, Albina, Almera, Andromeda, Ania, Antoinet, 
Aruba, Atol, Asterix, Augusta, Balbina, Bard, Bartek, Baszta, 
Beata, Bellarosa, Belinda, Bellaprima, Berber, Bila, Bogatka, 
Boryna, Bosman, Brooke, Bryza, Bursztyn, Bzura, Carrera, 
Certa, Cisa, Colette, Cyprian, Czapla, Denar, Ditta, Dorota, 
Ekra, Elfe, El Mundo, Felka Bona, Fianna, Finezja, Folva,  
Fregata, Fribona, Gawin, Glada, Gracja, Gustaw, Gwiazda, 
Heban, Hinga, Honorata, Hubal, Ibis, Ignacy, Ingrid, Inwestor, 
Jantar, Jasia, Jelly, Jubilat, Jurek, Justa, Jutrzenka, Kaszub, 
Koga, Kuras, Lady Claire, Legenda, Lena, Lord, Malaga, 
Marta, Maryna, Meridian, Michalina, Mieszko, Mila, Miłek,  
Miranda, Monsun, Mondeo, Nandina, Oberon, Oktan, Olga, 
Olza, Omega, Owacja, Pasja, Pasja Pomorska, Pirol, Promyk, 
Queen Anne, Red Fantasy, Red Sonia, Roxana, Rumba, 
Rumpel, Rybitwa, Sagitta, Saturna, Sokół, Sumak, Szyper, 
Tajfun, Tara, Tarpan, Tokaj, Wiarus, Wigry, Vistula, Vital, 
VR 808, Vitara, Zebra, Zorba, Żagiel, Zagłoba, Zuzanna

4,1-6
podwyższona 

wrażliwość

Anielka, Annabelle, Arielle, Bekas, Bohun, Bóbr, Cekin, Clarissa, 
Cycloon, Eurostar, Fala, Frezja, Gandawa, Igor, Innovator, 
Irga, Irys, Jagna, Jagoda, Jaśmin, Klepa, Kolia, Koral, Korona, 
Kos, Lawinia, Lotos, Malwa, Miriam, Molli, Mors, Oda, Opus, 
Orlik, Orłan, Perkoz, Pokusa, Rosalind, Sante, Soplica, 
Stasia, Ślęza, Tetyda, Vineta, Wiking, Wolfram, Zenia, Zeus 

6,1 wrażliwe Aster, Dunajec, Fauna, Fresco, Gabi, Krasa, 
Pasat, Sonda, Umiak, Ursus, Viviana

Kolor zielony – odmiany skrobiowe; kolor czarny – odmiany jadalne;   
odmiany podkreślone – odmiany będące w repartycji w 2016 r.   

Źródło: badania IHAR Bonin oraz badania własne Bayer. 
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ki mają do 15 cm wysokości. Herbicyd  
Titus 25 WG stosuje się w dawce 50 g/ha  
z dodatkiem adiuwanta Trend 90 EC 
w stężeniu 0,1%.

BEZ CHWASTÓW DO KOŃCA 
OKRESU WEGETACJI

Herbicydem o bardzo szerokim spek-
trum zwalczanych chwastów jest  
Plateen® 41,5 WG.
1 kg preparatu zawiera 175 g metrybu-
zyny oraz 240 g flufenacetu. Herbicyd 
stosuje się w dawce 2 kg/ha, przed-
wschodowo, po ostatnim obredleniu  
i zabronowaniu redlin.
W zalecanej dawce 2 kg/ha herbicydu  
Plateen znajduje się 350 g metrybuzyny,   
czyli odpowiednik 0,5 kg Sencoru® 70 WG, 
wspieranego przez 480 g flufenacetu. 
Flufenacet jest substancją doskonale 
zwalczającą chwastnicę jednostronną, 
przytulię czepną, rdest ptasi oraz inne ga-
tunki chwastów dwuliściennych z rodziny 
złożonych, zwalcza też niezapominajkę. 
Jego skuteczność w zwalczaniu psianki 
czarnej może osiągać nawet 85%. Dzię-
ki flufenacetowi Plateen jest herbicydem 
o bardzo szerokim spektrum chwastobój-
czym, zwalczającym większość typowych 
chwastów charakterystycznych dla ziem-
niaków, za wyjątkiem perzu. Herbicyd 
utrzymuje plantację wolną od chwastów 
do końca okresu wegetacji. Preparat tym 
skuteczniej działa, im większa jest wilgot-
ność gleby. --

NALEŻY UNIKAĆ NALISTNEGO STOSOWANIA 
HERBICYDÓW W TEMPERATURACH  
POWYŻEJ 25OC, PONIEWAŻ MOŻE  
NASTĄPIĆ POPARZENIE ROŚLIN.
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RODZAJ PREPARATU
herbicyd doglebowo-nalistny 
przeznaczony do zwalczania 
chwastów dwuliściennych 
i niektórych jednoliściennych

 

SUBSTANCJA AKTYWNA
metrybuzyna (związek z grupy 
triazynonów) – 600 g/l (52,2%)

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
działa głównie poprzez 
korzenie, w mniejszym stopniu 
przez liście chwastów

 

FORMA UŻYTKOWA
stężona zawiesina 
do rozcieńczania wodą

 

ZWALCZANE CHWASTY
dwuliścienne i niektóre 
jednoliścienne

 

ROŚLINA CHRONIONA
ziemniak, pomidor, marchew, 
soja* i szparagi*

 

OKRES STOSOWANIA  
zabieg jednorazowy przed 
lub po wschodach ziemniaka, 
a także w dawkach dzielonych

 

DAWKA
ziemniak: zalecana dawka dla 
jednorazowego zastosowania: 
0,75–1,0 l/ha; maksymalna 
dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 1,0 l/ha

 

UWAGI
opady deszczu krótko po zastoso-
waniu środka mogą powodować 
przejściowe przejaśnienia roślin; 
nie stosować w ziemniakach 
odmiany Innovator i Vineta

HERBICYD

 Siła płynnej formulacji 
Poza skutecznym działaniem, środek zwalczający 
chwasty powinien być także wygodny w użyciu. 
To ważny element w procesie ochrony roślin, nie 
bez znaczenia dla komfortu pracy rolnika. Szybkie 
przygotowanie oprysku, łatwy w utrzymaniu w czystości 
opryskiwacz – Sencor® Liquid 600 SC z powodzeniem 
łączy w sobie te cechy. A co najważniejsze: 
ma wspaniałe efekty w usuwaniu chwastów.  
Pełen pakiet zadowolenia gwarantowany.

 DZIAŁANIE  

Sencor Liquid to  środek chwastobójczy 
w  postaci stężonej zawiesiny do  roz-
cieńczania wodą. Jest przeznaczony 
do zwalczania chwastów dwuliściennych 
i  niektórych jednoliściennych w  uprawie 
ziemniaków, marchwi, pomidorów z  roz-
sady, soi i szparagów. W swoim składzie 
zawiera ponad 50% metrybuzyny. Środek 
przeznaczony jest do  stosowania przy 
użyciu opryskiwaczy polowych.

 ZALETY  

Sencor Liquid  to szybsze i łatwiejsze przy-
gotowanie oprysku. Produkt nie zapycha 
filtrów i dysz, a jego osad nie wytrąca się 
na ściankach opryskiwacza. Dzięki płyn-
nej formulacji metrybuzyny zapewnia bar-
dzo dobre działanie doglebowe i nalistne. 
Uwalnia również od  niedogodności ta-
kich jak: pylenie czy pienienie się. Łatwiej 
opróżnić opakowanie, przygotować ciecz 
i  wreszcie – wykonać oprysk. W niższych 
temperaturach preparat nie staje się lepki.  

Sencor Liquid wykazuje uniwersalne dzia-
łanie w uprawach ziemniaków, marchwi, 
soi, pomidorów i szparagów. 

 EFEKTY  

Sencor Liquid działa systemicznie i zabez-
piecza na  długo przed zachwaszczeniem 
pierwotnym i wtórnym. Płynna formuła her-
bicydu zapewnia natychmiastowy efekt – 
chwasty brązowieją i natychmiast usycha-
ją, nie stwarzając zagrożenia dla plonów. 

 KORZYŚCI 

•  Zwalnia z obowiązku powtarzania za-
biegów, co ogranicza koszty ochrony 
plonu. 

•  Uniwersalność zastosowania – jeden 
środek na kilka rodzajów upraw. 

•  Szybkie działanie. 
•  Nie wyklucza stosowania innych herbi-

cydów, np. graminicydów. 

Ekspert radzi

Do jednoczesnego zwalczania 
chwastów prosowatych 
i dwuliściennych środek 
Sencor Liquid należy stosować 
łącznie lub przemiennie 
ze środkiem Titus®1 25 WG.

„

®1 – zarejestrowany znak towarowy firmy DuPont

* stosowanie w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
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 Zaraza ziemniaka: 
 choroba dynamiczna 
Zaraza ziemniaka, wywoływana przez organizm 
grzybopodobny Phytophtora infestans, stanowi 
poważne zagrożenie dla upraw ziemniaka 
w Europie. Przynosi ogromne straty. Warto więc 
wiedzieć o niej jak najwięcej. Tylko wtedy istnieje 
możliwość zaplanowania skutecznej ochrony.

