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Rolnictwo w praktyce



Hasła dbałości o  dobro konsumenta i  środo-
wiska na  stałe weszły w  zakres obowiązków 

nowoczesnego rolnika. XXI wiek zobowiązuje 
do  ciągłej gotowości do  zmiany, do  podążania 
za zdobyczami nauki, korzystania z nowoczesnej 
technologii. Rolnictwo ma być efektywne, ekono-
miczne i ekologiczne. Rolnicy o tym wiedzą, stają 
się wyjątkowymi fachowcami w swojej dziedzinie. 
W drodze doskonalenia się, zdobywania doświad-
czenia i  poszukiwania nowych rozwiązań firma 
Bayer niezmiennie od lat wspiera polskich planta-
torów.

Efektem działań edukacyjnych podejmowanych 
przez firmę Bayer Crop Science jest bliska rela-

cja z Klientem, naszymi Partnerami sprzedażowy-
mi oraz plantatorami. Na  nic nasze laboratoryjne 
badania i  zastosowanie najnowszych technologii, 
jeżeli produkt trafi do kogoś, kto nie otrzyma wie-

dzy, jak użyć go tak, by w zindywidualizowanych 
warunkach otrzymać maksymalnie wysoki efekt. 
Na zaufanie Klienta pracowaliśmy wiele lat i nadal 
o  nie zabiegamy, proponując nowe rozwiązania, 
które sprawdzą się na polskich polach.

Koronnym dowodem na  to, że  stawiamy na   
człowieka i jego edukację jest kolejne wydanie 

„Hektara”. Nie powiemy tu o wszystkim, ale o tym, 
co najważniejsze w nadchodzącym sezonie z pew-
nością tak. Nie przestajemy mówić o  zrównowa-
żonym rolnictwie, całym sercem podpisując się 
pod starożytną maksymą lekarzy „Po pierwsze nie 
szkodzić”. Jak to się robi? Odpowiedź znajdziecie 
w artykule „Przede wszystkim nie szkodzić!”.

Tradycją uczyniliśmy spotkania z naszymi Klien-
tami w  centrum laboratoryjnym w  Monheim. 

Z dumą prezentujemy reportaż, który w kilku sło-
wach zaledwie próbuje uchwycić to, co  przygo-
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towujemy dla uczestników kilkudnio-
wego szkolenia. To  kolejny dowód 
na  to, że  słuszne jest dzielić się wie-
dzą. Wspólnie walczymy o satysfakcję 
plantatora, konsumenta i… środo-
wiska. Coś, co  kiedyś wydawało się 
nieosiągalne, dziś staje się codzien-
nością.

Arcyważnym elementem nowocze-
snej agrotechniki jest proces de-

cyzyjny, rozpoczynający się na  długo 
przedtem, zanim rolnik wjedzie na pole 
traktorem. Chcemy, by plantatorzy byli 
świadomi wzrastającego zagrożenia 
uodparnianiem patogenów i  nauczyli 
się tak budować plan ochrony, by zmi-
nimalizować ryzyko dla swojej uprawy. 
Podpowiadamy, jak niczego nie zanie-
dbać już na początku sezonu, by pod-
czas składowania warzyw i przygoto-
wania do sprzedaży nie okazało się, iż 
cały wysiłek idzie na marne. A zamiast 
zysku i  pieniędzy na  rozwój mamy 
stratę i  konieczność ponoszenia do-
datkowych kosztów. Wpisujemy się 
w ideę racjonalizacji wydatków – to nie 
rolnik ma eksperymentować na swoim 

polu, o czym przeczytać można w wy-
wiadzie z  właścicielami sieci sklepów 
PANDA.

Rozum, nie emocje. Do  takiego 
rolnictwa namawiamy. Opartego 

na  wiedzy, doświadczeniu (także cu-
dzym!), planowaniu i  ciągłej kontroli, 
czy wdrożone działania odpowiada-
ją bieżącym, wciąż zmieniającym się 
potrzebom. Zbieramy doświadczenia 
z całego świata, ale także z rejonu na-
szego Klienta. Polski rolnik potrzebuje 
preparatów i  wskazówek zgodnych 
z polskimi realiami. I takie tu są. Kiedy 
piszemy o pszczołach, kleszczach, ale 
także warzywach okopowych, rzepaku 
czy zaprawach… Według nas precyzja 
liczy się nie tylko w laboratorium. Od-
dajemy w Wasze ręce precyzyjnie wy-
braną wiedzę, która niech zaowocuje 
wysokim i zdrowym plonem.

Iwona Krych-Stec
Dyrektor Marketingu Bayer Crop Science
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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 

4 Hektar / jesień 2017



Pordenowo

Gaj Mały

Chechło

Gospodarstwo Rolne Czesław i Wojciech Karaś  
Pordenowo 36, 82-224 Lichnowy, 
kontakt: Wojciech Karaś, tel. 734 181 775

Gospodarstwo Rolne Bernadeta i Ryszard Sładek 
ul. Piękna 37, 44-172 Chechło,  
kontakt: Adrian Sikora, tel. 660 440 983

PRH „GAŁOPOL” Sp. z o.o. w Gałowie  
Gospodarstwo Rolne w Gaju Małym, przy trasie  
Szamotuły – Obrzycko – Czarnków,  
kontakt: Piotr Choroszewski, tel. 604 158 576

 Centra Doradztwa Technicznego 
Firma Bayer zaprasza w czerwcu, a także przez cały rok,  
do odwiedzin naszych plantacji pokazowych. 

Na dziesiątkach poletek doświadczalnych Bayer prezentuje 
efekty działania preparatów oraz ofertę nasienną. Specjaliści 
szczegółowo omówią skutki zastosowanych rozwiązań, odno-
sząc się do panujących warunków atmosferycznych oraz presji 
patogenów w danym roku. 

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROGRAMU? 
To proste: wystarczy wypełnić formularz dostępny 
na stronie www.szkolenia.agro.bayer.com.pl

rozwiąż testy i  zdobądź I nagrodę – 10 000 zł!

 Przystąp do programu  
 InovaEdu! 
To platforma szkoleniowa, a zarazem motywujący  
konkurs. Znajdziesz tu kilkanaście szkoleń z zakresu 
technologii uprawy i ochrony roślin oraz przydatne  
informacje na temat działania i stosowania produktów Bayer.

SPRAWDŹ SIĘ!
Zdobyta wiedza jest weryfikowana poprzez testy kontrolne,  
za które uczestnik zdobywa punkty.
Pierwszy test możesz rozwiązać już teraz, dwa kolejne pojawią się  
w czerwcu oraz w sierpniu. 

LOKALIZACJE ROLNICZYCH CENTRÓW 
DORADZTWA TECHNICZNEGO BAYER:

ZAPRASZAMY ZORGANIZOWANE GRUPY!
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         Spójrz tam, 
     hen daleko,
    Usłysz śpiew ptaków, 
      co za wiosną tęsknią,
    Poczuj dotyk 
   lata babiego,
 Ujrzyj plony, 
  co za zimową 
 oglądają się 
  suknią.
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HERBICYDY
Komplet® 560 SC

Expert® Met 56 WG

ZAPRAWY
Astep® 225 FS

Baytan® Trio 180 FS

Lamardor® 400 FS

Scenic® 080 FS

Oferta produktów

ZBOŻA
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W przypadku ochrony zbóż ozimych rolnicy mają dwie możliwości: za-
stosować oprysk jesienią lub wiosną. Najważniejszą zaletą pierwsze-
go z  terminów jest praktycznie całkowite wyeliminowanie chwastów 
z pola. Dzięki temu zboża mają dogodniejsze warunki do wzrostu i roz-
woju, mogą lepiej się rozkrzewić, ukorzenić i tym samym dobrze „przy-
gotować” do zimy.

KORZYŚCI JESIENNEGO OPRYSKU

Jesienny oprysk ma szczególne znaczenie w warunkach silnego za-
chwaszczenia. Szczególnie wtedy gdy jak najszybsze wyeliminowanie 
chwastów staje się głównym priorytetem producenta. Kolejnym argu-
mentem za  jesiennym zabiegiem herbicydowym jest mniejsza odpor-
ność chwastów we wczesnych fazach wzrostu na substancje aktywne. 
W rezultacie ich zwalczanie okazuje się łatwiejsze.
Ma to duże znaczenie w przypadku chwastów uciążliwych, należących 
do gatunków zimujących. Te, które nie zostały zwalczone jesienią, już 
wczesną wiosną są często w zaawansowanych fazach wzrostu i po-

Jednymi z najważniejszych czynników decydujących 
o skuteczności zabiegu ochrony roślin są: czas jego 
wykonania oraz dobranie odpowiedniego preparatu. 
Tu nie może decydować przypadek. Efektywne 
zwalczenie chwastów powinno rozpocząć się 
od przemyślanej strategii.

Ekspert radzi

Z reguły jesienne zabiegi herbicydowe nie powinny 
być wykonywane później niż 15‑20 października. 
Choć podczas cieplejszych jesieni mogą wystąpić 
w tym przypadku znaczne odstępstwa.

„

 Jesienna walka z chwastami  
 w zbożach ozimych  
 – na co zwrócić uwagę,  
 jak podjąć słuszne decyzje? 
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zbycie się ich wymaga zastosowa-
nia większych dawek herbicydów. 
Pewnym mankamentem zabiegów 
jesiennych może być dobór prepa-
ratu. Podjęcie decyzji jesienią opie-
ra się przede wszystkim na  wiedzy 
producenta na  temat stopnia zagro-
żenia przez poszczególne gatunki 
chwastów na  polu. W  przypadku za-
biegów wiosennych, rolnik bierze pod 
uwagę rzeczywistą ilość rosnących 
w  łanie chwastów. Ten argument, dla 
znających swoje pola producentów, 
ma  mniejsze znaczenie. Dlaczego? 
Ponieważ skład gatunkowy chwastów 
na danym polu nie zmienia się istotnie 
w kolejnych latach.

CZY NA PEWNO JESIENIĄ?

Dla wielu rolników ważnym argumentem 
za  rezygnacją z  jesiennego zwalczania 
chwastów w  zbożach jest wcześniej-
sze o  pół roku uruchamianie fundu-
szy na  ochronę zasiewów. Jednak ten 
argument także dość łatwo odrzucić. 
Wiosenne zwalczanie chwastów jest 
droższe, choćby ze względu na koniecz-
ność stosowania większych dawek her-
bicydów na chwasty, które są wówczas 
w zaawansowanych fazach rozwojowych.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty 
za i przeciw jesiennym zabiegom, produ-
cenci powinni raczej dążyć do zwalczania 
chwastów o tej porze roku.

Jesienny oprysk nie powinien być jednak 
bezwarunkowy. W  pewnych okoliczno-
ściach skuteczność jesiennego zabie-
gu może być bardzo niska. Na  przykład 
w  przypadku zastosowania herbicydu 
przedwschodowego w  warunkach nie-
sprzyjających kiełkowaniu chwastów (su-
sza, niska temperatura). W  przypadku 
zabiegów nalistnych warunki termiczne 
także odgrywają bardzo ważną rolę. Ra-
czej nie powinno się stosować takich her-
bicydów, gdy temperatury spadną poniżej 
10OC i kiedy aktywność fizjologiczna roślin 
zdecydowanie maleje.

MIOTŁA ZBOŻOWA I WYCZYNIEC 
POLNY – ODPORNY PRZECIWNIK

Dla zbóż ozimych szczególnie uciążliwym 
chwastem jest miotła zbożowa. Jej szko-
dliwość wynika przede wszystkim z  bar-
dzo wysokiej konkurencyjności. Ma  ona 
stosunkowo niewielkie wymagania ter-
miczne, dzięki czemu może się rozwijać, 
gdy wegetacja zbóż już ustaje. Dlatego też 
jesienne zwalczenie miotły ma szczególne 
znaczenie.
Oprócz miotły zbożowej, coraz częstszym 
problemem jest zachwaszczenie plantacji 
innym chwastem jednoliściennym, czyli 
wyczyńcem polnym. Dodatkowo sprzyjają 
mu uproszczenia uprawowe, uproszczone 
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zmianowania, rozrzedzone siewy oraz 
zmiany klimatyczne związane z ocie-
pleniem. Zwalczając miotłę zbożową 
i wyczyńca polnego, należy mieć świa-
domość, że  są  to  gatunki chwastów, 
które w  określonych warunkach mogą 

wytworzyć formy odporne na substancję 
aktywną herbicydu.

Przestrzegając zasad dobrej praktyki rol-
niczej w zakresie uprawy roli oraz termi-
nów i gęstości siewu, można w pewnym 
stopniu ograniczyć pojawienie się odpor-
nych genotypów chwastów. W przypad-
ku ochrony chemicznej ważną rolę mogą 
odegrać polecone wcześniej jesienne za-
biegi, w szczególności przeciwko kiełku-
jącym chwastom.

ODPOWIEDNI PREPARAT  
– KLUCZEM DO SUKCESU

Wśród licznej grupy preparatów na szcze-
gólne wyróżnienie zasługują te, które mają 
w  swoim składzie więcej niż jedną sub-
stancję czynną. Znakomitym przykładem 
herbicydów złożonych z dwóch substan-
cji aktywnych jest Expert Met 56 WG oraz 
Komplet 560 SC. Jak działają? Substan-
cje aktywne w  nich zawarte pobierane 
są przez korzenie kiełkujących chwastów 
oraz hypokotyl i  częściowo także liście. 
W efekcie giną wszystkie chwasty, które 
w  chwili oprysku już wzeszły, bądź były 
w fazie kiełkowania.
Substancje aktywne zawarte w  tych 
środkach utrzymują wysoką aktywność 
po oprysku w wierzchniej warstwie gle-
by, nawet przez kilka tygodni. Dzięki 
temu można znacząco ograniczać wy-
stąpienie odporności, w  szczególności 
wśród wspomnianych gatunków jedno-
liściennych: miotły zbożowej i wyczyńca 
polnego.
Oba wymienione herbicydy były badane 
w  doświadczeniach ścisłych, przepro-
wadzonych w Rolniczych Zakładach Do-
świadczalnych IUNG PIB.
Przykład badań z Expertem Met prezen-
tuje wykres 1. Jak wynika z doświadczeń, 
poza chwastami jednoliściennymi repre-
zentowanymi przez miotłę zbożową, pre-

Miotła zbożowa 

i wyczyniec polny 

łatwiej uodporniają się 

na herbicydy, gdyż oba 

gatunki mają wysoki 

współczynnik rozmnażania 

(dużo nasion z jednej 

rośliny) i są obcopylne.
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parat doskonale „poradził sobie” 
z  szeroką gamą chwastów dwuli-
ściennych. Podobne badania wska-
zujące na wysoką skuteczność jesien-
nego stosowania herbicydów Komplet 
i  Expert  Met na  chwasty jedno- i  dwuli-
ścienne, przeprowadzono w  stosunku 
do  wszystkich gatunków zbóż ozimych. 
Oprócz wymienionej już pszenicy ozimej, 
eksperymentom poddano także jęcz-
mień, żyto i pszenżyto.
Jeśli mimo wczesnego zwalczania, 
na polach pojawiają się gatunki chwastów 
odpornych, należy wówczas zastosować 
wiosenną poprawkę środkiem o  innym 
mechanizmie działania. Poprawka ta mo-
głaby być zastosowana już jesienią, ale 
ze względów termicznych najczęściej jest 
to niemożliwe. --

Warto wiedzieć!

Do wytworzenia form odpornych może dojść wtedy, gdy stosuje 
się uproszczenia agrotechniczne, a przy tym wykonuje zabiegi 
przeciwchwastowe herbicydami z tej samej grupy chemicznej.

!
WYKRES 1.

SKUTECZNOŚĆ ZWALCZANIA RÓŻNYCH GATUNKÓW CHWASTÓW  
W ŁANIE PSZENICY OZIMEJ PO ZASTOSOWANIU PREPARATU 
EXPERT MET W DAWCE 0,35 KG/HA (IUNG PIB RZD OSINY)
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ROŚLINA CHRONIONA
pszenica ozima, pszenżyto 
ozime, jęczmień ozimy, żyto

 

ZWALCZANE CHWASTY
chwasty wrażliwe: bodziszek 
drobny, gwiazdnica pospolita, 
jasnota purpurowa, mak polny, 
maruna bezwonna, miotła 
zbożowa, przetacznik perski, 
rumian polny, samosiewy 
rzepaku (wschodzące 
jesienią), tasznik pospolity

chwasty średniowrażliwe: 
fiołek polny, przytulia czepna

 

TERMIN STOSOWANIA
najlepsze efekty uzyskuje 
się, stosując preparat 
w fazie szpilkowania zbóż, 
tzn. we wczesnych fazach 
rozwojowych chwastów 
w czasie ich kiełkowania i krótko 
po wschodach do fazy siewki; jest 
to szczególnie ważne w przypadku 
gatunków dwuliściennych

 

DAWKA
0,35 kg/ha

  

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200-300 l/ha

HERBICYD

 Bezpiecznie wymiata 
 miotłę zbożową... 
 i nie tylko. 
Zwalczanie uporczywych chwastów jedno- 
i dwuliściennych w zbożach ozimych to wyzwanie dla 
każdego rolnika. Jesienne dylematy skutecznie rozwieje 
wybór herbicydu Expert Met 56 WG. To preparat 
o wysokim poziomie selektywności, przeznaczony 
do zwalczania głównie miotły zbożowej oraz niektórych 
chwastów dwuliściennych, a przy tym zupełnie niegroźny 
wobec plonów.

  DZIAŁANIE 

Expert Met skutecznie zwalcza miotłę 
zbożową, wiechlinę roczną, wyczyniec 
polny i  gatunki prosowate oraz więk-
szość chwastów dwuliściennych. Środek 
zawiera dwie wzajemnie uzupełniające 
się substancje biologicznie czynne: flu-
fenacet wspomagany przez metrybuzy-
nę. Oba składniki utrzymują się w glebie 
przez wiele tygodni po zabiegu. Skutecz-

nie eliminują i  zapobiegają pojawianiu 
się chwastów.

  ZALETY 

Expert Met to  produkt 
bezpieczny dla śro-
dowiska. Nie ulega 
dalszemu wypłuki-
waniu do  głębszych 
warstw gleby, 
co utrudnia szybkie 
przemieszczanie 

się w kierunku wód gruntowych. Ma wy-
godną formę granul i przyjmuje postać za-
wiesiny. Jest przeznaczony do stosowa-
nia przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  EFEKTY 

Expert Met ogranicza konkurencję chwa-
stów dwuliściennych. W  przypadku sil-
nej inwazji gatunków średniowrażliwych, 
bądź odpornych na  Expert Met, należy 
w terminie wiosennym zastosować jeden 
z oficjalnie polecanych herbicydów.

  KORZYŚCI 

Preparat doskonale radzi sobie z  szero-
kim spektrum uporczywych chwastów, 
które zwalcza ze  100% skutecznością. 
Eksperyment badawczy potwierdził, 
że Expert Met całkowicie usuwa z pól tak-
że: mak polny, rumian polny, bodziszek 
drobny, gwiazdnicę i  dymnicę pospolitą 
oraz tobołki polne i przetacznika.

i Ekspert radzi

Chwasty kiełkujące jesienią  
rozkrzewiają się silniej i wytwarzają 
więcej nasion niż gatunki wiosenne. 
Miotła zbożowa wykazuje maksymalną 
wrażliwość na stosowane herbicydy 
w fazie 1–3 liści, czyli jesienią. Ta pora 
roku jest zatem najlepszym momentem 
na zwalczanie miotły i innych chwastów 
występujących w zbożach ozimych.

12 Hektar / jesień 2017
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KOMPLET
560 SC

HERBICYD

ROŚLINA CHRONIONA
pszenica ozima, pszenżyto 
ozime, jęczmień ozimy, żyto

 

ZWALCZANE CHWASTY
chwasty wrażliwe: dymnica 
pospolita, fiołek polny,  
gwia zdnica pospolita, jasnota 
purpurowa, mak polny, 
maruna bezwonna, miotła 
zbożowa, niezapominajka 
polna, poziewnik szorstki, 
przetacznik perski, przetacznik 
trójlistkowy, przytulia czepna, 
rdest powojowy, rumian 
polny, rzodkiew świrzepa, 
samosiewy rzepaku (jesienne 
wschody), tasznik pospolity, 
tobołki polne, wyka kosmata 

chwasty średniowrażliwe: 
bodziszek drobny,  
przetacznik bluszczykowy, 
chaber bławatek

 

FORMA UŻYTKOWA
koncentrat w formie 
stężonej zawiesiny

 

DAWKA
0,4-0,5 l/ha

 

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200-300 l/ha

 Herbicyd o podwójnym 
 działaniu. Optymalna 
 ochrona zbóż ozimych. 
Jesień to idealna pora na podjęcie skutecznej walki 
z chwastami. Zastosowanie odpowiedniego środka 
w początkowych fazach rozwojowych nieproszonych 
gości daje najlepsze efekty. Komplet 560 SC jest 
herbicydem do wczesnego stosowania w zbożach 
ozimych, zwalczającym pełne spektrum chwastów 
jednoliściennych i dwuliściennych.

  DZIAŁANIE 

Diflufenikan, jeden ze   składników czyn-
nych środka, pobierany jest w  czasie 
kiełkowania przez korzenie chwastów, 
natomiast zastosowany po  wschodach 
wchłania się także przez liście. Działanie 
flufenacetu, drugiej substancji, skoncen-
trowane jest głównie na  korzeniach kieł-
kujących pasożytów. Obie substancje 
uzupełniają się, a czas działania środka 
znacznie się wydłuża.

  ZALETY  

Głównymi zaletami Kompletu są: wyso-
ka skuteczność oraz szeroki zakres jego 
działania. Dzięki zastosowaniu wysoce 
aktywnych substancji czynnych, preparat 
skutecznie niszczy większość chwastów. 
Ponadto, ze  względu na  korzystne wła-
ściwości toksykologiczne oraz niewielką 
ilość produktu stosowaną w  opryskach, 
środek jest bezpieczny dla roślin i dla śro-
dowiska naturalnego.

  EFEKTY  

Ilość substancji wnoszonych do  gleby 
jest wielokrotnie niższa niż w dotychczas 
stosowanych preparatach, co sprawia, 
że Komplet jest neutralny dla środowiska. 
Ponieważ nie stwierdzono odporności 
krzyżowej z innymi grupami chemiczny-
mi, środek jest skuteczny nawet przeciw-
ko miotle uodpornionej na  inne herbicy-
dy. Pozostaje on aktywny w glebie przez 
wiele tygodni po zabiegu, dzięki czemu 
długotrwale utrzymywana jest wysoka 
skuteczność chwastobójcza.

  KORZYŚCI  

Komplet można stosować we wszystkich 
gatunkach zbóż, także tych, które wyma-
gają ochrony od wczesnych faz rozwo-
ju, włącznie z jęczmieniem ozimym. Co 
istotne, środek ulega rozkładowi w ciągu 
okresu wegetacji, nie stwarzając zagroże-
nia dla roślin następczych.

