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Rolnictwo w praktyce



Współczesny świat premiuje dobre decyzje. 
Przemyślane, podjęte po  wnikliwej anali-

zie czynników ryzyka, uwzględnieniu posiada-
nych mocnych stron. Czy każdy polski rolnik jest 
na to gotowy? Czy TY jesteś na to gotowy? Eks-
perci Bayer nie wątpią, że tak. Jesteśmy przecież 
Twoim partnerem, który proponuje Ci nie tylko pro-
dukt, ale także dostęp do wiedzy, naukowych ana-
liz, eksperymentalnych plantacji. Wszystko po  to, 
by  Twoje decyzje podejmowane przed wiosną 
2017 były trafne i dobre… dla Twojego gospodar-
stwa.

Interesują nas Twoje gospodarstwo i  Twoje upra-
wy. Wiemy, że  drogą donikąd są  decyzje oparte 

na myśleniu jedynie o teraźniejszości. XXI wiek wy-
maga od Ciebie, od nas czegoś więcej. Co będzie 
jesienią? A  podczas następnej wiosny? I  kolejnej 

jesieni? Zamknięcie się jedynie na obecny dochód 
i koniunkturę to samobójczy strzał dla nowoczesne-
go gospodarstwa. Chcemy ułatwić Ci perspekty-
wiczne myślenie o Twojej glebie, toteż dzielimy się 
naszym doświadczeniem, tworzymy produkty, które 
zapobiegną uodpornianiu się patogenów na prepa-
raty. Dbamy o  to, byś miał wybór. Nie premiujemy 
lepszych stanowisk, bardziej dochodowych upraw. 
Przecież dla Twojego gospodarstwa coś innego jest 
dobre niż dla kilku sąsiednich.

Obawiasz się szkodników, chorób, nieprze-
widywalnych warunków atmosferycznych. 

Na stronach Hektara znajdziesz wiele praktycznych 
wskazówek, które pozwolą Ci ocenić, czego tak 
naprawdę potrzebujesz. Możesz też być spokojny 
– Bayer wspiera środowisko naturalne. Cokolwiek 
postanowisz, cokolwiek wybierzesz – zastosujesz 
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tyle środków ochrony roślin, ile to  jest 
konieczne. Bezpieczny jesteś Ty, Twoje 
pole, Twoje uprawy i Twój Klient wraz 
ze  środowiskiem, na  którym zależy 
wszystkim. To nasz wspólny standard.

Słowu nie zawsze dziś wierzymy, 
więc dostarczamy wiele analiz, 

przykładów, zdjęć, zestawień. Do-
stępne tu od ręki, a także nieustannie 
aktualizowane w nowoczesnych tech-
nologiach. Pamiętaj, dziś powstaje 
dziennie więcej informacji niż w  ca-
łym XVII wieku. Dajesz radę poznać 
wszystkie nowinki? Nas jest tu  wielu. 
Starannie je  selekcjonujemy i  spraw-
dzamy. Na naszych platformach masz 
je  gotowe. Zyskasz cenny czas dla 
swojego gospodarstwa. A  także so-
lidne podstawy do podejmowania traf-
nych decyzji.

Nie musisz dziś ufać tylko swemu 
oku i  doświadczeniu (choć one 

są  bezcenne). Zyskujesz mocnego 
sojusznika w  postaci cyfryzacji, która 
nie omija i  Twojej dziedziny. Czy zda-
jesz sobie sprawę, że  i  Tobie mogą 

służyć dane przekazywane przez sa-
telity, czujniki, podczerwień itp.? Dzięki 
temu wiesz, który fragment pola jest 
zagrożony. I  tam działasz. Precyzyjnie 
i na czas.

A  na  koniec zachęcamy do  korzy-
stania z dobrych praktyk. Techno-

logia, tajniki agrotechniki, komputery, 
internet nie zastąpią tego, co najcen-
niejsze, czyli wymiany doświadczeń 
między ludźmi. Bayer konsekwentnie 
wspiera takie inicjatywy, organizując 
liczne spotkania w terenie, gdzie i Twój 
głos może zostać wysłuchany. Tym-
czasem życzę dobrych plonów i trafio-
nych decyzji!

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

Dział Crop Science



Czy wiesz, że...

Oryginalne środki ochrony roślin to produkty wszechstronnie 
przebadane pod względem skuteczności działania 
na agrofagi, bezpieczeństwa stosowania i wpływu 
na środowisko. To produkty podlegające surowym rygorom 
jakościowym w czasie produkcji, transportu i składowania. 
Probierzem jest zezwolenie MRiRW na wprowadzenie 
do obrotu i stosowanie na terenie RP. Ponadto środki  
te znajdują się pod stałym nadzorem  
instytucji kontrolnych.

?

 CapSeal – innowacyjny system 
 z interaktywną plombą 
Nielegalne środki ochrony roślin są narastającym problemem. Zagadnienie 
to dotyczy całej Unii Europejskiej, jednak kraje takie jak Polska, stanowiące 
granice UE, należą do najbardziej narażonych. Oprócz tranzytu, duże ilości 
środków podrobionych, nie dopuszczonych do stosowania w UE, a także 
będących nadużyciem w handlu równoległym, trafiają na nasz rynek wewnętrzny.

Kanały sprzedaży są rozmaite, a użytkownicy 
atakowani są ofertami proponującymi „auten-
tyczne”, „tanie” środki ochrony roślin prosto 
z Ukrainy, Rosji lub nawet Niemiec.
Konsument nie zna doskonale etykiet, za-
bezpieczeń i nawet niechcący czasami pada 

OD 2016 ROKU PLOMBY ZAKRĘTKI SĄ ZASTĘPOWANE 
PRODUKTAMI Z NOWĄ INTERAKTYWNĄ GENERACJĄ 
ZABEZPIECZEŃ.

•  Pierwsza generacja – przestarzały, nieużywany 
wzór. Każdy produkt z tą nalepką jest podejrzany 
o nieautentyczność.

•  Druga generacja – aktualnie może jeszcze 
występować na opakowaniach wyprodukowanych 
na przełomie 2014/15 roku. Takie opakowania mogą 
być na rynku 2 lata (tyle wynosi okres ważności). 
Obecnie są w trakcie wycofywania.

•  Trzecia generacja – hologram z innowacyjnym 
kodem QR, który pozwala na szybką weryfikację 
autentyczności produktu.

Pierwsza generacja
 •  krzyż Bayer na kolorowym tle,
 •  przestarzała, nieużywana.

Druga generacja
 •  srebrzysty hologram opalizuje,
 •  aktualnie używana 

na opakowaniach.

PLOMBY ZAKRĘTKI

ofiarą oszustów. Z tego powodu niezbęd-
ny jest łatwo dostępny i prosty w obsłudze 
system rozpoznawania produktów auten-
tycznych.

4 Hektar / wiosna 2017



INTERAKTYWNE ZABEZPIECZENIE

ZESKANOWANIE KODU QR Z PLOMBY NA ZAKRĘTCE 
OPAKOWANIA POZWALA SZYBKO I SPRAWNIE 
SPRAWDZIĆ, CZY PRODUKT JEST AUTENTYCZNY.

USZKODZONA PLOMBA OZNACZA, ŻE OPAKOWANIE ZOSTAŁO OTWARTE LUB 
USZKODZONE I NIE NALEŻY GO KUPOWAĆ. POBIERZ APLIKACJĘ CAPSEAL  
FIRMY BAYER I SPRAWDŹ, CZY PRODUKT, KTÓRY CHCESZ KUPIĆ,  
JEST ORYGINALNY.

CapSeal

CapSeal

TRZECIA GENERACJA 
ZABEZPIECZEŃ 

CapSeal także wykorzystuje dotychczasowe 
elementy identyfikacji wizualnej, jednak do-
datkowo na  plombie zakrętki, oprócz opa-
lizującego hologramu, pojawia się kod QR. 
Ten, w  połączeniu z  aplikacją na  smartfony 
sprawia, że  zabezpieczenie opakowań sta-
je się interaktywne. Pierwsze zeskanowanie 
go za  pomocą smartfona prowadzi do  po-
brania aplikacji Bayer CapSeal (potrzebny 
jest dostęp do  Internetu). Aplikacja weryfi-
kuje unikalny numer zaszyfrowany w  kodzie  
QR z  bazą danych i  niezwłocznie informuje 
użytkownika, czy dany produkt jest oryginal-
ny. Jeśli produkt okaże się podróbką, pod-
powiada użytkownikowi, jak ma dalej postę-
pować. Aplikację można bezpłatnie pobrać 
ze sklepu GooglePlay lub AppStore w wersji 
polskojęzycznej. Więcej informacji znajdziesz na stronach  

internetowych:

• www.agro.bayer.com.pl

• www.psor.pl

• www.piorin.gov.pl

CapSeal to rozwiązanie nowoczesne, 
niezawodne i dające użytkownikowi 
natychmiastową informację, czy produkt, 
który trzyma w ręku, jest legalny, a więc 
można się spodziewać, że będzie działał 
bezpiecznie i skutecznie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie 
produktów skontaktuj się z nami, pisząc 
na adres: podrobka.pl@bayer.com
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W 2015 roku uruchomiliśmy platformę edukacyjną Bayer Inova Edu 
– unikalną internetową platformę szkoleniową oraz konkurs wie-
dzy, dostępną on-line pod adresem: www.agro.bayer.com.pl. Kogo 
zapraszamy do programu Bayer Inova Edu? Wszystkich, dla których 
ważne jest poszerzenie wiedzy z zakresu działania i stosowania pro-
duktów Bayer.

Szkolenia dostępne na platformie dostarczają wiedzy na temat upraw, 
środków ochrony roślin oraz zarządzania gospodarstwem. Swoją 
wiedzę można sprawdzić, biorąc udział w  konkursie – rozwiązując 
testy wiedzy. Wiedza procentuje w punktach! Zdobyta wiedza jest 
weryfikowana poprzez testy kontrolne, za które uczestnik zdobywa 
punkty. Na najaktywniejszych i najlepszych uczestników czekają war-
tościowe nagrody! Pula nagród to aż 50 000 zł.

 Inova Edu – platforma szkoleniowa 
 oraz konkurs wiedzy 
Współczesne rolnictwo jest coraz bardziej angażujące. Wymaga 
zrównoważonych działań, wysokich plonów i coraz większych umiejętności. 
Chcąc odnieść sukces, należy stale poszerzać swoją wiedzę. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom Klientów, w trosce o rozwój wiedzy osób związanych 
z rolnictwem oraz aby móc w pełni wykorzystywać oferowaną paletę produktów, 
firma Bayer uruchomiła nowoczesną platformę edukacyjną Inova Edu.

W  dzisiejszych czasach nie można funk-
cjonować w  tej branży bez poszerzania 
swojej wiedzy dotyczącej preparatów do-
stępnych na  rynku, jest to  konieczność. 
Udział w  programie Bayer Inova Edu dla 
wielu uczestników jest świetnym spo-
sobem na  ugruntowanie posiadanej już 
wiedzy. Warto wziąć udział również w kon-
kursie. Kolejne edycje konkursu zostały 
ocenione przez uczestników jako atrakcyj-
na forma doszkalania i nabywania wiedzy 
praktycznej.

Bayer Inova Edu – wiedza procentuje… 
na każdym polu!

Bayer Inova Edu – zarejestruj się, 
aby zdobywać wiedzę oraz  
cenne nagrody!

6 Hektar / wiosna 2017



 Wirtualny  
 strażnik plonów 

ekspertów. Program został stworzony 
po to, by mógł służyć pomocą w podej-
mowaniu decyzji o terminie wykonania 
zabiegu. Pozwoli to  na  stosowanie na-
szych produktów w najbardziej optymal-
ny sposób.

JAK TO DZIAŁA W PRAKTYCE? 

Analiza rozwoju patogenów przeprowa-
dzana jest dwa razy w tygodniu i bazu-
je na  danych pogodowych pochodzą-
cych z  najbliższych, regionalnych stacji 
meteorologicznych. W  każdy wtorek 
i piątek subskrybenci otrzymują mailem 
tabelę z  aktualnymi i  prognozowanymi 
zagrożeniami pojawienia się patogenów 

w zbożach i  rzepaku. Dane te bazują 
na analizie rozwoju patogenów i bieżą-
cych warunkach pogodowych. Podczas 
trwania sezonu do  każdej wtorkowej 
wysyłki załączane są  również komen-
tarze naszych ekspertów. Z nich będzie 
można dowiedzieć się m.in. o aktualnie 
rekomendowanych zabiegach.

W jaki sposób dołączyć do programu 
Bayer Inova Alert? Wystarczy wypeł-
nić elektroniczny formularz zgłoszenia, 
dostępny na naszej stronie internetowej: 
www.agro.bayer.com.pl. Wszystkich za-
interesowanych otrzymywaniem biulety-
nu serdecznie zapraszamy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 
beata.ptaszynska@bayer.com
+48 601597129

Wczesna 
sygnalizacja 
o pojawieniu się 
patogenów  
w okolicy, pomoże 
zareagować 
odpowiednio  
do stanu zagrożenia 
i dobrać właściwy 
termin oprysku.

DOŁĄCZ DO SIECI 
WCZESNEGO OSTRZEGANIA

Wybór właściwego terminu oprysku nie jest łatwy, często 
wiąże się to z ryzykiem pomyłki. Określenie poziomu za-
grożenia infekcją patogenów chorobotwórczych zależy 
od bardzo wielu czynników, w tym trudnych do przewi-
dzenia warunków pogodowych.
Powinniśmy tak dobrać oprysk, by był ściśle połączony 
z  terminem wystąpienia infekcji. Najlepiej jednak pato-
geny chorobotwórcze zwalczać jeszcze bezpośrednio 
przed zagrożeniem (działanie zapobiegawcze) lub krótko 
po nim (działanie interwencyjne). Takie działanie jest naj-
bardziej efektywne. Niestety często objawy mogą poja-
wić się dopiero po okresie rozwoju utajonego. Z pomocą 
przychodzą jednak nowoczesne technologie. Teraz „zła-
panie” tego newralgicznego momentu staje się możliwe.

Serwis Bayer Inova Alert to przejrzysta analiza zagrożeń 
rozwoju patogenów, wzbogacona o komentarz naszych Przykładowy biuletyn 
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Biała
Podlaska

Lublin

Zamość

Elbląg

 Krzysztof Kantor 600 297 809

 Józef Misiura 883 373 911

 Przemysław Traczyński 795 524 172

 Dorota Sitek-Cach 604 149 063

 Paweł Rosolski 666 068 748

 Piotr Wyrwas 734 181 720

 Maciej Srokowski 601 597 139

 Robert Łukasiewicz 602 574 070

 Jacek Bartoszewski 883 375 333

 Marta Stadnikiewicz 601 593 521

 Lesław Kościański 601 597 136

Radosław Suchorzewski 
Specjalista ds. warzywnictwa 

teren całej Polski 668 131 003

Barbara Witkowska 
Specjalista ds. sadownictwa 

teren całej Polski 734 181 712

Andrzej Żmijewski 
Specjalista ds. technicznych 

teren całej Polski 604 158 567

Doradcy techniczno-handlowi

 Kontakt z gospodarstwami 
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 Cezary Dejewski 692 415 146

 Włodzimierz Maśkiewicz 600 349 130

 Mariusz Szyczewski 666 068 788

 Roman Konstantynowicz 604 158 578

 Krzysztof Dunajski 604 158 577

 Piotr Bober 734 181 783

 Piotr Hawrył 606 728 004

 Anna Puda-Sikora 734 181 711

 Marcin Kośmider 601 597 149

 Marcin Goliński 666 068 789

 Remigiusz Samodzewicz 734 181 787

 Mariusz Groblica 601 597 268

 Bartosz Malanowski  506 015 703

 Mariusz Fohs 660 424 723

Przedstawiciele handlowi

 Kontakt 
 z punktami handlowymi 

 Kazimierz Rost 601 597 256

 Jarosław Dembiński 668 131 010

 Jacek Choromański 660 440 956

 Michał Szymański 601 593 512

 Marcin Serzysko 600 348 654

 Marek Jabłoński 604 148 905

 Bartłomiej Stańczyk 602 493 533
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Gęsty dywan 
      pod niebem się ściele,
 Kryjąc w sobie 

     tajemnic wiele,
   Których przyroda pilnie 
       od wieków strzeże,

    Zadziwiając nas  
  niezmiennie 
      doskonałości 
             mocą.
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ZAPRAWY
Lamardor® 400 FS 

Astep® 225 FS

Scenic® 080 FS

Peridiam® Ferti

Baytan® Trio 180 FS

HERBICYDY
Atlantis® 12 OD

Attribut® 70 SG

Huzar® Activ 387 OD

Grodyl® 75 WG 

Puma® Uniwersal 069 EW

Sekator® 125 OD

FUNGICYDY
Boogie® Xpro 400 EC

Delaro® 325 SC

Falcon® 460 EC

Input® 460 EC

Fandango® 200 EC

Univo® Xpro

Fusaro® Xpro

Prosaro® 250 EC

Soligor® 425 EC

Variano® Xpro 190 EC

Oferta produktów

ZBOŻA
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Rolnicy potrzebują zróżnicowanego zestawu produktów i  praktyk, 
by przeciwdziałać powstawaniu odporności u chwastów. Jest to nieła-
twe w realizacji, bo jeśli pewna określona metoda zwalczania chwastów 
jest skuteczna i cenowo korzystna, to  istnieje pokusa dalszego jej sto-
sowania – pomimo świadomości, że nadużywanie jednej metody może 
wyselekcjonować biotypy chwastów na nią odporne.

 Walka z odpornością trwa 
Każdego roku na świecie obecność chwastów obniża produkcję żywności 
o ilość, która wystarczyłaby do nakarmienia miliarda osób. Przy wzroście 
liczby chwastów odpornych na działanie herbicydów straty te mogą być 
nawet wyższe.

Tu  ciekawostka: w  zasadzie nie ma  takiej 
metody zwalczania chwastów, która (stoso-
wana ciągle, bez rotacji z  innymi metodami) 
nie prowadziłaby do  odporności. Chwasty 
są w stanie uodpornić się nawet na  ręczne 
pielenie! Tak stało się np. na azjatyckich po-
lach ryżowych, gdzie młode okazy chwast-
nicy jednostronnej upodobniły się do siewek 
ryżu tak bardzo, że pracujący na polach nie 

byli w stanie ich odróżnić. W ten spo-
sób chwastnica przeżyła zabieg, 

stając się odporna na me-
chaniczne odchwasz-

czanie!
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PO CO INTEGROWANE 
ZWALCZANIE CHWASTÓW?

W  dużych gospodarstwach rolnych chwasty 
zwalcza się w  sposób opłacalny głównie dzięki 
stosowaniu środków chwastobójczych. Inne me-
tody rzadko mogą równać się z metodą chemicz-
ną jednocześnie pod względem skuteczności, 
ceny i pracochłonności.
Sama metoda chemiczna jednak jest niewystar-
czająca, szczególnie gdy walczy się z chwastami 
odpornymi.

Celem zintegrowanego zwalczania chwastów jest 
takie zakłócenie wzrostu chwastów i utrzymanie 
ich liczby na niskim poziomie, by umożliwić środ-
kom chwastobójczym skuteczniejsze działanie, 
w rezultacie chroniąc plonowanie upraw. Osiąga 
się to  dzięki zastosowaniu np.  orki z  odwraca-
niem, późnego siewu zbóż, zmianowaniu upraw 
oraz, co  najistotniejsze, rotacji mechanizmów 
działania herbicydów.

FIZYCZNE

CHEMICZNE

BIOLOGICZNE UPRAWOWE

Cele zintegrowanego  
zwalczania chwastów:

1.  Hamowanie wzrostu chwastów i akumulacji 
biomasy, która odbywa się kosztem plonów.

2.  Zmniejszenie produkcji nasion chwastów, 
by nie wzbogacać banku nasion w glebie.

3.  Uszczuplenie rezerw nasiennych 
chwastów w glebie, aby ograniczyć ich 
kiełkowanie w następnych latach.

4.  Zapobieganie rozprzestrzeniania się 
chwastów (szczególnie odpornych), aby 
uchronić przed problemami inne pola.

5.  Zapobieganie odporności 
chwastów poprzez rotowanie 
różnych metod zwalczania.

ZINTEGROWANE ZWALCZANIE CHWASTÓW
SKŁADA SIĘ ZE ZRÓŻNICOWANYCH METOD  

KONTROLI ZACHWASZCZENIA
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WIOSENNA WALKA 
Z ODPORNOŚCIĄ

Rozmawiając o  odporności nie sposób 
nie odnieść się do wiosennego zwalczania 
miotły zbożowej.
Póki co, największych problemów zwią-
zanych z odpornością dostarcza polskim 
rolnikom miotła zbożowa. Od lat pojawiają 
się na  licznych polach biotypy miotły od-
pornej na  herbicydy z  grupy inhibitorów 
ALS. Dzieje się tak między innymi dlatego, 
że  przyzwyczailiśmy się do  stosowania 
herbicydów sulfonylomocznikowych bez 
rotacji z innymi preparatami. Jesienne zwal-
czanie miotły odpornej na  inhibitory ALS 
można wykonać przy użyciu preparatów 
Expert Met® 56 WG lub Komplet® 560 SC, 
które do  programu chemicznej ochrony 
zbóż wprowadzają substancje o odmien-
nych mechanizmach działania. Wiosną to  
Puma Uniwersal® 069 EW jest prepa-
ratem, który przełamuje odporność 
miotły na  inhibitory ALS i  sku-
tecznie zwalcza te biotypy. 
Puma, jako typowy gramini-
cyd ma odmienny mecha-
nizm działania od  sulfo-

Czy wiesz, że?

Nie ma takiej metody zwalczania 
chwastów, która (stosowana ciągle, 

bez rotacji z innymi metodami) 
nie prowadziłaby do odporności. 

Chwasty są w stanie uodpornić się 
nawet na ręczne pielenie!

?

Rzecz nie w tym,  
by przyzwyczajać się do jednego 

preparatu. Klucz tkwi w corocznej 
zmianie mechanizmów działania 

herbicydów. 

nylomoczników, dlatego jest cennym środkiem do wiosennej ochrony. 
Często wykorzystywana jest również w zabiegu poprawkowym, gdy 
inne preparaty zawiodły. Do  jednoczesnego zwalczania miotły zbo-
żowej oraz chwastów dwuliściennych Pumę Uniwersal najlepiej po-
łączyć z  herbicydem Sekator 125 OD. Pumę najlepiej zastosować 
w  wyższych temperaturach niż ma  to  miejsce w  przypadku herbi-
cydów z grupy ALS, działanie środka lub mieszaniny będzie wtedy 
skuteczniejsze. Warto pamiętać, że poza przełamaniem odporności 
miotły na ALS, Puma doskonale zwalcza owies głuchy i chwastnicę 
jednostronną oraz ogranicza wyczyńca polnego.

Jeśli podejrzewamy na naszym polu wystąpienie chwastów odpor-
nych na graminicydy (tak też może się zdarzyć w przypadku miotły 
zbożowej i wyczyńca polnego), należy posłużyć się jeszcze innymi 
preparatami. --
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ROŚLINA CHRONIONA
pszenica jara i ozima, jęczmień jary 

 

ZWALCZANE CHWASTY
owies głuchy, miotła zbożowa, 
wyczyniec polny, chwastnica  
jednostronna, włośnice

 

TERMIN STOSOWANIA
chwasty: od fazy 2 liści 
do początku strzelania w źdźbło 

zboża: od fazy 3 liści do fazy 
pierwszego kolanka

 

DAWKA
0,8-1,0 l/ha pszenica jara, 
jęczmień jary

1,0-1,2 l/ha pszenica ozima, 
żyto, pszenżyto ozime

 

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200-300 l/ha

 Niezawodna partnerka 
 na straży Twoich upraw 
Chwasty w uprawach to zawsze goście niepożądani 
– stanowią konkurencję w walce o wodę, składniki 
mineralne i światło dla wysianego zboża. Są jednak 
chwasty mniej i bardziej niemile widziane: do tych 
drugich zaliczają się owies głuchy, który nie dość, 
że znacząco obniża plon, to dodatkowo zanieczyszcza 
ziarno oraz miotła zbożowa, wyjątkowo oporna i trudna 
w zwalczaniu. Obie te rośliny z drapieżną skutecznością 
wyłapuje Puma Uniwersal.

  DZIAŁANIE 

Niezwykle skuteczna w  walce z  chwa-
stami jednoliściennymi, już w  trzy dni 
po  zastosowaniu wywołuje zatrzymanie 
wzrostu niepożądanych roślin, a w nieca-
łe dwa tygodnie doprowadza do  ich ob-
umarcia. Można stosować ją  niezależnie 
od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, sku-
tecznie pozbywając się owsa głuchego 
czy innych chwastów.

  ZALETY 

Dzięki wysokiej selektywności dla zbóż, 
niezależnie od ich fazy rozwojowej (co po-
twierdzają lata doświadczeń i  stosowa-
nia), Pumę można stosować w  niemal 
każdym okresie wegetacji roślin. Zwal-
czając w jednym zabiegu kilka gatunków 

chwastów jednoliściennych, w tym owies 
głuchy i  miotłę zbożową, działa bardzo 
skutecznie – niezależnie od  wilgotności 
czy rodzaju gleby. 

  EFEKTY 

Dzięki szybkiemu działaniu wyhamo-
wuje wzrost chwastów praktycznie tuż 
po zastosowaniu, a po dziesięciu dniach 
– prowadzi do ich obumarcia. Sprawia to, 
że ewentualne straty w plonie nie są tak 
dotkliwe. Przy wczesnym wykonaniu za-
biegu całkowicie eliminuje chwasty, sku-
tecznie oczyszczając pole. W przypadku 
późnego stosowania np. przy wykonywa-
niu zabiegów poprawkowych ratuje upra-
wę przed szkodliwym zachwaszczeniem 
i wysiewem nasion chwastów na lata na-
stępne.

  KORZYŚCI 

Puma Uniwersal to  sprawdzony herbicyd 
w zwalczaniu chwastów jednoliściennych, 
ceniony za  swoją niezawodność i  sku-
teczność. Doświadczenia wewnętrzne, 
rejestracyjne i  lata stosowania przez pro-
ducentów rolnych dowodzą jego wartości 
oraz bezpieczeństwa – jest to więc najlep-
szy wybór, gdy przychodzi do walki z nie-
zwykle uciążliwymi i szkodliwymi dla upraw 
zbóż owsem głuchym i miotłą zbożową.

HERBICYD
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Prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 

 Nie tylko miotła zbożowa jest groźna, 
 czyli rzecz o wyczyńcu, stokłosach 
 i wiechlinach 
W skali kraju zazwyczaj wiele mówi się o szkodliwości i zwalczaniu miotły 
zbożowej, jako głównego chwastu jednoliściennego w uprawie zbóż. Rzadziej 
porusza się problematykę innych gatunków, takich jak wyczyniec polny, wiechliny 
(roczna i zwyczajna), stokłosy (żytnia, płonna, polna, bezostna i dachowa) 
czy życice (trwała i wielkokwiatowa). Oczywiście znaczenie, szkodliwość 
i występowanie tych gatunków jest bardzo zróżnicowane. Dlatego poniżej 
postaram się opisać najgroźniejsze z powyższych gatunków.

16 Hektar / wiosna 2017



WYCZYNIEC POLNY

Wyczyniec polny jest rośliną roczną, kieł-
kującą głównie jesienią, rzadziej wiosną. 
Należy do  najbardziej konkurencyjnych 
chwastów jednoliściennych występują-
cych w zbożach ozimych, gdyż jego próg 
ekonomicznej szkodliwości to  8 szt/m2. 
Chwast ten preferuje stanowiska wilgotne, 
na glebach ilastych i gliniastych o odczynie 
obojętnym i  zasadowym, z  umiarkowaną 
zawartością próchnicy i azotu. Ważną ce-
chą tego gatunku jest duża produktywność 
nasion, wynosząca od  100 do  200 sztuk 
w  ciągu roku oraz to, że  dojrzewają one 
i osypują się na powierzchnię gleby jeszcze 
przed żniwami. W Polsce wyczyniec polny 
występuje lokalnie i stanowi problem tylko 
w niektórych regionach kraju, jak Kujawy, 
Żuławy Wiślane, Wielkopolska, Podlasie, 
Mazury, Pomorze Zachodnie, Wyżyna Kra-
kowsko-Częstochowska oraz Dolny Śląsk 
i Opolszczyzna.

STOKŁOSY

Wśród stokłos najczęściej na polach upraw-
nych występuje stokłosa żytnia. Jest to  ro-
ślina roczna, rzadziej dwuletnia. Ma  niskie 
wymagania glebowe, dobrze rośnie na sta-
nowiskach suchych, lecz bogatych w azot. 
Zachwaszcza głównie zboża ozime (żyto 
i pszenicę) i rzepak. Jest gatunkiem bardzo 
konkurencyjnym, lecz występuje lokalnie. 
Progiem ekonomicznej szkodliwości w zbo-
żach jest występowanie 4 roślin na  po-
wierzchni 1 m2. Jedna roślina może wytwo-
rzyć od 800 do 1600 nasion. Stokłosa polna 
również może być chwastem zbóż, lecz 
ze względu na wyjątkową rzadkość wystę-
powania, w skali kraju, jest gatunkiem zagro-
żonym wymarciem i praktycznie nie stanowi 
problemu. Pozostałe gatunki, tj. stokłosa 
płonna, bezostna i dachowa są chwastami 
ruderalnymi i  tylko wyjątkowo pojawiają się 
na polach uprawnych.
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WIECHLINA ROCZNA

Wiechlina roczna jest gatunkiem bardzo 
pospolitym, występuje na wszystkich konty-
nentach (nawet na Antarktydzie). Ma bardzo 
duże zdolności przystosowawcze do  wa-
runków siedliska, dlatego rośnie na wszyst-
kich typach gleb. Jest rośliną jednoroczną 
lub dwuletnią. Częściej niż na polach upraw-
nych występuje na przydrożach, na rowach, 
na pastwiskach i w ogrodach. Zachwaszcza 
głównie zboża ozime (żyto i pszenicę), lecz 
również kukurydzę, strączkowe i  buraki. 
Jedna roślina może wydać do 800 nasion, 
które mogą kiełkować przez cały rok. Kon-
kurencyjność wiechliny rocznej w  zbożach 
nie jest duża, gdyż użycie herbicydów bę-
dzie uzasadnione, gdy wystąpi co najmniej 
50 roślin na  powierzchni jednego metra 
kwadratowego. Wiechlina zwyczajna, jako 
chwast, występuje zdecydowanie rzadziej 
niż wiechlina roczna. Spotkać ją można je-
dynie lokalnie, głównie w zbożach ozimych 
i rzepaku. Jest bardzo konkurencyjna, gdyż 
jej zwalczanie jest celowe, gdy wystąpi już 
5 roślin na 1 m2.

ŻYCICE

Bardzo rzadko na  plantacjach zbóż występują ży-
cice (trwała i wielokwiatowa). Gatunki te są  trawami 
uprawnymi i  czasami po  likwidacji użytku trwałego 
pojawiają się w uprawach następczych. Ze względu 
na silne zdolności konkurencyjne muszą być zwalcza-
ne. Próg szkodliwości dla zbóż to 25-30 szt/m2.
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polnego, natomiast  Huzar Activ w dawce 1,0  l/ha 
bardzo dobrze zwalczał wiechliny (roczną i zwyczaj-
ną) oraz życice (trwałą i  wielkokwiatową). Oczywi-
ście zarówno Atlantis, jak i Huzar Activ bardzo sku-
tecznie zwalczały również miotłę zbożową. Obydwa 
środki były w pełni bezpieczne dla chronionych roślin 
uprawnych, a  także ze  względu na  szybki rozkład 
nie stwarzają zagrożenia dla roślin uprawianych na-
stępczo.

Podsumowując można stwierdzić, że w przypad-
ku lokalnego zagrożenia przez wyczyńca, stokłosę, 
wiechlinę lub życice, po przekroczeniu progu eko-
nomicznej szkodliwości, można skutecznie elimino-
wać te gatunki z  łanu stosując Atlantis 12 OD lub  
Huzar Activ 387 OD. --

CZYM ZWALCZAĆ?

Opisane powyżej gatunki traw w skali całego 
kraju nie stanowią poważnego zagrożenia. 
Należy jednak pamiętać, że  w  sprzyjających 
dla siebie warunkach, mogą być dużym pro-
blemem lokalnie. W  takim wypadku celo-
we jest ich chemiczne zwalczanie. Dobrym 
narzędziem do  tego celu mogą być środki  
Atlantis 12 OD i Huzar Activ 387 OD. Pierw-
szy z nich zawiera jodosulfuron metylosodowy 
(2 g/l) i mezosulfuron metylowy (10 g/l), nato-
miast drugi jodosulfuron metylosodowy (10 g/l) 
i 2,4-D (377 g/l). Obydwa herbicydy są produ-
kowane w  formulacji OD, która wykorzystuje 
innowacyjną technologię ODesi, powodującą 
lepsze zatrzymanie cieczy użytkowej na  po-
wierzchni liści, poprawiającą pobieranie sub-
stancji aktywnej przez chwasty co sprzyja jej 

lepszemu rozprowadzaniu po roślinie.

Badania przeprowadzone w  Zakła-
dzie Herbologii i  Technik Uprawy 

Roli IUNG-PIB potwierdziły wy-
soką efektywność herbicydów 

Atlantis i  Huzar Activ w  walce 
z chwastami jednoliściennymi 

w zbożach. Atlantis w daw-
ce 0,9-1,2  l/ha skutecz-

nie eliminował stokłosę 
żytnią i  wyczyńca 
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Całkowite  
zniszczenie chwastów  

następuje po 2 do 5 tygodni, 
w zależności od warunków, 

jakie występują po zabiegu oraz 
gatunku chwastów.

 Skuteczne 
 uderzenie w chwasty 
Największym problemem związanym ze zwalczaniem chwastów jest często 
konieczność wielokrotnego zastosowania różnych herbicydów bądź ich 
mieszanek, które rolnik nierzadko musi tworzyć sam. Nie zawsze jednak ten duży 
nakład pracy przekłada się na wymierne efekty. Czy istnieje zatem lepszy sposób 
pozbycia się niechcianych roślin?

  ZALETY 

Dzięki innowacyjnemu połączeniu dwóch 
substancji czynnych, jodosulfuronu oraz 
2,4-D, Huzar Activ jest herbicydem kom-
pletnym, niewymagającym uzupełnienia 
spektrum chwastobójczego poprzez 
mieszanie z  innymi preparatami i  adiu-
wantami. Formulacja ODesi zapewnia 
równomierne rozprowadzanie sub-
stancji na  powierzchni liści, co  przekła-
da się na  lepsze pobieranie substancji  

  DZIAŁANIE 

Huzar Activ 387 OD to zawierający dwie substancje czynne środek chwasto-
bójczy o działaniu systemicznym – rośliny pobierają go głównie poprzez liście, 
jak i częściowo przez system korzeniowy. Zwalcza on najszersze spektrum 
gatunków chwastów zarówno jedno-, jak i dwuliściennych. Wyróżnia się do-
skonałą skutecznością, niszcząc do 100% uciążliwych roślin – między innymi 
niezwykle ciężką do zlikwidowania miotłę zbożową, chabra bławatka czy ży-
cice.
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aktywnych i wyższą skuteczność. Moż-
na stosować go w  różnych terminach, 
co  umożliwia dostosowanie do  uwa-
runkowań atmosferycznych i  organiza-
cyjnych – optymalny czas to  wczesna 
wiosna, od momentu ruszenia wegetacji 
do pierwszego kolanka zbóż.

  EFEKTY 

Działając systemicznie na  zwalczane 
chwasty – zarówno jedno- i dwuliścienne 
– pobierany jest równocześnie przez liście 

i system korzeniowy. Wnikając do rośliny 
blokuje działanie enzymów i  hormonów 
roślinnych, skutecznie zaburzając jej 
wzrost. W efekcie prowadzi to do zaha-
mowania dalszego rozwoju, deformacji 
poszczególnych części rośliny i  jej żółk-
nięcia, niszcząc ją  całkowicie i  zupełnie 
w czasie od dwóch do pięciu tygodni.

  KORZYŚCI 

Huzar Activ zapewnia całkowite usunię-
cie z  pola uciążliwych chwastów przy 

ROŚLINA CHRONIONA
pszenica ozima,  
pszenżyto ozime, żyto

 

ZWALCZANE CHWASTY
bodziszek drobny, chaber 
bławatek, fiołek polny, gorczyca 
polna, gwiazdnica pospolita, iglica 
pospolita, jasnota purpurowa, 
jasnota różowa, komosa biała, 
mak polny, maruna bezwonna, 
miłek polny, miotła zbożowa, 
niezapominajka polna, ostrożeń 
polny, przetacznik bluszczykowy, 
przetacznik perski, przetacznik 
polny, przytulia czepna, rdest 
plamisty, rdest powojowy, rumian 
polny, samosiewy rzepaku, 
sporek polny, stulicha psia, 
tasznik pospolity, tobołki polne

 

TERMIN STOSOWANIA
wiosną po rozpoczęciu wegetacji 
do fazy pierwszego kolanka

 

FORMA UŻYTKOWA
formulacja ODesi – koncentrat 
w formie zawiesiny olejowej 
do rozcieńczania wodą

 

DAWKA
1,0 l/ha

 

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200-300 l/ha

HERBICYDiWarto  
wiedzieć!

Huzar Activ można 
stosować w różnych 
terminach, co daje rolnikowi 
możliwość dostosowania 
go do uwarunkowań 
pogodowych 
i organizacyjnych.

Krótko po zastosowaniu 
Huzara Activ chwasty
przestają rosnąć i zaczynają 
żółknąć. Łodygi i liście
ulegają zniekształceniu, 
pojawiają się chlorotyczne
plamy i nekrozy.

„

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA HUZARA ACTIV

Średnia z 8 doświadczeń BCS 2013-2015 r.
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50

0
miotła zbożowa chaber bławatek przytulia czepna mak polny

relatywnie niewielkim nakładzie kosztów 
i  pracy. Brak konieczności uzupełnienia 
go o dodatkowe preparaty celem zwięk-
szenia skuteczności czy poszerzenia 
spektrum zwalczanych roślin, doskona-
łe pokrycie powierzchni chwastów oraz 
duża elastyczność w terminie stosowania 
czynią z  niego preparat wszechstronny 
i uniwersalny.
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  DZIAŁANIE 

Atlantis OD i Sekator OD – oba w  inno-
wacyjnej formulacji ODesi, która wydat-
nie podnosi skuteczność obu prepara-
tów – działają systemicznie, co oznacza, 
że przemieszczają się z sokami roślinny-
mi w całej roślinie, a nie tylko na pokrytej 
powierzchni liści i  łodyg. Atlantis to  wy-
soce precyzyjne i  silne uderzenie w nie-
zwykle oporny w  zwalczaniu chwast, 

miotłę zbożową oraz pozostałe chwasty 
jednoliścienne. Sekator z kolei rozszerza 
spektrum zwalczanych roślin o  chwasty 
dwuliścienne. Połączone, charakteryzu-
ją się szybkim działaniem początkowym 
– krótko po  zabiegu chwasty przestają 
rosnąć, natychmiast żółkną i  zamierają. 
Czystym polem można cieszyć się już 
po 3-5 tygodniach.

  ZALETY 

Dzięki formulacji ODesi duet Atlantis 
+ Sekator działa szybko i  skutecznie; 
korzyści widać szczególnie przy nie-
korzystnych warunkach pogodowych, 
bowiem ewentualne opady deszczu 

Łączenie herbicydów celem zwiększenia zakresu 
zwalczanych roślin czy eliminowania uodpornionych 
już populacji chwastów daje pewne efekty, choć trudno 
przewidzieć ich ostateczny skutek. Nieraz zdarza się, 
że nie przynosi to zakładanych korzyści, a chwasty 
dalej mają się jak najlepiej. Na pomoc przybywa więc 
doskonale współpracujący ze sobą duet, który wyznacza 
nowe standardy w usuwaniu opornych, ciężkich 
w zwalczaniu i niechcianych roślin z pola – na dobre!

