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Zmiany klimatyczne, stres roślin, wzrastające wymagania rynku,
nowe technologie, nowoczesne preparaty i maksymalizacja poziomu
zwrotu z inwestycji. W obliczu tak ogromnego wyzwania znaczenia
nabiera umiejętność dokonywania dobrych wyborów – we właściwym
momencie i na podstawie wiarygodnych źródeł.
Rolnictwo precyzyjne otwiera nowe możliwości planowania
produkcji oraz zabiegów wspierających maksymalizację plonu.
Badanie potencjału plonotwórczego fragmentów pola pozwala
na racjonalne gospodarowanie preparatami ochronnymi
oraz nawozami. Wykorzystanie przy tym cyfrowych narzędzi
Climate FieldView™ zapewnia stałą obserwację pola
i natychmiastową weryfikację skutków decyzji agronomicznych.
Precyzyjne mapy pokazują, co dzieje się w każdej warstwie
pola. To najlepszy punkt wyjścia do strategicznych
decyzji w zakresie priorytetów działań ochronnych. Wiele
uwagi poświęcamy więc w najnowszym „Hektarze”
właśnie nowoczesnej technologii, ukazując możliwości
jej wykorzystywania w konkretnych gospodarstwach.
Wskazujemy również nowe trendy w uprawie kukurydzy,
rzepaku i zbóż. Wciąż mamy na uwadze ochronę
środowiska, dlatego w oparciu o badania naukowe
zachęcamy do działań na rzecz owadów pożytecznych.

Iwona Krych-Stec
Dyrektor Marketingu Bayer Crop Science

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.
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Doradcy Techniczno-Handlowi
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z gospodarstwami
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Marcin Kośmider 

601 597 149

Rafał Straśko 

734 181 864

Cezary Dejewski 
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734 181 787
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Lublin
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Region
południowo-zachodni
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Kłodzko
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Kraków
Rzeszów
Nowy Sącz

Damian Bydłowski

Region
wschodni

Józef Misiura

NN 4 

660 440 985

NN 3 

660 440 985

Mariusz Szyczewski 

666 068 788

Bartosz Malanowski 

506 015 703

Roman Konstantynowicz 

604 158 578

Piotr Wyrwas 

734 181 720

Piotr Bober 

734 181 783

Paweł Rosolski 

666 068 748

Marlena Marczyńska 

721 551 651

Maciej Srokowski 

601 597 139

Krzysztof Kantor 

600 297 809

Robert Łukasiewicz 

602 574 070

Przemysław Traczyński 

795 524 172

Dorota Charmęga 

606 392 192

NN 2 

883 373 911

Marta Stadnikiewicz 

601 593 521

Lesław Kościański 

601 597 136

Jacek Bartoszewski 

883 375 333

Dorota Sitek-Cach 

604 149 063
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Climate FieldView Prime,
TM

czyli technologia, dzięki której
zmaksymalizujesz swój zysk
Chcesz, aby dane z pola jak najlepiej pracowały na Twoją korzyść?
Zaprojektowaliśmy cyfrowe narzędzia FieldViewTM, które staną się Twoim
partnerem i pomogą zamienić dane z pól w cenne obserwacje. Umożliwią
Ci łatwe monitorowanie i weryfikowanie decyzji agronomicznych
dotyczących wydajności upraw.
Zdjęcia obrazujące zdrowotność upraw
Korzystaj ze zdjęć, aby zobaczyć obszar swojego pola
w nowej odsłonie. Sprawdź, co się dzieje w każdej warstwie –
spójne zdjęcia o wysokiej jakości mogą pomóc zidentyfikować
problemy, ustalić priorytety w zakresie rozpoznania i chronić
plony.
// Monitorowanie działań
Mapy wegetacji pomagają monitorować ilość biomasy
na przestrzeni czasu i zawierają dodatkową opcję
zaawansowanego mapowania kolorowego, które pozwala
uzyskać wyższy poziom szczegółowości obrazu.
// Wczesna identyfikacja problemów
Prowadź skuteczne działania rozpoznawcze dzięki
informacji o obszarach biomasy z każdego pola na cały
sezon. Zapisuj regiony opatrzone zdjęciami i notatkami,
gdy zauważysz potencjalne problemy na mapach działań
rozpoznawczych. Drukuj i udostępniaj dane partnerom
agronomicznym, aby oszczędzać cenny czas.
// Przejrzyste wizualizacje danych z pól
Opcja nakładek w realistycznych kolorach zapewnia
rzeczywisty widok z pól, dzięki czemu można go porównać
z mapami wegetacyjnymi oraz rozpoznawczymi.

Mapy zużycia wody dla upraw
// Identyfikuj i odpowiednio reaguj na potrzeby związane
z nawadnianiem i analizuj zużycie wody w uprawach
kukurydzy.
// Sprawdzaj ilość zużywanej wody, aby uzyskać dane
dotyczące strategii nawadniania.
// Skuteczniej prowadź rozpoznanie, skupiając się
na konkretnych obszarach.
Pogoda na poziomie pola
// Korzystaj na bieżąco z dokładnych raportów
pogodowych.
// Wyświetlaj informacje o pogodzie w czasie rzeczywistym oraz prognozy.
// Analizuj trendy pogodowe, aby podejmować
lepsze decyzje produkcyjne.
// Na podstawie opadów oraz szybkości wiatru
decyduj, które pola powinny zostać obsiane.
Wsparcie i dostęp do informacji
// Odwiedź naszą stronę internetową
www.climatefieldview.com.pl.
// Odwiedź nasz kanał w serwisie YouTube.
// Dzięki platformie Climate FieldViewTM zyskasz dostęp do zespołu pomocy technicznej niezależnie od swojej lokalizacji.
// Rozpocznij działać już dziś w witrynie climate.com.

Zacznij korzystać z FieldView Prime w 3 prostych krokach
TM

1
2
3

UTWÓRZ KONTO – odwiedź witrynę climate.com i utwórz konto.
ZMAPUJ SWOJE POLA – po zalogowaniu się do swojego konta w witrynie
climate.com kliknij przycisk „Dodaj pole” na dole listy pól po lewej stronie.
Postępuj zgodnie z powiadomieniami, aby wyszukać i skonfigurować informacje
o polu, a następnie wybierz opcję „Zapisz”, gdy wszystko będzie gotowe.

POBIERZ APLIKACJĘ – po skonfigurowaniu konta pobierz aplikację z FieldViewTM
z Apple App Store lub Google Play i zaloguj się za pomocą komputera, telefonu
lub tabletu.
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AgroBioTop
– odpowiedź nauki na wyzwania
współczesnego świata
W tym roku po raz trzeci firma Bayer przy współpracy
z Komitetem Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk
nagrodzi uczonego, którego dokonania mają istotny
wkład w rozwój zrównoważonego rolnictwa. Nagroda
zostanie wręczona 12 grudnia br. podczas dorocznej
gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Nagroda AgroBioTop przyznawana jest od 2017 roku przez
niezależną kapitułę, powołaną
przez Komitet Biotechnologii PAN.
Honoruje ona młodych uczonych,
których uznane dokonania z zakresu
biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą wybitny
wkład w rozwój rolnictwa. Ta coroczna
indywidualna nagroda pieniężna fundowana jest przez firmę Bayer, która koncentruje
się na innowacyjnym i zrównoważonym
rolnictwie. To innowacje odgrywają kluczową
rolę – wspierają rolników w stawianiu czoła
wyzwaniom, a znaczenie nauki jest tu kluczowe.

Laureatka nagrody AgroBioTop w 2017 roku
Beata Hasiów-Jaroszewska,
profesor nadzwyczajny w Zakładzie
Wirusologii i Bakteriologii
Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

Pierwszą laureatką nagrody AgroBioTop w 2017
roku została Beata Hasiów-Jaroszewska, profesor
nadzwyczajny w Zakładzie Wirusologii i Bakteriologii
Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Jury
AgroBioTop pod przewodnictwem prof. dr. hab.
Macieja Żylicza nagrodziło laureatkę za opracowanie i wdrożenie nowych metod diagnostycznych
wykrywania i identyfikacji, również w warunkach
szklarnianych i polowych, różnych gatunków wirusów roślin. Opracowanie czułej, prostej i szybkiej
metody wykrywania bardzo zróżnicowanych populacji wirusów, atakujących m.in. pomidory, ziemniaki,
cukinie czy ogórki, pozwala na wczesne wykrywanie
patogenów i podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych. Te nowe techniki diagnostyczne zostały
wdrożone w Klinice Chorób Roślin Państwowego
Instytutu Badawczego Ochrony Roślin w Poznaniu.

SERWIS 7

Laureat nagrody AgroBioTop w 2018 roku
dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel,
profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej.

– To pierwszy w Polsce program promujący dokonania w zakresie nauk rolniczych i dlatego jest ogromnie
potrzebny – mówi dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska.
– Nagroda AgroBioTop jest dla mnie bardzo ważnym wyróżnieniem, a jednocześnie docenieniem wkładu prac
z zakresu wirusologii roślin w rozwój nauk rolniczych.

padów pochodzących z produkcji serów i jogurtów,
opracowana przez prof. Piotra Oleśkowicza-Popiela pokazuje, że w przyszłości alternatywnym źródłem energii, w przeciwieństwie do tradycyjnych źródeł energii,
takich jak ropa, gaz czy inne paliwa kopalne, może być
tak zwana zielona energia z odpadów organicznych.

W 2018 roku kapituła przyznała nagrodę dr. hab. inż.
Piotrowi Oleśkowiczowi-Popielowi, profesorowi nadzwyczajnemu z Politechniki Poznańskiej, za opracowanie
przyjaznej dla środowiska nowej technologii wytwarzania
biopaliw z odpadów pochodzących z produkcji serów i jogurtów. Kapituła wysoko oceniła wartość nagrodzonej pracy dla ochrony środowiska (zagospodarowanie uciążliwych
odpadów) i jej zgodność z ideą gospodarki cyrkulacyjnej.

– Nagroda AgroBioTop jest dla mnie jednym z najważniejszych wyróżnień i docenieniem kilku lat intensywnej pracy – mówi dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel. – Nagroda
ta doskonale pokazuje multi- i interdyscyplinarność nauki.
Osiągnięcia z zakresu biotechnologii i inżynierii środowiska
można stosować w rolnictwie, i vice versa: współczesne
rolnictwo generuje wiele możliwości i wyzwań, a rozwiązania
można znaleźć w różnych dziedzinach nauki. Biologiczna
produkcja kwasu kapronowego jest prowadzona przez grupy
mikroorganizmów, które przetwarzają składniki serwatki
w cenny surowiec – ten zaś może mieć szerokie zastosowanie np. jako dodatek do pasz, środek antybakteryjny, ale
również jako produkt pośredni do produkcji biopaliw i innych
biochemikaliów. Metodą tą w przyszłości będzie można
wytwarzać również inne cenne związki chemiczne, utylizując
przy tym różne odpady z przemysłu rolno-spożywczego.

Opracowana technologia jest jednostopniowa i oparta
na wykorzystaniu jednego surowca – kwaśnej serwatki. Polska zajmuje 4. miejsce w Europie (po Niemczech,
Francji i Włoszech) w produkcji serów twarogowych.
Rocznie na eksporcie serów twarogowych zarabiamy
ponad 4 mld zł. Produktem ubocznym tej produkcji jest
serwatka (w skali UE – 50 mln m3). Niezagospodarowana
serwatka zwykle jest po prostu odprowadzana do ścieków.
Zdarza się również, że trafia ona wprost do jezior czy rzek.
Może to doprowadzić do zaburzenia równowagi ekologicznej w takich akwenach wodnych. Państwa członkowskie
UE zobowiązały się do zmniejszenia odpadów żywności
do 30% w 2025 roku i 50% do roku 2030. Opracowana
przez prof. Piotra Oleśkowicza-Popiela nowa technologia wytwarzania biopaliw z wykorzystaniem odpadów
organicznych wspomaga osiągnięcie tego celu, wpływa
także na zróżnicowanie źródeł pozyskiwania energii.
Nagrodzona technologia wytwarzania biopaliw z od-

– Serdecznie gratulujemy dotychczasowym laureatom
otrzymania nagrody AgroBioTop – mówi Joerg Rehbein,
Head of Central & Eastern Europe Crop Science, Bayer.
– Zaprezentowane dokonania doskonale korespondują
z pojęciem zrównoważonego rozwoju, którego
globalnym propagatorem jest Bayer. Odpowiedzialność
człowieka wobec środowiska i odpowiedź na problemy
cywilizacyjne to dziś intensywnie dyskutowany temat,
a nagrodzone prace ukazują, w jak efektywny sposób
nauka może odpowiadać na wyzwania przyszłości. ///

Bayer propaguje innowacyjne i zrównoważone rolnictwo nie tylko przez
codzienne prace badawcze i rozwojowe oraz współpracę z rolnikami,
lecz i współdziałanie ze środowiskiem naukowym, a nagroda
AgroBioTop jest tego wyrazem.
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ZBOŻA
FUNGICYDY
Ascra® Xpro 260 EC
Boogie® Xpro 400 EC
Delaro® 325 SC
Fandango® 200 EC
Variano® Xpro
HERBICYDY
Huzar® Activ Plus
Sekator® Plus
ZAPRAWY
Redigo® Pro 170 FS
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GRUNT
POD WYSOKIE
PLONY

Odpowiednie
przygotowanie do nowego
sezonu to podstawa – o młode
siewki trzeba zadbać już na starcie
wegetacji, a odwdzięczą się obfitym plonem.
Dzięki właściwej agrotechnice, przygotowaniu pól
pod zasiewy i niezbędnym zabiegom możemy uniknąć
wielu problemów związanych ze zdrowotnością i wigorem
upraw. Warto więc zadbać o zboże, jeszcze zanim ziarno trafi
do gleby – poprzez ograniczenie wpływu patogenów na młode siewki.
Monokultura i choroby grzybowe idą w parze
Uprawa zbóż w monokulturze (podobnie jak i innych roślin uprawnych) zdecydowanie sprzyja namnażaniu się
patogenów oraz ich większej presji w kolejnych sezonach.
Dlatego dobrze jest siać zboża na jednym polu nie częściej
niż co 3 lata. Przedplon i zmianowanie to nie wszystko.
Rolnik musi pamiętać także o odpowiednich zabiegach
uprawowych oraz optymalnym terminie i gęstości siewu.
Wczesny wysiew pozwala na rozwój systemu korzeniowego i rozkrzewienie młodych roślin, ale równocześnie naraża
je na zwiększoną presję chorób. Jesienią szczególnie zagrożone są pszenica oraz jęczmień. Żyto i pszenżyto również

potrzebują właściwej ochrony fungicydowej. Młode siewki
są bardzo wrażliwe na wszelkie czynniki zewnętrzne – zarówno te abiotyczne, jak i biotyczne. Dlatego pierwszym i najważniejszym zabiegiem ochronnym jest zaprawianie ziarna.
Zdążyć przed siewem
W uprawie zbóż występuje szereg chorób, przed którymi
możemy ochronić rośliny tylko na etapie kiełkowania. W późniejszym czasie jest to już niemożliwe. Mowa tu o takich
chorobach jak: głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia,
śnieć cuchnąca pszenicy, pleśń śniegowa zbóż i traw czy zgorzel siewek. Głownia pyląca powoduje karłowacenie i słabsze
krzewienie jęczmienia. Jej objawy są widoczne dopiero

Czas siewu często uzależniony jest od pogody,
szczególnie w ostatnich latach, kiedy aura
krzyżowała plany rolnikom. Najlepiej, aby
rośliny były możliwie wcześnie wysiane
– terminy agrotechniczne przypadają
od pierwszej połowy września
do połowy października.

