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Za jesiennym wydaniem „Hektara”, jak za każdym, stoi ogrom laboratoryj-
nej pracy i doświadczeń na polach zgodnie z najważniejszą ideą Bayer  
– dzielić się wiedzą dla najwyższej jakości Państwa plonów. Czym 
dzielimy się tym razem?

Rezultatem innowacyjnego myślenia o potrzebie zaprawiania ziaren 
zbóż jest preparat Bariton Super. Wysoka skuteczność, bezpieczeń-
stwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rolnictwa – oto prio-
rytety, którymi kierowali się nasi eksperci. Te same cele przyświecały 
nam podczas poszukiwań nowych odmian rzepaku, by sprostać 
zmieniającym się warunkom pogodowym w Polsce oraz indywi-
dualnym wymaganiom plantatorów. W efekcie wprowadzamy 
na rynek szeroki wybór mieszańców: DK Extract, DK Extime, 
DK Platinum, DK Sequel oraz DK Implement CL. Bayer  
tworzy – rolnicy korzystają.

Z dużą uwagą i rozwagą patrzymy w przyszłość. Chcemy  
zadbać o rolnika, konsumenta i środowisko, dlatego  
wspieramy działania skoncentrowane wokół rolnictwa  
precyzyjnego. Nowoczesne zastosowania technologii 
satelitarnych otwierają przed rolnictwem nowe możliwości. 
Koncern Bayer aktywnie uczestniczy w tym procesie.  
Zachęcamy do lektury o nowych standardach pracy  
oraz gospodarstwie jutra i wcale niedalekiej przyszłości.

Iwona Krych-Stec
Dyrektor Marketingu Bayer Crop Science

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpie-
czeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczo-
ne w  etykiecie i  informacje dotyczące produktu. Zwróć szczegól-
ną uwagę na  stosowane zwroty wskazujące na  rodzaj zagrożenia 
i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrze-
gaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Wspomagacze wyróżnione powyżej różnią się zasadniczo skutecz-
nością w zwalczaniu chwastów w stosunku do starej tallowaminy. 
Sytuacja, w której wszystkie produkty generyczne działały bardzo 
podobnie (w zależności od ilości wspomagacza w formulacji), 
jest już przeszłością. Aktualnie produkty różnią się zarówno ty-
pem adjuwanta, jak również jego ilością. Te różnice mają zasad-
niczy wpływ na uzyskiwane efekty w zwalczaniu chwastów.

 Roundup® 
w nowej  
odsłonie

Wycofana tallowamina w Unii Europejskiej 
została zastąpiona trzema głównymi grupami 
wspomagaczy:

/// estrem fosforanów alkilowych (APE),

/// alkilopoliglukozydem (APG),

/// alkilobetainą (Betaina).

Znany jest fakt wycofania przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju  

Wsi wszystkich środków ochrony 
roślin na bazie glifosatu, 

zawierających w swoim składzie 
polietoksylowaną aminę łojową 
jako składnik formulacji. Decyzja 

ta jest skutkiem rozporządzenia 
wykonawczego Komisji 

Europejskiej (EU) 2016/1313 
z dnia 1 sierpnia 2016 roku, 
stwierdzającego w Artykule 1, 

że „Państwa Członkowskie 
powinny poczynić starania, 

aby ich produkty oparte 
na glifosacie wolne były 
od polietoksylowanej 

aminy łojowej” (numer 
CAS 61791‑26‑2).
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Aby być obiektywnym przy ocenie wyników, zdecydowano opie-
rać się na wskaźnikach wegetacji roślin tzw. NDVI, określanych 
przez kamerę wielospektralną, wspomaganą przez drona.
NDVI określa kondycję rośliny poprzez pomiar odbicia  
światła czerwonego i światła podczerwonego.  
 
W praktyce oznacza to, że im więcej koloru czerwonego, 
tym większa skuteczność danego produktu.

Aby przybliżyć użytkownikom w sposób jednoznaczny 
różnice w efektywności nowych wspomagaczy, Monsanto 
postanowiło przeprowadzić obiektywny test skuteczności. 
Zatrudniono niezależną firmę badawczą, która przeprowa-
dziła profesjonalne doświadczenie w warunkach polowych.

Testujemy i udowadniamy

Porównujemy wyniki,  
wyciągamy wnioski

W doświadczeniu porównano 9 dostępnych na rynku 
europejskim formulacji, w tym również w Polsce, 

w stosunku do produktu Roundup® Flex 480:

/// 6 produktów na bazie estrów fosforanów alkilowych (APE),

/// 2 produkty na bazie alkilobetainy (Betaina),

/// 1 produkt na bazie alkilopoliglukozydu (APG).

Wszystkie produkty były wolne od polietoksylowanej aminy łojowej, 
o różnym stężeniu glifosatu w formie soli IPA (360 g/L- 490 g/L). 
Jedynie produkt Monsanto oparty był na soli potasowej. Skutecz-

ność została przetestowana na samosiewach rzepaku, z bardzo 
wyrównanym pokryciem powierzchni pola. Oprysk wykonano 11 

września w fazie 4 liści, gdy rośliny miały 15-20 cm. Dla wszystkich 
formulacji zastosowano tą samą dawkę: 540 g glifosatu na 1 ha.
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 Średnie wskaźniki NDVI dla wszystkich  

 produktów 32 dni po aplikacji. 

Roundup® Flex 480 zredukował NDVI

 o 4,2 razy więcej niż APG, 

   2,3 razy więcej niż APE 

i 1,6  razy więcej niż  
adiuwant betainowy

Zdjęcia przedstawiają różnice w efektach testowanych preparatów, zarejestrowane przy pomocy standardowej kamery  
(obraz widoczny ludzkim okiem) oraz przy pomocy kamery wielospektralnej (obraz cyfrowy przeliczony na współczynniki NDVI).

Wyniki mówią wszystko!

Doświadczenie przeprowadzone  
na Kujavach, Republika Czeska 2017 r.
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 Po 32 dniach od zabiegu stwierdzono  

 istotne różnice w skuteczności   

 działania poszczególnych   

 formulacji. Jak widać produktem  

 o najwyższej skuteczności   

 okazał się Roundup   Flex 480.  ®

Potwierdzają to 4 dekady doświadczenia Monsanto 
w rozwijaniu najwyższej jakości formulacji opar-
tych na glifosacie. Począwszy od wprowadzenia 
TransSorb® technology, Monsanto konsekwentnie 
udoskonala kolejne generacje wprowadzanych 
produktów.

Produkty z rodziny Roundup® zapewniają nie 
tylko wysoką skuteczność zwalczania chwa-
stów, ale również oferują nową jakość stoso-
wania glifosatu: bardzo dobre działanie nawet 
w niesprzyjających warunkach pogodowych 
w zakresie od 0°C do 30°C, krótki czas 
pomiędzy opryskiem a uprawą pola, godzina 
od aplikacji do opadu deszczu nie zmniej-
szająca jego skuteczności, łatwość użycia, 
mniejsza tendencja do znoszenia kropli, 
duże możliwości aplikacji – szeroka etykie-
ta rejestracyjna czy łatwość w bezpiecz-
nym użytkowaniu.

Mamy nadzieję, że znajomość ak-
tualnej sytuacji na rynku glifosatów 
pozwoli Państwu na świadomy wybór 
najlepszego preparatu, a tym samym 
zapewni optymalne wykorzystanie 
zainwestowanych nakładów. ///

Roundup® jest tylko jeden
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ZBOŻA

HERBICYDY

Expert® Met 56 WG

Komplet® 560 SC
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Jesienne  
rekomendacje: 

ochrona przed  
agrofagami
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Dobór odmian roślin rolniczych przez 
wiele lat podyktowany był głównie 

ich plennością oraz odpornością 
na agrofagi. Jednak ostatnio istotnym 

czynnikiem jest także ich tolerancja 
na zmienne warunki atmosferyczne, 

np. suszę czy wahania temperatury. 
Rolnicy powinni także wziąć pod uwagę 

to, że czynniki środowiskowe wpływają 
bezpośrednio na kompleks organizmów 

decydujących o stanie roślin na polu oraz 
w okresie przechowywania.

Marta Damszel, Bożena Kordan

Chociaż praktyka rolnicza skupia się na ochronie roślin po wznowieniu wegeta-
cji wiosną, warto podkreślić, że wiele owadów i patogenicznych grzybów rozpo-
czyna żerowanie oraz infekcje już jesienią i jest w stanie przetrwać niekorzystne 
warunki panujące zimą, kontynuując wiosną swój pasożytniczy tryb życia.

Ubiegłej jesieni rośliny zasiedlone były przez szkodniki oraz patogeny.  
Przed zimowaniem uprawom zagrażał: mączniak prawdziwy zbóż i traw, 
rdza brunatna i lokalnie fuzarioza liści. Niemal inwazyjnie pojawiały się mszy-
ce, skoczki i ploniarki, co osłabiło rośliny. Rzepak ozimy miał objawy, ale 
nieliczne, suchej zgnilizny kapustnych, szarej pleśni i czerni krzyżowych. 
Dodatkowo owady – masowo mszyce, gnatarz, tantniś, miniarki i pcheł-
ki tworzyły wrota infekcji, znacznie osłabiając rośliny przed zimowaniem.

Problemy chodzą parami, czyli mączniak prawdziwy i rdza brunatna
Blumeria graminis, sprawca mączniaka pozostał w stadium konidialnym pod 
okrywą śnieżną w postaci charakterystycznego białego nalotu grzybni, który 
pod wpływem chłodu poszarzał lub przybrał kremowe zabarwienie. Zarod-
niki, odrywające się od grzybni, których celem jest infekcja wtórna zbóż lub 
innych traw, np. chwastów jednoliściennych, prawdopodobnie nie przetrwały 

 UWM w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,  
Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
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okresu zimowych chłodów. Jednak te z nich, które służyły 
infekcjom pierwotnym, były w grubościennej otoczni, 

co zabezpieczyło zarodniki workowe przed niski-
mi temperaturami. Inny grzyb - Puccinia recondita, 
powodujący rdzę brunatną, tworzy rdzawe skupie-
nia na liściach, z których każdego dnia wysypuje 
się kilka tysięcy zarodników. Zarodniki te są dość 
wytrzymałe na niekorzystne warunki pogodowe i 
nie tracą zdolności infekcyjnych (nawet przy -23oC). 
Porażenie pszenicy przez P. recondita jesienią było 
krytyczne, ponieważ przyczyniło się do ograniczenia 
rozwoju systemu korzeniowego oraz prawdopo-

dobnie obniżyło zimotrwałość niektórych odmian.

Grzyb powodujący rdzę żółtą – P. striiformis, choć 
diagnozowany w uprawach zbóż dopiero w maju, 

tworzy przed zimą tzw. teliospory. Mogą one przetrwać 
118 dni zimowego spoczynku, a pod okrywą śnieżną 
nawet 150 dni, nie tracąc zdolności infekcyjnych.
  
Fuzarioza liści objawia się wodnistymi żółto-pomarańczowymi 
plamami. Część pszenic mocno żółknie wraz z nasilaniem 
rozwoju Fusarium w tkankach roślinnych. Grzyby te mogą 
zimować w postaci grzybni oraz chlamydospor – grubo-
ściennych zarodników na resztkach roślin lub w glebie.

Jesienna ochrona fungicydowa nie taka łatwa
Zakres wahających się temperatur w tym okresie utrudnia 
aplikację fungicydów, których wysoką skuteczność no-
tujemy od ok. 12oC. Dlatego też w programach ochrony 
przed patogenami nie mamy palety środków ochrony roślin, 
które dedykujemy ograniczeniu presji grzybów. Jest jednak 
pośrednie rozwiązanie, polegające na aplikacji herbicydów. 
Oprócz ograniczenia konkurencyjnej roli chwastów ogra-
niczamy możliwość przetrwania grzybów na chwastach. 
Szczególne uzasadnienie ma to w przypadku mączniaka 
prawdziwego, który często zimuje na roślinach jednoli-
ściennych lub przy rdzach, które wymagają żywicieli po-
średnich, a są nimi chwasty towarzyszące uprawie zbóż.
Jeśli jesienią notujemy w uprawach wysoki stopień porażenia 
przez grzyby, należy rozważyć jesienną ochronę fungicydową, 
wybierając substancje czynne, które działają w niższych 
zakresach temperatur, np. morfoliny. Jeśli pogoda  Objawy  

rdzy brunatnej

Objawy  
mączniaka  
prawdziwego  
zbóż i traw 
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nie pozwoli na interwencyjne działanie, obligatoryjnie 
należy wykonać zabieg wiosną po ruszeniu wegetacji. 
Wówczas celujemy w patogeny zagrażające kształtującej się 
podstawie źdźbła z szerokim zakresem skuteczności także 
w stosunku do sprawców chorób liści. Jesienią natomiast 
w warunkach presji ekspansywnych chwastów oraz ich roli 
w utrzymywaniu bazy pokarmowej grzybów patogenicznych, 
zabieg herbicydami należy uznać za obligatoryjny.

Mączniak rzekomy kapustnych  
– rozpoznajemy i leczymy
Objawy mączniaka rzekomego mogą przypominać zaburzenia 
fizjologiczne typowe dla niedoborów: potasu, azotu, siarki 
i magnezu, ponieważ na górnej stronie liścieni i liści właści-
wych widoczne są żółte, szarzejące, nieregularne plamy. Jed-
nak, jeśli na spodniej stronie blaszek liściowych zauważamy 
biały, kłaczkowaty nalot to potwierdzamy symptomy typowe 
i specyficzne tej choroby. W toku wegetacji, najczęściej jesien-
nej, sprawca mączniaka rzekomego rozprzestrzenia się przez 

zarodniki, które na liściach mogą przetrwać najwyżej 
kilka dni. Mimo ich krótkiej żywotności silnie porażone 

siewki zamierają, a rośliny, które mają objawy w kolejnych 
fazach rozwojowych wyróżnia zredukowana powierzchnia 

asymilacyjna. Konsekwencją porażenia tym organizmem 
grzybopodobnym jest przedwczesne opadanie dolnych liści.
Dodatkowo, jesienią należy spodziewać się intensyw-
nego wyrzutu zarodników workowych z pseudotecjów 
(stadium doskonałe Leptosphaeria maculans, L. biglobo-
sa), a przez to nasilenia suchej zgnilizny kapustnych.
 