ROŚLINA CHRONIONA
pszenica ozima, pszenżyto 
ozime, żyto

 

ZWALCZANE CHWASTY
0,45-0,6 l/ha – chwasty wrażliwe: 
miotła zbożowa, gorczyca polna, 
gwiazdnica pospolita, komosa 
biała, maruna bezwonna, 
niezapominajka polna, rumian 
polny, samosiewy rzepaku, 
tasznik pospolity, tobołki polne; 
chwasty średniowrażliwe: fiołek 
polny, mak polny, przetaczniki 

0,9-1,2 l/ha – wyczyniec polny, 
owies głuchy, stokłosa żytnia

 

TERMIN STOSOWANIA
wiosną po rozpoczęciu 
wegetacji roślin do początku 
fazy strzelania w źdźbło

 

DAWKA
0,45-1,2 l/ha

 

MIESZANKI ZBIORNIKOWE
Atlantis 12 OD 0,45 l/ha  
+ Sekator 125 OD 0,15 l/ha

Atlantis 12 OD 0,45 l/ha  
+ Grodyl 75 WG 40 g/ha

Atlantis 12 OD 0,45 l/ha  
+ Mustang®1 306 SE 0,6 l/ha

Atlantis 12 OD 0,45 l/ha  
+ Granstar®2 75 WG 25 g/ha

HERBICYD

 Niezawodne  
 połączenie 

WARTO WIEDZIEĆ!

Formulacja ODesi zapewnia doskonalsze zatrzymywanie 
cieczy roboczej na powierzchni chwastów, dokładniejsze 
pokrycie ich powierzchni oraz lepsze pobieranie 
substancji aktywnych – jest to więc gwarancja 
skuteczniejszego zwalczania opornych chwastów.

®1- znak towarowy firmy Dow AgroSciences; ®2 - znak towarowy firmy DuPont
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i
Czy wiesz, że…

Atlantis OD wraz z Sekatorem OD 
zapewniają niezwykle szerokie 
spektrum zwalczanych chwastów 
dzięki połączeniu trzech 
substancji aktywnych!

po około dwóch godzinach od zabiegu 
nie wpływają już na  działanie prepara-
tów. Ponadto pozwala ona na podwój-
nie silniejszą koncentrację substancji ak-
tywnych w porównaniu do standardowej 
formulacji WG, co przynosi oszczędno-
ści w  zakresie transportu, składowania 
i stosowania.

  EFEKTY 

Wysoka selektywność i  dodatek sejfne-
rów, gwarantujących bezpieczeństwo 
uprawianego zboża, w połączeniu z nie-
zwykle szerokim spektrum zwalczanych 
chwastów jedno- i  dwuliściennych dają 
szybkie, wymierne efekty w oczyszczaniu 
pola z uciążliwych chwastów. Doskonała 
skuteczność połączenia Atlantis + Sekator  

nawet w  różnych fazach rozwojowych 
chwastów została dowiedziona zarów-
no w badaniach naukowych, jak i w co-
dziennej praktyce producentów rolnych, 
co potwierdza rosnąca ich popularność.

  KORZYŚCI 

Producenci rolni stosujący połączenie 
Atlantisu z  Sekatorem mają pewność, 
że  niezależnie od  panujących warun-
ków pogodowych oraz fazy rozwojowej 
zwalczanych chwastów ich pola pozo-
staną czyste – niezwykle szerokie spek-
trum działania, prowadzące do usunięcia 
chwastów zarówno jedno-, jak i  dwuli-
ściennych (w tym również tych niezwykle 
opornych, jak miotła zbożowa czy chaber 
bławatek) oraz dodatek sejfnerów chro-
niących uprawiane zboża to  prosta re-
cepta na sukces i wysokie plony.

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

 

ZWALCZANE CHWASTY
chaber bławatek, 
dymnica pospolita, fiołek 
polny, gorczyca polna, 
gwiazdnica pospolita, 
jasnota purpurowa, komosa 
biała, mak polny, maruna 
bezwonna, niezapominajka 
polna, ostrożeń polny, 
poziewnik szorstki, 
przetaczniki, przytulia 
czepna, rdesty, rumian 
polny, samosiewy rzepaku, 
szarłat szorstki, tasznik 
pospolity, tobołki polne

 

TERMIN STOSOWANIA
zboża ozime: wiosną po 
rozpoczęciu wegetacji roślin 
do końca fazy krzewienia

zboża jare: od fazy 3 liści 
do końca fazy krzewienia

 

DAWKA
zboża jare: 100-150 ml/ha 

zboża ozime: 150 ml/ha

 

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200-300 l/ha

HERBICYD

Atlantis OD wraz 
z Sekatorem OD 

rozkłada się w glebie 
i nie stwarza zagrożenia 
dla roślin uprawianych 

następczo.
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POTRZEBY ROLNIKÓW: 
1+1+1+1+1….

Rolnicy od  fungicydów oczekują już nie 
tylko skuteczności. Mają one chronić 
zboże, podnosić jakość ziarna oraz ogra‑
niczać negatywny wpływ na środowisko. 
Dużo?

 Matematyka na polu, 
 czyli technologia Xpro 
Rolnicy XXI wieku walczą nie tylko o wysoki plon. To za mało. Muszą sprostać także 
oczekiwaniom wysokiej jakości swoich upraw oraz zasadom zrównoważonego 
rolnictwa. To już nie moda – to konieczność. Firma Bayer wspiera plantatorów w ich 
dążeniach i stwarza nowe możliwości. O „X” razy większe niż jeszcze kilka lat temu. 
Oto nowy świat matematyki na polu – Xpro… cent lepszy świat.

ODPOWIEDŹ FACHOWCÓW: 1+1=3

W  matematyce nie ma  końca liczenia. W  laboratorium Bayer nie 
ma  końca poszukiwań nowych rozwiązań. Zawsze można znów 
dodać jeden… składnik. Do znanego protiokonazolu dodano nowo‑
czesną substancję o nazwie bixafen. Miało wyjść dwa, a wyszło… 3! 
Bixafen uniemożliwia kiełkowanie zarodników grzyba. Utrudnia 

biXafen + PROtiokonazol = technologia Xpro
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mu także tworzenie przylgi, co  blokuje grzybowi prze‑
niknięcie do  tkanki rośliny. A  jakby tego było mało, 
w  połączeniu z  protiokonazolem, sprawia, że  dzię‑
ki systemicznemu oddziaływaniu nawet po  przenik‑
nięciu do  rośliny, grzyb nie ma  możliwości rozwoju. 
Liczy się też czas – Bayer o  tym wie. Dlatego unikalna 
formulacja sprawia, iż po 15 minutach ponad 70% daw‑
ki substancji czynnej zostaje trwale zmagazynowana  
na liściu.

1+1=3
Warto wiedzieć!
 
Technologia Xpro pozwala 
starannie zaplanować  
proces zwalczania patogenów 
chorobotwórczych podstawy 
źdźbła i liści, jak i efektywną 
kontrolę chorób kłosów.

!

Jak to działa?

Fungicydy wyprodukowane na bazie 
technologii Xpro przyczyniają się 
do wyższych plonów. Dzieje się tak 
dlatego, że preparaty pozwalają pozostać 
aparatowi liściowemu w zdrowym stanie 
przez długi czas. Jak to możliwe?

•  nowa jakość zwalczania patogenów 
chorobotwórczych (zwłaszcza septorioz 
i rdzy) na każdym etapie rozwoju grzyba,

•  zapobieganie i leczenie jednocześnie,

•  wysoka jakość zwalczania 
chorób jęczmienia i ograniczania 
fizjologicznych plam na liściach,

•  wysoka skuteczność nawet wobec 
patogenów uodpornionych.

Technologia Xpro idzie w parze z no-
woczesnym systemem formulacyjnym 
opatentowanym przez Bayer. System 
formulacyjny „Leafshield” wykazuje nie‑
spotykane właściwości:
•  poprawia właściwości formulacji w trak‑

cie przygotowywania cieczy roboczej, 
opryskiwania i zachowania na opryska‑
nej roślinie,

•  niezwykła szybkość wiązania się sub‑
stancji czynnych z  warstwą wosków 
roślinnych i  błyskawiczne pobieranie 
substancji aktywnych przez roślinę,

•  odporność na deszcz – po 15 minutach 
od aplikacji roślina jest gotowa do walki 
z chorobami,

•  podwojenie, a  nawet potrojenie ilości 
pobieranego przez roślinę protiokona‑
zolu.

Mało argumentów za? To trzeba dodać, 
iż ochrona jest nie tylko natychmiastowa, 
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ale jeszcze na  dodatek działa… dłużej. 
Nawet o  2‑3 tygodnie. I  to  w  odniesie‑
niu do  najwyższych dotąd standardów. 
Rolnik zyskuje w  ten sposób możliwość 
bardziej swobodnego decydowania o ter‑
minie aplikacji.

To  jeszcze nie koniec. Xpro korzystnie 
wpływa na procesy fizjologiczne roślin:
•  utrzymuje rośliny w zieloności,
•  wpływa na budowę liścia, który staje się 

szerszy, tym samym zwiększając po‑
wierzchnię asymilacyjną,

•  pozwala lepiej wykorzystać dostępny 
azot, co  skutkuje lepszym wypełnie‑
niem ziarna bez negatywnego wpływu 
na jakość.

Ogromnym zmartwieniem rolników 
w ostatnich latach jest susza. Technolo‑
gia Xpro i  tu przychodzi z pomocą. Kie‑
dy ekstremalnie brakuje wody, fungicyd 
sprawia, iż:
•  zostaje opóźniony proces zwijania się 

liści i ich zasychanie,
•  efektywniej wykorzystywana jest foto‑

synteza,
•  zwiększa się wykorzystanie dostępnej 

wody.

Warto wiedzieć!

Czy wiesz, że istnieje gen ochrony przed 
stresem? Nic nie szkodzi, jeśli nie. Ważne, 
że technologia Xpro skutecznie aktywuje go 
w Twoich roślinach. Dzięki temu w czasie suszy 
dojdzie do wczesnego zamknięcia aparatu 
szparkowego i ograniczenia parowania.

?
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XPRO A WZROST PLONÓW

Fachowcy z firmy Bayer nie poprzestali na sku‑
tecznej ochronie. Mierzą dalej, więc dodali kolej‑
ne właściwości, by zabieg ochronny przyczyniał 
się jednocześnie do optymalizacji plonów, a tym 
samym optymalizacji kosztów ponoszonych 
na  uprawę. Xpro to  pewny progres wielkości 
zbiorów. Nawet ponad 10%.
•  Dłuższa zdrowotność liści to  dłuższa żywot‑

ność roślin, a  tym samym dłuższa aktywność 
metaboliczna.

•  Opóźnienie starzenia się.
•  Większa odporność zboża na stres wywołany 

suszą.
•  Intensyfikacja fotosyntezy i większa 

aktywność rośliny. ‑‑

Xpro to nowa klasa fungicydów sprzyjająca
konsumentom, rolnikom i naturze. 

XPRO TO „X” ZALET DO „ENTEJ” POTĘGI:

•  skuteczność,

•  szybkość,

•  długa dostępność,

•  szybkie wchłanianie,

•  wyższe zbiory,

•  maksymalna odporność,

•  działanie antystresowe,

•  szerokie spektrum działania. 

XPRO  
W PIGUŁCE

? Czy wiesz, że…?
 
Dzięki technologii 
Xpro plon pszenicy 
zwiększył się o 3,5 dt/ha, 
a jęczmienia – o 2,4 dt/ha.
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  DZIAŁANIE 

Univo Xpro to dwuskładnikowy, unikalny, 
najbardziej skuteczny system ochrony 
fungicydowej najwyższej klasy. Zwalcza 
wszystkie groźne choroby zbóż na pozio‑
mie do tej pory niespotykanym – jest więc 
systemem uniwersalnym, który działa na 
niezwykle szerokie ich spektrum. Pierw‑
szy ze składników, Boogie Xpro, wyzna‑
cza nową jakość w eliminacji septorioz, 
chorób podstawy źdźbła i liści zbóż. Dru‑

 Niezwykła ochrona 
 – niezwykłe efekty 
Stosowanie rzetelnej agrotechniki, zmianowania, 
wysiewu odpowiedniej odmiany i dostosowanie 
nawożenia do wielkości potencjalnych plonów 
nie zawsze przekłada się na wymierny poziom 
plonowania i zdrowie ziarna, a przez to jego jakość. 
Ochrona fungicydowa to jeden z filarów skutecznej 
walki z uciążliwymi chorobami zbóż. Zastosowanie 
preparatów najwyższej klasy, zapewniających działanie 
na dotychczas nieosiągalnym poziomie, to najlepszy 
sposób na podniesienie wysokości i jakości plonów. 

FUNGICYD

ROŚLINA CHRONIONA
pszenica ozima, jęczmień jary, żyto

 

ZWALCZANE CHOROBY
łamliwość podstawy źdźbła, 
mączniak prawdziwy, brunatna 
plamistość liści, rdza brunatna, 
septorioza paskowana 
liści, septorioza plew, rdza 
jęczmienia, rynchosporioza, 
plamistość siatkowa

 

TERMIN STOSOWANIA
pszenica, pszenżyto, żyto: 
od fazy strzelania w źdźbło 
do końca fazy kłoszenia

jęczmień: od fazy strzelania 
w źdźbło do pełni fazy kłoszenia

 

UWAGI
w warunkach sprzyjających 
rozwojowi chorób grzybowych 
pszenicy zalecany termin 
zabiegu opryskiwania 
można wydłużyć do fazy 
dojrzałości wodnej ziarna

 

DAWKA
pszenica: 1,2‑1,5 l/ha

jęczmień jary, żyto: 0,9‑1,2 l/ha

 

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200‑400 l/ha

gi, Fandango, to fungicyd z grupy strobi‑
lurin, przeznaczony do walki z wszystkimi 
chorobami liściowymi oraz zapewniający 
ochronę kłosów na wysokim poziomie.

  ZALETY 

System Univo Xpro doskonale zwalcza 
pełen zakres chorób zbóż, wyjątkowo 
celnie uderzając w  septoriozy. Nie tyl‑
ko zapobiega powstawaniu odporności 
grzybów na  środki ochrony roślin, ale 

STOPIEŃ WNIKANIA SUBSTANCJI 
CZYNNYCH: PORÓWNANIE

Formulacja Xpro, Fandango, Input: 3 h i 24 h po zastosowaniu

Formulacja
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przełamuje ją, eliminując wstępnie uod‑
pornione populacje. Cechuje się wysoką 
odpornością na  zmywanie przez deszcz 
dzięki formulacji „Leafshield”, która przy‑
czynia się do pokrycia rośliny cieczą robo‑
czą w  największym stopniu i  podwyższa 
tolerancję na stres. Zapewnia też wyższe 
plony dzięki podwyższonej aktywności 
metabolicznej – wpływa na  fotosyntezę, 
która przebiega sprawniej i wydajniej.

  EFEKTY 

Pierwszy zabieg, wykonany preparatem 
Boogie Xpro, ukierunkowany jest na szyb‑
kie i efektywne zwalczenie septorioz, a tak‑
że łamliwości podstawy źdźbła i fuzaryjnej 
zgorzeli oraz mączniaka prawdziwego. 
Dodatkowo wydajnie przyczynia się do za‑
trzymania rozwoju infekcji rdzy, które mogą 
występować w  tym czasie. Drugi zabieg, 

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

 

ZWALCZANE CHOROBY
mączniak prawdziwy, rdza 
brunatna, rdza karłowa 
jęczmienia, septorioza plew, 
brunatna plamistość liści, 
fuzarioza kłosów, rynchosporioza, 
plamistość siatkowa, 
septorioza paskowana liści

 

TERMIN STOSOWANIA
pszenica, pszenżyto, żyto: 
od początku fazy strzelania 
w źdźbło do końca fazy kłoszenia

jęczmień: od końca fazy 
krzewienia do początku 
fazy kłoszenia

 

DAWKA
1,0 l/ha

 

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200‑400 l/ha

FUNGICYD

wykonany z  użyciem preparatu Fandan‑
go, ma na celu dalszą ochronę liści i kło‑
sów – jest to możliwe dzięki zastosowaniu 
fungicydu o wysokiej skuteczności, szero‑
kim spektrum działania i długotrwałej ak‑
tywności. Zwalcza choroby liściowe zbóż, 
a także – jako jeden z nielicznych środków 
strobilurinowych – zapewnia ochronę kło‑
sów przed fuzariozami.

  KORZYŚCI 

Univo Xpro to jedyny system ochrony roślin, 
który zapewnia tak spektakularne efekty 
podczas jego stosowania. Nie tylko chroni 
zboża przed niezwykle szerokim spektrum 
chorób, ale zapobiega przed uodpornie‑
niem się grzybów na  środki stosowane 
w celu ich zwalczenia i – dzięki podwyższe‑
niu aktywności metabolicznej – zwiększa 
plony uzyskane z chronionych roślin.

i CZY WIESZ, ŻE…

Dzięki nowatorskiej formulacji 
„Leafshield” pobierana 
ilość substancji czynnych 
została podwojona, 
a w niektórych przypadkach 
– nawet potrojona!

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA UNIVO XPRO

Średnia z 10 doświadczeń BCS 2014 r.

   Boogie Xpro 1,5 l/ha  
+ Fandango 1l/ha

   Prep. por. 1,5 l/ha  
+ Prep. por. 1,5 l/ha
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DWA NOWE FUNGICYDY W JEDNYM PROGRAMIE DLA LEPSZEJ OCHRONY

Nowy innowacyjny program ochrony zbóż firmy Bayer oparty jest na dwóch nowych, do‑
skonale pasujących do  siebie fungicydach. Do  pierwszego zabiegu, odpowiedzialnego 
w głównej mierze za ochronę podstawy źdźbła, zaproponowano fungicyd Delaro® 325 SC 
(1,0  l/ha). Do  drugiego zabiegu zastosowano kolejną nowość Variano® Xpro 190 EC 
(1,0‑1,5  l/ha), zapewniający w późniejszym okresie niezwykle skuteczną ochronę przed 
szerokim spektrum chorób liści i kłosa.

dr hab. Grzegorz Lemańczyk,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 Innowacyjna kompleksowa 
 ochrona zbóż przed chorobami 
Zmiany w technologii uprawy zbóż, uproszczone systemy uprawy, podatne odmiany, 
do tego zmiany w warunkach klimatycznych, przyczyniają się do zmian w presji 
ze strony patogenów zbóż. Dlatego, dla zapewnienia skutecznej ochrony zbóż 
przed chorobami, konieczne jest odpowiednie dostosowanie programów ochrony 
fungicydowej. Doskonałym rozwiązaniem może być nowy program zaproponowany 
przez firmę Bayer.

Nowy fungicyd Delaro 325 SC to połączenie dwóch, 
wzajemnie uzupełniających się, komponentów:

• protiokonazol – 175 g/l (triazol),

• trifloksystrobina – 150 g/l (strobiluryna).

Warto wiedzieć:

Jeśli chcesz zapewnić skuteczną ochronę 
zbóż przed chorobami, koniecznie dostosuj 
odpowiednie programy ochrony
fungicydowej.i
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JAK DZIAŁA?

Delaro 325 SC jest fungicydem w formie 
koncentratu w postaci stężonej zawiesiny, 
o działaniu układowym, translaminarnym 
i powierzchniowym do stosowania zapo‑
biegawczego, interwencyjnego i  wynisz‑
czającego w  ochronie ozimych i  jarych 
form pszenicy i jęczmienia oraz pszenżyta 
ozimego przed chorobami grzybowymi. 
Środek ten dedykowany jest do pierwsze‑
go zabiegu fungicydowego, zapewniający 
wysoce skuteczną ochronę przed łamli‑
wością źdźbła i  fuzaryjną zgorzelą pod‑
stawy źdźbła. Ponadto, dzięki odpowied‑
nio dobranym substancjom, skutecznie 
chroni zboża także przed chorobami liści 
i kłosa (brunatna plamistość liści, septo‑
rioza liści, mączniak prawdziwy, rdza bru‑
natna, rdza jęczmienia, plamistość siat‑
kowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, 
fuzarioza kłosów). Delaro 325 SC zaleca 
się stosować od  fazy drugiego kolanka 
do końca fazy kwitnienia (BBCH 32‑69), 
zapobiegawczo lub z  chwilą pojawienia 
się pierwszych objawów chorób. Do‑
kładny termin przeprowadzenia zabiegu 
opryskiwania, decydujący w  dużej mie‑
rze o skuteczności, zależy od warunków 
pogodowych, stanowiska, odmiany oraz 
przebiegu porażenia.

Variano Xpro 190 EC to fungicyd w formie koncentratu 
do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu powierzch‑
niowym i  układowym do  stosowania zapobiegawcze‑
go, interwencyjnego oraz wyniszczającego w  ochronie 
zbóż ozimych i jarych (pszenicy, jęczmienia i żyta) przed 
szerokim spektrum chorób grzybowych (brunatna pla‑
mistość liści, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza 
jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchospo‑
rioza zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza 
kłosów). Zapewnienie skutecznej ochrony, przed tak du‑
żym spektrum patogenów, jest możliwe dzięki komple‑
mentarnemu dobraniu substancji czynnych o najwyższej 

aktywności biologicznej, gwarantujących niezawodną 
ochronę na  różnych etapach rozwoju rośliny. 

Środek ten można stosować od początku 
fazy strzelania w źdźbło do końca fazy 

kwitnienia (BBCH 30‑69), a dokład‑
ny termin zabiegu zależy od pre‑

sji patogenów, warunków po‑
godowych i agrotechniki.

Variano Xpro 190 EC, to fungicyd zawierający 
trzy niezawodne, wysoce skuteczne substancje 
czynne, czyniące go niezwykle skutecznym 
w zwalczaniu szerokiego spektrum chorób liści 
i kłosa. Są to:

• protiokonazol – 100 g/l (triazol),

• fluoksastrobina – 50 g/l (strobiluryna),

• biksafen – 40 g/l (karboksyamid).
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NIE TYLKO CHRONIĄ PRZED PATOGENAMI

Połączenie doskonale wzajemnie uzupełniających się 
nowatorskich substancji aktywnych, zapewnia nie tylko 
wysoce skuteczną ochronę przed objawami chorobo‑
wymi, ale stanowi także poważny atut w strategii anty‑
odpornościowej.
Obecny w  preparatach protiokonazol oraz biksafen 
uaktywniają w roślinie tzw. gen ochrony przed stresem 
wywołany suszą. W wyniku czego następuje redukcja 
parowania, a roślina nabiera tolerancji na suszę.
O  wyjątkowych zaletach zastosowanych substancji 
czynnych rolnicy mogli się już przekonać, dzięki 
użyciu ich w stosowanych, sprawdzonych prepa‑
ratach firmy Bayer.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA 
W DOŚWIADCZENIACH ŚCISŁYCH

Doskonałą ochronę podstawy źdźbła i  liści psze‑
nicy ozimej, zapewnioną przez program oparty 
na  fungicydach Delaro 325 SC i Variano Xpro 190 
potwierdzono podczas doświadczenia ścisłego pro‑
wadzonego w Chrząstowie w 2016 r. przez Uniwer‑
sytet Technologiczno‑Przyrodniczy w  Bydgoszczy. 
W ochronie pszenicy ozimej uprawianej po pszenicy 
do  pierwszego zabiegu przeprowadzonego w  fa‑
zie pierwszego kolanka (BBCH 31) zastosowano  
Delaro 325 SC w dawce 1,0 l/ha. Zabieg fungicydem 
Variano Xpro 190 EC w dawce 1,5  l/ha wykonano 
po wykłoszeniu się pszenicy (BBCH 57).

Ekspert radzi: 

Program ochrony zbóż 
przed patogenami, 
oparty o dwa nowe 
fungicydy, które trafią 
do sprzedaży w 2017 roku, 
to doskonały wybór.

!
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WYNIKI I WNIOSKI

Po  wykłoszeniu pszenicy obserwo‑
wano wysoce skuteczną ochronę liści 
przed chorobami, zapewnioną przez 
preparat Delaro 325 SC. Środek ten 
całkowicie ograniczył występowanie 
mączniaka prawdziwego. Występowa‑
nie brunatnej plamistości liści ograniczył 
w 97,8%, a  septoriozy liści w 80% (wy‑
kres 1).
Zastosowanie Delaro 325 SC zapewniło 
również skuteczną ochronę podstawy 
źdźbła, co obserwowano w fazie dojrze‑
wania pszenicy. Spowodował spadek na‑
silenia łamliwości źdźbła o 84,1%, a fuza‑
ryjnej zgorzeli podstawy źdźbła o 49,1% 
(wykres 2).
Komplementarnie dobrany skład po‑
szczególnych fungicydów, jak i  całego 
programu, zagwarantował skuteczną 
ochronę liści przed wszystkimi obserwo‑
wanymi chorobami aż do  końca okresu 
wegetacji pszenicy. Obserwowany w  fa‑
zie dojrzewania pszenicy spadek wystę‑
powania septoriozy liści o  91,9%, bru‑
natnej plamistości liści o 83%, mączniaka 
prawdziwego o 93,2% i całkowite zaha‑
mowanie rozwoju rdzy żółtej, w  głównej 
mierze wynikał z  zastosowania po  wy‑
kłoszeniu fungicydu Variano Xpro 190 EC 
(wykres 2).
Zastosowanie programu ochrony opar‑
tego na  dwóch nowych fungicydach  
Delaro  325 SC i  Variano Xpro 190 EC 
zapewniło wzrost plonu ziarna o 0,7 t/ha 
(wykres 3). ‑‑

Skuteczność (w %)

Brunatna 
plamistość 

liści

Septorioza 
liści

Mączniak 
prawdziwy

   Delaro 325 SC (1 l/ha)    Produkt porównawczy

0 20 40 60 80 100

Wykres 1. Skuteczność preparatu Delaro 325 SC (T1) 
 w ochronie pszenicy ozimej przed chorobami liści  
– faza kłoszenia (Chrząstowo 2016 r.)
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Wykres 2. Skuteczność programu Delaro 325 SC (T1)  
+ Variano Xpro 190 EC (T2) w ochronie pszenicy ozimej 
przed chorobami – faza dojrzewania (Chrząstowo 2016 r.)

Wykres 3. Wpływ programu fungicydowego Delaro 325 SC (T1)  
+ Variano Xpro 190 EC (T2) na plonowanie pszenicy (Chrząstowo 2016 r.)
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FUNGICYD

ROŚLINA CHRONIONA
Pszenica ozima, pszenica jara, 
pszenżyto ozime, jęczmień 
ozimy, jęczmień jary

 

ZWALCZANE CHOROBY
łamliwość podstawy źdźbła, 
fuzaryjna zgorzel podstawy 
źdźbła, mączniak prawdziwy 
zbóż i traw, brunatna plamistość 
liści, rdza brunatna pszenicy, 
plamistość siatkowa jęczmienia, 
rdza jęczmienia, rynchosporioza, 
septorioza paskowana liści

 

TERMIN STOSOWANIA
Pszenica, pszenżyto: 
od fazy drugiego kolanka 
do końca fazy kwitnienia

Jęczmień: od fazy drugiego 
kolanka do fazy pełni kłoszenia

 

MAKSYMALNA DAWKA
1,0 l/ha

 

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200‑400 l/ha

 DZIAŁANIE 

Fusaro Xpro jest dwuproduktowym pa‑
kietem fungicydowym, przeznaczonym 
szczególnie do  ochrony zbóż zagrożo‑
nych porażeniem przez fuzariozy oraz 
narażonych na  porażenie septoriozą 
i brunatną plamistością liści w czasie za‑
biegu T2. Zestaw nowych fungicydów za‑
pewnia szerokie spektrum grzybobójcze 
na  najwyższym poziomie. Pierwszy ele‑
ment pakietu, fungicyd z grupy strobilurin 
i  triazolintionów Delaro, doskonale zwal‑
cza choroby podstawy źdźbła i  choroby 
liści zbóż. Drugi fungicyd, Variano Xpro, 
to niezawodne połączenie aż trzech sub‑
stancji czynnych z grupy karboksamidów, 
strobirulin i triazolintionów. Preparat, dzię‑
ki unikalnemu składowi, bardzo dobrze 
eliminuje choroby liści i kłosów.

 Nieskończenie 
 skuteczna ochrona 
Innowacje, nowe rozwiązania i wynalazki są motorem 
napędowym rozwoju. Podobnie jest w rolnictwie, gdzie 
producenci oczekują i dążą do maksymalizacji plonów 
oraz ich jakości. Wykorzystywane są wszelkie możliwości 
w celu optymalizacji uprawy, kosztów i ochrony. Szukane 
są również czynniki, które w jak największym stopniu 
podwyższą zyskowność uprawy. Do takich należy 
stosowanie skutecznej ochrony fungicydowej zbóż.

  ZALETY 

System Fusaro Xpro to połączenie dwóch 
nowych fungicydów zapewniających 
ochronę na najwyższym poziomie. Zawie‑
ra połączenie sił nowatorskich fungicy‑
dów z grupy karboksamidów i strobilurin, 
co stwarza nowe możliwości w zwalcza‑
niu chorób oraz budowania wysokich 
plonów, począwszy od  wczesnych faz 
rozwojowych zbóż. Dobór produktów 
w  systemie ochrony zapewnia bardzo 
szerokie spektrum zwalczania praktycz‑
nie wszystkich groźnych dla zbóż chorób, 
w  tym również fuzarioz kłosów. Dodat‑
kowo Variano Xpro wyprodukowane jest 
w  technologii formulacyjnej „Leafshield”, 
zapewniającej doskonałe właściwości 
cieczy roboczej podczas oprysku.

Czy wiesz, że?

System Fusaro Xpro to połączenie dwóch
nowatorskich fungicydów. Dzięki unikalnemu  

składowi zapewnia pełną ochronę zbóż ze szczególnym
uwzględnieniem zwalczania fuzarioz na każdym etapie 

– począwszy od podstawy źdźbła, aż po kłos.

?
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ROŚLINA CHRONIONA
Pszenica ozima, żyto ozime, 
jęczmień ozimy, jęczmień jary

 

ZWALCZANE CHOROBY
mączniak prawdziwy zbóż 
i traw, brunatna plamistość 
liści, plamistość siatkowa 
jęczmienia, rdza brunatna, 
rdza jęczmienia, septorioza 
paskowana liści, septorioza plew, 
rynchosporioza, fuzarioza kłosów

 

TERMIN STOSOWANIA
Pszenica, żyto: 
od początku fazy strzelania 
w źdźbło do końca fazy kwitnienia

Jęczmień:  
od początku fazy strzelania 
w źdźbło do początku 
fazy kwitnienia

 

DAWKA
1,0‑1,5 l/ha

FUNGICYD

  EFEKTY 

Delaro poprzez wysoką zawartość pro‑
tiokonazolu doskonale zwalcza łamli‑
wość podstawy źdźbła i fuzaryjną zgorzel 
podstawy źdźbła. Uzupełnienie działania 
przez trifloksystrobinę zapewnia dodat‑
kowo szerokie spektrum zwalczania cho‑
rób liści zbóż, długotrwałe działanie i efekt 
fizjologiczny tzw. „zielony liść”.
Variano Xpro wyprodukowany w  tech‑
nologii Xpro zapewnia niespotykaną dłu‑
gość działania produktu oraz wyjątkowe 
działanie przeciwko septoriozie. Poprzez 
formulację „Leafshield” fungicyd charak‑
teryzuje się wysoką elastycznością sto‑
sowania, skutecznością i  odpornością 
na  zmywanie przez deszcz. Stosowany 

w drugim zabiegu w fazie liścia fla‑
gowego i  kłoszenia wyróżnia 

się wybitnym zwalcza‑

niem septorioz oraz brunatnej plamistości 
liści. Wykazuje również pozytywny wpływ 
na procesy fizjologiczne roślin.

  KORZYŚCI 

Fusaro Xpro to  system zapewniający 
pełną ochronę zbóż ze  szczególnym 
uwzględnieniem zwalczania fuzarioz 
na każdym etapie – począwszy od pod‑
stawy źdźbła, aż po kłos. To jeden z nie‑
licznych systemów o podwójnym efekcie 
fizjologicznym widocznym w każdym za‑
biegu, co skutkuje wysokimi przyrostami 
plonów. Zaletą systemu Fusaro Xpro jest 
również elastyczność dawkowania. Każ‑
dy z elementów systemu może być użyty 
w niższych rekomendowanych dawkach 
z pełnią sukcesu zwalczania chorób. Dla‑
tego też, jest to system, który łatwo moż‑
na adaptować do trzyzabiegowej techno‑
logii ochrony fungicydowej zbóż.
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W tej fazie już różnicowała się po-
datność zbóż na  infekcje pato-
genami, ponieważ wydelikacone 
tkanki roślinne są  łatwiej pene-
trowane przez strzępki infekcyjne 
grzybów. Ponadto, temperatura to-
warzysząca wegetacji w listopadzie 
wyniosła aż 5,7oC, zaś w  grudniu 
4,5oC (średnia krajowa) utrzymy-
wała wysoki poziom aktywności 
metabolicznej roślin i potencjalnych 
patogenów. W  przebiegu takich 

dr Marta Damszel, prof. dr hab. Tomasz Kurowski
Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, UWM w Olsztynie

 Ewaluacja kondycji zbóż 
 w sezonie wegetacyjnym 2016 r. 
Optymalny termin siewu ozimych form zbóż jedynie w niektórych regionach kraju 
korespondował z warunkami meteorologicznymi i sprzyjał kiełkowaniu oraz postępowi 
kolejnych faz rozwojowych zbóż. Wczesny termin siewu, kiedy to pęcznieniu 
ziarniaków i kiełkowaniu towarzyszyły opady, pozwolił na aktywny rozwój liści oraz 
krzewienie, a także równomierną obsadę. Natomiast później wysiane zboża otrzymały 
zbyt mało wody i rozwijały się w złej kondycji.

O przezimowaniu zbóż, oprócz warunków 
pogodowych, decydowały dobór odmian  
i termin siewu.

Fot. 1. Wpływ terminu siewu  
na kondycję uprawy (od lewej wczesny termin siewu)

warunków pogodowych, rośliny w  zróżnicowanych fazach rozwojowych 
i bez stopniowego hartowania przygotowującego do spoczynku zimowe-
go, poddane zostały czynnikom stresowym w postaci kilkudniowych spad-
ków temperatur poniżej -20oC bez okrywy śnieżnej. Efektem było prze-
mrożenie większości wysianych odmian jęczmienia oraz pszenic ozimych 
o niskim i średnim poziomie zimotrwałości.
O przezimowaniu zbóż, oprócz warunków pogodowych, decydowały do-
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bór odmian i termin siewu. Dlatego też wiosenne szacunki 
strat polowych najczęściej uzasadniano krótkim okresem 
bardzo niskich temperatur przy braku okrywy śnieżnej, 
wysmalaniem oraz nierównomierną i niską obsadą upraw. 
Wszystkie zboża osiągnęły w tym roku niższe noty w po-
równaniu do lat ubiegłych i zostały ocenione dostatecznie 
– według analizy kryterium stopni kwalifikacyjnych.

Kolejne tygodnie wegetacji cechował przemienny spa-
dek i  wzrost temperatur dobowych, co  zmieniało struk-
turę oraz aktywność biologiczną gleby. Dlatego też już 
w  lutym i  marcu można było obserwować nekrotyczne 
zmiany na  korzeniach i  pochwach liściowych zbóż jako 
skutek wczesnowiosennych infekcji kompleksem patoge-
nów glebowych (Fusarium, Rhizoctonia, Botrytis, Pythium) 
oraz pozwalały symulować nasilenie objawów łamliwo-

ści źdźbła zbóż (Oculimacula yallundae). Ten 
ostatni sprawca wymaga wczesnego monito-
ringu zdrowotności zbóż, ponieważ ogranicze-
nie nasilenia objawów i szkodliwości w dalszej 
wegetacji warunkowane jest zabiegiem ochro-
ny roślin w  fazie krzewienia lub z  ruszeniem 
strzelania w  źdźbło. Patogen preferuje także 
łagodny przebieg zimy, jaki notujemy w ostat-
nich latach.

Osłabione rośliny wykazywały objawy septo-
rioz liści – septoriozy paskowanej i septoriozy 
plew oraz mączniaka prawdziwego zbóż (fot. 
2, 3), a w uprawach niedostatecznie chronio-
nych obserwowano nasilanie objawów ku gó-
rze łanu z  zagrożeniem liścia podflagowego 
i flagowego, decydujących o wysokości plonu 
(fot. 4, 5). Nasilenie symptomów mączniaka 
prawdziwego może ograniczyć plon o  20%, 
zaś septorioz liści nawet o 40%.

Fot. 4, 5. Uprawa pszenżyta ozimego  
bez zabiegu T2, symptomy 
notowane we wszystkich piętrach 
architektury łanu – liść flagowy

Fot. 2, 3. Symptomy specyficzne septorioz liści i mączniaka prawdziwego zbóż i traw  
(Zymoseptoria tritici, Parastagonospora nodorum, Blumeria graminis)
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We  wszystkich uprawach zbóż w  sezo-
nie wegetacyjnym obserwowano wysoki 
procent porażenia liści przez sprawcę 
brunatnej plamistości liści (Pyrenophora 
tritici – repentis). W ostatnim sezonie we-
getacyjnym: ciepłym i obfitym w regularne 
opady w maju i  czerwcu inkubacja tego 
sprawcy w tkankach zbóż trwała, podob-
nie jak septorioz, nawet do trzech tygodni. 
Prowadziło to do utrudnionej diagnostyki 
i  opóźniało zabiegi ochrony roślin, które 
wykonane z  nieznacznym opóźnieniem, 
mogą minąć się z  cyklem rozwojowym 
sprawcy i nasilać ubytek aparatu asymi-
lacyjnego. Warto podkreślić, że  współ-
towarzyszące uprawie owady żerujące 
na zbożach: mszyce, ździeblarze, prysz-
czarki oraz dominująca w  sezonie 2016 
skrzypionka zbożowa, dodatkowo stwa-
rzają wrota infekcji patogenami grzybo-
wymi. Tym bardziej obserwacje zdrowot-
ności zbóż powinny towarzyszyć decyzji 

o zabiegu T2 i stanowić szybką reakcję optymalnego doboru 
substancji aktywnej środka ochrony roślin, w  celu najlepszej 
ochrony liścia flagowego.

Poza wymienionymi patogenami, aparat asymilacyjny zbóż 
penetrowały rdzawnikowce – Puccinia recondita, powodują-
ca rdzę brunatną oraz P. striiformis, odpowiedzialna za objawy 
rdzy żółtej. Odmiany pszenicy ozimej, podatne na  występo-
wanie rdzy, reagowały wczesnym zasychaniem liści, co wraz 
ze spadkiem sumy opadów w toku wegetacji ograniczało gro-
madzenie plonu.

Fot. 6, 7. Rozwój brunatnej plamistości liści w tkankach pszenicy 
ozimej, po prawej diagnostyka typowych objawów po 20 dniach

Czy wiesz, że?

Współtowarzyszące uprawie  
owady żerujące na zbożach: 
mszyce, ździeblarze,
pryszczarki oraz skrzypionka  
zbożowa, dodatkowo stwarzają  
wrota infekcji patogenami 
grzybowymi.

!
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Czas ekspozycji liści na  zarodniki grzybów patoge-
nicznych, w warunkach meteorologicznych sprzyjają-
cych infekcji, w  minionym sezonie wegetacyjnym był 
rekomendacją do  wykonania przyspieszonego zabie-
gu T2, który istotnie poprawiał stan zdrowotny upraw 
zbóż. Z asortymentu środków ochrony roślin, opartych 
na różnych mechanizmach działania, można optymal-
nie planować ochronę, aby ograniczyć straty plonu 
oraz równoważyć ryzyko występowania chorób w ko-
lejnych sezonach wegetacyjnych. Zwłaszcza gdy zmia-
nowanie ograniczamy do dwóch roślin uprawnych.

Szacunek powierzchni zasiewów zbóż, uwzględniający 
straty po wymarznięciu ozimych form zbóż, nie roko-
wał korzystnego jakościowo i ilościowo plonu. Rolnicy, 
którzy przeprowadzili zabiegi ochrony liścia flagowego, 

uzyskali znacznie lepszą kondycję roślin 
oraz poprawili strukturę plonowania za-
równo pod względem jakościowym, jak 
i ilościowym.