ZBOŻA

CHOROBY ZBÓŻ
ZWALCZANE TYLKO POPRZEZ
ZAPRAWIANIE NASION
TRUDNOŚĆ ZWALCZANIA
DUŻA TRUDNOŚĆ:
śnieć karłowata pszenicy (pszenżyto, żyto),
pleśń śniegowa, 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

po wykłoszeniu – zniszczeniu ulegają całe sczerniałe kłosy rośliny. Również w przypadku śnieci cuchnącej
porażenie chorobą możemy zauważyć dopiero w późniejszym okresie wegetacji. Chore rośliny rozwijają się,
jednak wydają znacznie obniżony plon. Ziarno skażone przez zarodniki grzybów powodujących śnieci nie
ma wartości handlowej, nawet jako pasza dla zwierząt.
Pierwsze uszkodzenia pleśnią śniegową można zaobserwować na oziminach już jesienią, chociaż doskonale widoczne są dopiero po zejściu śniegów.
Choroba wpływa znacznie na kondycję roślin – od nierównomiernych wschodów zboża, luki obsady w łanie,
aż po zdrobniałe i zamarłe rośliny. Uszkodzone przez
pleśń zboża o wiele gorzej regenerują się po zimie.
Zaprawione do wzrostu
Warto podkreślić, że stosowane zaprawy, poza skutecznym
działaniem fungicydowym, wpływają też pozytywnie na rozwój systemu korzeniowego oraz znacznie poprawiają wigor
roślin, zwiększają odporność na czynniki biotyczne i abiotyczne, a zwłaszcza na tak ważne dla ozimin przezimowanie.
Pamiętajmy, że zaprawianie materiału siewnego to zabieg
mający na celu ochronę roślin i plonu, a nie jego zwiększenie!
Zaprawianie ogranicza straty w plonie na poziomie co najmniej pokrywającym poniesione na zakup certyfikowanych
nasion koszty. Biorąc pod uwagę możliwość skorzystania
z dopłat do stosowania zaprawionego materiału siewnego – rolnik na pewno wyjdzie na tym zabiegu „na plus”.
Oczywiście, najważniejszy jest wynik ekonomiczny, lecz
zaprawianie ziarna ma też inne pozytywne aspekty. Trzeba tu podkreślić fakt, że podczas tego zabiegu stosowane
są bardzo małe ilości preparatów. To wystarczy, aby ochronić
siewki, a jednocześnie ma mniejszy wpływ na środowisko
w porównaniu z tradycyjnymi zabiegami ochronnymi. ///

Zaprawianie materiału siewnego
jest pierwszym chemicznym
zabiegiem ochronnym,
jaki rolnicy stosują w uprawie
zbóż. Wystarczy niewielka
ilość substancji czynnej,
aby zabezpieczyć rośliny
przed groźnymi
chorobami już na starcie
wegetacji.
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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
maksymalna/zalecana dawka dla
jednorazowego zastosowania:
50‑66,7 ml środka/100 kg
ziarna z dodatkiem
400‑800 ml wody

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
1 l, 5 l, 25 l

UWAGA!
Zaprawianie ziarna siewnego
środkiem Redigo Pro zapobiega
występowaniu chorób liści
do końca fazy krzewienia.
Działanie zaprawy
Redigo Pro na choroby
nalistne w późniejszym
okresie pozwala na ich
skuteczniejsze zwalczanie
poprzez opryskiwanie
roślin fungicydami.

Twórca sukcesu.
Zaprawa na każde
zboże
Preparat Redigo Pro zapewnia stabilną
i optymalną ochronę młodym roślinom w każdych
warunkach wzrostu. Środek zawiera dwie wzajemnie
wspierające się substancje czynne z grupy triazoli:
protiokonazol i tebukonazol.
Środek można stosować w dwóch dawkach. Zastosowanie wyższej dawki zapewnia wysoki poziom zwalczania wszystkich chorób
obejmowanych przez spektrum działania preparatu. Niższa dawka wystarczy, jeśli problemem są przede wszystkim głownie i śniecie.

    W procesie zaprawiania formulacja zaprawy 
    Redigo Pro pozwala na dobre pokrycie 
   i wybarwienie nasion.
Redigo Pro to zaprawa uniwersalna, można stosować ją zarówno jesienią, jak i wiosną. Ze względu na wysoką koncentrację substancji aktywnych produkt działa niezależnie od warunków pogodowych. ///

ZBOŻA

Susza – nowy
stały element
procesu
planowania
W Polsce susze będą występować
coraz częściej i trwać będą dłużej.
To naturalna konsekwencja
zmieniającego się klimatu. Warto
więc korzystać z rozwiązań, które
pozwolą zmniejszyć ich skutki.
Co ważne, te sposoby wcale nie
wiążą się z diametralną zmianą
technologii lub wysokimi
nakładami finansowymi.

Nieoceniona próchnica
W Polsce przeważają gleby mineralne i piaszczyste, z tendencją do naturalnego, sukcesywnego
zakwaszania. Są one ubogie w próchnicę. Warto
jednak pamiętać, że próchnica zatrzymuje 20 razy
więcej wody, niż sama waży. Należy więc dołożyć
największych starań, by nie ulegała ona degradacji,
a do gleby trafiało jak najwięcej substratów do jej tworzenia. Istnieje wiele metod działania w tym zakresie.
W okresie pożniwnym trzeba pamiętać o próchnicotwórczym znaczeniu słomy. Jeśli nie wraca ona
na pole w postaci obornika, nie powinna być zbierana,
lecz przeorana i odpowiednio zagospodarowana. Dla
przyspieszania jej mineralizacji zaleca się stosowanie nawozu azotowego w ilości 5‑10 kg N/t przyoranej słomy.
Niewłaściwe dawkowanie nawozu azotowego spowoduje, że słoma będzie dłużej zalegać w glebie i stosunek węgla do azotu (C : N) zostanie zaburzony.
Nawozy azotowe, zwłaszcza te wprowadzone
w postaci stałej, potrzebują do działania wilgoci. Zapobiega ona także niekontrolowanym
ich stratom. Ze względu na okresowe
braki wilgoci w miesiącach letnich
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warto rozważyć także inne rozwiązanie. Równie dobrą alternatywą jest stosowanie wapna na słomę. Wapnowanie zwiększa
efektywność procesów próchnicotwórczych i jednocześnie
niweluje toksyczne oddziaływanie produktów rozkładu słomy
na kiełkujące młode rośliny będące w uprawie następczej.
Znaczące niuanse w ochronie roślin
Prawidłowo chronione rośliny mają dobrą kondycję, dzięki czemu lepiej znoszą stres suszy. Przy długotrwałym
deficycie wody ochrona roślin staje się trudniejsza i wymaga gruntownego przemyślenia. Łatwiej też o błędy,
które mogą zadecydować o niepowodzeniu uprawy.
Firma Bayer w toku licznych doświadczeń wypracowała w zakresie ochrony roślin wiele skutecznych
rozwiązań. Podczas trudnego okresu suszy warto skorzystać z wynikających z nich wskazówek.
Warto wybierać zaprawy nasienne stymulujące rozwój
korzeni i stosować je razem z nawozami donasiennymi.
Ochronę roślin należy rozpocząć od wyboru dobrej, najlepiej trójskładnikowej zaprawy, stymulującej rozwój korzeni
i części nadziemnych. Kompleksowo chronione siewki
odznaczają się dobrym wigorem i prawidłowym pokrojem.
Firma Bayer do ochrony zbóż proponuje zaprawę
Bariton® Super 97,5 FS. Preparat ten bazuje na trzech
substancjach czynnych takich jak: fludioksonil, protiokonazol, tebukonazol. W niektórych firmach nasiennych
istnieje możliwość pokrycia dodatkowo nasion produktem donasiennym, zawierającym składniki pokarmowe
poprawiające kiełkowanie i wzrost roślin. W efekcie
ze zdrowej, silnej i dobrze ukorzenionej siewki wyrasta roślina mniej podatna na stres suszy.

Słoma, aby mogła zostać przekształcona w próchnicę, musi
ulec mineralizacji. Proces ten przyspieszy dodatek azotu lub
wapna zastosowanego na pociętą i równomiernie rozrzuconą
na ściernisku słomę tuż przed jej przeoraniem.

zabiegu było wyrównane i pozbawione grud. Skuteczność aplikacji poprawiają także adiuwanty doglebowe.
Do jesiennego zwalczania chwastów polecane są Komplet® 560 EC i Expert® Met 56 WG.
Wiosną w czasie suszy wyjątkową ostrożność należy zachować podczas stosowania herbicydów nalistnych. Użyte
w zbyt wysokich temperaturach, przy silnym nasłonecznieniu
i niepełnym turgorze roślin powodują powstanie na roślinach uprawnych objawów fitotoksyczności. Z drugiej strony
w czasie suszy chwasty są pokryte grubą warstwą kutykuli
i trudniej się je zwalcza. Do ochrony należy najlepiej wybierać
herbicydy dobrze pokrywające i penetrujące rośliny dzięki
formulacji ODesi, np.: Huzar® Activ Plus, Sekator® Plus.
Do wybranego herbicydu warto dopasować odpowiedni
adiuwant. Dzięki temu ciecz robocza lepiej pokrywa rośliny
i gwarantuje lepsze wchłanianie stosowanych herbicydów.

Trzeba zadbać o skuteczność
działania herbicydów
Panująca w wielu rejonach Polski susza przyczynia się do słabej skuteczności wielu herbicydów.     Herbicydy doglebowe działają 
Należy więc dołożyć wszelkich starań, żeby na czas
ich aplikacji zabezpieczyć w glebie dostatecz    gorzej podczas deficytu wody.
ną ilość wilgoci. Ważne, aby pole podczas

Dobra zaprawa w połączeniu z nawozem donasiennym
zapewnią dobry start siewkom.

W ochronie trzeba unikać agresywnych
substancji czynnych
Susza zazwyczaj okresowo hamuje prawidłowy wzrost
i rozwój roślin. Należy wówczas unikać szybko i gwałtownie
działających substancji czynnych. Roślina w czasie deficytu
wody znajduje się w silnym stresie. Stosowanie w tym okresie
mocno skracających regulatorów wzrostu (zwłaszcza w wysokich dawkach) może przynieść więcej szkód niż pożytku.
W czasie suszy nie zaleca się również stosowania szybko
rozprzestrzeniających się w roślinie substancji z grupy triazoli.
Stosowane w zbożach przy wysokich temperaturach mogą
zbyt gwałtownie przemieszczać się w kierunku wierzchołka
liścia. Ostatecznie daje to efekt „przypalenia” końcówek liści.
W takiej sytuacji lepiej stawiać na fungicydy poprawiające
fizjologię roślin i obniżające stres roślinom, np. z grupy SDHI,
strobiluryn. Istnieją substancje czynne, które uaktywniają w roślinie tzw. gen ochrony przed stresem wywołanym
suszą. Zawierają go m.in. fungicydy Ascra® Xpro 260 EC,
Boogie® Xpro 400 EC oraz Variano® Xpro 190 EC. ///

ZBOŻA

Odpocznij
od chwastów

Każdy rolnik chce wyeliminować konkurencję chwastów szybko
i prosto oraz mieć pewność zastosowanego rozwiązania.
Jeżeli do tego dałoby się dołączyć wygodne stosowanie i łatwe
dawkowanie, preparat byłby prawie doskonały. Czy taki istnieje?
Z całą pewnością tak. Z herbicydem Huzar® Activ Plus można
odpocząć od chwastów!

Huzar Activ Plus
składa się z:
/// jodosulfuronu 10 g/l,
/// tienkarbazonu 7,5 g/l,
/// oraz 2,4 D 300 g/l.

Huzar Activ Plus skutecznie zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne bez konieczności sporządzania mieszanek zbiornikowych. Dawkowanie jest łatwe do przeliczenia: jeden
produkt – jedna dawka 1 l/ha. Preparat można zastosować
w momencie dogodnym dla rolnika, a nie w określonych
warunkach pogodowych lub organizacyjnych, mając pewność, że dokładnie pokryje on powierzchnię chwastów.

Wygodne stosowanie zapewnia
płynna formulacja OD.
Unikalny skład gwarantuje szybki efekt wizualny i zwalczanie uciążliwych chwastów jednoliściennych, takich jak
miotła zbożowa i życice, oraz dwuliściennych, w tym przytulii czepnej oraz chabra bławatka. Warto podkreślić wysoką skuteczność zwalczania fiołka polnego wiosną.
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Elastyczne stosowanie
Huzar Activ Plus zwalcza chwasty w różnych stadiach rozwojowych, poczynając
od siewek, a kończąc nawet na tych w zaawansowanych stadiach rozwojowych.
Można go stosować nawet do końca fazy
pierwszego kolanka.
Szybkie działanie
Na efekty działania herbicydu nie trzeba długo
czekać, widoczne są już kilka dni po zabiegu.
Najszybciej na chwastach dwuliściennych, natomiast chwasty jednoliścienne zamierają w ciągu
3 do 5 tygodni.
			
Zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne
Nowy Huzar Activ Plus skutecznie zwalcza
wrażliwą miotłę zbożową oraz jest niezawodny w zwalczaniu życic. Dodatek tienkarbazonu
wzmaga również działanie przeciwko chwastom
dwuliściennym, włącznie z tak uciążliwymi jak przytulia czepna, chaber bławatek czy fiołek polny.

HERBICYD
ROŚLINA CHRONIONA
pszenica ozima, pszenżyto
ozime, żyto ozime

SKŁAD
jodosulfuron – 10 g/l
tienkarbazon – 7,5 g/l
2,4-D – 300 g/l

ZWALCZANE CHWASTY
bodziszek drobny, chaber bławatek,
fiołek polny, gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa, jasnota różowa,
mak polny, maruna bezwonna,
miotła zbożowa, niezapominajka
polna, ostrożeń polny, przetacznik
bluszczykowy, przetacznik perski,
przetacznik polny, przytulia
czepna, rumian polny, rumianek
pospolity, samosiewy rzepaku,
tasznik pospolity, tobołki polne

TERMIN STOSOWANIA
od początku fazy krzewienia roślin
do końca fazy pierwszego kolanka

UWAGA

Proste stosowanie
Huzar Activ Plus jest środkiem kompletnym. Nie wymaga
stosowania mieszanek zbiornikowych z innymi herbicydami w celu uzupełnienia go o dodatkowe preparaty,
aby zwiększyć jego skuteczność czy poszerzyć spektrum
zwalczanych chwastów. Stosowanie go jest więc niezwykle
proste i łatwe. Wystarczy odmierzyć odpowiednią ilość herbicydu w ilości 1 l/ha.
Brak ograniczeń w uprawie roślin następczych
Środek szybko rozkłada się w glebie i nie stwarza zagrożenia dla
roślin uprawianych następczo. ///

Skuteczność działania herbicydu
Huzar Activ Plus
Badania Bayer 2013-2015; średnia z 68 doświadczeń

Środek wnika do rośliny w ciągu
2 godzin od zastosowania.
Najskuteczniej niszczy chwasty
jednoliścienne w fazie 2-4 liści.

miotła zbożowa
chaber bławatek
przytulia czepna

DAWKA

mak polny

1,0 l/ha

fiołek polny

Proste
stosowanie:

przetacznik polny
przetacznik bluszczykowy
przetacznik perski
ostrożeń polny
jasnota purpurowa
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preparat por. 0,2 kg/ha + adiuwant 0,5 l/ha
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ZBOŻA

Plus
za plusem
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Ze względu na
postępującą kompensację
zachwaszczenia coraz
więcej chwastów
dwuliściennych trudno
zwalczyć. Nie bez
znaczenia jest też coraz
mniejsza wrażliwość lub
wręcz postępujące zjawisko
uodporniania się chwastów
na niektóre substancje
(np. z grupy sulfonylomoczników).
Odpowiedzią na te zjawiska jest
preparat Sekator® Plus.
W sytuacji rosnącego zagrożenia ze strony chwastów dwuliściennych warto wybrać herbicyd zawierający substancje czynne o różnym sposobie działania. Takim preparatem jest Sekator Plus
– nowy środek zapewniający szerokie spektrum działania, w tym zwalczanie chwastów odpornych.
Działanie
Sekator Plus to herbicyd zawierający trzy substancje czynne: 2,4-D w postaci estru, amidosulfuron i jodosulfuron.
2,4-D to regulator wzrostu, zakłóca on podział komórek
prowadzący do deformacji liści i łodyg, zahamowania wzrostu, karłowacenia, a następnie chlorozy, nekrozy i zasychania
roślin. Jodosulfuron metylosodowy i amidosulfuron zaliczane
są do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS)
powodującej blokowanie syntezy białek, hamującej w efekcie wzrost rośliny. Środek pobierany jest głównie poprzez liście
chwastów, w mniejszym stopniu przez korzenie i przemieszczany
w roślinie. Nowy Sekator Plus to specjalista w zwalczaniu przytulii
czepnej i chabra bławatka. Wyróżnia się bardzo dobrym działaniem
na ostrożeń polny, rdesty, rumianowate oraz maki. Najskuteczniej
niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2‑3 liści.
Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14‑18 dni.