Analizując zatem wzrost i wygląd rzepaku ozimego: 
jesienny zabieg regulacji wzrostu i pokroju roślin nabiera 
znaczenia, ponieważ oprócz stymulowania produkcji 
auksyn, które przyspieszają proces gromadzenia suchej 
masy w roślinie i wzmagają proces hartowania roślin, 
gwarantują lepsze przezimowanie, ograniczają również 
aktywność mikroorganizmów chorobotwórczych.

W uprawie rzepaku standardem 
jesiennych zabiegów jest 
regulacja wzrostu i pokroju 
roślin, z równoczesną ochroną 
przed patogenami, sprawcami 
np. suchej zgnilizny 
kapustnych i mączniaka 
rzekomego. 

Objawy mączniaka rzekomego 

Objawy suchej zgnilizny kapustnych na liścieniu 
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Inne groźne choroby rzepaku

///  Wirus żółtaczki rzepy: powoduje on znaczne straty 
plonu. Zabiegi insektycydowe są obligatoryjne. To je-
dyny, skuteczny sposób zapobiegania tej chorobie.

///  Śmietka kapuściana: warto podkreślić, że wy-
stępowanie jesienią jednego owada (na jed-
nej roślinie) jest uzasadnieniem wykonania 
chemicznego zabiegu ochrony roślin.

///  Pchełki ziemne trudno łapać w żółte naczy-
nia, ale łatwo zaobserwować je w uprawie. 
Objawy żerowania larw widoczne są w po-
staci zaginających się ku dołowi liści.

///  Gnatarz rzepakowiec: brak terminowej 
ochrony jesienią może skutkować znisz-
czeniem plantacji w ciągu kilku dni.

///  Jesienią zagrożeniem rzepaku ozime-
go są także: miniarka kapuścianka, 
tantniś krzyżowaczek, pchełki ziemne, 
chowacz galasówek i ślimaki nagie.

Tak szerokie spektrum jesiennych agrofagów oraz ich 
szkodliwość, wpływająca bezpośrednio na kondycję, 
zimotrwałość i plonowanie roślin, skłania do stwier-
dzenia, że zabiegi ochrony roślin przed okresem 
zimowania: regulacja zachwaszczenia, ogranicza-
nie chorób oraz frekwencji szkodników, są niezbęd-
nym elementem programów ochrony roślin. ///

Ślady  
żerowania miniarki

Gnatarz rzepakowiec

Tantniś krzyżowiaczek

16 HEKTAR jesień 2019



HERBICYD

ROŚLINA CHRONIONA

pszenica ozima, pszenżyto 
ozime, jęczmień ozimy, żyto

ZWALCZANE CHWASTY

chwasty wrażliwe: dymnica 
pospolita, fiołek polny, gwiazdnica 
pospolita, jasnota purpurowa, mak 
polny, maruna bezwonna, miotła 
zbożowa, niezapominajka polna, 
poziewnik szorstki, przetacznik perski, 
przetacznik trójlistkowy, przytulia 
czepna, rdest powojowy, rumian 
polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy 
rzepaku (jesienne wschody), tasznik 
pospolity, tobołki polne, wyka kosmata 
chwasty średniowrażliwe: 
bodziszek drobny, przetacznik 
bluszczykowy, chaber bławatek

TERMIN STOSOWANIA

jesienią we wczesnych fazach 
rozwojowych chwastów

DAWKA

0,4-0,5 l/ha

 ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

200-300 l/ha

KOMPLET
560 SC

Komplet® 560 SC to podstawa strategii 
antyodpornościowej. Zwalcza uodpornioną 
miotłę zbożową oraz gatunki trudno 
zwalczane, tj.: przytulię czepną, jasnotę 
purpurową i fiołek polny. Niewielka ilość 
środka stosowanego na hektar oraz wysoka 
selektywność sprawiają, że jest wydajny.

Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje 
aktywne o różnym sposobie działania: diflufenikan i flufenacet. 

Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność 
gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, stosując  

Komplet we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, czyli 
w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie  

siewek. Produkt zwalcza szerokie spektrum chwastów  
jednoliściennych i dwuliściennych.

Komplet działa nawet na chwasty 
uodpornione na herbicydy z grupy ALS. Co istotne, środek 

pozostaje aktywny w glebie przez wiele tygodni po zabiegu. Stosowany 
doglebowo lub nalistnie, eliminuje miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne.

Cel: antyodporność
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Rolnictwo
precyzyjne  
– dziś, jutro 

i za kilka lat

Systemy GPS umożliwiają 
prowadzenie agregatów 
z dokładnością sięgającą 

nawet 2-3 cm.
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Rozwiązania umożliwiające określenie z dużą 
dokładnością położenia geograficznego poruszających 
się obiektów za pomocą sygnałów z satelitów znalazły 
szerokie zastosowanie w rolnictwie. Dzięki nim 
można prowadzić ciągnik lub kombajn po określonej 
trajektorii w trybie automatycznym, zmiennie 
dawkować nawozy mineralne i pestycydy, czy 
wreszcie dokonać cyfryzacji produkcji rolnej, 
wspomagającej zarządzanie gospodarstwem. 

 Omawiane systemy zachowują pełną szerokość    

 roboczą agregatu maszynowego, co zwiększa    

 wydajność pracy i obniża zużycie paliwa.    

 Jednocześnie zapobiegają one powstawaniu    

 omijaków i nakładek, a to ważne w odniesieniu    

 do zabiegów nawożenia, siewu i ochrony    

 chemicznej.   

Ewolucja rolnictwa precyzyjnego
Ogólnie pojęte rolnictwo precyzyjne (Precision Farming) 
jest systemem gospodarowania opartym w dużej 
mierze na gromadzeniu i przetwarzaniu różnego 
rodzaju danych o charakterze przestrzennym.
Na początku technologie satelitarne wykorzystano do wspo-
magania operatora w prowadzeniu agregatu maszynowego 
po linii prostej. Kolejne generacje urządzeń umożliwiły jazdę 
ciągników i maszyn samobieżnych po liniach prostych  
i krzywych, odzwierciedlających kształt pola z dokładnością 
nawet do 2-3 cm bez ingerencji operatora. Współcześnie 
najbardziej zaawansowane z nich pozwalają na wykonanie 
nawrotu maszyny na uwrociu pola w trybie automatycznym 
i powrót na wyznaczoną trajektorię.

dr inż. Jacek Skudlarski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
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Czujniki plonu ziarna stosowa-
ne w kombajnach zbożowych 

oraz urządzenia mierzące ilość 
zebranej kiszonki instalowane 

w sieczkarniach polowych dokonu-
ją pomiarów ilości zebranego ziarna 

lub zielonej masy z danej powierzch-
ni jednostkowej, na podstawie której 

wyznacza się średni plon. Równolegle 
z pomiarem plonu są rejestrowane współ-

rzędne geograficzne każdego miejsca 
pomiarów przy pomocy urządzenia GPS. 

Punkty pomiarowe z przypisanymi wartościa-
mi plonu i wilgotności masy zostają naniesione 

na mapy obrysów pól wgranych do pamięci 
terminala (komputera pokładowego) znajdującego 

się w kabinie operatora. Następnie przenosi się te 
dane do komputera z oprogramowaniem do two-

rzenia map plonu, najczęściej dostępnym w chmu-
rze na platformach internetowych wspomagających 

zarządzanie gospodarstwem (transfer bezprzewodowy).
Mapowanie plonów umożliwia kontrolę wydajności 

poszczególnych odmian oraz ocenę efektów nawo-
żenia i ochrony. Wieloletnie mapy plonów dostarczają 

cennych informacji o zmienności plonowania na danym 
polu. Dzięki temu można zidentyfikować słabsze i mocne 
obszary pola. Mapy plonów wykorzystuje się także do two-
rzenia map aplikacji nawozów, nasion i pestycydów.

Precyzyjność w służbie jakości
Jedną z najbardziej zaawansowanych technologii rolnictwa 
precyzyjnego jest możliwość aplikowania zmiennych dawek 
nawozów mineralnych dopasowanych do warunków glebowych 
danej strefy pola oraz wymagań pokarmowych roślin. 
Technologia zmiennego dawkowania (VRA-Variable Rate  

Rolnictwo precyzyjne w praktyce
Najmocniejszą stroną systemów pozycjonowania maszyn 
na polach i drogach za pomocą sygnału satelitarnego 
jest możliwość różnorodnego zastosowania w codzien-
nych pracach w gospodarstwie. Na szczególną uwagę 
zasługują systemy monitorujące park maszynowy 
w gospodarstwie. Dzięki urządzeniom ustalającym 
pozycję GPS ciągnika lub maszyny (tzw. system tele-
metryczny lub telematyczny) zarządzający parkiem 
maszynowym dysponuje informacją o aktualnej 
pozycji poszczególnych agregatów maszynowych 
oraz historii ich przemieszczania się. Rozwiąza-
nia takie sprawdzają się w dużych gospodar-
stwach i przedsiębiorstwach rolnych oraz fir-
mach świadczących usługi mechanizacyjne.

Bogactwo czujników  
– bogactwo informacji
Znaczny postęp w rozwoju rolnictwa 
precyzyjnego nastąpił w wyniku 
pojawienia się różnego rodzaju 
czujników i sensorów montowa-
nych w ciągnikach i maszynach.

Zarządzający parkiem maszynowym złożonym z wysoko 
zaawansowanych technicznie urządzeń, których zespoły robocze 
są monitorowane przez różnego rodzaju czujniki, oprócz informacji 
o pozycji maszyny zyskuje wiedzę o parametrach jej pracy 
(np. zużycie paliwa, wydajność).
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Aplication lub VRC – Variable Rate Control) przynosi znaczne 
korzyści w postaci ograniczenia zużycia nawozów mineralnych. 
Integralnym elementem systemu VRA są mapy aplikacyjne 
z przydzielonymi dawkami tworzone z wykorzystaniem specja-
listycznego oprogramowania, które umożliwia przeprowadzenie 
kalkulacji całego zapotrzebowania na nawozy oraz przewidywa-
nych kosztów nawożenia w skali całego gospodarstwa. Specjali-
styczne oprogramowanie wykorzystuje informacje o przestrzennej 
zmienności zarówno plonów, zasobności gleby w składniki pokar-
mowe, jak i innych właściwości gleby szacowanych na podstawie 
przewodności elektromagnetycznej.
Duży wkład w rozwój technologii VRA wnieśli producenci rozsiewa-
czy do nawozów, którzy zastosowali szereg rozwiązań umożliwia-
jących zmianę ilości podawanego na tarcze wysiewające nawozu 
na podstawie sygnału elektrycznego. Pogłówne nawożenie w tech-
nologii VRA stało się możliwe dzięki rozwojowi metod teledetekcji, 
umożliwiających zdalne wykonywanie badań z pewnej odległości 
przy wykorzystaniu specjalistycznych sensorów (czujników). Obec-
ne metody teledetekcji wykorzystują pomiar światła odbitego od ro-
ślin. Na tej podstawie określa się wielkość biomasy, kondycję upraw 
oraz prognozuje się plony. Korzysta się wówczas z satelity, dronów 
oraz N-sensorów montowanych na ciągniku. Te ostatnie umożliwia-
ją aplikację zmiennych dawek azotu ustalaną na bieżąco podczas 
jazdy rozsiewaczem lub opryskiwaczem wykonującym zabieg 
nawożenia dolistnego. W przypadku zdjęć światła odbitego wyko-
nanych przez satelity lub drony za pomocą specjalistycznego opro-
gramowania sporządza się mapy aplikacyjne wgrywane do pa-
mięci urządzeń sterujących pracą rozsiewaczy lub opryskiwaczy.
Kolejnym z trendów rozwoju rolnictwa precyzyjnego jest 
zmienna aplikacja środków ochrony roślin. Producenci 
opryskiwaczy wdrażają do konstrukcji tych maszyn rozwią-
zania zapewniające szybką zmianę wydatku cieczy roboczej 
z rozpylacza, co przekłada się na szybką zmianę dawki 
pestycydu. W powiązaniu z pozycjonowaniem za pomocą 
sygnału satelitarnego możliwa stała się aplikacja zmien-
nej dawki pestycydów na podstawie map aplikacyjnych. 

Dla rozwoju zmiennej aplikacji pestycydów ważne 
są systemy wizyjne z kamerami 3D. Za pomocą 
odpowiednich algorytmów, identyfikują chwa-
sty i inne zagrożenia. Dane te w połączeniu 
z urządzeniami GPS stają się podstawą 
do tworzenia mapy zachwaszczenia.