Obfite opady deszczu w  okresie dojrza-
łości ziarniaków opóźniły zbiór i  stymulo-
wały do  rozwoju na  kłosach wtórne pa-
togeny,  m.in. sprawców czerni kłosów, 
co  dodatkowo pogorszyło ekonomiczne 
wskaźniki żniw. Bilans zysków oraz  strat 
w  sezonie 2016 w  uprawie zbóż należy 
podsumować zależnością produkcji roślin-
nej od warunków meteorologicznych oraz 
koniecznością optymalizacji zabiegów 
ochrony roślin przed patogenami w sezo-
nie wegetacyjnym, z uwzględnieniem jako-
ści wyjściowego materiału siewnego. --

Czy wiesz, że?

Głównym źródłem infekcji mączniaka 
prawdziwego zbóż i traw są zarodniki konidialne. 
Rozwojowi grzyba sprzyja sucha i ciepła pogoda 

w ciągu dnia oraz bardzo wilgotne noce.

Z asortymentu środków 
ochrony roślin, opartych 
na różnych mechanizmach 
działania, można optymalnie
planować ochronę, 
aby ograniczyć straty 
plonu oraz równoważyć 
ryzyko występowania 
chorób w kolejnych
sezonach wegetacyjnych.

?
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iCzy wiesz, że…

Dodatkowym, niezwykle korzystnym działaniem 
środka Input jest wywoływanie „efektu zielonego 
liścia”, wspomagającego i usprawniającego 
procesy fotosyntezy w roślinie.

  DZIAŁANIE 

Pakiet Input + Prosaro to specjalistyczny 
system podwójnej ochrony, ukierunkowa-
ny na zwalczanie fuzarioz – pierwszy za-
bieg wykonywany jest preparatem Input, 
drugi wykonuje się z  użyciem preparatu 
Prosaro. Jest on polecany szczególnie 
przy uproszczonej agrotechnice i  wadli-
wym płodozmianie, gdzie presja ze strony 
chorób grzybowych jest wyjątkowo silna, 
a zagrożenie upraw – duże. Wykazuje on 
wysoką skuteczność względem szerokie-
go spektrum chorób dzięki wszechstron-
nemu zastosowaniu.

  ZALETY 

Niewątpliwą zaletą pakietu jest jego sku-
teczne i trwałe działanie przez cały sezon 
wegetacyjny. Dzięki obu produktom zwal-
czającym fuzariozy, choroby fuzaryjne 
kontrolowane są  już od samego począt-
ku wegetacji – od momentu gdy zostanie 
wykonany pierwszy zabieg aż po zabieg 
kończący, gdzie fuzariozy kłosa utrzymy-
wane są w ryzach.

 Podwójna ochrona 
 dla podwójnej korzyści 
Wzrost zagrożenia ze strony chorób grzybowych, 
powodujących istotne obniżenie ilości ziarna i jego 
jakości, nieodłącznie związany jest z intensyfikacją 
uprawy zbóż i uproszczeniami poczynionymi 
w agrotechnice. Wymusza to zwrócenie się ku środkom 
gwarantującym już nie tylko uzyskanie wysokiego plonu, 
ale również jego ochronę przed skażeniem  
przez mikotoksyny – wtórne metabolity grzybów.

FUNGICYD

ROŚLINA CHRONIONA
pszenica ozima, pszenica jara, 
jęczmień ozimy, jęczmień jary

 

ZWALCZANE CHOROBY
łamliwość podstawy źdźbła, 
mączniak prawdziwy, brunatna 
plamistość liści, zgorzel podstawy 
źdźbła, rdza brunatna, rdza 
karłowa, rdza żółta, rdza źdźbłowa 
jęczmienia, plamistość siatkowa, 
septorioza liści, septorioza 
plew, fuzarioza kłosów

 

TERMIN STOSOWANIA
pszenica: od początku 
fazy strzelania w źdźbło 
do końca fazy kłoszenia

jęczmień: od końca fazy 
krzewienia do końca fazy kłoszenia

 

DAWKA
0,75-1,0 l/ha

 

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200-400 l/ha

 Fuzarioza 
 kłosów

+
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FUSARO – WYSOKIE PRZYROSTY PLONÓW
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Inokulacja Fusarium culmorum

Input  
+ Prosaro

Program 
porównawczy 1

Program 
porównawczy 2

Program 
porównawczy 3

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

 

ZWALCZANE CHOROBY
mączniak prawdziwy, rdza 
brunatna, rdza karłowa jęczmienia, 
septorioza plew, brunatna 
plamistość liści, fuzarioza kłosów, 
czerń zbóż, rynchosporioza, 
plamistość siatkowa liści

 

TERMIN STOSOWANIA
pszenica, pszenżyto: 
od początku fazy strzelania 
w źdźbło do końca fazy kłoszenia

jęczmień: od końca fazy 
krzewienia do początku 
fazy kłoszenia

żyto: od końca fazy krzewienia 
do końca fazy kłoszenia

 

UWAGI
w warunkach sprzyjających 
rozwojowi chorób kłosów 
na pszenicy ozimej (septoriozy 
plew i fuzariozy kłosów) zalecany 
termin zabiegu opryskiwania 
można wydłużyć do fazy 
dojrzałości wodnej ziarna

 

DAWKA
1,0 l/ha

 

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200-400 l/ha

FUNGICYD

  EFEKTY 

Pakiet Input + Prosaro zabieg, wykona-
ny preparatem Input, ukierunkowany jest 
na szybkie i efektywne zwalczenie fuzarioz, 
łamliwości podstawy źdźbła i jego fuzaryj-
nej zgorzeli oraz mączniaka prawdziwego. 
Dodatkowo przyczynia się do  zatrzyma-
nia rozwoju infekcji septorioz i  rdzy, które 
mogą występować w  tym czasie. Drugi 
zabieg, wykonany z  użyciem preparatu 
Prosaro – szczególnie skutecznym w wal-
ce z  fuzariozą kłosów – skierowany jest 
przeciwko wszystkim chorobom kłosów 
i  w  celu redukcji zawartości mikotoksyn 
w ziarnie.

  KORZYŚCI 

Zastosowanie pakietu Input oraz Prosaro, 
działających na  szerokie spektrum cho-
rób grzybowych – gwarantuje uzyskanie 
zdecydowanie wyższego plonu lepszej ja-
kości. Mniejsza liczba infekcji dzięki sku-
tecznej ochronie i  szybkiemu zwalczaniu 
ich na wczesnym etapie rozwoju choroby 
przekłada się na  znacznie niższą zawar-
tość mikotoksyn w ziarnie.

Objawy  
pleśni śniegowej 

spowodowane przez 
Microdochium nivale

   redukcja mikotoksyn

   najlepszy program fuzariozowy

   system oparty o najnowszy azol
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Warto 
wiedzieć!

Niezawodne działanie 
zapobiegawcze, 
interwencyjne i wyniszczające 
wraz z szerokim 
spektrum grzybobójczym 
sprawia, że Soligor jest 
przeznaczony do różnych 
programów ochrony.

i

  DZIAŁANIE 

Soligor to  trójskładnikowy fungicyd 
o działaniu systemicznym, tj. jest rozpro-
wadzany i aktywny w całej roślinie, a nie 
tylko na pokrytej powierzchni liści czy ło-
dyg. Eliminuje choroby pszenicy, pszen-
żyta i  jęczmienia w każdym stadium roz-
woju zbóż i infekcji – stosować go można 
zapobiegawczo, interwencyjnie lub wy-
niszczająco. Dzięki jego niezawodności 
i  szerokiemu spektrum działania, co  za-
pewniane jest przez połączenie trzech 
różnych substancji grzybobójczych, rolni-
cy otrzymują niezwykle użyteczne narzę-
dzie w walce o ochronę swoich plonów.

  ZALETY 

Szerokie spektrum zwalczanych chorób 
oraz wyjątkowa skuteczność w  ich elimi-
nowaniu to  wizytówka preparatu. Soligor 
jest ekonomicznym, uniwersalnym prepa-

ratem, który stosować można w każdym 
programie ochrony roślin. Cechuje się tak-
że dużą elastycznością w zakresie terminu 
zabiegu – jest słabo zależny od  panują-
cych warunków pogodowych, można więc 
stosować go np. już wczesną wiosną, gdy 
temperatury wciąż oscylują poniżej 12oC.

  EFEKTY 

Soligor pozwala na niemal 100% skutecz-
ność w  zwalczaniu większości chorób 
grzybowych zbóż, pozostawiając pole 
czyste, a  plon – wysoki i  bardzo dobrej 
jakości. Zastosowany w fazie pierwszego 
kolanka zapewnia pełną i  silną ochronę 
przed infekcjami, jest też ekonomiczny: 
zabieg wykonany zapobiegawczo lub in-
terwencyjnie, we wczesnej fazie choroby, 
pozwala na  użycie niższej dawki środka 
celem uzyskania wymiernych efektów.

  KORZYŚCI 

Ekonomiczność, spektrum zwalczanych 
chorób, elastyczny termin stosowania 
i uniwersalność działania czynią z prepa-
ratu Soligor niezwykle skuteczny środek 
ochrony roślin, będący podstawą lub 
uzupełnieniem każdego programu ochro-
ny upraw zbóż. Można wykorzystać go 
w  niemal każdych warunkach pogodo-
wych i  w  każdej sytuacji, przez co  pro-
ducenci rolni mają pod ręką wyjątkowo 
pewną broń w  zmaganiach z  ważnymi 
gospodarczo chorobami.

 Uniwersalna skuteczność, 
 skuteczna uniwersalność 
Często wiosną czas, kiedy można stosować środki 
ochrony roślin, jest relatywnie krótki. Rolnik, któremu 
warunki pogodowe lub ekonomiczne nie pozwolą 
na wykonanie zabiegu w terminie, ma nie lada problem 
– jak, kiedy i czym wykonać zabieg, aby uzyskać 
zadowalające rezultaty? Z Soligorem to jeden  
kłopot z głowy!

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

 

ZWALCZANE CHOROBY
mączniak prawdziwy, brunatna 
plamistość liści, fuzarioza liści, 
fuzarioza kłosów, septoriozy, 
plamistość siatkowa, rdza brunatna, 
rdza karłowa jęczmienia, rdza żółta, 
rdza źdźbłowa, rynchosporioza

 

TERMIN STOSOWANIA
pszenica, pszenżyto: 
od początku strzelania w źdźbło 
do końca fazy kłoszenia

jęczmień: od końca fazy krzewienia 
do początku fazy kłoszenia

żyto: od początku fazy 
strzelania w źdźbło 
do początku fazy kłoszenia

 

UWAGI
– w warunkach sprzyjających 
rozwojowi chorób grzybowych 
pszenicy zalecany termin zabiegu 
opryskiwania można wydłużyć 
do fazy dojrzałości wodnej ziarna

– w warunkach silnego zagrożenia 
pszenżyta fuzariozą kłosów zabieg 
wykonać po zakończeniu kwitnienia

 

DAWKA
pszenica ozima, pszenica 
jara, pszenżyto ozime, 
pszenżyto jare: 0,7-1,0 l/ha

jęczmień ozimy, jęczmień 
jary, żyto: 0,6-0,8 l/ha

Wyższą z zalecanych 
dawek stosować przy 
dużym nasileniu chorób.

 

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200-400 l/ha

FUNGICYD
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  DZIAŁANIE 

Falcon to  mieszanina trzech substancji 
(spiroksamina, tebukonazol oraz triadi-
menol), które uzupełniają się wzajemnie. 
Działa on zapobiegawczo, interwencyjnie 
i  wyniszczająco, skutecznie zwalczając 
większość najważniejszych chorób zbóż 
w każdym stadium choroby – choć naj-
lepsze efekty daje zastosowanie go moż-
liwie wcześnie, gdy choroba dotknęła 
relatywnie niewielką powierzchnię rośliny.

  ZALETY 

Z  uwagi na  trójskładnikową formułę jest 
to preparat o bardzo szerokim spektrum 
zwalczanych chorób, można też stoso-
wać go we wszystkich stadiach rozwoju 
choroby, w  każdym momencie sezonu 
wegetacyjnego i we wszystkich rodzajach 
zbóż. Dzięki swojej uniwersalności może, 
a nawet powinien być podstawą każdego 
skutecznego programu ochrony roślin.

  EFEKTY 

Bez względu na to, czy Falcon stosowany 
jest zapobiegawczo, interwencyjnie czy 
wyniszczająco, jego działanie jest niezwy-
kle skuteczne – stopień porażenia roślin 
jest wymiernie zredukowany. Działa on 
układowo, chroniąc całą powierzchnię 
asymilacyjną rośliny, co odzwierciedla się 
we wzroście masy tysiąca ziaren i plonu.

  KORZYŚCI 

Falcon to  preparat uniwersalny, działają-
cy na większość głównych chorób zbóż, 
który można stosować we wszystkich ro-
dzajach zbóż. Jest też ekonomiczny, gdyż 
wystarczy nawet niewielka jego dawka, 
aby zaobserwować zatrzymanie rozwoju 
choroby. Wymiernie zwiększa też wiel-
kość plonu, co przekłada się na dodatko-
we korzyści finansowe.

 Co trzy,  
 to nie jeden 
Dużą wadą wielu środków ochrony roślin jest selektywny, 
wąski zakres działania. Preparaty te zwalczają jedynie 
wybrane gatunki grzybów, co wymusza stosowanie wielu 
różnych środków, dodatkowo może stwarzać niemałe 
problemy i wymaga dużej wiedzy. Znacznie prostszym 
wyborem jest zastosowanie wszechstronnego 
fungicydu Falcon.

Dodatkową zaletą preparatu Falcon jest 
aktywność biologiczna w niskich temperaturach, 

co umożliwia wykonanie zabiegu nawet 
w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 

jakie panują wczesną wiosną.

Warto wiedzieć!

Stosowanie fungicydu Falcon przynosi wymierne 
korzyści ekonomiczne. Preparat chroni  

powierzchnię asymilacyjną rośliny,  
co odzwierciedla się we wzroście 

masy tysiąca ziaren i plonu.

i

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

 

ZWALCZANE CHOROBY
mączniak prawdziwy, rdza 
brunatna, rdza karłowa, rdza 
źdźbłowa, brunatna plamistość 
liści, rynchosporioza, septorioza 
liści, septorioza plew, fuzarioza 
kłosów, plamistość siatkowa

 

TERMIN STOSOWANIA
pszenica, pszenżyto, żyto: 
od początku fazy strzelania 
w źdźbło do końca fazy kłoszenia

jęczmień: od końca fazy 
krzewienia do początku 
fazy kłoszenia

żyto: od początku strzelania 
w źdźbło do początku 
fazy kłoszenia

 

UWAGI
w warunkach sprzyjających 
rozwojowi chorób grzybowych 
pszenicy zalecany termin zabiegu 
opryskiwania można wydłużyć 
do fazy dojrzałości wodnej ziarna 
w warunkach silnego zagrożenia 
pszenżyta fuzariozą kłosów; zabieg 
wykonać po zakończeniu kwitnienia

 

DAWKA
0,6 l/ha

 

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200-400 l/ha

FUNGICYD
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    Szczypta precyzji, 
 trzy garście wiedzy,
  Moc doświadczenia 
i cały wór troski,
 By plon szczerozłoty 
było widać zza miedzy
Jak strzela w źdźbła  
 niczym słońce 
  swe promienie.
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ZAPRAWY ZBOŻOWE
Astep® 225 FS

Baytan® Trio 180 FS

Lamardor® 400 FS

Scenic® 080 FS

WSPOMAGACZE ZAPRAWIANIA
Peridiam® Ferti 402

Peridiam® Eco Red EC 103

Oferta produktów

ZAPRAWY
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ZAPRAWY

100-letnie doświadczenie firmy Bayer to w efek-
cie szeroki asortyment zapraw owado- i  grzy-
bobójczych. Produkty stworzono w  oparciu 
o  znajomość innowacyjnych substancji, ich od-
działywania na  choroby oraz nacisk na  jakość 
i odporność upraw na uciążliwe warunki hodowli.
Konkretny preparat, taki jak Baytan Trio 180 FS, 
Lamardor 400 FS czy Scenic 080 FS, możemy 
dobrać w  zależności od  rodzaju zboża, warun-
ków glebowych, czy też innych parametrów,  
jak np. poprawa żywotności nasion.

POLIMERY

Dodawane podczas zaprawiania nasion poprawiają przy-
czepność i  sypkość ziaren, redukują powstawanie kurzu 
i polepszają wybarwienie nasion. W rezultacie zapewniają 
lepszą ochronę nasion oraz umożliwiają ich wysiewanie 
zarówno z zastosowaniem siewników mechanicznych, jak 
i do siewu precyzyjnego.

KROK
 1

KROK
 2

Zdaniem eksperta
Matthias Pelm-Lindecke,  
Menedżer komunikacji marketingowej Bayer

Zrównoważone rolnictwo ma kluczowe znaczenie dla firmy Bayer. Generalnie strategia 
Bayer SeedGrowth™ polega na pomocy przy wyborze najodpowiedniejszych narzędzi 
w całym procesie technologicznym zaprawiania nasion – dla każdego indywidualnie, 
z naciskiem na efektywność i bezpieczeństwo. To jak z wyborem auta. Posiadasz prawo jazdy, 
znasz się na znakach drogowych, ale poszukujesz samochodu dopasowanego dla siebie, 
o specyficznych parametrach, zoptymalizowanego pod swoje wymagania i potrzeby.

i

ZAPRAWY

 Od ziarna do plonu, 
 czyli owocne żniwa 
 w 4 krokach 
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ZAPRAWIARKI

Jako jedyny producent środków ochrony roślin  
Bayer zajmuje się także produkcją zaprawiarek. Dzięki 
temu wiedza na temat procesu zaprawiania rozszerza 
się także na  doświadczenie techniczne – urządzenia, 
których odpowiednia kalibracja zapewnia lepsze plony.
Bayer doradza w wyborze sprzętu, a także w ramach 
współpracy współfinansuje zakup zaprawiarki.

KROK
 3

KROK
 4
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POLIMERY

ZAPRAWY

DORADZTWO

Pomaga efektywnie połączyć wymienione wcześniej elementy. W  ramach  
Bayer SeedGrowth™ eksperci prowadzą szkolenia techniczne z zakresu pra-
widłowego zaprawiania i obsługi sprzętu. Zespół zajmuje się także kalibracją 
zaprawiarek u klientów czy też wykonuje analizy jakości zaprawiania w labo-
ratorium. Podsumowując, Bayer SeedGrowth™ wspiera rolników nie tylko 
w procesie wyboru zapraw, ale też w całym procesie związanym z technologią 
zaprawiania. Efektem jest profesjonalna obsługa i skrojone na miarę rozwiąza-
nie dla każdego klienta.
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 Wspólny cel, 
 czyli o certyfikacji 
 procesu zaprawiania 
 nasion 
Rolnik w swoim gospodarstwie 
podejmuje niezwykle ważne decyzje, 
które decydują o powodzeniu uprawy. 
Nie inaczej jest w przedsiębiorstwach, 
gdzie zarządzający zabiegają o uznanie 
klienta-rolnika i sprzedaż produktów. 
Co ich łączy? Rosnące wymagania 
dotyczące ochrony środowiska, coraz 
bardziej wymagający klient końcowy 
oraz pewność co do JAKOŚCI. 
To wszystko sprawia, iż ważne stają 
się dowody na to, że wszystkie wymogi 
są spełnione, a uprawa się powiedzie. 
W takim momencie istotny staje się 
certyfikat.

Warto wiedzieć

Nasiona zaprawione zgodnie  
ze standardami ESTA dają Ci  
gwarancję, że stosujesz produkt,  
w którym użyto precyzyjnie dobraną  
dawkę środków ochrony roślin.  
Skuteczną, ale i nieobciążającą  
glebę. Pamiętaj, że dbając  
o środowisko, dbasz również  
o potencjał swojej ziemi,  
co ostatecznie przekłada się  
na wyższą opłacalność  
plantacji.

!
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Rolnik, który podejmuje decyzję o  tym, czym obsiać swoje pole, 
staje się zawodnikiem podchodzącym do linii STARTU. Na końcu 
widzi METĘ – dobry plon o wysokiej zyskowności. A między nimi? 
Tylko cztery kroki – cztery ważne pytania.

PO PIERWSZE: CO?

Komisja Europejska wprowadziła konkretne za-
lecenia w odniesieniu do jakości zaprawionych 
nasion i procesu ich zaprawiania. Obejmują one 
działania dotyczące wprowadzenia:
•  systemu jakości dla procesu zaprawiania,
•  jednolitych metod badania zawartości pyłu,
•  systemu audytu.

1
Czyszczenie  

nasion

2
Przygotowanie 
receptury

3
Zaprawianie  
materiału siewnego

4
Magazynowanie 
i dystrybucja

5
Wysiew zaprawionych  
nasion

EUROPEJSKI SYSTEM JAKOŚCI ZAPRAWIANIA NASION OBEJMUJE CAŁOŚĆ 
PROCESU ZAPRAWIANIA ORAZ JAKOŚĆ ZAPRAWIONYCH NASION

Certyfikat ESTA (Europejski System Jakości 
Zaprawiania Nasion) spełnia zalecenia Ko-
misji. Istotne jest, iż zabieganie o certyfikat 
jest dobrowolne. To dowód, że dany pro-
ducent bardzo poważnie traktuje kwestię 
jakości, czuje odpowiedzialność za ochro-
nę środowiska i dba o dobro konsumenta.
Rolnik korzystający z  zaprawionych certy-
fikowanych nasion podejmuje jedną z klu-
czowych decyzji, które przesądzają o jako-
ści jego zbiorów, a także pozwalają tworzyć 
gospodarstwo bezpieczne dla środowiska. 
Dlaczego? Nasiona z  certyfikowanych 
przedsiębiorstw to:
•  Odpowiedzialność za  jakość nasion roz-

ciągnięta jest na  każdy podmiot, który 
uczestniczy w ich dystrybucji – od produ-
centa poprzez firmy pakujące, przecho-
wujące i transportujące nasiona.

•  System ESTA jest elastyczny – reaguje 
na zmiany przepisów w zakresie ochrony 
środowiska i  jakości zaprawianych na-
sion.

?Czy wiesz,  
że…?

W trosce o środowisko 
ustalono normy obecności 
pyłu w zaprawionych 
nasionach. W 2016 r. 
w ziarnach zaprawionych 
zbóż może być tylko 4 g pyłu 
na 100 kg nasion. W ziarnach 
kukurydzy – 0,75 g na 100 000 
nasion! 
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Czy wiesz, że..?

Od 26 listopada 2016 r.  
istnieje obowiązek 
atestowania sprzętu 
do zaprawiania 
nasion. Atest jest 
ważny przez 5 lat. 

?

PO DRUGIE: DLACZEGO?

Producenci nasion muszą sprostać wciąż 
zaostrzającym się przepisom z  zakresu 
ochrony środowiska i  przemysłu prze-
twórczego. Świat zaczął zwracać uwagę 
nie tylko na  to, co  je, ale także jak po-
wstało to, co  spożywa. Stosowanie za-
sad rolnictwa zrównoważonego w przed-
siębiorstwie, w  którym liczy się i jakość, 
i marka. A niewątpliwie ekspertom z firmy 
Bayer na tym zależy. Niezbędne staje się 
przygotowanie do  wciąż zaostrzanych 
norm dotyczących jakości zaprawionych 
nasion. Certyfikat staje się wówczas 
komunikatem: ten produkt spełnia naj-
wyższe oczekiwania, szczegółowo opi-
sane i  kontrolowane na  każdym etapie. 
Bayer stawia na  bezpośredni kontakt 
z rolnikami. I od nich właśnie płynie nacisk, 
by nasiona już na starcie dawały maksy-
malną szansę na dobre plony. Coraz wię-
cej plantatorów wpisuje się w ideę zrów-
noważonego rolnictwa. Ich oczekiwania 
są wobec tego coraz wyższe. Zaprawia-
nie nasion? Dobrze, ale tak, by wspoma-
gały plonowanie ziemi, z której rolnik żyje. 
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Ekspert  
radzi

Maja Karpiel, przedstawiciel  
Polskiej Izby Nasiennej: 

„W Polsce system ESTA wdraża i koordynuje Polska Izba 
Nasienna. Proces ten rozpoczął się na początku 2015 roku. 
Do chwili obecnej wystawionych zostało 5 certyfikatów, 
a zainteresowanie systemem ciągle rośnie.” 

Szczegółowe informacje o ESTA można znaleźć 
na stronie internetowej www.pin.org.pl

!

PO TRZECIE: PRZEZ KOGO?

Warto zdawać sobie sprawę, iż potrze-
ba certyfikacji zrodziła się wśród samych 
producentów, przedstawicieli branży na-
siennej. Co  ważne, również oni tworzą 
system oraz procedury związane z  jego 
nadawaniem. System stworzony przez 
praktyków ogranicza biurokrację, ra-
cjonalizuje wymagania i  koszty. Stanowi 
także efektywne wsparcie dla procesów 
zarządzania, pozwala na  stały wzrost 
jakości i  wypracowanie standardów. 
Audyty przeprowadzają jednostki nieza-
leżne – zarówno w zakresie przyznawania 
certyfikatu, jak i  corocznego przeglądu 
funkcjonowania systemu.
To  ważna wiedza dla rolnika. Za  cer-
tyfikatem ESTA nie stoi bowiem furtka 
do  podwyższenia cen zaprawionych 
nasion, ale wspólny cel producentów 
i  rolników: nowoczesne, bezpieczne dla 
środowiska i człowieka rolnictwo. Planta-
tor ma też pewność, iż certyfikowane na-
siona są bezpieczne dla niego. Stosując 
je  zgodnie ze  wskazaniami producenta 
dba także o własne zdrowie i życie.
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PO CZWARTE: PO CO?

Odpowiedź jest oczywista. Metą przecież 
jest dobry, silny, zdrowy plon. Nasiona za-
prawione zgodnie z zasadami ESTA to klu-
czowy czynnik wyścigu do mety. Po dro-
dze racjonalne i odpowiedzialnie dobrane 
metody agrotechniki, gdzie pomocą rów-
nież służą eksperci Bayer. A  na  końcu 
plon, który można dobrze sprzedać. 
Pamiętajmy też, iż powstają przepisy, 
które przewidują uprzywilejowanie rolni-
ków stosujących certyfikowane nasiona 
– np. poprzez wyższe dopłaty. To walka 
z szarą strefą, ale przede wszystkim pre-
miowanie odpowiedzialnych hodowców. 
Warto więc trzymać rękę na pulsie i po-
szukiwać informacji w tym zakresie. --

ESTA – kluczowa decyzja  
w drodze po zwycięstwo!

•  Działanie zgodnie z zasadami dobrej  
praktyki rolniczej

•  Bezpieczeństwo uprawy – dobry start 
to szansa na zwycięstwo

•  Dbałość o środowisko – sprostanie 
coraz wyższym normom

•  Troska o bezpieczeństwo własne

•  Mądra inwestycja finansowa 
zwiększająca opłacalność uprawy
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RODZAJ PREPARATU
zaprawa grzybobójcza do przed-
siewnego zaprawiania ziaren

 

SUBSTANCJA AKTYWNA
triadimenol  150 g/l 
fluoksastrobina  25 g/l 
fluopyram  5 g/l

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
środek o działaniu kontaktowym 
i systemicznym

 

FORMA UŻYTKOWA
płynny koncentrat (FS)

 

CHRONI PRZED
zgorzel siewek, pleśń śniegowa, 
mączniak prawdziwy, septorioza  
liści, rynchosporioza zbóż, 
plamistość siatkowa, pasiastość  
liści, głownia pyląca, śnieć cuchnąca

 

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

 

DAWKA
200 ml środka z dodatkiem 400 ml  
wody na 100 kg nasion

 

OPAKOWANIE
1 l; 15 l

ZAPRAWA

UWAGA:
Zaprawianie ziarna Baytan 
Trio zapobiega występowaniu 
chorób liści do początku fazy 
strzelania w źdźbło. Jego działanie 
na choroby nalistne zapewnia 
skuteczniejsze zwalczanie 
patogenów w późniejszym 
okresie (w czasie opryskiwania 
roślin fungicydami).

  DZIAŁANIE 

Baytan Trio zawiera trzy substancje ak-
tywne: fluksastrobinę, fluopyram i triadi-
menol, o różnym mechanizmie działania. 
Gwarantuje to szerokie spektrum dzia-
łania: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, 
mączniak prawdziwy, septorioza, pasia-
stość liści jęczmienia, plamistość siatko-
wa, głownia pyląca i inne. Unikalny skład 
zapobiega budowaniu odporności przez 
patogeny grzybowe.

  ZALETY 

Szerokie spektrum działania we  wszyst-
kich gatunkach zbóż. Produkt gwaran-
tuje wysoką skuteczność w  zwalcza-
niu chorób i  długą ochronę zbóż nawet 
w trudnych warunkach zimowych, co jest 
potwierdzone wieloletnimi badaniami 
w krajach nadbałtyckich i Finlandii. Sprzy-
ja intensywnej uprawie zbóż.

  EFEKTY 

Najistotniejszym efektem działania zapra-
wy jest tzw. efekt kotwicy, który polega 
na ochronie przed chorobami grzybo-
wymi (jak zgorzel) atakującymi system 
korzeniowy zbóż. Przekłada to się bezpo-
średnio na lepszą zdrowotność systemu 
korzeniowego. Młode rośliny są nie tylko 
chronione przed chorobami, ale również 
wspierane we wczesnym wzroście i roz-
woju. Tym samym efekt kotwicy staje się 
solidną podstawą budowania wysokiego 
plonu.

  KORZYŚCI 

•  Kompleksowa ochrona od pierwszych 
faz rozwoju rośliny.

•  Uniwersalność zastosowania – ochrona 
dla wielu gatunków zbóż.

•  Efekt kotwicy – budowanie zdrowszego 
i wyższego plonu.

•  Niezastąpiony przy intensywnej techno-
logii uprawy zbóż.

 Efekt kotwicy – zdrowe 
 i mocne korzenie 
W intensywnej uprawie zbóż najważniejsze są dobrze 
dobrane czynniki plonotwórcze. Baytan Trio 180 FS to 
połączenie trzech skutecznych substancji aktywnych, 
które pozwoliło na stworzenie bezwzględnej broni, 
niezbędnej w walce z chorobami zbóż ozimych i jarych.
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Polecany do ochrony  
zbóż jarych i ozimych  

(w tym jęczmienia).

RODZAJ PREPARATU:
zaprawa grzybobójcza 
do przedsiewnego 
zaprawiania ziarna

 

SUBSTANCJA AKTYWNA:
protiokonazol   250 g/l 
tebukonazol  150 g/l

 

SPOSÓB DZIAŁANIA:
środek o działaniu systemicznym

 

FORMA UŻYTKOWA:
płynny koncentrat (FS)

 

CHRONI PRZED:
pleśń śniegowa, zgorzel siewek, 
śnieć cuchnąca i gładka pszenicy, 
głownia pyląca jęczmienia, 
pasiastość liści i plamistość 
siatkowa jęczmienia

 

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

 

DAWKA:
20 ml środka z dodatkiem od 300 
do 600 ml wody na 100 kg nasion

 

OPAKOWANIE:
0,2 l; 1 l; 5 l

ZAPRAWA

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

  DZIAŁANIE 

Lamardor polecany jest przede wszystkim 
do ochrony zbóż jarych, w tym jęczmienia 
i pszenicy. Zawiera dwie substancje czyn-
ne – protiokonazol i  tebukonazol, które 
połączone razem wykazują bardzo wy-
soką skuteczność w  likwidowaniu  m.in. 
zgorzeli siewek, śnieci, głowni czy pa-
siastości liści. Produkt zwalcza również 
pleśń śniegową w oziminach.
Uniwersalna zaprawa, która chroni 
i  wzmacnia młode rośliny. Dzięki temu 
stają się one bardziej odporne na  przy-
mrozki.

  ZALETY 

Preparat mocno stymuluje rozwój korze-
ni, co  zapewnia roślinie prawidłowe do-
starczanie wody i substancji odżywczych 
z  gleby. Efekty szczególnie widać przy 
stosowaniu zaprawy w  warunkach stre-
sowych dla roślin, takich jak chłody czy 
susza. Zawarte w preparacie substancje 
dają efekt tzw. zielonego liścia.

  EFEKTY 

Tebukonazol chroni nadziemne części ro-
śliny. Protiokonazol zabezpiecza w  więk-
szym zakresie nasiona i korzenie. Pomię-
dzy nimi występuje synergizm, co oznacza, 
że substancje w połączeniu działają zdecy-
dowanie lepiej niż osobno. Jaki to przynosi 
efekt? Dzięki zaprawie Lamardor 400 FS 
zboża kiełkują i rozwijają się szybciej, a ich 
pędy i liście są większe.

  KORZYŚCI 

Mimo bardzo niskiej dawki zaprawy (za-
ledwie 20 ml/100 kg nasion!) skutecznie 
chroni rośliny przed niektórymi chorobami 
nawet do końca okresu wegetacji (śnieć, 
głownia lub pasiastość liści jęczmienia). 
Preparat wykazuje wyjątkowo wysoki po-
ziom bezpieczeństwa dla wschodzących 
roślin i polepsza warunki ich wzrostu.

 Podwójna moc  
 dla wschodzących roślin 
Wschodzące zboże jest bardzo wrażliwe na ataki chorób 
znajdujących się zarówno na powierzchni nasion, jak 
i w glebie. Stosując preparat LAMARDOR®400 FS 
zapewnimy naszym siewkom zdecydowanie lepszy  
start i ochronę.

W TROSCE O JAKOŚĆ  
ZAPRAWIANIA, 

KUPUJĄC ZAPRAWĘ LAMARDOR LUB SCENIC, 
DOSTANĄ PAŃSTWO PERIDIAM FERTI.
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  DZIAŁANIE 

Scenic działa już od  momentu wysiewu 
zbóż ozimych (pszenicy, pszenżyta i żyta). 
Zawiera trzy substancje aktywne (w  tym 
tebukonazol oraz dwie najnowszej gene-
racji: fluoksastrobinę i protiokonazol). Pre-
parat skutecznie zwalcza choroby,  m.in. 
takie jak: zgorzel siewek, pleśń śniegową 
oraz śniecie czy głownie.

  ZALETY 

Scenic wykazuje szybkie i  długotrwałe 
działanie. Patogeny zwalcza wielokie-
runkowo, a przy tym nie szkodzi wscho-
dzącym roślinom. Korzystne działanie 
zaprawy uwidacznia się szczególnie przy 
większych chłodach oraz okresowym 
braku wody. Zaprawa sprzyja rozwojowi 
systemu korzeniowego i krzewieniu roślin, 
a  także zwiększa liczbę pędów kłosono-
śnych.

  EFEKTY 

Produkt korzystnie wpływa na  plon ziar-
na, znacznie go kompensując, nawet 
w  warunkach silnego porażenia. Już 
na  starcie zboże otrzymuje bardzo do-
bre warunki do  rozwoju. Ma  możliwość 
rozwinięcia silnego systemu korzeniowe-
go, dzięki czemu roślina przygotowana 
jest na ewentualne anomalie pogodowe. 
Zwiększona liczba źdźbeł kłosonośnych 
pomaga zwiększyć plon.

  KORZYŚCI 

•  Ochrona przed wieloma, często wystę-
pującymi w Polsce, chorobami wczesne-
go okresu rozwoju zbóż.

•  Zboże ozime przygotowane na skrajne 
temperatury oraz do  walki ze  zgorze-
lą siewek, pleśnią śniegową, śnieciami 
i głowniami.

•  Bezpieczeństwo uprawy i działanie pro-
ekologiczne w jednym.

•  Kombinacja Scenic i Peridiam Ferti sta-
nowi doskonałą podstawę do  budowy 
plonu.

WYSOKI POZIOM
ZWALCZANIA PLEŚNI
ŚNIEGOWEJ SPRAWIA,
ŻE SCENIC JEST JEDNĄ
Z NAJSKUTECZNIEJSZYCH
ZAPRAW.

 Właściwa decyzja 
 – wysoki plon 
Nawet najlepsza odmiana ziarna nie zagwarantuje 
zadowalających rezultatów, jeśli dobierzemy 
nieodpowiednią zaprawę. Jeśli zależy nam na lepszych 
wschodach, pełnej ochronie i intensywnym zielonym 
kolorze roślin – warto sięgnąć po Scenic® 080 FS.

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

 

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.

Peridiam Ferti jest nawozem donasiennym oraz mieszaniną formulantów 
wspomagających zaprawianie. Środek stosowany wraz z zaprawami 
poprawia przyczepność zaprawy, równomierność zaprawiania, wybarwienie 
oraz trwałość zaprawy na nasionach zbóż. Poza tym dostarcza roślinom 
najważniejszych mikroskładników pokarmowych, takich jak mangan, 
cynk i molibden, a tym samym zapewnia prawidłowy wzrost siewek.
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Zieleń soczysta  
    przełamuje szarość gleby,

Słońce w górę ciągnie łodygi 
                pełne smukłych liści.

       Słyszysz cichy szept pszczół?

Z niecierpliwością czekają,  
    by dotknąć z radością  
               żółte korony,

     co wieńczą  
        dzieło natury.
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ODMIANY 
Rzepak jary

Dodger

Rzepak ozimy

InV1022

Puncher

Bellevue

Aixer

FUNGICYDY 
Tilmor® 240 EC 

Propulse® 250 SE 

INSEKTYCYDY 
Biscaya® 240 OD 

Proteus® 110 OD 

Decis® Mega 50 EW 

Oferta produktów

RZEPAK
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Uprawa rzepaku jarego udaje się w rejonach, w których roczna suma opadów prze‑
kracza 600 mm. Ważne, aby w okresie wegetacji, to jest od kwietnia do sierpnia, 
rozkład opadów atmosferycznych był równomierny. Jest to wymiernikiem dobre‑
go plonowania nasion. Najbardziej krytycznym okresem, jeśli chodzi o niedobory 
wody, jest faza kwitnienia i zawiązywania łuszczyn. Rzepak jary plonuje o 30‑40% 
mniej od formy ozimej, przez co jest rośliną bardziej zawodną.

Może być uprawiany na murszach i torfach, podczas gdy rzepak ozimy w okresie 
zimowym z racji ruchów gleby może mieć rozsadzane korzenie.
Rzepak jary cieszy się większym zainteresowaniem w  latach, gdy nie przezimują 
plantacje rzepaku ozimego. Jedną z alternatyw dla formy jarej rzepaku jest zasto‑
sowanie herbicydu jesienią, co daje pewność zbytu zebranych nasion. Przyjrzyjmy 
się bliżej temu zagadnieniu.

Podejmując decyzję o  przesianiu plan‑
tacji rzepaku ozimego formą jarą, należy 
zrezygnować z  orki. Zabieg ten może 
nadmiernie przesuszyć glebę. Ważne jest 
zniszczenie i  dobre wymieszanie gleby 
z obumarłych i żywych roślin rzepaku. Po‑
zostawione na polu żywe rośliny rzepaku 
ozimego konkurują z zasianym rzepakiem 
jak chwasty. Prędzej zakwitają, przycią‑
gając szkodniki z innych pozostawionych 
plantacji rzepaku ozimego.
Rzepak jary, po  zlikwidowanym rzepaku 
ozimym, nawozimy tylko azotem. Dlacze‑
go? Ponieważ fosfor i potas dostarczyli‑
śmy jesienią. Nawożenie azotem należy 
ustalić na podstawie bilansu tego składni‑
ka. Najczęściej dawkę N dzieli się na dwie 
części. Pierwszą, wielkości 1/2 do  2/3, 
stosuje się przed siewem. Drugą w okre‑
sie formowania rozety, jednak nie później 
niż na początku pąkowania. Dawka azotu 
powinna uwzględniać również zawartość 
tego składnika w  obumarłych roślinach 
rzepaku ozimego.

 Rzepak jary też może się udać 
Najważniejszą rośliną uprawną, z której pozyskujemy olej, jest rzepak ozimy. 
Rzepak jary, z racji słabszego systemu korzeniowego i w konsekwencji większej 
wrażliwości na niedobory wody, jest wciąż mało popularny w Polsce.