NO

W

O

ŚĆ

Zalety
Płynna formulacja OD herbicydu zapewnia równomierne pokrycie
i szybkie pobieranie preparatu przez chwasty. Odporność na zmywanie przez deszcz sprawia, że ewentualne opady krótko po zabiegu nie obniżają skuteczności preparatu Sekator Plus. Płynna postać
środka ułatwia dozowanie i przygotowanie cieczy roboczej. Ważną
zaletą preparatu Sekator Plus jest zwalczanie chwastów w różnych
stadiach rozwojowych, poczynając od siewek do nawet bardziej zaawansowanych w rozwoju chwastów. Środek można stosować nawet
w fazie końca drugiego kolanka z dobrym efektem chwastobójczym.

HERBICYD

Efekty
Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna), nie
stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Jesienią po zbiorze rośliny uprawnej, w której zastosowano preparat, i po wykonaniu płytkiej
uprawy gleby można uprawiać pszenicę ozimą, pszenżyto ozime, żyto.

SKŁAD
2,4-D w formie estru – 433 g/l
amidosulfuron – 25 g/l
jodosulfuron – 6,25 g/l

Specjalista w zwalczaniu
przytulii czepnej i chabra bławatka

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

ZWALCZANE CHWASTY

Rzepak ozimy uprawia się po minimum 114 dniach od aplikacji środka, jeśli wystąpiły opady w wysokości co najmniej 100 mm i zastosowano uprawę bezorkową lub po minimum 100 dniach od stosowania preparatu, jeżeli wykonano orkę. Wiosną po płytkiej uprawie
gleby można uprawiać zboża jare (pszenica, jęczmień, pszenżyto, owies), burak cukrowy, rzepak jary, soję, groch, kukurydzę.

zboża ozime i jare:
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa, jasnota różowa,
komosa biała, mak polny, maruna
bezwonna, niezapominajka polna,
ostrożeń polny, poziewnik szorstki,
przetacznik bluszczykowy, przetacznik
polny, przytulia czepna, rdest plamisty,
rumian polny, samosiewy rzepaku,
tasznik pospolity, tobołki polne,
fiołek polny, rdest powojowaty,
przetacznik perski, wilczomlecz
obrotny, dymnica pospolita

Korzyści
Sekator Plus dobrze miesza się z innymi herbicydami zwalczającymi
chwasty jednoliścienne, redukując jednocześnie chwasty trawiaste
i chwasty dwuliścienne. Dobrze uzupełnia się z Atlantisem Star
w kompleksowym zwalczaniu trudnych chwastów trawiastych, miotły
zbożowej i chwastów dwuliściennych. Dawki produktów zależą od gatunków
chwastów trawiastych, które są głównym celem zwalczania.
Na polach o potwierdzonej odporności miotły zbożowej skutecznym rozwiązaniem jest połączenie Sekatora Plus z Pumą® Uniwersal 069 EW. ///

TERMIN STOSOWANIA
od fazy 3 liści do fazy drugiego
kolanka zbóż (BBCH 13‑32)

Skuteczność zwalczania przez Sekator Plus
uciążliwych chwastów w zbożach

DAWKA
zboża jare: 0,45‑0,6 l/ha
zboża ozime: 0,6 l/ha

Doświadczenia rejestracyjne przeprowadzone w Polsce i krajach bałtyckich (n = 38)
zboża ozime

zboża jare
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Sekator Plus 0,45 l/ha

Sekator Plus 0,6 l/ha

 prep. porównawczy 1,0 l/ha
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Niezwykła
ochrona,
niezwykłe efekty
Rzetelna agrotechnika, zmianowanie, wysiew
odpowiedniej odmiany i dostosowanie
nawożenia do wielkości potencjalnych plonów
nie zawsze przekłada się na wymierny poziom
plonowania, zdrowe i wysokojakościowe ziarno.
Do powyższego wachlarza korzyści trzeba
dołożyć ochronę fungicydową.

FUNGICYD
ROŚLINA CHRONIONA
pszenica ozima, jęczmień jary, żyto

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

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

UWAGI
Ochrona fungicydowa to jeden z filarów skutecznej walki z uciążliwymi
chorobami zbóż. Zastosowanie preparatów najwyższej klasy zapewniających działanie na dotychczas nieosiągalnym poziomie to najlepszy sposób
na podniesienie wysokości i jakości plonów.
Dwa składniki – kompleksowa ochrona
Univo® Xpro to dwuskładnikowy, unikalny system ochrony fungicydowej
najwyższej klasy. Skutecznie zwalcza wszystkie groźne choroby zbóż
– jest więc systemem uniwersalnym, który działa na niezwykle szerokie
spektrum grzybów. Pierwszy ze składników, Boogie® Xpro 400 EC,
wyznacza nową jakość w eliminacji septorioz, chorób podstawy źdźbła
i liści zbóż. Drugi, Fandango® 200 EC, to fungicyd z grupy strobilurin,
przeznaczony do walki ze wszystkimi chorobami liści oraz zapewniający
ochronę kłosów na wysokim poziomie.
Odporność grzybów przełamana
Univo Xpro doskonale zwalcza choroby zbóż, wyjątkowo celnie uderzając w septoriozy. Nie tylko zapobiega powstawaniu odporności grzybów na środki ochrony roślin, ale przełamuje ją, eliminując wstępnie uodpornione populacje.

Univo Xpro jest odporny na zmywanie
przez deszcz dzięki formulacji
Leafshield.

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

DAWKA
pszenica: 1,2-1,5 l/ha
jęczmień jary, żyto: 0,9-1,2 l/ha

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200-400 l/ha

Nowy wymiar plonowania
System Univo Xpro składa się z dwóch zabiegów preparatami, które korzystnie stymulują rozwój roślin oraz kompleksowo
chronią zboża przed chorobami. Eliminują również niekorzystny wpływ niektórych czynników. Przekłada się to na wysokie przyrosty plonów i zabezpiecza wysoką jakość ziarna.

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

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

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

MAKSYMALNA DAWKA

Bezpieczne źdźbła, liście i kłosy
Pierwszy zabieg wykonany preparatem Boogie Xpro ukierunkowany
jest na szybkie i efektywne zwalczenie septorioz, a także łamliwości
podstawy źdźbła i fuzaryjnej zgorzeli oraz mączniaka prawdziwego.
Drugi zabieg wykonany z użyciem preparatu Fandango ma na celu
dalszą ochronę liści i kłosów – jest to możliwe dzięki zastosowaniu
fungicydu o wysokiej skuteczności, szerokim spektrum działania
i długotrwałej aktywności. Produkt zwalcza choroby liściowe zbóż,
a także – jako jeden z nielicznych środków strobilurinowych –
zapewnia ochronę kłosów przed fuzariozami. ///

Univo Xpro nie tylko chroni zboża przed
niezwykle szerokim spektrum chorób,
ale też przed uodpornieniem się grzybów
na środki stosowane w celu ich zwalczenia.
Dzięki podwyższeniu aktywności
metabolicznej zwiększa plony uzyskane
z chronionych roślin.

1,0 l/ha

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200-400 l/ha

Skuteczność działania Univo Xpro
Średnia z 7 doświadczeń Bayer; 2018 r.
mączniak prawdziwy

fuzarioza kłosa

septorioza plew

łamliwość źdźbłowa

rdza brunatna

Czy wiesz,
że...
Dzięki nowatorskiej formulacji
Leafshield pobierana ilość substancji czynnych została podwojona, a w niektórych przypadkach – nawet potrojona!

rdza żółta

brunatna plamistość

septorioza liści

0
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Skuteczność (w %)
Boogie Xpro 1,5 l/ha + Fandango 1,0 l/ha

prep. por. 1 + prep. por. 2; prep. por. 3

100
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Fusaro Xpro
®

do jęczmion i pszenic
Fusaro Xpro to system ochrony fungicydowej
przeznaczony do jęczmion i pszenic zagrożonych
fuzariozami oraz innymi chorobami. Odznacza się
elastycznością dawkowania, terminów
stosowania i liczbą zabiegów w przyjętym
programie ochrony.

System Fusaro Xpro opiera się na dwóch zabiegach:
/// Pierwszy zabieg T1 fungicydem Delaro® 325 SC
zwalcza choroby podstawy źdźbła i liści.
/// Drugi zabieg przy użyciu fungicydu Variano® Xpro 190 EC
eliminuje choroby liści oraz kłosa.

Ochrona jęczmion i pszenic przed fuzariozami
Dobór produktów w systemie ochrony Fusaro Xpro
zapewnia bardzo szerokie spektrum zwalczania praktycznie wszystkich groźnych dla zbóż
chorób. Koncept Fusaro Xpro jest szczególnie
przydatny na plantacjach zagrożonych fuzariozami, brunatną plamistością liści i septoriozami.
Bardzo dobrze sprawdza się w uprawie zbóż
z ograniczonym płodozmianem, w uproszczonych systemach uprawy oraz tam, gdzie występuje duże ryzyko porażenia fuzariozami.
Ochrona na najwyższym poziomie
• wyjątkowa ochrona jęczmion i pszenic
• silne działanie plonotwórcze obu
zabiegów
• elastyczne dawkowanie
• baza dla programów
3-zabiegowych
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Wyjątkowe działanie przeciwko septoriozie
W systemie Fusaro Xpro drugi zabieg przeprowadzamy przy użyciu
trzyskładnikowego fungicydu z grupy SDHI. Variano Xpro wyprodukowany w technologii Xpro zapewnia niespotykaną długość działania
produktu oraz wyróżniające działanie przeciwko septoriozie.

Jęczmień ozimy odmiana SU Vireni
ochrona Fusaro Xpro
T1 Delaro 1 l/ha;
T2 Variano Xpro 1,5 l/ha

Bez ochrony 90,3 dt/ha.

Ochrona Fusaro Xpro 142,5 dt/ha + 52,2 dt/ha.

ZBOŻA
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System formulacyjny
Leafshield to jedyna
w swoim rodzaju
formulacja poprawiająca
właściwości produktu.
Formulacja Leafshield zapewnia:
• łatwe przygotowywanie cieczy roboczej
• elastyczność stosowania
• możliwość aplikacji przy mniej korzystnych
warunkach wietrznych
• doskonałe pokrycie roślin
• szybkie pobieranie
• odporność na zmywanie przez deszcz
Wysoka elastyczność stosowania i skuteczność, przy obniżonych
ilościach wody oraz niezależnie od typu użytych końcówek, jest
niezwykle wygodna i przynosi wymierne oszczędności. Ilość pobieranych substancji czynnych w stosunku do standardowych
formulacji jest trzykrotnie wyższa. Dzięki szybkiemu absorbowaniu
substancji czynnych przez zielone organy rośliny zwiększa się
szybkość i skuteczność zwalczania chorób zbóż.
Odporność na zmywanie już po 15 minutach
Substancje czynne fungicydu bardzo szybko wiążą się z warstwą
wosków i chronione są przed wpływem czynników zewnętrznych, takich
jak promieniowanie UV i deszcz. Już po 15 minutach dzięki znakomitej
formulacji Leafshield ponad 70% dawki Variano Xpro jest trwale zmagazynowane na liściu. W razie wystąpienia opadów roślina jest już wystarczająco
chroniona.

Stopień pokrycia fungicydem
przy użyciu 150 l wody
(oznaczono fluoroscencyjnie)

kontrola

kontrola

Formulacja standardowa.

Boogie Xpro Leafshield 0,5%.

Jedyna taka idea

FUNGICYD
INFORMACJA O PRODUKCIE
Delaro 325 SC

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

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

TERMIN STOSOWANIA
pszenica, pszenżyto:
od fazy drugiego kolanka
do końca fazy kwitnienia,
jęczmień: od fazy drugiego
kolanka do fazy pełni
kłoszenia

MAKSYMALNA DAWKA
1,0 l/ha

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200-400 l/ha

Fusaro Xpro to system ochrony
zapewniający pełne zabezpieczenie
zbóż ze szczególnym uwzględnieniem
zwalczania fuzarioz na każdym etapie:
począwszy od podstawy źdźbła aż
po kłos. To system o podwójnym
efekcie fizjologicznym widocznym
w każdym zabiegu, co skutkuje
wysokimi przyrostami plonów.
Zaletą systemu Fusaro Xpro jest również elastyczność
dawkowania. Każdy z elementów systemu może
być użyty w niższych rekomendowanych dawkach
z pełnią sukcesu zwalczania chorób. To system,
który łatwo można przystosować do trzyzabiegowej
technologii ochrony fungicydowej zbóż.
W przypadku planowanej ochrony trzyzabiegowej odstępy pomiędzy zabiegami skracają się, dlatego Delaro na pierwszy
zabieg, a Variano na drugi zabieg można zastosować w dawkach niższych niż maksymale. Do trzeciegu zabiegu, chroniącego kłos, można użyć Prosaro® 250 EC w dawce 0,75 l/ha.

W programie trzyzabiegowym
Delaro®
0,8 l/ha

Variano Xpro®
1,2 l/ha

Prosaro®
0,75 l/ha

FUNGICYD
INFORMACJA O PRODUKCIE
Variano Xpro 190 EC

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

Wysoki wpływ Fusaro Xpro
na plonowanie zbóż
W 2018 roku przeprowadzono w Centrum Doradztwa Technicznego
Bayer w Chechle doświadczenie, którego celem było określenie wpływu ochrony systemu Fusaro Xpro na poziom skuteczności przeciwko
chorobom oraz plonowanie w różnych odmianach i gatunkach zbóż.
Głównymi chorobami były: łamliwość podstawy źdźbła, mączniak
prawdziwy, rdza brunatna, septorioza oraz brunatna plamistość liści.
Porażenie wahało się w granicach od 13 do 20% na poletkach bez
ochrony, a na chronionych uzyskano wysoką skuteczność działania
Fusaro Xpro oraz 40% średni przyrost plonów. ///

Średnie plonowanie z 17 odmian pszenicy ozimej,
7 odmian pszenżyta ozimego i 5 odmian jęczmienia
ozimego i żyta. Chechło 2018.

Przyrost plonu w %
po zastosowaniu Fusaro Xpro

50
40
30

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

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

DAWKA
1,0-1,5 l/ha

20

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
0

pszenica
ozima

pszenżyto
ozime

jęczmień
ozimy

Delaro 1 l/ha + Variano Xpro 1,5 l/ha

żyto

200-400 l/ha
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Nowy fungicyd Ascra Xpro
w opinii rolników
®

Na terenie południowej
Opolszczyzny znajdują się
plantacje pszenicy ozimej,
które bardzo wysoko plonują.
Zaglądamy więc do wiodących
gospodarstw, aby sprawdzić,
jak działa najnowszy fungicyd
firmy Bayer – Ascra Xpro 260 EC.
Ascra Xpro to nowy produkt firmy Bayer, wykorzystujący
działanie trzech starannie dobranych substancji czynnych.
Ascra Xpro – maksymalne działanie interwencyjne
Ascra Xpro zawiera dwie substancje czynne z grupy SDHI
– biksafen (65 g/l) i fluopyram (65 g/l) oraz substancję
z grupy azoli – protiokonazol (130 g/l). Rekomendowana
dawka preparatu w pszenicy ozimej wynosi 1 l/ha. Zaleca
się stosowanie fungicydu w terminie T2, czyli na liść flagowy.
Wynika to z faktu, że wówczas Ascra Xpro prezentuje swoje
najlepsze cechy, w tym m.in. doskonałą kontrolę nad chorobami, zwłaszcza nad septoriozą.
Ascra Xpro zapewnia bardzo dobry efekt fizjologiczny:
// wyższa odporność roślin na stres wywołany suszą,
// wyższa efektywność fotosyntezy,
// bardziej intensywny wzrost korzeni i liści, czyli całej
biomasy rośliny.
Korzystny efekt fizjologiczny bezpośrednio przekłada się na wyższą wydajność oraz rentowność całej uprawy. Produkt odznacza
się także bardzo długim okresem działania. Ascra Xpro cechuje się
też wysoką skutecznością zwalczania szerokiego spektrum chorób.
Spośród nich najgroźniejsze w fazie liścia flagowego są: septorioza
paskowana liści, brunatna plamistość liści, czyli DTR-ka, rdze, a także
mączniak prawdziwy. Nasilenie występowania każdej z wymienionych
infekcji jest zmienne ze względu na znacznie zróżnicowaną podatność
odmianową. Wprowadzany produkt prawdopodobnie stanie się nowym
standardem w ochronie pszenicy ozimej przed chorobami grzybowymi.