Warto wiedzieć

Okres 3-4 godzin zwilżenia liści wystarczy 
zarodnikom, aby wykiełkować i zarazić tkankę liścia.i

Zaraza ziemniaka – forma łodygowa
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CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ZARAZIE

Epidemia zarazy ziemniaka powtarza się każdego roku. 
Atakuje raz mocniej, raz słabiej, powodując pojedyncze 
lub szerokie fale choroby praktycznie w każdym momen-
cie okresu wegetacyjnego.
Poważna epidemia nawiedziła kraje europejskie w latach 
2007, 2012, 2014 i 2016. W ubiegłym dziesięcioleciu 
liczba okresów charakteryzujących się silną presją zara-
zy zdawała się wzrosnąć w porównaniu do wcześniejszej 
dekady. Stało się tak prawdopodobnie w wyniku ekstre-
malnych opadów, które uważa się, że występują współ-
cześnie z większą częstotliwością. Poważne w skutkach 
epidemie wywoływane są okresami długich lub intensyw-
nych opadów deszczu. W tym czasie bowiem powstają 
sprzyjające warunki dla zakażenia zarazą. Opady desz-
czu nawilżają łan i glebę.

Wilgotne gleby przedłużają obecność wody w łanie 
po zakończeniu opadów, sprzyjając w ten sposób wy-
twarzaniu zarodników. Przenoszą one także chorobę 

na bulwy poprzez tzw. zarodniki pływko-
we, wywołujące zarazę bulwy. Przy opa-
dach deszczu występuje też zachmurze-
nie, co pozwala zarodnikom na dłuższe 
przetrwanie. Mogą one także uniemoż-
liwić rolnikom zabezpieczenie na czas 
plantacji skutecznymi środkami grzybo-
bójczymi.

TRUDNE PROGNOZOWANIE

Epidemie zarazy ziemniaka są często nie-
spodziewane, mimo że istnieją narzędzia, 
za pomocą których można ją przewidzieć. 
Jest wiele wariantów rozprzestrzeniania 
się choroby:
•  Fale choroby pojawiają się jednocześnie 

na zaskakująco szerokim obszarze – za-
każenia wykrywane są na dużej ilości pól 
w odległości kilku kilometrów, a następ-
nie szybko rozprzestrzeniają się na inne 
uprawy ziemniaków na sąsiadujących 
polach.

•  Zaraza ziemniaka jest zdolna pokony-
wać wiele kilometrów w krótkim okresie 
czasu.

•  Rozwija się także w ramach jednej 
uprawy z zainfekowanych sadzeniaków 

Zaraza ziemniaka – objawy na liściach
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bądź z miejsca składowania odpadów 
ziemniaka, a także z samosiewów ziem-
niaka obecnych na innej uprawie.

•  Epidemię czasem wywołują obecne 
w glebie oospory, powstałe w sezo-
nie na liściach ziemniaka zakażonych 
odpowiednimi typami kojarzeniowy-
mi, funkcjonujące jako struktury prze-
trwalnikowe zarazy ziemniaka, odpor-
ne na mróz i suszę. W takiej postaci 
są zdolne do przetrwania w glebie kilka lat. 
Oospory mogą zarazić łan znajdujący się 
nad ziemią, jeśli wylądują na niższych li-
ściach łanu na powierzchni gleby lub tuż 
nad nią poprzez rozpryski uderzeń wody 
podczas opadów.

Wystąpienie każdego z powyższych punk-
tów zapalnych epidemii zależy w dużym 
stopniu od warunków lokalnych. Często zi-
dentyfikowanie źródła wystąpienia choroby 
okazuje się trudne.

NOWE PRZYCZYNY – GROŹNE SKUTKI

Występowanie oospor zarazy ziemniaka 
w Europie wskazuje na możliwość rekombi-
nacji DNA. Dlatego powstają nowe szczepy 
zarazy, tak zwane genotypy, które mogą dzie-
dziczyć mieszankę cech po genotypach rodzi-
cielskich.
Stało się to możliwe od czasu sprowadzenia kil-
ka dekad temu do Europy typu kojarzeniowego 
A2 z Meksyku. W konsekwencji populacja pa-
togenu zarazy ziemniaczanej stała się bardziej 
zróżnicowana. Możliwość rekombinacji płciowej 
umożliwiła patogenowi dużo szybszą adaptację 
niż miało to miejsce przed wprowadzeniem typu 
kojarzeniowego A2 (wówczas w Europie wystę-
pował jedynie typ kojarzeniowy A1, a adaptacja 
była możliwa wyłącznie przez mutacje DNA pa-
togenu).
Adaptacja do warunków typowych dla kontynu-
acji cyklu rozwojowego choroby (uprawa, pogo-
da, przetrwanie zimy) doprowadziła do przetrwa-
nia bardziej dostosowanych genotypów i proces 
ten będzie postępował – zaraza ziemniaka stała 
się o wiele bardziej dynamiczna niż dwadzie-
ścia lat temu. Być może właśnie to jest najtraf-
niejsze wyjaśnienie przyczyn wyraźnego wzrostu 
występowania tak silnych infekcji.
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EUROBLIGHT,  
CZYLI POSZUKIWANIE ODPOWIEDZI

Pojawienie się genotypów zarazy ziemniaka w Euro-
pie ocenia się za pomocą ustrukturyzowanej metody 
opracowanej przez Euroblight. To sieć ekspertów, 
zajmujących się zarazą ziemniaka, która istnieje 
od 2013 r. Powstała dzięki wsparciu i sponsoringowi 
ze strony szeregu instytucji i spółek, w tym również 
firmy Bayer.
Dynamikę populacji badano także przed rokiem 
2013, jednak raczej w zakresie indywidualnych 
projektów krajowych. Program monitorowa-
nia zarazy ziemniaka został wdrożony w celu 
zwiększenia wiedzy na temat struktury popula-
cji zarazy w całej Europie. W każdym sezonie 
naukowcy, doradcy i przedstawiciele z branży 
pobierają dużą liczbę próbek zarazy ziemnia-
ka i przekazują je do wyznaczonych labora-
toriów w celu identyfikacji genotypu. Wyniki 
są analizowane i publikowane na stronie in-
ternetowej Euroblight (http://euroblight.net)  
w formie map, przedstawiających wystę-
powanie genotypu w poszczególnych 
krajach i rozłożenie częstotliwości we-
dług krajów.

Liście uszkodzone przez zarazę 
ziemniaka (Phytophthora infestans).

Zaraza ziemniaka – zainfekowana bulwa

Występowanie genotypów zarazy ziemniaka 
w Europie, na podst. pobranych prób, 2016 r.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI

Wyniki programu monitorowania Euroblight pokazu-
ją, że populacja zarazy stała się genetycznie zróżni-
cowana. Każdego roku bada się wiele próbek no-
wych unikalnych genotypów (zaliczonych do grupy 
„inne”, oznaczonych kolorem szarym na mapach). 
Potwierdza to hipotezę, że oospory stanowią istotne 
pierwotne źródło epidemii.
Kiedy unikalny genotyp staje się coraz częściej wy-
krywany, w kolejnych sezonach zostaje wyróżniony 
jako linia klonalna. W próbkach z lat 2013-16 ziden-
tyfikowano 18 linii klonalnych. Linie klonalne domi-
nują w populacjach zarazy ziemniaczanej w Europie 
północno-zachodniej, podczas gdy unikalne genoty-
py stanowią większość próbek w Europie wschod-
niej i północnej. Mapy sugerują, że występowanie 
największych linii klonalnych, takich jak EU_6_A1 
(„pink-6”) oraz EU_1_A1 („orange-1”) jest związane 
z określonym regionem w Europie. Eksperci nie wy-
jaśnili jeszcze mechanizmu odpowiedzialnego za tego 
rodzaju regionalne prawidłowości.

EU_13_A2 – CZYLI BLUE-13

Dominującą od wielu lat w Europie linią klonalną 
jest obecnie EU_13_A2 („blue-13”) i występuje ona 
w większości krajów. Powody jej „sukcesu” również 
nie są całkowicie zrozumiałe. Najwyraźniej jest ona 
w stanie przetrwać zimę i zarażać plantacje ziemniaka 
bardziej skutecznie niż wiele innych genotypów. Przy-
puszcza się, iż EU_13_A2 wykazuje wyższą agresyw-
ność dzięki lepszej adaptacji do klimatu i upraw. Klon 
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„blue-13” wykazuje odporność na metalaksyl, 
co ma wpływ na efektywność strategii ochro-
ny, uwzględniających produkty zawierające 
tę substancję. Na szczęście, „blue-13” jest 
w pełni wrażliwy na preparaty grzybobójcze 
o innych sposobach działania.