Z racji ciepłych zim, rośliny rzepaku jarego mogą przetrwać 
niekorzystne warunki zimowania, a w związku z tym 
konkurować z rzepakiem ozimym wiosną. Warto wiedzieć, 
że samosiewy rzepaku jarego mogą zakwitnąć o 3‑4 tygodnie 
wcześniej od rzepaku ozimego.
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Rzepak jary siejemy wcześnie. Najlepiej 
w okresie, gdy gleba w wierzchniej war‑
stwie ma  5‑6°C – w  okresie optymal‑
nym siewu jęczmienia jarego. Termin ten 
przypada najczęściej pod koniec marca 
lub na  początku kwietnia. Wadą wcze‑
snych siewów są długie i nierównomierne 
wschody, spowodowane nieogrzaniem 
się gleby. Nasiona, bądź siewki, mogą 
być porażane przez zgorzel siewek, 
co  jest konsekwencją opóźniających się 
wschodów rzepaku i często tworzącej się 
skorupy na  wierzchu gleby. Opóźnianie 
siewu naraża rzepak na  większe skutki 
suszy.
Jare odmiany rzepaku wysiewamy płytko 
na głębokości 1‑2 cm. Są jednak wyjątki – 
jeżeli wierzchnia warstwa gleby jest prze‑
suszona, należy posiać nasiona głębiej. 
Z  racji płytszego systemu korzeniowego 
i możliwości wytwarzania mniejszej ilości 
rozgałęzień, rzepak jary siany jest gęściej 
od rzepaku ozimego. Optymalna obsada 
powinna wynosić około 100‑150 roślin 
na m2, co w zależności od MTN wynosi 
4‑6 kg/ha.
Z  racji krótszego okresu wegetacji jest 
mniej narażony na choroby. Na roślinach 
możemy zaobserwować jednak objawy 
suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny 
twardzikowej, czerni krzyżowych i często, 
pod koniec wegetacji, mączniaka praw‑
dziwego. Ich występowanie możemy 
ograniczyć poprzez zastosowanie jed‑
nego zabiegu grzybobójczego, najlepiej 
w okresie pąkowania.

Większym problemem są szkodniki owa‑
dzie, żerujące w  początkowych fazach 
wegetacji, takie jak  m.in. śmietka kapu‑
ściana, pchełki czy gnatarz rzepakowiec. 
Dużym zagrożeniem jest także słodyszek 
rzepakowy, który może nalatywać z  po‑
zostawionych plantacji rzepaku ozimego.
Z  tego powodu, błędem jest dosiewanie 
rzepaku jarego na  plantacjach rzepa‑
ku ozimego w  miejscach uszkodzonych 
przez mróz. Ochrona przed szkodnikami, 
tak wsianego rzepaku, daje mierne skut‑
ki. Często jest tak duże nasilenie szkod‑
ników, że rzepak odnawiając się, nie jest 
w stanie zawiązać ani jednej łuszczyny.
Wraz z zakwitnięciem rzepaku na planta‑
cji pojawiają się szkodniki łuszczynowe: 
chowacz podobnik i pryszczarek kapust‑
nik. Szkodniki te na  formie jarej rzepaku 
mogą występować częściej, a uszkodzo‑
ne przez nie łuszczyny mogą zmniejszyć 
plon nasion nawet o 50‑60%.
W ochronie rzepaku jarego przed szkod‑
nikami trzeba być konsekwentnym. Nie 
można zrażać się małą skutecznością 
zabiegów insektycydowych. Przy tak 
częstych i  dużych nalotach na  gronach 
rzepaku, już następnego dnia po zabiegu, 
liczba chrząszczy słodyszka może być 
taka sama jak przed zabiegiem. Z  tego 
powodu rolnicy źle interpretują sku‑
teczność preparatów owadobójczych. 
W  praktyce, lepiej później rozpocząć 
zwalczanie słodyszka. Zniechęcenie i za‑
niechanie ochrony już w trakcie kwitnienia 

i  zawiązywania łuszczyn, może nieod‑
wracalnie wpłynąć na zmniejszenie plonu 
– wskutek uszkodzenia pąków i łuszczyn 
przez wszystkie występujące w tym okre‑
sie szkodniki.
Rzepak jary zbieramy najczęściej w  1–2 
dekadzie sierpnia. Zbiór jest podobny jak 
w przypadku formy ozimej. Najlepiej plo‑
ny zbierać kombajnem, wyposażonym 
w stół i  aktywny rozdzielacz łanu. Dobry 
osiągalny plon nasion powinien wynieść 
3 t/ha. Na uwagę zasługuje jedynie lepsze 
zaolejenie nasion rzepaku jarego od ozi‑
mego.
Ważne, aby po  zbiorze płytko wykonać 
uprawki pożniwne, w  celu skiełkowa‑
nia osypanego rzepaku w  czasie zbio‑
ru. Z  nasion pozostawionych w  glebie 
w  przyszłości mogą skiełkować rośliny, 
które konkurować będą, np. z rzepakiem 
ozimym, o światło, wodę i składniki pokar‑
mowe. Jesienią rośliny rzepaku jarego naj‑
częściej mają lepszy wigor. Bardzo krótko 
tworzą rozetę liściową i  szybko wybijają 
w pęd. Oprócz niekorzystnej konkurencji 
wobec rzepaku ozimego, mogą powodo‑
wać zmiany w pokroju rzepaku ozimego, 
zwiększając jego wyniesienie pąka wierz‑
chołkowego. Z  racji ciepłych zim, rośliny 
rzepaku jarego mogą przetrwać nieko‑
rzystne warunki zimowania, a w związku 
z  tym konkurować z  rzepakiem ozimym 
wiosną. Warto wiedzieć, że  samosiewy 
rzepaku jarego mogą zakwitnąć o 3‑4 ty‑
godnie wcześniej od rzepaku ozimego. ‑‑

Ekspert radzi:

Rzepak jary siejemy wcześnie. Najlepiej w okresie, gdy gleba 
w wierzchniej warstwie ma 5‑6 °C – w okresie optymalnym 
siewu jęczmienia jarego. Termin ten przypada najczęściej 
pod koniec marca lub na początku kwietnia.

Błędem jest dosiewanie rzepaku jarego na plantacjach 
rzepaku ozimego w miejscach uszkodzonych przez 
mróz. Ochrona przed szkodnikami, tak wsianego 
rzepaku, daje mierne skutki. Często jest tak duże 
nasilenie szkodników, że rzepak odnawiając się, 
nie jest w stanie zawiązać ani jednej łuszczyny.

„
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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
Ponaddwudziestoletnie doświadczenie firmy Bayer w hodowli 
rzepaku doprowadziło do stworzenia odmian mieszańcowych 
oferowanych pod marką InVigor. Europejscy rolnicy 
wysiewający te odmiany podkreślają ich wyjątkowe walory, 
które finalnie przyczyniają się do uzyskiwania wysokich plonów 
nawet w trudnych warunkach. Poprawia to opłacalność 
uprawy rzepaku oraz ogranicza ryzyko niepowodzenia.

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.
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Firma Bayer, dogłębnie badając zagad‑
nienie uprawy rzepaku jarego w  Polsce, 
właśnie kimś takim się stała. Oferuje 
produkt godny XXI wieku i  jednocześnie 
gotowy do  walki ze  współczesnymi za‑
grożeniami, potęgowanymi przez postęp 
cywilizacyjny. Proponuje nowoczesnym, 

bardzo kompetentnym rolnikom nową, 
unikalną odmianę mieszańcową rzepaku 
jarego – Dodger (marka InVigor).

  ZASTOSOWANIE 

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

  ZALETY 

Najwyższa jakość w dobrej cenie. Wysoki 
potencjał plonotwórczy.

  EFEKTY 

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

Dodger

   Odmiana mieszańcowa  
o wysokim i stabilnym 
plonowaniu. Najlepszy 
wynik plonowania w do‑
świadczeniach COBORU 
w 2014 r. (116% wzorca)

   Odmiana o średnio 
wczesnym terminie 
kwitnienia i dojrzewania

   Wysoka zdrowotność

   Rośliny średnio wysokie, 
o dobrej odporności 
na wyleganie

MIESZANIEC JARY

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

 Pewny i zdrowy plon 
 rzepaku jarego,  
 czyli Dodger 

MIESZANIEC 
JARY

MISTRZ PLONOWANIA W TRUDNYCH 
WARUNKACH

PLON W % WZORCA  
– COBORU 2016

120

115

110

105

100

95

90

wzorzec Dodger F1

%

100

118

  KORZYŚCI 

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

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

•  Wyższa zdrowotność odmiany Dodger 
to  większy spokój podczas wysokiej  
presji chorób.
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POTRZEBNE MAKRO- I MIKROELEMENTY

Rzepak w całym okresie wegetacji pobiera ma‑
kro‑ i mikroelementy. Z makroelementów do pra‑
widłowego rozwoju, a w konsekwencji do osią‑
gnięcia wysokiego plonu nasion, potrzebuje:
•  Azot – ma największe działanie plonotwórcze. 

Powoduje zwiększenie plonu suchej masy. 
Opóźnia dojrzewanie roślin.

•  Fosfor – przyśpiesza rozwój, kwitnienie i doj‑
rzewanie roślin. Ma  wpływ na  skrócenie we‑
getacji. Wpływa również na dorodność nasion 
rzepaku.

•  Potas – ma  wpływ na  gospodarkę wodną 
w roślinie. Zwiększa odporność na stresy zwią‑
zane z przezimowaniem, okresową suszą czy 
występowaniem na rzepaku chorób i szkodni‑
ków. Ułatwia pobieranie azotu.

•  Wapń – poprawia odczyn gleby. Ma  wpływ 
na lepsze kiełkowanie nasion i rozwój korzenia 
palowego. Niedobór może zahamować wzrost 
roślin i zanikanie pąków kwiatowych.

•  Magnez – wchodzi w  skład chlorofilu. Niedobór 
objawia się chlorozami na  najstarszych liściach 
rośliny. Zahamowaniu wzrostu ulega cała roślina.

•  Siarka – jest niezbędnym pierwiastkiem w upra‑
wie rzepaku. Wchodzi w  skład aminokwasów 
siarkowych, uczestniczy w  procesie fotosyntezy, 
ma  wpływ na  pobieranie azotu. Rzepak pobiera 
siarkę przez cały okres wegetacji. Okresem kry‑
tycznym jest pąkowanie i początek kwitnienia ro‑
ślin rzepaku.

Z MIKROELEMENTÓW  
DLA RZEPAKU SĄ WAŻNE:

•  Bor – rzepak najwięcej boru potrzebuje w okresie 
kwitnienia i  tworzenia nasion. Niedobór objawia 
się przebarwianiem na brązowo, pustym środkiem 
korzenia palowego, redukcją kwiatów i  nasion 
w łuszczynie.

•  Mangan – może wpływać na słaby wzrost i kwit‑
nienie.

 Rzepak ozimy – optymalne 
 nawożenie kluczem do sukcesu 
Rzepak ozimy ma duże wymagania pokarmowe. Porównując potrzeby pokarmowe 
ze zbożami należy zaznaczyć, że rośliny rzepaku pobierają dwukrotnie więcej 
azotu, fosforu i potasu oraz pięciokrotnie więcej wapnia. Rzepak pobiera również 
dużo siarki. Wymaga zasobnej gleby w składniki pokarmowe i uzupełnienia 
jej nawozami. Należy zaznaczyć, że plon rzepaku jest formowany już jesienią. 
Do prawidłowego rozwoju jesienią potrzebuje dużo składników pokarmowych, 
aby wygenerował wysokie plony. Rzepak potrzebuje gleby o wysokiej kulturze 
i o uregulowanym odczynie pH powyżej 6,0.
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ZAPOTRZEBOWANIE NA AZOT

Jesienne zapotrzebowanie na  azot jest niewielkie. Na  stanowi‑
skach ubogich w azot, np. po zbożach, należy zastosować około 
30‑40 kg/ha N – najlepiej w formie wolnodziałającej, np. w postaci 
mocznika. Przy ewidentnych objawach niedoboru tego składnika 
należy uzupełnić go najlepiej dolistnie.
Wiosną wysokość, forma i podział dawki azotu powinien być uwa‑
runkowany sytuacją na danym polu. Rzepak na wyprodukowanie 
1 tony nasion zużywa około 60 kg azotu. Dawka nawozu mineral‑
nego uzależniona jest w głównej mierze od azotu pochodzącego 
z gleby z mineralizacji. W określeniu tej dawki pomóc może wzór:

Nn = (P × Pj) – Nmin (0‑90 cm)

gdzie:
 Nn –  dawka nawozowa azotu, kg N/ha,
 P –  zakładany plon nasion, t/ha,
 Pj –  pobranie jednostkowe azotu, kg N/1 t nasion + odpowiednia 

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

Załóżmy, że chcemy zebrać 4,0 t, w glebie znajduje się 50 kg Nmin to musimy 
dostarczyć 190 kg N/ha w nawozie mineralnym.

 Nn = (4 × 60) – 50 = 240 – 50 = 190 kg N/ha

Azot z mineralizacji można określać na podstawie analizy laborato‑
ryjnej prób glebowych, pobieranych wiosną z poziomu 90 cm tuż 
przed ruszeniem wegetacji (średnia temperatura 5°C). W praktyce 
próby pobiera się po rozmarznięciu gleby.
Jeżeli takich prób nie wykonaliśmy, ilość azotu musimy oszacować 
na  podstawie przedplonu, nawożenia organicznego roślin przed‑
plonowych, wilgotności i  temperatury gleby. Problemem jest to, 
że azot jest bardzo mobilny w glebie.

AZOT CZEKA NA RZEPAK

Azot w  rzepaku należy podzielić na dwie dawki. Pierwszą należy 
zastosować wiosną po ruszeniu wegetacji, stosując 1/2 – 2/3 dawki 
całkowitej. Powinniśmy pamiętać, że azot czeka na  rzepak, a nie 
rzepak na azot. Drugą dawkę należy zastosować na początku for‑
mowania łodygi adekwatnie do poprzedniej dawki 1/2 – 1/3 dawki 
całkowitej. Nie powinna ona być później podana jak miesiąc przed 
spodziewanym kwitnieniem rzepaku. Nie dzielimy dawki N, gdy 
ta nie przekracza 100 kg/ha.

Nawożenie 
mineralne roślin 
rzepaku powinno 
być uzależnione 
od zasobności 
gleby, warunków 
klimatycznych 
i oczekiwanego  
plonu.
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RZEPAK PREFERUJE NAWOZY 
SZYBKO DZIAŁAJĄCE

Co do doboru nawozu, rzepak preferuje na‑
wozy szybko działające. Najlepsza jest forma 
saletrzana (NO3‑). Najbardziej popularna jest 
saletra amonowa. Często stosuje się siarczan 
amonu lub salertosan, które oprócz azotu za‑
wierają bardzo ważną siarkę.
Dawki fosforu i  potasu uzależnia się od  za‑
sobności gleby w te składniki i zakładanego 
plonu nasion. Siejąc rzepak powinniśmy wie‑
dzieć, że rzepak źle reaguje na małą zawar‑
tość tych dwóch pierwiastków w glebie. Dla‑
tego warto uzupełnić braki w  glebie fosforu 
i potasu już pod rośliny przedplonowe.
Nawozy fosforowe i  potasowe stosujemy 
najczęściej przed siewem rzepaku. Możliwe 
jest podzielenie dawki potasu na dwie części, 
około ½‑¾ zastosować przed siewem, a ½ 
– ¼ wiosną przed ruszeniem wegetacji. Jest 
to ciekawe rozwiązanie na glebach lżejszych, 
gdzie potas może być wypłukany w  głąb 
profilu glebowego. Rzepak nie ma  wielkich 
wymagań co  do  formy zastosowanych na‑
wozów. Z nawozów potasowych najczęściej 
stosuje się sól potasową 60%. Stosując 
Korn‑Kali oprócz potasu dostarcza‑
my roślinom magnez i  siarkę. 
W  przypadku fosforu 
najczęściej stosu‑

jemy superfosfaty: potrójny, pojedynczy. W przypadku su‑
perfosfatu pojedynczego dostarczamy rzepakowi również 
siarkę i wapń.
W praktyce rolniczej w celu ułatwienia stosuje się często 
również nawozy wieloskładnikowe NPK, np.  polifoski, lu‑
bofoski.
Rzepak jest wrażliwy na kwaśny odczyn gleby. Optymalny 
przedział pH dla rzepaku, kształtuje się dla:

• gleb lekkich – 5,6‑6,0,
• gleb średnich – 6,1‑6,5,
• gleb ciężkich – 6,6‑7,0.

WAPNOWANIE

Wapnowanie najlepiej wykonywać pod roślinę przedplono‑
wą. Jedynie uzasadnione jest stosowanie wapna bezpo‑
średnio pod rzepak w przypadku gleb kwaśnych. Wapno‑
wanie oprócz zmiany pH, poprawia właściwości fizyczne, 
chemiczne i biologiczne gleby.
Można stosować wapna tlenkowe CaO – szybko działają‑
ce, o dużej zawartości Ca i węglanowe CaCO3 – działają 
wolniej, ale ich stosowanie jest bezpieczniejsze na glebach 
lekkich. Można również stosować wapna wapniowo‑ma‑
gnezowe. Oprócz wapnia dostarczamy do gleby magnez.

Niedobory siarki najprościej  
uzupełnia się wczesną wiosną, stosując  

siarczan amonu, salertosan lub Korn‑Kali,  
bądź aplikując dolistnie siedmiowodny  
siarczan magnezu w czasie wegetacji.
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RZEPAK POZYTYWNIE REAGUJE NA MAGNEZ

Rośliny rzepaku charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na magnez, który 
wchodzi w skład chlorofilu. Magnez można najprościej dostarczać do gleby w po‑
staci wapna wapniowo‑magnezowego czy dolomitu. Wadą jest to, że są  to nawozy 
wolnodziałające. W  przypadku rzepaku dobrze by  było, żeby były stosowane 2‑3 lata 
przed planowanym jego siewem na danym polu. W celu uzupełnienia zasobności wczesną 
wiosną możemy magnez dostarczyć przez zastosowanie pogłównie Korn‑Kali. Nawóz ten 
oprócz potasu, siarki i sodu posiada 6% Mg. Profilaktycznie, często łącznie z zabiegami grzy‑
bo‑ czy owadobójczymi, rzepak możemy zasilić magnezem, stosując siedmiowodny siarczan 
magnezu.

NIEDOBORY SIARKI

Od dwóch dekad obserwowane są w rzepaku objawy niedo‑
boru siarki. Redukcja emisji dwutlenku siarki spowodowała 
braki tego pierwiastka w glebie. Siarka wpływa na efektywność 
pobierania azotu. Niedobór tego składnika widoczny jest naj‑
bardziej wiosną na  intensywnie rosnących roślinach rzepaku. 
Szczególnie na glebach lekkich, gdy rośliny mają słabo rozwi‑
nięty bądź uszkodzony system korzeniowy. Dawka siarki uza‑
leżniona jest od dawki azotu. W zależności od  jej zasobności 
w  glebie (próchnica, nawożenie obornikiem) dawka powinna 
kształtować się na poziomie od 1/3 do 1/4 dawki azotu.

PIERWIASTEK, KTÓRY 
KSZTAŁTUJE PLON

Bor jest jednym z pierwiastków, który w przy‑
padku rzepaku kształtuje plon. Wpływa 
na  zmniejszenie pękania łodyg w  okresie 
intensywnego wzrostu i  zawiązywanie na‑
sion i  łuszczyn. Dawka pierwiastka powinna 
się kształtować 1‑3  kg/ha. Niedobory tego 
składnika reguluje się zabiegami dolistnymi, 
w dwóch terminach: w momencie odbudowy 
rozety liściowej 0,4‑0,5 kg B/ha i  powtórnie 
w fazie pąkowania. ‑‑

Czy wiesz, że?

Bor jest jednym  
z pierwiastków, który w przypadku

rzepaku kształtuje plon. Wpływa
na zmniejszenie pękania łodyg  

w okresie intensywnego  
wzrostu i zawiązywanie nasion
i łuszczyn. Dawka pierwiastka  

powinna się kształtować  
1‑3 kg/ha.

?
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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%.
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wzorzec InV1022

100

114,5

  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 

Daje bardzo dobry i  wyrównany wigor 
jesienno‑wiosenny. Wyróżnia się wy‑
jątkową zimotrwałością i  odpornością 
na wyleganie.

  EFEKTY 

InV1022 zapewnia wysokie plony, których 
nie uszczuplą chłody jesienno‑zimowe 
i  ewentualne wyleganie. Roślina nie wy‑
kazuje tendencji do  wynoszenia szyjki 
korzeniowej oraz stożka wzrostu, stąd 
wysoka zimotrwałość.
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 Mieszańcowy bokser, 
 czyli Puncher 
Odmiany mieszańcowe rzepaku zyskują w Polsce 
popularność. Firma Bayer dba, aby polski rolnik 
miał wybór, dlatego poszukujemy wciąż nowych 
rozwiązań. Stworzyliśmy mieszańca Puncher, 
który doskonale sprawdza się w polskich 
warunkach.

Puncher

   Odmiana mieszańcowa 
charakteryzująca się szybkim 
rozwojem jesiennym oraz 
wysoką zimotrwałością

   Daje wysoki plon 
nasion i tłuszczu

   Odmiana średnio wczesna 
w kwitnieniu i średnio 
późna w dojrzewaniu

   Rośliny średniej wysokości 
bez tendencji do wylegania

   Wysoka tolerancja na suchą 
zgniliznę kapustnych

   Najlepiej plonuje na dobrych 
i średnich stanowiskach

MIESZANIEC OZIMY

PLONOWANIE W DT/HA  
– ŚREDNIA DLA POLSKI  

Źródło: COBORU 2015 r.
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  ZASTOSOWANIE 

Puncher sprawdzi się na dobrych i śred‑
nich stanowiskach glebowych. Ta  od‑
miana mieszańcowa charakteryzuje się 
szybkim rozwojem jesiennym, należy 
do odmian średnio wczesnych w kwitnie‑
niu i średnio późnych w dojrzewaniu.

  ZALETY 

Puncher nie wykazuje tendencji do  wy‑
legania. Wyróżnia się wysoką tolerancją 
na suchą zgniliznę kapustnych. Dodatko‑
wym walorem Punchera jest odporność 
na niskie temperatury.

  EFEKTY 

Ta  odmiana mieszańcowa daje wysoki 
i  zdrowy plon nasion o wysokim zaole‑
jeniu. 

  KORZYŚCI 

•  Pewność wysokiego plonu, zminima‑
lizowanie ryzyka strat wynikających 
z  wylegania i  warunków atmosferycz‑
nych.

•  Niskie ryzyko utraty plonów w wyniku 
infekcji suchej zgnilizny kapustnych.

•  Wysoki plon tłuszczu – wysoka zyskow‑
ność.

67Hektar / wiosna 2017

R
ze

p
ak



  ZASTOSOWANIE 

Bellevue sprawdzi się na  typowych dla 
warunków polskich mozaikach glebo‑
wych. Ta odmiana liniowa, dzięki swej uni‑
wersalności, pozostaje bardzo popularna 
wśród polskich rolników.

  ZALETY 

Bellevue toleruje lekkie opóźnienie sie‑
wu, ponieważ posiada jak na odmianę 
liniową dobry wigor jesienny. Wyróżnia 
się dobrą zimotrwałością i odpornością 
na wyleganie.

ODMIANY 
LINIOWE

W POLSCE WCIĄŻ WIELU ROLNIKÓW WYSIEWA 
ODMIANY LINIOWE RZEPAKU OZIMEGO, 
DOCENIAJĄC ICH ZALETY

  EFEKTY 

Bellevue wiernie plonuje przez lata. Gwa‑
rantuje mocne rośliny, których pokrój jest 
zbliżony do odmian mieszańcowych. Ko‑
lejny istotny efekt zastosowania tej liniowej 
odmiany rzepaku, to mocny system korze‑
niowy, który pozwala uzyskiwać wysokie 
plony również na słabszych stanowiskach.

  KORZYŚCI 

•  Możliwość uprawy na różnych stanowi‑
skach, w tym na mozaikach glebowych.

•  Odmiana wyhodowana z  myślą o  pol‑
skich warunkach klimatyczno‑glebo‑
wych, daje gwarancję wysokiego plonu.

 Moc na słabsze 
 stanowiska, 
 czyli Bellevue 
Odmiana ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie 
rolników, którzy chcą odnosić sukcesy w uprawie 
rzepaku na powszechnych w Polsce mozaikach 
glebowych.

Bellevue

   Odmiana liniowa szczególnie 
przydatna w uprawie 
na słabszych stanowiskach 
– bardzo dobrze sprawdza 
się na typowych dla Polski 
mozaikach glebowych

   Mocne rośliny, pokrojem 
zbliżone do odmian 
mieszańcowych, z bardzo 
dobrze rozwiniętym 
systemem korzeniowym

   Wigor jesienny – jeden 
z najlepszych wśród 
odmian liniowych. Możliwe 
lekko opóźnione siewy.

   Średnio późny termin 
kwitnienia i dojrzewania

   Bardzo dobra zimotrwałość 
i odporność na wyleganie

ODMIANA LINIOWA OZIMA

i Warto  
wiedzieć!

Odmiany liniowe  
wysiewamy średnio  
7 do 10 dni wcześniej  
niż odmiany 
mieszańcowe.

PLONOWANIE BELLEVUE W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH KRAJU

łódzkie, mazowieckie,  
lubelskie

dolnośląskie,  
opolskie, śląskie

małopolskie, świętokrzyskie, 
podkarpackie

lubuskie, wielkopolskie, 
kujawsko‑pomorskie

warmińsko‑mazurskie, 
podlaskie

zachodniopomorskie, 
pomorskie46,05 dt/ha

59,02 dt/ha

52,06 dt/ha

48,72 dt/ha

51,30 dt/ha

52,52 dt/ha

 Źródło: COBORU 2014 r.
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  ZASTOSOWANIE 

Aixer sprawdza się na  różnych stanowi‑
skach glebowych. Nie polecany na opóź‑
nione siewy. Doskonale znosi ciężkie wa‑
runki zimowe.

  ZALETY 

Aixer wyróżnia bardzo dobra zimotrwa‑
łość. Co więcej – już na starcie ta odmiana 
zapewnia wysoką tolerancję na choroby, 
w tym na czerń krzyżowych. Aixer zapew‑
nia też bardzo wysoki plon tłuszczu.

  EFEKTY 

Aixer to niskie, sztywne i  niewylegające 
rośliny, co zdecydowanie ułatwia uprawę 
rzepaku ozimego.

Aixer

   Odmiana liniowa dająca 
bardzo wysoki plon 
tłuszczu (najwyższa 
wśród badanych odmian 
zawartość tłuszczu w %)

   Bardzo dobra zimotrwałość 
(jedna z odmian, które 
najlepiej zniosły trudne 
warunki zimowe 2012 roku)

   Wysoka tolerancja na choroby 
np. czerń krzyżowych

   Rośliny niskie, sztywne, 
niewylegające

   Najniższa zawartość 
glukozynolanów

ODMIANA LINIOWA OZIMA

  KORZYŚCI 

•  Bardzo wysoki plon tłuszczu + najniższa 
zawartość glukozynolanów = doskonały 
surowiec.

•  Wysoka zyskowność uprawy tam, gdzie 
docenia się plon tłuszczu.

•  Minimalizacja strat związanych z wy‑
marznięciami.

 Masa zdrowego 
 tłuszczu, czyli Aixer 
Z myślą o rolnikach, którzy nadal chętnie  
sięgają po odmiany liniowe rzepaku ozimego, 
przygotowaliśmy innowacyjną odmianę Aixer.  
Oferujemy plantatorom nie tylko wysoki  
plon tłuszczu, ale także bardzo dobrą  
zimotrwałość.

PLON TŁUSZCZU

Źródło: COBORU średnia z lat 2012‑2013 r.

20

19

18

17

16

15
wzorzec wzorzec  

odmiana liniowa
Aixer

dt/ha
 

 

 

Warto wiedzieć!

W ekstremalnych warunkach zimy 
2011/2012 r. odmiana Aixer uzyskała 
jeden z lepszych wyników zimotrwałości 
w badaniach rejestrowych COBORU.

!

Jeżeli zależy 
Ci na wysokiej 
zawartości tłuszczu 
oraz doskonałej 
zimotrwałości, 
sięgnij po odmianę 
Aixer.
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Wykonując zabieg na tzw. opadanie płatka 
nie tylko chronimy rośliny przed wystąpie‑
niem chorób, ale znacząco zwiększamy 
możliwość uzyskania plonu o bardzo do‑
brej jakości. Obecnie na  rynku środków 
ochrony roślin zarejestrowanych jest sze‑
reg fungicydów, zalecanych do wykonania 
zabiegu opryskiwania w ww. fazie. Więk‑
szość z  nich stanowią jednakże środki, 
które zawierają jedną substancję czynną 
w  swoim składzie. W  celu zwiększenia 
spektrum ograniczanych sprawców cho‑
rób wskazane jest wykonanie zabiegu 
opryskiwania preparatem, w skład którego 
wchodzą dwie substancje czynne.

ZGNILIZNA TWARDZIKOWA  
– NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

Porażanie roślin przez Sclerotinia scle-
rotiorum oraz Alternaria spp. znacząco 
wpływa na obniżenie ilości i jakości plonu. 
Dlatego tak ważna jest chemiczna ochro‑
na roślin rzepaku przed tymi chorobami 
grzybowymi. Sclerotinia sclerotiorum, 
sprawca zgnilizny twardzikowej występuje 

Amelia Bednarek‑Bartsch
IOR‑PIB Poznań

 Zagwarantuj sobie 
 wysokie plony 
Plantacje rzepaku w czasie sezonu wegetacyjnego 
narażone są na występowanie wielu chorób 
powodowanych przez grzyby chorobotwórcze. 
W zależności od fazy rozwojowej roślin rzepaku 
producent musi zwrócić uwagę na zagrożenia będące 
skutkiem występowania poszczególnych agrofagów. 
Kluczowym momentem dla uzyskania wysokiej jakości 
i ilości plonu jest faza kwitnienia rzepaku. Do głównych 
sprawców powodujących choroby w tym czasie należą 
grzyby Sclerotinia sclerotiorum (wywołuje zgniliznę 
twardzikową) oraz grzyby rodzaju Alternaria spp 
(sprawca czerni krzyżowych).

powszechnie na roślinach rzepaku. Pierw‑
sze objawy choroby, w  postaci jasnych, 
szarych plam, pojawiają się na  początku 
fazy kwitnienia, początkowo na łodygach, 
a  następnie na  rozgałęzieniach łodyg 
i  łuszczynach. Wraz z  rozwojem choroby, 
wnętrze łodygi wypełnia biała watowata 
grzybnia, z której pod koniec sezonu we‑
getacyjnego powstają czarne przetrwalni‑
ki – sklerocja stanowiące źródło choroby 
w przyszłych sezonach. Przy silnej infekcji 
przetrwalniki występują też na powierzchni 
plamy porażonej łodygi.

CZERŃ KRZYŻOWYCH  
– PRZEBIEG CHOROBY

Czerni krzyżowych wywoływana jest przez 
grzyby rodzaju Alternaria spp. (A. alternata, 
A. brassicae, A. brassicicola). Choroba 

Warto pamiętać...

Porażanie roślin przez Sclerotinia sclerotiorum oraz 
Alternaria spp. wpływa na obniżenie ilości i jakości 
plonu. Dlatego tak ważna jest chemiczna ochrona 
roślin rzepaku przed tymi chorobami grzybowymi.!
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występuje we  wszystkich rejonach upra‑
wy rzepaku. Objawy mogą występować 
na wszystkich nadziemnych częściach ro‑
śliny, zarówno na  liściach, łodygach oraz 
łuszczynach. Ze  względu na  możliwość 
porażania tych ostatnich, a co za tym idzie 
ich zniszczenia, na  niechronionych plan‑
tacjach może dochodzić do  obumierania 
łuszczyn i osypywania się nasion.

ZAPOBIEGANIE  
– NAJLEPSZE SPOSOBY

Propulse 250 SE jest fungicydem, 
który posiada bardzo szeroki zakres 
stosowania. Zastosowany zapobiegawczo 
lub w  momencie wystąpienia pierwszych 
objawów choroby od  fazy luźnego 
kwiatostanu do  końca fazy kwitnienia, 
daje gwarancje wzrostu plonu oraz 
opłacalności wykonywanego zabiegu. 
Propulse 250  SE zawiera w  swoim 
składzie substancje czynne: fluopyram  
w ilości 125 g/l oraz protiokonazol 
w  ilości 125  g/l. Dzięki właściwościom 
ww. substancji może on skutecznie 
i  szybko przemieszczać się w  roślinie, 
stanowiąc barierę ochronną dla 
rozwijających się infekcji sprawców 
zgnilizny twardzikowej i czerni krzyżowych. 
Fungicyd Propulse 250 SE stosowany 

w  dawce 1,0  l/ha skutecznie ogranicza 
występowanie chorób powodowanych 
przez grzyby w  uprawie rzepaku oraz 
w  znaczący sposób przyczynia się 
do uzyskania wysokich plonów.

OSTATNI SEZON – OTO JAK BYŁO

Sezon wegetacyjny 2015/2016 charak‑
teryzował się wyższymi temperaturami 
w  porównaniu do  średniej wieloletniej. 
W  okresie jesieni i  zimy temperatury po‑
wodowały, że przez wiele dni trwała wege‑
tacja rzepaku. To, co rolnicy mogą zrobić, 
aby zmniejszyć ryzyko wymarzania planta‑
cji, to stosować prawidłową ochronę fun‑
gicydową jesienią, np.  stosując preparat 
Tilmor 240 EC, który wpływa na zwiększe‑
nie zimotrwałości – rośliny zdrowe lepiej się 
rozwijają i mają większe szanse na prze‑
trwanie w  przypadku, gdy temperatura 
jest poniżej zera. Zgnilizna twardzikowa 
występowała w  ubiegłym sezonie 
na wielu plantacjach, jednak 
początkowo w  okre‑
sie kwitnienia nie 

było dobrych warunków pogodowych 
do  infekowania roślin przez grzyb. Do  in‑
fekcji dochodziło w  późniejszym terminie 
po  wystąpieniu opadów, dlatego objawy 
choroby obserwowano nie w dolnej części 
łodyg rzepaku, ale w  wyższych partiach 
łodyg oraz na ich rozgałęzieniach. W mo‑
mencie gdy wytworzyły się łuszczyny 
można było także obserwować obecność 
grzyba i  przetrwalników na  dojrzałych 
łuszczynach. Podobna sytuacja dotyczy‑
ła czerni krzyżowych, która w  niewielkim 
nasileniu występowała na  łodygach i  li‑
ściach, a w związku z przedłużającymi się 
zbiorami rzepaku powszechnie wystąpiła 
na łuszczynach, powodując znaczne stra‑
ty w plonie. Zdecydowanie większe straty 
obserwowano na  plantacjach, które nie 
były chronione przy pomocy zabiegu fun‑
gicydowego na  opadający płatek. Poja‑
wienie się na mniej odpornych odmianach 
zgnilizny twardzikowej w  późniejszym 
okresie związane było z  tym, że  zasto‑
sowane środki w  terminie wystąpienia 
choroby posiadały już słabszą zdolność 
do ograniczania tej choroby. ‑‑

Czerń  
krzyżowych

Zgnilizna 
twardzikowa

Fot. Beata  
Danielewicz

Fot. Beata  
Danielewicz
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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, mączniak 
rzekomy, 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 
systemu korzeniowego 
i zahamowanie wzrostu łodygi.

Stosowanie środka wiosną 
wpływa również na skrócenie 
łodyg i usztywnienie roślin, 
dzięki czemu zmniejsza się 
zagrożenie wyleganiem.

  DZIAŁANIE 

Tilmor reguluje pokrój rzepaku i  chroni 
przed chorobami okresu wczesnowiosen‑
nego (sucha zgnilizna, czerń krzyżowych 
oraz szara pleśń). Działa zapobiegawczo 
i interwencyjnie. Co ważne – łodygi stają się 
krótsze, co usztywnia roślinę, dzięki cze‑
mu zmniejsza jej podatność na wyleganie. 
Najskuteczniej zwalcza grzyby, podany 
w fazie wzrostu pędu głównego w dawce 
1 l/ha.

  ZALETY 

Łatwe stosowanie – preparat w formie kon‑
centratu do  sporządzania emulsji wodnej. 
Wiosną wystarczy jeden zabieg. Regulując 
wzrost rzepaku, przyczynia się do harmonij‑
nego procesu kwitnienia łanu oraz tworzenia 
i dojrzewania łuszczyn. Tilmor wykazuje od‑
porność na zmywanie przez deszcz, dzięki 
czemu wydłuża się okres działania środka.

  EFEKTY 

Zdrowy i  silny rzepak, przez cały okres 
rozwoju odporny na  patogeny. Efekt re‑
gulacji wzrostu zapewnia harmonijne doj‑
rzewanie roślin, co ułatwia zbiory. Najcen‑
niejszą wartością staje się wyższy plon 
z maksymalnym zaolejeniem.

  KORZYŚCI 

•  Działanie zgodne z  najwyższymi stan‑
dardami agrotechniki rzepaku – elimi‑
nacja największych i  przewidywalnych 
zagrożeń dla plonu.

•  Racjonalne gospodarowanie – inwesty‑
cja, która przekłada się na zysk.

•  Odporny, niewylegający łan rzepaku.
•  Długi okres działania wyklucza koniecz‑

ność powtarzania zabiegów – oszczęd‑
ność pieniędzy i czasu.

 Prognoza 
 sukcesu 
Rzepak coraz częściej  
znajduje się w kręgu zainteresowań 
polskich rolników. To roślina bardzo 
opłacalna, ale i… wymagająca. Trzeba zapewnić  
dobre warunki glebowe, przestrzegać zasad 
agrotechniki, w tym – skutecznie chronić. Warto więc 
zainwestować w sprawdzone i nowoczesne rozwiązania, 
takie jak Tilmor 240 EC.

Doświadczenie  
porównawcze wiosna 2016 r.

Porównaj długość  
korzenia i zastosuj Tilmor – reguluje  

nadziemną część rośliny, pozostawiając długi palowy  
system korzeniowy – bardzo ważne szczególnie w okresach suszy.

Tilmor 240 EC Standard 5 Standard 4
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Zastosuj Propulse, jest 
szansa na zwiększenie 
zaolejenia! Propulse wpływa 
na wielkość produkcji 
oleju z ha, w porównaniu 
z kontrolą (+11%, >20 dt).

 Prosto 
 ku jakości 
Jeden składnik to za mało. Szybko to za wolno. 
Nowoczesny rolnik, który doskonale orientuje się, 
czego trzeba jego plantacji, by odnieść sukces, 
oczekuje więcej. Eksperci firmy Bayer potrafią sprostać 
wzrastającym wymaganiom. I proponują dwuskładnikowy 
i ekspresowo wchłaniający się fungicyd Propulse 250 SE. 

  DZIAŁANIE 

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

  ZALETY 

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

  EFEKTY 

Skuteczne wyeliminowanie największych 
zagrożeń dla powodzenia plonowania 
sprawia, że rzepak rozwija się silny i zdro‑

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

  KORZYŚCI 

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

•  Czas stosowania zabiegu wybiera rol‑
nik, nie preparat.

•  Efekt plonotwórczy – mocny, zdrowy, 
oleisty rzepak.

•  Zapobieganie przenoszeniu się chorób 
z liści na łuszczyny.

•  Daje najlepszą stopę zwrotu z nakładów 
na środek.

FUNGICYD

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

 

SUBSTANCJA CZYNNA
protiokonazol  125 g/l

fluopyram  125 g/l

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
w roślinie działa systemicznie

 

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

Rzepak jary:  
czerń krzyżowych

 

DAWKA
1l/ha – rzepak ozimy i jary

 

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

Zalecane opryskiwanie: 
drobnokropliste.

Środek przeznaczony jest 
do stosowania przy użyciu 
opryskiwaczy polowych.PLON OLEJU W % PO ZASTOSOWANIU 

PROPULSE W PORÓWNANIU Z KONTROLĄ
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W kwietniu, gdy rzepak znajduje się w fazie luźnych pąków 
kwiatowych, na  plantacjach obok słodyszka rzepakowego 
pojawiają się pierwsze chrząszcze chowacza podobnika. 
W tym okresie nie powodują strat, lecz są sygnałem, że na‑
leży prowadzić obserwacje nad nasileniem ich występowa‑
nia. Największe zagrożenie dla upraw rzepaku powoduje 
chowacz podobnik w okresie, gdy pierwsze łuszczyny rze‑
paku mają 2‑4 cm długości.