13Hektar / jesień 2017
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    Słońce, woda,
    ziarno, gleba,
  Czegóż jeszcze 
 zbożu trzeba?
Mocy natury, 
  wiedzy człowieka,
 I... czasu 
  co nieustannie 
   ucieka.
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ZAPRAWY ZBOŻOWE
Astep® 225 FS

Baytan® Trio 180 FS

Lamardor® 400 FS

Redigo® Pro 170 FS

Scenic® 080 FS

WSPOMAGACZE ZAPRAWIANIA
Peridiam® Ferti 402

Peridiam® Eco Red EC 103

Peridiam® Evolution EV 309

Oferta produktów

ZAPRAWY
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NASZE MOTTO – DZIAŁANIE

Firma Bayer chętnie udostępnia swoje laboratoria i dzieli się posiada-
ną wiedzą, by współczesny rolnik miał szansę na jak najlepszy plon. 
Idzie to w parze z ideą zrównoważonego rozwoju, gdzie liczy się za-
równo dobro plantatora, jak i konsumenta oraz środowiska. Właśnie 
dlatego, jesienią 2016 roku, odbyła się jedna z cyklicznych wycieczek 
do centrum zaprawiania w Monheim.

 Bez tajemnic,  
 czyli z wizytą  
 w centrum szkoleniowym 
 SeedGrowth w Monheim 
W poprzednich wydaniach Hektara pisaliśmy 
o czterech obszarach kompetencji strategii zaprawowej 
SeedGrowth: produkt, polimer, sprzęt i doradztwo. 
Łączenie tych elementów przesądza o profesjonalnym 
zaprawianiu. Przyszedł czas na to, by z teorii przejść 
do praktyki. Nie zatrzymujemy wiedzy dla siebie. 
Podstawą dobrej współpracy z naszym klientem 
ustanowiliśmy przekazywanie kompetencji. Jesteśmy 
zdania, że nauka ma służyć ludziom i środowisku. 
Nie poprzestaliśmy na deklaracjach – zaprosiliśmy 
do naszego centrum szkoleniowego SeedGrowth 
w Monheim. Oto jak fachowcy rozmawiają  
z fachowcami.

TEORIA MOŻE BYĆ CIEKAWA

Z grona naszych klientów, którzy są  za-
interesowani podniesieniem swoich kom-
petencji, zaprosiliśmy kolejną grupę. Skła-
dała się ona z fachowców zajmujących się 
zaprawianiem ziarna siewnego zbóż i ku-
kurydzy. Wiemy, że im szczególnie zależy 
na  wdrożeniu działań, mających wpływ 
na  lepszą jakość zaprawianego ziarna. 
Proces zaprawiania ziarna nie jest prosty. 
Wymaga spełnienia wielu warunków, ta-
kich jak:
•  odpowiednie przygotowanie/oczysz-

czenie ziarna,
•  sporządzenie poprawnej receptury za-

prawy,
•  właściwego zaprawienia przy użyciu 

perfekcyjnie skalibrowanej maszyny,
•  odpowiedniego zapakowania ziarna 

do przechowywania i późniejszego wy-
siewu.

PODCZAS WYCIECZKI DO CENTRUM 
SZKOLENIOWEGO UCZESTNICY 
OTRZYMALI W IDEALNEJ PROPORCJI 
WIEDZĘ TEORETYCZNĄ ORAZ 
MOŻLIWOŚĆ DOŚWIADCZEŃ 
PRAKTYCZNYCH. LICZY SIĘ TU PRZEDE 
WSZYSTKIM BEZPOŚREDNI KONTAKT 
ORAZ DĄŻENIE DO ZASPOKOJENIA 
INDYWIDUALNYCH POTRZEB OSÓB 
SZKOLĄCYCH SIĘ.
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Grupa, licząca 25 osób, spędziła w Mon-
heim czas na intensywnym szkoleniu, któ-
re miało starannie przygotowany przebieg 
tak, by  nie ominąć żadnego z  istotnych 
zagadnień z zakresu zaprawiania. Wizytę 
rozpoczęła ciekawie przygotowana część 
teoretyczna. Zaprezentowano wiedzę 
opartą na doświadczeniach pracowników 
Bayer, pracujących na co dzień w ośrod-
ku. Ci fachowcy docierają do  klientów 
na całym świecie, stykają się z problema-
mi pojawiającymi się przy wielu roślinach 
uprawnych, różnych warunkach klima-

tycznych i na rozmaitym sprzęcie. Dzięki temu testują w prak-
tyce różne rozwiązania. Uczestnicy spotkania wysłuchali części 
teoretycznej, popartej przykładami z życia. Dowiedzieli się, jak 
ważne jest odpowiednie doczyszczenie ziarna. Przekonali się, 
że działanie to mocno wpływa na wydajność całego procesu, 
na  jakość zaprawienia, a  także ma  znaczenie ekonomiczne – 
zmniejsza bowiem straty i ubytki plonu.

17Hektar / jesień 2017
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TAJEMNICE HALI

Druga część szkolenia odbywała się 
w  olbrzymiej hali, w  której znajduje się 
kilka modeli różnych zaprawiarek ruchu 
ciągłego i  porcjowych. Mała zaprawiar-
ka laboratoryjna służy do  przeprowa-
dzania prób „na  żywo”. Tu  klienci mogli 
obejrzeć i przekonać się, jak na  jakość 
zaprawiania wpływa zmiana któregokol-
wiek z  parametrów zaprawiania: ilość 
wody, czas zaprawiania, wreszcie czy-
stość ziarna. Co  ciekawe, przy ocenie 
procesu zaprawiania bierze się także 
pod uwagę estetykę i wizualną atrakcyj-
ność ziarna. Rolnik ma przecież na końcu 
dokonać zakupu zaprawionego ziarna. 

Zwiedzający mogli przekonać się także, 
że każdą z zaprawiarek nieco inaczej się 
kalibruje. Przyjrzeli się różnym zaprawiar-
kom – i tym porcjowym, i tym mechanicz-
nym o ruchu ciągłym. Klienci poszukujący 
nowej wiedzy mogli uważnie obserwować 
moment rozbiegu i zakończenia procesu 
zaprawienia na zaprawiarce ruchu ciągłe-
go. Poszukiwali odpowiedzi na  pytanie, 
na  ile można poprawić efektywność za-
prawiania ziarna w  tych dwóch najtrud-
niejszych dla użytkownika momentach 
pracy maszyny.
To jeszcze nie koniec praktycznej wiedzy, 
którą Bayer starał się przekazać swoim 
gościom. Otrzymali oni możliwość obej-

rzenia elementów rozebranej pompy oraz 
przyjrzenia się dodatkowym akcesoriom 
wspomagającym proces zaprawiania. 
Pokazane zostały także systemy aspiracji, 
czyli skutecznego odpylania.
Dużą atrakcją było także zwiedzanie ma-
łego laboratorium analitycznego w trakcie 
jego pracy. Jest to miejsce szczególne – 
sprawdza się tu bowiem jakość zaprawia-
nia. Przeprowadza się tzw. próby Heuba-
cha, czyli bada poziom pylenia. Obecnie 
to  jedno z  ważniejszych działań. Chodzi 
bowiem o uniknięcie unoszenia się bardzo 
drobnego kurzu, w którym mogą znajdo-

Czy wiesz, że…

Zaprawiarka laboratoryjna 
idealnie sprawdza się przy 
demonstrowaniu klientowi różnych 
rozwiązań, nawet na jego żądanie. 
Fachowcy firmy Bayer są w stanie 
przygotować roztwór, zaprawić 
i porównać z innym rozwiązaniem. 
Eksperymentują na małej próbie, 
nie ryzykując niepowodzenia 
na dużej partii nasion.

?
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Dla mnie najcenniejszą „zdobyczą” 

ze szkolenia w Monheim jest otrzymanie  

wiedzy, której nie znajdę na etykietach lub w ogólnie  

dostępnej literaturze. Zdobyłam ją od fachowców,  

którzy wykonali wiele doświadczeń i prób, w różnych 

kombinacjach. Zaoszczędziłam w ten sposób czas  

i pieniądze, a zyskałam konkretne i sprawdzone  

rozwiązania dla mojego gospodarstwa oraz mnóstwo 

odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. 

Anna Jędroszkowiak

„

„



wać się drobiny środka ochrony roślin. 
Stanowi to zagrożenie dla środowiska na-
turalnego, a także człowieka pracującego 
przy procesie zaprawiania nasion. Stąd 
też przyjmuje się wysublimowane nor-
my. Uczestnicy wycieczki na własne oczy 
przekonali się, jak restrykcyjnie są  one 
przestrzegane przez Bayer.

INNE ATRAKCJE

Eksperci firmy Bayer nie zakończyli wy-
cieczki na  pokazaniu tajników prawi-
dłowego zaprawiania. Zaprosili klientów 
również do  kilku innych zakładów, znaj-
dujących się na terenie ośrodka.
Jednym z nich była Biblioteka Substancji. 
Za  tajemniczą nazwą kryje się miejsce, 
w  którym uczestnicy szkolenia obejrze-
li, jak rodzi się idea nowego preparatu. 
Zobaczyli, ile czasu i  pracy wkłada się 
w  sprawdzenie przydatności danej czą-
steczki substancji chemicznej, jak skru-
pulatnie sprawdza się, czy otrzymana 
substancja nadaje się do ochrony roślin, 
przy jednoczesnym badaniu jej zachowa-
nia w  środowisku i  oddziaływaniu na  lu-
dzi, zwierzęta i rośliny.
Co ważne, podczas szkolenia i zwiedza-
nia nie zabrakło czasu na gorącą dyskusję 
i wymianę doświadczeń między uczestni-
kami. Wśród osób szkolących się, oprócz 
zaproszonych klientów, znaleźli się także 
najmłodsi stażem doradcy techniczno-
-handlowi Bayer, którzy mają bezpośred-
nią styczność z klientem. To oni stanowią 
najważniejsze ogniwo łączące firmę Bayer 
z klientem, będąc jednocześnie ambasa-
dorem jej produktów. --

Jestem fachowcem świadomym 

tego, że podnoszenie standardów w produkcji 

kwalifikowanego materiału siewnego to konieczność. Dzięki 

merytorycznym wykładom i zajęciom praktycznym w zakładzie 

doświadczalnym teraz wiem, jak ważna jest czystość ziarna, 

która przekłada się na jakość pokrycia powierzchni nasion. 

Wykorzystuję również w praktyce nową dla mnie wiedzę 

dotyczącą pylenia, chroniąc siebie i środowisko.  

Paweł Hulanicki

„

„
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RODZAJ PREPARATU
zaprawa grzybobójcza 
do przedsiewnego 
zaprawiania ziarna

 

SUBSTANCJA AKTYWNA
tebukonazol   5 g/l 
protiokonazol   37,5 g/l 
fluoksastrobina   37,5 g/l

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
środek o działaniu kontaktowym 
i systemicznym

 

FORMA UŻYTKOWA
płynny koncentrat (FS)

 

CHRONI PRZED
śnieć cuchnąca i śnieć gładka, 
zgorzel siewek, pleśń śniegowa 
zbóż, głownia źdźbłowa 
i pyląca, septoriozy liści

 

ROŚLINA CHRONIONA
pszenica ozima i jara, 
pszenżyto ozime, żyto

 

OKRES STOSOWANIA
zaprawianie nasion

 

DAWKA
100 ml środka z dodatkiem 500 ml  
wody na 100 kg

 

OPAKOWANIE
1 l; 15 l; 200 l

ZAPRAWA

UWAGI TECHNICZNE:
Zaprawione ziarno może być 
użyte wyłącznie do siewu, nie 
wolno przeznaczać go do celów 
konsumpcyjnych ani na paszę.

  DZIAŁANIE 

Scenic to  grzybobójcza zaprawa trój-
składnikowa. Przemyślany skład to  mię-
dzy innymi bardzo nowoczesne sub-
stancje czynne: fluoksastrobina oraz 
protiokonazol, wzbogacone tebukonazo-
lem. Połączenie ich w jednym preparacie 
sprawia, że produkt działa bardzo długo 
i  wielokierunkowo zwalcza patogeny. 
W efekcie Scenic pozwala na osiągnięcie 
imponujących plonów.

  ZALETY 

Ogromna zaleta Scenic to niezwykle bez-
pieczne działanie w stosunku do wscho-
dzących roślin. Szczególnie widoczne jest 
to w warunkach stresu zbóż, np. podczas 
chłodów i suszy. Preparat jest bezpieczny 
dla środowiska naturalnego. Kolejny po-
zytyw to konsystencja Scenica. Dzięki niej 
plantator ma  gwarancję równomiernego 
pokrycia materiału siewnego i  pewność, 

 Obierz kurs 
 na owocny plon 
Satysfakcjonujące zbiory wymagają najlepszej ochrony 
już od momentu wysiewu. Aby pomóc w pełni rozwinąć 
się plantacji zbóż ozimych, warto pomyśleć  
o sprawdzonej zaprawie. Taki jest Scenic 080 FS  
– produkt o przemyślanym i sprawdzonym  
składzie, który nie tylko ochrania plon,  
ale także pozwala mu się dobrze rozwinąć.

że produkt trwale przylega do nasion i nie 
osypuje się.

  EFEKTY 

Scenic wyjątkowo skutecznie zwalcza 
sprawców zgorzeli siewek,  m.in. grzy-
by z  rodzaju Fusarium, pleśń śniegową, 
śnieć cuchnącą i  gładką oraz głownię 
źdźbłową. Poza funkcją ochronną, działa 
wspomagająco na zboża. Przede wszyst-
kim pobudza rozwój systemu korzenio-
wego i  krzewienie roślin oraz zwiększa 
liczbę pędów kłosonośnych.

  KORZYŚCI 

Największe profity ze stosowania Scenic 
to  optymalna ochrona zbóż ozimych 
i  szerokie spektrum działania. Poza tym 
dodatkową korzyścią dla producenta 
jest możliwość zastosowania kombinacji  
Scenic i nawozu donasiennego Peridiam 
Ferti – ich połączenie to najlepsza podsta-
wa do budowania plonu.

SCENIC TO ŚRODEK O DZIAŁANIU KONTAKTOWYM 
I SYSTEMICZNYM. PRZEZNACZONY JEST 
DO ZAPRAWIAREK PRZYSTOSOWANYCH DO ZAPRAW 
CIEKŁYCH I ZAWIESINOWYCH.20 Hektar / jesień 2017



Poziom agrotechniki i struktury zasiewów 
nie zmienił się radykalnie w ostatnich la-
tach. W  uprawach nadal dominują zbo-
ża,  bez preferowanego w  integrowanej 
produkcji i  ochronie roślin zmianowania. 
Takie trendy w  uprawach modyfikują 
zdrowotność zbóż od okresu przechowy-
wania materiału nasiennego do zbioru.

ZAGROŻENIA W CZASIE 
WEGETACJI

W  zależności od  przebiegu warunków 
pogodowych późną jesienią i  zimą oraz 
efektywności zaprawiania materiału siew-
nego wiosną, mogą uwydatniać się obja-
wy zgorzeli siewek. Wykluczając zgorzel 
przedwschodową, kojarzoną z  zasiedla-
jącymi ziarno patogenami, należy przede 
wszystkim zapobiegać konsekwencjom 
zgorzeli powschodowej. Szkodliwość 
powszechnie znanych grzybów rodzaju  

 Osłabione ziarno  
 i zainfekowane siewki. 
 Powiedz STOP zagrożeniu 

Do mikroorganizmów, które wpływają na ilość i jakość 
plonów można zaliczyć wirusy, bakterie, organizmy 
grzybopodobne oraz grzyby. Zgromadzone w glebie 
resztki pożniwne mogą być zasiedlone przez sarotrofy, 
ale także niebezpieczne względem roślin uprawnych 
patogeny. Co warto wiedzieć o potencjalnych 
zagrożeniach, które wpływają na coroczne zbiory?

Czy wiesz, że? 

Ważnym wskaźnikiem ekonomicznym, 
który można odebrać jako konsekwencję 
postępu odmianowego, są prognozy 
wzrostu plenności zbóż i modelowanie 
wzrostu krajowych zbiorów o około 10%.

?

W ubiegłym roku
powierzchnia uprawy
zbóż wynosiła około
7,5 mln ha. Zbiory
były o 8% wyższe
niż w 2015 roku
i wynosiły niemal
30,1 mln ton,
zaś plony,
z uwzględnieniem
ozimych mieszanek
zbożowych, osiągnęły
40,3 dt/ha
(dane GUS).
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Korzenie z nekrotycznymi przewężeniami

Fusarium, Botrytis oraz grzybopodobnych  
Pythium i  Phytophthora jest bardzo do-
brze znana i szeroko opisywana w litera-
turze.

TRUDNY PRZECIWNIK

Sprawcą zamierania siewek może być 
także Bipolaris sorokiniana (syn. Co-
chliobolus sativus). Ten grzyb ogranicza 
siłę i energię kiełkowania nawet o 25%. 
Może zasiedlać zboża i  dziko rosnące 
trawy, skutkując spadkiem plonu. Rośli-
ny infekowane są we wszystkich fazach 
rozwojowych, co  skutkuje obniżeniem 
plonu od 20% do 80%. Natomiast w se-
zonach ze sprzyjającymi sprawcy warun-
kami pogodowymi i doborem w uprawie 
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odmian podatnych na infekcje, straty 
określa się nawet jako całkowite.
Ziarno zasiedlone B. sorokiniana daje wy-
delikacone siewki, które są  podatne na 
infekcje wtórnymi patogenami. Jak po-
twierdzają badania własne, zdrowotność 
takiego ziarna jest niska, szczególnie 
w uprawach, gdzie nie stosuje się ochro-
ny chemicznej lub jest ona ograniczona.

MONITORING W WALCE O PLON

Zarodniki konidialne B. sorokiniana na po-
wierzchni ziarniaka oraz grzybnia między 
plewkami a  okrywą owocowo-nasienną 
to  źródło porażenia siewek. Z  literatury 
wynika, że grzyb może  przetrwać cztery 
lata na materiale nasiennym, zachowując 
zdolność infekcyjną.
W fazie krzewienia zbóż niezwykle istotny 
jest monitoring korzeni i  pochew liścio-
wych. Choć ten etap rozwoju zbóż często 
bywa traktowany marginalnie, to już wte-
dy można diagnozować konsekwencje 
jesiennych infekcji ozimin różnymi pato-
genami. Korzenie wykazują przewężenia, 
brunatne lub czarne nekrozy, które ogra-
niczają transport wody, makro- i mikroele-
mentów oraz asymilatów.
Ze zbiorowiska mikroorganizmów wy-
osobnianych z  nekrotycznych zmian 
korzeni izoluje się także B. sorokiniana. 
Patogen może trwać w formie przetrwal-
ników w glebie, atakując następnie deli-
katne korzenie.
Szkodliwość B. sorokiniana podkreśla się 
od  wielu lat. Badania wykazują, że  jego 
obecność pogarsza plony i  jakość zbio-
rów. Tę  zależność obserwuje się szcze-
gólnie wtedy, gdy majowe temperatury 
są dość wysokie, a  jednocześnie panuje 
duża wilgotność oraz spadek wartości 
parametrów pogodowych w  kolejnym 

Ciekawostka: 

Najbliższe lata najprawdopodobniej 
przyniosą istotny wzrost uprawy 
pszenżyta i kukurydzy. Szacuje się 
natomiast spadek zasiewów  
mieszanek zbożowych, pszenicy  
i żyta. Według prognoz na stałym 
poziomie pozostanie uprawa  
jęczmienia.

?

Zmiany chorobowe 
na młodych liściach 

jęczmienia wywołane 
przez B. sorokiniana
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miesiącu wegetacji. Groźny patogen 
może stanowić rezerwuar infekcji w kolej-
nym sezonie, zimując w  postaci grzybni 
na resztkach roślin.

TRUDNA IDENTYFIKACJA

W okresie wegetacji, z chorobowo zmie-
nionych podstaw źdźbeł jęczmienia ozi-
mego, naukowcy izolowali patogeny. 

Co  zaobserwowano? Organy roślinne 
w  ocenie makroskopowej zaklasyfiko-
wano jako wykazujące fuzaryjną zgorzel 
podstawy źdźbła, ze  względu na  cha-
rakterystyczne ciemne: od  brunatnych 
do  czarnych pasm na  dolnych między-
węźlach źdźbła. Dostrzeżonym sympto-
mom towarzyszyło także gnicie korzeni. 
Mimo powyższych obserwacji, ocena 
mikroskopowa ujawniła różnorodność 
gatunkową grzybów powodujących takie 
objawy z udziałem B. sorokiniana.
Inni autorzy wskazują, że  w  okresie 
wegetacji, kiedy chronimy aparat asy-
milacyjny przed Zymoseptoria, Drech-
slera, Blumeria oraz Puccinia, objawy 
plamistości liści może wywoływać tak-
że B.  sorokiniana. Badacze podkreślają 
różne nasilenie objawów choroby w za-
leżności od  warunków pogodowych 
w okresie wegetacji z preferencją wyso-
kiej wilgotności i temperatury w zakresie  
od 22 do 30 ºC. Wiadomo, że grzyb jest 
szeroko rozpowszechniony na  całym 
świecie, jednak szczególnie preferuje 
warunki wysokiej wilgotności i  tempera-
tury, wykazując wówczas wysoką pato-
geniczność. Jednocześnie zaobserwo-

!

Zgorzel siewek wywołana  
B. sorokiniana

Plamistość wywołana 
przez B. sorokiniana

Ciekawostka

W Norwegii zaleca się zaprawianie nasion, gdy 
procent porażonych ziarniaków jęczmienia przekroczy 
poziom 10% dla B. sorokiniana, zaś gdy są to grzyby 
rodzaju Fusarium spp. próg wynosi 25%.

wano, że  zboża dojrzewające później 
nie synchronizują się z cyklem życiowym 
patogena i  w  rezultacie są  bardziej od-
porne na infekcje B. sorokiniana. Plami-
stości liści wynikają zapewne z aktywno-
ści genów odpowiedzialnych za syntezę 
toksyny oraz enzymów, które skutecznie 
penetrują ścianę komórkową żywiciela, 
co skutkuje produkcją nadtlenku wodo-
ru. W efekcie obserwujemy czarne plamy 
zamarłej tkanki liścia.

Podsumowując, należy szczególnie pod-
kreślić, że  w  uproszczonej strukturze 
zasiewów, różnorodność gatunkowa mi-
kroorganizmów oraz jej cechy ilościowe 
i jakościowe mogą mieć decydujące zna-
czenie w kształtowaniu plonu. Identyfika-
cja patogenów, takich jak B. sorokiniana, 
zagrażających produkcji w całym okresie 
wegetacji stawia zatem wyzwania, prak-
tycznej ochronie roślin. --

Autorki:  
Marta Damszel  

– Katedra Entomologii, Fitopatologii  
i Diagnostyki Molekularnej,  

UWM w Olsztynie 
oraz Dorota Muszyńska – Bayer.
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Ekspert radzi

Redigo Pro to optymalny 
produkt w warunkach 
wysokiej presji zgorzeli 
i innych chorób 
grzybowych. 