Nowe standardy pracy
Rozszerzeniem koncepcji rolnictwa  
precyzyjnego są technologie informatyczne 
umożliwiające zbieranie różnego rodzaju 
danych, bezpieczne ich przechowywa-
nie, przetwarzanie i analizę na potrzeby 
zarządzania gospodarstwem rolnym. 
Szerokie możliwości w tym zakresie 
oferuje Internet Rzeczy (IoT - Inter-
net of Things), czyli całokształt tech-
nologii wykorzystujących internet 
do wymiany danych w celu ich 
analizy, a następnie podejmo-
wania decyzji lub sterowania 
maszynami i urządzeniami.
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Jednym z rodzajów technologii IoT w rolnictwie 
są inteligentne czujniki mierzące warunki na polu 
(m.in. temperaturę oraz wilgotność powietrza i gleby, ilość 
opadów, poziom nasłonecznienia itp.), co pozwala na ciągły 
monitoring upraw. Dane z czujników gromadzi się w chmurze. 
Za pomocą specjalistycznego oprogramowania analizuje się 
je, by generować różnego rodzaju alerty, ostrzegając rolnika 
o potencjalnych zagrożeniach (np. przymrozki, niedobór wody, 
choroby grzybowe lub szkodniki) i wskazywać potencjalne 
działania (np. termin wykonania zabiegu ochrony chemicznej 
z doborem odpowiedniego pestycydu). Wszystkie te 
informacje rolnik otrzymuje na komputer, smartfon lub tablet.
Inteligentne czujniki i specjalistyczne oprogramowanie 
wykorzystywane są także w produkcji zwierzęcej. Rolnik 
monitoruje (nawet będąc poza gospodarstwem) w ten 
sposób stan zdrowotny, kondycję fizyczną, wyniki pro-
dukcyjne (np. ilość uzyskanego mleka) poszczególnych 
zwierząt w stadzie. Może także kontrolować jakość
wyprodukowanej żywności (wymóg prawny).

Kierunki rozwoju
Koncepcja rolnictwa precyzyjnego nie zakończyła fazy 
rozwoju. Należy się spodziewać w najbliższej przyszłości:
•  doskonalenia technologii monitorujących  

kondycję upraw i właściwości gleby;
•  bardziej zaawansowanych technicznie terminali pokła-

dowych montowanych w kabinach ciągników i maszyn 
samobieżnych. Współcześnie sterowanie parametrami 
agregatu maszynowego oraz monitorowanie jego stanu 
wykonuje operator siedzący w kabinie lub zarządca parku 
maszynowego przebywającego w gospodarstwie lub 
poza nim. Urządzenia te pośredniczą też w transferze 
danych do systemów telematycznych i specjalistycznych 
modułów znajdujących się w programach do zarządza-
nia gospodarstwem. Jednocześnie poprzez terminal 
ma miejsce zwrotny transfer informacji do maszyny 
ze specjalistycznego oprogramowania w postaci 
na bieżąco aktualizowanych map aplikacyjnych i róż-
nego rodzaju wytycznych, dotyczących np. strategii 
zbioru kombajnem (np. wyższa prędkość w celu 
uzyskania większej wydajności zbioru lub niż-
sza, by ograniczyć straty ziarna), dopasowana 
do warunków pogodowych czy ekonomicznych.

Perspektywicznym kierunkiem rozwoju techniki 
rolniczej, która będzie korzystała z technologii 
satelitarnych i systemów IoT, będą autono-
miczne ciągniki i maszyny pracujące bez 
operatora. Takie rozwiązania obecnie znaj-
dują się w fazie prototypów, testowanych 
na polach przez czołowych producentów 
ciągników i maszyn. W przyszłości wła-
ściciel gospodarstwa nie będzie musiał 
pracować na polu, a jego rola ograniczy 
się do zarządzania parkiem maszyno-
wym z centrum dowodzenia, takim 
jak pomieszczenie biurowe. ///

 Już niedługo staną się popularne 

 opryskiwacze, w których w zbiorniku 

 głównym umieszcza się wodę, 

 a pestycydy (zmagazynowane osobno)   

 są wtryskiwane bezpośrednio przed 

 rozpylaniem. Takie maszyny mogą  

 dozować kilka pestycydów oddzielnie  

 zależnie od zagrożenia na polu. 
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Plany  
na plony 
wreszcie 

zrealizowane!

Miotła zbożowa stwarza duże zagrożenie 
dla zbóż, zwłaszcza ozimych. Uciążliwy 
chwast najlepiej zwalczać we wczesnej 

fazie rozwojowej. Expert Met polecany 
jest w eliminowaniu miotły uodpornionej 

na herbicydy z grupy sulfonylomoczników. 
Zapobiega on także odporności.

HERBICYD

ROŚLINA CHRONIONA

pszenica ozima, pszenżyto 
ozime, jęczmień ozimy, żyto

ZWALCZANE CHWASTY

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

TERMIN STOSOWANIA

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

DAWKA

0,35 kg/ha

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

200-300 l/ha

Z Expert® Met 56 WG plany rolnika mają 
szansę na realizację. To preparat, który 
zwalcza miotłę zbożową oraz większość 
chwastów dwuliściennych w zbożach 
ozimych. Wszystko za sprawą wyjątkowych 
właściwości flufenacetu w zwalczaniu 
miotły zbożowej oraz metrybuzyny. Preparat 
eliminuje większość chwastów z upraw zbóż 
ozimych i chroni przed zachwaszczeniem 
wtórnym. Pełen sukces!

 Expert Met ogranicza konkurencję chwastów dwuliściennych. 
Część chwastów, jaka może pozostać na polu po wykonaniu 
zabiegu, rozwija się znacznie słabiej, a ich dalszy rozwój jest 
zahamowany i nie wpływa na plony. Expert Met przez wiele tygodni 
po zabiegu utrzymuje się w powierzchniowej warstwie gleby, 
co zabezpiecza przed kiełkowaniem kolejnych chwastów.
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ZAPRAWY

 ZAPRAWY  
 ZBOŻOWE

Bariton® Super 97,5 FS

Baytan® Trio 180 FS

Redigo® Pro 170 FS

Scenic® 080 FS

WSPOMAGACZE 
ZAPRAWIANIA

Peridiam® Active

Peridiam® Extra

Peridiam® Qality
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we francuskiej 
„kuchni”

Zaprawy
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Centrum badawczo-rozwojowe Bayer w Méréville to miejsce 
niezwykłe i to nie tylko z powodu swojej długoletniej historii.
W położonej na obrzeżach Paryża miejscowości 40 pra-
cowników centrum badawczo-rozwojowego prowadzi 
nieustanne badania nad możliwością ulepszenia istniejących 
i wprowadzeniem nowych rozwiązań w dziedzinie zaprawia-
nia materiału siewnego. Aktualne możliwości technologicz-
ne pozwalają na tworzenie 10-15 specyficznych rodzajów 
powłok, służących do powlekania powierzchni nasion. 
Badania prowadzone w Méréville pozwalają naukowcom 
na stworzenie jeszcze lepszych produktów umożliwiających 
jeszcze lepsze jego pokrycie materiału siewnego, zmniejszenie 
pylenia oraz zwiększenie odporności na ścieranie zaprawy.

Po nową wiedzę na temat zapraw 
uczestnicy wyjazdu szkoleniowego 
organizowanego przez firmę Bayer 
udali się aż do Francji. Centrum 
badawczo‑rozwojowe w Méréville 
ma ponad 100‑letnią tradycję 
prowadzenia prac nad hodowlą roślin 
oraz technologią otoczkowania. 
Uczestnicy bacznie obserwowali, jak 
wygląda zaprawianie nasion oraz 
proces tworzenia Peridiamów. Czego 
jeszcze dowiedzieli się pracownicy 
podczas tej merytorycznej wyprawy?

Francusko-polska grupa specjalistów Bayer
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  Zespół centrum badawczo-rozwojowego w Méréville  

 zapewnia wysokie standardy produkcji. Dzięki temu  

 rolnicy na całym świecie mogą być pewni wysokiej jakości  

 produktów dostarczanych przez firmę Bayer.  

zależy od zaprawy. Wysoka jakość zaprawionego 
materiału siewnego jest zależna również od jako-
ści dodatków w procesie technologicznym nanosze-
nia zaprawy. Dlatego w Méréville gotowe już nasiona 
poddawane są szeregowi testów laboratoryjnych.

Od testów kiełkowania do badania 
miernikiem Heubacha
Pierwszym etapem zwiedzania było laboratorium kieł-
kowania, w którym zespół badawczy dokładnie testuje 
zdolność kiełkowania zaprawionych nasion w warunkach 
zbliżonych do polowych. Następnie uczestnicy sprawdzili, 
jak przebiega sam proces zaprawiania. Mogli także ocenić 
jego efekt finalny, czyli równomierność pokrycia nasion. 
Kolejnym ciekawym etapem wizyty było poznanie symu-
lacji siewu nasion, dzięki któremu można ocenić sypkość 
uzyskanego materiału siewnego, wpływającą na pre-
cyzję siewu w warunkach polowych. Jednym z bardzo 
ważnych testów przeprowadzanych w laboratorium jest 
badanie emisji pyłu miernikiem Heubacha, który służy 
do analizy drobnych zanieczyszczeń. Test jest niezbędnym 
elementem potwierdzenia jakości nasion w zakładach 
certyfikowanych ESTA. Test jest kluczowy w procesie 
wprowadzania nasion do obrotu i ma na celu spraw-
dzenie, czy nasiona będą bezpieczne dla środowiska.
– Produkty opracowywane w Méréville mogą być stosowa-
ne na całym świecie: od rejonów o klimacie umiarkowanym 
po równikowy. Dlatego firma Bayer przywiązuje tak dużą 
wagę do procesu produkcji, badań i testów – mówi Markus 
Borkowski.

Produkcja Peridiam „od kuchni”
Stosowanie Peridiamów do zaprawiania nasion to korzyści  
nie tylko dla producentów materiału siewnego, ale także  
dla rolników, którzy otrzymują gotowy, zaprawiony produkt. 
Jedną z niewątpliwych zalet stosowania Peridiamów  
jest zwiększenie przyczepności zaprawy do nasion.
– Polepszając przyczepność, uzyskujemy o wiele mniej strat 
substancji czynnych, a w rezultacie zdecydowanie lep-
szą ochronę młodych roślin – mówi Markus Borkowski.
Oczywiście to niejedyna zaleta. Kolejnymi, nie mniej 
istotnymi, są: redukcja pylenia podczas zaprawiania, 

Projekty i wizję centrum badawczo‑rozwojowego 
na najbliższe lata zdradza Markus Borkowski:
– W 2019 roku planujemy dwukrotnie zwiększyć produk-
cję Peridiamów. Wszystko to z myślą o naszych klien-
tach w 35 krajach – mówi Markus Borkowski, Marketing 
and Sales Manager w Bayer SeedGrowth Coatings.
Centrum dynamiczny rozwój produkcji łączy z ochroną 
środowiska. Silny nacisk położony został na optymalizację 
zużycia wody oraz energii, a także na wprowadzenie strategii 
dotyczącej zerowej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Przepis na szkolenie idealne
Wyjazd szkoleniowy doskonale połączył teorię z praktyką. 
Dawka otrzymanej wiedzy zadowoliła najbardziej wymaga-
jących uczestników. Seria wykładów oraz dyskusji na te-
mat procesu zaprawiania i nowości proponowanych przez 

firmę Bayer była uzupełniana częścią praktyczną. Grupa 
dowiedziała się, jak wygląda tworzenie i testowanie 

Peridiamów „od kuchni” i zadawała na ich te-
mat wiele pytań Markusowi Borkowskiemu.

Uczestnicy szkolenia odwiedzając po-
szczególne laboratoria centrum badaw-

czo-rozwojowego, mogli zobaczyć, 
jak przebiega proces produkcji 

preparatów wspomagających 
zaprawianie nasion. Nie od dziś 
wiadomo, że uzyskanie dosko-
nałej ochrony roślin w począt-
kowym okresie ich rozwoju 
oraz zapewnienie im prawi-
dłowego wzrostu na polu 

Początkowo w Méréville produkowano 
jedynie materiał siewny pszenicy 
i buraka cukrowego. Obecnie centrum 
zajmuje się badaniami i produkcją 
dodatków do zaprawiania  
z serii Peridiam®.

Méréville z lotu ptaka
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ZAPRAWA

RODZAJ PREPARATU

zaprawa grzybobójcza 
do przedsiewnego 
zaprawiania ziarna

SUBSTANCJA AKTYWNA

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

ROŚLINA CHRONIONA

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

CHRONI PRZED

zgorzelą siewek powodowaną 
przez kompleks patogenów, w tym 
grzyby rodzaju Fusarium, grzyb 
Bipolaris sorokiniana (Cochliobolus 
sativus), pleśnią śniegową, śniecią 
cuchnącą pszenicy, pasiastością liści 
jęczmienia, plamistością siatkową 
jęczmienia, głownią pylącą pszenicy 
i jęczmienia, głownią źdźbłową żyta

DAWKOWANIE

50-66,5 ml środka na 100 kg nasion 
z dodatkiem 400-800 ml wody

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1 l, 5 l, 25 l

wyższa sypkość nasion, lepsze zabarwienie oraz, dla specjal-
nych Peridiamów, poprawa procesu kiełkowania. Wszystkie 
wymienione cechy stanowią przedmiot badań prowadzo-
nych w centrum badawczo-rozwojowym w Méréville.

Odświeżony branding Peridiamów zbożowych
Wśród dodatków do zapraw polecanych na polski rynek zbożowy 
znajdziemy preparaty z linii Active oraz z linii Quality. Nowym produk-
tem w portfolio firmy Bayer jest Peridiam Quality 111. Jak zapewnia 
Markus Borkowski: – Peridiam Quality 111 to gwarancja najwyższej 
sypkości nasion przy jednoczesnej redukcji pylenia do minimum.
Warto podkreślić, że taka kombinacja ułatwia producentom proces 
zaprawiania kwalifikowanego materiału siewnego oraz gwaran-
tuje większą precyzję przy siewie nasion. Dodatkowo redukcja 
pylenia do minimum to zwiększenie bezpieczeństwa nie tylko dla 
użytkowników, ale też – co niezwykle istotne – dla środowiska!

Produkty z linii Active oprócz wymienionych już zalet czy-
sto technicznych, pozytywnie wpływają na kondycję roślin 
we wczesnych fazach rozwojowych: poprawiają wschody 
roślin, stymulują system korzeniowy oraz zwiększają odpor-
ność roślin na niekorzystne warunki wilgotnościowe.