 SZKODNIKI ŁUSZCZYNOWE 
 W RZEPAKU 
Plantacje rzepaku ozimego w coraz większym stopniu uszkadzane są przez 
szkodniki łuszczynowe: chowacza podobnika a zwłaszcza pryszczarka 
kapustnika. Przyczyną są przede wszystkim zmiany agroklimatyczne, 
uproszczenia agrotechniczne oraz uprawa nowych odmian rzepaku. 

mgr inż. Henryk Wachowiak – IOR‑PIB Poznań

Chowacz podobnik 

Fot. Henryk Wachowiak
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Chowacz podobnik w  ciągu roku wy‑
daje tylko jedno pokolenie. Uszkodzone 

łuszczyny można rozpoznać po  lekkim 
zgięciu w miejscu, gdzie złożone zostało 

jajo oraz po wygryzionym otworze o śred‑
nicy około 0,8  mm, przez który dorosła 
larwa opuściła łuszczynę. Larwy przepo‑
czwarczają się w  glebie. W  lipcu i  sierp‑
niu młode chrząszcze przemieszczają się 
z plantacji na sąsiadujące zadrzewienia lub 
na skraj lasu. Poza uszkodzeniami, powo‑
dowanymi przez żerujące wewnątrz łusz‑
czyny larwy chowacza podobnika, dużo 
większe znaczenie mają pośrednie skutki 
ich żerowania – przygotowanie warunków 
do  składania jaj dla dużo groźniejszego 
pryszczarka kapustnika, który wykorzy‑
stuje do tego celu otwory w łuszczynach.

W  okresie suchej i  bezwietrznej pogody, 
bardzo ważnym szkodnikiem rzepaku jest 
pryszczarek kapustnik; straty powodowa‑
ne przez tego szkodnika w niektórych re‑
jonach kraju są wyższe niż powodowane 
przez słodyszka rzepakowego.

Pryszczarek kapustnik nalatuje na rze‑
pak od  początku kwitnienia roślin rze‑

paku ozimego, nalot trwa około 1 mie‑
siąca. Samice składają jaja do  młodych 
wykształcających się łuszczyn, wybierają 
często miejsca uszkodzone już przez cho‑
wacza podobnika lub grad. Do  młodych 
delikatnych łuszczyn o długości 1 cm sa‑
mica pryszczarka kapustnika może sama 
złożyć jaja. W jednej łuszczynie występuje 
zwykle po  kilkadziesiąt larw, które wysy‑
sają soki z młodych nasion oraz ze ścian 
łuszczyn. Na plantacjach silnie uszkodzo‑
nych można znaleźć nawet około 100 larw 
w  jednej łuszczynie. Podczas żerowania 
larw wewnątrz, łuszczyny nabrzmiewa‑
ją, skręcają się i żółkną. Po 3 tygodniach 
od  złożenia przez samice jaj, łuszczyna 
pęka, a nasiona osypują się.
W  warunkach agroklimatycznych Pol‑
ski obserwuje się występowanie 2 lub 3 
pokoleń pryszczarka kapustnika. Brak 
ulewnych opadów deszczu, wysokie 
temperatury powietrza w maju i czerwcu 
sprzyjają powstawaniu większej liczby 
pokoleń pryszczarka kapustnika. Roz‑

wój jednego pokolenia trwa około 
miesiąca. Rzepak ozimy zagrożony 

jest przez pierwsze i  drugie po‑

Larwa chowacza podobnika

Fot. Henryk Wachowiak
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kolenie pryszczarka kapustnika, natomiast 
rzepak jary i  gorczycę zasiedla głównie 
drugie i trzecie pokolenie.
Uszkodzone łuszczyny przez chowacza 
podobnika i pryszczarka kapustnika nara‑
żone są na porażenie przez groźne cho‑
roby rzepaku: suchą zgniliznę kapustnych, 
czerń krzyżowych i szarą pleśń. Zwalcza‑
jąc szkodniki łuszczynowe, ogranicza się 
porażenie łuszczyn przez choroby.
Bezpośrednio przed kwitnieniem rzepa‑
ku należy rozpocząć obserwacje nad li‑
czebnością szkodników łuszczynowych. 
Chowacz podobnik nalatuje na  plantacje 
najczęściej od  strony zadrzewień i  ubie‑
głorocznych upraw rzepaku. Obserwacje 
nalotów chrząszczy na  plantacjach 
należy prowadzić 2‑3 razy w ciągu 
tygodnia.
Próg ekonomicznej szkodliwo‑
ści dla chowacza podobnika 
wynosi średnio 4 chrząsz‑

cze na 25 roślinach, natomiast dla prysz‑
czarka kapustnika to średnio 1 muchówka 
na 4 roślinach. Natomiast, gdy na plantacji 
jest większe nasilenie chowacza podobni‑
ka, czyli 1 chrząszcz na 1 roślinie to wów‑
czas ekonomicznym zagrożeniem jest 
występowanie 1 muchówki pryszczarka 
kapustnika na 3‑4 roślinach.
Gama insektycydów polecanych do zwal‑
czania szkodników łuszczynowych w rze‑
paku jest bardzo duża, gdyż wynosi około 
40 insektycydów, jednak 3/4 z nich 

to pyretroidy. W celu przeciwdziałania po‑
wstawaniu odporności, zgodnie z zalece‑
niami integrowanej ochrony roślin, należy 
przemiennie stosować preparaty, należą‑
ce do różnych grup chemicznych. Takimi 
środkami są np. Biscaya 240 OD, zawie‑
rająca substancje czynną tiachlopryd, na‑
leżącą do  neonikotynoidów, czy Proteus 
110 OD, który jest mieszaniną tiachlopry‑
du i deltametryny. ‑‑

Pryszczarek kapustnik 

Larwy  
pryszczarka kapustnika

Fot. Henryk Wachowiak
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INSEKTYCYD

RODZAJ PREPARATU
środek owadobójczy w formie 
zawiesiny olejowej do rozcieńczania 
wodą, przeznaczony do zwalczania 
szkodników gryzących i kłująco‑
ssących w rzepaku ozimym i jarym

 

SUBSTANCJA CZYNNA 
tiachlopryd  240 g/l

 

SPOSÓB DZIAŁANIA 
w roślinie działa systemicznie, 
na szkodniki działa 
kontaktowo i żołądkowo

 

ZWALCZANE SZKODNIKI 
owady gryzące i kłująco‑ssące

Rzepak ozimy: 
słodyszek rzepakowy, chowacz 
czterozębny, chowacz podobnik

Rzepak jary: 
słodyszek rzepakowy, 
chowacz czterozębny

 

DAWKA
2 × 0,3 l/ha – rzepak ozimy

1 × 0,3 l/ha – rzepak jary

Ilość wody 200‑300 l/ha.

Okres karencji 30 dni.

 Siła tkwi w delikatności 
Świat domaga się coraz głośniej od rolników, by dbając 
o zyskowność swojej uprawy szanowali środowisko. 
Nauka sprzyja plantatorom i pomaga sprostać temu 
żądaniu i przynosi skuteczne rozwiązanie w walce 
ze szkodnikami. Biscaya 240 OD – oto mistrz precyzji, 
bezwzględnie tępi szkodniki łuszczynowe, bardzo 
groźnego wroga rzepaku.

  DZIAŁANIE 

Biscayę wyróżnia skuteczność działania 
przy zwiększonej delikatności dla środo‑
wiska. Działa wybiórczo: atakuje szkod‑
niki łuszczynowe, będąc łagodniejszą dla 
owadów pożytecznych. Można go stoso‑
wać nawet w okresie kwitnienia. Maksy‑
malna dawka – 0,3 l/ha.

  ZALETY 

Preparat charakteryzuje się bardzo do‑
brymi parametrami stabilności świetlnej 
i wytrzymałości na deszcz, dzięki czemu 
środek jest długo obecny w tkankach ro‑
śliny, zapewniając maksymalną skutecz‑
ność i  długi czas działania. Formulacja 

oparta na  olejach i  wolna od  rozpusz‑
czalników zapewnia doskonałe po‑

krycie rośliny, wykazuje odporność 

na zmywanie i lepiej penetruje oraz lokuje 
substancję czynną w roślinie.

  EFEKTY 

Większy plon poprzez ochronę łusz‑
czyn przed szkodnikami oraz pośrednia 
ochrona przed infekcjami, które powstają 
w miejscach żerowania szkodników łusz‑
czynowych.

  KORZYŚCI 

•  Skuteczność zwalczania szkodników 
łuszczynowych przy zwiększonym bez‑
pieczeństwie dla uprawy i środowiska.

•  Elastyczny termin stosowania – nawet 
w okresie kwitnienia.

•  Długotrwały efekt działania, również 
przy niekorzystnych warunkach pogo‑
dowych (odporność na zmywanie).

Warto wiedzieć!

Biscaya działa kontaktowo i żołądkowo na szkodniki. 
Ale to nie wszystko! Preparat ten wywołuje „efekt 
powstrzymania żerowania” – zdezorientowane owady 
po kontakcie pośrednim i bezpośrednim z substancją 
przestają przyjmować pożywienie i stopniowo zamierają.

!

Ekspert radzi
 
Należy pamiętać o racjonalnym 
zarządzaniu odpornością. 
Najważniejszym jego elementem jest 
stosowanie preparatów z różnych 
grup chemicznych o odmiennym 
mechanizmie działania.

„
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  DZIAŁANIE 

Proteus oddziałuje na  szkodniki drogą 
kontaktową i  żołądkową. Efektywnie, 
szybko i długo działa, bowiem doskonale 
przemieszcza się w roślinie dzięki formu‑
lacji Q‑TEQ.

  ZALETY 

Skuteczność działania, mniejsza wrażli‑
wość na  zmywanie, mniejsza zależność 
od temperatury, rozsądna cena i wszech‑
stronność zastosowania to  wyjątkowe 
zalety produktu. Niewątpliwie spraw‑
dzi się on nie tylko na  plantacji rzepaku 
i  to  na  różne gatunki szkodników oraz 
w  różnych terminach, ale także w  wielu 
innych uprawach m.in. w kukurydzy, wa‑

rzywach kapustnych, grochu, burakach, 
ziemniakach czy marchwi.

  EFEKTY 

Rewolucyjna formulacja preparatu spra‑
wia, iż substancja idealnie pokrywa liść, 
dłużej utrzymuje się na powierzchni rośli‑
ny, dzięki czemu głębiej ją penetruje. Ro‑
ślina nabywa odporność na dłużej, zysku‑
jąc dobre warunki do rozwoju.

  KORZYŚCI 

•  Natychmiastowe działanie w połączeniu 
z długotrwałą ochroną.

•  Skuteczna walka z słodyszkiem i coraz 
częściej atakującymi szkodnikami łusz‑
czynowymi.

•  Wysoka jakość i  skuteczność za  roz‑
sądną cenę.

 Kierunek: jakość i zysk! 
Walka ze szkodnikami jest tak stara jak rolnictwo. 
W dobie rosnącego zagrożenia ze strony szkodników 
łuszczynowych czas poszukać nowej skutecznej broni. 
Warto pokusić się o sprawdzone rozwiązania na polu 
i chronić uprawę innowacyjnym insektycydem. Czas 
na Proteus 110 OD.

!
Warto wiedzieć!

Miejsca nakłuć na łodygach przez szkodniki 
często są jednocześnie miejscem infekcji 
wywołanej przez patogeny grzybowe, wywołujące 
suchą zgniliznę kapustnych i szarą pleśń.

RODZAJ PREPARATU
insektycyd o działaniu 
kontaktowym i żołądkowym, 
przeznaczony do zwalczania 
szkodników gryzących i ssących 
m.in. w ziemniakach, rzepaku, 
buraku cukrowym, kukurydzy

 

SUBSTANCJA AKTYWNA
tiachlopryd  100 g/1l

deltametryna  10 g/1l

 

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

 

FORMA UŻYTKOWA
OD – zawiesina olejowa 
do rozcieńczania wodą

 

ZWALCZANE SZKODNIKI
chowacz brukwiaczek, chowacz 
czterozębny, słodyszek 
rzepakowy, chowacz podobnik, 
pryszczarek kapustnik

 

OKRES KARENCJI
rzepak – 45 dni

 

OKRES PREWENCJI
(okres zapobiegający 
zatruciu); zabiegi wykonywać 
po wieczornym oblocie pszczół

 

DAWKA 
0,5‑0,6 l/ha

 

UWAGI
Zabiegi wykonać dokładnie, 
aby wszystkie części roślin były 
pokryte cieczą użytkową, stosując 
opryskiwanie średniokropliste.

INSEKTYCYD
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RODZAJ PREPARATU
środek owadobójczy w formie 
koncentratu do sporządzania 
emulsji wodnej, przeznaczo‑
ny do zwalczania szkodników 
gryzących i kłująco‑ssących 
w roślinach rolniczych, sadowni‑
czych, warzywnych i ozdobnych.

 

SUBSTANCJA AKTYWNA
deltametryna 50 g/1l

 

SPOSÓB DZIAŁANIA 
na owady działa kontak‑
towo i żołądkowo

 

FORMA UŻYTKOWA 
wodna emulsja (EW), zawie‑
ra drobne krople aktywnej 
deltametryny rozpuszczone 
w mieszaninie rozpuszczalni‑
ków, zawieszone w wodzie

 

ZWALCZANE SZKODNIKI
gnatarz rzepakowiec, cho‑
wacz brukwiaczek, pchełki 
ziemne, pchełka rzepakowa, 
słodyszek rzepakowy, cho‑
wacz podobnik, pryszczarek 
kapustnik, mszyca kapuściana

 

OKRES KARENCJI
rzepak – 45 dni

 

DAWKA
Pchełki ziemne, pchełka rzepakowa, 
szkodniki łuszczynowe (pryszcza‑
rek kapustnik, chowacz podob‑
nik), mszyca kapuściana, gnatarz 
rzepakowiec, chowacz brukwiaczek 
– maksymalna dawka dla jednora‑
zowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Słodyszek rzepakowy (zabieg prze‑
ciwko słodyszkowi zwalcza również 
chowacza czterozebnego)  
– maksymalna dawka dla jednora‑
zowego zastosowania: 0,1 l/ha.

INSEKTYCYD

  DZIAŁANIE 

Decis MEGA to podwójnie skoncentrowa‑
ny pyretroid w formie wodnej emulsji – za‑
wiera drobne krople substancji aktywnej, 
deltametryny, rozpuszczone w mieszance 
rozpuszczalników i zawieszone w wodzie. 
Dzięki temu działa szybko, rozprzestrze‑
nia się na całej powierzchni liścia, wyka‑
zuje bardzo dobrą przyczepność i wiąże 
substancję aktywną do kutikuli owadów, 
co sprzyja błyskawicznej penetracji orga‑
nizmów szkodników.

  ZALETY 

Efektywność działania preparatu nie 
zmniejsza się przy niższych temperatu‑
rach. Unikalny stopień przywierania pre‑
paratu do  szkodnika oraz niespotykana 
przyczepność do liścia.

  EFEKTY 

Zastosowanie Decis MEGA to mega de‑
cyzja w walce z coraz powszechniej ata‑

kującymi szkodnikami. Mega szybka i wy‑
soka dostępność składników aktywnych, 
to mega szybki efekt działania.

  KORZYŚCI 

•  Rewolucyjna szybkość działania – na‑
tychmiastowa ochrona plonu poprzez 
zmuszenie szkodników do zaprzestania 
żerowania.

•  Mniejsze nakłady finansowe – koncen‑
tracja składników pozwala na stosowa‑
nie niższych dawek.

•  Odporność na zmywanie.
•  Koncentracja składników aktywnych 

pozwala na zmniejszanie dawek prepa‑
ratu – działanie sprzyjające środowisku.

•  Wszechstronność zastosowania – zwal‑
cza szkodniki w zbożach, rzepaku, bu‑
rakach, ziemniakach, roślinach sadow‑
niczych i warzywach.

 MEGA cel  
 – MEGA decyzja 
 – MEGA efekt 
Czasem „dobry” to za mało. Pojawiają się bowiem duże 
zagrożenia, mówiąc wprost – „megakłopot”. Bayer 
i na to znalazł rozwiązanie. Mega‑cel wymaga  
mega‑efektu, czyli Decis MEGA. Skąd ta pewność? 
Mamy na to trzy dowody!

Trzy kroki od mega celu  
do mega efektu:

1.  Zwiększenie przyczepności 
cieczy do liścia i lepsze 
pokrycie szkodnika. Mega 
efekt: wyższa skuteczność 
i dłuższy czas działania.

2.  Tworzenie „filmu” na roślinie  
– lepszy, częsty i dłuższy 
kontakt szkodnika z preparatem. 
Mega efekt: wyższa 
biologiczna skuteczność.

3.  Silne przywieranie preparatu 
do szkodnika – szybkie 
działanie środka. Mega efekt: 
natychmiastowe zaprzestanie 
żerowania przez szkodnika.
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Z listka na listek  

szum wiatru przemyka
niczym przez las tajemnic pełen

szuka skarbu, nadziei promyka 
i wreszcie… jest! 

Złotych korali śpiewny  
refren.
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ZAPRAWY 
Mesurol® 500 FS

HERBICYDY
Adengo® 315 SC

MaisTer® Power 42,5 OD

INSEKTYCYDY
Proteus® 110 OD

KUKURYDZA

Oferta produktów
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W  doświadczeniach polowych przeprowadzo-
nych przez Instytut Landesamt für Verbraucher-
schutz und Landwirtschaft, Paulinenau, w latach 
1992–1994, w pobliżu Berlina, oceniano wpływ 
konkurencji chwastów na  plon kukurydzy prze-
znaczonej na  kiszonki. Na  poletkach doświad-
czalnych chwasty usuwano ręcznie w  różnych 
fazach wzrostu kukurydzy.

Ryc. 1. Wpływ konkurencji ze strony chwastów na wielkość zbiorów kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę 
w różnych fazach wzrostu kukurydzy (Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft, Paulinenaue, dr Pickert et. al.)

FAZA
1–3 LIŚCI

FAZA
4–6 LIŚCI

FAZA
7–8 LIŚCI

FAZA OD 
8 LIŚCI DO 

DOJRZEWANIA

STRATY W PLONIE W %

ŚREDNIE MAKSYMALNE

0 0

11 19

19 33

13 31

0 12

0 3

38 67

= poletka z chwastami = poletka bez chwastów

 Zwalczanie chwastów  
 w uprawie kukurydzy  
 – jak ważny jest wybór  
 właściwego terminu i produktu 
Kukurydza należy do roślin o dużej wrażliwości na konkurencję ze strony 
chwastów, szczególnie we wczesnych fazach rozwoju. Jest to szczególnie 
ważne w okresach suszy, wtedy chwasty mogą wywierać bardzo niekorzystny 
wpływ na wzrost kukurydzy ze względu na rywalizację o dostępne zasoby wody. 
Jeśli taka sytuacja będzie się utrzymywać zbyt długo, rozwój kukurydzy ulegnie 
zahamowaniu, co spowoduje znaczną redukcję plonów. Zachodzi zatem potrzeba 
szybkiego i skutecznego zwalczania chwastów.

Wyniki pokazały wyraźny trend, zgodnie z  którym wczesne zwal-
czanie chwastów pozwalało całkowicie uniknąć strat (zwalczanie 
chwastów w fazie 1–3 liści) lub je obniżyć w porównaniu z późnym 
zwalczaniem w fazie 7–8 liści.
Te same wyniki można zaobserwować również w  doświadcze-
niach polowych z  użyciem herbicydów. W  wewnętrznym badaniu 
polowym, przeprowadzonym w 2010 roku w północnowschodnich 
Niemczech, porównano dwie różne strategie zwalczania chwastów: 

dr Martin Wegener,  
Bayer CropScience AG
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strategię dwuzabiegową: zastosowano 
herbicyd przed wschodami kukurydzy 
i w fazie 6 liścia porównano do pojedyn-
czego zabiegu herbicydowego, zasto-
sowanego w  fazie 4 liścia. Na  tym polu 
obserwowano silną presję chwastów 
(chwastnicę jednostronną, rdestówka po-
wojowata, rdest ptasi, rdest ostrogorzki, 
maruna bezwonna). Pomimo bardzo ko-
rzystnego poziomu skuteczności obydwu 
strategii różnice w wysokości roślin kuku-
rydzy wyraźnie wskazują, że pojedyncze 
zastosowanie w fazie 4 liścia nastąpiło już 
zbyt późno w przypadku takiego zagro-
żenia ze strony chwastów. Fotografia wy-
konana w sierpniu jasno dowodzi, że po-
jedyncze zastosowanie nie było w stanie 
skompensować różnic w  biomasie ro-
ślinnej w  porównaniu ze  stosowaniem 
kolejnych oprysków do  momentu zbio-
ru. Mimo bardzo wysokiej skuteczności 
na chwasty – jak wskazuje tabela.

Zatem, aby uniknąć znacznych strat 
w  plonie, zabieg chwastobójczy nale-
ży wykonać najpóźniej w  fazie 4 liścia 
kukurydzy, a  najkorzystniejszą opcją, 
jeśli chodzi o  skuteczność i  wyso-
kość plonu, jest wykonanie dwóch 
zabiegów. Oczywiście strategię 
zwalczania chwastów należy do-
brać w  zależności od  zróżnico-
wania gatunkowego chwastów 
i  nasilenia ich występowania 
na danym polu.

Dla uzyskania czystego pola bez chwastów przez cały sezon wegetacyjny 
kukurydzy, stosując wcześnie zabieg, należy dobrać herbicyd o skutecznym 
i względnie długim działaniu doglebowym. Tą istotną cechą odznacza się za-
wierający izoksaflutol i tienkarbazon metylu produkt Adengo (225 g/l + 90 g/l + 
cyprosulfamid jako sejfner). Obydwie substancje są wchłaniane przez system 
korzeniowy chwastów (jedno- i dwuliściennych), skutecznie je zwalczając już 
w fazie wschodów. Ze względu na różne mechanizmy działania tych substan-
cji produkt Adengo 315 SC jest bardzo dobrym narzędziem zapobiegającym 
wytworzeniu odporności chwastów. Adengo można stosować w  uprawach 
kukurydzy przed wschodami do fazy 2 liścia, w maksymalnej dawce 0,44 l/ha. 
Taki termin stosowania łączy optymalną skuteczność zwalczania chwastów 
z dobrą selektywnością. Po osiągnięciu przez kukurydzę fazy 3 liścia chwasty 
są najczęściej zbyt duże, by ich zwalczanie za pomocą Adengo było wystar-
czające, wzrasta także ryzyko fitotoksyczności.
Optymalne warunki pozwalające osiągnąć wysoką skuteczność i  selektyw-
ność przy zabiegu produktem Adengo przedstawiają się następująco: wielkość 

Ryc. 2. Wpływ dwóch różnych strategii oprysków (oprysk dwuzabiegowy i oprysk 
pojedynczy) w celu zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy 
(badanie BCS, północnowschodnie Niemcy – Meklemburgia – Pomorze Przednie, 2010).

Zastosowanie przed wschodem 
+ zastosowanie w fazie BBCH 16 
(oprysk dwuzabiegowy)

Wysokość kukurydzy: 
218 cm (5.8.10)

Zastosowanie wyłącznie  
w fazie BBCH 14 
(jeden zabieg)

Wysokość kukurydzy: 
137 cm (5.8.10)
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chwastów od 1 do 3 liści, pH gleby 5–7, 
zawartość materii organicznej > 1,5%, 
struktura gleby od  średniej do  drob-
nej, wilgotność gleby od  lekko wilgotnej 
do średniej.

Ze  względu na  warunki pogodowe 
w  wielu regionach kraju, nadal bardzo 
istotne pozostaje stosowanie herbicy-
dów powschodowych, aby zwalczać 
te chwasty, które osiągnęły już fazę 
wzrostu, w  której herbicydy o działaniu 
odglebowym są  już niewystarczające. 
Herbicydy powschodowe należy wybie-
rać: w  okresie przedłużającej się suszy 
(skuteczność herbicydów o  działaniu 
odglebowym jest w  takich warunkach 
niewystarczająca), na skutek innych nie-
korzystnych warunków pogodowych, 
w  przypadku, gdy poziom skuteczno-
ści wcześniejszych oprysków okazał się 
za  niski lub po  prostu wielkość gospo-
darstwa lub obłożenie pracą uniemoż-
liwiają wykonanie zabiegu wcześniej. 
Większość zabiegów powschodowych 
w uprawach kukurydzy powinno zostać 
wykonanych pomiędzy fazami 2 i  4 li-
ścia (najpóźniej 6). Ponieważ chwasty 
bardzo często są  dobrze rozwinięte, 
konieczne jest silne działanie nalistne. 
Przykładem silnie działającego herbicy-

du powschodowego jest MaisTer Power. 
Dwie z  trzech substancji aktywnych fo-
ramsulfuron i jodosulfuron są wchłaniane 
głównie przez liście, tienkarbazon me-
tylu przede wszystkim przez korzenie, 
ale również przez liście. Zastosowanie 
dawki 1,5  l/ha zapewnia także dobrą 
skuteczność odglebową. MaisTer Po-
wer jest w  stanie zwalczać wszystkie 
główne chwasty jedno- i  dwuliścienne, 
w  tym wieloletnie, takie jak  m.in. perz 
właściwy. Optymalna wielkość chwa-
stów to  5–6 liści. Ponieważ substancje 
czynne hamują wytwarzanie przez ro-
śliny aminokwasów (inhibitor ALS), do-
brej skuteczności sprzyjają temperatury 
w  zakresie 15–20°C. Spadek tempera-
tury do  10°C spowalnia lub całkowicie 
zatrzymuje wzrost chwastów i całkowite 
ich zwalczenie może zająć do  4 tygo-
dni po zabiegu. Z drugiej strony wpływa 
to również na metabolizm roślin kukury-
dzy, co  wydłuża detoksykację herbicy-
dów i może doprowadzić do pojawienia 
się oznak fitotoksyczności. Stosuje się 
to również do okresów, w których wystę-
pują duże różnice temperatur pomiędzy 

dniem a  nocą (różnica 10–15°C), bar-
dzo niekorzystne dla rozwoju kukurydzy. 

Niezależnie od  sytuacji rolnicy mogą 
elastycznie reagować, wykorzystując 
Adengo i MaisTer Power, by we właściwy 
sposób zwalczać wszystkie ważniejsze 
chwasty.

Adengo jest produktem odpowiednim 
dla gospodarstw, w których opryski roz-
poczyna się we wczesnej fazie wegetacji 
kukurydzy (np. na dużych areałach, przy 
dużym nasileniu występowania chwa-
stów, w okresach wczesnoletniej suszy).
 
MaisTer Power daje rolnikom możliwość 
zwalczania chwastów także w  później-
szych fazach wzrostu kukurydzy (oko-
ło fazy 4 liścia). Stanowi także produkt 
pierwszego wyboru w  przypadku obec-
ności chwastów wieloletnich i  samosie-
wów zbóż. --

Tabela 1. Wpływ dwóch różnych strategii zwalczania chwastów (oprysk dwuzabiegowy i zabieg pojedynczy)  
na skuteczność zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy i wysokość roślin  
 (badanie BCS, północnowschodnie Niemcy – Meklemburgia – Pomorze Przednie, 2010).

OCHRONA DWUZABIEGOWA: 
PRZED WSCHODAMI  
+ W FAZIE 6 LIŚCIA

POJEDYNCZY ZABIEG  
W FAZIE 4 LIŚCIA

Wysokość rośliny (5.8.2010) 218 cm 137 cm

Skuteczność zwalczania:

Chwastnica jednostronna 72% 93%

Rdestówka powojowata 40% 100%

Rdest ptasi 100% 100%

Rdest ostrogorzki 100% 99%

Maruna bezwonna 100% 100%
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 Ptakom i ploniarkom  
 - wstęp wzbroniony! 
Jak wcześniej zostało powiedziane, decyzje rolników 
i podejście do uprawy mają ogromne znaczenie dla 
ostatecznych plonów (ich wielkości i jakości).  
Już na etapie wyboru zaprawy nasiennej plantatorzy  
mogą wpłynąć na swój ostateczny zysk. Dlatego firma 
Bayer proponuje nowoczesnym rolnikom Mesurol 500 FS.

RODZAJ PREPARATU
zaprawa o działaniu 
odstraszającym ptaki 
i owadobójczym 
(kwalifikowane nasiona 
zaprawione Mesurolem 500 FS 
zaprawione są również 
zaprawą grzybobójczą)

SUBSTANCJA AKTYWNA
metiokarb (związek z grupy 
karbaminianów) – 500 g/l

 

SPOSÓB DZIAŁANIA 
W ROŚLINIE 
działa systemicznie

 

FORMA UŻYTKOWA
płynny koncentrat (FS)

 

CHRONI PRZED
Mesurol 500 FS zabezpiecza 
zasiewy kukurydzy przed ptakami.

Chroni zasiewy kukurydzy  
– przed wczesnym uszkodzeniem 
przez ploniarkę zbożówkę.

 

DAWKA
kukurydza: 1 l środka na 100 kg  
doczyszczonych nasion 

ZAPRAWA

UWAGA NA PODRÓBKI!

Mesurol FS 500 oferowany na wolnym rynku  
zawsze jest nielegalną podróbką.  

Zaprawianie nasion pozostaw fachowcom.

 DZIAŁANIE 

Mesurol 500 FS zawiera metiokarb 
– związek z grupy karbaminianów. Ta uni-
kalna zaprawa chroni zasiewy kukury-
dzy przed ptakami. Co ważne – Mesurol 
zapewnia także ochronę przed wcze-
snymi uszkodzeniami niezwykle po-
wszechnej w  Polsce ploniarki zbożowej. 
Z  myślą o  bezpieczeństwie rolników, 
konsumentów i  przyrody od  2009 roku 
produkt jest dostępny wyłącznie na  na-
sionach. Oznacza to, że  można nabyć 
nasiona zaprawione Mesurolem lub zlecić 
zaprawianie swoich nasion.

 ZALETY 

Dzięki zaprawianiu nasion przy użyciu 
profesjonalnego sprzętu uzyskujemy bar-
dzo wysoką jakość. Mesurol 500 FS jest 
stosowany łącznie z  Peridiamem®, który 
m.in. zwiększa przyczepność zapraw 
do nasion, a  także ich sypkość oraz za-
barwienie. Pozwala to między innymi zre-
dukować do minimum pylenie zaprawio-

nych nasion podczas siewu. Mniej kurzu 
to mniej strat substancji czynnych, a więc 
poprawa bezpieczeństwa stosowania 
zaprawionych nasion. Nie bez znaczenia 
staje się także równomierność pokrycia 
materiału siewnego, co  zwiększa sku-
teczność ochrony w polu.

 EFEKTY 

Zwiększone plony – niezmniejszone przez 
apetyt ptaków i  uszkodzenia ploniarki. 
Kukurydza ma szansę wzrastać nieosła-
biona w pierwszej fazie wzrostu.

 KORZYŚCI 

Eliminacja szkodników przekłada się nie 
tylko na  wielkość plonów, ale także ich 
jakość. Bezpośrednią korzyścią dla rolni-
ka będzie rezygnacja z innych sposobów 
walki z ptakami, co zmniejszy koszty tego 
typu zabiegów uprawnych. Wielkość, 
jakość i  zmniejszenie kosztów oznacza 
większą dochodowość uprawy. 
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  DZIAŁANIE 

Adengo skutecznie zwalcza 85 gatunków 
chwastów jedno- i dwuliściennych dzięki 
połączeniu dwóch substancji aktywnych: 
izoksaflutolu i tienkarbazonu metylu. Pre-
parat sprawdza się w walce z chwastami, 

 Trafiony w punkt 
Kukurydza na dobre zagościła 
na polskich polach. Wiedza rolników 
o tajnikach agrotechniki w zakresie uprawy 
tej rośliny rośnie, a wraz z nią oczekiwania 
wobec producentów herbicydów. Praktyka 
na polach oraz naukowe badania bez cienia 
wątpliwości pokazują, iż chwasty to ogromne 
zagrożenie dla wysokości plonu. Eksperci firmy Bayer 
wychodzą naprzeciw potrzebom rolników i proponują 
skuteczny środek do walki z najpopularniejszymi 
gatunkami chwastów. Oto Adengo 315 SC.

które już wzeszły, a także zapobiega no-
wym wschodom, działa bowiem przede 
wszystkim poprzez glebę. Skład Aden-
go został wzbogacony o  sejfner w  po-
staci cyprosulfamidu, co  przyczynia się 
do  przyśpieszenia rozkładu substancji 
aktywnych w  roślinie uprawnej. Adengo 
należy stosować przed wschodami lub 

wcześnie po  wschodach kukurydzy 
(do  fazy, gdy ta  osiągnie maksymalnie 
2 liście).

  ZALETY 

Preparat ten zwalcza również trudne 
gatunki chwastów, takie jak przytulia 
czepna czy rdesty. Adengo wyróżnia też 

Ekspert radzi

Stosuj Adengo tylko przy dobrym 
uwilgotnieniu gleby. W ten sposób 
preparat uzyska optymalne warunki 
do skutecznego działania. 

Ekspert radzi – uwaga:

–  W normalnych warunkach Adengo 
ma bardzo przyjazny profil 
odnośnie roślin następczych. 
Zalecenia powyższe są globalnie 
rekomendowanymi okresami, 
które mogą wymagać lokalnych 
dostosowań. Pozostałe 
uprawy w trakcie badań.

–  W przypadku stosowania 
Adengo 315 SC zaleca się 
po zbiorach kukurydzy wykonać 
każdorazowo orkę przedzimową. 
Stosowanie uproszczeń 
uprawowych i okres suszy 
(po zabiegu) może wydłużać 
okres rozkładu s.a. herbicydu.

3 miesiące 

Jęczmień ozimy  HORVW
Pszenica ozima  TRZAW
Pszenica jara  TRZAS

4 miesiące 

Pszenica durum  TRZDU
Rzepak  BRSNW
Jęczmień jary  HORVS

5 miesięcy 

Lucerna  MEDSA
Bób  VICFJ
Canola  BRSRA
Żywica wielokwiatowa  LOLMU
Żywica trwała  LOLPE
Żyto ozime  SECCW
Pszenżyto ozime  TTLWI

10 miesięcy 

Buraki cukrowe  BEAVA

11 miesięcy 

Ziemniaki  SOLTU
Fasola szparagowa  PHSVN
Soja  GLXMA
Słonecznik  HELAN
Pomidor  LYPES

12 miesięcy 

Gorczyca  SINSS
Groch  PIBSA

UPRAWY NASTĘPCZE„

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

 

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

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
środek o działaniu systemicznym

 

FORMA UŻYTKOWA
koncentrat w postaci stężonej 
zawiesiny do rozcieńczania wodą

 

CHRONI PRZED
Adengo zwalcza ponad 85 ga-
tunków chwastów jedno- i dwuli-
ściennych, w tym przede wszyst-
kim: chwastnicę jednostronną, 
fiołek polny, gwiazdnicę pospolitą, 
jasnoty, komosę białą, przytulię 
czepną, rdestówkę powojowa-
tą (dawniej rdest powojowaty), 
rdest ptasi, rumian pospolity, 
samosiewy rzepaku (kiełkujące 
z nasion), szarłat szorstki, tasz-
nik pospolity, włośnice i inne.

 

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

 

DAWKA
0,33-0,44 l//ha

HERBICYD

  NASTĘPSTWO ROŚLIN 

Środek rozkłada się w  glebie w  ciągu 
okresu wegetacji, nie stwarzając zagroże-
nia dla roślin uprawianych następczo.
Po  zbiorach kukurydzy odchwaszczanej 
środkiem w warunkach normalnego prze-
biegu wegetacji można po wykonaniu orki 
i zespołu zalecanych uprawek przedsiew-
nych uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.
W przypadku konieczności wcześniejsze-
go zaorania kukurydzy (w wyniku uszko-
dzenia roślin przez przymrozki, choroby 
lub szkodniki), na tym samym polu po wy-
konaniu orki na głębokość 20 cm można 
uprawiać jedynie kukurydzę.

W  przypadku stosowania uproszczeń 
uprawowych, szczególnie na  glebach 
lekkich, gdzie stosowano górną zaleca-
ną dawkę herbicydu w warunkach długo 
utrzymującej się suszy w  okresie wege-
tacji, możliwe jest spowolnienie okresu 
rozkładu herbicydu w glebie i wzrost ry-
zyka ujemnego oddziaływania na niektóre 
rośliny następcze, takie jak: burak cukro-
wy, ziemniak, groch, soja czy fasola. Przy 
niedoborze wilgoci pozimowej w  glebie 
i  opadów w  sezonie uprawy kukurydzy 
poniżej średniej wieloletniej – wysiew tych 
i  innych gatunków roślin w  uproszczo-

długi okres działania, ograniczając tym 
samym do minimum ryzyko ponownego 
zachwaszczenia. Jest wygodny w  uży-
ciu – nie trzeba mieszać z glebą, bowiem 
nie rozkłada się na  świetle i  nie ulatnia 
się. Elastyczność dawkowania zapewnia 
możliwość dostosowania dawki do indy-
widualnych potrzeb danego stanowiska 
kukurydzy.

  EFEKTY 

Dobrze zabezpieczone stanowisko 
do  optymalnego rozwoju kukurydzy 
–  maksymalnie wysoki plon. Niewielkie 
ryzyko wystąpienia zachwaszczenia wtór-
nego. Jednorazowy zabieg zabezpiecza 
kukurydzę na cały okres wegetacji.

  KORZYŚCI 

•  Skuteczność – uzyskanie optymalnych 
warunków dla wegetacji kukurydzy.

•  Wygoda stosowania – jeden zabieg 
wcześnie eliminujący konkurencję 
chwastów.

•  Likwidacja praktycznie wszystkich naj-
ważniejszych gatunków chwastów wy-
stępujących w uprawie kukurydzy.

nych systemach uprawy gleby obarczony 
jest znacznym ryzykiem ich uszkodzenia 
i może się odbywać na wyłączną odpo-
wiedzialność użytkownika.
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RODZAJ PREPARATU 
herbicyd stosowany nalistnie 
przeznaczony do powschodowego 
zwalczania chwastów 
dwuliściennych i jednoliściennych 
(w tym perzu właściwego)

 

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

 

SPOSÓB DZIAŁANIA
środek o działaniu układowym

 

FORMA UŻYTKOWA 
środek chwastobójczy, 
w formie zawiesiny olejowej 
do rozcieńczania wodą

 

CHRONI PRZED
blekot pospolity, bodziszek drobny, 
chwastnica jednostronna, fiołek 
polny, gwiazdnica pospolita, iglica 
pospolita, jasnota purpurowa, 
komosa biała, ostrożeń polny, 
kurzyślad polny, maruna bezwonna, 
perz właściwy, poziewnik szorstki, 
przytulia czepna, psianka czarna, 
rdestówka powojowata (dawniej 
rdest powojowaty), rdest ptasi, 
rdest plamisty, rumian polny, samo-
siewy rzepaku (kiełkujące z nasion), 
szarłat szorstki, tasznik pospolity, 
tobołki polne, włośnice, średnio-
-wrażliwe: przetacznik perski

 

OKRES STOSOWANIA 
środek stosować po wschodach 
od fazy 4 do fazy 6 liści 
roślin kukurydzy (o terminie 
zabiegu decyduje faza 
rozwojowa obecnych na polu 
gatunków chwastów)

 

DAWKA 
1,25-1,5 l/ha

HERBICYD

  DZIAŁANIE 

MaisTer Power jest gotów do  wal-
ki ze  160 gatunkami chwastów. Jak 
na  mistrza przystało, w  większości 
wypadków (aż 134 gatunki) zwal-
cza na  najwyższym poziomie: 80 
do  100%. Od  wyboru do  koloru: 1- 
i  2-liścienne, jednoroczne i  wielolet-
nie oraz te najtrudniejsze do  zwalcze-
nia: perz i  rdestówka powojowata. 
Preparat do  użycia powschodowego, 
optymalna faza to stadium 4-6 liści ku-
kurydzy.