EU_37_A2

Relatywnie nową linią klonalną, także od-
porną na fungicyd, jest EU_37_A2, wykryta 
po raz pierwszy w Holandii w 2013 r. Klon 
ten nie reaguje na substancję fluazynam, po-
dobnie jak genotyp EU_33_A2 („green-33”), 
który pojawił się kilka lat wcześniej, jednak 
prawie zanikł z powodu braku dostosowa-
nia. Uważa się, że EU_37_A2 ma większe 
zdolności przystosowania niż „green-33”, 
biorąc pod uwagę jego nagłe pojawienie się 
w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Niemczech, 
Czechach i Słowenii w 2016 r. Analiza pró-
bek zebranych w 2017 r. pokaże, czy ten 
szczególny klon stał się jeszcze istotniejszy, 
czy też jego występowanie spada. Linie klo-
nalne mogą pojawiać się i znikać ponownie 

w ciągu zaledwie kilku sezonów. Występowa-
nie genotypów w populacji pozostaje bardzo 
dynamiczne i nieustannie się zmienia.
Linia klonalna „blue-13” ma obecnie 12 lat 
i z biegiem czasu w ramach genotypu nastą-
piło wiele mniejszych zmian, najwyraźniej wię-
cej niż w genotypie „pink-6”, który jest w po-
dobnym wieku. Młodsze linie klonalne, takie 
jak EU_36_A2 i EU_37_A2 są również mniej 
zróżnicowane, jednak w najbliższych latach 
może się to zmienić.  

EKSPERCKA WIEDZA W PRAKTYCE

Jakie znaczenie ma różnorodność linii klonal-
nych dla naszej wiedzy o zarazie ziemniaka? 
Jaki jest jej wpływ na strategie prowadzonej 
ochrony? Jak widać, odporność na fungi-
cydy wspomnianych wyżej klonów wpływa 
na efektywność strategii ochrony i podkreśla 
potrzebę zrozumienia danych dotyczących 
patogenu w celu podjęcia odpowiednich dzia-
łań kontrolnych.
Reakcja na fungicydy to jedno z intensywnie 
badanych obecnie zagadnień. Bayer stale 
monitoruje wrażliwość szczepów zarazy ziem-
niaczanej na fungicydy produkowane przez 
firmę. Dotychczas wszystkie próbki zebrane 
w całej Europie wykazały pełną wrażliwość.
Naukowcy z całej Europy rozpoczęli także ba-
dania nad innymi cechami genotypu w celu 
zrozumienia, w jaki sposób genotypy reagują 
na różne warunki związane z klimatem i upra-
wą. Zaraza ziemniaka pozostanie niestety 
patogenem dynamicznym, jednak mamy na-
dzieję, że nasze zrozumienie tej dynamiki się 
zwiększy i pozwoli zaktualizować prognozy 
infekcji choroby oraz dostosować strategię 
ochrony.

Roel Wanningen,  
Bayer Holandia

Ekspert radzi

Współcześnie podstawą skutecznej 
ochrony przed zarazą ziemniaka jest 
stałe monitorowanie dynamiki jej zmian 
i miejsc występowania. Warto śledzić 
na bieżąco ustalenia naukowców 
i specjalistów branżowych.

„

Zaraza  
ziemniaka 
– objawy 

na liściach
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 Pole 
 wolne 
 od patogenów 
Długotrwała ochrona liści, łodyg i bulw, odporny 
na zmywanie, elastyczny w stosowaniu, a do tego 
skutecznie zwalcza agresywne typy zaraz ziemniaka. 
Czy istnieje produkt, który ma w sobie wszystkie 
powyższe cechy? To Infinito® 687,5 SC, fungicyd 
nowej generacji.

 DZIAŁANIE 

Infinito łączy zupełnie nową, innowacyjną 
substancję aktywną fluopikolid ze  zna-
komitym propamokarbem. Działa syste-
micznie i wgłębnie. Może być stosowany 
zapobiegawczo i  interwencyjnie przed 
zarazą ziemniaka oraz w  ochronie ogór-
ka przed mączniakiem rzekomym cebuli, 
a także szalotki i czosnku przed mącznia-
kiem rzekomym i alternariozą.
Infinito to  środek przeznaczony do  sto-
sowania przy użyciu opryskiwaczy polo-
wych i ręcznych.

 ZALETY 

Przemyślany skład pozwala na  zastoso-
wanie środka na  dowolnym etapie roz-
woju infekcji, przy równie wysokim pozio-
mie skuteczności. To duże udogodnienie 
i elastyczność przy planowaniu zabiegów 
– choć z uwagi na systemiczne działanie 
– najlepsze efekty osiąga się w fazie inten-
sywnego wzrostu roślin uprawnych.

 EFEKTY 

Działając systemicznie, Infinito jest nie-
zwykle szybko wchłaniany przez liście ro-
ślin, a  następnie rozprowadzany równo-
miernie po całej powierzchni. Dzięki temu 
szybko eliminuje rozwijające się infekcje 
i uniemożliwia ich wystąpienie. Jest sku-

teczny w każdej fazie rozwojowej patoge-
nów. Można stosować go w  dowolnym 
momencie w  programie ochrony – nie 
wykazuje odporności krzyżowej z  innymi 
fungicydami i jest ich doskonałym uzupeł-
nieniem.

 KORZYŚCI 

•  Długotrwały i niespotykany dotychczas 
efekt ochrony.

•  Wyjątkowo skutecznie zwalcza  
agresywne typy zarazy ziemniaka.

•  W pełni chroni liście, łodygi, bulwy 
i nowe przyrosty.

•  Działa zapobiegawczo, leczniczo  
i wyniszczająco.

•  Elastyczny w stosowaniu, zależnie 
od programu ochrony.

•  Odporny na zmywanie.
•  Doskonały profil toksykologiczny  

i ekotoksykologiczny.

Ekspert radzi

Wyższą z zalecanych 
dawek środka stosować 
w warunkach większego 
zagrożenia chorobą 
oraz na odmianach 
bardziej wrażliwych 
na zarazę ziemniaka.

„

RODZAJ PREPARATU
środek grzybobójczy do zwalczania 
zarazy ziemniaka i mączniaka rze-
komego w uprawie ogórka i cebuli 
oraz alternariozy cebuli, a także 
w ochronie szalotki i czosnku
 

SUBSTANCJA AKTYWNA
chlorowodorek propamokarbu 
625 g/l, fluopikolid 62,5 g/l
 

SPOSÓB DZIAŁANIA
fungicyd o działaniu systemicz-
no-wgłębnym; długotrwały 
efekt ochrony; w pełni chroni 
liście, łodygi, bulwy i nowe przy-
rosty. Działa zapobiegawczo, 
leczniczo i wyniszczająco
 

FORMA UŻYTKOWA
koncentrat stężonej zawiesiny 
(płyn) do rozcieńczania wodą
 

ZWALCZANE CHOROBY
zaraza ziemniaka – typ łodygowy  
i liściowy, ochrona bulw przed 
zarazą; mączniak rzekomy ogórka,  
mączniak rzekomy, alternarioza: 
 cebuli, szalotki* i czosnku*
 

OKRES STOSOWANIA
ziemniak: zapobiegawczo na od-
mianach wczesnych: w okresie 
zwierania się roślin w rzędach, 
zapobiegawczo na odmianach 
późnych z chwilą wystąpienia 
objawów choroby w danym rejonie 
na odmianach wczesnych
 

DAWKA
zaraza ziemniaka: zalecana 
dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 1,2–1,6 l/ha, 
maksymalna dawka 1,6 l/ha
 

KARENCJA
cebula, ziemniak, czosnek, sza-
lotka – 7 dni, ogórek – 3 dni

FUNGICYD

*  stosowanie w uprawach  
i zastosowaniach małoobszarowych 

73Hektar / wiosna 2018

Z
ie

m
ni

ak





HERBICYDY
Betanal® maxxPro® 209 OD

Metron® 700 SC

INSEKTYCYDY
Decis® Mega 50 EW

BURAK  
CUKROWY

Oferta produktów
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 Chwastom 
 mówimy: nie! 
Burak cukrowy to jedna z ważniejszych roślin przemysłowych w polskim rolnictwie. 
Plantatorzy wiedzą, że uprawa tych roślin wciąż bardzo się opłaca. Decydując się 
na uprawę, należy zadbać o stworzenie odpowiednich warunków do optymalnego 
rozwoju korzeni. Obfite plony w połączeniu z wysokim procentem polaryzacji 

to parametry, które realnie przekładają się na wysokość zarobku. Buraki potrzebują 
w uprawie szerokich rzędów. To ułatwia rozwój chwastom, które mogą negatywnie 

wpływać na tworzenie się korzeni i liści buraka. Dlatego jednym 
z kluczowych elementów uprawy staje się program jej ochrony.  

Piotr Bober, Doradca Techniczno-Handlowy Bayer tłumaczy,  
jak odpowiednio zaplanować zabieg herbicydowy.