RODZAJ PREPARATU
zaprawa grzybobójcza do przed-
siewnego 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, pleśń 
śniegowa, śnieć cuchnąca psze-
nicy, pasiastość liści jęczmienia, 
plamistość siatkowa jęczmienia, 
głownia pyląca pszenicy i jęcz-
mienia, głownia źdźbłowa żyta

 

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

 

OKRES STOSOWANIA
zaprawianie nasion

 

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

 

OPAKOWANIE
5 l

ZAPRAWA

UWAGI TECHNICZNE:
Zaprawione ziarno może być 
użyte wyłącznie do siewu, nie 
wolno przeznaczać go do celów 
konsumpcyjnych ani na paszę.

  DZIAŁANIE  

Zawarty w preparacie protiokonazol za-
pewnia doskonałą skuteczność wobec 
niebezpiecznych fuzarioz. W kombinacji 
z drugą substancją aktywną – tebuko-
nazolem, produkt zwalcza wiele chorób 
odglebowych oraz przenoszonych z ziar-
nem. Preparat działa układowo i ma for-
mę płynnego koncentratu.
Redigo Pro to środek uniwersalny. Nada-
je się zarówno do ochrony pszenicy, jęcz-
mienia, jak i wszystkich innych rodzajów 
zbóż.

  ZALETY 

W zależności od natężenia występują-
cych chorób produkt może być stoso-
wany w dwóch dawkach. Wybór oprysku 
z wyższym poziomem stężenia skutecz-
nie zwalczy wszystkie choroby obejmo-
wane przez spektrum działa-
nia preparatu. Niższa 

 Twórca sukcesu 
Zbyt krótkie okresy rotacji upraw sprawiają, że ziarna 
narażone są na infekcję ze strony chorób grzybowych. 
Rozwiązaniem są zaprawy, które skutecznie powstrzymują 
choroby roślin. Redigo Pro 170 FS to nowy preparat 
do przedsiewnego zaprawiania ziarna – działa stabilnie 
i nadaje się do stosowania dla wszystkich  
gatunków zbóż. 

doza poradzi sobie z problemem głowni. 
Redigo Pro działa stabilnie w każdych 
warunkach wzrostu.

  EFEKTY 

Produkt tworzy nowy standard o wysokiej 
i niezawodnej skuteczności przeciwko 
zgorzelom siewek powodowanych przez 
grzyby rodzaju Fusarium i grzyb Bipolaris 
sorokiniana, których występowanie wzra-
sta z powodu zbyt krótkiej rotacji upraw.

  KORZYŚCI  

Redigo Pro stwarza nowy standard 
ochrony fungicydowej wśród produktów 
do zaprawiania nasion. Skutecznie zwal-
cza choroby i chroni młode rośliny, zarów-
no jesienią i wiosną.

JUŻ TEJ JESIENI 
PYTAJ O ZIARNO ZAPRAWIONE  

REDIGO PRO!

PEŁNY ASORTYMENT DOSTĘPNY OD WIOSNY 2018.

NOWOŚĆ!
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Na młode listki 
      padł strach blady...
  Jesień się kończy, 
    zima się zbliża!
  Czy my gotowe, 
 czy damy radę!?
      W oddali słychać 
    warkot traktora,
   a szept się roznosi:
       Uff, ratunku  
       już pora!
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ODMIANY 
Rzepak ozimy

Odmiany mieszańcowe

InV1165

InV1024

InV1022

FUNGICYDY 
Tilmor® 240 EC 

Contans® WG

INSEKTYCYDY
Decis® Mega 50 EW

Oferta produktów

RZEPAK
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 Kiedy siać rzepak? 
 – oto jest pytanie 

ABC WYBORU OPTYMALNEGO 
TERMINU SIEWU

Z  jednej strony decyzja o  terminie siewu 
rzepaku jest obarczona dużą odpowie-
dzialnością, to z drugiej – dzięki postępo-
wi nauki, rolnik może korzystać z licznych 
wskazówek. Oto najistotniejsze z nich:
•  Plon rzepaku tworzony jest już jesienią 

poprzez zawiązki pędu głównego i pę-
dów bocznych.

•  Przed zimą rzepak musi zdążyć wy-
tworzyć rozetę o  8-12 liściach, szyjkę 
korzeniową o grubości powyżej 5 mm, 
pąk wierzchołkowy wyniesiony maksy-
malnie do 3 cm i długi korzeń palowy.

•  Rzepak do wykształcenia takiej postaci 
potrzebuje od  75 do  85 dni wegetacji 
o średniej temperaturze dobowej wyno-
szącej powyżej 5 ˚C.

•  Najkorzystniejsze dla rzepaku warun-
ki termiczne panują w  drugiej połowie 
sierpnia i we wrześniu.

O powodzeniu uprawy rzepaku rolnik decyduje, zanim jeszcze 
cokolwiek zrobi. Dlaczego? Okazuje się, iż jednym z najważniejszych 
czynników agrotechnicznych, warunkujących dobre plony rzepaku 
ozimego jest termin siewu. Co ważne – plantator nie ponosi tu żadnych 
kosztów, ale musi pamiętać, że jeśli się pośpieszy lub spóźni, jego 
plantacja na starcie ma obniżone szanse na przezimowanie i wysokie 
plony.
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•  W październiku i listopadzie rzepak rośnie wolniej. To już 
czas na hartowanie się rośliny przed ujemnymi tempe-
raturami panującymi w okresie zimy. Częsty brak słoń-
ca w  tym okresie powoduje wybujały wzrost rzepaku, 
co sprawia, że rozety liściowe stają się wiotkie i delikatne.

•  Im bardziej opóźniony siew rzepaku – tym niższe stają 
się temperatury dobowe, co opóźnia wschody i wzrost 
roślin.

•  Dopuszczalne opóźnione terminy siewu są  o  5-7 dni 
późniejsze od  tych optymalnych. Spadki plonu w  wy-
niku opóźnienia siewu nasion o  kilka dni są  niewielkie. 
Późniejsze wysiewy nasion rzepaku mogą powodować 
bardzo dużą obniżkę plonu lub nawet likwidację plantacji 
(wskutek złego przezimowania).

•  Obserwuje się niewielką reakcję odmian na opóźnianie 
siewu. Bardziej tolerancyjne są  na  ogół odmiany mie-
szańcowe z racji lepszego wigoru roślin.

•  Niewskazany jest siew wcześniejszy niż 5-7 dni przed 
optymalnym terminem. Rośliny rzepaku za wcześnie za-
siane są nadmiernie rozrośnięte, a nawet bardzo wybuja-
łe. Stają się też bardziej narażone na porażenie choroba-
mi grzybowymi, takimi jak: sucha zgnilizna kapustnych, 
czerń krzyżowych czy mączniak prawdziwy.

Trzeba podkreślić, że termin siewu jest beznakładowym czynnikiem agro‑
technicznym, który bardzo często decyduje o opłacalności uprawy rzepa‑
ku! Opóźnienie siewu to błąd nieodwracalny – nic nie da zwiększona norma wy-
siewu nasion czy wiosenne większe dawki azotu.

Czy wiesz, że…

Prawidłowo ukształtowana 
roślina rzepaku podczas 
jesieni to podstawa 
udanego plonowania.

?
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KILKA SŁÓW O MOŻLIWYCH TRUDNOŚCIACH

Nadmierny wzrost roślin jesienią możemy regulować 
za  pomocą dobrze znanych rolnikom fungicydów 
z grupy triazoli, mających również właściwości regulu-
jące wzrost rzepaku np. Tilmor 240 EC. Wykazują one 
działanie grzybobójcze, zwalczając grzyby chorobo-
twórcze wywołujące wcześniej wymienione choroby. 
Przy wcześniejszych wysiewach rzepaku zwiększa 
się również nasilenie występujących w  tym okresie 
szkodników: pchełki rzepakowej i śmietki kapuścia-
nej. Ich larwy uszkadzają stożek wzrostu i  korzeń, 
często zmniejszając tym samym zimotrwałość rze-
paku. Owady wybierają najlepiej rozwinięte rośli-
ny, a  to z  racji wycofania zapraw insektycydowych 
ma  duże znaczenie. Można więc założyć, że  naj-
bardziej narażone na wystąpienie dużego nasilenia 
szkodników są  plantacje rzepaku najwcześniej za-
siane.

TERMINY DLA ODMIAN MIESZAŃCOWYCH  
ZRESTOROWANYCH – PRZY ZASTOSOWANIU  
PRAWIDŁOWEJ AGROTECHNIKI.

Czy wiesz, że…

Optymalne terminy siewu ustalono 
w drugiej połowie XX wieku i do dziś 
z powodzeniem się one sprawdzają.

Ekspert radzi

Optymalne terminy siewu uzależnione są od regionu kraju. Obszary 
te różnią się poziomami średnich temperatur, co przedkłada  
się na długość okresu wegetacji. Najwcześniej trzeba wysiać 
rzepak na północnym wschodzie, gdzie wegetacja  
jest najkrótsza, natomiast najpóźniej  
na południowym zachodzie.

i

?

Odmiany liniowe    do 10 sierpnia 

Mieszańce    do 17 sierpnia

Odmiany liniowe    do 15 sierpnia 

Mieszańce    do 23 sierpnia

Odmiany liniowe    do 20 sierpnia 

Mieszańce    do 29 sierpnia

Odmiany liniowe    do 25 sierpnia 

Mieszańce    do 5 września
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JAK SIAĆ, BY WYGRAĆ?

Optymalna obsada roślin rzepaku uzależniona jest 
od  typu odmiany. Powinna się ona kształtować 
na poziomie 60-80 sztuk roślin ma 1 m2 dla odmian 
populacyjnych i 50 sztuk roślin na 1 m2 dla odmian 
mieszańcowych. Firmy nasienne i  dystrybutorzy 
sprzedają nasiona rzepaku w jednostkach siewnych. 
Jedną jednostką siewną najczęściej można obsiać 
3 ha pola przy założeniu, że obsada odmian popula-
cyjnych wynosi 70 szt./m2, a mieszańców 50 szt./m2.

TECHNIKA SIEWU

•  Nasiona powinny być umieszczone na niewielkiej 
głębokości, być przykryte i  mieć dobre podsią-
kanie wody. Często mamy zbyt mało czasu mię-
dzy zbiorem przedplonu i siewem rzepaku, gleba 
ma niedobór wilgoci, a wysokie temperatury w po-
łączeniu z wiatrem zwiększają parowanie i osusza-
nie gleby.

•  Siać należy płytko: na głębokość 1,5-2 cm.
•  Rzepak sieje się najczęściej rzędowo w rozstawie 

20-25 cm. Od kilku lat z powodzeniem plantatorzy 
wysiewają nasiona w szerokich rzędach 35-45 cm.

•  Siew wykonuje się siewnikami punktowymi do bu-
raków bądź specjalistycznymi siewnikami zagrega-
towanymi z narzędziami do uproszczonej uprawy 
roli. Wschody rzepaku są  wówczas lepsze, bar-
dziej wyrównane – szczególnie przy niedoborze 
wody w glebie. --

Ekspert radzi

Używając profesjonalnego sprzętu do siewu, oszczędzamy materiał 
siewny w ilości około 20‑25%, gdyż do obsiania 1 ha wystarczy 
2‑2,5 kg nasion tj. 30‑40 sztuk roślin na 1 m2. Przy założeniu, że nasiona 
w rzędzie umiejscowione są w odległości 6‑8 cm i MTN wynosi ok. 5 g. 
Masa tysiąca nasion ma znaczenie przy siewnikach mechanicznych, 
gdzie mniejsza od 5 g powoduje, że wysiewamy po dwa nasiona, 
a większa od 5 g przyczynia się do kruszenia nasion. 
W siewnikach pneumatycznych MTN nie ma znaczenia. 

i
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OSIEM POWODÓW, z których  
będziesz zadowolony, wysiewając  
odmiany mieszańcowe InVigor

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.

Będziesz zadowolony 
wysiewając odmiany InVigor
Ponad dwudziestoletnie 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.

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, dzięki czemu 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.

8
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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.

  EFEKTY 

Wysoki i  stabilny plon możliwy do  osią-
gnięcia w  różnych warunkach klimatycz-
no-glebowych.

  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.

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.

 Nowe, czyli… 
 jeszcze lepsze! 
INV1165 to skumulowana siła nowoczesnych zdobyczy 
technologii. Efekt? Wysokie i stabilne plonowanie nawet 
w warunkach mocnego stresu.

Warto wiedzieć!

INV1165 jest 
mieszańcem 
zarejestrowanym 
w Polsce. To jedna 
z 4 najlepiej
plonujących odmian
w doświadczeniach
rejestrowych
2015‑2016.

!

ZIMOTRWAŁOŚĆ, % MARTWYCH  
ROŚLIN PO ZIMIE 2015-2016.

dośw. rej. COBORU
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  ZASTOSOWANIE 

INV1024 dobrze się odnajduje w różnych 
warunkach klimatyczno siedliskowych. 

  ZALETY 

INV1024 jest polecany na  opóźnione 
siewy. Dobrze sobie radzi nawet przy 
podwyższonej presji suchej zgnilizny ka-
pustnych. Ponadprzeciętna zimotrwałość 
zabezpiecza plantacje.

  EFEKTY 

Wysoki plon nasion i tłuszczu w polskich 
warunkach nawet na słabszych stanowi-
skach.

InV1024

MIESZANIEC OZIMY

   Podwyższona 
tolerancja na suchą 
zgniliznę kapustnych 
– zawiera gen Rlm7.

   Średnio wczesny 
termin kwitnienia.

   Średnio późny termin 
dojrzewania.

   Sprawdza się również 
na lżejszych glebach.

   Wysoki poziom 
zaolejenia.

   Bardzo dobra 
zimotrwałość 
potwierdzona w polskich 
warunkach.

   Rośliny średnio 
wysokie bez tendencji 
do wylegania.

 Standard  
 to za mało! 
Wybieramy najlepsze rozwiązania.  
INV1024 to odmiana mieszańcowa rzepaku, 
która zostawia rywali w tyle. 

  KORZYŚCI  

•  Ułatwiona ochrona przeciwko suchej 
zgniliźnie kapustnych.

•  Bezpieczeństwo przezimowania w cięż-
kich warunkach.

•  Wysokie zaolejenie dodatkowym bonu-
sem.

•  Dobra adaptacja do różnych warunków 
glebowych.

dośw. rej. COBORU

ZIMOTRWAŁOŚĆ, % MARTWYCH 
ROŚLIN PO ZIMIE 2015-2016.
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WYBÓR ODMIANY INV1024 ZAPEWNI PRZETRWANIE  
PLANTACJI NAWET W CIĘŻKICH WARUNKACH ZIMOWYCH.

NOWOŚĆ
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WYNIKI PLONOWANIA

 Źródło: COBORU 2014-2015 r. 
120

115

110

105

100

95

90

%

wzorzec InV1022

100%

116,50%

Wzorzec:  2014 Chagal, Monolit, Arsenal, Visby 
2015 ES Valegro, Monolit, Arsenal, Visby 

InV1022 Odmiana porównawcza

  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 słabych opadów śniegu. 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.

Wiosna 2015, 
stacja COBORU Cicibór Duży 

W I dekadzie stycznia temperatura 
spadała do ‑22,4ºC przy gruncie 
przy niewielkiej pokrywie 
śnieżnej od 2 do 4 cm. 

Ocena zimotrwałości:  
InV1022 ok. 3% martwych 
roślin po zimie.

Wzorzec: około 8%.

  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 uniwersalniej 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.

NOWOŚĆ
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NIEUSTANNA KONTROLA PRZEDE WSZYSTKIM

Na wstępie ważne przypomnienie: rzepak ozimy to roślina o bardzo du-
żych potrzebach pokarmowych. Chcąc więc zrealizować potencjał plo-
notwórczy rzepaku w warunkach gospodarowania, trzeba zastosować 
odpowiednio wysokie nawożenie, które zależy od żyzności gleby.

Pamiętajmy, że  wysoką efektywność nawożenia można uzyskać tylko 
w warunkach uregulowanego odczynu:
•  rzepak ozimy powinien być uprawiany na glebach o odczynie miesz-

czącym się w zakresie pH od 6,0-7,0 (obowiązuje zasada, że im gleba 
cięższa, tym wyższa wartość odczynu w podanym przedziale), 

•  waga odczynu wynika z tego, że decyduje on o właściwościach fizycz-
nych (struktura gleby), chemicznych (dostępność składników pokar-

W PRAKTYCE, 
ZE WZGLĘDU 
NA SPECYFIKĘ 
DZIAŁANIA, NAWOZY 
WAPNIOWE NAJLEPIEJ 
STOSOWAĆ PRZED 
SIEWEM ROŚLINY 
PRZEDPLONOWEJ 
(NP. PSZENICY).

 Rolnik jako strateg,  
 czyli kilka słów o nawożeniu  
 rzepaku ozimego 
Nawożenie rzepaku ma duże znaczenie 
dla ostatecznej jakości plonu. 
Nie ma tu miejsca na przypadkowe 
działania. Rolnik niczym generał przed 
bitwą – musi starannie zaplanować 
ilości, terminy i stosowane produkty.

i Czy wiesz, że…

Rzepak to roślina o dużych potrzebach 
pokarmowych. Przykładowo, przy plonie 
nasion na poziomie 4,5 t/ha pobiera  
średnio: 
 250‑270 kg  N  
 110‑135 kg  P2O5 
 315‑360 kg  K2O 
 180‑225 kg  Ca 
 27‑36 kg  Mg 
 i 68‑80 kg  S 
oraz znaczne ilości 
mikroelementów.
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mowych) i biologicznych gleby (rozwój mikroor-
ganizmów glebowych, które są między innymi 
odpowiedzialne za  udostępnianie składników 
pokarmowych dla roślin z zasobów glebowych).

•  regulacja odczynu (o  ile istnieje taka potrzeba) 
ma zawsze pierwszeństwo przed innymi zabie-
gami nawozowymi.

Nawożenie rzepaku ozimego należy tak zaplano-
wać, aby w każdej fazie rozwojowej rośliny kon-
trolować plonotwórcze działanie azotu:
•  eliminacja tzw. czynników „minimum”, tj. regu-

lacja odczynu gleby oraz jej zasobności w przy-
swajalny fosfor i potas.

•  optymalizacja nawożenia azotem poprzez ra-
cjonalne ustalenie dawki nawozowej azotu, 

a  także zwiększenie pobierania i  efektywności plo-
notwórczej pobranego azotu w  wyniku bilansowania 
składnikami drugoplanowymi (siarką i magnezem) oraz 
profilaktycznego stosowania mikroelementów (przede 
wszystkim boru, manganu i molibdenu, a w  razie po-
trzeby również miedzi, cynku i żelaza).

Rozpoczynając nawożenie, trzeba uwzględnić, że poziom 
plonowania rzepaku, jak i jego zimotrwałość są w dużym 
stopniu zależne od jesiennego rozwoju i odżywienia roślin 
w tym okresie. Warto więc przypomnieć, że prawidłowo 
rozwinięty rzepak jesienią powinien wytworzyć:
•  od 10-12 liści,
•  grubą szyjkę korzeniową,
•  głęboko sięgający palowy system korzeniowy.
Dzięki temu rzepak zyska dużą odporność na wymarza-
nie, jak i prawidłowo zregeneruje się po zimie (szybki po-
czątkowy wzrost).

DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH

Przed siewem rzepak powinien być nawożony przede 
wszystkim fosforem i  potasem, a  często także azotem 
i magnezem. Nie oznacza to jednak, że rzepak przed zimą 
nie potrzebuje innych składników pokarmowych, tj. siar-
ki i mikroelementów. Większość tych składników rzepak 
pobiera wiosną, dlatego prawidłowa strategia nawożenia 

Rzepak ozimy fundament pod 
przyszły plon buduje jesienią
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tymi składnikami powinna tę  specyfikę 
uwzględniać (jesienią mniej, wiosną wię-
cej).
•  MAGNEZ. Jesienne nawożenie magne-

zem należy traktować jako podstawo-
we szczególnie w sytuacji, gdy rzepak 
uprawiamy na  glebach o  niskiej za-
sobności w  ten składnik. Wykonujemy 
je wtedy przed siewem lub po wscho-
dach rzepaku jesienią, a na wiosnę za-
leca się przeprowadzenie nawożenia 
uzupełniającego.

•  POTAS I  FOSFOR. System nawożenia 
należy tak opracować, aby po zbiorze 
przedplonu doprowadzić zasobność 
gleby w przyswajalny potas do co naj-
mniej górnego zakresu poziomu śred-
niego. Gleba lekka winna natomiast 
charakteryzować się zakresem zasob-
ności na poziomie klasy wysokiej. Jed-
nocześnie zasobność gleby w  fosfor 
przed siewem rzepaku powinna kształ-
tować się na co najmniej górnym zakre-
sie zasobności średniej, tj. 14-15  mg 
P2O5/100  g gleby (a  najlepiej wysoka 
około 18 mg P2O5/100 g gleby). Nawo-
żenie, szczególnie potasem, moż-
na podzielić na dwie części, tj. 
około 1/2-3/4 zastosować 
jesienią przedsiewnie, 
a około 1/2-1/4 późną 
jesienią lub wiosną 

przed ruszeniem wegetacji. Podział dawki potasu na jesienną 
i wiosenną wskazany jest przede wszystkim na glebach o co naj-
mniej średniej zasobności w przyswajalny składnik.  
 
Tak przygotowane stanowisko umożliwia znaczące ograni-
czenie nawożenia mineralnego tymi składnikami w stosunku 
do potrzeb – znaczna część zapotrzebowania roślin zostanie 
pokryta z zasobów glebowych.

•  AZOT. Nawożenie azotem warto rozpocząć przed siewem, 
ponieważ dobrze rozwinięty łan rzepaku już jesienią jest w sta-
nie pobrać od 60 do 80 kg N, a łany wybujałe potrafią zgro-

i
Ekspert radzi

Przy prawidłowej zasobności gleby 
w potas i fosfor, aby uzyskać plon 
w granicach 4‑5 t nasion z hektara 
wskazane jest nawożenie w zakresie 
140‑180 kg K2O/ha i 80‑110 kg P2O5/ha.
 
Natomiast na glebach o niskiej 
zasobności nawożenie mineralne 
należy zwiększyć o około 25‑50% 
w stosunku do potrzeb (część składnika 
wprowadzona w nawozie przeznaczona 
jest na podniesienie zasobności gleby).