  ZALETY 

Działanie nalistnie i częściowo odglebowe 
ograniczające tym samym ryzyko ponow-
nego zachwaszczenia. Odporny na zmy-
wanie przez deszcz. Jest wygodny w uży-
ciu – nie trzeba stosować adiuwantów, 

 Mistrz jest tylko jeden 
Walka z chwastami to powracający temat. Każdego 
sezonu rolnik staje przed koniecznością zaplanowania 
działań ochronnych, by zapewnić kukurydzy najlepsze 
z możliwych warunków do plonowania. To jak 
planowanie treningów w drodze po złoty medal. Wiele 
zależy od pierwszej decyzji. Sportowiec wybiera trenera, 
rolnik mistrzowski preparat – MaisTer Power 42,5 OD.

mieszanek z innymi herbicydami oraz nie 
wymaga mieszania z glebą.

  EFEKTY 

Zatrzymanie wzrostu i  obniżenie ryzyka 
ponownych wschodów najgroźniejszych 
konkurentów kukurydzy, jakimi są: perz, 
chwastnica, włośnica. Kukurydza otrzy-
muje optymalne warunki do  wegetacji, 
co skutkuje wysokim plonem.

  KORZYŚCI 

•  Działanie na  bardzo dużo gatunków 
chwastów jednocześnie.

•  Bardzo dobra formulacja ułatwia stoso-
wanie.

•  Uniwersalność zastosowania – również 
w późniejszej fazie rozwoju kukurydzy.

•  Względne uniezależnienie się od pozio-
mu wilgotności gleby.

•  Wysoki plon.

ZWALCZAJ CHWASTY W KUKURYDZY

przedwschodowo  
i wcześnie powschodowo

powschodowo  
(perz i rdestówka powojowata) 

technologia dawek dzielonych;  
technologia 2 zabiegowa
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Ploniarka 
zbożówka

Opryskiwać w chwili 
zrównania się 
długości trzeciego 
i drugiego liścia

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

 

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

 

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

 

FORMA UŻYTKOWA 
OD – zawiesina olejowa 
do rozcieńczania wodą 

 

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

 

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

 

DAWKA 
Kukurydza: 0,5-0,75 l/ha 
w zależności od szkodnika.

Kukurydza cukrowa: omacnica 
prosowianka: zabieg wykonać 
z chwilą pojawienia się 
szkodnika, w fazie wyrzucania 
wiechy. Dawka 0,5 l/ha.

INSEKTYCYD
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Głęboko w glebie  
   królowa polskich stołów 
       się rodzi
         Pewnie zapytasz, 
       czy tak się godzi?
   Przecież największe damy 
   tego świata
    Swe blaski odkrywają, 
  cierpliwie wyczekując
         właściwego  
  światła.
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ZAPRAWY
Monceren® Pro 258 FS

Prestige® Forte 370 FS 

HERBICYDY
Plateen® 41,5 WG

Sencor® Liquid 600 SC

FUNGICYDY
Pyton® Consento 450 SC

Infinito® 687,5 SC

INSEKTYCYDY
Proteus® 110 OD

Decis® Mega 50 EW

DESYKANTY
Basta® 150 SL

ZIEMNIAKI

Oferta produktów
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Choroby bulw to jeden z najbardziej uporczywych problemów producentów 
ziemniaków. Ich skutki obniżają jakość plonu i mogą wpływać na wielkość 
i zdrowotność zbiorów, a co za tym idzie także na dochód z całego przed-
sięwzięcia. Zaprawianie preparatem Monceren Pro pozwala kontrolować 
i ograniczyć choroby ziemniaków.

 Zaprawianie ziemniaka 
 – zdrowy start, obfity plon 
Jakość i zdrowotność bulw zebranych z pola w dużej mierze zależy 
od indywidualnego podejścia plantatora. Aby zminimalizować ryzyko chorób 
ziemniaka, profesjonalni producenci decydują się na zaprawianie sadzeniaków. 
To prosty i najbardziej skuteczny sposób ochrony już od najwcześniejszych 
stadiów rozwoju. Nowo zarejestrowany preparat Monceren Pro 258 FS 
to gwarancja zdrowych bulw matecznych i rozwijającej się rośliny.

DZIAŁANIE

Monceren Pro doskonale sprawdza się 
w  zaprawianiu ziemniaków nasiennych, 
przemysłowych (na  frytki, chipsy i  pro-
dukty skrobiowe) oraz przeznaczonych 
do  konsumpcji. Środek działa kontak-
towo, za  co  jest odpowiedzialny pency-
kuron. Zwalcza przetrwalniki (skleroty) 
i grzybnię rizoktoniozy. Druga z głównych 
substancji protiokonazol (Bayer odkrył 
działanie protiokonazolu przeciwko par-
chowi srebrzystemu) działa systemicznie, 
hamuje biosyntezę ergosterolu, poza tym 
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posiada szerokie spektrum zwalczanych 
chorób nie tylko ziemniaków! (np. dosko-
nale zwalcza choroby zbóż).

ZALETY

Każda zaprawa, także Monceren Pro, 
stosowana jest w  bardzo małych daw-
kach, bezpośrednio na  bulwę lub pas 
gleby (w  przypadku stosowania aplikacji 
do  bruzdy). Oprysk sadzeniaka na  „mo-
kro” stał się podstawowym zabiegiem 
profesjonalnej i  intensywnej produkcji, 
której głównym celem jest wysoki i  jako-
ściowy plon. Zaprawianie w takiej formie 
jest łatwe za sprawą profesjonalnych za-
prawiarek montowanych na sadzarkach. 
Kontakt ze środkiem ma tylko sadzeniak 
w  koszu sadzarki lub na  przenośniku 
czerpakowo-taśmowym, wysadzającym 
bulwy do  bruzdy To  ogromna zaleta, 
gdyż styczność człowieka z zaprawą jest 
ograniczona do minimum i sprowadza się 
jedynie do  dodania odpowiedniej dawki 
środka w  momencie przygotowywania 
cieczy opryskowej.

EFEKTY

Preparat Monceren Pro silnie działa przeciwko rizoktoniozie, sku-
tecznie radzi sobie z  obecnością parcha srebrzystego i  ogranicza 
grzyby z  rodzaju Fusarium i Phoma. To efektywna ochrona sadze-
niaków i bulw potomnych. Dzięki zabiegowi uzyskujemy lepszą pew-
ność wschodów, pożądaną obsadę roślin na plantacji oraz dalszy 
równomierny wzrost ziemniaków. Jakość i  zdrowotność bulw jest 
wysoka. W plonie ogólnym zmniejsza się odsetek bulw małych i zde-
formowanych.

Ziemniaki porażone  
parchem srebrzystym 

 należy przechowywać z dużą 
ostrożnością, tak by uniknąć 

rozwoju choroby.

Parch srebrzysty zaczyna się 
rozwijać w glebie, po wysadzeniu 
zainfekowanych sadzeniaków. 
Zaprawianie do przechowalni 
nie będzie więc wystarczającym 
zabezpieczeniem. Oprysk 
na krótko przed lub w trakcie 
sadzenia, pozwoli na pełną 
ochronę przyszłego plonu.
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KORZYŚCI

Użycie profesjonalnego sprzętu sprawia, że za-
wsze odpowiednia ilość Monceren Pro pokry-
wa opryskaną bulwę. Jednocześnie przedłu-
ża to  działanie preparatu, a  sam zabieg jest 
oszczędny dla kieszeni i bardziej przyjazny dla 
środowiska. Producenci sadzeniaków oraz 
plantatorzy mogą stosować preparat według 
zaleceń rejestracyjnych na  krótko przed wio-
sennym sadzeniem.

Po lewej: uprawa ziemniaków zaprawiona 
Monceren Pro, dawka 0,6 l/t.  
Po prawej: uprawa ziemniaków 
bez zastosowania zaprawy.

Zwalczanie parcha srebrzystego: 
1. ziemniaki bez zabiegu, 
2.  ziemniaki zaprawione Monceren Pro,  

dawka 0,6 l/t.

1

2

94 Hektar / wiosna 2017



JAK WAŻNA  
JEST TECHNIKA

Technologia zaprawiania Bayer opar-
ta jest na  uniwersalnych zaprawiar-
kach ziemniaczanych firmy Aporo® 
i  kierowana jest do  małych i  średnich 
gospodarstw wykonujących zabieg 
w  trakcie sadzenia. Nowością w  tech-
nologii jest możliwość aplikacji cieczy 
opryskowej na  przenośniku taśmowym 
lub stole rolkowym, zawierającej pre-
parat Monceren Pro przed sadzeniem, 
przy użyciu opryskiwaczy (zaprawiarek)  
MAFEX. Ta  oferta jest skierowana do  du-
żych gospodarstw, które preferują wykona-
nie zabiegu przed sadzeniem ziemniaków.

Zaprawiarka Mafex Potato to  nowator-
skie urządzenie rozpylające, wyposażone 
w dyszę obrotową pracującą z częstotliwo-
ścią 12-18 tys. obrotów/min., szerokości 
i  wysokości strumienia do  80  cm. Sprzęt 

zaopatrzony jest w  duży wyświetlacz 
i  odporną na  zabrudzenia klawiaturę. 
Przygotowanie systemu do pracy jest 
w  pełni zautomatyzowane, sprzęt 

wyposażony jest także w  sys-
tem regulacji objętości, 

monitorowanie dyszy roz-
pylającej i funkcję alarmu. 
Pompa nie wymaga spe-
cjalnych zabiegów kon-

serwujących. Zaprawiarka 
Mafex wyposażona jest także 
w 10-litrowy zbiornik na środek 
do oprysku. --

PRO
Monceren

ZAPRAWA

RODZAJ PREPARATU:
zaprawa grzybobójcza 
przeznaczona do zaprawiania 
bulw sadzeniaków ziemniaka

 

SUBSTANCJA AKTYWNA:
pencykuron 250 g/l

protiokonazol 8 g/l

 

SPOSÓB DZIAŁANIA:
środek o działaniu 
kontaktowym i układowym

 

FORMA UŻYTKOWA:
płynny koncentrat FS, 
o czerwonym zabarwieniu

 

CHRONI PRZED:
rizoktoniozą ziemniaka i parchem 
srebrzystym ziemniaka

 

ROŚLINA CHRONIONA:
ziemniaki – plantacje sadzeniaka, 
przemysłowe i konsumpcyjne

 

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

 

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

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

 

UWAGA:
dostępne opakowania   
5 l i 15 l

Ekspert radzi

Jednokrotny zabieg zaprawiania profesjonalnym 
sprzętem ochronnym, to jest przy użyciu 
specjalistycznych zaprawiarek do ziemniaków 
(np. firmy Aporo® lub urządzeń typu Mafex®, 
pozwala kontrolować rizoktoniozę i parcha 
srebrzystego na najwyższym dotychczas poziomie.
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Dzięki licznym doświadczeniom, 
prowadzonym w  RZD w  Żelaznej, 
Bayer może zaprezentować swoim 
klientom pełne wyniki prowadzonych 
programów ochrony ziemniaka. 
W  ten sposób zostaje ostatecznie 
zweryfikowana efektywność i  sku-
teczność poszczególnych środ-
ków stosowanych w  produkcji tej 
niezbędnej rosliny. Dzięki cennym, 
praktycznym spostrzeżeniom użyt-
kowników, których naukowcy z Bay-
er są szczególnie ciekawi, oferta jest 
modyfikowana i  dostosowywana 
do  rynku. Korzyści są  obopólne. 
W  wyniku prowadzonych doświad-
czeń w  Żelaznej i  weryfikacji środ-
ków przez użytkowników, powstają 

 Żelazna ochrona ziemniaka 
Nowoczesne rolnictwo czerpie pełnymi garściami z naukowych doświadczeń 
i nieustannie prowadzonych badań. Również tu, w Rolniczym Zakładzie 
Doświadczalnym SGGW w Żelaznej, obszary nauki i praktyki tworzą zgrany 
duet, którego efektem są wprowadzane innowacje i w rezultacie obfity plon. 
Bayer od wielu lat współpracuje z RZD w Żelaznej w zakresie ochrony ziemniaka. 
Z efektów wspólnych działań z powodzeniem korzystają plantatorzy.

sprawdzone, skuteczne preparaty, co  przekłada się na  zadowalają-
ce zbiory. RZD w Żelaznej to także miejsce bezpośredniej prezenta-
cji najnowszych produktów Bayera. Podczas ubiegłorocznego Dnia 
Ziemniaka zaprezentowano m.in. najnowszy preparat do zaprawiania 
ziemniaka Monceren Pro, który służy do ochrony przed rizoktoniozą 
i parchem srebrzystym. Jego debiut rynkowy przewidziany jest w bie-
żącym sezonie produkcyjnym.

W wyniku prowadzonych doświadczeń w Żelaznej 
i weryfikacji środków przez użytkowników, 

powstają sprawdzone, skuteczne preparaty, 
co przekłada się na zadowalające zbiory.
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WYJĄTKOWY ZAKŁAD 
DOŚWIADCZALNY

Rolniczy Zakład Doświadczalny w  Że-
laznej jest jednostką terenową Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, poło-
żoną 12 km od Skierniewic, w południo-
wej części gminy. Poza gospodarstwa-
mi w  Żelaznej i  Chylicach k. Żyrardowa 
do  RZD należą także Rybacka Stacja 
Doświadczalna „Łąki Jaktorowskie” oraz 
Doświadczalna Ferma Owiec. Całkowi-
ta powierzchnia Zakładu liczy 1356 ha, 
w tym 1242 ha użytków rolnych i 123 ha 
powierzchni stawowej. Produkcja ziem-
niaków zajmuje 400 ha, warzyw 140 
ha, kukurydzy 320 ha. Zbożami nasien-
nymi obsiewanych jest 260 ha. Cały ob-
szar charakteryzuje się słabymi glebami 
(wskaźnik bonitacji wynosi 0,94). Mimo 
tego Zakład rokrocznie uzyskuje bardzo 
dobre wyniki produkcyjne.
W  RZD Żelazna realizowane są  liczne 

badania naukowe i  wdrożeniowe dla 
macierzystej uczelni jednostki – Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz 
firm z branży rolniczej, chemicznych, na-
wozowych i  nasiennych. Odbywają się 
tu  również praktyki i  staże zawodowe 
skierowane dla wyższych i ponadgimna-
zjalnych szkół rolniczych oraz dla słucha-
czy studiów podyplomowych.

CZAS NA HUCZNE ŚWIĘTOWANIE

Dzień Ziemniaka to  wydarzenie, które 
warto uwzględnić w  swoim kalendarzu 
spotkań branżowych. Impreza o  randze 
ogólnokrajowej, skupia największych pro-
ducentów i  odbiorców ziemniaka z  całej 
Polski.
Dzień Ziemniaka to spotkanie świata nauki 
z praktyką i w efekcie weryfikacja innowa-

Wszystkich zainteresowanych RZD zaprasza do kontaktu:
Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej

Żelazna 43
96‑116 Dębowa Góra

Tel. 46 833 01 33
Fax. 46 831 33 19

e‑mail: rzd@pro.onet.pl

cji oraz nowych osiągnięć techniki. To tak-
że platforma wymiany doświadczeń na te-
mat upraw, rolnictwa zrównoważonego, 
a  przy okazji popularyzowanie hodowli 
ziemniaka. To  szereg prelekcji eksperc-
kich oraz prezentacji usług i najnowszego 
sprzętu rolniczego, a  także pokaz oferty 
nasiennej ziemniaka, środków ochrony 
roślin i nawozów.
Podczas warsztatów polowych rolnicy 
mogą zapoznać się z  kompleksowy-
mi rozwiązaniami firmy Bayer w  ochro-
nie upraw ziemniaka i  skutecznością 
użytych preparatów. Firmy hodowlane 
prezentują najnowsze odmiany ziem-
niaka, a  fachowcy udzielają odpowie-
dzi na  każde pytanie. Na  poletkach 
doświadczalnych omawiane są  tech-
nologie uprawy i  ochrony ziemniaka. 

To  także okazja do  rozmów na  temat 
perspektyw branży ziemniaczanej 

w Polsce i współpracy z prze-
mysłem. --
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Obie infekcje są odpowiedzialne za mniejsze plony, a nawet zupełny brak 
wschodów. Wpływają również w znacznym stopniu na pogorszenie jakości 
kulinarnej ziemniaka oraz wygląd bulwy. Warto więc nie tylko zapoznać się 
z przebiegiem tych chorób, ale także ze sposobami radzenia sobie z nimi. 
Wśród zestawu środków firmy Bayer skutecznym wyborem będą m.in. pre-
paraty do zaprawiania np. zupełna nowość sezonu Monceren Pro 258 FS 
oraz Prestige Forte 370 FS.

 Zdrowy ziemniak. 
 Mimo zagrożeń – zadowalający plon 
Uprawy ziemniaków są zagrożone zarówno w okresie wegetacji, jak 
i w trakcie przechowywania. Rizoktonioza to choroba atakująca różne organy 
roślin i w różnych terminach. Natomiast parch srebrzysty można zaliczyć 
do najważniejszych chorób okresu przechowywania.

98 Hektar / wiosna 2017



RIZOKTONIOZA 
DLACZEGO JEST 
GROŹNA

INFEKCJA,  
CZYLI JAK ATAKUJE GRZYB

Skleroty grzyba Rhizoktonia solani zimu-
ją na bulwach lub w glebie, albo w postaci 
grzybni na resztkach roślinnych. Niska tem-
peratura podłoża i  wysoka wilgotność po-
wietrza sprzyjają rozwojowi grzyba zakażają-
cego kiełki. Gnicie kiełków jest najgroźniejszą 
formą tej choroby. Najczęściej atakowany 
jest stożek wzrostu, co  prowadzi do  gnicia 
i zamierania nowo pojawiających się pędów. 
Porażenie dotyczy głównie tych odcinków 
i  łodyg znajdujących się pod powierzchnią. 
Choroba przenosi się na następny sezon po-
przez zachowane w  glebie lub na  bulwach 
sklerocji. Poziom strat wywołanych grzybem 
może sięgać do 25%, co gorsza, zwiększa 
się także udział w plonie ogólnym bulw ma-
łych i zdeformowanych.

OBJAWY, 
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

Rizoktonioza atakuje różne części rośliny, 
w różnych okresach wzrostu. Zgnilizna kieł-
ków występuje na początku okresu wege-
tacji. Uwidacznia się najbardziej podczas 
długotrwałych opadów, chłodów oraz przy 
zbyt głębokim sadzeniu bulw. Ta faza cho-
roby opóźnia i przerzedza wschody, wpły-
wa na ilość i jakość pędów.
W  okresie kwitnienia ziemniaków, szcze-
gólnie po  obfitych deszczach pojawić się 
może białoszary nalot, czyli opilśń łodygo-
wa. Ta forma choroby jest mniej szkodliwa 
od pozostałych, mało tego, przy suchej po-
godzie może w ogóle nie wystąpić, mimo 
silnego porażenia części podziemnych ro-
śliny. Gdy jednak dojdzie do zbrunatnienia 
tkanek łodygi, pędy mogą więdnąć i zamie-
rać.
Jeśli grzyb spowoduje głębsze obumie-
ranie tkanek, sięgające do  rdzenia łodygi, 
może wystąpić próchnienie podstaw ło-
dygi. Objawia się to zarówno zakłóceniami 
w  transporcie asymilatów z  liści do  bulw, 
jak i utrudnieniami w pobieraniu wody i soli 
mineralnych.
Gdy bulwy dojrzewają, na  powierzchni 
skórki pojawiają się ciemne sklerocje, czy-
li przetrwalnikowe skupienia grzyba, które 
powiększają się i  zwiększają swoją liczeb-
ność, aż do  momentu zbioru ziemniaka. 
Mamy wówczas do czynienia z ospowato-
ścią bulw, co  jest głównym źródłem póź-
niejszego zakażania upraw.

Ekspert radzi 

Sposobem na zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia choroby jest wybór 
odpowiedniego przedplonu. Przykładowo: 
gorczyca siana w poplonie zielonym 
stymuluje w glebie rozwój organizmów 
pożytecznych, utrudniając przy tym 
rozwój nie tylko rizoktoniozy, ale 
także antraknozy i drutowców.
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ZAPOBIEGANIE – NAJLEPSZE SPOSOBY

Uprawiając ziemniaki, należy pamiętać o właściwym 
płodozmianie i  przestrzegać 4-letnich lub dłuższych 
przerw na tym samym polu. Redukuje to ryzyko pora-
żenia roślin przez patogeny grzybowe, mogące zimo-
wać na resztkach roślinnych.
Kolejnym sposobem ograniczania rozwoju choroby jest 
podkiełkowywanie i  pobudzanie bulw. Tak przygoto-
wane ziemniaki można sadzić wcześniej, nie czekając 
aż gleba osiągnie optymalną temperaturę 8-10°C. Na-
leży jednak pamiętać, by  termin i  głębokość sadzenia 
dostosowywać do  lokalnych warunków klimatycznych, 
gdyż zbyt głębokie umieszczenie bulw w zbyt zimnej gle-
bie stworzy idealne warunki rozwoju rizoktoniozy. Istotne 
w profilaktyce jest także używanie zdrowych, nie porażo-
nych sadzeniaków.
W  zapobieganiu rozwoju choroby, prócz właściwej agro-
techniki, pomocne są  także metody chemiczne. Jedną 
z  nich jest oczywiście zaprawianie. Po  tę  metodę warto 
sięgnąć, gdy w partii sadzeniaków stwierdza się 20% bulw 
z objawami ospowatości. Zabieg można wykonywać na kilka 
sposobów, najkorzystniejsze jest stosowanie oprysku drob-
nokroplistego, ponieważ kontakt bulw z cieczą roboczą jest 
ograniczony, zużycie środka jest mniejsze a zabieg nie traci 
nic ze swej jakości.

PARCH SREBRZYSTY 
JAK SKUTECZNIE 
POKONAĆ WROGA

PRZEBIEG CHOROBY

Parch srebrzysty jest chorobą wywoływaną przez grzyb Helmin-
thosporium solani, który najczęściej poraża bulwy już w okresie 
wegetacji. Dogodne warunki do pełnego rozwoju grzyb znajduje 
w  przechowalniach, w  których wilgotność powietrza przekracza 
90%, a temperatura jest wyższa niż 3°C. Na porażonych bulwach 
znajdują się brunatnoołowiane plamy, czyli grzybnie z  zimującymi 
w  nich sklerocjami. Grzybnia rozrasta się, wnika w  tkankę okry-
wającą ziemniaka, co prowadzi do  jej rozwarstwiania. Pojawia się 
charakterystyczna, szaro-srebrzysta barwa skórki, która staje się 
porowata, przez co bulwy tracą wodę, szczególnie przy długim prze-
chowywaniu. Ziemniaki schną i  miękną. Porażone bulwy wykazują 
słabe kiełkowanie i nie nadają się do sadzenia. Zaatakowane rośliny 
można przeznaczyć na cele konsumpcyjne lub przemysłowe, jednak-
że sprzedaż „podsuszonego” ziemniaka może nie być łatwa. Ponadto 
choroba, osłabiając skórkę ułatwia dostęp do  miąższu szkodnikom,   
m.in. takim jak rozkruszek, czy nicienie.

Pamiętaj! 

Materiał sadzeniakowy ziemniaka przeznaczony  
do zaprawiania musi charakteryzować się dobrą zdolnością kiełkowania 
i być wolny od chorób bakteryjnych, wirusowych, jak również uszkodzeń 
fizycznych. Nie należy zaprawiać bulw krojonych i podkiełkowanych.!
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i
JAK SOBIE RADZIĆ

Podobnie jak w  przypadku rizoktoniozy, 
w  walce z  parchem srebrzystym istotną 
rolę odgrywa właściwa agrotechnika. Na-
leży pamiętać o odpowiednim, 3-5-letnim 
płodozmianie oraz o  jesiennym nawoże-
niu organicznym i stosowaniu poplonów 
zielonych, tj. facelia, gorczyca czy rzod-
kiew oleista. Istotny jest także właściwy 
dobór gleby – ziemniak lubi stanowiska 
lekko zwięzłe, nie służą mu natomiast te-
reny piaszczyste lub ciężkie i zlewne.
Kluczem jest używanie wyłącznie nie-
porażonych sadzeniaków. Warto unikać 
zbiorów w dni deszczowe, szybko suszyć 
bulwy (najlepiej w  przeciągu tygodnia) 
i unikać kondensacji pary wodnej w prze-
chowalni. Jeśli ziemniaki przeznaczone 
są  do  długotrwałego przechowywania, 
ważne jest staranne przebranie i  usu-
nięcie bulw z  widocznym porażeniem, 
a także silnie uszkodzonych.
Bulwy można również zaprawiać che-
micznie, zarówno jesienią jak i  przed 
sadzeniem. Szczególnie cenny materiał 
(sadzeniaki) opłaci się zaprawić środ-
kiem grzybobójczym.

SKUTECZNE REMEDIUM, CZYLI 
ŚRODKI NA RIZOKTONIOZĘ 
I PARCHA SREBRZYSTEGO

Poza właściwymi zabiegami agrotech-
nicznicznymi, w  walce z  chorobami 
ważną rolę spełniają środki ochrony ro-
ślin. Wspomniane już produkty Bayera 
zniszczą szkodniki i  zabezpieczą plon.  
Monceren Pro jest kompleksową za-
prawą, która służy zarówno do  ochro-
ny ziemniaka przed rizoktonozą, 
a  także przed parchem srebrzystym. 
Zastosowanie środka wyraźnie podnosi 
potencjał plonotwórczy i  sprawi, że  bul-
wy będą odznaczały się wysoką jakością.  
Monceren Pro może być używany zarów-
no na plantacjach ziemniaków nasiennych, 
przemysłowych, jak i  przeznaczonych 
do  konsumpcji. Dzięki zabiegowi ryzyko 
infekcji bulw potomnych parchem sre-
brzystym jest znacznie obniżone. W plo-
nie głównym zmniejsza się odsetek bulw 
małych i zdeformowanych. Kolejny środek  
Bayera to Prestige Forte 370 FS, zapra-
wa owadobójcza i grzybobójcza w formie 
płynnego koncentratu do  zaprawiania 
bulw ziemniaka. Zabezpiecza przed ri-
zoktoniozą, a  także stonką ziemniacza-
ną, drutowcami, pędrakami i  mszycami. 
Działa kontaktowo i  żołądkowo. Jest 
przeznaczona do zaprawiania wszystkich 
typów sadzeniaka. --

CIEKAWOSTKA 

Zanim uprawy ziemniaków stały się powszechne 
w Europie (na terenie Rosji i Prus wprowadzone zostały 
odgórnymi dekretami) w XVII i XVIII wieku, rośliny 
te traktowane były często jako... ozdobne!
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 Hmm, wyglądam 
         ku światu i cóż widzę?
 Szerzej liście me zielone 
    rozwinę,
    A wtedy sponad 
   ziemi brunatnej  
   Dojrzę świat 
          urody 
              przecudnej…
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ZAPRAWY
Montur® Forte 230 FS

HERBICYDY
Betanal® maxxPro® 209 OD

Kemifam® Super Koncentrat 320 EC

Kemiron® Koncentrat 500 SC

Metron® 700 SC

INSEKTYCYDY
Proteus® 110 OD

Decis® Mega 50 EW

BURAK  
CUKROWY

Oferta produktów
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OPTYMALIZACJA NAWOŻENIA AZOTEM

W  racjonalnym nawożeniu buraków cukrowych rolnik musi przede 
wszystkim kontrolować działanie azotu, gdyż jest to główny składnik 
plonotwórczy. Jego nadmiar niekorzystnie wpływa na jakość techno‑
logiczną korzeni. Kontrola azotu w pierwszej kolejności polega na eli‑
minacji, tzw. czynników „minimum”, tj. regulacji odczynu gleby oraz 
jej zasobności w przyswajalny fosfor i potas.

 Racjonalne nawożenie 
 buraków cukrowych 
Opracowując strategię nawożenia warto skoncentrować się na zaspokojeniu 
potrzeb pokarmowych roślin, ale także na poprawie efektywności samych 
nawozów. Takie działania wpłyną na zredukowanie ich dawek, co zmniejszy  
koszty uprawy i pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne.

PROCES OPTYMALIZACJI POLEGA NA:

•  racjonalnym ustaleniu dawki nawozowej 
azotu (dawka nie może być zbyt wysoka 
– w  zależności od  stosowania nawozów 
naturalnych, tj. czy buraki są  uprawiane 
na oborniku czy nie oraz od podaży skład‑
nika z rodzimych zasobów glebowych, aby 
osiągnąć plon na poziomie co najmniej 60 
ton korzeni z hektara wskazane jest nawo‑
żenie w  zakresie 100‑180  kg N – niższy 
poziom nawożenia dotyczy buraków upra‑
wianych na oborniku i glebach zasobnych 
w próchnicę);

•  zwiększeniu pobierania i efektywności 
plonotwórczej pobranego azotu poprzez: 
– bilansowanie azotu składnikami drugo‑
planowymi (S, Mg, Na);  
– profilaktyczne stosowanie mikro‑
elementów (w pierwszej kolejno‑
ści B, następnie Mn i Zn, a w razie 
konieczności także Cu i Fe).

W praktyce nawożenie buraków cukrowych ma na celu 
wprowadzenie do gleby takich ilości składników pokarmowych, 
aby rośliny w każdej fazie rozwojowej były w stanie pobrać  
ich dostateczną ilość (rycina).

Dynamika pobierania składników pokarmowych przez buraki 
cukrowe, plon 60 t/ha korzeni wraz z plonem liści 
(Grzebisz, 2011)
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Czy wiesz, że?

Koszt  
wyprodukowania  

1 jednostki energetycznej  
w ziarnie jest mniejszy niż  
w przypadku innych zbóż.  

Cena energii w kiszonce – najniższa 
spośród pasz objętościowych!  

(źródło: IHAR)

?DOKARMIANIE DOLISTNE

W  racjonalnym nawożeniu nie można 
pominąć dokarmiania dolistnego, któ‑
re ma  niebagatelne znaczenie zarówno 
w  przypadku makro‑, jak i  mikroskład‑
ników. Jak wynika z  przeprowadzonych 
badań jest ono plonotwórczo bardziej 
efektywne niż nawożenie doglebowe. 
Przy czym trzeba mieć na  uwadze fakt, 
że przez liście można pokryć tylko część 
potrzeb pokarmowych, a większość po‑
trzebnych składników roślina powinna 
pobrać z  gleby. Dokarmianie dolistne 
musi być wykonane roztworem o niskim 
stężeniu, czyli małą ilością składnika roz‑
puszczoną w cieczy roboczej opryskiwa‑
cza. Inaczej może dojść do uszkodzenia 
rośliny i/lub znaczącego spadku wyko‑
rzystania składników pobranych przez 
liście. Wyklucza to stosowanie większych 
dawek w sposób jednorazowy. W dokar‑
mianiu dolistnym można pokryć całość 
zapotrzebowania buraków na  mikroele‑

menty, a tylko część na makroelementy. Z makroelementów naj‑
częściej buraki dolistnie dokarmia się magnezem i siarką, następ‑
nie azotem, natomiast rzadziej fosforem i potasem.

Dolistne dokarmianie magnezem i  siarką zwykle przeprowadza 
się przy użyciu siarczanu magnezu. Przykładowo w dwukrotnym 
zabiegu dolistnego stosowania siedmiowodnego siarczanu ma‑
gnezu (najczęściej w postaci 5% roztworu, tj. 5 kg nawozu roz‑
puszczonego w 100 litrach wody), po zastosowaniu 200‑300 li‑
trów cieczy roboczej na hektar wprowadza się 3,2‑4,8 kg MgO 

Czy wiesz, że?

Niezależnie od zastosowanej dawki i ilości 
zabiegów, rośliny pobierają mikroskładniki 
również z gleby. Powinna ona charakteryzować 
się co najmniej średnią ich zasobnością, 
co ma szczególne znaczenie w początkowym 
okresie wzrostu, gdy buraki mają jeszcze 
słabo rozwinięty aparat asymilacyjny.

?
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i 2,6‑3,9 kg S. Jak widać stanowi to  je‑
dynie niewielką część zapotrzebowania 
buraków na  te składniki (tabela), ale do‑
karmianie tymi składnikami wysoko plo‑
nujących roślin o  dużych wymaganiach, 
w  tym buraków, należy traktować jako 
obowiązkowe. W  następstwie tego za‑
biegu uzyskuje się zarówno wzrost plonu 
korzeni, jak i  cukru. Optymalny termin 
wykonania zabiegu w burakach przypada 
od 3‑6 par liści do 2 tygodni po zwarciu 
rzędów. Przy czym w praktyce pierwszy 
zabieg zwykle wykonuje się w  fazie 3–4 
par liści właściwych, a  drugi 2 tygodnie 
później.

Spośród nawozów azotowych do  do‑
listnego dokarmiania roślin uprawnych 
nadaje się przede wszystkim wodny roz‑
twór mocznika (można również stosować 
już gotowe płynne nawozy azotowe lub 
wieloskładnikowe). W  praktyce zaleca 
się stosowanie 5‑6% roztworu mocz‑
nika, najlepiej w pochmurne dni o dużej 
wilgotności powietrza (najlepiej powyżej 
60%) oraz przy pełnym turgorze tkanek 
liści (podobne warunki są  wskazane 
w  przypadku dokarmiania magnezem 
i  siarką, jak i  mikroelementami). Najlep‑
sze warunki do  wykonania tego zabie‑
gu występują bardzo wcześnie rano lub 
po  południu, a  nawet wieczorem. Po‑
dobnie, jak w przypadku magnezu i siarki 
dolistne dokarmianie azotem należy prze‑
prowadzić od 3–6 par liści do 2 tygodni 
po  zwarciu rzędów. Efektywna strate‑
gia nawożenia buraków cukrowych 
powinna uwzględniać profilaktyczne 
stosowanie mikroskładników. Za‑
tem rośliny powinny być nawo‑
żone przede wszystkim borem, 
następnie manganem i cynkiem, 

a  w  razie potrzeby także miedzią 
i żelazem. Trzeba mieć świadomość, 
że doskonałym źródłem mikroskład‑
ników dla roślin są nawozy naturalne, 
przykładowo obornik. Jednak warto 
mieć na uwadze fakt, że obornik jest 
stosunkowo ubogi w bor, co sprawia, że stosowanie standardowej dawki 
tego nawozu, tj. 30 t/ha, pozwala pokryć potrzeby pokarmowe buraków 
zaledwie w 20‑30%. Drastyczny niedobór tego składnika może prowadzić 
do spadku plonu korzeni nawet do 25‑50% oraz zmniejszenia polaryzacji 
o kilka procent. Oprysk mikroelementowy powinien być wykonany od fazy 
4–6 liścia do fazy pełnego zakrycia rzędów. Pierwszy w fazie 4–6 liści mniej‑
szą dawką (słabe pokrycie gleby przez rośliny), drugi 10–14 dni po pierw‑
szym do zwarcia międzyrzędzi – uzupełnienie składników do pełnej dawki.

W praktyce wskazane jest, aby dolistne dokarmianie buraków cukrowych 
przeprowadzić roztworem cieczy składającej się z kilku składników. Przy‑
kładowo do  nawozów mikroelementowych lub mocznika dodać sied‑
miowodny siarczan magnezu. Nawóz ten stosowany razem z roztworem 
mocznika wykazuje w pewnym stopniu działanie chroniące rośliny przed 
poparzeniem przez mocznik. Wymienione składniki, tj. mikroelementy oraz 
mocznik i  siarczan magnezu, można również stosować łącznie. Trzeba 
mieć jednak na uwadze, że im więcej składników zamierzamy zastosować 
tym powinno być ich niższe stężenie w cieczy roboczej. Warto pamiętać, 
że prawidłowo wykonane dolistne dokarmianie buraków może zapewnić 
roślinom dostateczną dostępność składników pokarmowych nawet w wa‑
runkach ograniczonego ich dostępu z gleby, a ta jest podstawą uzyskania 
wysokich plonów korzeni o dobrej jakości technologicznej.

Ekspert radzi: 

W bilansie nawozowym, poza 
zasobnością gleby, należy 
uwzględnić wartość przedplonu, 
a także stosowanych nawozów 
organicznych i naturalnych, 
przykładowo słomy czy obornika.

i
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ZAPOTRZEBOWANIE NA SKŁADNIKI

Jak wynika z  tabeli, zapotrzebowanie 
buraków na  składniki jest bardzo duże. 
Największe ilościowe pobranie, szcze‑
gólnie potasu i  azotu, występuje w  lipcu 
i  sierpniu. Prawidłowo rozwinięty system 
korzeniowy buraków umożliwia efektywne 
pobieranie składników z  warstwy prze‑
kraczającej nawet jeden metr. W  okresie 
letnim rośliny w pełni eksploatują rezerwy 
glebowe i  to  zarówno z  warstwy ornej, 
jak i  podglebia. Wskazane jest, aby gle‑
ba przeznaczona pod uprawę buraków 
charakteryzowała się co  najmniej średnią 
zasobnością w  fosfor oraz zasobnością 
potasu, znajdującą się na  pograniczu 
średniej i  wysokiej. Na  glebach lekkich 
natomiast wskazana jest wysoka zasob‑
ność gleb w  potas. Taka zasobność, już 
przy stosunkowo niewielkim nawożeniu, 
tj. 40‑60% w stosunku do potrzeb pokar‑
mowych, zapewnia właściwą dostępność 
tych składników dla roślin. Jednakże do‑
kładne określenie potrzeb nawozowych 
buraków cukrowych względem fosforu 
i  potasu, podobnie jak w  przypadku in‑
nych roślin, wymaga od  rolnika sporzą‑
dzenia bilansu nawozowego.

POCZĄTKOWA FAZA WZROSTU

Równie ważne, tak jak w  okresie inten‑
sywnego pobierania składników pokar‑
mowych, jest prawidłowe odżywienie 
roślin w  początkowych fazach wzrostu. 
Buraki na właściwie rozwijającej się plan‑
tacji powinny jak najszybciej zakryć mię‑
dzyrzędzia, gdyż szybkość wzrostu liści 
w  tym okresie decyduje o końcowym 
plonie korzeni i  cukru. Optymal‑
ny rozwój plantacji buraków 

cukrowych ma miejsce, gdy biomasa wytworzona w każdej fazie roz‑
wojowej jest dostatecznie duża. Ważne, aby w poszczególnych fazach 
była zachowana właściwa relacja między liśćmi a korzeniami. Wskaza‑
ne jest, aby bezwzględny przyrost liści występował najdłużej do drugiej 
(najpóźniej trzeciej) dekady sierpnia. W czasie zbioru plon liści powinien 
stanowić od 2/3 do 4/5 masy korzeni. W praktyce bardzo często wzrost 
masy liści trwa do końca wegetacji, co w rezultacie może ograniczać 
przyrost plonu korzeni. Taka sytuacja pojawi się, gdy plantacja jest prze‑
nawożona azotem lub przy niskiej zasobności gleby w potas. Potas jest 
pobierany przez buraki cukrowe w największych ilościach (optymalny 
stosunek pobrania N: K kształtuje się na poziomie 1:1,5‑1,75), a odpo‑
wiedzialny jest między innymi za pobieranie i efektywne przetwarzanie 
azotu w plon korzeni. Spełnienie powyższych założeń wymaga nie tylko 
stosowania odpowiednio zbilansowanego nawożenia doglebowego, 
ale także wspomagania buraków przez liście. Dokarmianie roślin przez 
liście poprawia stan ich odżywienia zarówno w sposób bezpośredni, jak 
i pośredni. Zastosowane składniki przyczyniają się do wzrostu aktyw‑
ności fizjologicznej rośliny, co między innymi skutkuje lepszym rozwo‑
jem systemu korzeniowego, a to z kolei przyczynia się do zwiększenia 
pobierania składników z gleby. Dokarmianie roślin przez liście zwiększa 
również efektywność nawożenia doglebowego.

SKUTECZNOŚĆ TKWI W TECHNICE

Jednym z podstawowych czynników, który decyduje o efektywności na‑
wożenia jest technika zastosowania nawozów. W  praktyce w  uprawie 
buraków najbardziej rozpowszechniony jest system nawożenia rzutowy 
(powierzchniowy). Jednak, jak wynika z badań, jest on najmniej ekono‑
miczny. Alternatywą dla technik powierzchniowego stosowania nawo‑
zów są tzw. techniki nawożenia zlokalizowanego. Istota aplikacji polega 
na wprowadzeniu nawozu bezpośrednio w sąsiedztwo nasion lub korze‑
nia, co pozwala na ograniczenie dawki składnika, poprzez zwiększenie 
koncentracji składników odżywczych w  strefie ukorzenienia się rośliny. 