Najwyższa jakość produktów
Uczestnicy wyjazdu szkoleniowego mogli zobaczyć, jak wy-
gląda praca w placówce tworzącej najwyższej jakości pro-
dukty do zaprawiania nasion. Mogli się również przekonać, 
że firma Bayer dzięki najnowszym osiągnięciom techniki oraz 
specjalistycznej wiedzy swoich pracowników tworzy produk-
ty innowacyjne, zapewniające ochronę nasion na najwyższym 
poziomie w myśl hasła „Science for a Better Life”. ///

Korzyści płynące ze stosowania produktów 
do zaprawiania firmy Bayer:

///  równomierne pokrycie powierzchni nasion/ziarna  
zaprawą

/// zwiększone przyleganie zaprawy

///  zredukowana o 95% emisja pyłów  
wytwarzanych podczas zaprawiania

///  możliwość stosowania wybranych pigmentów  
i barwników

/// zwiększenie płynności w procesie zaprawiania i siewu

Jakość jest dla nas najważniejsza,  
każdy produkt opuszczający Méréville 
przechodzi złożony proces kontroli.

Aktualna oferta zapraw 
zbożowych Bayer:
Baytan Trio, Bariton Super, 
Redigo Pro, Scenic.



Prawidłowe przeprowadzenie 
procesu zaprawiania 

ziarna wymaga nie tylko 
odpowiedniego sprzętu, 

ale również wiedzy 
i doświadczenia. Bardzo 
często niepowodzenia 

wynikają z technicznej 
strony przeprowadzania tego 

zabiegu. W celu zmniejszenia 
ryzyka stosuje się preparaty 
wspomagające zaprawianie.  

Czym one dokładnie są?

     Peridiamy to także: 

///  lepsze rozłożenie zaprawy 
na nasionach

///  dobra przyczepność zaprawy 
do powierzchni ziarna

///  lepsza sypkość i brak zbrylania się 
nasion

///  bezpieczeństwo nasion, operatora 
i środowiska potwierdzone przez  

Bayer SeedGrowth™

Środki te mają na celu polepszenie pokrycia nasion 
zaprawą, zwiększenie przyczepności zaprawy oraz 
w końcowym efekcie poprawienie sypkości nasion. 
Niektóre ze wspomagaczy posiadają w swoim składzie 
elementy poprawiające kiełkowanie i początkowy 

Sprawdzony  
wspomagacz  
zaprawiania, 
czyli czego jeszcze  
nie wiesz  
o zaprawionym  
ziarnie
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że są bezpieczne dla nasion oraz nie wpływają 
na przebieg procesu kiełkowania.

Produkty serii Peridiam stosowane mogą być 
z powodzeniem w zaprawianiu ziarna zbóż 
oraz nasion rzepaku i kukurydzy. Nieza-
leżnie od zastosowanych wspomagaczy 
zaprawę powinno dobierać się zawsze 
pod kątem przewidywanego wystą-
pienia poszczególnych patogenów 
zagrażających uprawie. ///

wzrost roślin. Suma wymienionych elementów przyczynia 
się do doskonałego nałożenia preparatów, co pozwala 
na uzyskanie wysokiej skuteczności biologicznej zaprawy 
w polu.

Takie są produkty firmy Bayer Crop Science o nazwie  
Peridiamy. To preparaty sformułowane na bazie wody, któ-
re stanowią element kompatybilny z materiałem siewnym 
oraz całym procesem zaprawiania. Peridiamy tworzą prze-
puszczalną powłokę na powierzchni nasion bez znaczącej 
modyfikacji ich kształtu, wielkości i wagi. I to oznacza, 

Rodzina produktów marki Peridiam  
to trzy uzupełniające się linie:

Peridiam Quality – zapewnia najwyższe standardy w powlekaniu, zwięk-
sza przyczepność i obniża pylenie, wpływając na jakość zaprawianego materiału.

Peridiam Extra – zwiększa odporność na ścieranie zaprawy, 
wpływając jednocześnie na wyrównanie powierzchni nasion. Dzięki specjalnie 
zaprojektowanym otoczkom stanowi rozwiązanie dla trudnych warunków 
związanych z klimatem lub sprzętem.

Peridiam Active – formuła wzbogacona mikroskładni-
kami dającymi nasionom i młodym roślinom lepszy start.

  POZNAJ KORZYŚCI 

PRZYCZEPNOŚĆ

BEZ DODATKU  
PERIDIAM®

Z DODATKIEM  
PERIDIAM®

SYPKOŚĆ

BEZ DODATKU  
PERIDIAM®

VS VS

Z DODATKIEM  
PERIDIAM®

Dodatek Peridiamu zwiększa  
sypkość materiału siewnego 

o 15% podczas zaprawiania  
i wysiewania.

Dodatek Peridiamu zwiększa przyczepność 

zaprawy do nasion i redukuje o 95%  
wytwarzanie pyłu podczas zaprawiania, 
pakowania i wysiewu. 

ZAPRAWY 31



Zboża ozime wymagają kompleksowej ochrony, bo są narażone 
na porażenie przez grzyby przez cały, długi okres wegetacji 

od jesiennych wschodów aż do fazy dojrzałości pełnej kolejnego lata. 
Wiele grzybów, które powodują choroby zbóż, zwalczać można tylko 

poprzez użycie zapraw nasiennych.

 Harmonijna 
ochrona roślin

 Duża trudność:  śnieć karłowata pszenicy (pszenżyto, żyto), pleśń śniego-
wa, zgorzel siewek

 Średnia trudność:  pasiastość liści jęczmienia, głownie pylące (jęczmienia, 
pszenicy, owsa), pałecznica zbóż i traw

 Mała trudność:  głownia zwarta jęczmienia, głownia źdźbłowa żyta, śnieć 
cuchnąca pszenicy

Choroby zbóż zwalczane tylko poprzez zaprawianie nasion
        Trudność zwalczania

W porównaniu do liczby zabiegów stosowanych 
w postaci opryskiwania przy użyciu fungicydów, za-

bieg zaprawiania można uznać prawie za „ekologiczny” 
lub prośrodowiskowy ze względu na niewielką ilość 

substancji czynnej, wnoszonej na pole, ale za to do-
kładnie tam gdzie potrzebuje jej kiełkująca roślina.

Przede wszystkim zapobiegaj
Zgorzel siewek ma wpływ na początkowy wzrost roślin 
i wschody, będąc faktorem obniżającym jakość i ilość zbiera-
nego plonu pszenicy. W przypadku jęczmienia jest podobnie - 
szkodliwe choroby, które zwalczają zaprawy to głównie: zgorzel 
siewek, głownia pyląca jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, 

pleśń śniegowa zbóż i traw, a także pasiastość liści jęczmienia. 
Uprawy pszenżyta i żyta pozornie wydają się być „zdrowsze”, 
ale w tych uprawach zgorzel siewek i pleśń śniegowa to cho-
roby o znaczeniu gospodarczym. Nowość na rynku środków 
ochrony roślin to zaprawa Bariton® Super 97,5 FS, składająca 
się z trzech uzupełniających się substancji czynnych. Można 
ją stosować do zaprawiania ziarna pszenicy i jęczmienia, jak 
również pszenżyta i żyta.

Dzięki połączeniu protiokonazolu (50 g) i tebukonazolu (10 g) 
z fludioksonilem w ilości 37,5 g stworzono zaprawę na-
sienną, będącą odpowiedzią na oczekiwania producentów 
zbóż ozimych. Harmonijna kompozycja trzech substancji 
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Bariton Super to harmonijne 
połączenie 3 substancji aktywnych  
protiokonazolu i tebukonazolu 
z fludioksonilem. Produkt stworzony  
do ochrony zbóż ozimych, doskonale  
zwalcza pleśń śniegową. 

ZAPRAWA

RODZAJ PREPARATU

zaprawa nasienna – fungicyd 
w formie płynnego koncentratu 
zawiesinowego do zaprawiania 
(FS); środek o działaniu 
powierzchniowym i układowym

SUBSTANCJA AKTYWNA

fludioksonil 37,5 g/l
protiokonazol 50 g/l
tebukonazol 10 g/l

ROŚLINA CHRONIONA

pszenica ozima, pszenżyto ozime, 
żyto ozime, jęczmień ozimy

CHRONI PRZED

fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń 
śniegowa zbóż i traw, śnieć 
cuchnąca pszenicy, pasiastość liści 
jęczmienia, plamistość siatkowa, 
głownia pyląca jęczmienia

DAWKOWANIE

100 ml środka/100 kg ziarna 
z dodatkiem 400-800 ml wody

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1 l, 15 l, 200 l

czynnych pozwala roślinom na dobry start i rozwój w po-
czątkowej fazie wzrostu i umożliwia utrzymanie właściwej 
obsady roślin i uzyskanie wysokich plonów w czasie żniw.

Dobrze skomponowany skład
Zaprawa Bariton Super dzięki połączeniu aż trzech substan-
cji czynnych o różnych mechanizmach działania umożliwia 
ograniczenie wszystkich najważniejszych zagrożeń dla uprawy 
zbóż ozimych w początkowych fazach rozwojowych roślin. 
Tebukonazol i protiokonazol (triazole) o działaniu układowym 
w przypadku połączenia z fludioksonilem posiadającym 
działanie powierzchniowe, dają wszystkie możliwe sposo-
by działania (zapobiegawczo, leczniczo i wyniszczająco), 
dzięki czemu już od najmłodszych faz rozwojowych rośliny 
są w stanie w sposób niezakłócony budować przyszły plon.

Jakość potwierdzona badaniami
Badania przeprowadzane przez firmę Bayer potwierdzają 
efektywność zastosowania zaprawy Bariton Super w ogra-
niczaniu śnieci cuchnącej, zgorzeli siewek oraz pleśni śnie-
gowej w głównych gatunkach zbóż ozimych. Zastosowanie 
zaprawy Bariton Super korzystnie wpływa na długość korzeni 
i wielkość systemu korzeniowego zarówno w porównaniu 
do rozwiązań konkurencyjnych oraz obiektów kontrolnych. 
Badania zaprawy Bariton Super w uprawie żyta, pszenżyta 
ozimego i pszenicy ozimej dowodzą trafności połączenia 
trzech substancji czynnych w odniesieniu do ograniczania 
pleśni śniegowej. ///

///  Czerwone wybarwienie  

Ulepszona formulacja (FS) 
pod względem łatwości 
zaprawiania i trwałości 

pokrywania ziarna, połączona 
z dobrym czerwonym 
wybarwieniem to gwarancja 

powodzenia zaprawiania.



Idea konferencji
Konferencja zaprawowa, która odbyła 

się 8 kwietnia br. w Warszawie, zosta-
ła zorganizowana przez firmę Bayer pod 

hasłem „Nasze doświadczenie – Twoje 
wyższe plony”. Wzięli w niej udział hodowcy 

odmian, producenci materiału siewnego, firmy 
zaprawiające, dystrybutorzy i przedsiębiorcy 
rolni. W tematykę konferencji wprowadzili Joerg 

Rehbein (prezes Crop Science Europa  
Centralna) i dr Gerhard Johann Feurer (przed-

stawiciel Bayer SeedGrowth). Poinformowali 

Podsłuchane  
na konferencji:
zaprawy to  
nie wszystko
Kwietniowa konferencja zorganizowana 
przez koncern Bayer skoncentrowana 
została na tematyce zapraw. Spotkanie 
fachowców sprzyjało wymianie 
doświadczeń w zakresie stosowania 
zapraw, ich znaczenia dla jakości 
plonu, a także przekazaniu wagi 
przestrzegania zaleceń producenta. 
Nie zabrakło też rozmów 
o perspektywie rozwoju rynku 
zapraw.

 Maja Olejarska i Adam Paradowski
– Przedsiębiorca Rolny



Prelegenci wskazali najważniejsze parametry skutecznego zaprawiania: 
staranne oczyszczenie materiału siewnego, równomierny rozkład  
zaprawy, wysycenie nasion substancją czynną, niski poziom  
pylenia i sypkość zaprawionych nasion.

z dodatkiem 400-800 ml wody (w zależności od technologii). 
Bezpośredni użytkownicy powinni przestrzegać ilościowych 
norm wysiewu zaprawionego ziarna. Takie zastosowanie 
środka zapobiega występowaniu chorób liści do końca fazy 
krzewienia. Maksymalne normy dla poszczególnych zbóż 
wynoszą:
//  pszenica ozima, pszenżyto ozime i żyto – 250 kg/ha,
//  jęczmień ozimy – 180 kg/ha.

Więcej niż tylko zaprawy
Same zaprawy to nie wszystko. Należy uwzględnić ich sku-
teczność biologiczną, przyczepność do nasion, sypkość i wy-
gląd. Zagadnienie to omówiła Dorota Muszyńska, pracownik 
działu Zarządzania Zaprawami Nasiennymi.
Prelegentka przekonywała, iż istotnym zagadnieniem podczas 
zaprawiania jest eliminacja zanieczyszczeń organicznych i ku-
rzu. Przydatne w tym procesie są wspomagacze, które tworzą 
przepuszczalną powłokę na powierzchni nasion (bez znaczą-
cej modyfikacji ich kształtu, wielkości i wagi) oraz poprawiają 
pokrycie nasion i polepszają ich wygląd. Składniki dodatkowe 
wspomagaczy pozytywnie wpływają na kiełkowanie i począt-
kowy wzrost roślin.
Wszystkie te efekty można uzyskać, stosując do zaprawy 
preparaty z linii Peridiam®. Nie wymagają one rejestracji.  
W Polsce do najbardziej zalecanych w zbożach należą 
Peridiam Active, stanowiący mieszaninę formulantów, 
poprawiających przyczepność zaprawy, równomierność 
zaprawiania oraz trwałość i Peridiam Quality, którego różne 
warianty służą także do zaprawiania nasion rzepaku.  ///

o wysokiej pozycji koncernu Bayer w Europie i na świecie 
pod względem sprzedaży nasion i środków ochrony roślin. 
Tę doskonałą lokatę uzasadnili przyjętą przez Bayer strategią 
propagowania idei, których potrzebuje współczesne rolnic-
two. Jakich? Mianowicie: transformacja cyfrowa, innowacje 
i rozwiązania wspierające zrównoważoną produkcję żywno-
ści. Wiele uwagi poświęcili temu, że należy chronić uprawy 
od początku, bo dobry start jest niewątpliwie warunkiem suk-
cesu plonu. Dlatego właśnie firma przywiązuje ogromną wagę 
do procesu zaprawiania. Era zaprawiania nasion w betoniarce 
minęła bezpowrotnie...