BĄDŹ NA POLU

Odchwaszczanie buraków cukrowych 
to zabieg o ogromnym znaczeniu dla po-
wodzenia uprawy – przekonuje Piotr Bo-
ber. Zaniechanie walki z chwastami lub 
wykonanie oprysku zbyt późno to dzia-

łania, których konsekwencji nie da się 
odwrócić. Eksperci podają przybliżo-

ne terminy zabiegów, ale najważ-
niejsza jest obserwacja swojego 

pola. Przejście pomiędzy rzę-
dami oraz sprawdzenie, 

w jakim stadium rozwo-

ju są buraki i chwasty na polu – to klucz 
do sukcesu zabiegu herbicydowego. Kie-
dy wiesz, co dzieje się u ciebie, efektyw-
niej skorzystasz z doradztwa fachowców.

DOBRY WYBÓR – DOBRY START

Kolejnym ważnym krokiem w planowa-
niu zabiegu herbicydowego jest wybór 
preparatu, który zadziała szybko, sku-
tecznie i będzie bezpieczny dla upra-
wy, użytkownika i środowiska. W odpo-
wiedzi na te wymagania Bayer oferuje  
Betanal® maxxPro® 209 OD. Środek ten 
dzięki czterem substancjom aktywnym, 
takim jak: fenmedifam, etofumesat i de-
smedifam oraz lenacyl aktywnie i kom-
pleksowo oddziałuje na chwasty.

A.  Faza rozwoju chwastu odpowiednia  
do zwalczenia zabiegiem 

herbicydowym. 

B.  Przerośnięty chwast – zbyt 
zaawansowane stadium rozwoju.

C.  Chwast po zabiegu 
herbicydowym – zwalczony 

w odpowiedniej 
fazie rozwoju. 

A

B

C
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BETANAL MAXXPRO  
NAJLEPIEJ ZWALCZA CHWASTY 
OD FAZY LIŚCIENI DO FAZY 
WIDOCZNYCH DWÓCH LIŚCI. 
BURAKI CUKROWE MOGĄ 
BYĆ W DOWOLNEJ FAZIE 
ROZWOJOWEJ, ALE NALEŻY 
UWZGLĘDNIĆ DAWKĘ ŚRODKA!

ŻELAZNE ZASADY
Na podstawie obserwacji prowadzonych w szklarniach, 
laboratoriach oraz w surowych warunkach polowych 
eksperci Bayer podpowiadają, jakich zasad należy 
bezwzględnie przestrzegać, by skutecznie pozbyć się  
chwastów, zagrażających burakom cukrowym. 

Piotr Bober wylicza je bardzo precyzyjnie:

1.  Wykonuj zabieg przy temperaturze powietrza 
mierzonej przy gruncie: 12-20oC. W tych 
temperaturach substancje czynne działają najlepiej.

2.  Zwróć uwagę na różnicę temperatur między nocą 
a dniem. To ma znaczenie dla roślin, ponieważ 
różnica temperatur powyżej 10 stopni Celsjusza 
jest czynnikiem stresogennym, podobnie jak 
różnego rodzaju uszkodzenia: mechaniczne, 
przypalenia, fitotoksyczność czy też pogryzienia. 
Czynniki te mogą negatywnie wpłynąć 
na rozwój młodych buraków cukrowych.

3.  Obejdź pole i przyjrzyj się wzrastającym 
burakom – czy widzisz uszkodzenia 
mechaniczne liści albo stwierdzasz 
obecność szkodników? Jeżeli tak, 
w pierwszej kolejności zajmij się tymi 
zagrożeniami. Zwiększysz w ten sposób 
bezpieczeństwo zabiegu herbicydowego.

Niezwykle istotnym czynnikiem  
jest też... pora dnia!  
Najlepszą strategią jest wykonanie zabiegu 
późnym popołudniem lub wieczorem, 
kiedy temperatura spada i robi się 
chłodniej. Wtedy nalot woskowy nie jest 
już tak twardy i wchłanianie substancji 
aktywnych na chwastach będzie lepsze.

Broń jest skuteczna, jeżeli wiemy, kiedy 
jej użyć. Betanal maxxPro ma tę zaletę, 
że rozwiąże wiele problemów z chwasta-
mi jednocześnie. Rozprawi się z przytulią 
czepną, samosiewami rzepaku (w fazie li-
ścieni), rumianem, rdestówką powojowa-
tą, komosą, fiołkiem polnym i szarłatem 
szorstkim. I tu wracamy do obecności rol-
nika bezpośrednio na polu, tuż przy glebie 
– najważniejszym czynnikiem powodzenia 
zabiegu herbicydowego jest uchwycenie 
odpowiedniej fazy rozwoju chwastów. 
Najlepiej zacząć we wczesnej fazie liście-
ni. Należy mieć świadomość, że rośliny, 
które znajdą się w późniejszej fazie roz-
woju, przetrwają i wymuszą konieczność 
zastosowania silniejszego kolejnego za-
biegu lub w skrajnych przypadkach do-
datkowego zabiegu.

Piotr Bober radzi

Zachowaj odstęp 5-10 dni pomiędzy 
zabiegami odchwaszczającymi.

„
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Warto wiedzieć

Przed dokonaniem trzeciego zabiegu sprawdź, czy 
nie pojawiła się na Twoim polu pchełka burakowa. 
Jeżeli tak, należy uwzględnić konieczność 
użycia insektycydu Decis® Mega 50 EW.

Pamiętajmy o innych aspektach agrotechniki. 
Jeżeli plantacja będzie dostatecznie 
odżywiona i wzmocniona, po zabiegach 
herbicydowych osiągniemy lepsze rezultaty.

Warto pamiętać o:

•  Nawożeniu azotowym wykonywanym wiosną. 
Zaleca się dawkowanie ok. 100-120 kg czystego 
składnika na hektar (bez obornika), podzielone 
na: 50 kg przedsiewnie (nie więcej, bo stwarza 
się doskonałe warunki do rozwoju zgorzeli) 
i 70 kg przy czterech liściach. Niskie azotowanie 
sprzyja dobrej polaryzacji i nie pozwala burakom 
nadmiernie rozwijać masy liściowej. 

•  Zagwarantowaniu w glebie odpowiednio 
dostępnych dla buraka ilości potasu i fosforu.

•  Nawożeniu mikroelementowym wykonywanym 
wiosną. Bor (duże ilości), mangan, siarka, 
magnez to substancje pobudzające wzrost 
i zwiększające plonotwórczość oraz 
mające wpływ na wzrost polaryzacji.

Ekspert radzi

Już w lipcu szukaj na polu 
chwościka. Być może warto 
zastosować zabieg fungicydowy. 

ABC NAWOŻENIA

i

„

Subskrybuj kanał  
BAYER CROP SCIENCE POLSKA  
na YouTube. 

Znajdziesz tam filmy  
z poradami Piotra Bobera  
i wiele innych ciekawych  
materiałów.

SUBSKRYBUJ

METODYCZNIE, SKUTECZNIE 
I… BEZ POŚPIECHU

Piotr Bober zachęca do trzech zabiegów, za każ-
dym razem stosując Betanal maxxPro w połą-
czeniu z preparatem Metron (metamitron). W ten 
sposób zadziałamy kompleksowo i zabezpieczy-
my uprawę także od gleby. Betanal maxxPro dzię-
ki formulacji OD, bardzo szybko rozprowadza się 
po powierzchni liści, co przekłada się na efektyw-
ne pokrycie blaszek substancją czynną, która jest 
błyskawicznie pobrana przez chwasty.
Z kolei technologia aktywacji działa na apara-
ty szparkowe blokując je, co przekłada się na 
wzrost transpiracji, czyli szybkie oddawanie 
wody. To doprowadza do szybszego powstawa-
nia (już po 3-4 dniach) nekroz i obumierania liści.
Uniwersalna recepta na zachwaszczenie w bu-
rakach cukrowych nie istnieje, gdyż każde pole 
jest inne i wymaga indywidualnego dawkowania 
substancji aktywnych. Betanal maxxPro zaleca-
ny jest w 3 zabiegach, zaczynając, jeśli to uza-
sadnione, od mniejszej do górnej dawki 1,5 l/ha 
w ostatnim zabiegu. Jeśli potrzeba, do mieszanki 
dobiera się dodatkowe substancje aktywne, po-
szerzające spektrum działania, jak wspomniany 
już metamitron dla zwiększenia skuteczności 
np. na samosiewy rzepaku.
Trzeci zabieg należy koniecznie wykonać przed 
zwarciem międzyrzędzi. To także dogodny mo-
ment ataku na chwasty jednoliścienne, stosując 
dodatkowo zalecany graminicyd. Istotne jest 
równoczesne zabezpieczenie przed wtórnym za-
chwaszczeniem.
Co ważne, Betanal maxxPro nie stanowi zagro-
żenia dla kolejnych upraw. --
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RODZAJ PREPARATU 
dyspersant olejowy OD

 

TECHNOLOGIA 
technologia formulacji  
i aktywacji

 

SUBSTANCJA CZYNNA 
desmedifam  47 g  
fenmedifam  60 g 
etofumesat  75 g  
lenacyl (w roli aktywatora) 27 g

 

DAWKA 
3 zabiegi x 1,25-1,5 l/ha

maksymalnie w sezonie – 4,5 l/ha

 

OKRES STOSOWANIA 
Pierwszy oprysk w fazie 
liścieni chwastów, niezależnie 
od fazy rozwojowej buraków 
cukrowych lub ćwikłowych. 