Ekspert radzi

Nadmiar azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodporności 
roślin. Jeżeli podejrzewamy dużą podaż azotu z gleby, należy 
zaniechać nawożenia przedsiewnego i w razie potrzeby 
przeprowadzić nawożenie pogłówne, stosując nawozy 
azotowe doglebowo lub nalistnie. Nawożenie nalistne 
ma zawsze pierwszeństwo, gdy objawy niedoboru występują 
w późniejszym okresie jesiennej wegetacji rzepaku.

i
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madzić nawet ponad 100 kg N/ha. Zatem, 
aby zapewnić odpowiednią fazę rozwojową 
roślin przed zimą, jak i  ich właściwe odży-
wienie w stanowiskach ubogich w azot zle-
cane jest nawożenie tym składnikiem w ilo-
ści około 40-50 kg N/ha.

W przypadku niedoboru azotu warto zasto-
sować szybko dostępny azot, który korzyst-
nie wpływa na  odżywienie roślin tym skład-
nikiem i  stanowi mniejsze zagrożenie dla 
prawidłowego ich przygotowania do  zimy. 
Zabieg ten zaleca się połączyć z nawożeniem 
magnezem, siarką i mikroelementami.

MAKROWAŻNE MIKROSKŁADNIKI

W  prawidłowej strategii nawożenia rzepaku 
ozimego jesienne wspomaganie roślin mikro-
składnikami należy przeprowadzić niezależnie 
od stanu odżywienia roślin azotem. Wpływa-
ją one korzystnie na  tworzenie przez roślinę 
zawiązków plonotwórczych i  przygotowanie 
do  zimy. W  praktyce rzepak ozimy należy 

nawozić przez liście przede wszystkim borem, 
manganem i  molibdenem, a  w  dalszej kolejności 
miedzią, cynkiem i żelazem.

APETYT ROŚNIE WIOSNĄ

Warto zwrócić uwagę na fakt, że potrzeby pokar-
mowe rzepaku na  mikroelementy, podobnie jak 
w przypadku makroelementów, są zdecydowanie 
większe w okresie wiosennym. Stąd też prawidło-
wa strategia nawożenia rzepaku mikroelementami 
zazwyczaj obejmuje jeden zabieg dokarmiania je-
siennego, który przeprowadza się już w  stadium 
5-7 liści rzepaku (zwykle zaleca się stosowanie 
od 100-250g Br/ha, 80-200g Mn/ha oraz 10-20g 
Mo/ha) i najczęściej dwa zabiegi wiosenne (w sta-
dium rozety i pąkowania).
W przypadku boru na wiosnę wskazane są zwy-
kle trzy zabiegi (dodatkowo składnik ten można 
zastosować przy ostatnim zabiegu na  słodysz-
ka). W  jednym zabiegu zaleca się stosowanie 
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NAWOŻENIE WIOSNĄ KROK PO KROKU

WYLICZENIE DAWKI AZOTU 
ZA POMOCĄ WZORU

Nn = (P · Pj) – Nmin (0‑90 cm)

 Nn –  dawka nawozowa azotu, kg N/ha,
 P  –  zakładany plon nasion, t/ha,
 Pj  –  pobranie jednostkowe azotu,  

kg N/1t nasion + odpowiednia  
masa słomy,

 Nmin –  zawartość azotu mineralnego 
w glebie w warstwie do 90 cm.

Przykład:
P = 4,5 t/ha nasion
Pj = 60 kg N
Nmin = 70 kg N/ha
Nn = (4,5 · 60) – 70 = 270 – 70 = 200 kg N/ha

Czy wiesz, że…

Do obliczenia dawki nawozowej azotu 
trzeba oznaczyć lub oszacować ilość 
azotu mineralnego w glebie. Zakładając, 
że rzepak ozimy uprawiamy po pszenicy 
na stanowiskach żyznych, to możemy 
liczyć na dopływ azotu mineralnego 
w granicach 40‑80 kg, natomiast 
uprawiając rzepak na przeciętnym 
stanowisku, przykładowo po pszenżycie 
to dopływ azotu mineralnego wynosi 
zwykle w granicach 10‑40 kg N/ha.

Ekspert radzi

Zastosowanie RSM (75% azotu w tym nawozie 
znajduje się w formach amidowej i amonowej) w drugiej 
dawce wymaga przyspieszenia jej aplikacji. Używając 
tego nawozu, trzeba pilnować, by nie doprowadzić 
do poparzenia roślin, dlatego liczy się nie tylko ilość 
nawozu, ale odpowiednie warunki: po zastosowaniu 
nawozu w nocy nie może być mrozu (choć jeszcze 
groźniejsze jest połączenie mrozu i wiatru).

Krok 1?

i

od  200-500g B/ha, 100-200g Mn/ha 
oraz 10-20g Mo/ha).
W  okresie wiosennym poza ww. mikro-
elementami rzepak przede wszystkim 
powinien być nawożony azotem i siarką, 
a  w  razie potrzeby również magnezem, 
potasem i  fosforem (nawożenie startowe 
lub uzupełniające).

40 Hektar / jesień 2017



NAWOŻENIE WIOSNĄ KROK PO KROKU

PODZIAŁ DAWKI I WYBÓR TERMINU 
STOSOWANIA I FORMY AZOTU (NAWOZU).

W  praktyce rzepak ozimy na  wiosnę nawozi się azotem 
w dwóch dawkach w małych odstępach czasowych (od kil-
ku dni do 2-4 tygodni):
I dawka: w takim terminie, aby nawóz nie tylko się rozpu-

ścił, ale również zawarty w nim azot zdążył przynajmniej 
częściowo przemieścić się w głąb gleby przed rusze-
niem wiosennej wegetacji (aby to nastąpiło po aplikacji 
nawozu niezbędna jest odpowiednia ilość opadów).

II dawka: co  najmniej na  4 tygodnie przed kwitnieniem. 
Co  ważne, można uchronić się przed brakiem opa-
dów w  okresie wiosennym, przyśpieszając zabieg. 

Dla przykładu: I dawka – pod koniec lutego (o ile są warunki 
i prawo na to pozwala) lub na początku marca, II dawka – 
najpóźniej zastosować do połowy marca.

DOBÓR FORMY AZOTU 
W STOSOWANYM NAWOZIE.

Forma odgrywa dużą rolę przy obu dawkach. 
Zaleca się, aby przed ruszeniem wiosennej we-
getacji przynajmniej część składnika zastosować 
w  formie łatwo dostępnej, tj. saletrzanej (NO3-), 
stosując np.  RSM czy saletrę amonową. Tylko 
w ten sposób roślina szybko zregeneruje uszko-
dzenia po zimie i odbuduje rozetę liściową. 

Co  ważne, im później przeprowadzimy nawo-
żenie rzepaku (np.  na  skutek przedłużającej się 
zimy), w tym większym stopniu powinniśmy ba-
zować na tej formie (dotyczy obu dawek).

Efektywność plonotwórcza azotu, o czym 
już była mowa, zależy  m.in. od  zaopa-
trzenia roślin w  pozostałe składniki po-
karmowe. W  okresie wiosennym pierw-
szeństwo ma  nawożenie siarką, które 
trzeba wykonać przed wiosennym rusze-
niem wegetacji rzepaku. Siarka to  klu-
czowy składnik odpowiedzialny za  po-
branie i  wykorzystanie azotu z  gleby. 
Dawka siarki idzie w parze z dawką azotu 
i  zależy od  jej dostępności z  gleby: po-
winna wynosić od  1/3-1/5 dawki azotu. 
W  praktyce nawożenie siarką wykonuje 
się przy okazji nawożenia innymi skład-
nikami pokarmowymi, głównie azotem, 
magnezem i potasem. --

Krok 2 Krok 3

Duża liczba rozgałęzień świadczy o wysokim 
potencjale plonotwórczym roślin

GLEBY ZASOBNE  
W PRÓCHNICĘ DOSTARCZAJĄ 
WIĘKSZE ILOŚCI SIARKI.
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FUNGICYD

RODZAJ PREPARATU
środek grzybobójczy 
w formie koncentratu 
do sporządzania emulsji wodnej 
do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego w ochronie 
rzepaku ozimego i jarego przed 
chorobami grzybowymi.

 

SUBSTANCJA CZYNNA
tebukonazol  160 g/l

protiokonazol  80 g/l

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
w roślinie działa systemicznie

 

ZWALCZANE AGROFAGI
rzepak ozimy: 
czerń krzyżowych, sucha zgnilizna 
kapustnych, szara pleśń

rzepak jary: 
czerń krzyżowych, mączniak 
prawdziwy, sucha zgnilizna 
kapustnych, szara pleśń

 

DAWKA
jesienią: 0,75 l/ha 

wiosną:  1 l/ha – rzepak ozimy 
0,75-1 l/ha – rzepak jary

 

UWAGI
Zalecana ilość wody:  
200-400 l/ha.

Stosowanie środka jesienią 
poprawia również zimotrwałość 
roślin poprzez pobudzenie wzrostu 
systemu korzeniowego i ogranicze-
nie wyniesienia szyjki korzeniowej.

Stosowanie środka wiosną wpływa 
na szybką regenerację roślin 
po okresie zimowym oraz regulację 
pokroju pędu głównego i pędów 
bocznych, dzięki czemu zmniejsza 
się zagrożenie wyleganiem.

  DZIAŁANIE 

Tilmor działa grzybobójczo oraz korzystnie 
reguluje wzrost roślin. Zastosowany jesie-
nią (w  stadium 4-8 liści rzepaku) chroni 
przed suchą zgnilizną kapustnych, czernią 
krzyżowych oraz mączniakiem rzekomym.
Poprawia też zimotrwałość rzepaku dzię-
ki pobudzeniu systemu korzeniowego 
do wzrostu i ograniczenie wyniesienia szyj-
ki korzeniowej nad powierzchnią gleby.

  ZALETY 

•  Korzystne oddziaływanie jesienią i wio-
sną odpowiada bieżącym potrzebom 
plantatorów.

•  Warunki zewnętrzne zmuszają do poszu-
kiwania skutecznych środków do  zwal-
czania suchej zgnilizny kapustnych.

•  Zapewnia długotrwałe i  systemiczne 
działanie.

•  Zapobiega przedwczesnemu wyrasta-
niu rzepaku w pęd.

•  Odporność na zmywanie przez deszcz.

 Więcej  
 to w sam raz! 
Mówi się, że nie można mieć wszystkiego. Ale zawsze 
można chcieć i mieć więcej… Tilmor 240 EC to odpowiedź 
ekspertów firmy Bayer na więcej oczekiwań plantatorów.

  EFEKTY 

Dwa efekty regulacyjne – jesienią: popra-
wa wigoru rośliny, zwiększona zimotrwa-
łość, wiosną – zapobieganie wyleganiu. 
Jesienny zabieg zapewnia skuteczną 
ochronę przed suchą zgnilizną, nawet przy 
opóźnionym siewie. Mocny system ko-
rzeniowy to podstawa silnego i zdrowego 
plonu rzepaku. Większa zyskowność dzię-
ki wielokierunkowej ochronie w  jednym 
preparacie.

  KORZYŚCI 

•  Mocna roślina gotowa na nieprzewidy-
walne warunki zimowe.

•  Ochrona przeciwgrzybowa i  regulacja 
wzrostu w jednym preparacie.

•  Potwierdzona badaniami najwyższa 
skuteczność w walce z suchą zgnilizną 
kapustnych.

•  Długotrwałe i silne działanie lecznicze.
•  Skuteczność przekładająca się na Twój 

zysk.

EKSPERT RADZI

Tilmor to inwestycja, która 
zwraca się wielokrotnie. Ochrona 
przed powszechnymi chorobami 
(minimalizacja strat) oraz 
wysoki plon o bardzo dobrej 
jakości to gwarancja zysku.

Czy wiesz, że...

Preparaty – regulatory wzrostu  
– skracają zarówno część nadziemną 
jak i podziemną rzepaku.

?
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FUNGICYD

RODZAJ PREPARATU
biologiczny fungicyd

 

SUBSTANCJA CZYNNA
grzyb pasożytniczy Coniothyrium 
minitans, szczep CON/M/91-08; 
w 1 g preparatu znajduje się 1x109  
aktywnych zarodników grzyba

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
zawiera żywy organizm: 
zastosowany doglebowo działa 
na przetrwalniki grzybów z rodzaju 
Sclerotinia powodując ich 
rozpadanie się i wyniszczenie

 

ZAREJESTROWANE DAWKI
rośliny ozdobne: 4 kg/ha 
rośliny warzywne: 8 kg/ha  
rzepak ozimy: 2 kg/ha 
tytoń: 4-8 kg/ha

 

ZALECANA DAWKA WODY
rośliny ozdobne: 500-100 l/ha 
rośliny warzywne: 500-700 l/ha  
rzepak ozimy: 200-500 l/ha 
tytoń: 200-1000 l/ha

 

SPOSÓB NANOSZENIA
nanosić bezpośrednio na glebę,  
używając rozpryskiwaczy 
polowych lub ręcznych; zalecane 
jest mieszanie z glebą

 

MAKSYMALNA LICZBA 
ZABIEGÓW W SEZONIE 
WEGETACYJNYM
1

 

OKRES KARENCJI
nie dotyczy

 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
4 kg

  DZIAŁANIE 

Contans jest biologicznym fungicydem, 
który zapobiega zgniliźnie twardzikowej 
w  uprawach warzyw i  roślin ozdobnych 
w gruncie i pod osłonami oraz w rzepaku 
ozimym i  tytoniu. Środek ma w składzie 
grzyb Coniothyrium minitans, który działa 
selektywnie na  sklerocja i  powoduje ich 
rozkład. Coniothyrium minitans namna-
ża się na  zarodnikach, co wydłuża czas 
ochrony.

  ZALETY 

Contans działa w  myśl zasady: „lepiej 
zapobiegać niż leczyć”. Nie dopuszcza 
do infekcji pierwotnej i tym samym umoż-
liwia uzyskanie plonów wysokiej jakości. 
Contans to  preparat biologiczny. Nie 
ma okresu karencji i nie wykazuje pozo-
stałości w roślinach uprawnych.

  EFEKTY 

W uprawie rzepaku ozimego wysoką sku-
teczność ograniczania pierwotnych infek-
cji zgnilizny twardzikowej otrzymuje się 

przy dawce 1-2 kg/ha, mieszając prepa-
rat z glebą na głębokość 5-10 cm, przed 
siewem rzepaku. Ponadto jako uzupeł-
nienie ochrony fungicydowej w  trakcie 
sezonu, zaleca się wykonywanie zabiegu 
konwencjonalnym fungicydem w  trakcie 
kwitnienia rzepaku.
W uprawie warzyw najlepsze efekty uzy-
skuje się przy aplikacji 4 kg/ha preparatu 
przed formowaniem redlin.
Dla roślin uprawianych na płasko, najwyż-
szą skuteczność Contans osiąga przy 
aplikacji 2-4 kg/ha.
W ciągu 2 tygodni od zastosowania pre-
parat należy przemieścić w  głąb profilu 
glebowego (poprzez nawadnianie bądź 
ewentualne opady deszczu).

  KORZYŚCI 

Contans to  jedyny preparat na  rynku, 
który skutecznie zapobiega zgniliźnie 
twardzikowej. Jego skuteczność wzra-
sta wraz z każdą kolejną aplikacją. Jest 
to  produkt przyjazny rolnikom – działa 
skutecznie nawet przy najbardziej kapry-
śnej pogodzie.

 Naturalny 
 sprzymierzeniec 
 w walce ze zgnilizną 
 twardzikową 
Siła Matki Natury nie ma sobie równych. Jej potencjał 
i mądrość, z którą reguluje procesy przyrodnicze można 
wykorzystać również w ochronie roślin. Contans WG 
to preparat inspirowany naturą. Jego główny składnik 
– grzyb pasożytniczy zapobiega rozprzestrzenianiu się 
zgniliźnie twardzikowej.
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Z głębi ziemi bogactwo  
 minerałów czerpią,
  by niczym bomba witamin 
                  wystrzelić.
Teraz niczym dzieci  
 w czekoladzie umorusane
podziemne rozmowy 
     w tajemnicy 
             toczą.
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FUNGICYDY 
Infinito® 687,5 SC

Luna® Experience 400 SC

Previcur® Energy 840 SL 

Decis® Mega 50 EW

Proteus® 110 OD

Movento® 100 SC

Oferta produktów

INNE UPRAWY

45Hektar / jesień 2017

In
ne

 u
p

ra
w

y



Uprawa polskiej marchwi, kapusty głowiastej oraz innych 
warzyw jest obarczona wieloma niedogodnościami. Duże 
wahania cen w ostatnich latach stawiają pod znakiem zapy-
tania opłacalność całego przedsięwzięcia. Kapryśna pogoda 
w dużym stopniu przyczynia się do redukcji plonu, co z kolei 
wpływa ma  wahania rynku zbytu. Korzystna aura sprawia, 
że warzywa, niestety, mają bardzo niskie ceny i brakuje chęt-
nych do ich zakupu.

REALNE ZAGROŻENIE MĄCZNIAKIEM PRAWDZIWYM

W przypadku uprawy marchwi plantatorzy mogą zetknąć się 
z  inwazją mączniaka prawdziwego, zgnilizną twardzikową 
oraz alternariozą naci marchwi. O ile producenci radzą sobie 
z alternariozą za pomocą zarejestrowanych środków ochrony 
roślin, coraz większym problemem jest walka z mączniakiem 
prawdziwym. Choroba ta występuje podczas suchej i ciepłej 
pogody w czasie tzw. stresu wodnego. Co ciekawe, jeszcze 

 Luna Experience 
 – w ochronie marchwi  
 i warzyw kapustnych 
Zmechanizowanie uprawy marchwi, 
cebuli i kapusty głowiastej sprawia, 
że plantacje te są coraz bardziej 
popularne wśród dużych producentów. 
Niestety, z powodu zmiennych warunków 
pogodowych, wcześniej niż zwykle 
pojawiają się na nich uciążliwe choroby. 
Rynek środków ochrony roślin sprawnie 
reaguje na to zapotrzebowanie. Bayer 
zarejestrował Luna Experience 400 SC 
– preparat odpowiedni dla kapusty 
głowiastej i innych warzyw kapustnych.

Ekspert radzi

Podobnie jak w przypadku 
uprawy marchwi, bardzo ważne 
jest, aby opryski kapusty 
przeprowadzać z uwzględnieniem 
rotacji substancji aktywnych.

i

kilka lat temu 
pierwsze jej objawy 
praktycznie nie występowa-
ły. Pojawiały się zwykle pod koniec 
sierpnia, np. na naci pietruszki korzeniowej.
Susze w ostatnich latach sprawiają, że  pierwsze 
objawy infekcji na  naci pietruszki pojawiają się 
już w połowie lipca. Presja choroby jest tak duża, 
że  nać marchwi również nie pozostaje wolna 
od  choroby. Początkowe zmiany możemy obser-
wować już na  początku sierpnia. Okres ochrony 
dość znacznie się wydłuża.
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LUNA EXPERIENCE – NOWY WYMIAR 
PREWENCJI I INTERWENCJI

W bieżącym sezonie został zarejestrowany nowy pre-
parat do  ochrony marchwi – Luna Experience. Prze-
znaczony głównie do  walki z  kompleksem chorób, 
tj.  alternarioza, mączniak prawdziwy oraz czarna pla-
mistość korzeni. Zawiera on dwie substancje aktywne: 
fluopyram i tebukonazol. Są to całkowicie nowe środki 
o działaniu układowym do stosowania zapobiegawcze-
go i interwencyjnego.
Najlepsze efekty w ochronie marchwi przed wspomnia-
nymi chorobami uzyskujemy stosując najpierw prepa-
raty kontaktowe, np.  Serenade® ASO. W  przypadku 
większej presji, kolejnym krokiem jest oprysk plantacji 
środkiem Luna Experience w dawce 0,75 l/ha.

W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED 
UODPORNIENIEM PATOGENÓW, 
NIE POWINNO SIĘ STOSOWAĆ 
LUNY EXPERIENCE CZĘŚCIEJ 
NIŻ DWA RAZY W SEZONIE 
WEGETACYJNYM.

Przy dużej presji patogenów, jedyne co można zro-
bić, to zastosować Lunę w tzw. bloku, czyli po so-
bie. Dzięki temu ochrona znacznie się wydłuży. Taka 
metoda nie zwalnia nas z obowiązku dalszego za-
bezpieczenia przed chorobami, zwłaszcza na plan-
tacjach marchwi kopanych kombajnami, które wy-
ciągają rośliny za  nać. Dbając o  dobrą kondycję 
naci do końca uprawy, wpływamy również na zdro-
wotność korzeni, co wpływa na długość przecho-
wywania. Zaniedbania w  ochronie naci ujawniają 
się na korzeniach dopiero w magazynach i będą 
dyskwalifikowały towar w sprzedaży.

Alternarioza na kapuście
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WEGETACJA KAPUSTY POD 
SZCZEGÓLNYM NADZOREM

Zwłaszcza w  ostatnim sezonie producenci mieli znaczne 
problemy ze zwalczaniem szkodników kapusty. Walka z  in-
truzami mocno absorbuje uwagę rolników, w związku z tym 
zdarza się, że niektórzy z nich zapominają o zabezpieczeniu 
przed chorobami grzybowymi. Warto pamiętać, że  na  po-
lach kapuścianych występują one w podobnym natężeniu, 
jak inne szkodniki. Do  najważniejszych możemy zaliczyć: 
czerń krzyżowych, szarą pleśń, czarną plamistość, suchą 
plamistość kapustnych, zgniliznę twardzikową, mączniaka 
prawdziwego oraz bielik krzyżowych. Choroby te występują 
podczas całego okresu wegetacji kapusty. Ze względu na jej 
dość długi okres wzrostu, zwłaszcza wśród odmian prze-
znaczonych do przechowywania, należy wykonać kilka za-
biegów ochroniarskich z udziałem fungicydów.

Okres ochrony kapust trwa od początku tworzenia główek 
do  dojrzałości zbiorczej, czyli już od  połowy lipca. Długi 
okres wegetacji sprawia, że czas ochrony może trwać około 
70-90 dni. Rośliny, zwłaszcza te przeznaczone do przecho-
wywania, muszą być chronione praktycznie do  momentu 
wycięcia i umieszczenia w przechowalni.

Warto wiedzieć

Do tej pory w programie ochrony występowały 
raczej preparaty oparte na strobilurinach. 
Od tego roku również w uprawie warzyw 
kapustnych, nie tylko kapuście głowiastej, 
zarejestrowano Lunę Experience 400 SC 
z dwoma nowymi substancjami aktywnymi, 
działającymi zapobiegawczo i interwencyjnie.