Ascra Xpro zawiera wielofunkcyjne adiuwanty, co zwiększa
liczbę korzyści, które odnosi chroniona roślina i plantator:
// lepsza skuteczność dzięki doskonałemu pokryciu liści cieczą opryskową,
// silne wiązanie kropel z powierzchnią liści,
// wyższe i szybsze przenikanie substancji czynnych do wnętrza roślin,
// równomierne pobieranie poszczególnych substancji czynnych przez rośliny,
// odporność na zmywanie przez deszcz, co daje szanse na wykonanie zabiegu w mniej korzystnych warunkach atmosferycznych.

ZBOŻA
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Włączenie do składu fluopyramu zwiększa działanie interwencyjne preparatu,
zapewniając lepszą kontrolę nad utajonym okresem rozwoju chorób. To bardzo
istotne, gdyż często infekcja rozwija się dużo wcześniej przed wystąpieniem objawów.

Test w Lubrzy – skupienie na jakości
W gospodarstwie RSP w Lubrzy spotykamy się z Piotrem
Synowczyńskim. W jego gospodarstwie uprawia się pszenicę ozimą odmiany Kilimanjaro zasianą po rzepaku ozimym
(96 ha zaliczanych do I i II klasy bonitacyjnej). W tym sezonie
zastosowano preparat Ascra Xpro w fazie liścia flagowego.
Rozmawiamy z plantatorem w chwili, kiedy pszenica była
już wykłoszona, a efekt zastosowania preparatu dało się
zauważyć.

Piotr Synowczyński (RSP w Lubrzy): Prawidłowa ochrona
zbóż przed chorobami grzybowymi pozwala uzyskać plony
o wysokiej jakości.
Jakie znaczenie ma ochrona fungicydowa w warunkach intensywnej uprawy pszenicy ozimej?
P. S.: Na tak dobrych gruntach celujemy w maksymalny
plon, co wymaga intensywnej ochrony zbóż przed chorobami
grzybowymi. W zabiegach T1 i T2 wykorzystujemy bardzo
dobre, markowe produkty, określane jako te z najwyższej
półki. Nie szukamy tu żadnych oszczędności, ponieważ
na terenach odznaczających się dużą wilgotnością gleby
i powietrza choroby rozwijają się bardzo intensywnie – potrafią
całkowicie zniszczyć plon. Istnieją też inne przyczyny. Mamy
bardzo dobre gleby, wysoki poziom kultury gleby oraz poziom
nawożenia. Jeśli chcemy wykorzystać te czynniki plonotwórcze, niezbędne są odmiany przeznaczone do intensywnej
uprawy, a także bardzo staranna ochrona chemiczna z wykorzystaniem najlepszych dostępnych środków chemicznych.
Które choroby grzybowe stanowią największe zagrożenie w okresie liścia flagowego?
P. S.: Duże problemy sprawiają choroby kłosa, w tym
septorioza plew i fuzarioza. Ich rozwój to bardzo poważne zagrożenie pojawienia się mikotoksyn w ziarnie,
co absolutnie dyskwalifikuje je jako produkt handlowy.

Jak Pan ocenia skuteczność działania nowego preparatu Ascra
Xpro w porównaniu ze środkami dotąd wykorzystywanymi?
P. S.: Spełnia nasze oczekiwania. Preparat
ten był stosowany podczas drugiego zabiegu
(termin T2). W czerwcu łan pszenicy wyglądał
bardzo dobrze, wręcz rewelacyjnie. Na podstawie obserwacji pogody i stanu plantacji nie
zdecydowaliśmy się na zabieg na tzw. kłos, czyli
w terminie T3. Finalnie jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskanych plonów. Zdrowotność łanu
została utrzymana do końca. Średnia wydajność
na polach chronionych w terminie T2 preparatem Ascra Xpro (ok. 5 ha) wyniosła 10,2 t/ha.
Co, Pana zdaniem, wpłynęło na bardzo
wysokie plonowanie?
P. S.: Po pierwsze, tak wysokie plony umożliwiło specyficzne położenie gospodarstwa – Płaskowyż Głubczycki – gdzie właśnie w suchych latach uzyskuje się
wyższe plony niż w mokrych, bo ciężkie gleby „trzymają”
wodę. Po drugie, na przełomie maja i czerwca odnotowano opady deszczu, które znacznie poprawiły sytuację
na polach. Parametry jakościowe ziarna prezentowały się
bardzo korzystnie, np. gęstość przekraczała 77 kg/hl, nawet
w niektórych partiach – 80 kg/hl. Ziarniaki były zdrowe,
dobrze wykształcone, wyrównane, bez pośladu, a łan – długo
zielony i zdrowy. Zbiory pszenicy rozpoczęły się na początku
sierpnia. Nasze średnie wyniki plonowania dla pszenicy ozimej
w 2019 roku wyniosły 8,7 t/ha (w roku 2018 ponad 8 t/ha).
Kiedy zaczęliśmy stosować mocne nawożenie i preparaty
fungicydowe z górnej półki, to plony się odwdzięczały i rosły.
15 lat temu osiągaliśmy plon pszenicy na poziomie 5‑6 t/ha,
teraz sięga on nawet 10 t/ha.

Pan Piotr Synowczyński podkreśla:
„Kładziemy duży nacisk
na wyeliminowanie chorób
w zbożach, by uchronić się przed
dyskwalifikacją ziaren
w obrocie handlowym”.
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Bogusław Grzywna (Kombinat Rolny Kietrz): W trakcie
wegetacji roślin wykonujemy kilka zabiegów preparatami
grzybobójczymi.

Dobre decyzje w trudnych warunkach,
czyli wizyta w Bodzanowie
Odwiedzamy gospodarstwo w Bodzanowie,
gdzie przyjmuje nas Robert Kruk. Plantacja
liczy ponad 800 ha, z czego na 50% powierzchni uprawia się zboża. Na pozostałym
obszarze – rzepak, warzywa i buraki cukrowe.
Rolnik dysponuje glebami ciężkimi, klasy IIIa i IIIb.
Żniwa to najlepszy czas na ocenę skuteczności wykonanych zabiegów ochrony. Wysokość
zebranych plonów i ich jakość w pełni pokazują
trafność wyborów. W tym sezonie pan Kruk podejmował decyzje w trudnych warunkach: przebieg
pogody i olbrzymie problemy z niedoborem wody.
Niemniej udało się mu uzyskać wysokie plony.

Gospodarstwo w Kietrzu – pod silną presją chorób
Gościmy również w Kombinacie Rolnym Kietrz (dawny zakład Czerwonkowo), gdzie spotykamy się z Bogusławem
Grzywną i oglądamy pszenicę ozimą odmiany Ozon,
gdzie przedplonem był burak cukrowy. Na koniec
drugiej dekady czerwca łan prezentuje się bardzo
dobrze. Jest wyrównany, rośliny są niskie. Plantator
zastosował preparat Ascra Xpro i jak dotąd spogląda na plon pełen optymizmu co do jego jakości.
Jak ważna jest ochrona fungicydowa w warunkach intensywnej uprawy pszenicy ozimej?
B. G.: Odgrywa kluczową rolę. W trakcie wegetacji wykonujemy kilka zabiegów preparatami grzybobójczymi ze względu na silną presję chorób
grzybowych. We wczesnym okresie wiosennego wzrostu roślin problemy sprawiają choroby
podstawy źdźbła, a później septoriozy rozwijające się na liściach i kłosach. Stosujemy
system 3-zabiegowy, ponieważ sprawdza
się i możemy spokojnie czekać na żniwa.
Jak Pan ocenia skuteczność działania nowego preparatu Ascra Xpro
w porównaniu ze środkami dotąd
wykorzystywanymi do ochrony pszenicy ozimej?
B. G.: Chętnie korzystam z nowości
technologicznych. Grzyby wywołujące choroby z czasem zaczynają
się uodparniać na stosowane
środki. W tej sytuacji każdy nowy
preparat to plus dla nas. Obecnie nie widzę znaczącej różnicy
w stosunku do naszych standardowych rozwiązań. Być
może pojawi się ona w trakcie
żniw w postaci wyższego
plonu ziarna. Niemniej środek
bardzo dobrze zabezpiecza
rośliny przed grzybami.

Robert Kruk (Bodzanowo na Opolszczyźnie):
Stosuję pełną – trzyetapową ochronę fungicydową.
Jaką ochronę fungicydową zastosował Pan w trudnych
warunkach minionego sezonu?
R. K.: Zastosowałem pełną – trzyzabiegową ochronę fungicydową. W pszenicy ozimej odmiany Kilimajaro w terminie T2 wybrałem preparat Ascra Xpro (powierzchnia 12,5 ha).
Po 2‑3 dniach od jego aplikacji zaobserwowałem, że liść flagowy był na tej plantacji bardziej zielony niż w pozostałych
kombinacjach. Później, na tzw. oko, nie widziałem różnicy.

Pan Kruk przekonuje: „W moim gospodarstwie
działamy bardziej zapobiegawczo niż
interwencyjnie. Kiedy już widać infekcję,
to jest już o wiele za późno na reakcję”.

ZBOŻA

Jak Pan ocenia skuteczność działania nowego preparatu Ascra Xpro w porównaniu ze środkami dotąd
wykorzystywanymi do ochrony pszenicy ozimej?
R. K.: Susza nie wyrządziła w tym roku znacznych
strat. Zadziałała plonotwórczo, nie odczuliśmy znacznie
niedoborów wody. Jak się okazało po żniwach, zbiory
prezentowały się bardzo korzystnie. Średnie plony
pszenicy ozimej traktowanej preparatem Ascra Xpro

Konfrontacja z suszą w Nowej Wsi Małej
Zaglądamy również do gospodarstwa (3 tys. ha) w Nowej Wsi Małej, gdzie spotykamy się z Grzegorzem
Wróblem. Na glebach klasy IIIb, IVa i IVb uprawia się
tu ok. 900 ha pszenicy ozimej, 400 ha jęczmienia ozimego, 200 ha jęczmienia jarego, 600‑700 ha rzepaku,
700 ha kukurydzy i 200‑250 ha buraka cukrowego.

Grzegorz Wróbel (Nowa Wieś Mała): W 2019 roku
głównym czynnikiem determinującym plon pszenicy
była woda.
Jakie znaczenie w uprawie pszenicy ma,
według Pana, ochrona fungicydowa?
G. W.: W zbożach korzystam z pełnej ochrony fungicydowej,
począwszy od T1 poprzez T2, a na ochronie kłosa kończąc
T3. Zmagając się w tym roku po raz kolejny ze skutkami
suszy, także zdecydowałem się na trzy zabiegi. Zastosowałem
zabieg na kłos, ponieważ na początku czerwca panowały
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to 10,8 t/ha. Parametry jakościowe również okazały
się wysokie, spełniające polską normę. Zawartość
białka wahała się na poziomie 14‑15%, liczba opadania
380 s, gęstość ok. 80 kg/hl. Ziarno było zdrowe
i dobrze wyrównane. Dla porównania w roku 2019
średnie plony pszenicy ozimej w całym gospodarstwie
kształtowały się na poziomie 9,8 t/ha, a w ubiegłym
– 9,4 t/ha. Średnia z ostatnich pięciu lat to 9 t/ha.

warunki sprzyjające rozwojowi grzybów (wysoka wilgotność powietrza). Gdybyśmy tego
nie zrobili, mogłoby być jeszcze gorzej. Wiosna
2019 roku była sucha, opady pojawiły się dopiero między majem a czerwcem i nie osiągnęły
wystarczającego poziomu. Trudno więc ocenić
jakość zastosowanych zabiegów fungicydowych.
Jak Pan ocenia skuteczność działania
nowego preparatu Ascra Xpro w porównaniu ze środkami dotąd wykorzystywanymi do ochrony pszenicy ozimej?
G. W.: W terminie T2 zastosowałem preparat
Ascra Xpro. Jednak z powodu trudnych warunków
pogodowych nie zauważyłem różnic w stosowanych
u siebie technologiach uprawy. Na działce (50 ha),
gdzie zaaplikowałem Ascra Xpro, wczesną jesienią
w ramach obowiązku na obszarach proekologicznych
(EFA) wysiałem międzyplon ścierniskowy. To działanie
jeszcze bardziej „zabrało wodę”. To wszystko złożyło się na to, że plon pszenicy na tym polu kształtował
się średnio na poziomie 6,4 t/ha. Woda była głównym
czynnikiem determinującym plon. Trzeba zaznaczyć,
że na polu obok, gdzie nie wysiewano międzyplonu,
plon pszenicy był wyższy i wynosił średnio 7,2 t/ha.
W moim gospodarstwie w 2019 roku średni plon pszenicy
kształtował się na poziomie 6,3 t/ha. Ziarno miało wszelkie cechy typowe dla suszy: drobne, słabo wyrównane, o wysokiej
zawartości białka, ale o małej gęstości – 68‑72 kg/hl. W 2018
roku zbiory były jeszcze niższe niż w tym roku (5,74 t/ha).
O skali problemu z suszą świadczy fakt, że w gospodarstwie
średnia wydajność pszenicy z wielolecia w latach bez ograniczeń wody kształtowała się na poziomie ok. 7,5 t/ha. ///

W gospodarstwie pana Wróbla pomimo suszy
zastosowano trzy zabiegi fungicydowe.
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Preparat poprawia wydajność fotosyntezy

Poczucie
pełnej kontroli

Zabieg T2 w fazie liścia
flagowego do początku
kłoszenia to czas stosowania
najlepszej ochrony w celu
optymalnej kontroli nad
chorobami (w tym septoriozą)
oraz utrzymania zieloności liści
przez długi czas. Zastosowanie
w tym terminie preparatu
Ascra Xpro przynosi najlepsze
rezultaty zwalczania chorób oraz
istotnie wpływa na wysokość
osiąganych plonów.

Kontrolowanie najgroźniejszej z chorób, jaką jest septorioza, wymaga dobrze zaplanowanego programu
ochrony fungicydowej: począwszy od oprysku T0 wczesną wiosną lub T1 w fazie strzelania w źdźbło do drugiego kolanka. Wybór produktu w tych wczesnych fazach
zależy od podatności odmianowej uprawianego gatunku
na choroby, daty siewu, presji chorobotwórczej oraz warunków pogodowych. Termin T2 z kolei to dobry czas dla
środka Ascra Xpro, aby w pełni wykorzystać doskonałe
właściwości fungicydu w zwalczaniu patogenów chorobotwórczych oraz wpływających na zwiększenie plonowania.

ZBOŻA

Ascra Xpro pozwala kontrolować najgroźniejsze 
choroby zbóż (w tym septoriozę).