Zgodnie ze strategią Bayer SeedGrowth™
Pierwszy ważny krok w uprawie roślin to zastosowanie 
profesjonalnie zaprawionego, efektywnie działającą zaprawą, 
ziarna. Eksperci firmy Bayer apelują o jakość do firm i dystry-
butorów zajmujących się zaprawianiem nasion oraz walczą 
o świadomość w tym zakresie plantatorów, wykorzystujących 
zalety zapraw.
Dr Anna Weber (Dział Rozwoju) oraz Andrzej Żmijewski 
(Dział Sprzedaży) podczas wystąpienia pokazali, że efekt 
dobrze zabezpieczonej uprawy można uzyskać, stosu-
jąc zarejestrowaną pod koniec ubiegłego roku zaprawę
Bariton® Super 97,5 FS. Preparat ten jest harmonijną kom-
pozycją trzech substancji czynnych: fludioksonilu, protiokona-
zolu i tebukonazolu. Badania naukowe dowiodły, że zaprawa 
ta bardzo dobrze przylega do ziarna i doskonale chroni siewki 
przed porażeniem, umożliwiając dynamiczny rozwój korzeni.

Bariton Super zapewnia ochronę:
//  czterech podstawowych zbóż przed fuzaryjną zgorzelą 

siewek i pleśnią śniegową, ponadto
//  jęczmienia przed pasiastością liści, plamistością  

siatkową i głownią pylącą,
//  pszenicy przed śniecią cuchnącą.

Maksymalna zalecana dawka środka Bariton Super dla jed-
norazowego zastosowania to 100 ml/100 kg ziarna siewnego 

Na tym nie koniec.
Firma Bayer zapowiedziała też  
wejście na rynek nowych  

zapraw fungicydowych.

 Preparaty linii Peridiam to bezbarwne lub barwne dodatki, które gwarantują  

 zaprawionym nasionom sypkość oraz redukcję pylenia w trakcie procesu  

  produkcji materiału siewnego, a także podczas siewu nasion. 
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Kilka słów o gospodarstwie
Pani Jolanta Kawecka, wspólnie z mężem, zarządza gospo-
darstwem o powierzchni 600 ha, na których uprawia głównie 
pszenicę ozimą (320-400 ha) oraz rzepak ozimy (120 ha), 
a także groch siewny i jęczmień browarny. Dysponuje glebą 
klasy 3 i 4 (70%). Na koncie ma takie rekordy plonów jak 
12,3 t/ha (z pow. 70 ha) pszenicy ozimej (plantacja nasienna), 
a także 5,7 t/ha (z pow. 50 ha) rzepaku ozimego. 
Pani Jolanta jako główny typ uprawy wybrała system orkowy, 
a uzasadnia to słowami: Kiedy podejmowałam próbę uprawy 
bezorkowej, nie posiadałam właściwego sprzętu. A to klu-
czowy warunek sukcesu. Wrócę do tego w przyszłości.

Koncentracja na przygotowaniach
W ocenie Pani Jolanty Kaweckiej ostatnie lata nie sprzyja-
ją uprawie rzepaku. Jedną z ważnych przyczyn jest susza 
w trakcie siewu i po nim, co skutkuje utrudnionymi i nierów-
nomiernymi wschodami. Nie bez znaczenia staje się brak 
okrywy śnieżnej w trakcie zimy, wywołujący przemarznięcia. 
I na koniec jeszcze występowanie w bardzo dużym nasi-
leniu chorób, zwłaszcza suchej zgnilizny kapustnych.
Świadomość tych zagrożeń sprawia, iż w gospodarstwie 
Karwice zwraca się uwagę na staranne przygotowanie stano-
wiska pod uprawę rzepaku. Po zbiorze przedplonu 

Rzepak na medal,
czyli o technologii 
uprawy rzepaku 
ozimego
Dzielenie się doświadczeniem i korzystanie 
z wiedzy innych plantatorów to jeden 
z wielu bardzo ważnych elementów 
strategii budowania dobrego plonu. 
Z tą myślą właśnie gościmy u Pani 
Jolanty Kaweckiej, właścicielki 
Gospodarstwa Rolnego Karwice, 
od lat uprawiającej rzepak.
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(pszenicy) stosuje się azot na słomę (mocznik 
w 80-100 kg/ha w zależności od ilości słomy). 

Następnie wykorzystuje się bronę talerzową oraz 
wykonuje orkę z wałem ugniatającym. Warto zwrócić 

uwagę na czas pomiędzy zbiorem a siewem, bo-
wiem zabieg broną talerzową trzeba wykonać zaraz 

po zbiorze, a orkę z wałem bezpośrednio przed sie-
wem. W ten sposób zapobiega się przesuszeniu ziemi.

Kolejnym elementem przygotowań jest nawożenie. 
Pani Kawecka wykorzystuje przedsiewnie wieloskład-

nikowe nawozy mineralne z zawartością siarki i magne-
zu: Dawkę dobieram w zależności od zasobności gleby, 
np. 400 kg NPK (10-26-26). Na stanowiskach gdzie jest 

niski poziom fosforu, uzupełniam jeszcze superfosfatem 
lub fosforanem amonu 100 kg, kizerytem 100 kg. Działania 
te wykonuję jeszcze przed orką. Wiosną z kolei uzupełniam 
potas i ponownie kizeryt (po 200 kg). Często okazuje się, 
że ¾ potasu stosuję jesienią, a resztą dawki nawożę wiosną.

Jaka odmiana? – kluczowa decyzja
Właściwy wybór odmiany to podstawa sukcesu plonu. Należy 
przeanalizować mocne i słabe strony stanowisk, by zasiać 
ten rzepak, który ma szansę obronić się przed zagrożeniami. 
Jednym z istotniejszych kryteriów jest odporność na choroby 
występujące na danym obszarze. W gospodarstwie w Karwi-
cach Pani Kawecka stawia na odmiany hybrydowe, a na sta-
nowiskach śródleśnych wybiera odmiany  

 Nawozy stosujemy przed orką.  

 Jestem zwolenniczką tezy,  

 że rzepak sam intensywnie  

 szuka składników. 
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kiłoodporne. Jak wyjaśnia plantatorka: 
Niestety, nie tylko rotacja rzepaku w pło-

dozmianie, ale także zwierzyna leśna (sarny, 
jelenie, dziki) przenoszą kiłę kapustnych.

Proste zasady siewu rzepaku
Podczas siewu rzepaku plantatorka kie-
ruje się następującymi zasadami:

•  Siew wykonuje się zawsze między  
20-25 sierpnia (dotrzymując terminu  
agrotechnicznego).

•  O normie wysiewu decydują warunki pogo-
dowe, typ gleby i odmiana. Obsada musi 
wynosić 40-45 szt./m2 dla odmian populacyj-
nych i 35-40 szt./m2 dla odmian hybrydowych. 
Ponadto trzeba uwzględnić poprawkę normy 
wysiewu ze względu na samosiewy rzepaku.

Pani Jolanta podkreśla, iż zdarzają się warun-
ki ekstremalne podczas siewu, jak latem w 2018 

roku: Podczas siewu rzepaku panowała niebywała 
susza, jednak w okolicach Karwic po 25 sierpnia 

pojawiły się przelotne deszcze, które pozwoliły uzy-
skać bardzo dobre wschody i szybkie dalsze tempo 

jesiennego wzrostu rzepaku. Jak widać – i fachowcom 
czasem trzeba sprzyjających splotów okoliczności.

Jesienne wyzwania
Jesienią 2018 roku w Karwicach przeprowadzono dwa 
zabiegi fungicydowo-regulacyjne. Na stanowiskach z wysoką 

obsadą pierwszy zabieg wykonano w fazie 3-4 liści i kolejny 
w fazie 6-8 liści. Pani Kawecka przestrzega przed rutyno-
wym działaniem i odwołując się do własnych doświadczeń, 
wyjaśnia: Jesienne skracanie oraz ochrona fungicydowa 
to podstawa przygotowania rzepaku do przezimowania. Szyj-
ka korzeniowa musi zostać wciągnięta do ziemi, a choroby 
zatrzymane. W naszych warunkach – szczególnie na Pomo-
rzu, uprawom rzepaku dokucza sucha zgnilizna kapustnych.

Świadomość występowania chorób i ich intensywność 
sprawia, iż Pani Jolanta starannie wybiera preparaty 
ochronne: Tilmor® 240 EC w moim gospodarstwie oka-
zał się idealny do zwalczania chorób rzepaku, szczególnie 
suchej zgnilizny. Produkt zawiera cenny dla mnie skład-
nik, który w niezależnych rankingach zwalczanych chorób 
rzepaku osiąga wysokie oceny skuteczności. To lubię!

 Z naszych doświadczeń wynika, że siew z podsiewem rozleniwia korzenie,  

 co negatywnie wpływa na rzepak w okresach często  

występującej suszy glebowej. 

40 HEKTAR jesień 2019



Wiosenna strategia
Wiosna 2019 pokazała, że rzepak bardzo dobrze prze-
zimował i na niektórych parcelach jest dość gęsty. Pani 
Kawecka podjęła więc decyzję, by na tych parcelach 
opóźnić oprysk T1. W ten sposób zapobiega stymu-
lowaniu roślin do nadmiernego pobudzania i wzrostu 
liczby pędów bocznych. Co jeszcze wydarzy się na sta-
nowiskach rzepaku podczas wiosennej uprawy?
•  Na odmianach kiłotolerancyjnych wykonany zo-

stanie zabieg fungicydowy T0 (bez skracania) 
wraz z dodatkiem pakietu mikroelementów.

•  Gdy temperatury osiągną stabilny poziom ok. 10-12˚C, 
zostanie wykonany zabieg T1 z użyciem preparatu 
Tilmor 240 EC w mieszaninie z innym fungicydem. Celem 
tego działania jest walka z grzybami w połączeniu z dzia-
łaniem regulacyjnym wpływającym na pokrój roślin.

Lata doświadczeń w uprawie rzepaku każą jednak Pani 
Jolancie zachować ostrożność: To podstawowy plan. 
Sucha zgnilizna pojawia się znienacka! Dlatego przede 
wszystkim bardzo częsta i szczegółowa obserwacja plan-
tacji pozwala na prawidłową ocenę zagrożenia i dobór 
rozwiązania. Nic nie jest standardem – czasami bywa tak, 
że plan trzeba całkowicie zmienić. Nawet kosztem rezy-
gnacji z wykorzystania zakupionych już preparatów.

Na koniec wędrówki po gospodarstwie, które systematycznie 
odnosi sukcesy w uprawie rzepaku, właścicielka refleksyjnie 
dodaje: Często mam dużo wątpliwości – innym plantatorom 
mogę tylko opowiedzieć o tym, jakich ja dokonuję wybo-
rów. Nikomu nigdy w życiu nie chciałabym doradzać. ///

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:
sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, 
czerń krzyżowych, mączniak rzekomy
rzepak jary:
sucha zgnilizna kapustnych, szara 
pleśń, czerń krzyżowych,
oraz mączniak prawdziwy i rzekomy 
– średni poziom zwalczania

DAWKA

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

UWAGI

zalecana ilość wody:  200-400 l/ha

Stosowanie środka jesienią poprawia 
również zimotrwałość roślin poprzez 
pobudzenie wzrostu systemu korzeniowego 
i ograniczenie wyniesienia szyjki korzeniowej.
Stosowanie środka wiosną wpływa 
na szybką regenerację roślin po okresie 
zimowym oraz regulację pokroju pędu 
głównego i pędów bocznych, dzięki czemu 
zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.

W gospodarstwie skrupulatnie prowadzimy 
ocenę wszystkich odmian – podstawowych 
i rotacyjnie wprowadzonych do uprawy.



Mądry wybór 
      – dobry plon,
           czyli co warto wiedzieć o cechach  

 mieszańców rzepaku ozimego
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Jednym z najważniejszych czynników decydującym 
o wysokości plonowania rzepaku ozimego, na który 
mamy wpływ, jest wybór odpowiedniej odmiany 
do uprawy. Producenci oferują szeroką gamę 
mieszańców przystosowanych do uprawy w warunkach 
glebowo-klimatycznych Polski. Dzięki temu rolnik bez 
względu na doświadczenie, areał, park maszynowy 
oraz stosowaną technologię produkcji znajdzie 
odmianę, która umożliwia wysoki i jakościowy plon.

Najważniejsze kryteria wyboru
Dla większości rolników najistotniejszym kryterium jest 
wysokość plonowania ze względu na bezpośrednie 
przełożenie na poziom opłacalności produkcji. Jednakże 
w obliczu narastającej zmienności warunków pogodo-
wych oraz towarzyszącym im sezonowym wahaniom 
wysokości produkcji rolnej, coraz większego znaczenia 
nabiera również stabilność plonowania. Należy 
ją rozumieć jako zdolność odmiany do utrzymywania 
wysokich plonów w różnych warunkach uprawowych, 
co przekłada się na bezpieczeństwo uprawy. 
DK Exception, średnio wczesny mieszaniec marki 
DEKALB, spełnia powyższe kryteria. Ma bardzo wysoki 
potencjał i dobrą stabilność plonowania,  

Mądry wybór 
      – dobry plon,
           czyli co warto wiedzieć o cechach  

 mieszańców rzepaku ozimego

Marcin Liszewski
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co potwierdzają wieloletnie doświadczenia przeprowadzone 
w Polsce i Europie. Wyróżnia się on znakomitym wigorem 
jesiennym oraz wczesnym ruszeniem wegetacji wiosną. 
Ponadto posiada wysoką zawartość tłuszczu w nasionach 
oraz bardzo dobrą tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych.