TABELA: PRZYBLIŻONE POBRANIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH  
PRZEZ BURAKI CUKROWE*

Średnie pobranie jednostkowe makroelementów, w kg/1 tonę korzeni + liście

N P2O5 K2O Mg S

4,0 1,8 6,5 0,8 0,8

Średnie pobranie jednostkowe mikroelementów, w g/1 tonę korzeni + liście

Fe B Mn Zn Cu

25,0‑35,0 8,0‑12,0 6,0‑10,0 4,0‑8,0 0,8‑1,6

* wg różnych autorów
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BBCH 01 05 10 12 14 16 18 

Betanal maxxPro
1,25 l/ha

Metron 700 SC
1 l/ha+

Z przeprowadzonych badań wynika, że przy 
nawożeniu zlokalizowanym istnieje możliwość 

ograniczenia dawki nawozów mineralnych. 
W przypadku fosforu od 20‑30% w porównaniu 

do nawożenia tradycyjnego.

Zwiększona dostępność składników po‑
karmowych jest szczególnie ważna w po‑
czątkowych fazach rozwojowych buraków, 
kiedy to słabo rozwinięty system korzenio‑
wy wymaga dużego stężenia składników 
w glebie. Szczególnie ważne jest to w od‑
niesieniu do fosforu, który rośliny potrzebu‑
ją w dużych ilościach na początku wegeta‑
cji. Składnik ten ma tendencję do słabego 
przemieszczania się, co utrudnia jego po‑
branie w  niskich temperaturach. Bardzo 
ważne jest, aby stężenie soli nawozowych 
nie było zbyt duże, gdyż nadmierne za‑
solenie gleby prowadzi do  zaburzeń kieł‑
kowania, eliminacji młodych roślin, a  tym 
samym zmniejszenia obsady.

Dla młodych siewek szczególnie nie‑
bezpieczne jest zbyt wysokie stężenie 
azotu amonowego. Często nawożenie 
zlokalizowane utożsamiane jest z  tzw. 
nawożeniem startowym. Polega ono 
na  jesiennym stosowaniu całości nawo‑
zów potasowych oraz około 2/3 do  3/4 
dawki nawozów fosforowych. Natomiast 
wiosną łącznie z siewem wprowadza się 
pozostałą część fosforu oraz połowę lub 
całość azotu. Zwiększa się w ten sposób 

Metron 700 SC jest zarejestrowany 
do  zwalczania chwastów w  buraku cu‑
krowym i  ćwikłowym. Skuteczny i  wy‑
soce bezpieczny dla chronionych roślin 
uprawnych herbicyd, zawierający sub‑

stancje czynną metamitron w ilości 700 g 
w 1 litrze produktu. Zalecany jest do po‑
wschodowego zwalczania chwastów 
dwuliściennych, w  tym samosiewów 
rzepaku i  rumianowatych, w  zabiegach 

niezależnie od  fazy rozwojowej buraka 
cukrowego oraz do  kontroli zachwasz‑
czenia wtórnego. Praktyka rolnicza i do‑
świadczenia polowe dowodzą, iż dla 
istniejącego zachwaszczenia w  buraku 
cukrowym niezbędne jest użycie co naj‑
mniej trzech/czterech substancji czyn‑
nych, wzajemnie się uzupełniających 
i  wspomagających. Dlatego stosowanie  
Metronu 700 SC polecane jest w miesza‑
ninie z Betanal maxxPro 209OD.

Pakiet handlowy tworzą, tylko opakowa‑
nia pięciolitrowe, tj. Betanal maxxPro 5 l  
+ Metron 700 SC 5 l).

W ofercie handlowej na rok 2017, Metron 700 SC  
oferowany będzie w pakiecie z herbicydem Betanal maxxPro.

lokalne stężenie fosforu, jednocześnie za‑
solenie gleby jest na tyle niskie, że nie za‑
kłóca wschodów. W  praktyce przyjmuje 
się, że w uprawie buraków w sposób rzę‑
dowy można pokryć całkowite zapotrze‑
bowanie tej rośliny na  fosfor oraz część 
na azot i potas (w myśl zasady, że im gle‑
ba lżejsza, tym mniej).

Reasumując warto podkreślić, że prawi‑
dłowa strategia nawożenia powinna mieć 

na  celu nie tylko zaspokojenie potrzeb 
pokarmowych roślin ale także popra‑
wienie efektywności działania nawozów 
(składników pokarmowych), co  z  jed‑
nej strony pozwala na  zredukowanie ich 
dawek – tym samym kosztów uprawy, 
a  z  drugiej stanowi mniejsze zagrożenie 
dla środowiska naturalnego. ‑‑
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RODZAJ PREPARATU 
dyspersant olejowy OD

 

TECHNOLOGIA 
technologia formulacji  
i aktywacji

 

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

 

DAWKA 
3 zabiegi x 1,25‑1,5 l/ha

maksymalnie w sezonie – 4,5 l/ha

 

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

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

HERBICYD

?         Czy wiesz, że…

Przenikanie etofumesatu, będącego 
w składzie Betanalu maxxPro, 
do wnętrza komórek chwastów 
jest o 20% szybsze (pomiar 
48 h po zabiegu) w porównaniu 
do innych herbicydów. Natomiast 
odglebowe działanie etofumesatu 
hamuje ponowny wzrost chwastów 
i ogranicza zachwaszczenie wtórne.

 KORZYŚCI 

Niezwykła skuteczność Betanalu maxxPro 
i poziom stanowionej ochrony, zapewniają 
wymierne efekty, wolne od chwastów pole 
i wyższy plon. Szerokie spektrum działa‑
nia umożliwia usunięcie z  uprawy nawet 
roślin uważanych za  trudne do zniszcze‑
nia. Możliwość łączenia go z innymi środ‑
kami ochrony roślin czyni go preparatem 
uniwersalnym, a dzięki unikalnej formulacji 
nie prowadzi do zapychania się dysz, osa‑
dzania się osadów i tworzenia kryształów 
w cieczy roboczej – gwarantuje to wysoką 
sprawność opryskiwaczy podczas wyko‑
nywania oprysków. 

 DZIAŁANIE 

Dzięki rewolucyjnej formule herbicyd 
Betanal maxxPro zapewnia doskonałe 
pokrycie powierzchni roślin przez ciecz 
roboczą, co  przekłada się na  szybkie 
pobieranie substancji czynnej i  rozpro‑
wadzenie jej od  liści po korzenie. Herbi‑
cyd, dzięki zaawansowanej Technologii 
Aktywacji, w  krótkim czasie prowadzi 
do  zahamowania wzrostu rozległych 
i postępujących w dużym tempie nekroz 
i ostatecznie zamierania chwastów.

 ZALETY 

Betanal maxxPro jest preparatem kom‑
patybilnym z  większością dostępnych 
na rynku i powszechnie używanych przez 
plantatorów buraka cukrowego i buraka 
ćwikłowego herbicydów, fungicydów i in‑
sektycydów, co  pozwala na  elastyczne 
tworzenie i przeprowadzanie programów 
ochrony roślin. Z  uwagi na  możliwość 
zastosowania go w  okresie zwalczania 
chwastów niezależnie od  fazy rozwojo‑
wej buraka cukrowego oraz szerokiemu 
spektrum działania – zwalcza skutecznie 
ponad 40 gatunków chwastów – stano‑
wi doskonałą podstawę bądź uzupełnie‑
nie ochrony plonu.

 EFEKTY 

Dzięki unikalnej kompozycji środków 
aktywnych Betanal maxxPro zwalcza 
większość chwastów w  uprawie buraka 
cukrowego, najlepsze efekty osiągając 
w fazie liścieni. Nawet chwasty określane 
jako trudne, jak np.  rdesty, rumianowate 
i  przytulia, nie stanowią większego pro‑
blemu. Przy przeprowadzeniu trzykrotne‑
go zabiegu i zachowaniu podstawowych 
zasad nalistnego stosowania herbicydów 
plantatorzy mogą być pewni założonych 
efektów i bezpieczeństwa swoich upraw.

 Burak cukrowy 
 maxxymalnie chroniony 
Skuteczne zwalczanie chwastów w uprawie buraka 
cukrowego nastręcza wiele trudności i wymaga dużej 
uwagi i ostrożności – należy dostosować używane środki 
ochrony roślin do wielu czynników. Na szczęście jest 
herbicyd stworzony w innowacyjnej technologii aktywacji 
i zaawansowanej formulacji, pozwalający na zdjęcie kilku 
problemów z głowy rolnika.
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    Kształty smukłe, 
  doskonałe, 
    ubrane w idealny 
  odcień zieleni.
   To tylko strąki małe?
  Nie, to podarunek 
    dla matki 
     ziemi!
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HERBICYDY
Plateen® 41,5 WG

Sencor® Liquid 600 SC

BOBOWATE

Oferta produktów
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GATUNEK WYMAGANIA 
GLEBOWE AGROTECHNIKA CIEKAWOSTKI EWENTUALNE 

TRUDNOŚCI

ŁUBIN WĄSKOLISTNY

gleba przepuszczalna 
klasy IVa-V; po 4 
latach uprawy innych 
bobowatych

•  bez nawożenia azotowego,
•  obsada odmian tradycyjnych: 90-100 szt./m2,  

samokończących: 110-120 szt./m2, rozstaw: 12-20 cm,
•  termin siewu: 20 marca do 15 kwietnia,
•  zbiór: obroty bębna 500-600/min, szczelina ok. 15 mm

•  wyżej plonuje, szybciej dojrzewa, ma łatwiejszy 
omłot i jest mniej podatny na antraknozę 
i fuzaryjną zgorzel niż łubin żółty,

•  przyśpieszenie wysiewu zwiększa plon,
•  dobrze znosi przymrozki

susza – zaleca się 
uproszczoną uprawę, 
wysiew nasion 
o podwyższonej 
wilgotności

ŁUBIN BIAŁY dobre gleby

•  nie częściej niż co 4-5 lat,
•  niewskazana uprawa na terenach podgórskich i Polski północnej,
•  rozstaw rzędów: 12-20 cm,
•  siew: 20 marca do 10 kwietnia,
•  najlepiej wybrać stanowisko po zbożach

•  ma największy potencjał plonotwórczy spośród 
łubinów, najrzadziej uprawiany w Polsce

źle znosi gleby 
podmokłe i zlewne

ŁUBIN ŻÓŁTY

uprawa możliwa 
także na najsłabszych 
stanowiskach, gleby 
klasy IVb, V i VI

•  zalecana obsada: ok. 90-100 roślin/m2, przy uprawie 
na zieloną masę obsadę należy zwiększyć o 15-20%,

•  głębokość siewu 3-4 cm, rozstaw rzędów 12-20 cm,
•  omłot: dokonywać, gdy rośliny są bardzo suche, przy 

dużych obrotach bębna i dociśniętym klepisku

•  Łubin żółty to drugi pod względem wielkości 
zasiewów lubinów w Polsce (powierzchnia 
kwalifikatów w 2015 r. wynosiła 3 198 ha)

nierównomierne 
dojrzewanie lub 
zachwaszczenie 
– plantację można 
desykować

SOJA

uprawa możliwa 
na wszystkich 
rodzajach gleby, 
jednak roślina 
preferuje te lżejsze

•  przy lżejszej glebie należy stosować zwiększone nawożenie;
•  można uprawiać w monokulturze – konieczne 

stosowanie nitraginy corocznie,
•  bardzo ważny jest przedplon, najlepiej: zboża, 

kukurydza, okopowe; nie zaleca się: inne strączkowe, 
słonecznik, trawy, motylkowe drobnonasienne,

•  siew: trzecia dekada kwietnia, 100-120 kg nasion 
w rozstawie rzędów 12,5 do 30 cm

•  nie lubi gleb kwaśnych,
•  wysiana na głębokość 2 cm wschodzi 

ok. 4 dni wcześniej niż zasiana 2 cm niżej,
•  roślina wrażliwa na przymrozki, 

doskonały przedplon dla zbóż 
i kukurydzy, zalecane pH gleby 6-7

nisko osadzone strąki 
– można zmniejszyć 
tę uciążliwość, siejąc 
soję jak najwcześniej, 
dobierając odpowiednią 
odmianę

GROCH

w zależności 
od odmiany 
możliwy do uprawy 
na wszystkich 
rodzajach gleby

•  nasiona przed siewem należy zaprawić nitraginą,
•  termin siewu: możliwie najszybszy,
•  istotna jest głębokość siewu: 6-8 cm,
•  bogaty wybór środków herbicydowych,
•  warto stosować nawożenie mineralne,
•  można uprawiać w siewie czystym i mieszanym (tu dobrze 

komponuje się jęczmień jary i groch siewny)

•  krótki okres wegetacji czyni z tej rośliny 
dobry przedplon dla rzepaku i jęczmienia

problem skłonności 
do wylegania rośliny 
można rozwiązać, 
zwracając uwagę 
przy wyborze 
odmiany odpornej 
na choroby grzybowe

Paleta możliwości

Rośliny motylkowe to bogactwo gatunków. Dzięki temu plantator ma możliwość doboru takiej 
odmiany, która okaże się najkorzystniejsza dla jego możliwości pod kątem wielkości zasiewu oraz 
jakości gleby czy dopasowaniem do innych upraw i maksymalnym wykorzystaniu posiadanej gleby.

Ekspert radzi

Warto łączyć uprawę łubinu żółtego 
i wąskolistnego – są podobne pod 
kątem wymagań co do wyboru 
środków pestycydowych, 
a pozwalają dobrze obsadzić 
lepsze i słabsze stanowiska.

„
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GATUNEK WYMAGANIA 
GLEBOWE AGROTECHNIKA CIEKAWOSTKI EWENTUALNE 

TRUDNOŚCI

ŁUBIN WĄSKOLISTNY

gleba przepuszczalna 
klasy IVa-V; po 4 
latach uprawy innych 
bobowatych

•  bez nawożenia azotowego,
•  obsada odmian tradycyjnych: 90-100 szt./m2,  

samokończących: 110-120 szt./m2, rozstaw: 12-20 cm,
•  termin siewu: 20 marca do 15 kwietnia,
•  zbiór: obroty bębna 500-600/min, szczelina ok. 15 mm

•  wyżej plonuje, szybciej dojrzewa, ma łatwiejszy 
omłot i jest mniej podatny na antraknozę 
i fuzaryjną zgorzel niż łubin żółty,

•  przyśpieszenie wysiewu zwiększa plon,
•  dobrze znosi przymrozki

susza – zaleca się 
uproszczoną uprawę, 
wysiew nasion 
o podwyższonej 
wilgotności

ŁUBIN BIAŁY dobre gleby

•  nie częściej niż co 4-5 lat,
•  niewskazana uprawa na terenach podgórskich i Polski północnej,
•  rozstaw rzędów: 12-20 cm,
•  siew: 20 marca do 10 kwietnia,
•  najlepiej wybrać stanowisko po zbożach

•  ma największy potencjał plonotwórczy spośród 
łubinów, najrzadziej uprawiany w Polsce

źle znosi gleby 
podmokłe i zlewne

ŁUBIN ŻÓŁTY

uprawa możliwa 
także na najsłabszych 
stanowiskach, gleby 
klasy IVb, V i VI

•  zalecana obsada: ok. 90-100 roślin/m2, przy uprawie 
na zieloną masę obsadę należy zwiększyć o 15-20%,

•  głębokość siewu 3-4 cm, rozstaw rzędów 12-20 cm,
•  omłot: dokonywać, gdy rośliny są bardzo suche, przy 

dużych obrotach bębna i dociśniętym klepisku

•  Łubin żółty to drugi pod względem wielkości 
zasiewów lubinów w Polsce (powierzchnia 
kwalifikatów w 2015 r. wynosiła 3 198 ha)

nierównomierne 
dojrzewanie lub 
zachwaszczenie 
– plantację można 
desykować

SOJA

uprawa możliwa 
na wszystkich 
rodzajach gleby, 
jednak roślina 
preferuje te lżejsze

•  przy lżejszej glebie należy stosować zwiększone nawożenie;
•  można uprawiać w monokulturze – konieczne 

stosowanie nitraginy corocznie,
•  bardzo ważny jest przedplon, najlepiej: zboża, 

kukurydza, okopowe; nie zaleca się: inne strączkowe, 
słonecznik, trawy, motylkowe drobnonasienne,

•  siew: trzecia dekada kwietnia, 100-120 kg nasion 
w rozstawie rzędów 12,5 do 30 cm

•  nie lubi gleb kwaśnych,
•  wysiana na głębokość 2 cm wschodzi 

ok. 4 dni wcześniej niż zasiana 2 cm niżej,
•  roślina wrażliwa na przymrozki, 

doskonały przedplon dla zbóż 
i kukurydzy, zalecane pH gleby 6-7

nisko osadzone strąki 
– można zmniejszyć 
tę uciążliwość, siejąc 
soję jak najwcześniej, 
dobierając odpowiednią 
odmianę

GROCH

w zależności 
od odmiany 
możliwy do uprawy 
na wszystkich 
rodzajach gleby

•  nasiona przed siewem należy zaprawić nitraginą,
•  termin siewu: możliwie najszybszy,
•  istotna jest głębokość siewu: 6-8 cm,
•  bogaty wybór środków herbicydowych,
•  warto stosować nawożenie mineralne,
•  można uprawiać w siewie czystym i mieszanym (tu dobrze 

komponuje się jęczmień jary i groch siewny)

•  krótki okres wegetacji czyni z tej rośliny 
dobry przedplon dla rzepaku i jęczmienia

problem skłonności 
do wylegania rośliny 
można rozwiązać, 
zwracając uwagę 
przy wyborze 
odmiany odpornej 
na choroby grzybowe

Polski rolnik ma  w  czym wybierać – na-
ukowcy opracowują odmiany roślin mo-
tylkowych, które sprawdzą się w naszych 
warunkach. I osiągają sukcesy. Czas więc 
wykorzystać tę  wiedzę w  praktyce. Tym 
bardziej, że  z  jednej strony pojawiają się 
nowoczesne preparaty wspomagające 
uprawę roślin bobowatych, co  pozwala 
zwiększyć efektywność uprawy. Z drugiej 
zaś – powstają programy, dzięki którym 
dla rolnika taka uprawa stanie się bardzo 
opłacalna. W bieżącym (2017 r.) w miejsce 
dotychczasowej płatności do roślin wy-
sokobiałkowych wprowadzono oddzielne 
płatności, tj. do roślin strączkowych prze-
znaczonych na ziarno oraz do upraw pa-
szowych.

FAKTY I MITY O ŁUBINIE

Łubin należy do gatunków, o którym rolni-
cy wciąż potrzebują dużej wiedzy. Warto 
więc uporządkować nieco obiegowe opi-
nie.
•  Łubin występuje w  dwóch odmianach: 

samokończący i  rozgałęziający. Nie na-
leży jednak utożsamiać samokończenia 
z samodojrzewaniem.

•  Nasiona łubinu wąskolistnego mogą 
zawierać między 29 a  35% białka. To, 
ile ostatecznie uda się osiągnąć, zależy 
od stanu plantacji (np. porażenie choro-
bami, właściwa agrotechnika) oraz wa-
runków pogodowych.

Warto wiedzieć

Rośliny bobowate źle znoszą suszę.  
Odrzucają wówczas kwiatki i zawiązki strąków.

!
 Rośliny 
 bobowate 
Od dwóch lat obserwuje się wzrost zainteresowania rolników uprawą 
tych roślin. To skutek dopłaty związanej z produkcją w sektorze roślin 
wysokobiałkowych. Jednak zbiory wciąż nie pokrywają krajowego 
zapotrzebowania na białko paszowe. A przed polską produkcją 
zwierzęcą stoi konieczność sprostania wyzwaniu uniezależnienia się 
od importowanej, bardzo kosztownej śruty sojowej.
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Warto wiedzieć

Odmia ny pastewne 
grochu cechują się 
wyższą zawartością białka 
w nasionach oraz niższą 
masą ty siąca nasion 
w porównaniu do odmian 
ogólnoużytkowych.

Ekspert radzi

Koniecznie zadbaj, by nasiona 
soi były zaprawione szczepionką 
bakteryjną. Dzięki temu hektar 
Twojej plantacji soi zwiąże od 80 
do 150 kg azotu. Dostosuj także 
kombajn – wydłuż stół jak przy 
rzepaku i zredukuj o 1/3 obroty. 
Uporasz się w ten sposób 
z nisko osadzonymi strąkami 
i zapobiegniesz stratom.

„

!
•  Uważa się, że  obniżenie zawartości al-

kaloidów w nasionach łubinu przyczyniło 
się do zmniejszenia toksyczności paszy. 
Tymczasem chodzi o… smak paszy! 
(jest słodsza).

•  Łubin, podobnie jak inne bobowate, 
ma  duże wahania w  zakresie plenno-
ści (gdyż ta zależy od wielu czynników, 
np.  warunki pogodowe, przestrzeganie 
zasad agrotechniki, skuteczność walki 
z zagrożeniami typu choroby, szkodniki). 
Panuje przekonanie, iż łubin nie wymaga 
walki z chwastami. To nieprawda!

•  Doświadczeni rolnicy zalecają zapra-
wianie nasion nitraginą. Obowiązkowe 
jest to  na  polach, gdzie łubinu nie sia-
no co  najmniej 8 lat. Należy też uwa-
żać, by zaprawione nasiona nie zostały 
wyeksponowane na  światło słoneczne. 
Trzeba też je wykorzystać w ciągu trzech 
godzin od zaprawienia.

KORZYŚCI DLA ROLNIKA

Nie brakuje sceptyków, którzy negują sens 
uprawiania roślin motylkowych w Polsce. 
Jednak w  nowoczesnym i  zrównoważo-
nym rolnictwie nie powinno ich zabraknąć. 
Dlaczego? Bo  w  efekcie korzysta rolnik 
i uprawiana przez niego gleba. A przecież 
jakość ziemi ma  niebagatelne znaczenie 
dla kolejnych upraw. Czas więc na  kon-
krety:
•  Najważniejszą korzyścią uprawy łubinu 

jest jego zdolność do  produkcji azotu 
symbiotycznego, meliorowania gleby 
oraz pobierania z głębi gleby składników 
niedostępnych dla korzeni zbóż. Przery-
wa także rozwój szkodliwych dla zbóż 
patogenów odglebowych. Efekt? Plony 
zbóż zasianych po łubinie beznakładowo 
wzrastają o 4-7 dt/ha. A zdarza się na-
wet, że o 15 dt/ha.
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Warto wiedzieć!

Soja to produkt poszukiwany na rynku w związku 
ze zwiększającym się zapotrzebowaniem 
na białko roślinne w Polsce. Na rynku utrzymują 
się wysokie ceny zbytu tego surowca, 
co ułatwia osiągnięcie wyższych zysków.

!

•  Podczas kalkulowania opłacalności 
uprawy trzeba uwzględnić, iż można 
pominąć koszt nawożenia azotowego. 
Co więcej – łubin pozostawia po  sobie 
50-70 kg czystego azotu symbiotyczne-
go.

•  Łubin to  doskonały poplon (lepszy niż 
gorczyca) – pozwala na poprawienie ja-
kości stanowiska.

•  Rozwój technologii w  produkcji fungi-
cydów pozwolił rolnikom na  skuteczną 
walkę z największym wrogiem roślin bo-
bowatych – antraknozą.

•  Uprawa roślin motylkowych pozostaje 
w  zgodzie z  Dobrą Praktyką Rolniczą 
i  pozwala na  realizację wymogu zazie-
lenienia w  gospodarstwie. Zapobiega 
degradacji gleby i  jest działaniem pro 
środowiskowym.

WRÓG MOTYLKOWYCH

Antraknoza – zmora rolników, którzy upra-
wiają rośliny bobowate. Szczególnie łubin 
biały jest bardzo podatny na porażenie nią. 
Grzyb z rodzaju Colletotrichum, odpowia-
dający za tę chorobę, potrafi zniszczyć na-
wet 80% plonów, warto więc dobrze go 
poznać:
•  Sprzyja mu wysoka wilgotność powie-

trza (ponad 90%) i wysoka temperatura 
(powyżej 25°C).

•  W  okresie kwitnienia łubinu roślina jest 
najbardziej podatna na  porażenie. Jeśli 
w tym czasie wysokim temperaturom to-
warzyszą opady, będzie można spodzie-
wać się objawów chorobowych.

•  Antraknozę najczęściej zauważyć moż-
na na  początku kwitnienia. Występuje 
placowo na plantacji. Rośliny wyglądają 

na  zwiędnięte i  zwisają do  połowy kwiatostanu. Łodygi są  ja-
śniejsze i skrócone, pokryte plamami różowo-łososiowymi z bru-
natnymi brzegami. W efekcie końcowym łodygi się załamują.

•  Choroba uszkadza łodygi, liście, strąki i nasiona.
•  Zarodniki grzyba przenoszą się przez wiatr, co sprawia, że mogą 

zostać porażone inne oddalone plantacje.
•  Jednym z  ważniejszych działań ochronnych jest profilaktyka. 

By  chronić swoją uprawę, rolnik powinien: wybierać zdrowe, 
właściwie zaprawione i ze sprawdzonego źródła nasiona, wła-
ściwie zarządzać płodozmianem (by nie występowały po sobie 
gatunki nieodporne na  choroby grzybowe), przeprowadzać 
termiczne odkażanie gleby. Warto także sięgać po  oryginalne 
środki chemiczne, które nie tylko zwalczają, ale i  zapobiegają 
zakażeniu. --
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RODZAJ PREPARATU 
środek chwastobójczy 
przeznaczony do zwalczania 
chwastów dwuliściennych  
i niektórych jednoliściennych

 

SUBSTANCJA AKTYWNA 
metrybuzyna 600 g/l

 

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

 

FORMA UŻYTKOWA 
płynny koncentrat SC

 

ZWALCZANE CHWASTY 
dwuliścienne i niektóre 
jednoliścienne

 

ROŚLINA CHRONIONA 
ziemniak, pomidor, 
marchew, soja i szparagi

 

OKRES STOSOWANIA  
do 3 dni po siewie soi (BBCH 00)

 

DAWKA 
soja – zabieg jednorazowy: 
0,55 l/ha

 

UWAGI 
środek stosować na glebę 
wilgotną, niezbryloną i bez grud

HERBICYD

  DZIAŁANIE 

Sencor Liquid działa w roślinie systemicz-
nie, przemieszczając się w  niej poprzez 
ksylem (gromadzi się także na obrzeżach 
liści). Wystarczy jeden zabieg (0,55  l/ha) 
wykonany trzy dni po siewie soi, aby sku-
tecznie zwalczać chwasty dwuliścienne 
i  niektóre jednoliścienne. Sencor Liquid 
zabezpiecza na  długo przed zachwasz-
czeniem pierwotnym i wtórnym.

  ZALETY 

Unikalna płynna formulacja metrybuzyny 
zapewnia bardzo dobre działanie dogle-
bowe i nalistne. Uwalnia również od nie-
dogodności występujących przy stoso-
waniu innych środków, takich jak pylenie 

czy pienienie się. Łatwiej opróżnić opa-
kowanie, przygotować ciecz i  wreszcie 
– wykonać oprysk. W niższych tempera-
turach preparat nie staje się lepki.
Sencor Liquid wykazuje uniwersalne dzia-
łanie także w uprawach ziemniaków, mar-
chwi, pomidorów i szparagów.

  EFEKTY 

Płynna formuła herbicydu zapewnia na-
tychmiastowy efekt – chwasty brązowieją 
i natychmiast usychają, nie stwarzając za-
grożenia dla plonów.

  KORZYŚCI 

•  Brak konieczności powtarzania zabie-
gów ogranicza koszty ochrony plonu.

•  Uniwersalność zastosowania – jeden 
środek na kilka rodzajów upraw.

•  Szybkie działanie.
•  Nie wyklucza stosowania innych herbi-

cydów, np. graminicydów.
•  Bezpostojowa praca sprzętu – nie zapy-

cha filterków i nie osiada na ściankach 
opryskiwacza.

 Minimum wysiłku, 
 maksimum efektu 
Nowoczesny świat radzi sobie z wieloma uciążliwościami 
w pracy człowieka. Ale nikt nie wymyślił jeszcze sposobu 
na to, by rolnika odciążyć od walki z chwastami. Środka 
doskonałego nie ma, ale jest Sencor Liquid 600 SC. 
Unikalny, w którym skoncentrowano maksimum wiedzy 
fachowców firmy Bayer, by walka z chwastami stała się 
maksymalnie skuteczna.

Ekspert radzi

Najważniejszym działaniem w ochronie roślin 
strączkowych przed chwastami są zabiegi 
przedwschodowe. W kolejnych etapach rozwoju 
uprawy zdecydowanie trudniej o dobry efekt.

„

Warto wiedzieć!

Jeżeli użyjemy Sencor Liquid 
przedwschodowo, mamy 
szansę zniszczyć chwasty, 
zanim te zaczną szkodzić.

i
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  DZIAŁANIE 

Plateen działa głównie przez korzenie, 
w  mniejszym stopniu przez liście chwa-
stów. Sprawdza się w przypadku chwa-
stów dwuliściennych i niektórych jednoli-
ściennych. Najskuteczniejszy w walce m.
in. z chwastnicą jednostronną, włośnica-
mi, komosą, przytulią czepną, dymnicą 
pospolitą, fiołkiem polnym, gwiazdnicą 
pospolitą, rdestem ptasim itp. Zalecany 
jest do zabiegów przedwschodowych.

  ZALETY 

Łatwe stosowanie – granulki do sporzą-
dzania zawiesiny wodnej ułatwiają przy-
gotowanie cieczy roboczej. Wysoka sku-
teczność i  szybkie działanie sprawia, iż 
chwasty atakowane są od fazy kiełkowa-
nia aż do  fazy 2-4 liści. Środek rozkłada 

się w ciągu 90-100 dni po zastosowaniu, 
więc nie stwarza zagrożenia dla roślin na-
stępczych.

  EFEKTY 

Chwasty brązowieją i usychają, nie stwa-
rzając zagrożenia dla plonów. Zdrowy 
i silny plon.

  KORZYŚCI 

•  Ograniczenie kosztów ochrony plonu 
– wystarczy jeden zabieg.

•  Selektywność preparatu pozwala na 
stosowanie w kilku uprawach.

•  Długi czas działania.
•  Nie wyklucza stosowania innych herbi-

cydów, np. graminicydów.
•  Ulega biodegradacji w glebie, a więc nie 

obciąża środowiska.

 Grunt to dobry plan 
Wraz ze wzrostem zainteresowania uprawą soi zmieniają 
się także potrzeby rolników w zakresie ochrony przed 
chwastami. Fachowcy Bayer szukali rozwiązania. 
Efektem ich pracy jest Plateen 41,5 WG – preparat, 
którego wybór zapewnia dobry plan ochrony uprawy soi 
jako początek zdrowych i bogatych plonów.

Ekspert radzi

Soja jest wrażliwa 
na zachwaszczenie 
ze względu na powolny 
wzrost początkowy. Oprysk 
herbicydami to niezbędny 
zabieg, by uprawa miała 
szansę powodzenia.

i
Warto wiedzieć!

Jeżeli zastosujesz Plateen podczas 
suszy, musisz liczyć się ze słabszym 
działaniem preparatu.

RODZAJ PREPARATU
środek chwastobójczy 
do sporządzania zawiesiny 
wodnej, stosowany doglebowo, 
przeznaczony do zwalczania 
chwastów dwuliściennych 
i niektórych jednoliściennych 
w ziemniaku i soi

 

SUBSTANCJA AKTYWNA
metrybuzyna 175 g/kg

flufenacet 240 g/kg

 

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

 

FORMA UŻYTKOWA
środek chwastobójczy 
w formie granul

 

ZWALCZANE CHWASTY
dwuliścienne i niektóre 
jednoliścienne

 

ROŚLINA CHRONIONA
ziemniak, soja

 

OKRES STOSOWANIA
do 3 dni po siewie soi (BBCH 00)

 

DAWKA
jednorazowe zastosowanie: 
2,0 kg/ha

 

UWAGI
środek może słabiej działać 
w warunkach suszy

HERBICYD
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  DZIAŁANIE 

Logo 310 WG działa selektywnie, celnie niszczy chwasty i  nie wpływa 
na stan oraz ostateczny wygląd roślin. Preparat zawiera dwie substan-
cje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika: foramsulfuron oraz 
jodosulfuron metylosodowy. Ich połączenie to gwarancja wysokiej sku-
teczności zabiegów przeciwko szeregowi uporczywych chwastów jedno- 
i dwuliściennych. Do zatrzymania wzrostu intruzów dochodzi już po kilku 
dobach. Po 10-15 dniach od zastosowania preparatu chwasty zaczynają 
żółknąć, a po upływie kolejnych 2-4 tygodni obumierają. Herbicyd wyka-
zuje długotrwałe działanie – nawet do 3 miesięcy. Środek wnika poprzez 
liście chwastów, obejmując następnie całą roślinę, aż do zahamowania jej 
rozwoju i wzrostu. Logo 310 WG najskuteczniej zwalcza młode chwasty, 
w początkowej fazie 2-3 liści.

 Iglaki jak spod igły 
 – skuteczny oprysk herbicydowy 
Paletę dostępnych środków chemicznych używanych w rolnictwie i szkółkach roślin 
ozdobnych ogranicza wiele prawnych obostrzeń UE. Środki chwastobójcze, które 
zostały dopuszczone do sprzedaży, muszą, poza powyższymi wymogami, działać 
selektywne: zwalczać chwasty i jednocześnie nie naruszyć kondycji roślin ozdobnych. 
Logo® 310 WG to pierwszy w Polsce zarejestrowany herbicyd, przeznaczony 
do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w szkółkach drzew iglastych  
oraz na plantacjach drzewek bożonarodzeniowych.

  ZALETY 

Logo 310 WG to  preparat wygodny 
w użyciu. Można stosować go bez osłon 
herbicydowych w uprawie wybranych ga-
tunków roślin iglastych. Należy przy tym 
pamiętać, aby przed użyciem środka, 
na  każdej opryskiwanej po  raz pierwszy 
odmianie, wykonać próbny zabieg. Dzięki 
temu dowiemy się, czy w ciągu sezonu nie 
wystąpiły objawy uszkodzenia roślin. Istot-
ny jest także termin oprysku. Wyniki badań 
przeprowadzonych w  2015  roku w  War-
szawie na  różnych gatunkach roślin igla-

Pamiętaj

Termin zabiegu jest 
kluczowym czynnikiem 
wpływającym na skuteczność 
preparatu Logo 310 WG.  
Oprysk najlepiej 
przeprowadzić wiosną,  
przed ruszeniem  
wegetacji uprawianych  
roślin.

i
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stych wykazały, że najlepszym momen-
tem na  oprysk bez osłon jest połowa 
kwietnia. Według tychże badań zasto-
sowanie środka w  późniejszym okresie 
spowodowało objawy fitotoksyczności 
w niektórych odmianach.

  EFEKTY  

Na  długość okresu działania herbicydu 
ma  wpływ gleba i  jej rodzaj. Im tereny 
cięższe i zasobniejsze, tym czas działa-
nia preparatu ulegnie wydłużeniu. Bar-
dzo ważna jest także struktura podłoża 
– na ziemiach zbitych czas działania bę-
dzie się wydłużał, natomiast na glebach 
o  pulchnej strukturze skracał i  osłabiał. 
Wynika to  z  różnic związanych z  pro-
cesem wymywania substancji aktywnej 
w głąb podłoża. Warstwa środka Logo 
310 WG utrzymuje się na  powierzch-
ni gruntu i  powstrzymuje kiełkowanie 
nowych chwastów. Na  glebach luź-
niejszych warstwa ta będzie mniej sku-
teczna i  w  konsekwencji teren bardziej 
podatny na  liczniejsze kiełkowanie no-
wych chwastów. Dla osiągnięcia najlep-
szych efektów preparat należy stoso-
wać w temperaturach powyżej 
8-10°C.

  KORZYŚCI 

Preparat Logo 310 WG rozkłada się w gle-
bie podczas wegetacji, dzięki czemu nie 
stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych 
w kolejnych sezonach. Środek jest odpor-
ny na  deszcz, gdyż wnika do  chwastów 
już w  ciągu 2 godzin od  zastosowania. 
Po  tym czasie opady nie wymywają pre-
paratu i  nie obniżają jego skuteczności, 
co  jednocześnie pozwala na  spokojny 
oprysk bez obaw o nagły deszcz.
Logo 310 WG to preparat, który skutecz-
nie zwalcza wiele rodzajów chwastów tj.: 
chwastnica jednostronna, gorczyca polna, 
gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak 
piaskowy, maruna bezwonna, mlecz polny, 
mniszek pospolity, perz właściwy, przetacz-
nik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia 
czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, 
tobołki polne, wiechlina roczna, wierzbów-
ka kiprzyca, rogownica pospolita, wyka 
ptasia, wyka wąskolistna, żółtlica drobno-
kwiatowa, babka zwyczajna, fiołek polny, 
ostrożeń polny, szczaw polny.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI 
CZYNNYCH:
Foramsulfuron 300 g/kg (30,0%)

Jodosulfuron metylosodowy 
10 g/kg (1,0%).

 

FORMA:
Granulat do sporządzania 
zawiesiny wodnej.

 

ZALECANA 
I MAKSYMALNA DAWKA 
DLA JEDNORAZOWEGO 
ZASTOSOWANIA: 
0,15 kg/ha

Środek stosować tylko 
łącznie z adiuwantem 
dołączonym do opakowania 
(środek wspomagający).

 

ZALECANA ILOŚĆ WODY:
 400-600 l/ ha.

 

ZALECANE OPRYSKIWANIE: 
Średniokropliste.

 

SPOSÓB NANOSZENIA 
ŚRODKA: 
Środek do stosowania przy 
użyciu opryskiwacza polowego 
i opryskiwacza ręcznego.

 

OKRES KARENCJI: 
Nie dotyczy.

HERBICYD

Porównania działania Logo 310 WG i preparatów opartych 
na glifosacie na chwasty zimujące i nowo kiełkujące.
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Jeśli spojrzeć na zasoby wody, to rolnictwo na świecie wykorzystuje jej naj-
więcej, bo ponad dwie trzecie całości wody „zużywanej” przez człowieka. 
W Polsce rolnictwo konsumuje stosunkowo niewiele wody, bo tylko ok 8% 
ogólnego zużycia, przy 83 procentach wykorzystywanych przez przemysł.
Problem leży jednak nie w  ilości zużytej wody, ale w sposobie obchodze-

 Woda:  
 źródło życia dla bioróżnorodności 
Woda jest zasobem niewyczerpanym i odnawialnym: oczyszcza się nieustannie, 
odparowując i opadając. Mimo to, przy olbrzymich jej zasobach na Ziemi, wody 
słodkiej, o dobrej jakości, jest mało w stosunku do tego, czego potrzebują ludzie. 

nia się z  nią. Woda, przechodząc przez 
regiony rolne, gdzie nie dba się o bezpie-
czeństwo, może ulec zanieczyszczeniu, 
Paradoksalnie dzieje się to w środowisku, 
które nie może funkcjonować bez wody 
o dobrej jakości!
W gospodarstwie rolnym woda może ulec 
zanieczyszczeniu m.in. środkami ochrony 
roślin – czy to bezpośrednio np. poprzez 
zniesienie oprysku czy spływ do  zbiorni-
ków wodnych, czy pośrednio przez trans-
port zanieczyszczeń glebą do wód grun-
towych.
Sama gleba, dzięki różnorodności życia 
mikrobiologicznego, potrafi radzić sobie 
z  biodegradacją środków ochrony roślin, 
szczególnie w  rozcieńczonej postaci. 
Skażenia nierozcieńczonymi preparatami 
są  bardziej problematyczne: substancje 
mogą nie zdążyć się całkowicie rozłożyć 
w glebie, zanim trafią dalej do wód grunto-
wych lub powierzchniowych. Zresztą, dla 
organizmów wodnych nawet rozcieńczo-
na postać środków ochrony roślin (z my-

Do wyprodukowania 

    1 ziemniaka potrzeba 25 litrów wody, 

kieliszek wina  
        wymaga już 120 litrów wody, 

szklanka mleka to 200 litrów wody. 