Działanie
Ascra Xpro 260 EC to fungicyd o unikalnym składzie. Łączy
w sobie dwie substancje aktywne z grupy SDHI (fluopyram
65 g/l i biksafen 65 g/l) oraz jedną z grupy azoli (protiokonazol 130 g/l), dzięki czemu zapewnia kontrolę nad szerokim spektrum chorób. Fluopyram to substancja szybko
działająca, wykazująca lepsze właściwości systemiczne niż
inne substancje aktywne z grupy SDHI. Dzięki temu natychmiastowa dostępność substancji aktywnej w miejscu
działania wpływa na efektywniejsze zwalczanie stadiów
utajonych patogenów. Zarejestrowana maksymalna dawka
wynosi 1,5 l/ha. Jednakże Ascra Xpro wykazuje wysoką
skuteczność ochrony już przy niższych dawkach (1,0 l/ha).
Zalety
Preparat wyróżnia się zwiększonym działaniem interwencyjnym przeciwko septoriozie oraz zapewnia wysokie plonowanie zbóż. Rośliny chronione fungicydem Ascra Xpro cechują
się wyższą efektywnością wykorzystania wody. W praktyce
oznacza to uzyskanie maksymalnych plonów przy niższych
opadach, co ma kluczowe znaczenie podczas suszy.
Technologia Leafshield zastosowana w preparacie
Ascra Xpro poprawia właściwości aplikacyjne fungicydu,
jednocześnie zapewniając wysoką przyczepność cieczy
roboczej do powierzchni liścia. Dzięki temu krople preparatu Ascra Xpro w znacząco lepszy sposób rozprzestrzeniają się na roślinie uprawnej. Technologia Leafshield
umożliwia stosowanie różnych technik aplikacji, takich
jak dysze o większej kropli lub niższe objętości wody.

Wysokie plonowanie po zastosowaniu preparatu Ascra Xpro
Doświadczenia rejestracyjne, Polska, 2012-2014
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Różne mechanizmy działania
substancji aktywnych optymalnie
się uzupełniają i stanowią
zintegrowane zarządzanie
odpornością. Doskonałe właściwości
lecznicze i zapobiegawcze preparatu
Ascra Xpro zapewniają w praktyce
elastyczny, kompleksowy i długotrwały
system kontroli nad chorobami.
Długość działania preparatu Ascra Xpro
FLUOPYRAM

PROTIOKONAZOL
BIKSAFEN

Skuteczność %
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Długość działania

BBCH 49

BBCH 57

BBCH 65

Ascra Xpro – skuteczność zwalczania
chorób w pszenicy ozimej
Doświadczenia rejestracyjne, Polska, 2012-2014
 Ascra Xpro 0,9 l/ha

 Ascra Xpro 1,5 l/ha

 prep. porówn. 1,5 l/ha

mączniak prawdziwy

septorioza
paskowana liści

fuzarioza kłosa
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brunatna
plamistość liści

łamliwość
podstawy źdźbła

rdza żółta

rdza brunatna

Wymierne korzyści stosowania
preparatu Ascra Xpro to:
// doskonałe zwalczanie chorób,
// szybkie działanie interwencyjne,
// długotrwała ochrona zbóż,
// wysokie plonowanie,
// nowoczesna technologia Leafshield.
FUNGICYD
Efekty
Ascra Xpro zwiększa zawartość chlorofilu w komórkach roślinnych i tym samym poprawia wydajność procesu fotosyntezy. Skutkiem tego liście są dłuższe, zdrowsze i dłużej zielone. Gwarantuje to skuteczniejszą produkcję cukrów
prostych, a tym samym intensywniejszy przyrost plonu. Rośliny chronione
preparatem Ascra Xpro charakteryzują się zwiększoną średnicą korzeni i wykazują większy potencjał w pobieraniu azotu i innych niezbędnych
składników odżywczych. Cechują się wyższą efektywnością wykorzystania
wody, co oznacza uzyskanie wyższych plonów przy niższych opadach.
Korzyści
Ascra Xpro ze zwiększoną siłą działania przeciwko chorobom (zwłaszcza
septoriozie) wyznacza nowy standard wzorowej walki z chorobami zbóż.
Zwiększone działanie interwencyjne daje dodatkową gwarancję skuteczności.
Stosowanie
Środek może być stosowany w uprawie zbóż w fazie od początku strzelania w źdźbło do początku fazy kwitnienia. Najlepsze rezultaty osiąga się, stosując fungicyd w fazie liścia flagowego i początku kłoszenia, wykorzystując w pełni jego moc działania przeciwko
patogenom oraz korzystny wpływ na rozwój rośliny. ///

Ascra Xpro – skuteczność zwalczania chorób
w jęczmieniu ozimym
Doświadczenia rejestracyjne, Polska, 2012-2014
 Ascra Xpro 0,9 l/ha

 Ascra Xpro 1,2 l/ha

 prep. porówn. 1,5 l/ha

mączniak prawdziwy

rynchosporioza

fuzarioza kłosa

SKŁAD
fluopyram – 65 g/l
biksafen – 65 g/l
protiokonazol – 130 g/l

ZWALCZANE CHOROBY
pszenica ozima
łamliwość źdźbła zbóż i traw,
mączniak prawdziwy zbóż i traw,
septorioza paskowana liści
pszenicy, septorioza plew, rdza
żółta zbóż i traw, rdza brunatna
pszenicy, brunatna plamistość liści,
fuzarioza liści, fuzarioza kłosów
pszenżyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw,
septoriozy liści, rdza brunatna
żyto ozime
rynchosporioza zbóż,
rdza brunatna żyta
jęczmień ozimy
łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak
prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia,
rynchosporioza zbóż, plamistość
siatkowa jęczmienia, ramularia
pszenica jara
septorioza plew, rdza brunatna
pszenicy, brunatna plamistość liści
jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw,
rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż,
plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia

TERMIN STOSOWANIA
od początku fazy strzelania w źdźbło,
do początku fazy kwitnienia (widoczne
pierwsze pylniki) (BBCH 30-61)
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MAKSYMALNA DAWKA
1,2 l-1,5 l/ha
łamliwość
podstawy źdźbła

ramularia

REKOMENDOWANA DAWKA
1,0 l/ha

ZALECANA ILOŚĆ WODY
100-400 l/ha
plamistość siatkowa

rdza jęczmienia
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ZAPRAWY
ZAPRAWY
Conviso® One
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Conviso Smart
®

– innowacyjna ochrona
buraków cukrowych
Technologia Conviso Smart umożliwia
wydajniejsze niż dotychczas zwalczanie
chwastów przy zastosowaniu mniejszych
ilości herbicydów w większych
odstępach czasu. W dobie coraz
większych ograniczeń w dostępie
do substancji czynnych herbicydów
stanowi element skutecznej
ochrony buraka cukrowego.

ZAPRAWY 37

Co to jest Conviso Smart?
Conviso Smart to technologia łącząca w sobie ochronę herbicydową i nowoczesną odmianę buraka odporną na herbicyd. Jej zaletą jest szerokie okno aplikacji
herbicydu. Conviso One można stosować w każdej fazie rozwoju buraka cukrowego odmian Smart KWS, gdyż są one całkowicie odporne na działanie
herbicydu. Dzięki temu wydłużony jest czas dostępu na pole i wykonania
zabiegu. Ograniczeniem może być tylko to, że zbyt wyrośnięte buraki zasłaniają glebę i wówczas preparat dociera tylko przez liście. Dlatego herbicyd
najkorzystniej jest stosować w fazie od 1 do 8 liści właściwych buraka
cukrowego. Chwasty mogą być najlepiej zwalczane w fazie 2 liści właściwych. Do zwalczenia chwastów dwuliściennych i jednoliściennych wystarcza maksymalnie dwukrotna aplikacja herbicydu.
Szerokie spektrum zwalczania
W systemie Conviso Smart stosuje się herbicyd Conviso One,
który pozwala wyeliminować uciążliwe gatunki chwastów, jak
np.: komosa biała, rdesty, maruna bezwonna, chwastnica
jednostronna, przytulia czepna, fiołek polny. Zwalcza również samosiewy zbóż, rzepaku, słonecznika, ziemniaków i burakochwasty. Herbicyd skutecznie eliminuje
je z plantacji, nie stanowiąc jednocześnie zagrożenia
dla rośliny uprawnej. Dzięki temu ponownie można
włączyć pola zachwaszczone burakochwastami
w płodozmian z uprawą buraka cukrowego.
To działanie „czyszczące” pola z burakochwastów doskonale widać na plantacjach m.in.
w Chechle (Śląsk) i Pordenowie (Żuławy),

Conviso
Smart
pozwala
utrzymać plantację
wolną od uciążliwych
gatunków chwastów
jedno- i dwuliściennych.
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gdzie firma Bayer ma swoje Centra Doradztwa
Technicznego (CDT). Tu prowadzone są pola doświadczalne z różnymi gatunkami roślin uprawnych
w odmiennych technologiach ochrony, także buraka cukrowego w technologii Conviso Smart.
– W uprawie buraka cukrowego odmian Smart KWS, tam,
gdzie zastosowaliśmy preparat Conviso One, nie ma żadnych
problemów z burakochwastami – te nie występują na plantacji, zostały całkowicie z niej wyeliminowane. Pozbyliśmy
się także komosy białej – zgodnie podkreślają Adrian Sikora,
odpowiedzialny za pola CDT w Chechle oraz Wojciech
Karaś sprawujący opiekę nad CDT w Pordenowie.
Mniej, ale skuteczniej
Technologia Conviso Smart jest przyjazna środowisku. Przy
jej wykorzystaniu wprowadza się do gleby w sumie 80 g
substancji czynnej na 1 ha, czyli znacznie mniej niż przy tradycyjnej metodzie ochrony chemicznej, kiedy aplikujemy nawet
blisko 3 tys. g substancji na ha. Preparatem stosowanym
w technologii jest Conviso One. To herbicyd powschodowy
zaliczany do inhibitorów ALS. Zawiera dwie substancje czynne: 50 g/l foramsulfuronu z grupy sulfonylomoczników i 30 g/l
tienkarbazonu metylu należącego do izoksazoli. Oznacza to,
że preparat działa zarówno od korzeni, jak i poprzez liście.
Tylko z odmianami Smart KWS
Conviso One można zastosować w fazie od 1. liścia do 8 liści buraka cukrowego odmian typu Smart KWS, które
są całkowicie odporne na ten herbicyd – nawet na wielo-

krotnie wyższe dawki preparatu. Pozwala to uniknąć
spowolnienia wzrostu roślin po zastosowaniu ochrony. Nie zachodzi także
obawa o ewentualne reakcje fitotoksyczne.
Efekty na polu
– Na Żuławach buraki cukrowe sialiśmy w połowie kwietnia,
wschody były dobre i wyrównane. Czekaliśmy z zabiegiem
herbicydowym Conviso One, aż komosa biała osiągnie
odpowiednią fazę rozwojową 2 liści właściwych. Wówczas
zastosowaliśmy Conviso One w dawce 0,5 l/ha.
Drugi raz herbicyd Conviso One, także w dawce 0,5 l/ha,
zaaplikowaliśmy krótko przed zwarciem międzyrzędzi,
wówczas dopiero większość zwalczanych chwastów osiągnęła właściwą fazę rozwojową – mówi Wojciech Karaś.
W Chechle buraki cukrowe od początku sezonu nie
miały łatwego startu. Najpierw wystąpiły przymrozki, potem susza. W efekcie wschody były wydłużone i początkowo plantacja niewyrównana.
– Mimo niełatwych początków w tej chwili sytuacja

Odmiany Smart KWS mogą być
chronione z wykorzystaniem
tradycyjnych preparatów
herbicydowych do buraka
cukrowego.
Jednak konwencjonalnych odmian
buraków cukrowych nie można odchwaszczać herbicydem Conviso One.
Takie działanie będzie zgubne i doprowadzi do całkowitego zniszczenia
plantacji. Tylko odmiany Smart KWS
są odporne na preparat Conviso One.
Odporność odmian na inhibitory ALS została
uzyskana przez hodowców KWS SAAT przy
użyciu klasycznych technik hodowli roślin.

Technologia opiera się na odmianach Smart KWS
odpornych na herbicyd Conviso One wykorzystywany
do zwalczania chwastów.

HERBICYD
RODZAJ PREPARATU
do stosowania wyłącznie
w odmianach buraka
cukrowego posiadających
odporność na herbicydy
z grupy sulfonylomoczników

FORMA UŻYTKOWA
na poletkach doświadczalnych CDT w Chechle jest zadowalająca.
W kombinacjach z herbicydem Conviso One w dawce dzielonej, tj.
2 x 0,5 l/ha oraz w dawce 1 l/ha, nie ma burakochwastów, samosiewów rzepaku i innych chwastów. Doświadczenie porównujemy
ze znanym rozwiązaniem ochrony buraka cukrowego – tu wciąż
na polu pozostają burakochwasty – wskazuje Adrian Sikora.
W obu lokalizacjach pola buraków cukrowych, gdzie wykorzystywana jest technologia Conviso Smart, są wolne od chwastów, nie
pojawiła się komosa biała i nie wystąpiło wtórne zachwaszczenie
innymi chwastami – nawet po intensywnych opadach deszczu, które
lokalnie przeszły w maju i czerwcu na Żuławach. Buraki uprawiane w technologii Conviso Smart zapowiadają się obiecująco.
Dawkowanie herbicydu
O dokładnym terminie stosowania Conviso One decyduje tempo
rozwoju komosy białej, która jest rośliną wskaźnikową. Pierwszy
zabieg w dawce 0,5 l/ha stosujemy, gdy największa komosa nie
przekracza fazy 2 liści właściwych. Drugi w zależności od pogody,
wilgotności gleby i fazy następnej fali wschodzących chwastów,
nie wcześniej niż po 10‑14 dniach i także w dawce 0,5 l/ha.
W praktyce warunki agrometeorologiczne w trakcie sezonu
są różne i nie zawsze może udać się wjechać w pole, gdy
największa komosa nie przekracza fazy 2 liści właściwych.
W przypadku przekroczenia optymalnej fazy rozwoju komosy
białej, tzn. gdy chwast wykształci już 4 liście właściwe, można
zastosować jednorazowy zabieg w dawce całkowitej 1 l/ha.
Jednak zdecydowanie lepiej dzielić dawkę, gdyż chwasty rosną
nierównomiernie. W przypadku dwukrotnej aplikacji herbicydu jest większa pewność jego zadziałania na chwasty, które
skiełkowały w różnych terminach. Ponadto stosując herbicyd
w dawce jednorazowej, kiedy liście buraka zakrywają glebę i chwasty są bardziej wyrośnięte, preparat dociera tylko
przez liście. Dlatego lepiej stosować herbicyd w dawkach
dzielonych, działamy wówczas od gleby i przez liście. ///

w formie zawiesiny olejowej
do rozcieńczania wodą

SUBSTANCJA CZYNNA
foramsulfuron – 50 g/l
tienkarbazon metylu – 30 g/l

DAWKA
1 l/ha lub 2 x 0,5 l/ha

OKRES STOSOWANIA
Od fazy widocznego pierwszego
liścia właściwego do fazy 8 liści
buraka cukrowego (BBCH 11‑18).
Wykonanie zabiegu należy uzależnić
od fazy rozwojowej chwastów,
w szczególności komosy białej. Zabieg
pojedynczy należy wykonać nie później
niż w fazie, gdy widoczne na polu
chwasty (w tym komosa biała) osiągną
fazę maksymalnie 4 liści właściwych.

DAWKI DZIELONE
zabieg pierwszy – nie później niż w fazie,
gdy komosa biała osiągnie maksymalnie
2-4 liście właściwe,
zabieg drugi (w odstępie 10‑14 dni)
– nie później niż w fazie, gdy widoczne
na polu chwasty (w tym komosa biała)
osiągną maksymalnie 2-4 liście właściwe
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RZEPAK
FUNGICYDY
Propulse® 250 SE

INSEKTYCYDY
Proteus® 110 OD*

* W niniejszym materiale zawarte zostały informacje
zgodne ze stanem rejestracji na dzień 31.10.2019 r.
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W trudnym 2019 roku 
w gospodarstwach należących
do CGFP Wojnowo uzyskano
średni plon 3,2 t rzepaku z hektara.