Kolejnym ważnym kryterium jest zimotrwałość. 
W warunkach klimatycznych Polski cecha ta ma szczególne 
znaczenie, ponieważ co kilka lat mamy do czynienia 
z sytuacją, gdy niskie temperatury powietrza w połączeniu 
z silnym wiatrem oraz brakiem okrywy śnieżnej powodują 
znaczne straty w uprawach rzepaku ozimego (włącznie 
z koniecznością całkowitej likwidacji plantacji). 
Przykładem odmiany o znakomitej zimotrwałości jest 
DK Extract. To mieszaniec o bardzo wysokim poziomie 
oraz wierności plonowania w różnych warunkach 
uprawowych. Charakteryzuje się optymalnym tempem 
wzrostu przed zimą i po niej, wysoką odpornością 
na wyleganie oraz bardzo dobrą tolerancją na choroby (suchą 
zgniliznę kapustnych oraz choroby podstawy łodygi).

Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion to również istotna cecha 
w warunkach klimatycznych Polski. Zdarzają się bowiem 
w okresie poprzedzającym zbiór rzepaku lokalne burze 
z intensywnymi opadami deszczu bądź gradu, które 
uszkadzają dojrzewające łuszczyny, powodując osypanie 
się dużej części nasion. Łatwo wówczas o zmarnowanie 
rezultatu wielomiesięcznej pracy i wysokich nakładów.
To kryterium spełniają tylko odmiany wyhodowane 
w systemie mieszańcowym Ogura, uzyskane dzięki 
domieszce genów rzodkwi – łuszczyny rzepaku ozimego stały 
się bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Efekt?
•  większe bezpieczeństwo uprawy,
•  elastyczność terminu zbioru,
•  zwiększenie tolerancji na nierównomierne dojrzewanie łanu,
 

W warunkach  
klimatycznych Polski 
zimotrwałość jako 
cecha odmiany 
nabiera coraz 
większego  
znaczenia.
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•  minimalizacja straty plonów z powodu silnego wiatru,  
deszczu, a nawet lekkiego gradu,

•  zmniejszenie problemu samosiewów w uprawach następczych.
Niewiele odmian dostępnych na rynku posiada tę unikalną 
i ważną cechę. Do grupy tej można zaliczyć wszystkie 
odmiany rzepaku ozimego marki DEKALB.

Dobry wybór – najlepszy lek na choroby rzepaku
Zwalczanie chorób to jeden z ważniejszych aspektów współczes- 
nej agrotechniki rzepaku. Hodowla odpornościowa szybko się roz-
wija i dostępne są już odmiany tolerancyjne na wybrane choroby. 

•  Sucha zgnilizna kapustnych 
Porażone rośliny mogą nie przetrwać zimy, wylegają, 
przedwcześnie kończą wegetację i wytwarzają mniejszą 
ilość zainfekowanych nasion. Choroba utrudnia przepro-
wadzenie zbioru oraz obniża ilość i jakość plonu. 
Zapobieganie suchej zgniliźnie kapustnych polega głównie 
na stosowaniu chemicznej ochrony roślin, stosowaniu sta-
rannej agrotechniki, dobraniu właściwego płodozmianu. 
Niezwykłe efekty przynosi uprawa odmian tolerancyjnych 
na tę chorobę. Do niedawna rolnicy mieli dostęp do wybra-
nych odmian posiadających tolerancję na suchą zgniliznę 
kapustnych warunkowaną genem Rlm-7. Nowością 
są odmiany posiadające podwójną tolerancję na tę cho-
robę warunkowaną genami Rlm-7 i Rlm-3. Jedną z nich 
jest średnio wczesny mieszaniec DK Extime. To odmia-
na o bardzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania 
na różnych typach stanowisk glebowych oraz znakomitej 
zimotrwałości. Charakteryzuje się silnym wigorem roślin 
oraz podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion.

•  Kiła kapusty 
Choroba powoduje stopniowe obniżenie poziomu 
plonowania. Szczególnie zagrożone są stanowiska 
z cięższymi glebami, o niskim odczynie pH i o nie-
uregulowanych stosunkach wodnych. Patogen 
wywołujący chorobę bardzo łatwo przemieszcza 
się pomiędzy polami wraz z wodą oraz na na-
rzędziach i maszynach rolniczych. Ograniczenie 
rozprzestrzeniania się choroby polega przede 
wszystkim na kilkuletniej przerwie w uprawie 
roślin kapustnych na danym polu, utrzyma-
niu właściwego płodozmianu oraz zwal-
czaniu chwastów z rodziny kapustnych. 
Najprostszym jednak sposobem na utrzy-
manie produkcji rzepaku na zainfekowa-
nych polach jest uprawa odmian tole-
rancyjnych na kiłę kapusty. Pierwszą 
z nich, która przełamała kompromis 
pomiędzy tolerancją na chorobę 
a wysokim poziomem plonowania 
była DK Platinium. Posiada ona 
bardzo dobry wigor jesienny oraz 
znakomitą zimotrwałość. Ponadto 
charakteryzuje się wysoką 
odpornością na wyleganie oraz 
bardzo wysoką zawartością 
tłuszczu w nasionach.
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Maksymalne wykorzystanie azotu
Jak wiadomo, azot to makroskładnik o najsilniejszym działaniu 
plonotwórczym. Należy więc zadbać, by rośliny miały do niego 
dostęp w odpowiedniej ilości i we właściwym czasie.

Nie mamy wpływu na przebieg warunków pogodowych 
i nie zawsze możemy prawidłowo zareagować na aktualną 
sytuację na polu. Jednak uprawa odmian wyróżniających 
się efektywnym wykorzystaniem azotu pozwala zmniejszyć 
negatywne skutki tych sytuacji dla roślin w korzystnych 
i niekorzystnych warunkach uprawowych (klimatycznych 
i glebowych). 
Taką właśnie odmianą jest DK Exception. W sytuacji 
ograniczonego nawożenia azotowego lub niskiej 
dostępności tego składnika mieszaniec ten efektywnie 
„gospodaruje” dostępnym azotem i nie obniża 
poziomu plonowania tak bardzo jak inne odmiany.

Koszty też mają znaczenie
Największym powodzeniem wśród rolników cieszą się 
klasyczne odmiany rzepaku ozimego, o standardowej 
biomasie oraz wysokim potencjale plonowania. Uprawa 
tego typu odmian wiąże się jednak ze stosunkowo 
wysokimi kosztami. Alternatywą dla odmian klasycznych 
są odmiany o niskiej biomasie. Co wyróżnia te mieszańce?
•  dostosowanie do niskonakładowej, ekonomicznej techno-

logii produkcji preferowanej przez mniejsze gospodarstwa,
•  dobre zimowanie – umiarkowane tempo wzrostu sprawia, 

że wytwarzają płaską rozetę przed zimą i nie wyka-
zują tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej,

•  tolerancja na błędy agrotechniczne (wczesne 
siewy, wysokie zagęszczenie roślin, 
opóźnione nawożenie wiosenne),

•  nie wymagają wysokiego nawożenia azotowe-
go oraz stosowania regulatorów wzrostu,

•  wcześnie dojrzewają, a dzięki zredukowanej 
biomasie ich zbiór przebiega szybko i sprawnie,

•  efektywność ekonomiczna – niższy poziom 
plonowania niż u większości odmian o stan-
dardowej biomasie rekompensuje prost-
sza i tańsza technologia produkcji.

Przykładem takiej odmiany jest DK Sequel. 
To wczesny mieszaniec o wysokim pozio-
mie plonowania oraz znakomitej zimotrwa-
łości. Wyróżnia się doskonałą odpornością 
na wyleganie, pękanie łuszczyn i osypy-
wanie się nasion oraz bardzo dobrą tole-
rancją na suchą zgniliznę kapustnych.

Zaufać technologii
Swoich zwolenników ma również uprawa 
rzepaku w technologii Clearfield®.  
Polega ona na uprawie odmian 
tolerancyjnych na substancję czynną  
imazamoks oraz zastosowaniu herbicydu 
Cleravis®1, zawierającego tę substancję 

Wiosną 2017 i 2018 roku niskie temperatury oraz nadmierne 
uwilgotnienie gleby nie sprzyjały terminowemu rozpoczęciu nawożenia 
azotowego plantacji rzepaku ozimego. Spóźnione nawożenie azotowe 
lub brak możliwości pobrania tego składnika pokarmowego z gleby 
mogą mieć istotny wpływ na tempo regeneracji roślin po zimie, 
szybkość wznowienia wegetacji wiosną oraz na poziom plonowania.

®1 –  zarejestrowany znak towarowy BASF
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czynną. Herbicyd ten zwalcza tradycyjne odmiany 
rzepaku oraz szerokie spektrum chwastów 

jedno- i dwuliściennych aż do 4 tygodni po siewie 
i zapewnia efektywną kontrolę ilości samosiewów.

Jedną z takich odmian jest DK Implement CL. Cha-
rakteryzuje się on bardzo dobrym wigorem roślin oraz 
zimotrwałością. Posiada wysoką odporność na wylega-

nie, bardzo dobrą tolerancję na suchą zgniliznę kapust-
nych oraz wysoką zawartość tłuszczu w nasionach.

Najpierw analiza, potem wybór
Oferta odmian rzepaku ozimego dostępnych w Polsce  

stała się obszerna i zróżnicowana. Końcowy wynik produk-
cyjny zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest z pew-

nością wybór odpowiedniej odmiany do uprawy w konkret-
nym miejscu. Przed podjęciem tej ważnej decyzji warto więc 

przeanalizować cechy poszczególnych odmian i zastanowić 
się, które z nich są dla nas najważniejsze. Wybrany produkt 

powinien być jak najlepiej dopasowany do lokalnych warunków 
klimatyczno-glebowych, stosowanej technologii produkcji oraz 
indywidualnych oczekiwań. ///

Końcowy wynik produkcyjny 
zależy od wielu czynników. 
Jednym z nich jest z pewnością 
wybór odpowiedniej odmiany 
do uprawy w konkretnym 
miejscu. Przed podjęciem 
tej ważnej decyzji warto 
więc przeanalizować 
cechy poszczególnych 
odmian i zastanowić się, 
które z nich są dla nas 
najważniejsze.
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Atopowe zapalenie skóry (AZS) może 
być uznawane za kolejną chorobę 

cywilizacyjną obok otyłości czy cukrzycy1,2. 
Na całym świecie na tę chorobę dermato-

logiczną choruje od 10 do 20% populacji, za-
mieszkującej kraje wysokorozwinięte3. Może ona 

dotyczyć nawet około miliona dorosłych Polaków4. 
Atopowe zapalenie skóry, inaczej egzema, to prze-

wlekła choroba skóry, o przebiegu zapalnym, z okre-
sami zaostrzeń i remisji5. Objawy atopowego zapalenia 

skóry są widoczne i wyjątkowo nieprzyjemne. Zaliczamy 
do nich wysypkę, świąd, rumień i mocno przesuszoną 

skórę. Wśród pozostałych, typowych objawów występowania 
AZS, wymienia się nawracające zakażenia skóry, wypryski 
na rękach i stopach, zacienienie wokół oczu, łupież biały czy 
silne swędzenie po spoceniu. To wszystko sprawia, że walka 
z chorobą jest ciężka i długa6.

Egzema może spowodować u atopików obniżenie samo-
poczucia czy samooceny, co często wpływa na ich relacje 
z bliskimi czy kontakty towarzyskie. Według psycholog, 
psychoterapeuty Magdaleny Chorzewskiej „problemy skór-
ne, a w szczególności te widoczne, bardzo często wpływają 
w negatywny sposób na życie osoby dotkniętej nimi. Za ich 
sprawą, dana osoba może czuć się mało atrakcyjna, brzydka, 
a w konsekwencji wycofywać się z kontaktów międzyludzkich, 
obawiając się braku akceptacji i odrzucenia. Na skutek lęku 
przed odrzuceniem, może celowo unikać kontaktów, w których 
musiałaby eksponować swoje ciało. Tym samym pojawia się 
u niej ryzyko zrezygowania ze swobodnego kontaktu z part-
nerem, ograniczenia aktywności związanych z pracą, a także 
wycofywałania się z szeroko pojętego życia społecznego.”

Skóra atopowa wymaga szczególnej pielęgnacji. Należy o niej 
pamiętać nie tylko w czasie leczenia farmakologicznego czy 

 Produkty marki Bepanthen 
 odpowiedzią na potrzeby  
 pacjentów z atopowym 
 zapaleniem skóry i egzemą 
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Dzięki formule dermo-obrony wydłuża okres bez zmian cho-
robowych przy egzemie i atopii przynajmniej o 3 miesięce10.

Przyczyny AZS nie są nadal znane. W rozwoju choroby 
ogromną rolę odgrywają predyspozycje genetyczne. Wyniki 
badań wskazują, że jeśli któryś z rodziców zmaga się z aler-
gią, to istnieje 70% szans na to, że ich dzieci również będą 
cierpiały na jedną z chorób alergicznych7. Osoby zmagające 
się z AZS mają wrodzone uszkodzenia bariery ochronnej 
skórnej, która w wyniku zaburzeń jej nawodnienia i ubytków 
w swojej strukturze nie stanowi już bariery dla drobnoustro-
jów, alergów czy innych czynników zaostrzających objawy 
choroby7.