Po kolejnych wschodach 
chwastów zalecane jest 
wykonanie 2 zabiegów 
w odstępach 5-10 dniowych, 
z zastosowaniem standardowej 
dawki 1,25 l/ha.

BETANAL MAXXPRO 
CHARAKTERYZUJE 
SIĘ SZEROKIM 
SPEKTRUM DZIAŁANIA. 
SKUTECZNIE ZWALCZA 
PONAD 40 GATUNKÓW 
CHWASTÓW I STANOWI 
DOSKONAŁĄ 
PODSTAWĘ BĄDŹ 
UZUPEŁNIENIE 
OCHRONY PLONU.

szybsze (pomiar 48  h po  zabiegu) w  po-
równaniu do innych herbicydów. Natomiast 
odglebowe działanie etofumesatu hamuje 
ponowny wzrost chwastów oraz ogranicza 
zachwaszczenie wtórne.

 KORZYŚCI 

Niezwykła skuteczność produktu i poziom 
stanowionej ochrony zapewniają wymier-
ne efekty: pole wolne od chwastów i więk-
szy plon. Szerokie spektrum działania 
umożliwia usunięcie z  uprawy nawet ro-
ślin uważanych za trudne do zniszczenia. 
Możliwość łączenia go, zgodnie z zalece-
niami, z  innymi środkami ochrony roślin, 
czyni go preparatem uniwersalnym.

 DZIAŁANIE 

Betanal maxxPro zapewnia doskonałe 
pokrycie powierzchni roślin przez ciecz 
roboczą. Dzieje się tak za sprawą nowej, 
rewolucyjnej formuły. Herbicyd, dzięki 
zaawansowanej technologii aktywacji, 
w krótkim czasie prowadzi do zahamo-
wania wzrostu rozległych i postępujących 
w  dużym tempie nekroz i  ostatecznego 
zamierania chwastów. 

 ZALETY 

Wybór tego środka  pozwala na  ela-
styczne tworzenie i  przeprowadzanie 
programów ochrony roślin. Dlaczego? 
Betanal maxxPro jest preparatem kom-
patybilnym. Dobrze działa z większością 
dostępnych na  rynku i  powszechnie 
używanych przez plantatorów buraka 
cukrowego i  buraka ćwikłowego zare-
jestrowanych herbicydów, fungicydów 
i insektycydów.

 EFEKTY 

Dzięki unikalnej kompozycji środków 
aktywnych Betanal maxxPro zwalcza 
większość chwastów w uprawie buraka 
cukrowego, najlepsze efekty osiągając 
w fazie liścieni.
Środek radzi sobie z chwastami określanymi 
jako trudne, np.  rdestami, rumianowatymi 
i przytulią. Z Betanalem maxxPro pozbycie 
się intruzów jest możliwe. Przy przeprowa-
dzeniu trzykrotnego zabiegu i  zachowaniu 
podstawowych zasad nalistnego stosowa-
nia herbicydów plantatorzy mogą być pewni 
założonych efektów i bezpieczeństwa swo-
ich upraw. Dlaczego? Tak działa technolo-
gia aktywacji i przemyślany skład. Przenika-
nie etofumesatu, obecnego w herbicydzie, 
do wnętrza komórek chwastów, jest o 20% 

 Technologia w trosce  
 o zdrowy plon 
Nowoczesne technologie i coraz lepiej dostosowane 
środki ochrony roślin do faktycznych potrzeb producen-
tów powodują większą kontrolę nad plantacją i w rezulta-
cie przynoszą… świetne efekty. Doskonałym przykładem 
jest herbicyd Betanal® maxxPro® 209 OD, stworzony 
w innowacyjnej technologii aktywacji i zaawansowanej 
formulacji. Jego wybór zdejmuje kilka problemów z gło-
wy rolnika.

HERBICYD
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 Projekt  
 „Ziemniaki na Marsie” 
Podróże kosmiczne to obecnie największe 
wyzwanie, przed którym stoi ludzkość. Rozwój 
technologiczny w ciągu ostatnich lat sprawił, 
że to, co dotychczas pozostawało jedynie w sferze 
marzeń, powoli staje się rzeczywistością. Pomimo 
znacznych postępów w dziedzinie lotów kosmicznych, 
jakie poczyniliśmy od dnia, w którym człowiek  
po raz pierwszy postawił nogę na Księżycu, nadal wiele 
kwestii pozostaje nierozwiązanych.

cze glebie, pochodzącej z peruwiańskiej 
pustyni Pampas de La Joya. Całość  
zamknięto w specjalnie do tego celu 
przygotowanej hermetycznej kapsule, 
wyposażonej w czujniki wzrostu i system 
nawadniania. Skład atmosfery, ciśnienie 
oraz temperaturę odtworzono tak, aby 
były zbliżone do warunków panujących 
na Marsie. 

SUPERZIEMNIAK

Z ponad 60 odmian ziemniaków tylko 4 
zdołały wykiełkować w tak ekstremalnych 
warunkach. Najbardziej obiecująca oka-
zała się odmiana Unique, którą dr Julio 
Valdivia Silva z Centrum Badawczego 
NASA określił mianem „Superziemniaka”. 
Sukces projektu „Ziemniaki na Marsie” 
sprawił, że NASA nadal kontynuuje eks-

perymenty z rolnictwem pozaziemskim 
w poszukiwaniu nowych odmian roślin 
jadalnych, na potrzeby przyszłych misji 
kosmicznych.

ODMIANY ODPORNE

Pomimo tego, że nadal nie wiadomo, czy 
ziemniaki poradziłyby sobie w marsjań-
skich warunkach, wyniki eksperymentu 
posłużą do dalszych prac nad odmianami 
odpornymi na niekorzystne zmiany kli-
matu, które zachodzą na Ziemi. Selekcja 
odmian odpornych na wysokie zasolenie, 
niedostatek wody i ubogie warunki gle-
bowe w połączeniu z wydajną techno-
logią uprawy, pozwoli na wykorzystanie 
terenów do tej pory bezużytecznych dla 
rolnictwa, takich jak np. pustynie. --

Jednym z  takich problemów, oprócz 
szkodliwego dla człowieka promie-
niowania kosmicznego i  negatywnych 
efektów przebywania w  odosobnieniu 
w  długim okresie, jest żywność. Stojąc 
przed ogromnym wyzwaniem, naukowcy 
z  Centrum Badawczego NASA (Amery-
kańska Agencja Kosmiczna) wspólnie 
z  Centro Internacional de la Papa (Mię-
dzynarodowe Centrum Ziemniaków) 
przeprowadzili eksperyment, którego 
celem było wyselekcjonowanie odmian 
odpornych na ekstremalne warunki panu-
jące na Czerwonej Planecie.

KOSMICZNY POMYSŁ

Prace nad projektem rozpoczęto na po-
czątku 2016 roku. Sadzonki ziemniaków 
posadzono w ubogiej w składniki odżyw-

„To była miła niespodzianka patrzeć, 
jak ziemniaki, które hodowaliśmy, 

były w stanie poradzić sobie 
z abiotycznym stresem i wykształcić 

bulwy w takich warunkach.”

Walter Amoros z Międzynarodowego 
Centrum Ziemniaków

Matt Damon w filmie „Marsjanin” 
Autor zdjęcia: Giles Keyte

Ziemniaki w kapsule. 
Lima, Peru, 16 marca 2017. 

Autor zdjęcia: Martin Mejia
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 Zobaczyć odporność  
 na własne oczy 
Co najbardziej wpływa na końcowy efekt walki 
z odpornością chwastów? Oto jest pytanie. Być może 
zmianowanie, a być może wybór metody uprawy gleby 
i odpowiednie środki ochrony roślin? Bayer zakłada 
plantację demonstrującą metody walki z odpornością 
miotły zbożowej na herbicydy.

Jak podaje serwis weedscience.org, 
na  świecie już 251 gatunków chwastów 
wytworzyło swoje biotypy odporne1. Po-
ziom skali tego zjawiska realnie wpływa 
na  plonowanie wielu upraw na  świecie, 
a co za tym idzie, odbija się także na eko-
nomicznym i finansowym wymiarze rolnic-
twa. W Polsce przez pewien czas mieli-
śmy do  czynienia z  dużym natężeniem 
chwastów odpornych w sadach. Obecnie 
obserwujemy inny trend: wyraźnie rośnie 
presja chwastów odpornych w  upra-
wach zbożowych. Wiele już powiedziano 
o  metodach walki z  odpornością. Pod 
lupę brano różne sposoby zmianowania 
upraw czy rotacji herbicydów. Jednak nic 
nie działa na wyobraźnię tak, jak przykład 
widziany na własne oczy.