RZEPAK
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Rzepak ozimy
– uprawa, nawożenie i ochrona
ze wsparciem systemów
rolnictwa precyzyjnego
Dzielenie się doświadczeniem to jedna z ważniejszych
strategii rozwoju, którą konsekwentnie wspiera Bayer.
Wizyta w CGFP Wojnowo należącym do Fundacji Potulickiej
i spotkanie z dyrektorem Andrzejem Słomczewskim
stanowią cenną lekcję, jak mądrze wykorzystać możliwości
rolnictwa precyzyjnego, żeby budować silny, stabilny plon
rzepaku ozimego w nieustannie zmieniających się warunkach
atmosferycznych.
Specyfika gospodarstwa
Grupa Fundacja Potulicka zrzesza osiem gospodarstw rolnych dysponujących łączną powierzchnią
ponad 7500 ha, w tym 5000 ha gruntów ornych.
Gospodarstwa zajmują się zarówno produkcją zwierzęcą, jak i roślinną. Wiodącą rolę w Grupie odgrywa CGFP
Sp. z o.o. z siedzibą w Wojnowie, która pełni funkcje
zarządcze i świadczy usługi dla całej Grupy. Pan Andrzej
Słomczewski, dyrektor produkcji roślinnej, szczegółowo
charakteryzuje klasy bonitacyjne gleb, by pokazać, jakim
potencjałem dysponuje: Około połowa powierzchni gruntów

ornych to gleby w typie lekkim i średnim, gdzie dominują klasy
3b – 4a. Resztę stanowią gleby słabsze, klas 5 i 6. Główne
uprawy to: kukurydza (59%), pszenica ozima (20%), motylkowe: łubin i groch (5%). Rzepak ozimy uprawiany jest (zasiewy
2018) na powierzchni 810 ha (16%), natomiast w 2019 roku
zmniejszono powierzchnię uprawy (zasiewów) aż do 680 ha.
Spójna koncepcja zarządzania uprawą
Za sukcesem i planem rozwoju uprawy rzepaku stoi spójna
koncepcja zarządzania. Jak wyjaśnia pan Andrzej, w uprawie rzepaku głównie wykorzystuje się uprawę bezorkową,
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jednak od razu dodaje: Nie jest to zasada, której się sztywno trzymamy. W zależności od potrzeb oraz stanu gleby i warunków pogodowych modyfikujemy to założenie.
Dla przykładu przywołam sytuację z końca sierpnia 2017
roku, kiedy to siew rzepaku na stanowiskach po pszenicy
w technologii bezorkowej w terminie agrotechnicznym nie
był możliwy. Decyzja o zmianie technologii uprawy została podyktowana ciągłymi opadami i opóźnionym zbiorem
przedplonu. Dotrzymanie terminu agrotechnicznego stało
się możliwe tylko przy siewie rzepaku na stanowisku po rzepaku i zastosowaniu tradycyjnej orki. Dyrektor precyzyjnie
wskazuje celowość takiego działania: Orka z przedpłużkami
pozwoliła nam na zminimalizowanie wschodów samosiewów rzepaku, a także na wydobycie bardziej suchej warstwy gleby, w którą wykonaliśmy natychmiastowy siew.

gleby i potencjału plonotwórczego poszczególnych części
(fragmentów) pola. I w tym przypadku dyrektor Słomczewski
dysponuje sprawdzonymi rozwiązaniami: W pierwszym etapie
nawożenia rzepaku oceniamy poziom fosforu. Stosujemy go
głównie poprzez nawożenie przedsiewne z dawkami dostosowanymi do zasobności gleby i zapotrzebowania pod plon.
Potas na stanowiskach o średniej i niskiej zawartości uzupełniamy dodatkowo głównie wczesną wiosną w postaci
Korn Kali. Pokrywamy w ten sposób zapotrzebowanie
pod plon i uzupełniamy zasobność gleby, dążąc do uzyskania średniej zawartości, co przekłada się na zwiększenie dawki o 20‑30% na tych fragmentach pola.
Uzupełnieniem tych działań jest ponadto zastosowanie
wiosną w pierwszej kolejności Kizerytu, by dostarczyć
niezbędne ilości siarki i magnezu roślinom rzepaku.

Kolejnym istotnym punktem zarządzania uprawą rzepaku jest
ustalenie płodozmianu. W gospodarstwach Grupy różnicuje się go w zależności od jakości gleby. I tak dominującym
płodozmianem na glebach silniejszych są: pszenica, rzepak i kukurydza, a na glebach najsłabszych – monokultura
kukurydziana. Pan Andrzej wyjaśnia, na czym polega istota
konstrukcji płodozmianu: Chcemy utrzymać odpowiednią rotację roślin i spełnić wymóg dywersyfikacji upraw w gospodarstwach należących do Fundacji. Z 5‑6-letnim wyprzedzeniem
sporządzamy wstępne plany zasiewów poszczególnych roślin.
Skupiamy się na wszystkich aspektach dobrej praktyki rolniczej, dywersyfikacji upraw i uwzględniamy opłacalność upraw.

Własny sprzęt do pobierania prób glebowych
to powód do dumy. Pobrane próbki są analizowane w Wojewódzkiej Stacji Chemiczno-Rolniczej,
a na podstawie uzyskanych wyników tworzy się
mapy zasobności gleb w składniki odżywcze.
Jak wyjaśnia pan dyrektor: Próbki pobieramy
z jednorodnych fragmentów powierzchni pola,
które zostały wcześniej wyznaczone za pomocą skanera glebowego. Skanowanie pól
wykonaliśmy w 2014 roku i na tej podstawie
wyznaczyliśmy obszary (fragmenty pól) o określonym, jednorodnym typie agronomicznym.

Nawożenie trafione w punkt
Decyzje dotyczące nawożenia stanowią klucz do powodzenia
całej uprawy i przesądzają o jej opłacalności. W gospodarstwach przedsiewnie stosuje się nawożenie NPK, jednak jest
ono zmienne. Jego wysokość zależna jest od zasobności

Przygotowany z 5-6-letnim wyprzedzeniem 
plan zasiewów to wstępny szkic. Modyfikujemy go 
za każdym razem, gdy zachodzi taka konieczność.

RZEPAK

Gwałtowność zmian warunków atmosferycznych
wymusza optymalizację kosztów (nie mylić z cięciem)
i precyzyjny dobór właściwych odmian. Warto
wybierać te o stabilnym i wiernym plonowaniu,
mniej podatne na warunki stresowe.
Gospodarstwa dysponują mapami plonów oraz na bieżąco aktualizowanymi zdjęciami
satelitarnymi (między innymi dzięki programowi Climate FieldView™), na podstawie
których za pomocą wskaźnika NDVI określa się wielkość i zróżnicowanie biomasy. Połączenie lustracji plantacji, pomiarów polowych, danych archiwalnych i danych o aktualnym zróżnicowaniu kondycji roślin pozwala stworzyć i na bieżąco korygować mapy
potencjału plonu. Wyznaczają one – precyzuje dyrektor Słomczewski – zróżnicowany
poziom nawożenia azotowego w trakcie wegetacji, np. dla pszenicy i rzepaku,
a w przypadku kukurydzy dodatkowo służą do określenia zmiennych norm wysiewu dla danej działki i jej fragmentu (np. w zakresie od 70 do 90 tys. nasion/ha).
Podobnie w gospodarstwach postępuje się w przypadku wapnowania pól, które wykonuje się zmiennymi dawkami, dostosowując je do wartości pH konkretnej części pola.
Kryteria doboru odmian rzepaku
Wieloletnie doświadczenie w uprawie rzepaku pozwoliło sprecyzować stosowane w Wojnowie kryteria doboru odmian tej rośliny:
A Potencjał plonotwórczy odmian pozwalający intensyfikować produkcję z jednoczesnym zachowaniem równowagi dotyczącej optymalizacji kosztów.
B O
 graniczenie skutków anomalii i gwałtownych zjawisk pogodowych graniczących z ekstremami (bardzo silne wahania temperatury,
okresowe niedobory wody i susze, gwałtowne opady i nierównomierny ich rozkład) – to coraz istotniejsze kryterium wyboru odmiany. Uczy tego doświadczenie. Według pana Andrzeja Słomczewskiego: W ostatnich latach bardzo mocno ogranicza nas
pogoda i dlatego podążamy w kierunku optymalizacji nakładów.
W planowaniu pracy trzeba po prostu uwzględnić gwałtowne zjawiska pogodowe typu kilkudniowe ocieplenie do 35°C
i natychmiastowe ochłodzenie do 14°C lub przymrozek w połowie maja. Trzeba liczyć się z okresowym brakiem opadów
lub z ich bardzo złym rozkładem, np. w kwietniu 2019 roku
odnotowaliśmy tylko 2 mm opadu! To wszystko oznacza
również ekstremalne warunki dla wzrostu i rozwoju roślin.
C Stabilność i wierność w plonowaniu.
D Bardzo dobra zimotrwałość.
E Zdrowotność, szczególnie w kontekście odporności
na porażenie suchą zgnilizną kapustnych w okresie
wiosennym. Wynika to z faktu, że istnieje dość wąskie
okno aplikacyjne w tym czasie związane z wymaganiami co do temperatur gwarantujących optymalną
skuteczność wykonanego zabiegu fungicydowego.
F Zwiększona odporność na osypywanie się nasion
to kolejne ważne kryterium. Pan dyrektor Słomczewski
w gospodarstwie unika zabiegów desykacji, bowiem
ta w pewnym stopniu przerywa proces nalewania nasion i finalnie może mieć negatywny wpływ
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Pan dyrektor Słomczewski podkreśla znaczenie genetycznej
odporności odmian na suchą zgniliznę kapustnych dla zachowania
wysokiego plonu. Wspomina sytuację z 2017 roku,
kiedy to w I dekadzie kwietnia tylko 2‑3 dni pozwoliły na wykonanie
zabiegu fungicydowego, ponieważ później, aż do początku maja,
zabieg nie byłby zadowalająco skuteczny ze względu na zbyt niskie
temperatury.
na plon. Przekonuje: Jeśli mamy pewność, iż odmiana jest odporna na osypywanie
się nasion, nie występują odrosty rzepaku lub nie mamy do czynienia z nadmiernym
zachwaszczeniem, pozwalamy na spokojne dojrzewanie łanu, włączając także
dolne partie. Nie ponosimy wówczas ryzyka spadku plonu z powodu wcześniejszego zahamowania wzrostu i dojrzewania nasion. Zbiór w takich warunkach
przebiega bardzo sprawnie, co potwierdza dotychczasowa praktyka.
Gwałtowność zmian warunków atmosferycznych wymusza optymalizację
kosztów (nie mylić z cięciem) i precyzyjny dobór właściwych odmian. Warto
wybierać te o stabilnym i wiernym plonowaniu, mniej podatne na warunki
stresowe. Doświadczenie pana dyrektora każe cenić sobie zarówno
wigor jesienny, jak i wiosenny odmian. Jak tłumaczy: w niesprzyjających warunkach jesiennych odmiany o silnym wigorze szybciej się
rozwijają, wytwarzają więcej liści i lepiej się ukorzeniają, co wpływa
na lepsze przygotowanie roślin do przezimowania i daje im przewagę po wiosennym wznowieniu wegetacji. Dalej przekonuje,
że: z kolei odmiany o silnym wigorze wiosennym szybciej
się pobudzają do wzrostu po zimowym spoczynku i lepiej
wykorzystują zasoby wody glebowej z okresu zimowego.

CGFP nie prowadzi zabiegów desykacji 
od 2014 roku. Według pana Andrzeja 
Słomczewskiego nie było takiej 
potrzeby, ponieważ zostały 
wybrane właściwe odmiany 
rzepaku oraz sprzyjała 
pogoda.

RZEPAK

Fungicydowy zabieg na płatek 
jest najważniejszy w końcowym etapie 
prowadzenia łanu rzepaku ozimego.

Sprawdzone sposoby
ochrony fungicydowej
Jeśli chodzi o ochronę przed porażeniem zgnilizną twardzikową i czernią krzyżowych, nie można iść na kompromis.
Tu nie ma miejsca na poprawki – kwituje pan Andrzej. Zabieg na płatek jest najważniejszy, bowiem straty z powodu
porażenia chorobami w tym okresie są nieodwracalne
(to ostatnie 2,5 miesiąca do zbioru – nie można zatem ryzykować!). Dyrektor produkcji roślinnej w CGFP Wojnowo zapewnia: Od lat polegamy na sprawdzonej technologii i zaufanym produkcie. I to jest Propulse® 250 SE.
Argumenty za? Pan Andrzej wymienia od razu: szerokie okno aplikacyjne, bardzo dobry efekt zwalczania
chorób i możliwość bezpiecznego dla roślin rzepaku
łączenia Propulse z insektycydem Proteus® 110 OD.
Wykonuje się jeden zabieg fungicydem Propulse
na początku maja (od początku do pełni kwitnienia). Z kolei w zabiegach na słodyszka
i szkodniki łuszczynowe (chowacz podobnik
i pryszczarek kapustnik) stosuje się Proteus.

Technicznie do obsługi rzepaku w kwitnieniu
wykorzystywane są 2 opryskiwacze przez 5-6
nocy. Pan Andrzej podkreśla, że gospodarstwo
współpracuje z lokalnymi pszczelarzami, których
pasieki znajdują się na skraju pól rzepakowych.
Bezpieczeństwo owadów zapylających jest dla nas
na pierwszym miejscu, zabiegi wykonujemy po oblocie pszczół, w trakcie nocy – dodaje zdecydowanie.
Ważna refleksja
Kończąc wizytę w CGFP z siedzibą w Wojnowie, dyrektor produkcji roślinnej z całym przekonaniem podkreśla:
Cały czas obserwujemy to, co dzieje się na polu rzepaku
i adekwatnie reagujemy. Założenia założeniami… Trzeba
mieć zaplanowane działania, by się nie pogubić. Natomiast
trzeba je codziennie weryfikować i dostosowywać w zależności od bieżącej sytuacji. Oto klucz do sukcesu. ///
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KUKURYDZA
HERBICYDY
Adengo® 315 SC
Maister® Power 42,5 OD
Roundup® Flex 480
NASIONA DEKALB
DKC 2972; DKC 3595
DKC 3787; DKC 3441
DKC 3579; DKC 3939
ZAPRAWY
Redigo® M 120 FS
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Skuteczne
odchwaszczanie
w warunkach
stresu kukurydzy

	

	

KUKURYDZA
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Dążenie do maksymalizacji wykorzystania potencjału
danego pola zmienia dotychczas przyjęte sposoby siewu
kukurydzy. Siew następuje coraz wcześniej, a to skutkuje
zwiększeniem zagrożenia ze strony chwastów. Tym
samym trzeba zmodyfikować strategię walki z nimi.