Hamburger to 2400 litrów wody.

Warto pamiętać, że z otwartych 
zbiorników wodnych korzysta 
także dzikie ptactwo  
oraz owady zapylające  
i naturalni wrogowie  
szkodników  
upraw.

i
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cia opryskiwaczy lub ze spływu powierzchniowego) 
trafiająca np. do  rowów melioracyjnych może być 
szkodliwa. Organizmy wodne są  wysoce wrażliwe 
na środki ochrony roślin i  to nie zawsze z powodu 
substancji czynnej. Wynika to także z podatności na 
substancje o charakterze detergentów czy emulga-
torów – a te są częstym składnikiem formulacji środ-
ków ochrony roślin, zapewniając dobre „rozprowa-
dzenie” substancji czynnej w cieczy roboczej.

Najistotniejsze jest wyeliminowanie skażeń punkto-
wych, z  których pochodzi ponad 2/3 zanieczysz-

czeń wody środkami ochrony roślin. Poza skażeniami 
punktowymi występują jeszcze zanieczyszczenia rozpro-
szone, spowodowane zazwyczaj rozcieńczonym środkiem 
ochrony roślin.

Nie chodzi o to, by cały czas bać się chemii. Do ochrony 
wód w gospodarstwie potrzebna jest znajomość tzw. kry-
tycznych punktów i wyrobienie dobrych nawyków. Wtedy 
środki ostrożności podejmujemy niejako automatycznie, tak 
jak noże kuchenne trzymamy z dala od małych dzieci, a gdy 
kroimy chleb to uważamy na palce.

By uniknąć przedostania się środków ochrony roślin do wód 
gruntowych, najważniejsze (choć niejedyne) działania to:
•  zapewnienie w trakcie transportu oraz w magazynie ma-

teriału absorbującego rozlaną ciecz – wermikulit, perlit, 
trociny

•  przechowywanie i manipulowanie środkami na nienasią-
kliwych powierzchniach, gdzie niemożliwe będzie przenik-
nięcie do gleby i dalej do wód gruntowych

•  unikanie znoszenia oprysku, szczególnie na  zbiorniki 
wodne

•  zapewnienie miejsca do napełniania i mycia opryskiwa-
cza, wyposażone np. w biobed lub instalację typu Phy-
tobac.

Kompletne informacje o sposobach ochrony wody w go-
spodarstwie podaje broszura Woda i  Bioróżnorodność. 
Szczegółowe informacje podają również materiały informa-
cyjne opracowane w ramach projektu TOPPS.

dr Michał Krysiak 
Menedżer ds. Bezpieczeństwa Produktów Bayer Sp. z o.o. 

Dział Crop Science

Skażenia punktowe: krytyczne momenty, 
wymagające szczególnej ostrożności 

•  Rozładunek transportu środków ochrony roślin

•  Przechowywanie środków ochrony roślin

•  Sporządzanie cieczy roboczej

•  Zagospodarowanie pozostałości 
(opakowania, resztki cieczy)

Sytuacje, gdzie mogą wystąpić skażenia 
rozcieńczonym preparatem:

•  Znoszenie cieczy roboczej na zbiorniki wodne

•  Spływ powierzchniowy (np. z powodu ulewnego 
deszczu po zabiegu i niewsiąkliwej gleby)

•  Mycie opryskiwacza 
w nieprzygotowanym miejscu

•  Nieprawidłowe zagospodarowanie 
resztek cieczy roboczej

Ochrona wody przed skażeniem 
środkami ochrony roślin nie jest 
tylko kwestią środowiskową czy 
zdrowotną. Coraz ostrzejsze 
regulacje dopuszczania 
środków do obrotu biorą pod 
uwagę możliwość skażenia wód 
i wpływu na bioróżnorodność. 
Dbając o brak skażeń 
i demonstrując bezpieczne 
użycie środków ochrony 
roślin przyczyniamy się do ich 
większej dostępności.

„
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 Dobre praktyki w Centrach  
 Doradztwa Technicznego  
 – zaobserwuj i wykorzystaj 
 na własnym polu 
Firma Bayer przez cały rok zaprasza do odwiedzania plantacji pokazowych, 
zlokalizowanych w różnych miejscach naszego kraju. Specjaliści chętnie podzielą się 
doświadczeniem i wnioskami płynącymi z licznych eksperymentów.

Centra Doradztwa Technicznego Bayer od  lat cieszą się zainteresowaniem 
i uznaniem osób, dla których liczy się poszerzanie wiedzy oraz pewność i sku-
teczność wykonywanych zabiegów. Pokusa zminimalizowania ryzyka podejmo-
wanego na własnym polu to na pewno kuszące i przede wszystkim bezpieczne 
posunięcie, które przyciąga do CDT coraz większą rzeszę rolników. To miejsca 
testów najnowszych produktów Bayera, gdzie specjaliści chętnie udzielają od-
powiedzi na nurtujące pytania i podzielą się uwagami na temat szerokiej palety 
sprawdzanych środków.

HEKTARY DOŚWIADCZEŃ

Na  dziesiątkach poletek doświad-
czalnych specjaliści przedstawiają 
efekty działania preparatów Bayer 
oraz ofertę nasienną, dostosowaną 
do  danych rejonów. Szczegółowo 
omawiana jest także efektywność 
zastosowanych rozwiązań, przy 
jednoczesnym i  każdorazowym 
uwzględnieniu panujących warunków 
atmosferycznych danego roku oraz 
presji patogenów.
Na sezon 2017 przygotowano 3 rol-
nicze plantacje pokazowe oraz jed-
ną warzywniczą i  jedną sadowniczą. 
Na  każdej z  rolniczych plantacji bę-

Zapraszamy grupy zorganizowane oraz 
klientów indywidualnych – po wcześniejszym 
umówieniu terminu odwiedzin.
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dzie można zobaczyć doświadczenia 
w  układzie łanowym oraz poletkowym. 
Doświadczenia skierowane są nie tylko dla 
specjalistów, którzy mają pewne doświad-
czenie związane z uprawą i ochroną roślin, 
lecz także dla gości, którzy chcą się do-
szkolić i szukają odpowiedzi na nurtujące 
ich zagadnienia.

WIZYTA W CDT – PRZYJEMNE 
Z POŻYTECZNYM

Wszystkie plantacje można odwiedzać 
przez okrągły rok i  obserwować najbar-
dziej interesujące momenty z całego pro-
cesu upraw. Rokrocznie największą ilość 
odwiedzin CDT odnotowuje się w czerw-
cu, kiedy to najlepiej widać różnice odmia-
nowe i  zastosowanych zabiegów ochro-
ny. To  również wtedy można pokusić się 
o  szacunki i  przewidywania dotyczące 
nadchodzących żniw i plonów.

Wizyta w  Centrach Doradztwa Technicznego to  rozwojowe do-
świadczenie, które warto podjąć. Dla każdego plantatora spotkanie 
z innym praktykiem to okazja do zweryfikowania własnych technik 
upraw i podejmowanych decyzji. W branży rolni-
czej wymiana myśli i  śledzenie nowinek 
może mieć daleko idące znacze-
nie i realnie wpływać na osta-
teczny plon. --

Pordenowo
325 km

Gałowo
352 km

Bedlno
98 km

Chechło
276 km

Kozietuły
63 km

Warszawa

LOKALIZACJE ROLNICZYCH CENTRÓW  
DORADZTWA TECHNICZNEGO BAYER:

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału 
Bayer Polska na YouTube. Zachęcamy 
do oglądania tego, co aktualnie dzieje się 
na naszych plantacjach. Publikujemy tam 
krótkie filmy informacyjne, których tematyka 
dotyczy ważnych w danym momencie 
zagadnień, związanych z produkcją roślinną.

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

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

Warzywnicze Centrum Doradztwa 
Technicznego – Bedlno
Lokalizacja: 
PPUH E. Kapusta 
Bedlno 25, 99-311 Bedlno,  
kontakt: Katarzyna Gładka, tel. 666 068 805

Centrum Doradztwa Technicznego  
– Gałowo, Gaj Mały k. Szamotuł
Lokalizacja: 
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

Sadownicze Centrum Kompetencji – Kozietuły
Lokalizacja: 
Gospodarstwo Sadownicze Dariusz Cieślak
Kozietuły Nowe 37, 05-640 Mogielnica, 
kontakt: Tomasz Gasparski, tel. 604 158 566
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„
W PIGUŁCE

Użytki rolne często nie zapewniają 
wystarczającego schronienia 
dla pożytecznych owadów.

Domki dla pszczół i pasy kwietne 
to proste rozwiązania, które 
mogą pomóc pszczołom.

Przeprowadzony w Niemczech 
eksperyment terenowy pokazuje 
pozytywny wpływ takich rozwiązań.



 NATURA WRACA  
 NA POLA 
Użytki rolne nie są zbyt gościnnym miejscem dla dzikich pszczół, trzmieli czy 
motyli. Często zapewniają zbyt mało pożywienia i miejsc trwałego schronienia. 
Kilka prostych zmian może jednak sprawić, że życie tych owadów na polach 
uprawnych stanie się o wiele łatwiejsze. Trwający kilka lat eksperyment 
terenowy, przeprowadzony w Niemczech dowodzi, że drobne zmiany mogą 
zaowocować znaczną poprawą. Co więcej, rolnicy również odnoszą korzyści 
z dobrej kondycji populacji owadów.

Artykuł pochodzi z magazynu BeeNow. 
The Bee Health magazine. www.beecare.bayer.com

Między owadami a roślinami istnieje umowa: głodne pszczoły, mo-
tyle i trzmiele mogą poczęstować się słodkim nektarem w zamian 
za roznoszenie pyłku. Zapylanie roślin przez owady przynosi korzy-
ści również ludziom. Wiele roślin, które spożywamy, wykorzystuje 
ten mechanizm (np. migdałowce, dynie, melony) lub jest od niego 
w dużym stopniu zależna.

Często jednak użytki rolne nie są  zbyt przyjazne dla tych ciężko 
pracujących owadów. Wynika to z faktu, że na większości terenów 
Europy rolnictwo jest bardzo zintensyfikowane. Chociaż pozwala 
to  na  wykarmienie coraz większej liczby ludzi na  świecie, wielkie 
obszary obsiane jednym gatunkiem rośliny nie posiadają struktur, 
które zapewniłyby owadom pożywienie i schronienie.

– Niemcy są  jednym z  wielu krajów, w  których ogromne połacie 
użytków rolnych są praktycznie ziemią niczyją pod względem eko-
logicznym – twierdzi dr  Rainer Oppermann. – Teraz jesteśmy już 
do tego po prostu przyzwyczajeni – dodaje. Jako inżynier i ekspert 
ds. środowiska rolniczego stoi on na czele Instytutu Agroekologii 
i Różnorodności Biologicznej (IFAB) w niemieckim Mannheim. Jego 
zespół pracuje nad odnowieniem związków między rolnictwem 
a naturą.

Nawet najprostsze środki mogą przynieść wielkie zmiany. Pozwole-
nie na to, aby dzikie kwiaty rosły na obszarach przyległych do pól, 
jest jednym ze  sposobów zagwarantowania zapylaczom dostat-
kiem pyłku i  nektaru. Hotele dla pszczół zapewniają pszczołom 
schronienie i są kolejnym dobrym rozwiązaniem.

Często użytki rolne nie są zbyt  
przyjaznym miejscem dla ciężko pracujących 
owadów. Wynika to z faktu, że na większości 
terenów Europy rolnictwo jest bardzo 
zintensyfikowane.
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– Obecnie nie ma  zbyt wielu długotermi-
nowych badań, pokazujących wpływ ta-
kich działań na bioróżnorodność owadów 
– przyznaje dr  Christian Maus, Globalny 
Menadżer ds. Bezpieczeństwa Zapylaczy 
w Centrum Ochrony Pszczół firmy Bayer. 
Wraz z naukowcami z IFAB oraz Instytutu 
Ekologii Krajobrazu i  Ochrony Środowi-
ska w  Bühl ma  nadzieję zapełnić tę  lukę 
w wiedzy. W Nizinie Górnoreńskiej w połu-
dniowo-zachodnich Niemczech wspólnie 
zasiali rośliny kwiatowe i zapewnili schro-
nienie dla dzikich pszczół w  dwóch go-
spodarstwach. Każdego roku naukowcy 
wracają tam, by obserwować, jak zmienił 

się świat owadów. W ciągu czterech lat zwiększyła się i liczba gatunków zapylaczy, 
i liczebność owadów poszczególnych gatunków.

W  2010 roku, gdy projekt się rozpoczynał, sytuacja była zgoła odmienna. Wtedy 
naukowcy wyznaczyli cztery obszary badawcze, po 50 hektarów każdy. Dwa wzbo-
gacono w struktury przyjazne owadom, jak np. pasy kwietne, natomiast dwa pozo-
stałe obszary kontrolne pozostały niezmienione. Przed rozpoczęciem eksperymentu 
zespół dokonał spisu gatunków dzikich pszczół i motyli, występujących na obszarze 
gospodarstwa.

W ramach projektu testowano również schronienia dla pszczół, takie jak górki zie-
mi, w których dzikie pszczoły mogą się rozmnażać. Tradycyjne pola nie zapewniają 
pszczołom żadnego schronienia.

– Ziemia jest zbyt gęsto porośnięta roślinami, zbyt ocieniona i zbyt zimna. Jaja zaś 
muszą znajdować się w ciepłym otoczeniu, jeżeli mają się dobrze rozwijać – wyjaśnia 
dr Rainer Oppermann. Pszczoły i tym podobne owady mogą gnieździć się również 

Belinda Giesen-Druse,
Menadżer ds. Bezpieczeństwa 
Produktów, Bayer Niemcy

Chcemy współpracować 
z rolnikami, aby dowiedzieć się, 
jakie jest najlepsze rozmieszczenie 
obszarów obsianych roślinami 
kwiatowymi i ewentualnie innych 
rozwiązań, by osiągnąć możliwie 
jak najbardziej obiecujące wyniki.

2010

2012

2013
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            101

Wzrost liczby osobników owadów
(liczba na pas ziemi o szerokości 5 metrów)

2010

8
17 33

5 4 15

2012 2013
Sadzenie pasów roślin kwiatowych
i instalowanie domków dla pszczó³

Liczba gatunków
na poletko o szerokości 5 metrów

W tym gatunki
zagrożone

 

1445

Wzrost liczby gatunków dzikich pszczół

Rośliny kwiatowe i hotele dla pszczół wywarły duży wpływ na sytuację 
zapylaczy. Coraz więcej gatunków dzikich pszczół zamieszkuje 
przeprojektowane tereny – wśród nich znajdują się również gatunki zagrożone.
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w drewnie z otworami. Taki rodzaj schronienia ze-
spół badawczy również umieścił w obserwowa-
nych obszarach w  celach badawczych. Owady 
doceniły ich wysiłek.

– Sytuacja poprawiła się niesamowicie w  ciągu 
czterech lat. Na początku wszystko przebiegało 
dość wolno, ale teraz różnica jest dobrze widocz-
na – podkreśla dr Christian Maus. – W pierwszym 
roku mogliśmy zaobserwować bardzo małą licz-
bę gatunków trzmieli nad pasami dzikich kwia-
tów. W ciągu następnych kilku lat się to zmieniło. 
Na terenie jednego gospodarstwa liczba dzikich 
gatunków pszczół wzrosła z 31 do 58, a na te-
renie drugiego – ponad dwukrotnie (z 34 do 74). 
Mogliśmy też zaobserwować, że osiedla się tutaj 
więcej gatunków zagrożonych – dodaje.

W  tym samym czasie na  obszarach kontrolnych liczba gatunków pozostała 
taka sama. Analogiczne zmiany naukowcy zaobserwowali w przypadku motyli.

– Cała sieć zależności pokarmowych odnosi korzyści, gdy w okolicy znajduje 
się więcej gatunków – wyjaśnia dr Rainer Oppermann. – Na przykład ptaki mają 
w swoim menu więcej owadów. Nawet rolnicy czerpią korzyści z zastosowa-
nych rozwiązań. Dzikie kwiaty przyciągają również owady drapieżne, które za-
bijają szkodniki, takie jak mszyce.

PROJEKT BĘDZIE KONTYNUOWANY:

– Chcemy zbadać, czy możemy przeszczepić ten model do wielkich gospo-
darstw rolnych we wschodniej części Niemiec. W najbliższym czasie posiejemy 
rośliny kwiatowe na  terenie dwóch gospodarstw, znajdujących się w  tamtym 
regionie – mówi Belinda Giesen-Druse, która będzie koordynowała projekt 
ze strony Bayer.
– Chcemy współpracować z rolnikami, aby dowiedzieć się, jakie jest najlepsze 
rozmieszczenie pasów kwietnych i innych rozwiązań, aby osiągnąć jak najbar-
dziej obiecujące wyniki – podkreśla Belinda Giesen-Druse.
– To ważny i słuszny krok. Aby środki zostały wdrożone, muszą być przekonu-
jące i zapewniać odpowiednie wyniki – tłumaczy dr Oppermann.
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Coraz liczniejsza populacja dzikich pszczół

Dzikie pszczoły doceniają te działania. Na przemodelowanych obszarach w miarę rozwoju projektu 
można było zaobserwować coraz więcej osobników z tych gatunków. Owady, które najlepiej 
się czują na tych obszarach, to trzmiele – zwłaszcza trzmiele kamienniki i trzmiele ziemne.
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Jak dowodzi eksperyment terenowy, proste 
rozwiązania mogą przynieść wielkie zmiany. 
W następnej kolejności naukowcy chcą sprawdzić, 
czy opracowany przez nich model można zastosować 
na terenie gospodarstw rolnych o dużej skali.
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Na  te pytania starają się odpowiedzieć 
eksperci i analitycy rynków rolnych: insty-
tucje rządowe, banki, prywatne firmy ana-
lityczne. Informacji o obecnych, a przede 
wszystkim przyszłych cenach zbiorów, 
dostarczają rynki terminowe produktów 
rolnych, takie jak paryska giełda Euronext 
– Matif, giełda Chicago, Winnipeg.

 Zarządzanie sprzedażą surowców 
 rolnych, czyli jak wykorzystać rynki 
 terminowe (Euronext-Matif, CBOT…) 

Rolnik jest prezesem swojej własnej firmy, a oprócz produkcji, musi zająć się 
sprzedażą, która zdecyduje o przychodach i trwałości gospodarstwa. Tak jak każdy 
szef przedsiębiorstwa musi na bieżąco śledzić sytuację na rynku i podjąć odpowiednie 
decyzje w odpowiednim czasie. Przepływ informacji jest coraz szybszy, a media 
– telewizja, Internet, pozwalają nam sprawdzić, co się dzieje w Europie, Chinach, 
Australii… Problem sprawia interpretacja. Jak susza w Australii wpłynie na ceny 
pszenicy w Polsce? Czy suche warunki pogodowe we Francji spowodują wzrost  
cen kukurydzy?

CO TO JEST ZMIENNOŚĆ?

Ceny produktów rolnych podlegają coraz większym wahaniom, obserwowa-
nym nie tylko między sezonami, ale i w czasie jednego okresu (1 lipca – 30 
czerwca). Zjawisko zmienności jest bardzo dobrze znane. Rolnik doświadcza 
zmienności plonu w poszczególnych latach.
Można zauważyć, że poziom plonu rzepaku w Polsce miał 35% zmienność 
(różnica między najniższym a najwyższym średnim poziomem plonu: 2,24 t/ha 
w 2011 i 3,44 t/ha w 2014). Dużo wyższa była zmienność cenowa (patrz rys.1). 
W  lipcu 2007 rzepak na  rynku polskim wyceniany był na 929 zł, a w kwiet-
niu 2012 na 2 103 zł/t. Wysokość plonu wpływa na zysk, zmienność cenowa 
ma długoterminowy wpływ na opłacalność produkcji.

Rys. 1. Zmienność wysokości plonu i ceny rzepaku
Źródło: ODA
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Wahania cenowe zawsze występowały, 
wiązały się bezpośrednio z sytuacją poda-
żowo-popytową w  regionie, kraju, Euro-
pie, na świecie, jednak w ostatnich latach 
są  one coraz silniejsze. Bardzo często 
obserwujemy sytuację, gdy ceny rzepaku 
są  niskie w  okresie zbiorów (tzw. presja 
zbiorów na  ceny), a  w  dalszych okre-
sach sezonu rosną, np.  sezon 2010/11, 
2011/12, 2014/15 (patrz rys. 2). Nie jest 
to  jednak regułą, w  sezonie 2008/09 
i  2012/13 najwyższe ceny za  rzepak 
były płacone w  lipcu w  czasie zbiorów. 
Na ceny rzepaku ma także wpływ szereg 
czynników koniunkturalnych, np.  ceny 
ropy, marże tłoczenia oleju, koszty frachtu 
morskiego, kursy walut, pozycje funduszy 
spekulacyjnych. Zmienność cenowa roś- 
nie, a moment sprzedaży staje się waż-
nym elementem strategii.

Analitycy rynków rolnych śledzą powyż-
sze czynniki, korzystają z  metod staty-
stycznych i  technicznych, by  prognozo-
wać poziom produkcji, zużycia, zapasów, 
co  pozwala przewidywać tendencję ce-
nowe poszczególnych produktów.

BUDOWANIE STRATEGII 
SPRZEDAŻY

Rolnik w  momencie siewów musi pod-
jąć bardzo ważną decyzję, która zaważy 
na  jego przyszłych dochodach. Trzeba 
wybrać najodpowiedniejszą uprawę, 
biorąc pod uwagę uwarunkowania agro-
nomiczne i  ekonomiczne. Przygotować 
należy również strategię sprzedaży pro-
duktu: „gdzie/komu”, a  także „kiedy” 
sprzedać.
Pierwszym krokiem budowania strategii 
jest wyliczenie progu opłacalności, czyli 
po jakiej cenie mogę sprzedać pszenicę, 
aby zapewnić rentowność swojego go-
spodarstwa. Wyliczenie minimalnej ceny 
sprzedaży to podsumowanie wszystkich 
kosztów związanych z  produkcją, jak 
i funkcjonowaniem gospodarstwa w prze-
liczeniu na  tonę produkcji, np.  pszenicy. 
Najprościej mówiąc: po  ile mogę sprze-

dać jedną tonę pszenicy, aby na tym nie 
stracić i zapewnić trwałość mojego gos- 
podarstwa.
Rolnicy posiadający możliwości przecho-
wania zboża są mniej narażeni na ryzyko 
zmienności cenowej, tzn. mogą poczekać 
na lepszą cenę. W rzeczywistości maga-
zynowanie w  oczekiwaniu na  sprzedaż 
bez analizy sytuacji na  rynku jest pew-
nego rodzaju spekulacją na  wzrost cen. 
Ponadto w sytuacji spadkowej tendencji 
rynku magazynowanie nie jest uzasadnio-
ne, a generuje dodatkowe koszty.
Rynek reaguje na  szereg czynników, 
częściowo już wcześniej wymienionych: 
sytuację bilansu (danego produktu, jak 
i  produktów substytucyjnych, np.  psze-
nica-kukurydza, rzepak-soja), w  danym 
kraju, jak również w głównych państwach 
eksportujących i  importujących, poziom 
unijnego eksportu i importu, czynniki po-
lityczne (embarga, cła eksportowe itp.). 
Bieżące śledzenie czynników kształtu-
jących cenę, pozwala przewidzieć przy-
szłą tendencję rynku (spadkowa, rosnąca 
czy też niepewna) i  podjąć decyzję, czy 
sprzedać, czy zaczekać.

Rys. 2. Notowania rzepaku Euronext
Źródło: Euronext, ODA
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TYPY SPRZEDAŻY

Sprzedaż produktów rolnych może od-
bywać się na  „kilku poziomach” (patrz 
rys. 3). Polscy rolnicy najczęściej doko-
nują sprzedaży bezpośredniej, czyli tego 
samego dnia dokonują dostawy i  otrzy-
mują zapłatę za towar (tzw. SPOT). Czę-
sto stosowane są  umowy FORWARD, 
czyli sprzedaż z  późniejszym terminem 
dostawy. Takiego rodzaju umowy wyko-
rzystywane są  na  rynku rzepaku, czyli 
np.  w  marcu sporządzana jest umowa 
sprzedaży z ustaloną ceną nasion, które 
dostarczone zostaną po zbiorach. Istnie-
ją jeszcze narzędzia rynku terminowe-
go, czyli kontrakty futures i  opcje, które 
pomagają w  zabezpieczeniu poziomu 

ceny, jak i korzystaniu na wzroście rynku, 
w sytuacji gdy towar został już wcześniej 
sprzedany.

RYNKI TERMINOWE 
PRODUKTÓW ROLNYCH

Największa giełda produktów rolnych 
znajduje się w Chicago (patrz rys. 4). Jest 
ona ważną referencją dla poziomu cen 
na  świecie, przede wszystkim dla kuku-
rydzy, soi, oleju i śruty sojowej. Dla rynku 
polskiego najważniejsza jest paryska gieł-
da Euronext, znana również pod nazwą 
Matif, na  której notowana jest pszenica 
konsumpcyjna, kukurydza, rzepak, jęcz-
mień browarny, a od niedawna także olej 
i śruta rzepakowa.

Notowania rynków terminowych są  ła-
twym i  ogólnie dostępnym źródłem in-
formacji na  temat sytuacji na  rynkach 
rolnych. Można sprawdzić, jak rynek 
obecnie wycenia zboża czy rzepak. Po-
nadto można sprawdzić, co  rynek są-
dzi o  cenach w przyszłym sezonie, czyli 
np. sprawdzić ceny zbiorów w 2017 roku.

W momencie wyboru uprawy (przyszłego 
towaru) można wykorzystać notowania 
giełd terminowych, jako pewnego rodza-
ju wskaźniki poziomu cen. Przed siewem 
pszenicy można sprawdzić, jaką cenę 
proponują kontrakty terminowe na  ko-
lejny rok. Czy cena ta  jest odpowiednia, 
tzn. czy jest powyżej progu opłacalno-
ści? Patrząc na rys. 5 można stwierdzić, 
że po zbiorach 2017 roku (kontrakt wrze-
sień 2017) pszenica notowana będzie 
po  ok.  170 €/t. Notowanie to  można 
porównać z wyceną kukurydzy (kontrakt 
listopad 2017) i rzepaku (kontrakt sierpień 
2017) i  na  tej podstawie podjąć decyzję 
odnośnie siewów pod sezon 2017/18.

Rys. 3. Schemat typów 
sprzedaży produktów rolnych
Źródło: ODA

Rys. 4. Najważniejsze giełdy terminowe produktów rolnych
Źródło: ODA
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Grupa ODA powstała w 1997 r. 
we Francji. Specjalizujemy się 
w zarządzaniu ryzykiem cenowym 
na rynkach rolnych. Organizujemy 
szkolenia, informujemy i doradzamy 
w zakresie zarządzania sprzedażą 
i zakupem zbóż oraz oleistych.
Jesteśmy liderem w Europie, 
oferującym szeroki zakres informacji 
i analiz poszczególnych rynków 
rolnych. Klientami ODA są głównie 
rolnicy, spółdzielnie, młyny, 

producenci pasz oraz przemysł 
spożywczy. W 2011 r. działalność 
rozpoczęła ODA Polska, chcąc być 
bliżej polskiego rynku i lepiej spełniać 
oczekiwania swoich klientów.
Nie pozwól, aby rynek decydował 
o Twoim zysku, przygotuj strategię 
sprzedaży. Wypróbuj platformę 
www.odaconnect.pl – Informacje, 
Analizy i Strategie sprzedaży 
pszenicy, kukurydzy i rzepaku.

HEDGING, CZYLI ZABEZPIECZENIE 
CENY NA RYNKU TERMINOWYM

Rynek terminowy, oprócz funkcji informa-
cyjnej, daje również możliwość zabezpie-
czenia poziomu ceny. Jeżeli 170 €/t jest 
powyżej progu opłacalności, to można już 
część zbiorów 2017 roku sprzedać po tej 
korzystnej cenie. Można wykorzystać 
kontrakt terminowy pszenicy Euronext 
i  zabezpieczyć sprzedaż 30% zbiorów 
(większa ilość sprzedaży jest ryzykowna 
przed okresem zimowym, kiedy mogą 
wystąpić straty).
Kontrakty terminowe dla poszczególnych 
produktów są standaryzowane, co do pa-
rametrów jakościowych, wielkości kon-
traktu (na  giełdzie paryskiej jest to  50 
ton) i daty wykonania kontraktu. Dlatego 
na  rynku jest bardzo dużo operatorów 
(kupujących i  sprzedających kontrakty) 
i łatwo można znaleźć stronę do wykona-
nia transakcji. System notowań wartości 
kontraktu jest bardzo przejrzysty i można 
go na bieżąco śledzić na ekranie kompu-

tera. W  przeciwieństwie do  kontraktów 
z  późniejszym terminem dostawy (kon-
trakty forwards) nie ma  ryzyka niewyko-
nania transakcji (ryzyka bankructwa kon-
trahenta). Kontrakty terminowe pozwalają 
zabezpieczyć cenę sprzedaży czy zakupu 
na dłuższy okres (obecnie nawet na  trzy 
sezony).
Innym narzędziem finansowym są  opcje 
terminowe. Działają one trochę podobnie 
jak ubezpieczenie. Można wykupić so-
bie ubezpieczenie danego poziomu ceny 
sprzedaży (opcja PUT) lub ceny zakupu 
(opcja CALL). Jest to ubezpieczenie, któ-
re zostanie wykonane lub wygaśnie, jeśli 
nie będzie potrzeby, aby z niego skorzy-
stać.
Powyższe finansowe narzędzia zabezpie-
czania cen (tzw. hedging) jako pierwsi sto-
sować zaczęli Amerykanie, nieco później 
Europejczycy. Stosowanie tych narzędzi 
nie jest trudne, ale wymaga bieżącej ana-
lizy sytuacji na rynkach rolnych (określenia 
tendencji rynku) i  nabycia umiejętności 
technicznych (wybór strike i  przeprowa-

dzenie zlecenia). Poznanie „mechanizmów 
zabezpieczeń rynków terminowych” po-
maga zrozumieć formuły cenowe pro-
ponowane często przez polskie zakłady 
tłuszczowe. Działanie na  rynku termino-
wym jest skutecznym narzędziem zarzą-
dzania ryzykiem cenowym, gdy na  lokal-
nym rynku oferowana cena jest za niska 
lub nie można znaleźć nabywcy.
Podsumowując, ceny produktów rol-
nych są  zmienne. Istnieją prawa eko-
nomiczne, metody bilansu, analizy 
czynników koniunkturalnych, za  po-
mocą których można w  pewnym 
stopniu śledzić i  tłumaczyć sytuacje 
zachodzące na rynkach rolnych, a tak-
że wyznaczyć kierunek rynku, czyli 
tendencję ceny. Przed zmiennością 
cenową można się też zabezpieczyć, 
wykorzystując narzędzia oferowane 
przez terminowe rynki rolne (Euronext 
– MATIF, Chicago). --

Rys. 5. Przykład notowań 
pszenicy konsumpcyjnej 

Euronext/Matif  
na dn. 14/09/2016

Źródło: www.odaconnect.pl

Euronext CBOT Opcje

# # Kontrakt Data Kurs Wolumen dnia +/-  

  Gru 16 14.09.2016 12:02 158.50 €/T 2689 -0,25 

  Mar 17 14.09.2016 11:58 163.25 €/T 290 -0,50 

  Maj 17 14.09.2016 11:55 166.75 €/T 484 -0,25 

  Wrz 17 14.09.2016 11:48 169.25 €/T 200 +0,00 

  Gru 17 14.09.2016 11:55 172.00 €/T 829 +0,00 

  Mar 18 13.09.2016 18:37 175.00 €/T 102 -0,50 

  Maj 18 13.09.2016 18:37 178.00 €/T   +1,00 

Pszenica 3

Pszenica Kukurydza Rzepak

131Hektar / wiosna 2017

W
ie

d
za



Nawet komercyjny satelita 
pozwala analizować powierzchnię 

pola z dokładnością do 30 cm!

Źródło: Institut für Bio- und Geowissenschaften Pflanzenwissenschaften (IBG-2)

źródło: www.wsj.com

Rolnictwo w  ostatniej dekadzie zyskało nowy wymiar. 
Postęp zauważalny jest szczególnie w  branży maszyn 
rolniczych. Ciągniki i  kombajny stają się coraz bardziej 
samodzielne dzięki zastosowaniu szerokiego wachlarza 
sensorów, kamer oraz dedykowanego oprogramowania. 
Dotarliśmy do momentu, w którym decyzje podejmowa-
ne są na podstawie szczegółowych informacji, przekazy-
wanych za pośrednictwem satelity bezpośrednio do do-
mowego komputera, a coraz częściej smartfona. Nawet 
komercyjny satelita pozwala analizować powierzchnię 
pola z dokładnością do 30 cm, a przy wykorzystaniu bez-

załogowych statków powietrznych UAV (ang. unmanned  
aerial vehicle) pomiar jest jeszcze bardziej precyzyjny. 
Teraz możliwe jest analizowanie stanu upraw z  dokład-
nością do pojedynczych roślin z przestrzeni kosmicznej. 
Specjaliści na całym świecie nadal odkrywają możliwości, 
jakie daje zastosowanie nowych technologii w rolnictwie, 
tak by w wielu miejscach technika mogła wspierać pracę 
rolników na  polach i  nie tylko. Dostępne są  rozwiązania 
pozwalające zbierać i analizować dane w postaci szcze-
gółowej mapy pola za pomocą sensorów wbudowanych 
w  kombajn lub ciągnik. Pozyskane w  ten sposób dane 
mogą być wykorzystane w następnym sezonie do opty-
malizacji zasiewu lub precyzyjnego dawkowania nawozu. 

 Big data, 
 czyli rolnictwo precyzyjne 
Postęp techniczny i naukowy, którego  
jesteśmy świadkiem w ostatnim 10-leciu otworzył całkowicie 
nowe możliwości w sektorze rolnictwa na całym świecie.
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W  miarę wzrastania rośliny czujniki za-
montowane w ciągniku monitorują agro-
fagi w  uprawie poprzez pomiar aktyw-
ności fotosyntetycznej roślin. Na  długo 
przed wystąpieniem zagrożenia widocz-
nego dla ludzkiego oka problem zauwa-
żalny jest w promieniowaniu podczerwo-
nym (IR, ang. InfraRed).

Dzieje się tak, ponieważ technologia tele-
detekcji w podczerwieni pozwala zebrać 
informacje na temat poziomu zawartości 
chlorofilu w  roślinie. Im więcej chlorofilu 
zawiera roślina, tym więcej niebieskiego 
i czerwonego światła pochłania. Rośliny 
zawierające dużo chlorofilu produkują 
więcej biomasy i  są  znacznie bardziej 
odporne na niekorzystne warunki. W re-
zultacie rolnik otrzymuje informacje, która 
część pola wymaga szczególnej troski.
Nieodzownym elementem rolnictwa pre-
cyzyjnego jest wszechobecny GPS (ang. 
Global Positioning Systems), za pomocą 
którego możliwe jest monitorowanie pra-
cy pojedynczych maszyn oraz ich zespo-
łów. To  dzięki niemu wkraczamy w  erę 
pojazdów, nie tylko bezzałogowych, 
co  całkowicie autonomicznych. Pojaz-
dy koncepcyjne tego typu znane są  już 
od  kilku lat (Google „Self-Driving Car”), 
ale premiera w  branży rolniczej miała 
miejsce dopiero w  2016 roku podczas 
targów Farm Progress Show w  USA. 
Oparty na  podwoziu ciągnika Case IH 

Magnum pojazd samodzielnie wykonuje 
zaplanowane wcześniej operacje, auto-
matycznie obliczając najbardziej efek-
tywne ścieżki przejazdu, uwzględniając 
przy tym ukształtowanie terenu oraz po-
wierzchnię pola.

Zebrane dane osadzone w  konkretnym 
przedziale czasowym i  miejscu (dzięki 
geolokalizacji GPS) tworzą bazę danych, 
która po zestawieniu z danymi pozyski-
wanymi w  czasie rzeczywistym, udo-
stępnia materiał porównawczy, tworząc 
pełen obraz sytuacji na polu i daje moż-
liwość przewidywania zdarzeń. Rolnik 
zyskuje odpowiednio wcześnie cenny 
czas na podjęcie właściwej decyzji, aby 
możliwe było unikniecie ewentualnych 
strat. Prognozowanie ma  szczególne 
duże znaczenie w  zapobieganiu wystę-
powania chorób i  szkodników, gdzie 
precyzyjny zabieg na bardzo wczesnym 
etapie ogranicza do  minimum ryzyko 
niekontrolowanego rozprzestrzenia się 
agrofagów. Nadal dużym wyzwaniem 
jest połączenie pozyskanych w ten spo-
sób danych w  jeden system, który za-

rządza informacjami w  sposób w  pełni 
zautomatyzowany, wyświetlając gotowe 
rozwiązania na ekranie tableta lub smart-
fona – tak, by  rolnik mógł podejmować 
decyzje o  zabiegu szybko i  niezależnie 
od miejsca, w którym się znajduje.

Kabiny nowoczesnych maszyn rolniczych 
wyposażone są w urządzenia ułatwiające 
podejmowanie istotnych decyzji w zależ-
ności od sytuacji. Dzięki integracji danych 
z wielu źródeł oraz obszarów działalności 
rolnej, takich jak: dane pogodowe, nasio-
na, nawożenie, hodowle zwierzęce czy 
skład gleby na  polu, współczesny rolnik 
zyskuje niespotykane dotąd możliwości 
optymalizacji produkcji.

W nadchodzących latach cyfryzacja cał-
kowicie zrewolucjonizuje nie tylko tech-
nikę rolniczą, a także pozostałe aspekty 
życia rolnika. Aktualnie jesteśmy świad-
kami początku nowej ery w  sektorze 
rolnym. --

Oparty na podwoziu ciągnika Case IH Magnum pojazd 
samodzielnie wykonuje zaplanowane wcześniej 
operacje, automatycznie obliczając najbardziej 
efektywne ścieżki przejazdu, uwzględniając przy tym 
ukształtowanie terenu oraz powierzchnię pola. 

Prognozowanie ma szczególne
duże znaczenie w zapobieganiu 

występowania chorób i szkodników.

Źródło: www.caseih.com
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W ciągu najbliższego ćwierćwiecza 
liczba ludności na świecie wzrośnie 
do ponad 9,6 miliarda osób. 
Ze względu na zmniejszanie się 
powierzchni gruntów uprawnych 
potrzebne jest zwiększenie produkcji 
żywności o 70%, aby sprostać 
rosnącemu globalnemu 
zapotrzebowaniu. Na ilość i jakość 
zbiorów wpływają ponadto skrajne 
warunki pogodowe i zmiany 
klimatyczne. To dlatego opracowujemy 

wytrzymałe i odporne na czynniki 
stresowe odmiany roślin, które będą 
dawały obfi tsze plony w trudnych 
warunkach. Oferujemy również nasiona, 
chemiczną i biologiczną ochronę upraw, 
usługi dla rolnictwa oraz wsparcie 
dla rolników w podejmowaniu decyzji. 
Dowiedz się więcej, jak nasze innowacje 
pomagają zmienić życie na lepsze 
www.bayer.com.pl
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Czekamy na Twoje pytania:

 Zboża  600 459 753 601 374 872

 Zaprawy  600 459 750 

 Rzepak  601 273 576 

 Odmiany rzepaku  660 424 790 601 597 253

 Kukurydza  601 273 576 604 158 569

 Ziemniaki  601 597 265 

 Buraki cukrowe  601 597 265 604 158 569

 Bobowate  601 597 265

 Bezpieczeństwo  
 Stosowania Produktów  660 424 788  
 (Stewardship)

 Higiena sanitarna  666 068 838 601 597 252

Bayer Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa
tel.: 22 572 36 12
fax: 22 572 36 03
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www.agro.bayer.com.pl
Bayer Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa 
tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03 

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.

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

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.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.
1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Więcej informacji: www.grunttobezpieczenstwo.pl

Ośrodki toksykologiczne, pomoc medyczna:

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

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

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.

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