POEKSPERYMENTUJMY NA MIOTLE 

W Paluzach, na powierzchni trzech hek-
tarów, Bayer założył ponad czterdzieści 

poletek doświadczalnych, gdzie w  real-
nej, a nie laboratoryjnej sytuacji spraw-
dzane i demonstrowane są różne metody 
zwalczania miotły zbożowej, odpornej 
na  herbicydy z  grupy inhibitorów ALS. 
W założonym eksperymencie można bę-
dzie zobaczyć, jak skuteczne w  walce 
z odpornością jest:
• zmianowanie upraw,
• metoda uprawy gleby,
•  dobór różnych herbicydów, z uwzględ-

nieniem rotacji mechanizmów działania  
i z jej pominięciem.

Pierwsze różnice pomiędzy zastosowa-
nymi zabiegami można było zauważyć już 
w 2017 roku. Dlatego z tym większą cie-
kawością będziemy przyglądać się eks-
perymentowi, aby w  nadchodzące lato 
zaprosić gości do  wspólnej obserwacji 
i poznania nauki.

PRZEKALKULUJ ZAGROŻENIE

Na stronie internetowej:
r e s i . c r o p s c i e n c e . b a y e r. c o m . p l 
dostępny jest przydatny kalkulator, któ-
ry pomoże rolnikom ustalić ryzyko po-
wstania odporności na  herbicydy takich 
chwastów, jak wyczyniec polny i  miotła 
zbożowa.
Odpowiadając na 6 prostych pytań, m.in. 
na  temat stosowania płodozmianu, po-
ziomu zachwaszczenia czy terminu wy-
siewu zboża ozimego, rolnik może osza-
cować ryzyko wystąpienia odporności 
chwastów na herbicydy na własnym polu. 
Kalkulator dostarcza także informacji, 
które z praktyk stwarzają największe ryzy-
ko sprowokowania odporności oraz pro-
ponuje konkretne sposoby zapobiegania 
temu niebezpiecznemu i powszechnemu 
zjawisku.

 
Dr Michał Krysiak, 

Zarządzanie Bezpieczeństwem Produktów, 
Bayer Sp. z o.o.

1 Heap, I.: The International Survey of Herbicide Resistant Weeds.  Online.  Internet.  Wednesday, August 2, 2017.  Available  www.weedscience.org
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 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. 

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.

i Warto  
wiedzieć

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

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

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.
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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.

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.

Na zdjęciu 1 
znajduje się preparat, 

który przypomina 
oryginalny preparat 

chwastobójczy. 
W rzeczywistości jest 

podróbką, która zawiera 
środek owadobójczy.

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

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 zabez-
pieczenie opakowań – plombę zakrętki 
CapSeal. Oprócz innowacyjnego holo-
gramu plomba zawiera również QR kod.

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

DLA TWOJEJ PEWNOŚCI 
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ROZTWÓR 
DO NAKRAPIANIA

NAZWA PRODUKTU 
LECZNICZEGO 
WETERYNARYJNEGO
advantix Spot-on (40 mg  
+ 200 mg)/0,4 ml,  
roztwór do nakrapiania

advantix Spot-on (100 mg  
+ 500 mg)/1 ml,  
roztwór do nakrapiania

advantix Spot-on (250 mg 
+ 1250 mg)/2,5 ml, 
roztwór do nakrapiania

advantix Spot-on (400 mg  
+ 2000 mg)/4 ml,  
roztwór do nakrapiania

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Bayer Animal Health GmbH 
D-51373 Leverkusen 
Niemcy

 

SKŁAD JAKOŚCIOWY 
I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI 
CZYNNYCH
1 pipeta 0,4 ml zawiera: 
imidakloprid 40 mg 
permetryna 200 mg

1 pipeta 1 ml zawiera: imidakloprid 
100 mg, permetryna 500 mg

1 pipeta 2,5 ml zawiera: 
imidakloprid 250 mg 
permetryna 1250 mg

1 pipeta 4 ml zawiera: imidakloprid 
400 mg, permetryna 2000 mg

 

WSKAZANIA LECZNICZE
zapobieganie i zwalczanie 
infestacji kleszczy oraz pcheł 
u psów, a także odstraszanie 
komarów i muchówek.

 

PRZECIWWSKAZANIA
nie stosować u szczeniąt 
poniżej 7 tygodnia życia; 
nie stosować u kotów.

Przed użyciem zapoznaj się 
z treścią ulotki dołączonej 
do opakowania.

NIE POZWÓL 
KOMAROWI 
UGRYŹĆ

NIE POZWÓL 
KOMAROWI 
UGRYŹĆ

PRZECIWKO
KLESZCZOM, 
PCHŁOM i 
KOMAROM

Advantix-komar-210x280.indd   1 17/08/16   14:47 Dirofilarioza – groźna  
 choroba przenoszona  
 przez komary 
Dirofilarioza to pasożytnicza choroba wywoływana przez 
nicienie z rodzaju Dirofilaria. Stwierdzana jest głównie 
u psów, ale dotyczyć może też innych przedstawicieli 
mięsożernych, m.in.: kotów, wilków, lisów, szakali, kojotów.

CZY DIROFILARIOZA 
WYSTĘPUJE W POLSCE?

Tak. Przede wszystkim spotykana jest 
postać podskórna wywoływana przez ga-
tunek Dirofilaria repens. W Polsce pierw-
szy przypadek tej choroby stwierdzono 
u psa w 2009  r. Aktualnie przyjmuje się, 
że występuje ona na  terenie całego kra-
ju, z największym jej nasileniem w woje-
wództwach centralnych i  wschodnich. 
Najpoważniejsza sytuacja jest w  okoli-
cach Warszawy i Radomia, gdzie lokalnie 
zarażenie może dotyczyć od  25 do  po-
nad 50% psów.

W POLSCE ODNOTOWANO 
TAKŻE POJEDYNCZE PRZYPADKI 
INWAZJI DRUGIEGO, BARDZIEJ 
PATOGENNEGO GATUNKU 
DIROFILARIA IMMITIS,  

TZW. ROBAKA SERCOWEGO. 
NA SZCZĘŚCIE PASOŻYT TEN 
PREFERUJE CIEPLEJSZY  
KLIMAT, DLATEGO 
W EUROPIE WYSTĘPUJE 
GŁÓWNIE W POŁUDNIOWEJ 
CZĘŚCI KONTYNENTU.

JAK DOCHODZI DO ZARAŻENIA 
I JAKIE SĄ JEGO OBJAWY?

Choroba przenoszona jest przez róż-
ne gatunki komarów. Do  zarażenia 
dochodzi poprzez ugryzienie komara, 
w  którego ciele pasożyt osiąga tzw. 
formę inwazyjną. U  psów dirofilarioza 
podskórna w  większości przypadków 
przebiega bezobjawowo, a  zarażenie 
stwierdzane jest przy okazji rutynowych 
wizyt w  gabinecie lekarza weterynarii. 
Nicienie Dirofilaria repens lokalizują się 
najczęściej pod skórą w  różnych czę-
ściach ciała (głównie w tylnych partiach), 
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Warto 
wiedzieć

Człowiek również może 
zarazić się dirofilariozą 
skórną, podobnie jak psy, 
przez ugryzienie komara. 
Pasożyt u ludzi rozwija 
się trudniej niż u psów, 
ale może osiągać postać 
dojrzałą, która podobnie jak 
u psów często lokalizuje 
się w tkance podskórnej. 
Zmiany obserwowane 
są głównie na głowie, 
podspojówkowo, ale 
także na innych częściach 
ciała, w tym na narządach 
płciowych lub błonach 
surowiczych narządów 
wewnętrznych.

i

Advantix-komar-210x280.indd   1 17/08/16   14:47

Dirofilaria 
repens

tworząc niebolesne, związane ze skórą 
guzy o średnicy około 2 cm. Obecność 
mikrofilarii oraz reakcja układu odporno-
ściowego u  części psów odpowiadają 
za  lokalne lub wieloogniskowe zapa-
lenie skóry, którym towarzyszy: świąd, 
rumień, grudki, łysienie, stwardnienie 
skóry. W  przypadku nietypowej loka-
lizacji pasożyta np.  w  worku spojów-
kowym, w mosznie, w  jamie otrzewnej 
lub na narządach wewnętrznych obraz 
kliniczny może odbiegać od wyżej opi-
sanego.

JAK MOŻNA SPRAWDZIĆ,  
CZY PIES CHORUJE  
NA DIROFILARIOZĘ PODSKÓRNĄ?

W kierunku dirofilariozy podskórnej bada-
ne powinny być wszystkie psy z widocz-
nymi lub wyczuwalnymi guzami skóry 
lub innymi objawami dermatologicznymi. 
Badanie przeprowadzić można u lekarza 
weterynarii. Brak jest obecnie komercyj-
nych testów diagnostycznych, pozwala-
jących na szybkie i bezinwazyjne wykry-
cie zarażenia. Chorobę zdiagnozować 
można poprzez stwierdzenie dorosłych 
robaków przy chirurgicznym usunięciu 
guzów, w  badaniu histopatologicznym 
lub ultrasonograficznym. Mikroskopowe 
badanie krwi daje możliwość wykrycia 
mikrofilarii.
Należy jednak pamiętać, że  badanie 
to może dać wynik fałszywie ujemny, po-
nieważ w wielu przypadkach w trakcie za-
rażenia psów nie stwierdza się mikrofilarii 
w krwi.