Kukurydza wśród…
chwastów
Nowych problemów z zachwaszczeniem kukurydzy przysparzają coraz wcześniejsze siewy. Siew
w połowie kwietnia sprzyja chwastom typowym dla zbóż (gwiazdnicy
pospolitej), rumianowatym (maruna,
rumian, rumianek), rdestom (powojowaty plamisty, ptasi), rzodkwi świrzepy,
stulisze psiej, gorczycy polnej, przytulii
czepnej, niezapominajce polnej, tasznikowi pospolitemu i tobołkom polnym.
Na stanowiskach bez orki, gdzie wykorzystuje się uprawę pasową i siew z nawożeniem współrzędowym, komosa i szarłat występują w mniejszym nasileniu, za to liczniej
rosną chwasty ciepłolubne (np. chwastnica
jednostronna). Na pola z uproszczoną uprawą
coraz mocniej wchodzi bodziszek. W południowo-zachodniej Polsce wszystkie wcześniej
wymienione chwasty przebija szkodliwością
zaślaz pospolity.
Odwlekanie zabiegu odchwaszczenia doprowadza
do przerośnięcia chwastów i obniża skuteczność
herbicydów. W konsekwencji plonowanie kukurydzy
jest niższe. Teoretycznie odchwaszczanie kukury-

dzy nie powinno nastręczać trudności. Do dyspozycji mamy
przecież herbicydy z substancjami o działaniu doglebowym,
doglebowym i nalistnym do stosowania nalistnego we wczesnych fazach oraz substancje o typowym działaniu nalistnym,
a także glifosat. W teorii jest czym skutecznie odchwaszczać.
W praktyce niestety skuteczność zabiegów determinuje pogoda i dostosowane do niej optymalne decyzje rolnika.
Zabiegi przedwschodowe
W tym terminie istnieją dwie możliwości odchwaszczania
kukurydzy.
// Wczesny zabieg doglebowy
(najbardziej popularny wariant)
W optymalnych warunkach pogodowych bardzo dobrze się
sprawdza i ratuje kukurydzę przed konkurencją chwastów.
To istotne z uwagi na uprawę w szerokie międzyrzędzia
oraz bardzo wolny początkowy wzrost i rozwój kukurydzy.
Chwasty niezwalczane przez tygodnie nie miałyby konkurencji.
Niestety skuteczność większości substancji czynnych tego
typu herbicydów determinuje wilgotność gleby. Przy suszy
glebowej nie zaszkodzimy chwastom.
// Wykorzystanie herbicydów zawierających glifosat
(najpóźniej trzy dni przed wschodami)
Takich preparatów na rynku jest wiele, ale tylko nieliczne
mają stosowną rejestrację. W ofercie Bayera znajduje się
Roundup® Flex 480. Wariant ten sprawdza się zwłaszcza w uproszczonej uprawie kukurydzy (np. w uprawie

	

Czekanie, aż wzejdą wszystkie chwasty

	

i opóźnianie zabiegu zwalczającego je – to błąd.
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Jeżeli dawki herbicydów
doglebowych podane
są w zakresie „od do”,
to wyższe należy stosować
na glebach ciężkich,
na których kompleks
sorpcyjny unieruchamia część
zastosowanych substancji
czynnych.
pasowej). Wtedy wschody chwastów na pasie nieuprawionym są szybsze. Warunkiem skuteczności preparatu
Roundup Flex są wschody chwastów (powinny mieć w momencie zabiegu dwa liście) przed wschodami kukurydzy.
Trudnością, zwłaszcza w uprawie tradycyjnej, jest oszacowanie wschodów kukurydzy, aby nie przekroczyć granicy
zabiegu najpóźniej trzy dni przed wschodami. Warunkiem
bezpieczeństwa użycia glifosatu w kukurydzy są jej równe
wschody, a zatem duża precyzja siewu na minimum 2 cm
głębokości. Na stanowiskach wyrównanych w dobrej kulturze łatwiej to wykonać niż na glebach mozaikowatych.

Zabiegi powschodowe
Przy suszy glebowej do wschodów kukurydzy nie ma sensu
na siłę stosować zabiegów doglebowych, ponieważ i tak
konieczny będzie zabieg nalistny:
// wykonuje się go w szerokim oknie
od 1 do 9 liści kukurydzy,
// najlepszy dla rozwoju i plonowania
kukurydzy: do 4. liścia.
Niestety skuteczność zabiegów nalistnych zależy od pogody.
Lepiej sprawdzają się na suchych roślinach pozostających



Sprawdzonym sposobem oszacowania wschodów kukurydzy



jest założenie miniaturowego inspektu, tj. przykrycie fragmentu



plantacji folią (np. 1 m x 1 m). Jeżeli pod folią zauważymy



pierwsze symptomy wschodów, znaczy to, że na plantacji



zaczną się one masowo właśnie za 2‑3 dni.

przez dłuższy okres czasu. W praktyce problem z częstymi opadami rozwiązuje się, stosując do oprysku nalistnego
we wczesnych fazach kukurydzy substancje doglebowe, mające rejestrację do wczesnego stosowania nalistnego (oczywiście podczas samego zabiegu i krótko po nim rośliny muszą
być suche). Kolejne zagrożenia to nagłe ochłodzenie, duża
amplituda temperatur między dniem a nocą oraz przymrozki.
Dla kukurydzy oznacza to stres – wzrost i rozwój zostają wyhamowane, co sygnalizują często liście z fioletowym przebarwieniem (ograniczone pobieranie fosforu).

W warunkach stresu zabieg herbicydowy
nie jest wskazany, ponieważ pogłębiają się
i wzmacniają reakcje fitotoksyczne na wiele
substancji czynnych herbicydów.
Trudności związanych ze stresem termicznym nie pokonamy.
Wykonanie oprysku tuż przed przymrozkiem i tuż po nim jest
niebezpieczne. Zaleca się więc, aby nie wykonywać zabiegów
herbicydowych minimum 3 dni przed spodziewanym przymrozkiem i 3 dni po nim. Dlatego w strategii odchwaszczania
kukurydzy należy bardzo poważnie traktować datę możliwych
przymrozków (w wieloleciu mają one w Polsce miejsce między
12 a 16 maja).

Jeżeli dawki herbicydów nalistnych podane
są w zakresie „od do”, to wyższe należy
stosować na chwasty starsze i przerośnięte
oraz gdy na plantacji znajduje się stosunkowo
dużo chwastów średnio wrażliwych
na stosowaną substancję czynną.
Dlaczego zwlekanie z zabiegiem herbicydowym
do fazy 9. liścia to wyjście awaryjne?
// Mniej więcej do fazy 4. liścia ukształtowany jest już zawiązek kolby kukurydzy. Od tego momentu herbicydy (zwłaszcza regulatory wzrostu) wpływają negatywnie na generatywny rozwój roślin.
// Udowodniono naukowo, że pozostawienie chwastów
to najgorsze rozwiązanie. Jeżeli po fazie 4. liścia są jeszcze obecne zielone chwasty, zostaje zmieniona fizjologia
rozwoju kukurydzy. Roślina odczytuje bodziec świetlny z fal
promieniowania słonecznego odbijanych od liści chwastów
i ze wszystkich sił konkuruje. To duży wydatek energetyczny. W rozwoju zaczyna dominować wzrost wydłużeniowy
roślin (aby zacienić konkurentów) kosztem rozwoju systemu
korzeniowego. Zawsze oznacza to utratę potencjału plonotwórczego, szczególnie odczuwalną w warunkach suszy
letniej.

HERBICYD
RODZAJ PREPARATU
herbicyd nalistny
przeznaczony do zwalczania
chwastów w uprawie kukurydzy

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

SPOSÓB DZIAŁANIA
środek o działaniu układowym

FORMA UŻYTKOWA
środek chwastobójczy
w formie zawiesiny olejowej
do rozcieńczania wodą

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

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

DAWKA
zastosowanie jednorazowe:
1,25‑1,5 l/ha, wyższą dawkę należy
stosować w warunkach silnej presji ze strony
chwastów oraz w przypadku konieczności
zwalczania perzu właściwego i jasnoty
purpurowej
dawki dzielone:
pierwszy zabieg – 0,75 l/ha,
drugi zabieg – 0,75 l/ha
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Warianty dawek dzielonych
Warunki pogodowe determinują skuteczność regulowania zachwaszczenia
w kukurydzy. Raz lepiej sprawdzają się
zabiegi doglebowe, innym razem nalistne.
Coraz trudniej jednym zabiegiem herbicydowym wyeliminować wszystkie chwasty,
uwzględniając także wtórne zachwaszczenie
plantacji. Wobec tego celowe, bezpieczniejsze, bardziej elastyczne i skuteczne jest
stosowanie dawek dzielonych, czyli wykonanie
np. dwóch sekwencyjnych zabiegów herbicydowych dawkami zredukowanymi nawet
o połowę.
Sekwencyjne zabiegi herbicydowe w kukurydzy wykonuje się według dwóch schematów
uwzględniających korzystne i niekorzystne warunki
pogodowe.
// Kiedy warunki pogodowe są dobre dla działania
doglebowych herbicydów:
• Herbicyd doglebowy w obniżonej dawce (ok. 50%
dawki) w terminie T0 (termin przed wschodami kukurydzy) – zniszczenie chwastów, które wschodzą
najwcześniej i są w optymalnej dla skuteczności
zabiegu fazie rozwojowej.
• Herbicyd o działaniu doglebowo-nalistnym (ok. 50%
dawki) w terminie T2 (w fazie 4‑6 liści kukurydzy) –
zwalczenie chwastów będących w trakcie wschodów,
a także ciepłolubnych, które wschodzą później, oraz
kontrola wtórnego zachwaszczenia.
// Kiedy mamy do czynienia z deficytem wody w okresie
od siewu do wschodów, wykonujemy dwa opryski
powschodowe:
• Herbicyd nalistny w obniżonej dawce (ok. 50% dawki)
w terminie T1 (w fazie 1‑2 liści kukurydzy).
• Herbicyd nalistny w obniżonej dawce (ok. 50% dawki)
w terminie T2 (w fazie 5‑7 liści kukurydzy).



Zmniejszenie dawek środka



do połowy normalnej jego ilości



w zabiegach sekwencyjnych zależy



od warunków pogodowych w czasie



zabiegu i wielkości chwastów.

Podczas planowania sekwencyjnych zabiegów
po wschodach kukurydzy trzeba pamiętać,
że rzadko zdarza się, aby jednym zabiegiem
herbicydowym z zastosowaniem 50% dawki
wyeliminować problem. Najczęściej występuje
bowiem wtórne zachwaszczenie plantacji.
Standard to dwa zaplanowane i konsekwentnie
wykonane zabiegi.

Kukurydza jest najbardziej odporna na herbicydy w fazie
od 2 do 6 liści, z kolei chwasty są wrażliwe we wczesnych
fazach wzrostu (zależnie od gatunku od liścieni do maksymalnie 6 liści).
Jak wspomóc skuteczność dawek dzielonych?
Obniżenie dawek ma sens tylko wtedy, kiedy z góry planuje
się sekwencję dwóch zabiegów herbicydowych. Uniezależnia
to w znacznym stopniu skuteczność zabiegów herbicydowych od niesprzyjających warunków pogodowych – najczęściej suszy glebowej – przy jednoczesnym zachowaniu pełnej
kontroli kosztów. Warto wiedzieć, że skuteczność herbicydów
o działaniu nalistnym przy zredukowanych dawkach stosowanych w niesprzyjających warunkach pogodowych znacznie
poprawia odpowiednia formulacja, np. zawiesina olejowa (OD)
nie wymaga stosowania dodatkowych wspomagaczy, co nie
jest wykluczone w przypadku innych formulacji.
Strategia dawek dzielonych w kukurydzy zyskuje na coraz
większej popularności. Za jej dalszą popularyzacją przemawiają: bardzo wysoka skuteczność i niezawodność oraz większe
bezpieczeństwo dla roślin kukurydzy. ///

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


SUBSTANCJA AKTYWNA
tienkarbazon metylu – 90 g/l
izoksaflutol – 225 g/l


SPOSÓB DZIAŁANIA
środek o działaniu systemicznym


FORMA UŻYTKOWA
koncentrat w postaci stężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą


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


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


DAWKA
0,33-0,44 l//ha
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Dobry wybór.
Wysoki plon!
Specjaliści od rentowności uprawy kukurydzy
podkreślają, że na wysokość plonu wpływają:
wybór odmiany, zabiegi uprawowe (głównie
technologia odchwaszczania i nawożenia)
oraz warunki pogodowe.
Aura jest całkowicie niezależna od rolnika,
natomiast dwa pierwsze czynniki,
adekwatnie do podejmowanych
przez producenta decyzji,
determinują sukces uprawy.

KUKURYDZA
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Dlaczego DEKALB?
W ofercie marki DEKALB dostępne są odmiany mieszańcowe kukurydzy o wyjątkowych właściwościach. Odmiany te charakteryzują się:
• szybkim oddawaniem wody w końcowej fazie dojrzewania,
• tolerancją na stresy środowiskowe,
• silnymi łodygami i mocnym systemem korzeniowym,
• przystosowaniem do uprawy w różnych warunkach klimatycznych
i glebowych, także upalnych i suchych,
• coraz wyższym i stabilniejszym poziomem plonowania.
Wysoki i stabilny plon
Rolnicy szukają najlepszych odmian, które wyróżniają się wysoką plennością i umożliwiają im uzyskanie najwyższych dochodów. Wiele odmian, aby
wykorzystać i w pełni ujawnić swój wysoki potencjał plonotwórczy, wymaga
korzystnych warunków pogodowych oraz zapewnienia im właściwej technologii uprawy. Niestety, w ostatnich latach mamy do czynienia z bardzo zmienną
i często nieprzewidywalną pogodą, istotnie różniącą się warunkami i dynamiką w zależności od sezonu. Przyczynia się to do zwiększenia poziomu stresu
środowiskowego dla roślin kukurydzy, skutecznie ograniczając ich potencjał
plonowania oraz pogarszając cechy jakościowe. Dlatego też jednym z najważniejszych wyzwań dla hodowców jest uzyskanie odmian wysoko i przede wszystkim
stabilnie plonujących w różnych warunkach uprawowych.

30%

Wybór odmiany wpływa
w ponad 30% na uzyskany
efekt ekonomiczny.

Dlatego decyzję dotyczącą zakupu
materiału siewnego danej odmiany należy
poprzedzić analizą jej właściwości, potencjału
plonotwórczego oraz przydatności dla
wybranego kierunku użytkowania.
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Nowa generacja odmian zapewnia wyższą zdolność przystosowania się oraz tolerancję roślin
na zmienne warunki klimatyczne i glebowe, co bezpośrednio przekłada się na wzrost bezpieczeństwa
i opłacalności produkcji.
Przykładem odmiany charakteryzującej się wysokim
i stabilnym poziomem plonowania w różnych warunkach uprawowych jest FAO 270. Daje bardzo wysokie plony ziarna na poziomie najpóźniejszych odmian
możliwych do uprawy na terenie Polski. Charakteryzuje
się dobrym wigorem początkowym roślin oraz tolerancją
na niskie temperatury powietrza wiosną. Jest tolerancyjna
na wyleganie. Jej rośliny są średniowysokie z nisko zawieszonymi kolbami. Posiada luźne koszulki okrywające kolby.
Efekt dry-down
O rentowności uprawy kukurydzy na ziarno bardzo często
decydują koszty suszenia. Odmiany charakteryzujące się
dobrym efektem dry-down zapewniają szybkie dosychanie
ziarna na polu. Jest to cecha szczególnie pożądana w uprawie kukurydzy na ziarno, gdyż nie tylko pozwala na przyspieszenie terminu zbioru i obniżenie kosztów suszenia, ale
także na zredukowanie strat powodowanych przez zwierzynę
i choroby fuzaryjne kolb. Uprawa odmian tego typu daje też
rolnikom więcej czasu na wykonanie zabiegów przygotowujących pola pod następne uprawy.