GATUNEK CEL ZABIEGU DAWKA/
HA

KARENCJA  
DNI
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marchew alternarioza, mączniak prawdziwych 
baldaszkowatych 0,75  L 14

por alternarioza, rdza pora 0,9 L 21

N
O

W
A
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E
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S
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R
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M
A
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O
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S

Z
A

R
O

W
A

marchew
zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość 
korzeni powodowana przez grzyb 
Rhexocercosporidium carotae

0,75 L 14

pietruszka korzeniowa, pasternak

alternarioza, mączniak prawdziwy, 
zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość 
korzeni powodowana przez grzyb 
Rhexocercosporidium carotae

0,75 L 14

cebula, czosnek zgnilizna szyjki, alternarioza, rdza, 
biała plamistość liści, Stemphylium 0,5 L 7

kapusta głowiasta biała, kapusta 
głowiasta czerwona, kapusta 
brukselska, kapusta pekińska, 
kapusta włoska, brokuł, kalafior

czerń krzyżowych, szara pleśń, czarna 
plamistość, sucha zgnilizna kapustnych, 
zgnilizna twardzikowa, mączniak 
prawdziwy, bielik krzyżowych

0,9 L 14

!
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REMEDIUM NA CZERŃ KRZYŻOWYCH

W przypadku odmian o krótszym okresie wegetacji – zbieranych la-
tem, a nawet wiosną, również obserwuje się potrzebę opryskiwania 
przynajmniej jeden raz, np. przed czernią krzyżowych.

Nawet pierwsze objawy czerni krzyżowych na liściach osłonowych 
powodują, że te powinny być zdjęte. Niestety, wpływa to na sprze-
daż główek, a przy nadmiarze towaru popyt spada praktycznie 
do zera. Aby zapobiec chorobie, należy podczas ciepłej i suchej 
pogody wykonać pierwsze zabiegi ochronne przeciwko czerni 
krzyżowych. Trzeba uwzględnić okresy karencji, które praktycz-
nie przy wszystkich zarejestrowanych preparatach wynoszą 
14 dni. Trudno więc wykonać zabieg interwencyjny na kilka dni 
przed zbiorem. Niektórzy producenci nie dotrzymują okresów 
karencji, ale coraz częstsze kontrole na pozostałości substan-
cji aktywnych ukrócają ten proceder.

Luna Experience o  preparat zarejestrowany nie tylko dla 
kapusty głowiastej. Jest przeznaczony także do  ochrony 
pozostałych warzyw kapustnych, tj. kalafiora, brokułu, ka-
pusty pekińskiej, kapusty włoskiej, a także brukselki. Wiele 
problemów z zabezpieczeniem przed chorobami przyspa-
rzają producentom szczególnie wrażliwa kapusta pekińska 
i włoska. W przypadku kalafiora gros producentów zapo-
mina o  jego chorobach, tak więc przyda się w rejestrze 
dobry preparat o działaniu interwencyjnym, który ułatwi 
zwalczanie pierwszych objawów infekcji. Wśród nich 
znajdą się zwłaszcza czerń krzyżowych i coraz częściej 
pojawiająca się w tej uprawie szara pleśń. --

KAPUSTA SPRZEDAWANA  
JEST WRAZ Z LIŚĆMI 
OSŁONOWYMI, A ODBIORCY 
WYMAGAJĄ DOBREJ  
KONDYCJI CAŁEGO  
WARZYWA.

Mączniak prawdziwy 
baldaszkowatych na marchwi

Szara pleśń na brokule
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  DZIAŁANIE  

Luna Experience jest środkiem grzybobój-
czym w formie stężonej zawiesiny do roz-
cieńczania wodą. Zawiera dwie substan-
cje aktywne: fluopyram i  tebukonazol. 
Produkt działa kontaktowo i systemicznie, 
jest przeznaczony do  stosowania zapo-
biegawczego lub interwencyjnego. Lunę 
Experience rozpyla się przy użyciu opry-
skiwaczy sadowniczych i polowych.

  ZALETY 

Preparat przede wszystkim wpływa 
na  ogólną zdrowotność roślin. Jest sku-
tecznym remedium na najbardziej nieustę-
pliwe chwasty. W efekcie sadownicy mogą 
liczyć na  lepszą jakość plonów, a dodat-
kowo dłużej przechowywać zebrane owo-
ce i warzywa.

 Nowa jakość w ochronie  
 upraw ogrodniczych 
Najlepsze środki ochrony to nie te, które jedynie 
powstrzymują atak chorób, lecz produkty poprawiające 
ogólną zdrowotność i witalność roślin. Dzięki temu 
zbiory mają szansę osiągnąć naprawdę spektakularne 
efekty. Fungicyd Luna Experience 400 SC to idealny 
sprzymierzeniec w walce o efektywny plon.

  EFEKTY 

Luna Experience to  skuteczny fungicyd 
do  stosowania zapobiegawczego lub 
interwencyjnego w  ochronie upraw gru-
szy, jabłoni, wiśni, czereśni oraz marchwi 
i  pora przed chorobami grzybowymi. 
Wśród nowo zarejestrowanych owo-
ców i  warzyw, które mogą być chronio-
ne za pomocą Luny Experience pojawiły 
się także: morela, brzoskwinia, malina, 
winorośl, leszczyna, pietruszka korzenio-
wa, pasternak, cebula, czosnek, kapusta 
głowiasta biała, kapusta głowiasta czer-
wona, kapusta brukselska, kapusta pe-
kińska, kapusta włoska, brokuł i kalafior.
Lunę Experience najlepiej stosować zapo-
biegawczo lub w chwili wystąpienia pierw-
szych objawów chorobowych – wszyst- 
ko zależy od rodzaju plantacji.

RODZAJ PREPARATU
stężona zawiesina 
do rozcieńczania wodą

 

SUBSTANCJA AKTYWNA
tebukonazol, fluopyram

 

DAWKOWANIE
por, kapusta głowiasta biała, 
kapusta głowiasta czerwona, 
kapusta brukselska, kapusta 
pekińska, kapusta włoska 
brokuł, kalafior – 0,9 l/ha

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

cebula, czosnek – 0,5 l/ha

 

OKRESY KARENCJI
cebula, czosnek – 7 dni

marchew, pietruszka korzeniowa, 
pasternak, kapusta głowiasta 
biała, kapusta głowiasta czerwona, 
kapusta brukselska, kapusta 
pekińska, kapusta włoska, 
brokuł, kalafior – 14 dni

por – 21 dni

 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
1 l , 5 l

FUNGICYD

  KORZYŚCI 

Luna zwalcza szerokie spektrum cho-
rób przechowalniczych jabłek i  gru-
szek. Szczególnie skutecznie radzi so-
bie z  mączniakiem jabłoni oraz innymi 
chorobami, tj.: parchem jabłoni i  gruszy, 
brunatną zgnilizną drzew pestkowych, 
alternariozą, mączniakiem prawdziwym 
baldaszkowatych i  rdzą pora. Środek 
obowiązują krótkie okresy karencji.

Ważne

Środek najlepiej stosować 
naprzemiennie ze środkami 
grzybobójczymi 
zawierającymi substancje 
czynne należące do innych 
grup chemicznych, 
o odmiennym 
mechanizmie działania.

!
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  DZIAŁANIE 

Infinito jest fungicydem nowej genera-
cji, który działa systemicznie i  wgłębnie. 
Sprawdza się przy stosowaniu zapobie-
gawczym oraz interwencyjnym. Dzięki 
innowacyjnej substancji aktywnej (flu-
opikolid) połączonej z  propamokarbem 
skutecznie chroni przed zarazą ziemnia-
ka oraz chorobami grzybowymi warzyw: 
mączniakiem rzekomym (ogórek, cebula, 
czosnek).

  ZALETY 

Infinito to  przykład idealnej synergii sku-
tecznych substancji, dzięki czemu pre-
parat można zastosować w  dowolnym 
momencie rozwoju infekcji. Daje to  pro-
ducentowi rolnemu dużą elastyczność 
w  planowaniu zabiegów bez ryzyka 
zmniejszenia skuteczności. Oddziałuje 
na  patogeny w  każdej fazie ich rozwo-
ju. Odporny na  zmywanie. Wyróżnia się 
doskonałym profilem toksykologicznym 
i ekotoksykologicznym.

  EFEKTY 

Rośliny zyskują maksymalną ochronę, 
dzięki zastosowaniu zapobiegawczemu. 
Na dodatek systemiczne działanie Infinito 
sprawia, iż można szybko eliminować in-
fekcje już na etapie rozwijania się.

  KORZYŚCI 

•  Niespotykanie długi okres ochrony.
•  Bardzo wysoka skuteczność w  zwal-

czaniu agresywnych typów zarazy 
ziemniaka.

•  Oddziałuje na całą roślinę.
•  Działa zapobiegawczo, leczniczo i  wy-

niszczająco.
•  Możliwy do  zastosowania w  każdym 

programie ochrony.
•  Warunki pogodowe nie obniżają jego 

skuteczności.
•  Możliwy do  zastosowania w  ochronie 

ziemniaka, cebuli, czosnku i ogórka.

FUNGICYD

RODZAJ PREPARATU
środek grzybobójczy 
do zwalczania zarazy ziemniaka 
i mączniaka rzekomego 
w uprawie ogórka i cebuli 
oraz alternariozy cebuli

 

SUBSTANCJA AKTYWNA
propamokarb  625 g/l 
fluopikolid  62,5 g/l

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
fungicyd o działaniu  
systemiczno-wgłębnym  
odznacza się wyjątkowo 
długotrwałym efektem ochrony 
– w pełni chroni liście, łodygi, 
bulwy i nowe przyrosty; 
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 i alternarioza cebuli

 

OKRES STOSOWANIA
ziemniak – do pierwszego zabiegu 
przeciwko zarazie łodygowej 
i liściowej oraz do kolejnych 
zabiegów w okresie intensywnego 
wzrostu aż do początku 
zasychania naci ziemniaka

 

DAWKA
podstawowa – 1,6 l/ha,  
ogórek pod osłonami – 0,3%

 

KARENCJA
cebula, ziemniak – 7 dni  
ogórek – 3 dni

 Ochrona  
 nie do przebicia! 
Współczesny świat stawia przed rolnikami wyzwanie, 
by wciąż na nowo zbroić się przeciwko agresji zarazy 
ziemniaka. Co gorsze – patogen nie dość, że atakuje 
częściej, to jeszcze staje się coraz odporniejszy. 
Producenci rolni otrzymali jednak nowoczesną broń: 
Infinito 687,5 SC.

INFINITO NAJWYŻSZE EFEKTY DZIAŁANIA SYSTEMICZNEGO 
OSIĄGA, KIEDY ZASTOSUJE SIĘ GO W FAZIE INTENSYWNEGO 
WZROSTU ROŚLIN UPRAWNYCH.
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W trakcie przechowywania w bulwach ziemniaka nadal zachodzą procesy 
życiowe (biochemiczne). Przyczyniają się one do powstawania tzw. 
ubytków naturalnych – czyli strat ilościowych, pogarszając jednocześnie 
wartość handlową plonów. Do wspomnianych procesów zaliczamy 
parowanie, oddychanie i kiełkowanie bulw. Straty związane z ich 
przebiegiem mogą wynosić od 4% do 14% masy magazynowanego 
plonu. Ich wysokość jest uzależniona przede wszystkim od stanu 
i dojrzałości zbieranych bulw oraz warunków przechowywania 
– temperatury i wilgotności. Jest to również cecha odmianowa.

SELEKCJA NEGATYWNA I DOJRZAŁY ZIEMNIAK 

Druga przyczyna strat jest związana z  rozwojem chorób grzybowych i bak-
teryjnych na  bulwach w  czasie przechowywania. Za  najbardziej szkodliwe 
uznaje się zarazę ziemniaka, suchą i mokrą zgniliznę, gangrenę i alternariozę 

oraz parcha srebrzystego, który przyczynia się 
do zwiększonego parowania wody z bulw, ob-
niżając ich turgor i jakość handlową.
Co zrobić, aby zmniejszyć ryzyko strat w trakcie 
przechowywania? Odpowiedź na tak postawio-
ne pytanie nie jest jednoznaczna. Zanim plon 
trafi do magazynu lub kopca należy w pierwszej 
kolejności zadbać o prawidłową ochronę plan-
tacji w  czasie wegetacji. Nie można dopuścić 
do  nadmiernego występowania na  polu roślin 
chorych, które mogą być źródłem kolejnych 
infekcji. Systematyczne zabiegi ochronne prze-
ciwko zarazie ziemniaka i alternariozie oraz od-
powiednia selekcja negatywna (usuwanie roślin 
porażonych czarną nóżką) wpływają na  lepsze 
przechowywanie plonów.
Bardzo ważny jest również sam moment zbioru. 
Nie należy zbyt szybko kopać ziemniaków, po-
nieważ bulwy zbierane za  wcześnie, o  niedoj-
rzałej i słabej skórce, przechowują się znacznie 
gorzej – intensywnie parują i są bardziej podat-
ne na porażenie chorobami.
Niezależnie od sposobu magazynowania zebra-
ne bulwy muszą być odpowiednio przygotowa-
ne do dalszych etapów przechowywania.

W TRAKCIE ZBIORU I PÓŹNIEJSZEJ OBRÓBKI 
POWSTAJE NAJWIĘCEJ USZKODZEŃ 

MECHANICZNYCH, KTÓRE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ  
DO PORAŻENIA BULW SUCHĄ I MOKRĄ 

ZGNILIZNĄ.

 Przechowywanie ziemniaków  
 krok po kroku 
Bulwy ziemniaka ze względu na dużą zawartość wody są zdecydowanie 
trudniejszym materiałem do przechowywania niż np. ziarno zbóż. Magazynowanie, 
nawet przez krótki okres, bulw porażonych chorobami, bądź silnie uszkodzonych, 
doprowadzi do znacznych strat oraz pogorszenia jakości handlowej materiału. 
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ETAPY 
PRZECHOWYWANIA

CZAS 
TRWANIA

TEMPERATURA POWIETRZA 
/ WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA

UWAGI

1. Osuszanie 3‑5 dni 12‑18°C
75‑95%

Wentylacja mechaniczna powietrzem 
zewn. o niższej temp.; koniec, 
gdy ziemia osypuje się z bulw.

2. Dojrzewanie 10‑14 dni 12‑18°C
90‑95%

Etap gojenia ran na bulwach 
i korkowacenie skórki. 

3. Schładzanie 3‑6 tygodni Obniżanie temp. bulw 
o 0,2‑0,5°C/dzień
90‑95%

Wentylowanie powietrzem o 3‑5°C 
niższym od temp. bulw.

4.  Długotrwałe 
przechowywanie

Do 10 miesięcy 2‑8 (10)°C
90‑95%

Mechaniczne wentylowanie 0,5‑1 godz. 
na dobę, powietrzem zewnętrznym 
lub mieszanym (agregat chłodniczy).

OSUSZANIE

Jest to  najważniejszy i  często bagatelizowany 
etap. Bulwy po zbiorze w pierwszej kolejności po-
winny być zewnętrznie osuszone. Ma to na celu 
ograniczenie potencjalnych infekcji. Dlatego na-
tychmiast po złożeniu ziemniaków do przecho-
walni należy prowadzić intensywną wentylację 
mechaniczną (wentylatory lub stawianie skrzyń 
z ziemniakami w przeciągu). Proces ten trwa 3-5 
dni. Jeżeli ziemia na bulwach osypuje się, ozna-
cza to, że  są  już one dostatecznie osuszone. 
Zbyt długie osuszanie bulw może doprowadzić 
do  ich nadmiernego wysuszenia i  oddawania 
wilgoci z wnętrza (miąższu). Je

DOJRZEWANIE

To bardzo ważny etap trwający około 2 tygodnie, 
w  trakcie którego zachodzą procesy korkowa-
cenia skórki i  zabliźniania się ran na bulwach. 
Co istotne, ogranicza on parowanie i wnikanie 
patogenów chorobotwórczych. Wentylacja 
mechaniczna w  tym okresie powinna być 
ograniczona. Jednak ważne, aby wybrać 
taki, który nie doprowadzi do dodatkowych 
podrażnień. Najlepsze będą krople bez 
konserwantów, które można stosować przy 
soczewkach kontaktowych. Tzw. sztuczne 

UBYTKI NATURALNE BULW, 
PO KILKUMIESIĘCZNYM PRZECHOWYWANIU, 
MOGĄ BYĆ DWUKROTNIE WYŻSZE NIŻ 
W PRZYPADKU DOJRZAŁYCH OKAZÓW.

Alternarioza  
na bulwach

Objawy zarazy  
ziemniaka 

53Hektar / jesień 2017

In
ne

 u
p

ra
w

y



! Ważne...

W razie problemów z utrzymaniem 
odpowiedniej temperatury lub konieczności 
przechowywania surowca, np. dla 
przetwórstwa na frytki i chipsy w wyższych 
temperaturach (8°C), kiełkowanie może 
rozpocząć się już w listopadzie. Można 
wówczas stosować środki chemiczne 
hamujące ten proces, jednak z pewnymi 
ograniczeniami. Głównym jest zakaz 
stosowania na ziemniaki przeznaczone 
do sadzenia. Ponadto, nie wolno 
przechowywać sadzeniaków w skrzyniach 
lub pomieszczeniach, w których stosowano 
wcześniej substancje tego rodzaju. 

Zaraza ziemniaka  
– objawy na bulwie 

Zaraza ziemniaka  
– objawy na liściu
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Ekspert
radzi!

Środkiem MitoFOG 323,5 HN nie należy 
wykonywać zabiegu na bulwach z uszkodzoną 
skórką, gdyż wydłuża to czas gojenia się ran. 
Po zastosowaniu środka Stop Kiełek 01 DP 
mogą wystąpić uszkodzenia skórki niektórych 
odmian, przy czym uszkodzenia te nie 
wpływają na przydatność technologiczną 
ziemniaków, mogą jednak przyczynić 
się do spadku wartości handlowej.

!

nia obniża się po 4-6 tyg. Produkowany 
wówczas dwutlenek węgla (CO2), które-
go zbyt duże stężenie (powyżej 1,5-2%) 
wpływa na  procesy gnilne, barwę pro-
duktów smażonych, wzrost zawartości 
glukozy, fruktozy i  ubytków masy bulw. 
Dodatkowo przyspiesza on kiełkowanie. 
Do samego przewietrzania pryzmy ziem-
niaków w okresie długotrwałego przecho-
wywania wystarcza wentylacja trwająca 
0,5 godziny na  dobę. Najkorzystniejsze 
efekty przynosi jesienią i wiosną nad ra-
nem, a zimą w ciągu dnia, gdyż w nocy 
panują najczęściej temperatury ujemne. --

dr hab. Sławomir Wróbel 
Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o. 

swrobel@europlant.biz

Kierunek 
użytkowania

Temperatura 
powietrza (°C)

chipsy 6

frytki 6‑8

granulat 6‑8

jadalne 4‑6

płatki ziemniaczane 6‑8

przemysłowe 2‑4

sadzeniaki 2‑5

susz 6‑8

łzy bez konserwantów występują w  for-
mie małych, jednorazowych ampułek lub 
w  większych opakowaniach, w  których 
zastosowano specjalne systemy, chronią-
ce preparat przed utratą sterylności.

Temperatura bulw Czas gojenia 
się ran

20°C 5‑7 dni

15°C 7‑12 dni

10°C 9‑16 dni

5°C 4‑8 tyg.

SCHŁADZANIE

Wentylacja powinna być prowadzona po-
wietrzem zewnętrznym o  temperaturze 
2-3°C niższej niż schładzane ziemniaki, 
przy zachowaniu maksymalnej wilgot-
ności (około 95%). Szybkość obniżania 
temperatury zależy od  warunków pogo-
dowych: im jest chłodniej na  zewnątrz, 
tym proces ten jest krótszy. Nie można 
zbyt szybko obniżyć temperatury po-
przez wtłaczanie zimnego powietrza, 
np. z agregatów chłodniczych, gdyż do-
prowadzi to do skraplania się pary wod-
nej na bulwach i ich zawilgocenia. Dzien-
nie temperatura bulw powinna spadać 
od 0,2 do 0,5°C.

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA

Im niższa temperatura przechowywania, 
tym wydłuża się możliwość magazyno-
wania ziemniaków. Temperatury rzędu 
2-4°C, w dużej mierze hamują kiełkowanie 
bulw. Są one zalecane w przypadku prze-
chowywania sadzeniaków. Temperatura 
ma  bardzo istotny wpływ na  późniejsze 
plonowanie – źle dobrana do  odmiany, 
np. za niska, może wpłynąć na opóźnie-
nie wschodów na wiosnę. Zbyt wysoka, 
przyspiesza starzenie się bulw i intensyfi-
kuje wzrost kiełków, co pogorsza wartość 
biologiczną. W przypadku odmian jadal-
nych i przeznaczonych do przetwórstwa, 
zbyt niska temperatura wpływa na wzrost 
zawartości cukrów prostych. Zbyt duże 
ich nagromadzenie (powyżej 1%), objawia 
się słodkim smakiem po ugotowaniu oraz 
przypalaniem się produktów smażonych 
(placki ziemniaczane, frytki, chipsy).

WENTYLOWANIE

W  trakcie oddychania bulw wydziela-
ne jest ciepło (ok. 10 W/t), co wiąże się 
ze  wzrostem temperatury przechowy-
wanych ziemniaków. Proces oddycha-

Warto  
wiedzieć!

Jak stosować środki hamujące kiełkowanie? Głównym 
ograniczeniem jest zakaz ich stosowania na ziemniaki 
przeznaczone do sadzenia. Preparaty hamujące 
kiełkowanie można używać na 4 sposoby: oprysk 
roślin pod koniec wegetacji, opylanie lub opryskiwanie 
bulw w trakcie załadunku do przechowalni, a także 
zamgławianie w trakcie przechowywania.

!
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 Co dalej z tą miotłą? 
 Problem odporności miotły zbożowej 
 na herbicydy 

Aby nie dopuścić do uodpornienia się chwastów 
na herbicydy, należy z jednej strony bacznie 
obserwować uprawy, a z drugiej umiejętnie 
i rozważnie działać. Na temat odporności 
metabolicznej chwastów, rotacji herbicydów oraz 
o stosowaniu mieszanin zbiornikowych i gotowych 
preparatów rozmawiają specjaliści z SGGW i Bayer.

Dr  Michał Krysiak: Na  czym polega odporność 
chwastów na herbicydy?

Dr  inż.  Marta Stankiewicz‑Kosyl: O  odporności 
mówimy wtedy, gdy mimo prawidłowo wykonanego 
zabiegu, rośliny, które w  jego wyniku powinny zgi-
nąć, nadal rosną i  są w stanie przekazać tę cechę 
swojemu potomstwu.

MK: Po czym poznać, że problem odporności mio‑
tły zbożowej dotknął również nasze gospodarstwo?

MSK: Powinno nas zaniepokoić, jeśli mimo wyko-
nania zabiegu herbicydowego, na  polu, a  zwłasz-
cza w  innych jego częściach, niż np.  obrzeża, czy 
uwrocia, znajdziemy pojedyncze egzemplarze mio-
tły, a  pozostałe gatunki wrażliwe na  dany preparat 
są  zniszczone. Sygnałem narastającej odporności 
może być też stopniowe pogarszanie się skuteczno-
ści stosowanego herbicydu w stosunku do jednego 
lub kilku gatunków chwastów. Powinniśmy zacho-
wać wzmożoną czujność, jeśli na sąsiednich polach 
stwierdzono występowanie chwastów odpornych 
na stosowany przez nas herbicyd lub inne preparaty 
z tej samej grupy.