JAK LECZY SIĘ 
DIROFILARIOZĘ PODSKÓRNĄ?

Główne postępowanie lecznicze w przy-
padku wykrycia Dirofilarii repens polega 
na chirurgicznym usunięciu dorosłych pa-
sożytów oraz na stosowaniu preparatów 
przeciwpasożytniczych, które zwalcza-
ją zarówno postaci dorosłe, jak również 
ograniczają liczbę mikrofilarii, krążących 
we  krwi, przyczyniając się tym samym 
do  hamowania rozprzestrzeniania się 
inwazji w  środowisku. Preparaty takie 
są dostępne u lekarzy weterynarii.

CZY MOŻNA ZAPOBIEGAĆ 
ZARAŻENIU?

Najlepszym sposobem jest stosowanie 
preparatów odstraszających komary np. 
Advantix oraz zabijających postaci larwal-
ne pasożyta zawierające moksydektynę.

Dr n. wet. Klaudiusz Szczepaniak

Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych 
Instytut Biologicznych Podstaw Chorób 

Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Czy wiesz, że...

W Europie stwierdza się 
dirofilariozę sercową wywoływaną 
przez gatunek Dirofilaria immitis 
oraz dirofilariozę podskórną, 
za którą odpowiedzialna jest 
Dirofilaria repens. Dorosłe pasożyty 
to kremowe lub białe, nitkowate 
robaki w zależności od gatunku 
i płci o długości od 5 do 30 cm. 
Postaci larwalne tzw. mikrofilarie 
to mikroskopijnych rozmiarów 
pasożyty swobodnie krążące 
w krwi zarażonych zwierząt.

?
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Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin 
to jedno z istotnych działań profilaktycznych człowie-
ka. W ten sposób chroni się:
•  owady zapylające i inne pożyteczne organizmy,
• glebę,
• wodę.

 Bioróżnorodność 
 – mądrość natury 
W ostatnich latach firma Bayer w ramach akcji Grunt to bezpieczeństwo 
propagowała wiedzę o bioróżnorodności oraz konieczności jej ochrony. 
Bioróżnorodność to bogactwo gatunków, które żyją obok siebie – i dzięki 
sobie – w dynamicznej równowadze. Bayer jako świadomy uczestnik rynku 
rolniczego wie, że ziemia nie jest nieograniczonym zasobem. Już dziś należy 
o nią zadbać, zachowując jej naturalne mechanizmy regulujące. Ludzie 
powinni stać się równie zrównoważeni w swoich działaniach jak natura.

Trzeba pamiętać, że utrzymanie życia mikro-
biologicznego w glebie i wodzie warunkuje ży-
zność gleby i pozwala na samooczyszczanie 
się zbiorników wodnych. W efekcie zyskują: 
środowisko, rolnik oraz konsument.
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JAKIE NAJWAŻNIEJSZE WSKAZÓWKI DLA ROLNIKÓW 
PŁYNĄ Z KAŻDEGO Z TYCH TRZECH WAŻNYCH 
OBSZARÓW, KTÓRE WINNY PODLEGAĆ OCHRONIE?

MIKROŚWIAT UKRYTY W GLEBIE

Kiedy mowa o  dbałości o  żyzność gleby, zwra-
ca się uwagę głównie na nawadnianie, nawożenie 
i uprawę. Niestety zapomina się o bogactwie or-
ganizmów żyjących w glebie. Tymczasem to prze-
cież one odgrywają główną rolę w  tworzeniu 
próchnicy. W Polsce to szczególnie ważny proces 
ze względu na postępujące zakwaszanie gleb.

Jak Ty  możesz postępować, by  jednocześnie 
chronić bioróżnorodność i dbać o żyzność gleb?
•  Ogranicz w  uprawie gleb orkę, szczególnie 

na glebach lekkich.
•  Zwiększ różnorodność gatunków uprawianych 

roślin poprzez uprawę poplonów i  międzyplo-
nów.

•  Jeśli nie masz obornika, zachowaj całą masę 
resztek pożniwnych. Wymieszana z  glebą sta-
nowi doskonały substrat do produkcji próchnicy.

•  Stosuj węglanowe nawozy wapniowo-magne-
zowe do nawożenia słomy. W  ten sposób sty-
mulujesz procesy syntezy próchnicy.

•  Analizuj gleby, by adekwatnie prowadzić nawo-
żenie makro- i mikroskładnikami.

•  Podziel na 3-4 dawki nawóz azotowy.

W GLEBIE NATURALNEJ 
SUBSTANCJE PRÓCHNICZE 
ROZPADAJĄ SIĘ NAWET PRZEZ 
KILKA TYSIĘCY LAT. W GLEBACH 
UŻYTKOWANYCH ROLNICZO 
TEN PROCES GWAŁTOWNIE 
PRZYSPIESZA.

MAŁE WIELKIE OWADY

Rolnicy bardzo potrzebują obecności 
owadów pożytecznych, czyli takich, które 
sprzyjają ich plantacjom. Należą do nich 
naturalni wrogowie szkodników oraz za-
pylacze.

W Polsce ponad 60 gatunków roślin 
uprawnych reaguje zwyżką plonu na od-
wiedziny owadów zapylających (niektóre 
gatunki nawet do 60-80%!). Co ważne, 
zyskuje także jakość plonu, niemożliwa 
do osiągnięcia jedynie środkami chemicz-
nymi lub zabiegami agrotechnicznymi.
Naturalni wrogowie szkodników z kolei 
ograniczają liczbę owadów obniżających 
wartość plonu. Ich obecność na plantacji 
gwarantuje mniejsze zapotrzebowanie na 
chemiczną ingerencję w walkę z niepożą-
danymi insektami. A to sprzyja środowi-
sku i chroni bioróżnorodność. TYLKO 5% ZE 100 TYSIĘCY 

GATUNKÓW OWADÓW  
TO SZKODNIKI!5%
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BEZCENNE ŹRÓDŁO ŻYCIA

Woda w gospodarstwie ma znaczenie nie tylko dla człowieka i roślin uprawnych, 
ale także dla dzikiego ptactwa oraz owadów pożytecznych i zapylających. Wiele 
organizmów wodnych jest cichymi sprzymierzeńcami ludzi – np. zjadają larwy 
uciążliwych muchówek. Trzeba wiedzieć, że rzeki i jeziora, zasilane wodą spły-
wającą z pól, to podstawowe źródła wody pitnej oraz siedlisko niezwykłej fauny 
i przebogatej flory. Nie do przecenienia dla plonów rolnika.

SUBSTANCJE CHEMICZNE, KTÓRE 
Z WODĄ SPŁYWAJĄ DO RZEK, TRWAJĄ 
W NICH OKOŁO DWÓCH TYGODNI. JEŚLI TRAFIĄ 
DO PODZIEMNEGO ZBIORNIKA, NIEKTÓRE Z NICH 
MOGĄ PRZETRWAĆ TYSIĄCE LAT.

Ochrona wód przed zanieczyszczeniami 
środkami ochrony roślin ma również zna-
czenie ekonomiczne – umożliwia rejestra-
cję większej palety takich preparatów.

Trzeba zaznaczyć, że stosunkowo pro-
stymi sposobami można uniknąć miej-
scowych i rozproszonych skażeń gleb 
i wód w gospodarstwie. Oto bezcenne 
wskazówki:
•  Przechowuj środki ochrony roślin oraz 

sporządzaj ciecz roboczą w miejscu 
z nieprzepuszczalnym podłożem, nie 
bliżej niż 20 m od zbiorników i cieków 
wodnych.

•  Opryskiwacz myj na utwardzonej i nie-
przepuszczalnej powierzchni, umoż-
liwiającej zbieranie zanieczyszczonej 
wody. Zachowaj odległość przynajmniej 
30 m od zbiorników i cieków wodnych.

•  Bezpiecznie zagospodaruj pozostało-
ści po myciu opryskiwacza: wypryskaj 
je na uprzednio opryskaną powierzch-
nię lub wykorzystaj stanowiska typu  
Phytobac®.

•  Zwracaj opłukane opakowania po środ-
kach ochrony roślin do miejsca ich za-
kupu.

•  Dobieraj rozpylacze ograniczające zno-
szenie cieczy roboczej oraz wykonuj 
oprysk przy prędkości wiatru nie więk-
szej niż 2,5 m/s (ustawowa granica to 
4 m/s).

•  Przestrzegaj wyznaczonych i zapisa-
nych w etykiecie stref buforowych.

Należy na każdym kroku pamiętać, że 
dbając o zasoby wodne naszej planety, 
tak naprawdę dbamy o swoje interesy: 
dom, uprawę i pieniądze. --

2 tygodnie

? Czy wiesz, że…

Ryzyko spływu powierzchniowego powstaje już 
w przypadku nachylenia wynoszącego 2%. Wzrasta 
ono na glebach trudno przyjmujących wodę opadową 
i z ukształtowaniem sprzyjającym tworzeniu się 
tzw. dolinek spływu. Skutki redukujemy poprzez 
zabiegi agrotechniczne oraz tworzenie struktur 
powstrzymujących przemieszczanie się wody na polach.
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DLACZEGO POWINIENEŚ/POWINNAŚ PRZECZYTAĆ TEN ARTYKUŁ?