„Atopowe zapalenie skóry jest chorobą uwarunkowaną gene-
tycznie, dlatego mamy ograniczony wpływ na jej wystąpienie, 
chociaż ostatnie badania kliniczne wykazały, że pielęgna- 
cja emolientowa skóry od pierwszego dnia życia dziecka 
uszczelnia barierę naskórkową i chroni przed wystąpieniem 
atopowego zapalenia skóry w przyszłości. W okresie wystą-
pienia objawów chorobowych atopowego zapalenia skóry, 
możemy modyfikować ich przebieg odpowiednią pielęgna-
cją“ – komentuje doktor nauk medycznych, dermatolog, 
Joanna Czuwara. „Do najbardziej uciążliwych objawów AZS 
należą uporczywy świąd i wzmożona suchość skóry, nawet 
w okresach remisji. Dlatego zarówno leczenie, jak i codzienne 
czynności pielęgnacyjne, takie jak właściwe mycie i nawilża-
nie skóry, ukierunkowane są na przyniesienie ulgi pacjentom 
i złagodzenie świądu. Udział mikrobioty skórnej w utrzymaniu 
prawidłowego stanu skóry jest tematem wzbudzającym dziś 
duże zainteresowanie badaczy, znajdujące odzwierciedlenie 
w produktach kosmetycznych i pielęgnacji, oddziałującej 
na nieprawidłowo pobudzone procesy zapalne w, chorej 
na atopowe zapalenie, skórze” – dodaje dr Czuwara. ///

Referencje:

 1. Kitajewska W. (red.), „Choroby cywilizacyjne i ich prewencja”, Journal of Clinical Healthcare 2014, Nr 1, s. 3-7.
 2.  Agata Woldan-Tambor, Jolanta B. Zawilska, „Atopowe zapalenie skóry (AZS) – problem XXI wieku”, 

Farm Pol, 2009, 65 (11): 804-811.
 3. Stephan Weidinger, Natalija Novak, „Atopic dermatitis”, The Lancet 2016, Nr 387, s. 1109-1022.
 4.  Sybilski A. (red.), “Atopic dermatitis is a serious health problem in Poland. Epidemiology studies based on the ECAP study”, 

Postep Derm Alergol 2015; XXXII, 1: 1–10.
 5. Lawrence F. Eichenfielf (red.), “Guidelines of care for the management of atopic dermatitis”, Acad Dermatol 2014, Nr 70, s. 338-351
 6. Ryszard Kurzawa (red.), „Atopowe zapalenie skóry. Poradnik dla rodziców”, Wydawnictwo Help-Med., Kraków 2014.
 7.  Lidia Ruszkowska, „Atopowe zapalenie skóry”, 

http://haloatopia.pl/download/atopowe_zapalenie_skory_azs_lek_med_Lidia_Ruszkowska.pdf.
 8.  Carlo Gelmetti (red.), “Expert Panel on Best Practices in Atopic Dermatitis Management: Outcome and Recommendations”, 

Dermatology News Vol 10, Issue 9, July 2015.
 9. Gelmetti et al.; Dermatology News Vol 10, Issue 9, July 2015.
10. Stettler et al.; J Dermatolog Treat. 2017 May 24:1-6.

pierwszego „zaswędzenia”, ale 
także w stanach reemisji. Skórę 

atopową powinno się nawilżać 
preparatami przeznaczonymi 

dla pacjentów z AZS i egzemą, 
które natłuszczają skórę, a także 

wspierają odbudowę bariery na-
skórkowej – skóra pacjentów z AZS 
charakteryzuje się znacznymi róż-

nicami w składzie warstwy lipidowej 
naskórka i potrzebuje specjalistycznej 

ochrony8.

Odpowiedzią na potrzeby pacjentów 
z atopowym zapaleniem skóry i egze-

mą są produkty firmy Bayer, należące 
do portfolio marki Bepanthen – Bepanthen 
Sensiderm Krem, wyrób medyczny oraz 

Bepanthen Sensiderm Daily Care, kosmetyk.

Bepanthen Sensiderm Krem łagodzi świąd 
i zaczerwienienie spowodowane przez 

podrażnienia skóry w przypadu egzemy, AZS, 
wyprysku oraz reakcji alergicznej. Łagodzi 

świąd skóry już w 30 minut oraz nie zawiera 
sterydów, dzięki czemu może być stosowany 
bez ograniczeń, nawet na najbardziej wrażliwe 

miejsce, takie jak twarz9.

Bepanthen Sensiderm Daily Care, to specjalistycz-
ny prebiotykowy krem przeznaczony do codziennej 

pielęgnacji skóry wrażliwej, zapewniającym pełną 
ochronę bariery skórnej oraz wspomagającym pra-

widłową mikroflorę bakteryjną na powierzchni skóry. L.
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Bayer wchodzi w skład konsorcjum ConResi, 
którego zadaniem jest rozwiązanie problemu 

narastania odporności chwastów na herbicydy. 
Globalne problemy należy rozwiązywać zespoło‑

wo, dlatego specjaliści z Bayer łączą siły ze śro‑
dowiskiem naukowym. Praktyczne podejście, 
podparte najnowszą technologią i merytoryczną 

wiedzą, daje szansę na znalezienie wyjścia z tej 
trudnej sytuacji.

wspierają rolników 
 w walce z odpornością 
chwastów

Badania 
 naukowe

Odporność, która wszystkich martwi
Jednym z poważniejszych problemów, z jakim zmaga się obec-
nie światowe rolnictwo, jest systematycznie zwiększająca się 
liczba chwastów odpornych na herbicydy. Dotyczy to również 
gatunków dotychczas wrażliwych na stosowane preparaty.
Na dzień 18 marca 2019 roku weedscience.org odnotowuje 
występowanie na świecie 499 biotypów odpornych w obrębie aż 
255 gatunków chwastów. Odporność potwierdzono dla 23 z 26 
znanych mechanizmów działania, w sumie dla 167 herbicydów, 
stosowanych w 92 uprawianych gatunków roślin, w 70 krajach.

dr Mariola Wrochna, dr Marta Stankiewicz-Kosyl, SGGW w Warszawie
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Niepokojące statystyki odpornych chwastów:
(liczby gatunków chwastów z biotypami odpornymi)

USA – 164 

Australia – 91

Brazylia – 48 

Chiny – 44

Najwięcej biotypów odpornych na herbicydy stwier-
dzono w krajach, w których od dawna i intensyw-
nie stosuje się chemiczną walkę z chwastami.

Wśród krajów europejskich w tej niechlubnej statystyce przo-
duje Francja, gdzie odporność stwierdzono u 51 biotypów 
chwastów. Niewiele lepiej sytuacja przedstawia się  
w Hiszpanii, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii (odpo-
wiednio: 38, 33, 30 i 28 biotypów). Także w Polsce zjawisko 
uodparniania się chwastów na herbicydy przyjmuje coraz 
większe, zagrażające produkcji rolniczej rozmiary. Potwier-
dzono odporność 22 biotypów chwastów. 
O ile w latach 80. i 90. ubiegłego wieku rolnictwo zmagało 
się z falą odporności chwastów na herbicydy triazy-
nowe (inhibitory fotosyntezy blokujące fotosystem II), 
to obecnie najszybciej narasta odporność na inhibitory 
syntazy acetylomleczanowej (ALS) oraz graminicydy.

Przeciwdziałanie – jedyna skuteczna strategia
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Ba-
dawczy w Poznaniu zainicjował działania mające 
na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się odpor-
ności na herbicydy w naszym kraju. W 2017 roku 
powołano konsorcjum ConResi, w skład którego 
weszły: 10 jednostek naukowych (Instytut 
Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badaw-
czy jako Lider), trzy firmy fitofarmaceutyczne, 
w tym Bayer, oraz Centrum Doradztwa Rolni-
czego. ConResi realizuje projekt finansowany 
przez Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju w ramach III konkursu strategicz-
nego Programu „Środowisko naturalne, 
rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.
Projekt nosi tytuł „Strategia przeciw-
działanie uodparniania się chwastów 
na herbicydy jako istotny czynnik za-
pewnienia zrównoważonego rozwoju 
agroekosystemu” (umowa  
nr BIOSTRATEG3/347445/1/
NCBR/2017).

W Polsce 
biotypy odporne 

pojawiły się 
w 22 gatunkach 

chwastów.

22
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Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdro-
żenia holistycznej strategii, mającej na celu zmniejszenie 
ryzyka rozprzestrzeniania się biotypów chwastów odpornych 
na herbicydy oraz sposobów ich zwalczania (jeśli wystąpiły). 
Badania obejmują przede wszystkim cztery gatunki chwastów 
występujących głównie w uprawie zbóż: 
1) miotła zbożowa (Apera spica-venti), 
2) wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides), 
3) mak polny (Papaver rhoeas), 
4) chaber bławatek (Centaurea cyanus). 

Zbierane są także sygnały o innych potencjal-
nie odpornych gatunkach chwastów.
Projekt obejmuje fazę badawczą (5 zadań) i wdroże-
niową (1 zadanie). W wyniku realizacji projektu pla-
nuje się uzyskanie następujących rezultatów:
•  ocenę skali występowania zjawiska odporności u wy-

mienionych gatunków chwastów w Polsce;
•  określenie najważniejszych cech biologii biotypów 

odpornych na herbicydy w kontekście ich przeżywal-
ności i rozprzestrzeniania w agroekosystemach;

•  przeprowadzenie analizy ekonomicznej strat powo-
dowanych przez uodparnianie się chwastów;

•  opracowanie strategii antyodpornościowej i jej upo-
wszechnienie wśród rolników i doradców;

•  stworzenie internetowego systemu dorad-
czego (ResiHerb) w zakresie zarządzania od-
pornością chwastów na herbicydy;

•  powstanie Centrum Kompetencji w zakre-
sie odporności chwastów na herbicydy.

Realizacja powyższych zadań przez konsorcjum 
ConResi z pewnością pozwoli skutecznie opóź-
nić powstawanie i rozprzestrzenianie się bio-
typów odpornych w naszym kraju. ///

 BIOSTRATEG to ważny projekt, którego celem jest przeciwdziałanie  

 narastającej odporności chwastów na herbicydy. 

Firma Bayer  
aktywnie  
działa na rzecz  
realizacji projektu 
BIOSTRATEG.
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 Zainicjowaliśmy akcję pod hasłem 

 „Jest Rolnik, Jest Żywność” w mediach społecznościowych. 

 Śledź hasztagi: #doceńRolnika bo #JestRolnikJestŻywność. 

Warto przypominać Polakom, 
że żywność nie rośnie 

na sklepowych półkach, 
ale pojawia się na nich dzięki 
ciężkiej pracy rolników. 
Tylko zwiększenie tej 
świadomości może pomóc, 
aby tzw. „miastowi” docenili 

rolników i zrozumieli ich 
problemy oraz trudy produkcji 

rolnej.

W różnych mediach społecznościowych, np. Twitter, YouTube, Facebook, Instagram 
czy LinkedIn, pojawiają się wpisy, zdjęcia i filmy, które pokazują codzienną pracę rolni-

ków, ich wysiłek, wyzwania, ale też troskę o środowisko, zwierzęta i satysfakcję z pracy 
blisko natury. Ponadto, w miesięczniku „Farmer” ukazują się wywiady ze znanymi 

osobami na temat ich doświadczeń z rolnictwem w rubryce „Jest Rolnik, Jest Żywność”.

A to dopiero początek!
Każdy może wziąć udział w akcji i dołączyć do społeczności rolniczej i pasjonatów 

rolnictwa w mediach społecznościowych. Wystarczy używać hasztagów: 
#doceńRolnika bo #JestRolnikJestŻywność na swoich profilach społecznościowych.

Pokażmy wspólnie „miastowym” naszą codzienność rolniczą. ///

 Akcja w mediach 
społecznościowych:

  #doceńRolnika bo
#JestRolnikJestŻywność
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Warroa dziesiątkuje rodziny pszczele 
w Polsce. Dane o zagrożeniu tą chorobą są zatrważające: liczba 
pasożytów podwaja się nawet co cztery tygodnie. Roztocza Varroa 
i choroby wirusowe przez nie przenoszone stanowią główne przyczyny 
zwiększonej śmiertelności rodzin pszczelich, zwłaszcza w okresie 
zimowli. W drastycznych przypadkach wszystkie rodziny w pasiece 
mogą nie przeżyć zimy.
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Czy pszczoły są skazane na tę chorobę? 
Nie. Jeżeli w miesiącach zimowych przeprowadzono od-
powiednie leczenie, wiosną poziom zarażenia pasożytem 
Varroa pozostaje niski. Jednak w momencie, gdy w rodzinach 
pszczelich pojawia się czerw, liczba roztoczy może się pod-
wajać co cztery tygodnie. Oznacza to, że jeżeli w lutym liczba 
pasożytów wynosi 50, to w sierpniu będzie ich już 3 200! 
Na początku wzrost względnego poziomu zarażenia  
Varroa destructor jest powolny, ponieważ latem liczba  
robotnic w rodzinie pszczelej także rośnie. Późnym latem, 

Pszczele 
rodziny

 pod 
specjalną 

ochroną
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 Początkowo ektopasożyt Varroa destructor występował 

 tylko u azjatyckich pszczół miodnych Apis cerana. 

 Dopiero po zmianie gospodarza na dużo powszechniejszy 

 zachodni gatunek, Apis mellifera, pasożyt 

 rozprzestrzenił się na całym świecie. 

gdy rodziny zaczynają przygotowania do zimowli, maleje ilość 
czerwiu oraz liczba robotnic, co powoduje znaczny wzrost 
względnego poziomu porażenia roztoczami w tym okresie. 
Jednocześnie prawidłowy rozwój czerwiu, z którego wygry-
zie się pokolenie pszczół zimowych jest bardzo ważny, żeby 
zapewnić rodzinie pszczelej przetrwanie zimy.