MK: Najczęściej mówi się o odpornej miotle zbożo‑
wej, ale to nie jest jedyny gatunek, który przysparza 
nam problemów?

MSK: Rzeczywiście, w  Polsce najczęściej mamy 
do czynienia z miotłą zbożową, która uodporniła się 
na sulfonylomoczniki (herbicydy z grupy inhibitorów 

ALS). Pojawiają się także doniesienia o  wyczyńcu 
polnym, owsie głuchym, chabrze bławatku, maku 
polnym, czy marunie bezwonnej, chociaż w  przy-
padku tych gatunków problem nie jest aż tak rozpo-
wszechniony. Z miotłą zbożową uodpornioną na her-
bicydy z grupy inhibitorów ALS możemy zetknąć się 
w wielu rejonach naszego kraju, chociaż największe 
nasilenie tego problemu występuje w  wojewódz-
twach warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachod-
niopomorskim oraz dolnośląskim.

MK: Czemu zaniedbanie problemu odporności jest 
takie groźne?

MSK: Pojawienie się na polu miotły odpornej na her-
bicydy naraża nas na  straty finansowe. Potrzebne 
są kolejne zabiegi herbicydowe, żeby zwalczyć for-
my odporne. Przy odporności metabolicznej istnie-
je niebezpieczeństwo, że  chwast będzie słabiej re-
agował również na preparaty o innym mechanizmie 
działania. Niezwalczenie miotły odpornej i  pozosta-
wienie jej na polu, skutkuje obniżką plonu. Znacznie 
groźniejsze są te rośliny, które wschodzą jesienią niż 
wiosną, gdyż to one bujniej się rozrastają i produkują 
więcej nasion.

MK: Czy rolnicy w  innych krajach też napotykają 
tego rodzaju problemy?

MSK: Zdecydowanie tak. Im bardziej rozpowszech-
nione jest stosowanie herbicydów, uprawa bezor-
kowa, ograniczanie płodozmianu, a co za tym idzie 
różnych zabiegów agrotechnicznych i  herbicydów 

Z dr inż. Martą Stankiewicz‑Kosyl z SGGW  
rozmawia dr Michał Krysiak, Bayer.
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na  budowę substancji aktywnej i  spo-
sób działania. Jeśli nie jesteśmy pewni, 
do  jakiej grupy należy dany herbicyd, 
a co za  tym idzie, czy prawidłowo pla-
nujemy rotację herbicydów na  naszym 
polu, możemy sprawdzić to  w  Progra-
mie Ochrony Roślin lub upewnić się 
u  doradcy. Poza pilnowaniem rotacji 
herbicydów, rolnik, który chce unik-
nąć problemu odporności w  swoim 
gospodarstwie, powinien stosować 
np. dozwolone mieszaniny zbiornikowe 
herbicydów. Może użyć także goto-
wych preparatów łączących substan-
cje aktywne o  różnych mechanizmach 
działania. Jeśli umożliwia to  pogoda, 
należy zwalczać miotłę na polu już jesie-
nią, gdyż wiele herbicydów dedykowa-
nych do  odchwaszczania wiosennego 
zawiera w  składzie sulfonylomoczniki. 
Nie można rezygnować też z  innych, 
niechemicznych metod regulacji za-
chwaszczenia.

MK: A od strony naukowej – jakie są bio‑
logiczne podstawy odporności?

MSK: Najczęściej są dwojakiego rodza-
ju. Po pierwsze w chwaście, który chce-
my zwalczyć, może zmienić się struktura 
tego jednego białka, na które działa her-
bicyd. U innych roślin przyczyną odpor-
ności może być bardziej sprawny meta-
bolizm szybko unieczynniający truciznę, 
jaką jest dla chwastu herbicyd. Mówimy 
wtedy o odporności metabolicznej i ten 
typ odporności w długofalowej perspek-
tywie jest najgroźniejszy. Roślina, która 
szybko unieszkodliwia herbicyd o  da-
nym mechanizmie działania, może tak-
że poradzić sobie z  innym herbicydem. 
Znane są  przypadki chwastów o  od-
porności metabolicznej, które podczas 
testów wykazywały brak lub znacznie 
obniżoną reakcję na  herbicyd z  grupy, 
z którą nigdy do tej pory się nie zetknęły.

MK: Dziękuję za rozmowę.

Dr inż. Marta Stankiewicz‑Kosyl  
jest adiunktem na Wydziale Ogrodnictwa, 
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. 
W pracy badawczej zajmuje się m.in. identyfikacją 
chwastów odpornych na herbicydy metodami 
biologii molekularnej. Dla studentów prowadzi 
zajęcia z herbologii oraz uprawy i nawożenia. 

o  odmiennych mechanizmach działa-
nia, tym wcześniej i  w  większych roz-
miarach dany kraj zaczyna borykać się 
z  problemem odporności chwastów. 
Po  raz pierwszy biotyp miotły zbożo-
wej odporny na  herbicydy odnotowa-
no w 1994 roku w Szwajcarii. Obecnie 
problem ze  zwalczaniem tego gatunku 
pojawia się w  wielu krajach Europy: 
w Niemczech, Austrii, Czechach, Fran-
cji, Szwecji, Danii i na Litwie. Pojawiają 
się także biotypy miotły odporne jedno-
cześnie na 2 grupy herbicydów, np. inhi-
bitory ALS i graminicydy. W Niemczech 
znaleziono biotyp miotły odporny jedno-
cześnie na herbicydy z 3 grup: inhibitory 
ALS, ACCazy (graminicydy) oraz PSII. 
Prawdziwym rekordzistą jest jednak inny 
gatunek chwastu – życica sztywna. Je-
den z biotypów tego gatunku znaleziony 
w  Australii uodpornił się na  7 różnych 
mechanizmów działania herbicydów 
– praktycznie nie ma go czym zwalczać.

MK: Co w  takim razie może zrobić rol‑
nik, żeby nie wyhodować sobie na polu 
chwastów „chemioodpornych”?

MSK: Przede wszystkim należy prze-
strzegać rotacji herbicydów o  różnych 
mechanizmach działania. Mechanizm 
działania wskazuje sposób, w jaki dany 
herbicyd działa na konkretny proces fi-
zjologiczny w  roślinie. Wszystkie herbi-
cydy podzielone są na grupy ze względu 
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Szacuje się,  
że w zależności  
od uprawy, narzędzia  
rolnictwa precyzyjnego 
pozwalają zwiększyć  
ogólną wydajności  
produkcji rolnej 

od 55 do 110 $  
na hektar. 
(źródło: www.accenture.com)

 Wsparcie 
 z powietrza 
W czasach rosnącej liczby ludności na świecie, koncepcja 
innowacyjnego i zrównoważonego rolnictwa staje się koniecznością. 
Zwiększona produkcja żywności pociąga za sobą transformację 
metod agrotechniki. Na całym świecie rolnicy, naukowcy oraz 
firmy z branży rolnej testują innowacyjne rozwiązania, które mają 
usprawnić proces produkcji żywności – jednymi z nich są drony.

Narzędzia rolnictwa precyzyjnego z  powodzeniem wykorzystywane 
są  również w  wielu polskich gospodarstwach, zwiększając bezpie-

czeństwo, wydajność i  efektywność pracy. Precyzyjna aplika-
cja środków ochrony roślin czy nawozów znacząco wpływa 

na ograniczenie kosztów produkcji oraz ochronę środowi-
ska naturalnego, którego jesteśmy nieodłączną częścią. 

Rolnicy mogą teraz samodzielnie i w krótkim czasie 
wykryć choroby lub chwasty we  wczesnym sta-

dium rozwoju, co w efekcie wpływa na mniejsze 
zużycie środków ochrony roślin i wyższe plony.

Jednym z nieodzownych narzędzi rolnictwa 
precyzyjnego wykorzystywanych do  mo-

nitoringu upraw są  dobrze znane drony 
– bezzałogowe statki powietrzne.

Copter (na zdjęciu po lewej) wyposa-
żony w  kamerę o  wysokiej rozdziel-
czości pomaga generować szcze-
gółowe mapy pola.
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Dzięki tego typu rozwiązaniom możliwe jest oszacowa-
nie w czasie rzeczywistym, czy rośliny potrzebują wody, 
nawozów lub środków ochrony roślin. Wszystko po to, 
aby oszczędzać czas i pieniądze, przy okazji chroniąc 
środowisko.

Nadal poważną barierą w popularyzacji tego typu roz-
wiązań jest cena. Koszt profesjonalnego Coptera waha 
się w  zależności od  zasięgu maszyny i  wyposażenia 
od 2 000 do 300 000 złotych. O ile w dłuższej perspek-
tywie sprzęt ma szansę być tańszy, o tyle obecnie może 
stanowić zbyt dużą inwestycję dla rolnika. Na szczęście 
na rodzimym rynku nie brakuje firm świadczących usłu-
gi inspekcji pól uprawnych z wykorzystaniem dronów. 

Systemy rolnictwa precyzyjnego wspierają, lecz nie 
zastąpią wiedzy i doświadczenia rolników przekazywa-
nych z  pokolenia na  pokolenie. Niemniej jednak tego 
typu narzędzia stanowią ogromne wsparcie w  sytu-
acjach, gdy wymagana jest szybka decyzja, której 
konsekwencje mają wpływ na dochód całego gospo-
darstwa. --
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Pracownicy gospodarstwa rolnego w Kietrzu racjonalnie wykorzystują zasoby 
przyrody, dzięki czemu ograniczają negatywny wpływ rolnictwa na środowisko 
naturalne. W dodatku zarząd spółki dokłada starań, by sukcesywnie poprawiać 
warunki socjalne i ekonomiczne nie tylko osób zatrudnionych w gospodarstwie, ale 
i lokalnej społeczności. Pan Marek Oblicki, dyrektor ds. produkcji roślinnej Kombinatu 
Rolnego Kietrz, udzielił nam odpowiedzi na kilka pytań dotyczących rozwiązań 
rolnictwa zrównoważonego.

 Przede wszystkim nie szkodzić! 

Rolnictwo zrównoważone to pojęcie, które od kilku lat prze‑
wija się w rozmowach dotyczących agrobiznesu i ochrony 
środowiska. Nie jest ono jednak do końca rozumiane przez 
posługujące się nim osoby i rolników, których dotyczy. Pro‑
szę powiedzieć, jak Pan rozumie – w szerokim ujęciu – po‑
jęcie rolnictwa zrównoważonego oraz jakie znaczenie, we‑
dług Pana, ma ono dla Kombinatu Rolnego Kietrz?

Marek Oblicki, dyrektor ds. produkcji roślinnej Kombina‑
tu Rolnego Kietrz: Rolnictwo zrównoważone to racjonalne 
wykorzystanie zasobów, w tym gruntów i wody. Staramy się 

tych dóbr nie zdegradować. Ograniczamy ujemny wpływ 
naszej działalności na środowisko, zapobiegamy zubożeniu 
gleb w substancje organiczne. Dbamy o właściwie prowa-
dzony płodozmian. Uprawiamy zawsze to, co nam się naj-
bardziej opłaca i przynosi wymierne korzyści.
Zawiaduję w  Kombinacie całą produkcją roślinną. Mam 
do  pomocy czterech specjalistów. Produkcja roślinna jest 
podzielona na dwa działy: dział roślin zbożowych i oleistych 
oraz dział roślin paszowych i okopowych. Prowadzimy sze-
reg doświadczeń herbicydowych, fungicydowych, nawozo-

Rozmowa z Panem Markiem Oblickim,  
dyrektorem ds. produkcji roślinnej Kombinatu Rolnego Kietrz
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Ekspert radzi:

W integrowanej produkcji bardzo 
ważnym elementem jest określenie 
progów szkodliwości. Dzięki temu 
wiadomo, jakie decyzje podjąć. To duża 
oszczędność pieniędzy i środowiska. 

!

Ekspert radzi:

Dawki nawozowe dobierane 
są precyzyjnie przy użyciu najnowszych 
technologii. Nie zapominamy 
także o nawożeniu organicznym. 
Każdego roku do gleby trafia obornik 
i gnojowica. Zrezygnowaliśmy także 
ze sprzedawania cennej dla gruntu 
słomy rzepakowej i kukurydzianej, 
w całości zostają one na polu.

!

wych i odmianowych poszczególnych upraw. Dla przykładu 
mamy ponad 130 odmian kukurydzy, ok. 60 odmian rzepa-
ku, 30 odmian buraka cukrowego, podobnie jest z pszenicą, 
której siejemy ok. 25 odmian w dwóch terminach, by spraw-
dzić która jest najlepsza, biorąc pod uwagę wczesny bądź 
późny siew. Bierzemy również pod uwagę zintegrowaną 
ochronę roślin. Wspomagamy się wszystkimi dostępnymi 
informacjami, takimi jak sygnalizacja wystąpienia danego pa-
togenu czy ekonomiczne progi szkodliwości.

W jaki sposób integrowana produkcja jest wdrażana i sto‑
sowana w Państwa gospodarstwie oraz jaki ma to wpływ 
na środowisko?

MO: Przede wszystkim zabiegi wykonujemy po  określeniu 
progów szkodliwości. Jeśli ten próg został przekroczony, 
wykonujemy zabieg, w przeciwnym razie kategorycznie nie 
wjeżdżamy w pole, oszczędzając w ten sposób własne pie-
niądze i środowisko.
Istotne jest również właściwe wykorzystanie nawozów. 
Od  dwóch lat stosujemy nawożenie fosforowo-potasowe 
w  zależności od  zasobności gleby. Na  podstawie jej anali-
zy wiemy, ile jest danego składnika w glebie. Nawozy P i K 
są  później precyzyjnie rozsiewane za  pomocą rozsiewaczy 
wyposażonych w GPS i komputery dozujące. Przewidujemy 
plon i na tej podstawie ustawiamy dawki nawozowe, uwzględ-
niając nawożenie organiczne. Analizę gleb przeprowadzamy 
mniej więcej co trzy lata, każda próba obejmuje 2 ha gruntów. 
Dysponujemy ponadto przyrządami do nawożenia azotowe-
go w pszenicy, które badają stopień odżywienia rośliny i apli-
kują na tej podstawie odpowiednią ilość azotu.
Dbamy również o  substancję organiczną. Co  roku wpro-
wadzamy do gleby nawozy organiczne w ilościach ok. 80–
100 tys. t obornika i ok. 120 tys. m3 gnojowicy. Nie sprzeda-
jemy słomy z naszych pól, słoma rzepakowa i kukurydziana 
w 100% zostaje na polu.
Żeby ograniczyć ugniatanie gleby, wynajmujemy specjali-
styczny sprzęt na  szerokim ogumieniu. W  naszych ciągni-
kach stosujemy zazwyczaj koła bliźniacze, żeby ograniczyć 
ugniatanie i  nie niszczyć struktury gleby. Używamy także 
ciągnika na gąsienicach. Mamy płyty obornikowe, zbiorniki 
na  gnojowicę, co  bardzo ogranicza zanieczyszczenie śro-
dowiska. Ponadto wykorzystywane przez nas opryskiwacze 
mają możliwość robienia oprysków 25 cm nad gruntem. Bel-
ka opryskiwacza jest prowadzona idealnie, automatycznie 
wyłącza się przy nawrotach, nie ma nakładek, oszczędzamy 

dzięki temu środki ochrony roślin i nie aplikujemy niepotrzeb-
nych dawek w powietrze.
Jesteśmy świadomi, że musimy dbać o tę ziemię, chcąc uzy-
skiwać wyższe plony, ponosić mniejsze nakłady i pozosta-
wiać glebę w dobrej kondycji dla przyszłych pokoleń. Robimy 
wszystko, co w naszej mocy, by nie szkodzić środowisku.

Jednym z  założeń zrównoważonego rolnictwa jest ogra‑
niczenie takich zasobów jak ropa naftowa czy gaz. Czy 
Pana zdaniem w procesie intensywnej produkcji rolnej jest 
to możliwe?

MO: Kilka lat temu rozpoczęliśmy taki proces dzięki wprowa-
dzeniu techniki GPS, m.in. do automatycznego prowadzenia 
pojazdów w polach. Eliminujemy tym samym nakładki, ogra-
niczamy liczbę przejazdów, dzięki czemu zmniejszamy zu-
życie oleju napędowego oraz środków ochrony roślin, mniej 
eksploatowane są również same maszyny. Daje to kilka pro-
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cent oszczędności w skali roku (3 do 4%), ale w ogólnym 
rozrachunku to sensowne pieniądze. Gaz to z kolei mini-
malizacja kosztów suszenia. Staramy się zbierać ziarno ku-
kurydzy z możliwie najniższą wilgotnością, a także w miarę 
możliwości nasiona rzepaku i ziarno pszenicy w takiej fazie, 
aby nie wykonywać dosuszania, choć zdajemy sobie spra-
wę, że jest to uzależnione od warunków atmosferycznych.

Firma Bayer prowadzi kampanię „Grunt to  bezpieczeń‑
stwo”. Elementy kampanii obejmują ochronę bioróżno‑
rodności w  glebie, wystrzeganie się podróbek środków 
ochrony roślin, ochronę wody przed skażeniami w gospo‑
darstwie. Kampania zwraca też uwagę na odpowiedni strój 
roboczy oraz ochronę owadów pożytecznych i  zapylają‑
cych. Czy w Państwa gospodarstwie elementy tej kampanii 
znajdują praktyczne zastosowanie?

MO: Współpracujemy z  pszczelarzami, którzy wystawia-
ją swoje pasieki przy naszych uprawach rzepaku, opryski 
wykonujemy wówczas tylko w  nocy. Mamy świadomość, 
że moglibyśmy zaszkodzić głównie pszczołom i  trzmielom. 
Staramy się wchodzić coraz mocniej w uprawę bezorkową. 
Tworzymy strefy buforowe, mamy własny staw. Dobieramy 
substancje aktywne o  różnych mechanizmach działania, 
by nie dopuścić do uodpornień. Inwestujemy także w kom-
binezony, maski, okulary ochronne, specjalne obuwie. Wy-
mieniliśmy też sprzęt do  stosowania środków ochrony ro-

ślin, a  traktory posiadają hermetyczne kabiny, zaopatrzone 
w filtry węglowe. Dbamy o higienę i bezpieczeństwo pracy 
naszych pracowników.

Czy stosując metody proponowane przez integrowaną 
produkcję, dostrzegają Państwo różnice w ilości i  jakości 
uzyskiwanego plonu?

MO: Patrząc w naszą historię, plony i  ich jakość są coraz 
wyższe. Metody zintegrowanej produkcji były sukcesywnie 
wdrażane i  nadal są  ulepszane. Odwiedzający nas rolnicy 
z zachodu, wschodu i południa, są pod wielkim wrażeniem. 
Gospodarujemy na takim poziomie, że nie mamy się czego 
wstydzić. Kombajn u nas nie stoi w polu. Wszystko się kręci 
jak w zegarku.
Średnie plony mamy bardzo wysokie: rzepak w granicach 
5 t/ha, pszenica od 9 do ponad 10 t/ha, kukurydza powyżej 
10  t/ha. W  ubiegłym roku zebraliśmy 12  t suchej kukury-
dzy z hektara, a buraków 880 kwintali z ha. W rekordowym 
2014  r. zebraliśmy 962 dt buraków z  1260 ha, natomiast 
pszenicy 106,2 dt/ha z 3591 ha.

Poza plonem natura nagradza Państwa jakoś za właściwe 
postępowanie?

Oczywiście! Wraz ze wzrostem dbałości o środowisko ob-
serwujemy na  naszych terenach różnorodność ptaków 
i  owadów. Z własnej inicjatywy wywieszamy budki lęgowe 
dla ptaków.
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Warto wiedzieć!

Inwestujemy w nowoczesne 
technologie i widzimy w tym sens. 
Rozsiewacze wyposażone w GPS 
i komputery dozujące pomagają 
nam w działaniach i utwierdzają 
w przekonaniu, że wybraliśmy dobrą 
drogę. Postawienie na rolnictwo 
precyzyjne, to początkowo duże 
wydatki, ale dzięki temu obserwujemy 
sukcesywny wzrost plonów.

i

Mówimy o wielu czynnikach, zaletach dla społeczeństwa, 
ale przecież to  rolnik jest główną osobą odpowiedzialną 
za  prowadzenie rolnictwa zrównoważonego. Czy z  finan‑
sowego punktu widzenia wdrożenie takiego systemu daje 
wymierne korzyści dla producenta rolnego?

MO: Tak. Dla przykładu: jeśli nawożenie azotowe wykonamy 
właściwie, możemy zaoszczędzić trochę nawozu. Mniej na-
wozu to więcej pieniędzy, które możemy spożytkować w inny 
sposób. Inwestowanie w  automatyczne prowadzenie GPS 
pojazdów, w rolnictwo precyzyjne to początkowo spore wy-
datki, jednakże zwracające się już po kilku sezonach. Rzeczy 
niewymierne to  np. wzrost substancji organicznej w glebie 
– ciężko to wycenić finansowo, lecz patrząc na plonowanie, 
widzimy systematyczny wzrost. Poza tym substancja orga-
niczna zatrzymuje w glebie wodę, tak dla nas cenną, zwłasz-
cza w okresach z jej deficytem.
Budujemy też nowe obory na 1500 krów, likwidujemy stare 
obiekty, gdzie zwierzęta nie mają takiego komfortu. Popra-
wiamy dobrostan zwierząt, za co odpłacają nam wydajnością 
mleka. Przy zabiegach herbicydowych w  burakach cukro-
wych wspomagamy się programem komputerowym, który 
dostosowuje dawki poszczególnych preparatów do  aktu-
alnych warunków pogodowych, glebowych i  poziomu za-
chwaszczenia na polu. To daje duże oszczędności finanso-
we, ale i mniej chemii dla środowiska. Dbałość o środowisko, 
ziemię, zwierzęta i  ludzi w  długofalowym wymiarze czasu 

przyniesie wymierne korzyści dla gospodarstwa. Chcemy, 
by nasze dzieci otrzymały w spadku ziemię w dobrej kulturze 
i niezdegradowane środowisko. --
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 Pszczoły i spółka, czyli naturalni  
 sprzymierzeńcy upraw 

Bioróżnorodność się opłaca. Dlaczego? 
Owady pożyteczne grają ważną rolę 
w rolnictwie. Współtworzą bogactwo 
całego świata ożywionego. Chroniąc 
bioróżnorodność przyczyniamy 
się do zachowania dynamicznej 
równowagi w liczebności 
poszczególnych gatunków. 
Jednocześnie dbamy o plony, 
środowisko naturalne 
i zwiększamy zyski.

Zapylanie roślin przez owady wpływa przede wszystkim 
na jakość plonu. Maliny czy truskawki uprawiane 

bez dostępu owadów zapylających wydadzą 
owoce o jakości przemysłowej, nie deserowej.

80% wszystkich gatunków 
roślin na Ziemi do prawidłowego 

funkcjonowania potrzebuje zapylaczy.