Przyczyną nawet 25% spośród wszystkich 
udarów mózgu jest migotanie przedsionków 
(MP). Szacuje się, że co godzinę udaru do-
znaje 2-3 pacjentów, a 60% z nich umiera 
w przeciągu roku. Nie każdy wie jednak, 
że odpowiednia profilaktyka, diagnostyka 
i leczenie są w stanie uchronić większość 
pacjentów przed tym najgroźniejszym powi-
kłaniem MP, zmniejszając ryzyko wystąpie-
nia udaru o 70-80%!

Migotanie przedsionków (MP) to choroba, 
na którą cierpi około 1% polskiej populacji 

i aż co piąta osoba po 80. r.ż. Wraz ze sta-
rzeniem się naszego społeczeństwa i po-
wszechnie współtowarzyszącymi MP tzw. 
chorobami cywilizacyjnymi (m.in. nadciśnie-
niem tętniczym, miażdżycą czy cukrzycą) 
częstość jego występowania stale rośnie. 
Z diagnozą tą żyje obecnie ok. 500-600 tys. 
Polaków, co czyni MP najpowszechniejszą 
formą zaburzeń rytmu. Szacuje się, że liczba 
chorych wzrośnie dwukrotnie w przeciągu 
najbliższych 20 lat, stąd niekiedy migotanie 
przedsionków określane jest mianem epide-
mii XXI wieku.

 Migotanie przedsionków 
 – choroba powszechna i podstępna 
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MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW  
TO ARYTMIA, CZYLI ZABURZENIE 
RYTMU SERCA.  
 
WŚRÓD POWIKŁAŃ NAJCZĘŚCIEJ 
WYMIENIA SIĘ UDARY MÓZGU, 
POWIKŁANIA ZATOROWE 
I NIEWYDOLNOŚĆ SERCA.

NA CZYM POLEGA  
I DO CZEGO PROWADZI?

Migotanie przedsionków to nieskoordynowa-
na, szybka (350-700/min) praca przedsion-
ków, w trakcie której dochodzi do wyłączenia 
ich funkcji jako pompy. W konsekwencji, część 
krwi, która w prawidłowo funkcjonującym ser-
cu przepompowana zostałaby do komór, zale-
ga w przedsionkach. Tam utworzyć się może 
skrzeplina, która może opuścić przedsionek 
i popłynąć z prądem krwi, docierając m.in. 
do naczyń mózgowych. Skrzeplina zatyka 
naczynie i prowadzi do wspomnianego wyżej 
niedokrwienia nazywanego udarem. Udary 
będące konsekwencją MP znacznie częściej 
prowadzą do śmierci niż udary spowodowane 
przez inne patologie. Niekiedy skrzeplina loka-
lizuje się w innej tętnicy, np. nerkowej czy krez-
kowej (zaopatrującej w krew jelita), prowadząc 
do lokalnych zatorów i niedokrwienia.
Przedsionki ponadto nadają prawidłowy rytm 
sercu. Nie należy zatem zapominać, że konse-
kwencją zaburzenia funkcji przedsionków jest 
zaburzenie zależnego od nich rytmu komór. 
Przy niemiarowej pracy serca, dla zapewnienia 
organizmowi odpowiedniego dotlenienia, ser-
ce musi pracować ciężej, co na dłuższą metę 
skutkować może jego niewydolnością.
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KOGO DOTYCZY I KTO ZNAJDUJE SIĘ W GRUPIE RYZYKA?

Niestety, znaczna część naszej populacji, 
a w szczególności osoby starsze z nadci-
śnieniem tętniczym, cukrzycą i zaburzeniami 
lipidowymi.

Występowanie migotania przedsionków związa-
ne jest przede wszystkim z wiekiem. Po 65. roku 
życia chorobę tę rozpoznaje się średnio cztery 
razy częściej niż w populacji ogółem, a w grupie 
80-latków – aż 20 razy częściej. Za głównego 
winowajcę uznaje się proces starzenia i będące 
jego konsekwencją tzw. zmiany degeneracyjne 
w sercu. Prowadzą one m.in. do zwiększenia 
sztywności ścian czy ciśnienia w lewym przed-

sionku. Wart podkreślenia jest fakt, że zmiany te 
przyspieszane i nasilane są przy dodatkowym 
obciążeniu nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, 
miażdżycą tętnic (i powodującą ją zaburzeniami 
lipidowymi), chorobą niedokrwienną serca czy 
jego niewydolnością. Z tego powodu niezwykle 
istotna jest profilaktyka chorób układu sercowo-
-naczyniowego oraz właściwe leczenie scho-
rzeń współistniejących z MP.
Nie bez wpływu na wystąpienie MP pozostają 
także nadmierne spożywanie alkoholu i palenie 
papierosów.
JAKIE SĄ JEGO OBJAWY I W JAKI 
SPOSÓB ZDIAGNOZOWAĆ MP?
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Jeśli wyczujesz niemiarową, nieregularną pracę serca (kołatanie), koniecznie,  
jak najszybciej, powiedz o tym swojemu lekarzowi.
Do najczęstszych objawów migotania przedsionków należą: szybkie, nieregularne bi-
cie serca, potocznie nazywane uczuciem kołatania serca czy palpitacjami, napadowe 
poty, gorsza tolerancja wysiłku, omdlenia i zawroty głowy. Lekarz w gabinecie lekarskim 
stwierdzić może niemiarowe tętno lub tzw. jego ubytek. Należy jednak pamiętać, że na-
wet 30% epizodów MP przebiega bezobjawowo, zwłaszcza w jego utrwalonej postaci, 
a niekiedy pierwszym objawem jest niestety udar mózgu, którego ryzyko wystąpienia 
jest nawet pięciokrotnie wyższe w grupie chorych na MP niż u osoby zdrowej.
Diagnozę MP stawia się na podstawie jednorazowego badania elektrokardiograficzne-
go (EKG) lub 24-godzinnego zapisu, tzw. badania Holtera.

CZY MOŻNA MU ZAPOBIEGAĆ I LECZYĆ?

Zdrowy styl życia, skuteczny w profilaktyce 
najważniejszych chorób cywilizacyjnych, od-
grywa także istotną rolę w prewencji migota-
nia przedsionków. Obecnie wykorzystuje się 
kilka metod farmakologicznego i zabiegowe-
go leczenia MP, które są w stanie skutecznie 
zapobiegać większości powikłań.

Jak już wspomniano, występowanie oraz prze-
bieg migotania przedsionków zależny jest 
od czynników ryzyka, w tym obciążenia nadci-
śnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi czy 
cukrzycą. Każde z wymienionych schorzeń zwią-
zane jest z niewłaściwym stylem życia, dlatego 
zdrowa dieta, aktywność fizyczna czy unikanie 
nałogów (palenie papierosów, nadmierne spoży-
cie alkoholu) stanowią najskuteczniejszy i najbez-
pieczniejszy sposób ich zapobiegania (medycz-
nie używa się terminu „profilaktyka pierwotna”). 
Niezwykle ważna jest także właściwa kontrola, 
czyli efektywne leczenie ww. chorób współistnie-
jących, co pozwoli opóźnić postęp zmian dege-
neracyjnych w sercu.
W  przypadku rozpoznania MP wdrażane jest 
leczenie mające na  celu obniżenie krzepliwości 
krwi, a więc zapobieganie tworzeniu się skrzeplin 
i w ich następstwie udarów. Stosowane są także 
leki kontrolujące (zwalniające) rytm serca. Metodą 
z wyboru jest często kardiowersja – nieinwazyjne 
przywrócenie prawidłowego rytmu serca za po-
mocą leków (farmakologicznie) lub elektrycznej 
stymulacji. Coraz powszechniejsza i bardzo sku-
teczna staje się ablacja – zabieg, podczas któ-
rego niszczone są  ogniska arytmii (za  pomocą 
elektrokoagulacji, czyli termicznego uszkodzenia 
fragmentów tkanki sercowej).
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PODSUMOWUJĄC:

Migotanie przedsionków to najczęstsza arytmia, która może doprowadzić do różnych powikłań, 
z czego najpoważniejszym jest udar mózgowy. W przypadku wczesnego wykrycia arytmii moż-
liwe jest ograniczenie ryzyka udaru mózgu poprzez stosowanie leków przeciwkrzepliwych 
oraz leczenie antyarytmiczne, mające na celu przywrócenie prawidłowego rytmu serca.
Przy podejrzeniu migotania przedsionków (uczucie niemiarowego bicia serca, ból w klat-
ce piersiowej i ograniczenie tolerancji wysiłku) należy niezwłocznie skonsultować się 
z lekarzem. 

Dr n. med. Daniel Śliż 
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii  

Warszawski Uniwersytet Medyczny
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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)

 Sady i warzywa   668 131 003 666 068 805

 Sady i 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. 

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

tel. 22 572 36 12 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze

umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.



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

Redigo® Pro 170 FS – 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.
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