Rabunek zwiększa ryzyko zarażenia
Kiedy późnym latem zaczyna brakować nektaru, silniej-
sze rodziny pszczele często „częstują się” miodem swoich 
słabszych sąsiadów. A ponieważ słabe rodziny często są 
już silnie zarażone pasożytem, pszczoły rabujące miód wraz 
z łupem przenoszą roztocza z rabowanej rodziny do swojego 
gniazda. Proces ten nazywa się „re-inwazją” i może zniweczyć 
efekty leczenia przeprowadzonego latem. Rabunek zdarza 
się szczególnie często w rejonach o dużym napszczeleniu.
 

Varroa

Czerw

S L M K M C L S W P L G

Po zimowym leczeniu poziom porażenia rodzin pszczelich 
roztoczem Varroa destructor jest niski. Początkowo 

wzrost porażenia jest powolny, jednak z czasem liczba 
pasożytów podwaja się co cztery tygodnie. W czerwcu 

następuje nagły wzrost poziomu porażenia. Ponieważ 
w tym samym czasie maleje ilość czerwiu, oznacza 

to, że porażenie obejmuje coraz większy odsetek 
komórek z czerwiem.

L.PL.MKT.AH.03.2019.0256
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Bramka dla pszczół, czyli skuteczne 
ograniczenie re‑inwazji
Bramka warroa w formie wygodnego do mocowania pa-
ska wydziela substancję czynną w ilościach, które dla 
pszczół są całkowicie nieszkodliwe, a które powodują 
śmierć roztoczy po krótkim nawet kontakcie. Preparat 
działa głównie przez bezpośredni kontakt, gdyż każda 
pszczoła przechodząca przez bramkę jest poddawana 
jego działaniu. Substancja ta przedostaje się na powierzch-
nię ciała pszczół ulowych (przylega do nóżek lub włosków 
pszczół) i poprzez kontakt z pszczołą lotną w obrębie 
gniazda. Substancja czynna jest uzupełniana w miarę, jak 
pszczoły ścierają ją z powierzchni bramki. Dzięki temu jej 
ilość jest zawsze dokładnie taka, jak jest potrzebna.
Rozwiązania typu bramka warroa może pokonać choroby 
pszczół. Uniezależnia ono także pszczelarza od tego, czy 
w sąsiednich pasiekach zostało wdrożone leczenie pasoży-
tów. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że zabiegi 
nie wpływają na jakość miodu i są łatwe w użyciu. ///

Varroa destructor – globalne zagrożenie
Varroa to obecnie największe zagrożenie dla pszcze-
larstwa. Dorosła samica roztocza jest płaska, czerwo-
nawo-brązowa, ma długość około 1,6 mm i szerokość 
około 1,1 mm. Cykl rozwojowy pasożyta odbywa się 
w komórkach z czerwiem krytym. Roztocza odżywiają się 
hemolimfą zarówno pszczół dorosłych, jak i czerwiu kry-
tego. Varroa destructor nie ma naturalnych wrogów.

Klucz do zwalczania zagrożenia: 
zakaz wstępu dla Varroa
Do skutecznego zwalczania pasożytów Varroa i ryzyka 
nowego porażenia potrzebna jest nowa strategia: pomysł 
łączący działanie biotechniczne i chemiczne. Obejmuje 
to także obok środków, okresowe monitorowanie pora-
żenia roztoczami i zmianę substancji czynnych. Na ba-
zie wieloletnich badań naukowych, wiedzy i doświad-
czeniu opracowano nowe inteligentne rozwiązanie.

Bramka warroa jest mocowana w wylocie ula w taki 
sposób, że pszczoły zbieraczki podczas wylatywania 
z ula i wlatywania do niego muszą przeciskać się 
przez otwory w bramce.
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Szacuje się, że w ponad 90% gospodarstw rolnych kryje się przynajmniej 
jeden gatunek owada powodującego porażenie. Niestety, tylko 40% rolników 
stosuje środek owadobójczy w celu zabezpieczenia konstrukcji budynku lub 
ziaren. Przy wysokich cenach zbóż i decyzji o ich długim przechowywaniu, 
zaplanowanie działań zaradczych to podstawa.

Po pierwsze: zabezpieczenie pustych 
budynków za pomocą K‑Obiol® Max

Preparat K-Obiol Max należy stosować za pomocą 
sprzętu do opryskiwania, który umożliwia zabezpie-

czenie struktury budynku do wysokości 15 metrów. 
Należy dopasować odpowiednie ciśnienie, dzięki któ-

remu preparat przeniknie do trudno dostępnych miejsc 
na belkach oraz na dachu. Obszary te mogą być częstym 

siedliskiem owadów.

/// protektanty: to określenie środków owadobójczych 
stosowanych bezpośrednio na ziarno w momencie jego 

przyjęcia do magazynu.

Po drugie: używanie środków owadobójczych 
zatwierdzonych do stosowania na ziarno 

oraz w magazynach
W magazynach lub miejscach transportu wybór skuteczne-
go środka owadobójczego, gwarantującego najniższy poziom 
pozostałości, ma kluczowe znaczenie. Osoby odpowiedzialne 
za ochronę zbóż dokonują wyboru produktu o wysokiej skutecz-
ności, który również zapewnia minimalne zagrożenie dla użytkow-
ników oraz konsumentów.
Produkt K-Obiol Max jest unikalny – zapewnia ochronę profilaktycz-
ną i leczniczą przed owadami w produktach magazynowanych. 
W zależności od dawki zapewnia do 12 miesięcy ochrony. Istotną 
zaletą preparatu K-Obiol Max jest to, że przy stosowaniu w zaleca-
nej dawce, poziom pozostałości wynosi zaledwie 0,25 mg/kg – tj. 
8 razy mniej niż najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) 
dla ziarna. K-Obiol Max opracowano w celu zabezpieczenia kon-
strukcji silosów zbożowych oraz obiektów magazynowania przed 
przyjęciem ziarna. Zabezpieczenie konstrukcji zapewnia ochronę 
do 2 miesięcy. K-Obiol Max dopuściły do stosowania takie organi-
zacje przetwarzające ziarno jak: Brewing Research International 
(BRI), National Association of British and Irish Millers (NABIM) oraz 
Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC).

K-Obiol Max to koncentrat emulgujący do rozcieńczania w wodzie 
(w zbiorniku spryskiwacza) przed aplikacją na ziarno. K-Obiol Max 
można stosować zarówno na konstrukcję budynku, jak również 
jako oprysk do aplikacji bezpośrednio na ziarno.

 Myśl ekonomicznie! 

 Produkcja żywności wymaga 

 dużych zasobów ludzkich 

 i nakładów finansowych. 

 Aby w trakcie przechowywania 

 plonów część z nich nie została 

 utracona w wyniku aktywności 

 szkodników, lepiej odpowiednio 

 zabezpieczać przestrzeń i ziarno. 

Zabezpieczone
ziarno, bezpieczny zysk
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Rodzaj preparatu
produkt owadobójczy, w formie koncentratu, przeznaczony 
do ochrony składowanego ziarna i dezynsekcji pomieszczeń 
magazynowych

Substancja aktywna
deltametryna – 25 g/l (2,66%)

Sposób działania
środek o działaniu kontaktowym i pokarmowym

Forma użytkowa
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Zwalczane szkodniki
zwalcza szkodniki magazynowe: wołek zbożowy, trojszyk 
ulec, kapturnik zbożowiec, spichrzel surynamski, strąkowiec 
fasolowy; owady latające: skośnik zbożowiaczek

Okres karencji? Nie dotyczy!
K-Obiol Max nie wymaga okresu karencji, 
co oznacza, że każde ziarno zabezpieczone 
tym preparatem można natychmiast 
przetwarzać.

 Dawka stosowania 

Stosowanie K-Obiol® Max Okres ochrony

Na 100 ton ziarna
1 l rozcieńczony 
w 99 litrach wody

Do 6 miesięcy

Na 100 ton ziarna
2 l rozcieńczone 
w 98 litrach wody

Do 12 miesięcy

Powierzchnia budynku:

Porowata (wsiąkliwa) 
do zabezpieczenia 50 m2

60 ml rozcieńczone 
w 5 litrach wody

Do 2 miesięcy

Nieporowata (niewsiąkliwa) 
do zabezpieczenia 100 m2

60 ml rozcieńczone 
w 5 litrach wody

Do 2 miesięcy
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Na terenach szkół w największych miastach wiosną 
pojawi się 25 ogródków warzywno‑ziołowych 
ufundowanych przez firmę Marwit. Dzięki nim dzieci 
nie tylko poznają tajniki pielęgnacji i wzrostu roślin, 
ale też dowiedzą się więcej o zdrowym odżywianiu 
i wykorzystaniu warzyw w codziennej diecie. 
Bayer przyłączył się i z chęcią wsparł tę potrzebną 
i wartościową akcję!

Ogródki na 5+
Bayer wspiera ogródkową 
akcję Marwit
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W akcję Szkolne Ogródki Marwit włączyło się wiele 
firm, w tym Bayer. Ten potrzebny projekt edukacyjny 
jest odpowiedzią na alarmujące dane na temat oty-

łości w Polsce – statystyki są zatrważające: co ósme 
dziecko w Polsce jest otyłe lub ma nadwagę.

Wspomagamy tym, co mamy
Bayer dostarczył 25 hoteli pszczelich dla dzikich 

owadów zapylających. Hotele, posiadające zróż-
nicowane wypełnienie (szyszki, trzcina, bambus 

i nawiercone klocki drewniane) dają schronienie 
wielu gatunkom dzikich owadów zapylających.

Bayer przekazał także organizatorom nasiona roślin miodo-
dajnych. Opracowana mieszanka Dar dla Pszczół zawiera 

38 gatunków kwitnących roślin. Wysiana w końcu kwietnia 
zaczyna kwitnienie na przełomie maja i czerwca. Kwitnie aż 
do pierwszych przymrozków (w ubiegłych latach do końca 
października). Zapewnia ona bazę pokarmową dla dzikich 
pszczół przez cały sezon: kiedy jedne gatunki przekwitną, 
natychmiast na ich miejsce pojawiają się kolejne kwiaty, w ten 
sposób owady zapylające mają zapewnioną tzw. taśmę po-
karmową. Dodatkowo Bayer dostarcza tablice informacyjne, 
opisujące rolę owadów zapylających w produkcji żywności.

Uprawianie, gotowanie…
W utworzenie 25 ogródków zaangażowana jest cała 
społeczność uczniów, nauczycieli i rodziców. Dzieci 
samodzielnie uprawiają rośliny, obserwują ich rozwój, 
a z zebranych plonów przygotowują zdrowe przekąski. 
Przewidziane zostały także lekcje oraz warsztaty kulinarne 
promujące zdrowe odżywianie. Dzielnym ogrodnikom 
bardzo kibicujemy w poznawaniu nowego fachu!

W programie Szkolne Ogródki Marwit wzięły udział szkoły 
z Warszawy, Katowic, Łodzi, Bydgoszczy, Szczecina, 
Gdańska, Torunia i Górska. Akcja nie mogłaby się odbyć 
bez wsparcia sponsorów. Poza firmą Bayer sponsorami byli 
także Vilmorin Garden, Cellfast, NAC, Compo, Prosper-
plast oraz Drew-Trans II. Projekt został objęty honorowym 
patronatem Prezydentów Miast Torunia i Szczecina. ///

Cztery rodzaje wypełnienia sprawią, że dzikie 
owady zapylające znajdą wygodne miejsce 
w jednym z 25 pszczelich hoteli  
przygotowanych przez Bayer.

Mieszanka Dar dla Pszczół zawiera 38 gatunków 
kwitnących po sobie roślin. Gdy jedne z nich 
przekwitną, natychmiast na ich miejsce pojawiają 
się kolejne kwiaty.

 Projekt Szkolne Ogródki Marwit mówi STOP niezdrowym przekąskom,   

 napojom o wysokiej zawartości cukru, czy też ociekającym tłuszczem   

 fast foodom. To także zachęta dla dzieci do aktywnego spędzania   

 wolnego czasu i uprawiania ogrodu – co jest niemałym wysiłkiem   

 fizycznym! W Bayer z przyjemnością wspieramy takie projekty!   
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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

www.agro.bayer.com.pl

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

Więcej informacji: www.grunttobezpieczenstwo.pl

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

umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Bądź szczególnie ostrożny, 
stosując środki owadobójcze 

w uprawach atrakcyjnych
dla pszczół (rzepak, uprawy

sadownicze). Pamiętaj,
że większości środków nie wolno 

stosować w okresie kwitnienia 
upraw, aby nie stwarzać ryzyka
dla pszczół. Kwitnące chwasty, 

a także spadź są również
atrakcyjne dla pszczół.

!
Nie stosuj niezalecanych

i nieprzebadanych mieszanin 
środków ochrony roślin.

Komponowanie własnych
mieszanin, np. środków owado-
bójczych i grzybobójczych, może 
zmienić ich wpływ na pszczoły.

!

Opakowania po środkach ochrony 
roślin przepłucz 3-krotnie, 

popłuczyny wlej do opryskiwacza
i oddaj do punktu zakupu

lub firmy Remondis.

!

Popłuczyny z mycia opryskiwacza 
wypryskaj na pole lub skorzystaj 

z instalacji typu Phytobac
do likwidacji skażonej wody.

!
Zachowaj wyznaczone w etykiecie

strefy buforowe. Wyłączaj 
opryskiwacz w pobliżu zbiorników 
wodnych, studzienek i kanałów.

!

Zapobiegaj znoszeniu oprysku:
stosuj dysze eżektorowe,

nie wykonuj zabiegu
przy wietrze powyżej 4 m/s.

Znoszenie obniża
skuteczność oprysku.

!

Dostosuj system ochrony
do systemu uprawy gleby. 

Uprawa bezorkowa zwiększa 
presję chorób, chwastów

i szkodników. 

!

Stosuj rękawice nitrylowe,
kombinezon ochronny i inne 
środki ochrony osobistej – 

to najtańsze i skuteczne sposoby 
zadbania o swoje zdrowie w pracy. !