Pszczoły mają wiele rozmiarów i kolorów. 
W Polsce występuje 450 gatunków tych owadów. 

Wszystkie poza pszczołą miodną żyją dziko.

Wiele z pszczół nie tworzy rodzin, ale żyje samotnie. Samice 
składają jaja, rozwijają się kolejne pokolenia, lecz nie tworzą 

one relacji ze starszymi osobnikami. Niektóre z pszczół 
żyjących samotnie, jak np. murarkę ogrodową hoduje 

się w celu zapylania sadów i upraw pod osłonami.

Część pszczół zapyla wiele rodzajów roślin, 
również uprawnych, ale niektóre 

z nich w toku ewolucji przystosowały się 
do zapylania tylko jednego gatunku roślin.

Pszczoły nie są jedynymi zapylaczami.  
Na uprawach kwitnących szczególnie popularne 

są liczne gatunki muchówek, bzygowatych, 
motyli, a także owadów, które zapylają rośliny, 

poszukując nektaru i pyłku kwiatowego.

Pszczeli pyłek jest bogatszy  
w białka niż inne zwierzęce produkty. 
Zawiera więcej aminokwasów niż taka 

sama ilość wołowiny, jaj czy sera.
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 Pszczoły i spółka, czyli naturalni  
 sprzymierzeńcy upraw 

Najpopularniejszy gatunek, który został 
udomowiony. Jeden rój zwykle składa się 
z królowej, kilkuset trutni i około sześćdziesięciu 
tysięcy pszczół robotnic.

Odpowiada za reprodukcję. Składa około dwa 
tysiące jaj dziennie i żyje około cztery lata.

Zwykłe żyją od czterech do sześciu tygodni. Przede 
wszystkim dbają o funkcjonowanie ula. Opiekują się 
potomstwem, zbierają nektar i pyłek kwiatowy.

To pszczoły rodzaju męskiego, 
które żyją około trzy miesiące. 
Latem łączą się z królowymi 
z innych ulów, za co odmawia się 
im pożywienia i ostatecznie  
wypędza z ula.

Wiosną i latem buduje swoją kolonię 
z mniej skomplikowanymi strukturami 
wewnętrznymi niż pszczoły. Niemniej 
jednak, składa się ona aż 
z pięciuset trzmieli, które dzielą się 
obowiązkami podobnie jak pszczoły.
 
Tylko królowa trzmiela ziemnego jest 
w stanie przetrwać zimę. Wiosną  
rozmnaża się, aby odbudować  
kolonię.

Murarka ogrodowa – jest samotnym gatunkiem 
pszczoły. Bardzo dobrze dostosowuje się 
do otoczenia. Zagnieżdża się w wąskich 
szparach, np. w dziurach wydrążonych 
w drewnie przez inne owady. Jej 
gniazda mają kształt cylindryczny, 
a pomieszczenia oddzielane 
są za pomocą gliny. 
Pszczoła ta spędza zimę 
w naturalnym kokonie. 

Pszczoła niejedno 
ma imię.

Pszczoła miodna

Królowa

Pszczoły robotnice

Trzmiel ziemny

Murarka ogrodowa

Trutnie

Każdy gatunek to odrębne 
obyczaje.
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Na  początek poproszę Panią o  kilka 
zdań na  temat prowadzonej działal‑
ności. Od kiedy i  jakim asortymentem 
Państwo handlują?

Anna Rzeźnicka: Działalność rozpo-
częliśmy w  2003 roku od  sprzedaży 
środków ochrony roślin i  nawozów. 
Obecnie mamy cztery punkty sprze-
daży. Najdalszy z  nich otworzyliśmy 
w  tym roku w Kaleniu (gmina Sadko-
wice). Pozostałe znajdują się w grani-
cach od 6 do 20 km od Grójca.

Czy popyt na  środki ochrony roślin 
zmienił się na  przestrzeni kilku lat? 
Obecnie istnieje coraz większa paleta 
produktów, klienci kupują małe ilości 
czy od razu zaopatrują się na cały se‑
zon? Jak kupowali kiedyś?

AR: Kiedy otwieraliśmy sklepy, klien-
ci robili zakupy raczej na  cały sezon. 
W  tej chwili robią je  na  bieżąco. Nie 
gromadzą zapasów.

Jak Pani myśli, z czego to wynika?
AR: Myślę, że  z  zasobności portfela, 
ze zmian cen. Tak naprawdę nigdy nie 

 Wyzwania  
 współczesnego detalisty 

Pani Anna Rzeźnicka wraz z mężem w okolicach Grójca 
prowadzi od 2003 roku niezależne sklepy PANDA, 
gdzie sprzedaje środki ochrony roślin. Dzieląc się swym 
doświadczeniem, zwraca uwagę na bezpieczeństwo i pewność 
źródła stosowanych środków ochrony roślin. Przekonuje, 
że zaoszczędzone kilka groszy może sadownika pozbawić nie 
tylko fachowego wsparcia, które oferują sprawdzeni sprzedawcy, 
ale ryzykuje on często niepowodzenie całej uprawy. To ważny głos 
w dobie szukania oszczędności.

jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą infekcje i jakie pro-
dukty będą potrzebne podczas sezonu.

I to chyba najważniejsza obawa klienta, że zakupi coś, co nie 
będzie potrzebne.

AR: To prawda. Rolnicy kupują na początku sezonu te środki, 
co do których mają pewność, że na pewno je wykorzystają.

A  jaka jest specyfika tego regionu, jeżeli chodzi o klientów? 
To  rejon sadowniczy. Jak duże gospodarstwa mają Państwa 
nabywcy? Jak bardzo zróżnicowane uprawy?

AR: Obserwujemy, że najwięcej jest gospodarstw jabłoniowych. 
Nie mamy tutaj działkowców. Największe gospodarstwa mają 
około 30-40 ha, a najwięcej gospodarstw ma powierzchnię 10 ha. 
Zauważamy, że w nawiązaniu do obecnej sytuacji na rynku jabł-
ka, wielu gospodarzy wyrywa drzewa jabłoniowe i  przestawia 
się na owoce miękkie (truskawka, malina, jagoda kamczacka, 
borówka).
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Dlatego, że szybciej będą pieniądze?
AR: Szybciej będą pieniądze i jeszcze w tej chwili jest 
większy rynek zbytu na owoce miękkie. U nas wygląda 
to tak, jakby była nadprodukcja jabłek.

To specyfika tego regionu.
AR: W tym regionie embargo w dużej mierze przyczy-
niło się do tego, że ludzie szukają innych rozwiązań.

Kim są Pani klienci? Czy to są bardziej ojcowie czy 
synowie, seniorzy czy juniorzy?

AR: Bardziej juniorzy. Istnieją gospodarstwa, które 
się starzeją, np.  dzieci poszły na  studia i  już tu-

taj nie wrócą. Natomiast wiele gospodarstw jest 
wielopokoleniowych; sady prowadził dziadek, 

później tata i syn…

Z pokolenia na pokolenie…
AR: Ale to są z reguły duże gospodarstwa.

Jaki jest ten młodszy reprezentant rodzi‑
ny? Bardziej wymagający? Korzystający 
z techniki? Domaga się wiedzy czy porad? 
A może chce zostawić u Państwa pienią‑
dze i żąda oferty przygotowanej tylko dla 
niego?

AR: Bardziej wymaga wiedzy, ale oczekuje 
od nas także porady. To nie jest tak, że ju-
nior przyjdzie i  np.  chce jakiś konkretny 
produkt. Są  klienci, którzy tak naprawdę 
badają naszą wiedzę.
Dariusz Rzeźnicki: Trzeba więcej wysił-
ku, żeby zyskać zaufanie takiego klienta, 
ponieważ ten młodszy klient jest bardziej 
uświadomiony, ma  większą wiedzę, ina-
czej postrzega prowadzenie ochrony.
AR: I ma inne oczekiwania tak naprawdę…
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Inne. To znaczy?
AR: Inne – znaczy większe, szczególnie w  stosunku 
do efektów tych zabiegów… Juniorzy nie pozwalają sobie 
na ryzyko. Oni chcą kupić coś, co w 100% zadziała. Mówię 
np.  pod kątem nawozów: ktoś przychodzi, chce nawóz, 
który ma wybarwić owoce, to  ja nie mogę odpowiedzieć, 
że  może wybarwi, może nie. Chodzi o  100% pewności, 
że klient to zastosuje i będzie z tego zadowolony. A my wte-
dy wiemy, że taki klient wróci. Zresztą przy takiej konkurencji 
nie ma opcji ryzyka.

To musi być sprawdzone rozwiązanie.
AR: I to samo jest z ochroną. Jeżeli jest infekcja i mówimy, 
że  klient musi np.  zastosować środek 48 h po  infekcji – 
to my musimy być pewni, że to zadziała.
DR: Starsi sadownicy prowadzili ochronę schematyczną. 
Pojawiał się komunikat z  ODR-u, a  oni uruchamiali opry-
skiwacze i pryskali. Młodzi sadownicy badają swoje sady, 
stosują zabiegi w momentach, w których jest to potrzeb-
ne. Klienci docelowi wymagają innego towaru, bo wycho-
dzimy poza wschodnie rynki. Owoce muszą mieć dużo 
lepszą jakość. Ci młodzi ludzie naprawdę zwracają 
na to uwagę.

Dzięki temu można zarobić więcej. 
Możecie Państwo podać przykłady 
takich zachowań klienta? Czy 
zależy ono również od  tego, 
co klient uprawia?

AR: Widzimy to na przy-
kładzie owoców mięk-
kich. Gospodarze 

różnie prowadzą ochronę owoców, w zależności od tego, 
gdzie owoc ma  trafić (np.  truskawka przemysłowa a  tru-
skawka deserowa). Klienci inwestują ogromne pieniądze 
w  nawozy i  środki ochrony. Ktoś, kto spodziewa się wy-
sokich zarobków, prowadzi inaczej plantację. Przekłada się 
to też na jabłonie – jeżeli jabłka mają iść gdzieś dalej, to mu-
szą być dobre jakościowo.
DR: Tylko w jabłoni nie mamy jeszcze aż tak dużego zróż-
nicowania cenowego. Ale myślę, że to powoli w końcu na-
stąpi – owoce wysokiej jakości będą droższe.
AR: Tutaj mamy grupę borówkową… Widzimy, że oni nie 
mogą sobie pozwolić na  jakąkolwiek pomyłkę. Absolutnie 
nie stosują żadnych zamienników. Podchodzą do  swoich 
upraw bardzo poważnie.
DR: I wtedy mogą zarobić więcej.

Jak wasz klient podejmuje decyzję zakupową?
AR: Mamy różnych klientów. Są tacy, dla których liczy się 
głównie cena, kupią więc tam, gdzie jest naj-
taniej. Inni zastanawiają się,  

BARDZO CENNA JEST DLA NAS WIEDZA 
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
(FIRMY BAYER), KTÓRZY NAS 
WSPIERAJĄ. DZIĘKI TEMU WIEMY, JAK 
ORGANIZOWAĆ SZKOLENIA, KOGO 
NA NIE ZAPROSIĆ, BY ZASPOKOIĆ 
LOKALNE POTRZEBY. TO SPRAWIA, 
ŻE STAJEMY SIĘ BARDZIEJ 
WIARYGODNI.
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zbierają informacje i kupują później. Istnieje też pewien pro-
cent klientów robiących zakupy od razu.

Czy fakt, że wasz klient jest znacznie bardziej wymagający 
i oczekuje od was doradztwa, którego będzie pewien, wy‑
musza na Was stałe poszerzanie swojej wiedzy?

AR: Tak. Korzystamy z  literatury, artykułów internetowych. 
Niezwykle ważny jest bardzo bliski kontakt z przedstawicie-
lami koncernów.
Czyli nieustanne szkolenie. Trzeba iść za tym, co się aktualnie 
dzieje: jakie substancje się pojawiają, jakie produkty schodzą, 
jakie wchodzą, co jest zabronione. No i oczywiście – co jest 
zdecydowanie skuteczniejsze.
No i też wiedza z zakresu IPO. Musimy wiedzieć, które sub-
stancje są dopuszczone, które nie. Jedna z naszych pracow-
nic na bieżąco to bada. Gospodarstwa są różne, np. z inte-
growaną produkcją i bez niej.

DR: Bardzo cenna jest dla nas wiedza przedstawicieli 
handlowych, którzy nas wspierają. Dzięki temu wiemy, jak 
organizować szkolenia, kogo na nie zaprosić, by zaspo-
koić lokalne potrzeby. To sprawia, że stajemy się bardziej 
wiarygodni.

A  kiedy Klient przychodzi, to  czym się kieruje, kupu‑
jąc środki ochrony roślin? Część zapewne przychodzi 
po konkretny preparat. I robią tak, bo ktoś im go dora‑
dził (np. sąsiad i u niego się sprawdził), czy akurat trafił 
na przedstawiciela, który mu go zarekomendował, czy 
raczej reklama?

AR: Zdarza się, że klient przychodzi, bo sąsiad zastoso-
wał dany preparat i u niego zadziałał. Natomiast bardzo 
często nabywca oczekuje od nas podpowiedzi.
Klienci przychodzą niby zdecydowani, ale jednak oczeku-
ją doradztwa…
DR: Poczta pantoflowa działa pośród lokalnych sadow-
ników. Ale finalnie klient przychodzi do sklepu i oczeku-
je porady. I  ostatecznie decyduje pod wpływem tego, 
co usłyszy od fachowca w sklepie.
AR: Klienci często wspominają o reklamie lub szkoleniu.
DR: Ja jeszcze może dopowiem, że niektórzy klienci po-

trzebują wsparcia, żeby ich upewnić w tym, co zaplano-
wali. Ale przychodzą też tacy, którzy mają szeroką 

wiedzę i oni przychodzą po konkretny produkt 
i nie chcą doradztwa.

AR: To, że  ktoś przychodzi i  oczekuje 
od nas odpowiedzi, wiąże się z du-

żym zaufaniem do  sprzedawcy 
i nierzadko stawia się na szali 

całą produkcję.
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I na tym budujecie swoją renomę, tak?
DR: Podchodzimy do Klientów jak do partnerów. Nie stosu-
jemy zasady „Klient nasz Pan”.

Czy robicie tzw. dni otwarte, podczas których klient spoty‑
ka fachowców? I czy to się sprawdza?

DR: Tak, robimy je często. To się sprawdza, bo z doświad-
czenia wiemy, że ludzie przychodzą do nas ze swoimi pro-
blemami. A my je na takich spotkaniach rozwiązujemy. My-
ślę, że będziemy tę działalność poszerzać.

A  czy często się zdarza, że  Klient przychodzi z  proble‑
mem, którego rozwiązanie nie jest oczywiste?

AR: Tak. Bardzo często.

I co wtedy?
AR: Wtedy jest właśnie „telefon do  przyjaciela”. Zdarza 
się, że ktoś przyjdzie z  jakimś liściem, a my nie potrafimy 
określić, czy to jest choroba grzybowa, czy efekt niedobo-

ru któregoś ze składników. Wtedy kontaktujemy się z eks-
pertami: dzwonimy, wysyłamy zdjęcia. Sami oczekujemy 
odpowiedzi na przyszłość. My  też nie wiemy wszystkiego 
o tym, co dzieje się w sadach, jakie są choroby, szkodniki. 
Tym bardziej, że tych ostatnich tak naprawdę coraz bardziej 
przybywa.

Czy Państwa klienci pytają o zamienniki? Co Państwo są‑
dzą o generykach?

DR: Dla mnie osobiście dużym problemem jest to, że po-
wstało wiele różnych generyków środków niezbadanych. 
Klienci przychodzą, wymieniają jakąś nazwę, a nam trudno 
jest do wszystkiego dotrzeć. Przy środkach koncernowych 
jest prosto – są szkolenia, przedstawiciele handlowi, którzy 
nam mówią o nowościach, badaniach.
AR: Generyki mają bardzo krótkie rejestracje. W  związku 
z  tym, zanim my zdążymy zapoznać się z  jakimś produk-
tem, to jego już nie ma albo występuje pod inną na-
zwą. I  jeszcze nielegalny handel środków 
z zachodu i ze wschodu.
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A czy Klient kiedy zamawia od Was towar, to oczekuje, że on 
do niego dojedzie?

AR: Tak. Klient wymaga naprawdę pełnej i profesjonalnej ob-
sługi. Coraz częściej zdarza się tak, że ktoś dzwoni, czegoś 
mu brakuje i musimy dowieźć.

A czy też Klient oczekuje również zaopatrzenia w nawozy 
albo liczy na kontakt, gdzie mógłby swoje plony sprzedać. 
A może nie oczekuje aż takiej kompleksowości?

AR: Sprzedaży raczej nie. Natomiast jeżeli chodzi o  ob-
sługę zakupową, to  raczej oczekują kompleksowej obsłu-
gi. W związku z  tym, że przychodzą do sklepu i chcą mieć 
wszystko w jednym punkcie.

Jak Państwo przyciągają tego Klienta?
AR: Staramy się nagradzać naszych stałych nabywców 
akcjami promocyjnymi oraz szkoleniami. Szkolenia są  or-
ganizowane tak naprawdę tylko dla naszych klientów, nie 
są  to otwarte spotkania. No i  liczy się tutaj przede wszyst-
kim zaufanie i  wiedza sprzedawców. Nabywcy muszą ufać 
handlowcowi, a środki muszą działać. Wtedy klienci wracają. 
Cena też odgrywa rolę.

Czy któryś rok lub sezon szczególnie Państwo zapamię‑
tali?

AR: 2016. U nas praktycznie 80% upraw zbił grad. Warto 
wrócić przy tej okazji do nieczynienia przez nabywców za-
pasów. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy 
w sezonie, prawda?

Może jeszcze jakaś refleksja na koniec?
DR: Moim zdaniem kropką nad „i” jest właśnie bezpieczeń-
stwo i  relacja między sprzedawcą a klientem. Owe bez-
pieczeństwo zapewniają środki koncernowe – tu jest się 
do kogo zwrócić o wsparcie, wiemy też, co sprzedajemy. 
Kolejny ważny temat to kompleksowa obsługa. To wszyst-
ko, co opisała pani Ania ma ogromne znaczenie. Cena jest 
w tle. Ważna jest wiedza, fachowe doradztwo i pewność 
jakości produktu. Cena w tym biznesie nie jest najważniej-
sza. Jeżeli kupujemy produkty spożywcze, duża różnica 
w cenie sprawia, że szukamy taniej, bo nie mamy warto-
ści dodanych. Tutaj, gdzie czasami od  jednego zabiegu 
zależy cały plon i utarg danego roku albo nawet na długie 
lata, liczy się coś więcej. Tak – wartości dodane myślę, 
że są najważniejsze. --

CENA JEST W TLE. WAŻNA JEST WIEDZA, FACHOWE 
DORADZTWO I PEWNOŚĆ JAKOŚCI PRODUKTU. 

71Hektar / jesień 2017

W
ie

d
za



Warto 
wiedzieć!

Jasne kolory przyciągają kleszcze – to kolejny mit. 
Barwy naszych ubrań nie mają większego znaczenia, 
gdyż kleszcze… są ślepe. Swoją ofiarę namierzają 
nie na podstawie wyglądu, lecz ciepła i drgań.

i
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Warto 
wiedzieć!

Temperatura powietrza 
sprzyjająca pojawianiu się 
kleszczy, utrzymuje się 
w Polsce średnio aż przez 
9 miesięcy w roku:  
od marca do grudnia! 

i
 Kleszcze  
 – jak wygrać nierówną  
 batalię o zdrowego 
 czworonoga 

Szczęśliwy, wybiegany pies i zadowolony kot wygrzewający  
się w słońcu to największa radość właścicieli czworonogów. Aby  
jednak czas spędzony na dworze był nie tylko aktywny, ale i bezpieczny, 
należy wcześniej pomyśleć o ochronie przeciwkleszczowej. Na temat tych 
uporczywych pasożytów narosło wiele mitów i przesądów. Czas rozprawić 
się z nimi i… wyjść na w pełni bezpieczny spacer.

Kleszcze to 2-5 mm roztocza, które po nasyceniu się krwią ofiary mogą 
osiągać długość nawet 1 cm. Atakują ludzi i zwierzęta po to, aby móc 
przejść w kolejną formę rozwojową lub złożyć jaja. To intruzy bardzo 
podstępne, bo trudno je zauważyć – szczególnie w gęstej i czasami 
długiej sierści zwierząt. Często widoczne są  dopiero, gdy „urosną”, 
czyli nawet po kilku dniach. Są niezwykle trudne do usunięcia, gdyż 
mocno uczepiają się swej ofiary. Można jednak z nimi skutecznie wal-
czyć. I wygrać.

CIEPŁO SPRZYJA PASOŻYTOM

Pierwsze kleszcze pojawiają się wraz z wiosną. Szczególnie po dość 
łagodnej zimie z dużą pokrywą śnieżną. Takie panuje przekonanie, lecz 
trzeba pamiętać, iż ocieplenie klimatu i ciepło wydzielane przez współ-
czesne miasta sprawiają, że  te niewielkie pajęczaki można spotkać 
już w  grudniu! Ich ilość i  aktywność uzależnione są  w  dużej mierze 
od  warunków klimatycznych. Temperatura gleby sięgająca 5-7 ºC 
lub temperatura powietrza w okolicach 4 ºC powinna być sygnałem 
do zabezpieczenia się przed kleszczami.

NA SPACEROWYCH ŚCIEŻKACH

Kleszcze najczęściej można spotkać w la-
sach i na ich obrzeżach. To prawda, ale tyl-
ko w połowie. Nawet w centrach miast nie 
jesteśmy bezpieczni. Kleszcze pojawiają 
się także w parkach, na skwerach, łąkach, 
w  wysokich trawach i  w  przydomowych 
ogródkach. Warto więc pamiętać, aby 
każde wyjście z  czworonogiem równa-
ło się dokładnemu zabezpieczeniu siebie 
i  zwierzęcia oraz skrupulatnej obserwacji 
sierści po  powrocie. Mitem, który warto 
przy okazji obalić to powielane od pokoleń 
przekonanie, że kleszcze skaczą z drzew. 
Tak naprawdę mogą maksymalnie wspiąć 
się na  wysokość 1,5  m, lecz najczęściej 
bytują na źdźbłach traw oraz krzewach.
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TABLETKI  
DO ODROBACZANIA

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.

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-51368 Leverkusen, Niemcy. Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych 1 pipeta 0,4 ml zawiera: Imidakloprid 40 
mg, Permetryna 200 mg; 1 pipeta 1,0 ml zawiera: Imidakloprid 100 mg, Permetryna 500 mg; 1 pipeta 2,5 ml zawiera: Imidakloprid 250 mg, Permetryna 
1250 mg; 1 pipeta 4,0 ml zawiera: Imidakloprid 400 mg, Permetryna 2000 mg Wskazania lecznicze Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy (Ixodes 
ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor spp.) oraz pcheł (Ctenocephalides spp.) u psów, a także odstraszanie komarów i muchówek (Phlebotomus 
sp.) Przeciwwskazania Nie stosować u szczeniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u kotów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej 
do opakowania.

PROFILAKTYKA, CZYLI LEPIEJ 
ZABEZPIECZAĆ NIŻ LECZYĆ

Dla zwierząt mamy do  dyspozycji pre-
paraty zarówno odstraszające, jak i  za-
bijające kleszcze. Prewencja jest bardzo 
ważna, gdyż inwazja zakażeń odbywa 
się natychmiast po  wkłuciu kleszcza. 
Sam akt przebicia przez naskórek jest 
zupełnie bezbolesny, z  powodu znajdu-
jących się w  ślinie substancji znieczula-
jących. Co  gorsze, żadna szczepionka 
nie jest w stanie uchronić naszych pupili 
przez wszystkimi chorobami przenoszo-
nymi przez kleszcze. Warto odpowied-
nio wcześniej zabezpieczyć czworonogi, 
a tym samym i siebie. Jak to zrobić?
Najlepiej wybierać środki, które posiadają 
certyfikaty i są uznawane za leki. Są pro-
dukty, które odstraszają i/lub zabijają 

kleszcze, pchły oraz inne pasożyty, zapo-
biegając tym samym wczepieniu w skórę 
zwierzaka i  zmniejszają ryzyko zarażenia 
groźnymi chorobami. Dobrą propozycją 
są  dostępne na  naszym rynku długo-
działające obroże, np. Kitlix (do 7 miesię-
cy) oraz bezzapachowa i  wodoodporna 
Foresto (do  8 miesięcy), a  także krople 
(spot-on) np.  Advantix Bayera. Ten wy-
godny preparat do  podawania na  skórę 
zwierząt, skutecznie odstrasza i/lub za-
bija kleszcze. Co  ważne intruzy giną już 
po  kontakcie z  sierścią potraktowaną 
produktem.

NIEBEZPIECZNE KONSEKWENCJE

Do najczęściej występujących chorób 
odkleszczowych należą babeszjoza, bo-
relioza, anaplazmoza oraz odkleszczowe 
zapalenie mózgu. Borelioza może do-
prowadzić do kulawizn, ślepoty i zmian 
psychicznych. Zachorowanie na od-
kleszczowe zapalenie mózgu przyczynia 
się do porażenia pojedynczych mięśni, 
bądź całkowitego porażenia zwierzęcia. 
Babeszjoza prowadzi do niewydolno-
ści wątroby oraz nerek i śmierci. Należy 
jednak pamiętać, że kleszcze w Polsce 
mogą przenosić również tularemię, ana-
plazmozę, ehrlichiozę, czy też wirusowe 
zapalenie mózgu. Jeden kleszcz może 
przenieść więcej niż jeden patogen.

ISTNIEJE WIELE 
NIEBEZPIECZNYCH GATUNKÓW 
KLESZCZY, KTÓRE MOŻEMY 
SPOTKAĆ NIE TYLKO 
W LASACH CZY PARKACH, 
ALE RÓWNIEŻ NA MIEJSKICH 
TRAWNIKACH. W EUROPIE 
NAJPOPULARNIEJSZE 
SĄ 3 Z NICH: KLESZCZ 
POSPOLITY, PSI I ŁĄKOWY.
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TABLETKI  
DO ODROBACZANIA

NAZWA PRODUKTU 
LECZNICZEGO 
WETERYNARYJNEGO
Foresto 1,25 g + 0,56 g obroża dla 
kotów i psów o masie ciała ≤ 8 kg. 
Imidaklopryd/Flumetryna. 
Foresto 4,50 g + 2,03 g obroża 
dla psów o masie ciała > 8 kg. 
Imidaklopryd/Flumetryna.

 

NAZWA I ADRES PODMIOTU 
ODPOWIEDZIALNEGO
Bayer Animal Health GmbH 
Kaiser Wilhelm Allee 50, 
D-51373 Leverkusen, Niemcy.

 

SKŁAD JAKOŚCIOWY 
I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI 
CZYNNEJ (-YCH)
Jedna bezzapachowa obroża 
w kolorze szarym o dł. 38 cm 
(12,5 g) zawiera substancje 
czynne imidaklopryd (1,25 g) oraz 
flumetrynę (0,56 g). 
Jedna bezzapachowa obroża 
w kolorze szarym o dł. 70 cm 
(45 g) zawiera substancje 
czynne imidaklopryd (4,5 g) 
oraz flumetrynę (2,03 g).

 

WSKAZANIA LECZNICZE
Koty: Leczy i zapobiegania 
infestacji pcheł. Stosowany 
w strategii zwalczania alergicznego 
pchlego zapalenia skóry. Zabija 
roztocza i odstrasza pasożyty 
oraz kleszcze. Skuteczne działa 
przeciwko larwom, nimfom 
i dorosłym osobnikom kleszczy.

Psy: Leczy i zapobiega infestacji 
pcheł. Stosowany w strategii 
zwalczania alergicznego pchlego 
zapalenia skóry. Produkt 
wykazuje skuteczne i długotrwałe 
działanie roztoczobójcze 
i odstraszające w przypadku 
infestacji kleszczy (larwy, nimfy 
i dorosłe osobniki) oraz wszołów.

 

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u kociąt w wieku 
poniżej 10 tygodni, ani 
u szczeniąt w wieku poniżej 
7 tygodni. Nie stosować 
w przypadku potwierdzonej 
nadwrażliwości na substancje 
czynne lub na dowolną 
substancję pomocniczą.

Przed użyciem zapoznaj się 
z treścią ulotki dołączonej 
do opakowania.

„

Foresto 1,25 g + 0,56 g obroża dla kotów i psów o masie ciała <_ 8kg. Imidaklopryd/Flumetryna. Foresto 4,50 g + 2,03 g obroża dla 
psów o masie ciała > 8 kg. Imidaklopryd/Flumetryna Podmiot odpowiedzialny Bayer Animal Health GmbH, Kaiser Wilhelm Allee 50, D-51373 
Leverkusen, Niemcy Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych Jedna bezzapachowa obroża w kolorze szarym o długości 38 cm (12,5 g) 
zawiera Imidaklopryd w dawce 1,25 g oraz Flumetrynę w dawce 0,56 g. Jedna bezzapachowa obroża w kolorze szarym o długości 70 cm (45 g) 
zawiera Imidaklopryd w dawce 4,5 g oraz Flumetrynę w dawce 2,03 g Wskazania lecznicze Koty: W celu leczenia i zapobiegania infestacji pcheł 
(Ctenocephalides felis) przez okres 7 do 8 miesięcy. Skuteczność przeciwpchelna zostaje osiągnięta natychmiast po założeniu obroży. W celu ochrony 
bezpośredniego otoczenia zwierzęcia przed rozwojem larw pcheł przez okres 10 tygodni Foresto może być stosowane jako element strategii zwalczania 
alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Produkt wykazuje długotrwałą skuteczność roztoczobójczą (zabija roztocza) (Ixodes ricinus, Rhipicephalus 
turanicus) i odstraszającą (zapobiega żerowaniu pasożytów) w przypadku infestacji kleszczy (Ixodes ricinus) przez okres 8 miesięcy. Produkt wykazuje 
skuteczne działanie przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy. Psy: W celu leczenia i zapobiegania infestacji pcheł (Ctenocephalides 
felis) przez okres 7 do 8 miesięcy. Skuteczność przeciwpchelna zostaje osiągnięta natychmiast po założeniu obroży. W celu ochrony bezpośredniego 
otoczenia zwierzęcia przed rozwojem larw pcheł przez 8 miesięcy. Foresto może być stosowane jako element startegii zwalczania alergicznego pchlego 
zapalenia skóry (APZS). Produkt wykazuje długotrwałą skuteczność roztoczobójczą (zabija roztocza) w przypadku infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, 
Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) oraz odstraszającą (zapobiega żerowaniu) przy infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus 
sanguineus) przez 8 miesięcy. Produkt wykazuje skuteczne działanie przeciwko larwom, nimfom i  dorosłym osobnikom kleszczy. W  celu leczenia 
infestacji wszołów (Trichodectes canis) Przeciwskazania Nie stosować u kociąt w wieku poniżej 10 tygodni, ani u zwierząt w wieku poniżej 7 tygodni. 
Nie stosować w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą. Przed użyciem zapoznaj się 
z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Expert radzi

Kleszcze, aby składać jaja 
i przeistaczać się w dorosłe 
formy potrzebują krwi. 
Po wyciągnięciu pasożyta, 
należy więc jak najszybciej 
go unicestwić – ponieważ 
będzie chciał za wszelką 
cenę wrócić do przerwanego 
posiłku. Pozostałości kleszcza 
można zachować i oddać 
do badania w celu wykluczenia 
ewentualnych chorób.

Patronat Bayera

Fundacja NaszeZoo.pl, po-
przez specjalną platformę 
www.dlaSchroniska.pl, prze-
prowadza akcję „Ratuj!”. 
Na czym ona polega? Uczest-
niczy w niej 60 prozwierzęcych 
organizacji z  całej Polski. In-
ternauci mogą nabyć „cegieł-
kę”, a zebrane z zakupu środki 
przeznaczone zostają na  za-
kup produktów zabezpiecza-
jących zwierzaki ze schronisk 
przed pasożytami. Patronat 
nad akcją objął Bayer.

NIE BÓJ SIĘ I ZABEZPIECZAJ 

Poza regularnym stosowaniem środków 
przeciwkleszczowych, bardzo ważne jest 
dokładne sprawdzanie, czy kleszcz nie 
wczepił się w skórę. Jeśli tak się stało, 
należy niezwłocznie go usunąć. Jak to 
zrobić? Najlepiej użyć pęsety, chwycić 
pasożyta i wyciągnąć równolegle do osi 
wgryzienia. Jeżeli w miejscu ukąszenia 
nie został aparat gębowy – zrobiliśmy to 
dobrze. Miejsce wkłucia należy zdezynfe-
kować. 
Kolejnym mitem jest smarowanie klesz-
cza tłuszczem. Może to wywołać u niego 
wymioty, a tym samym zwiększa ryzyko 
przeniesienia chorób, np.: boreliozy lub 
babeszjozy. Przez kilka dni skórę w okoli-
cach wbicia się kleszcza trzeba dokładnie 
obserwować. Dodatkowo, jeśli nasz pupil 
stał się ospały, nie ma apetytu – należy 
natychmiast skontaktować się z wetery-
narzem. Co jakiś czas dobrze wykonywać 
okresowe badania zwierząt. W momen-
tach wzmożonego natężenia kleszczy, 
warto ograniczyć spacery na obszarach 
ich występowania. --
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Aby wzmożona wrażliwość na pewne substancje nie zaburzyła nasze-
go naturalnego sposobu funkcjonowania, stylu życia i jego jakości, war-
to nauczyć się prawidłowo obchodzić z nowym zagrożeniem. Pomogą 
odpowiednio dobrane leki, badania, czy np. przydatne aplikacje. Mimo 
że alergeny atakują, współczesny człowiek jak nigdy wcześniej ma 
do dyspozycji szereg narzędzi i sposobów pozwalających zmniejszyć  
uporczywe reakcje. 

CZYM JEST ALERGIA?

Alergia to reakcja układu odpornościowego na coś, co dla zdrowych 
ludzi jest zupełnie nieszkodliwe. To „coś” nosi nazwę alergenu. Do naj-
częściej spotykanych zalicza się: pyłki roślin, głównie traw, roztocza ku-
rzu domowego, grzyby pleśniowe i alergeny pochodzenia zwierzęcego. 
Gdy organizm zakwalifikuje je jako patogeny, system odpornościowy 
produkuje przeciwciała, by te mogły je zwalczyć. W momencie ponow-

nego wykrycia alergenu przez organizm, przeciwciała powodują 
wydzielenie substancji (np. histaminy) wywołujące reakcje 

alergiczne takie jak: kichanie, swędzenie, czy łzawienie 
oczu. Dodatkowe  objawy to np. wodnisty katar lub  

zatkany nos. Dlatego też wiele symptomów alergii 
może przypomina oznaki przeziębienia. 

WPŁYW ALERGII NA JAKOŚĆ ŻYCIA 

Alergicy coraz częściej wybierają prze-
bywanie w  zamkniętych pomieszcze-

niach, gdzie nie są tak bardzo narażeni 
na  kontakt z  alergenem. Rezygnują 

 Nie daj się alergii! 
Alergie to kolejna współczesna choroba cywilizacyjna.  
Według danych Światowej Organizacji Alergicznej (WAO) problem alergii dotyczy 
ok. 20-30% populacji na całym świecie.1 W Polsce do 40% ludności może cierpieć 
z jej powodu.2 Rezygnacja ze spacerów, kąpieli w jeziorze, pikników w lesie? 
Niekoniecznie. Warto rozpoznać „wroga” i skutecznie go unieszkodliwić.

w ten sposób z wielu aktywności na świeżym po-
wietrzu. Krajobrazy, zapach drewna, traw i kwia-
tów, szum strumieni, czy szelest spadających liści 
z  drzew – te sensoryczne informacje są  odbie-
rane w  tych obszarach mózgu, które kontrolują 
ludzkie funkcje fizyczne i  psychologiczne wpły-
wające na zmiany.4 Dzięki pozytywnym wydźwię-
kom przyrody wzmacnia się układ odpornościo-
wy, zmniejsza ciśnienie krwi i puls, co wspomaga 
walkę z cukrzycą, bezsennością czy chorobami 
serca. Ponadto, spędzanie czasu na łonie natury 
obniża stres, redukuje złość, niepokój i depresję, 
poprawia również nastrój poprzez generowanie 
hormonów odpowiedzialnych za szczęście, czyli 
endorfin. Niestety, te wszystkie przyjemne odgło-
sy natury dla osób cierpiących na alergię na pyłki 
roślin stają się cyklicznym koszmarem.

OSOBY UCZULONE BORYKAJĄ SIĘ 
Z TAKIMI PROBLEMAMI JAK:

•  zaburzenia snu oraz koncentracji,
•  przewlekłe bóle głowy i zatok,
•  zaburzenia emocjonalne,
•  przewlekłe przemęczenie i spadek produktyw-

ności,
•  uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania 

w pracy bądź w szkole5.   --

NAZWA PRODUKTU  
LECZNICZEGO
Claritine Allergy,  
Loratadinum, 10 mg, tabletki,

Claritine Allergy,  
Loratadinum, 1 mg/ml, syrop.

 

WSKAZANIA LECZNICZE
Objawowe leczenie aler-
gicznego zapalenia błony 
śluzowej nosa i przewlekłej 
pokrzywki idiopatycznej.

CLARITINE 
ALLERGY
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ULGA W ALERGII  
BEZ UCZUCIA SENNOŚCI*
*U 98,8% pacjentów w zalecanych dawkach loratadyna nie 
wykazuje działania sedatywnego (dane z badań klinicznych  
– ChPL Claritine Allergy).

JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED ALERGIĄ?
LEKI PRZECIWALERGICZNE
Alergik powinien wybrać lek, który będzie 
łagodził objawy alergii i  równocześnie nie 
spowoduje uczucia senności. Jedną z ta-
kich substancji jest loratadyna należąca 
do  grupy leków przeciwhistaminowych 
II. generacji, które wykazują brak lub mini-

malną sedatywność, czyli senność wśród 
pacjentów. Dzięki zastosowaniu odpo-
wiedniego leku, osoba uczulona będzie 
mogła aktywnie spędzać czas na łonie na-
tury bez obaw związanych z alergią.

APLIKACJA MOBILNA INFORMUJĄCA  
O STĘŻENIU ALERGENÓW
Dzięki bezpłatnej aplikacji „ClaritineAller-
gy Prognoza pylenia” alergik może co-
dziennie sprawdzić stężenie alergenów 
w swojej okolicy oraz prognozę pogody, 
aby zabezpieczyć się przed ewentual-
nym wystąpieniem objawów. W aplikacji 
z  listy około 25 alergenów użytkownik 
może wybrać te, na które jest uczulony. 
Informacje są  automatycznie aktualizo-
wane na  podstawie danych przesyła-
nych przez Ośrodek Badania Alergenów 
Środowiskowych (OBAS). O  zmianach 
stężenia alergenów, użytkownik infor-
mowany jest poprzez automatyczne 
powiadomienie. W aplikacji znajdują się 
informacje o  najczęstszych alergenach 
reagujących krzyżowo. Co  to oznacza? 
Np.  jeśli jesteś uczulony na  pyłki brzo-
zy – unikaj owoców pestkowych. Po-
nadto, aplikacja zawiera podstawowe 
informacje na  temat alergii, porady jak 
zmniejszyć jej objawy, opis głównych 
alergenów występujących w Polsce oraz 
kalendarz pylenia.

SZYBKI PRYSZNIC I ZMIANA 
UBRANIA, BY POZBYĆ 
SIĘ ALERGENÓW
Po powrocie do domu warto wziąć 
kąpiel i zmienić ubranie, aby pozbyć 
się osadzonych na włosach i odzie-
ży ziaren pyłku.

OCZYŚĆMY ATMOSFERĘ
Podczas jazdy samochodem po-
zamykaj wszystkie okna i  nastaw 
klimatyzację na  obieg wewnętrzny. 
W  domu nie otwieraj okien. Jeśli 
używasz klimatyzatora, pamiętaj 
o częstej wymianie filtrów.

PRACA W OGRODZIE
Wychodząc w  okresie pylenia 
z  domu załóż okulary. Pracując 
w  ogrodzie nie zapomnij o  masce 
ochronnej, aby ograniczyć kontakt 
z alergenem.

CO SADZIĆ W OGRODZIE?
Zastanawiasz się, co  posadzić 
w  ogrodzie? Wybieraj te gatun-
ki, które nie powodują zaostrze-
nia objawów alergii – skonsultuj 
się z  alergologiem. Zadbaj, aby 
koszenie trawników wokół domu 
zakończyć przed wytworzeniem  
kwiatostanów.

POBIERZ BEZPŁATNĄ APLIKACJIĘ  
„ClaritineAllergy Prognoza pylenia”

Claritine Allergy, Loratadinum, 10  mg, tabletki. 1 tabletka zawiera 10  mg Loratadinum (loratadyny). Substancja pomocnicza o  znanym 
działaniu: laktoza jednowodna. Wskazania: objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i  przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL. Nie stosować w okresie 
ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 5723500, fax 22 5723555, www.bayer.com.pl
V2/14.10.2015/MK

Claritine Allergy, Loratadinum, 1 mg/ml, syrop. 1 ml syropu zawiera 1 mg Loratadinum (loratadyny). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 
1 ml syropu zawiera 0,6 g sacharozy. Wskazania: objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. 
Przeciwskazania: nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL. Nie stosować w okresie 
ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 5723500, fax 22 5723555, www.bayer.com.pl
V2/14.10.2015/MK

1   WAO White Book on Allergy: Update 
2013, www.worldallergy.org

2   ECAP: Epidemiologia Chorób Alergicznych 
w Polsce, www.ecap.pl

3   Zasady Postępowania W Alergicznym Nieżycie Nosa. Wytyczne 
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Łódź 2012.

4   Japanese Society for Hygiene, Environmental 
Health and Preventive Medicine.

5   Rachel Marta, Komplikacje wynikające z nieleczenia alergicznego 
nieżytu nosa, Alergoprofil, Nr 2, Vol. 12, 2016, s. 62-65.
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Rolnictwo jest szczególną dziedziną go-
spodarki. Odpowiada za  wyżywienie 
współczesnych i  przyszłych pokoleń, 
wpływa na jakość środowiska i życie ludzi 
zarówno w wielkich miastach, jak i poza 
nimi.

MISJA: PRODUKCJA ŻYWNOŚCI

Zrównoważenie rolnictwa jest najważniej-
szym elementem zrównoważonego roz-
woju, gdyż dotyczy największych obsza-
rów naszego globu, ogromnej części jego 
zasobów i możliwości wyżywienia popu-
lacji w przyszłości. Rolnictwo jest branżą 

najbardziej zależną od przebiegu pogody, 
jakości ziemi i środowiska.

ZRÓWNOWAŻONE 
I PRODUKTYWNE ROLNICTWO

Na  szczęście nowoczesne rolnictwo 
otwiera szerokie możliwości ograniczania 
zanieczyszczeń wody i ziemi, erozji gleb, 
emisji gazów cieplarnianych. Korzystanie 
z nich może zmniejszyć tempo ocieplania 
się atmosfery Ziemi i negatywnych efek-
tów zmian klimatycznych. Warunkiem 
wdrażania dobrych praktyk rolniczych 
jest pewność, że  ich zastosowanie nie 
wpłynie negatywnie na produktywność.
Zrównoważenie rolnictwa ma  na  celu 

zoptymalizowanie produkcji, opar-
cie jej na trwałej żyzności gle-

by, lepszym wykorzy-

staniu wody, nasion, nawozów, środków 
ochrony roślin, maszyn, przy jednoczes- 
nej stabilności finansowej i utrzymywaniu 
podstawowych funkcji rolnictwa.

TO SIĘ OPŁACA!

W  celu promocji zasad rolnictwa zrów-
noważonego wśród polskich rolników 
powołano do życia Polskie Stowarzysze-
nie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP, 
którego Bayer jest jednym z  czterech 
członków – założycieli. ASAP przygoto-
wuje chętnych rolników do audytu okre-
ślającego stopień zrównoważenia gospo-
darstwa, szkoląc ich zarówno z dziedzin 
agronomicznych, jak i  organizacyjnych 
oraz komunikacyjnych. Jest to  pierwsza 
tego typu organizacja i inicjatywa w Euro-
pie Środkowej i Wschodniej.
To  szansa na  wyróżnienie swojego go-
spodarstwa rolnego, unowocześnienie go 
i  dostosowanie do  potrzeb przyszłości. 
Jednocześnie to szansa wejścia na nowe 
rynki zbytu. --

 Rolnictwo zrównoważone  
 – wizja bliskiej przyszłości 

Od wielu lat coraz częściej używa się określenia „rolnictwo zrównoważone”. 
Cóż ono oznacza? Warto zgłębić to zagadnienie, gdyż już niebawem będzie 
dotyczyło każdego rolnika.

Żywność powstała 
zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rolnictwa 
cieszy się rosnącym 
zainteresowaniem w Europie 
i na świecie, tworząc nowy 
segment zbytu i szanse 
rynkowe dla produkujących 
ją rolników.

Więcej informacji  
i kontakt na stronie:  
www.rolnictwozrownowazone.pl
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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)

 Warzywa   668 131 003 600 202 750

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



www.agro.bayer.com.pl
Bayer Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa 
tel. 22 572 36 12

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

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.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.
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. 

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.Napełnianie 
i mycie opryskiwacza 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 firmy Remondis.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

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

Więcej informacji: www.grunttobezpieczenstwo.pl

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.

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.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.
Popłuczyny z mycia oprys-
kiwacza wypryskaj na pole 
lub skorzystaj z instalacji typu 
Phytobac do likwidacji skażonej 
wody. 