W przypadku kukurydzy wybór odmiany może zaważyć



na opłacalności całej produkcji. Uprawiając kukurydzę



na ziarno, warto zdecydować się na zakup odmian



charakteryzujących się dobrym efektem dry-down.
Jakie korzyści daje cecha dry-down?
• Umożliwia zbiory ziarna o niższej wilgotności.
• Luźno ułożone liście okrywowe kolby oraz cienka okrywa
ziarniaków zapewniają szybkie oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania.
• Redukuje koszty suszenia i umożliwia szybszy zbiór.
W przypadku opóźnionych terminów zbioru kukurydzy skraca
się czas na przygotowanie pola pod roślinę następczą i zwiększa ryzyko w przypadku wystąpienia niekorzystnej pogody.
Mieszaniec DKC 3441 (FAO 240‑250) to odmiana średnio wczesna o ziarnie typu dent, przeznaczona do uprawy
na ziarno i bioetanol, charakteryzująca się bardzo dobrym
wigorem początkowym, mocnymi łodygami i silnym systemem korzeniowym. Posiada wysoką tolerancję na okresowe
niedobory wody i wiernie plonuje w różnych warunkach uprawowych. Krótkie i łatwo otwierające się koszulki na kolbach
ułatwiają oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania
ziarna i przyspieszają moment zbioru.
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Jedynie dobrze rozwinięty system korzeniowy i silna łodyga, odporna
na złamania spowodowane działaniem wiatru i innych czynników,
są w stanie zapewnić roślinie stabilność oraz dostęp do wody i substancji
odżywczych w całym cyklu wegetacji, a to bezpośrednio przekłada się
na efekt plonowania.
Podwyższona tolerancja
na wysokie temperatury i suszę
Meteorolodzy uprzedzają, iż deficyty opadów, jakie dotykają nasz kraj, będą coraz częstsze. Warto zatem przy
wyborze odmiany kukurydzy zwrócić uwagę na to, jak
radzi ona sobie w ekstremalnych warunkach.
W ofercie marki DEKALB dostępne są odmiany o podwyższonej tolerancji na wysokie temperatury i suszę.
Oznaczane są one symbolem HD – Heat and Drought.
Odmiany te posiadają silny i głęboki system korzeniowy,
który zapewnia roślinie:
• dostęp do odpowiedniej ilości wody w okresie
wykształcania się ziaren, nawet w bardzo suchych
warunkach,
• dostateczną stabilność rośliny,
• odpowiednią ilość wody i substancji odżywczych
pobieranych podczas całego okresu wegetacji,
• lepsze i skuteczniejsze wchłanianie wody i składników
pokarmowych podczas całego okresu wegetacji (dzięki
zwiększonej ilości włosków korzeniowych).
Odmiany HD dzięki wzniesionemu ułożeniu liści charakteryzują się wydajniejszym przebiegiem procesu fotosyntezy.
Najkorzystniejsze ułożenie liści w ciągu dnia jest takie,
w którym kąt pomiędzy liśćmi a łodygą wynosi od 30
do 60 stopni, a światło słoneczne pada na liście pod kątem prostym. Dzięki temu większość liści pochłania maksymalną ilość energii świetlnej niezależnie od pozycji słońca w ciągu dnia. Wówczas aktywność fotosyntezy osiąga
swoje maksimum. Maksymalna aktywność fotosyntezy
oznacza maksymalną asymilację związków organicznych,
która z kolei jest podstawą uzyskania wysokich plonów.
Kolejną cechą tego typu odmian jest lepsza, w porównaniu z tradycyjnymi odmianami, synchronizacja kwitnienia –
wiecha i kolba rozwijają się w tym samym czasie, co przekłada się na lepsze zapylenie kolb, czyli zwiększenie ilości
ziaren.
Przykładem odmiany HD jest średnio późny mieszaniec
DKC 3939 (FAO 270‑280). Charakteryzuje się ziarnem
typu dent i poleca się ją do uprawy na ziarno na terenie
południowej i centralnej Polski. Oprócz bardzo wysokiego i stabilnego poziomu plonowania wyróżnia
się również dobrym wigorem początkowym
i tolerancją na niskie temperatury oraz
wysoką tolerancją na wyleganie
i Fusarium kolb.

Tolerancja na choroby
Uprawie kukurydzy najbardziej zagrażają fuzariozy. Fusarium
graminearum atakuje zwykle podczas kwitnięcia poprzez
liście okrywowe kolb. W wilgotnych latach może występować zmasowane porażenie tą chorobą. W latach suchych
też występuje i uwidacznia się przede wszystkim na kolbach
kukurydzy uszkodzonych przez owady lub ptaki. Zarodniki
grzybów zimują na resztkach kukurydzy. Porażenie powoduje
zasadniczo nieznaczne straty plonów. Jednak bardziej zagraża ono jakości zbiorów ze względu na obciążenie mikotoksynami (toksynami uwalnianymi przez grzyby).
Kolejnym ważnym zagrożeniem jest Helminthosporium turcicum. Od pewnego czasu choroba ta występuje z większą
częstotliwością i w zależności od intensywności porażenia
prowadzi do ograniczenia plonów w wyniku przedwczesnego
obumierania liści. W kukurydzy kiszonkowej w przypadku
wczesnego porażenia, oprócz strat plonów, może wystąpić
także znaczne pogorszenie jakości. Dotychczas nie udało się
skutecznie zwalczyć tej choroby mimo stosowania środków
chemicznych i zmiany techniki upraw.
Przykładem odmiany posiadającej tolerancję zarówno
na fuzariozę kolb, jak i Helminthosporium jest DKC 3579
(FAO 240‑250). Posiada ziarno typu dent o grubszej obsadce
niż inne odmiany, ale za to tworzy więcej rzędów ziarna
w kolbie. Cechuje się stabilnością plonowania na różnych stanowiskach. Wysokością plonu odmiana
ta przewyższa wszystkich markowych konkurentów w tej grupie wczesności. Dobrze
oddaje wodę w końcowej fazie dojrzewania. Nie łamie się i nie wylega.
Wyróżnia się mocno rozwiniętym
systemem korzeniowym.

Odmiany oznaczone
symbolem HD – Heat and Drought
– odznaczają się podwyższoną tolerancją
na wysokie temperatury i suszę.
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Charakterystyka ziarna flint

Charakterystyka ziarna dent

• jest wypukłe i szkliste,
• ma większą gęstość i twardość nasion,
• posiada wyższą masę tysiąca ziaren,
• cechuje je silniejszy efekt Stay-Green,
• wyróżnia go szybszy rozwój początkowy,
• wykazuje lepszą tolerancję na chłody wiosenne,
• nadaje się do wcześniejszych siewów w mniej
ogrzaną glebę,
• dobrze radzi sobie podczas chłodnej
i opóźnionej wiosny,
• wcześnie kwitnie i dojrzewa (szczególnie
polecane do uprawy w północnych rejonach
kraju o stosunkowo niższych temperaturach
i krótkim okresie wegetacji),
• relatywnie wolno oddaje wodę podczas
dojrzewania,
• jest szczególnie przydatne do sporządzania
kiszonek dla bydła,
• sprawdza się jako surowiec na przemiał
do produkcji mąk, kasz i grysów.

• jest wklęsłe i pomarszczone (stąd nazwa
„koński ząb”),
• zawiera mniej bielma szklistego,
• rośliny są lepiej ulistnione,
• charakteryzuje się najczęściej wolniejszym
rozwojem początkowym i niższą tolerancją
na chłody (dlatego też nie należy wysiewać
go w zimną glebę),
• najlepiej sprawdza się w cieplejszych
rejonach kraju,
• później kwitnie, ale szybciej oddaje wodę
podczas dojrzewania,
• ma wyższy potencjał plonowania na ziarno,
• produkuje się z niego skrobię kukurydzianą,
oleje i inne produkty spożywcze,
• wykorzystuje się je w przemyśle
gorzelniczym oraz do produkcji
bioetanolu.

W zestawieniu z flint,
ziarno typu dent ma
wyższy potencjał
plonowania na ziarno oraz
szybciej oddaje wodę
podczas dojrzewania.
Produkuje się z niego
skrobię kukurydzianą, oleje
i inne produkty spożywcze.

Flint czy dent?
Wyróżniamy dwa podstawowe typy ziarna: flint i dent.
Zasadnicze różnice pomiędzy tymi dwoma typami polegają
na budowie bielma kukurydzy, w którym wyróżnia się dwie
warstwy: szklistą i mączystą. Bielmo mączyste zbudowane
jest z dużych ziaren skrobi, w których przestrzenie pomiędzy
cząsteczkami wypełnione są powietrzem (to nadaje im mączysty wygląd). Z kolei bielmo szkliste zbudowane jest ze ściśle
upakowanych ziaren skrobi.
Odmiana DKC 2972 posiada ziarno typu flint. Ma wszechstronne przeznaczenie: nadaje się do uprawy na ziarno,
kiszonkę i na grys. Charakteryzuje się wysokim potencjałem
plonowania oraz mocnym efektem Stay-Green. Rośliny są wysokie, o mocnych łodygach i silnym systemie korzeniowym.
Odmiana jest ciekawą alternatywą dla producentów kukurydzy szukających wszechstronnych odmian.
Odmiana o ziarnie typu dent to DKC 3787. To średnio późny
mieszaniec, który rekordowo plonuje, bez względu na warunki. Wydaje bardzo wysokie plony ziarna na poziomie najpóźniejszych odmian możliwych do uprawy na terenie naszego
kraju. W doświadczeniach łanowych DEKALB w Polsce
w 2018 roku plon ziarna przy wilgotności 15% wyniósł średnio
13,1 t/ha. Odmiana ta cechuje się niską podatnością na wyleganie łodygowe i korzeniowe. W przeciwieństwie do większości dentów w tej grupie wczesności posiada dobry wigor
wiosenny i tolerancję na niskie temperatury.

ZAPRAWA
RODZAJ PREPARATU
grzybobójcza zaprawa nasienna



Dla każdej odmiany podczas doświadczeń



zbiera się ponad 1000 danych punktowych,



aby jak najdokładniej przygotować rekomendacje



pozwalające osiągnąć najlepsze wyniki



na polach produkcyjnych.

SUBSTANCJA AKTYWNA
metalaksyl (związek z grupy
fenyloamidów) – 20 g/l
protiokonazol (związek z grupy
triazoli) – 100 g/l

ROŚLINA CHRONIONA
kukurydza na ziarno i kiszonkę

CHRONI PRZED
zgorzelą siewek powodowaną m.in.
przez grzyby z rodzaju Fusarium
i Phytium

Nowości w ofercie DEKALB
W 2020 roku w ofercie marki DEKALB pojawią się nowe
odmiany. Na szczególną uwagę zasługuje DKC 3595. Jest
to odmiana średnio wczesna (FAO 240) przeznaczona
do uprawy na ziarno. Charakteryzuje się bardzo wysokim
potencjałem plonotwórczym. W doświadczeniach hodowlanych dosyć dobrze znosiła warunki suszowe. Rekomenduje
się ją do uprawy na średnich i dobrych stanowiskach. Posiada
ziarno typu dent i kolby typu flex. Rośliny są średniej wysokości i mają nisko zawieszone kolby. Odmianę cechuje wysoka
tolerancja na wyleganie łodygowe. DKC 3595 bardzo szybko
zrzuca wodę w końcowej fazie dojrzewania.
Przykładem wczesnej odmiany, która po raz pierwszy trafi
do oferty handlowej DEKALB, jest FAO 230. To znakomita
odmiana do uprawy na ziarno i kiszonkę. Ten uniwersalny mieszaniec charakteryzuje się bardzo wysokim i stabilnym potencjałem plonowania. Jego rośliny są wysokie, posiadają mocne
łodygi oraz silny system korzeniowy. Odmianę cechuje mocny
efekt Stay-Green oraz bardzo dobra zdrowotność roślin.
Zachęcając do korzystania z nowości, trzeba jednocześnie
podkreślić, że zanim nowa odmiana trafi do sprzedaży, testowana jest przez kilka lat w wewnętrznych doświadczeniach
łanowych oraz w nowoczesnych centrach technologicznych
DEKALB (Dekalb Technology Center – DTC). Nadrzędnym celem działań Bayer jest bowiem dostarczanie rolnikom wysokiej
jakości nasion kukurydzy oraz nowatorskich rozwiązań, które
umożliwiają maksymalizację plonów kukurydzy i sprzyjają
bezpieczeństwu uprawy. ///

DAWKOWANIE
maksymalna/zalecana dawka
dla jednorazowego zastosowania:
15 ml/1 jednostkę siewną
(50 tys. nasion)
zalecana ilość wody:
od 700 do 1500 ml na 100 kg nasion
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Wiele pytań
i (za?) mało odpowiedzi,
czyli co „miastowy” myśli o rolnictwie
Między rolnikami a ludźmi spoza branży rolniczej istnieje
komunikacyjna przepaść. Czy na pewno? Co osoby niezwiązane
z pracą na roli już wiedzą i jaki mają wizerunek rolnika, a czego
chciałyby się o nim dowiedzieć – sprawdziła firma Bayer.
Magdalena Urbaniak
Tractormania.pl

W czerwcu 2019 roku firma Bayer przeprowadziła
badanie1 w sześciu największych miastach Polski
(Warszawa, Łódź, Wrocław, Kraków, Poznań i Gdańsk)
w ramach akcji „Jest Rolnik, Jest Żywność”. Jego wyniki
dały odpowiedź, w jaki sposób postrzegają rolników i rolnictwo osoby, które w nim nie pracują i nie są bezpośrednio
z nim związane. Pytano je o to, jak wyobrażają sobie pracę
na roli, a także czego chciałyby się dowiedzieć na temat
produkowanej żywności. Zdawać by się mogło, że w powszechnej opinii funkcjonuje wiele mocno zakorzenionych
stereotypów. Postanowiliśmy sprawdzić, jak jest naprawdę.

Trzy najczęściej wymieniane cechy,
którymi ankietowani opisywali rolników 

58,2%
pracowici
42,4%
zaradni
35,1%
rodzinni
22,4%
roszczeniowi

Wizerunek rolniczki i rolnika dziś
Okazuje się, że wizerunek rolników w ogólnej świadomości
Polaków jest całkiem pozytywny. Trzy najczęściej wymieniane cechy, którymi ankietowani opisywali rolników, to kolejno
od najpopularniejszej: pracowici (58,2%), zaradni (42,4%)
oraz rodzinni (35,1%). Warto podkreślić, że osoby, które miały
kiedykolwiek osobiste doświadczenie z pracą w rolnictwie,
wskazywały takie cechy jeszcze częściej. W pierwszej piątce
znalazło się także stwierdzenie, że rolnicy są roszczeniowi
(22,4%) oraz rozwijający się (21,9%). Co ciekawe, osoby,
które miały styczność z rolnictwem, za każdym razem częściej
wskazywały pozytywne cechy rolników, a rzadziej te negatywne. To pokazuje, że wyobrażenie o tej grupie zawodowej
zmienia się na lepsze, kiedy badani mieli okazję przyjrzeć się
pracy na wsi z bliska lub bezpośrednio w niej uczestniczyć.
Żywność, jakiej potrzebujemy
Rolnicy pełnią nieocenioną funkcję w naszej gospodarce.
Dostarczają koniecznego nam do przeżycia pożywienia.
Pytanie – również do ankietowanych – jakie to pożywienie powinno być, aby sięgali oni po nie często i chętnie.
Na pierwszym miejscu dla konsumentów jest to, czy dany
produkt jest świeży (tę cechę wskazało 58,9% ankietowanych). Dla 50,8% pytanych ważna jest jego jakość, zaś dla
38,7% konsumentów liczy się także cena. Dla co trzeciej
badanej osoby (34,3%) istotne jest, czy żywność została
wyprodukowana w Polsce. W dalszej kolejności liczy się
jej smak (28,5%) niemal na równi ze składem (28,1%). To,
czy jest eko/bio, liczy się dla 12,5% pytanych. A to, czy
dany produkt został wyprodukowany za granicą, jest istotne dla ledwie 0,6%, co pokazuje bardzo optymistyczny
trend, że dobre, bo z Polski, staje się nie tylko życzeniowym
hasłem, a faktem w świadomości wielu konsumentów.
Co jest dla nas najciekawsze
Rolnictwo dla „miastowych” jest zagadkowe i odległe? To nie
do końca tak, jak pokazują wyniki badania. Osoby, które nie
pracują w rolnictwie, są żywo zainteresowane tym, jak wygląda

1 Wykonawca: Kantar Polska S.A.: badanie przeprowadzono
na reprezentacyjnej grupie 900 osób.
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Pytanie do ankietowanych: Jakie 
pożywienie powinno być, aby sięgali 
oni po nie często i chętnie?

58,9%
świeże
50,8%
wysokiej jakości
38,7%
niedrogie
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życie na wsi. Na pytanie: O jakiego rodzaju kwestiach
dotyczących pracy i życia polskiego rolnika chcielibyście
się dowiedzieć? Najczęściej padała odpowiedź: „Jak rolnik dba o zwierzęta”. Wskazało je aż 76,5% ankietowanych. Okazuje się, że nie mniej ważne jest to, czy rolnik
dba o środowisko. To zagadnienie chciałoby zgłębić aż
71,4% badanych. Tuż za nim pojawia się kwestia tego,
„czy rolnik pamięta o zdrowiu konsumentów żywności”, która jest ważna aż dla 70,6% osób. To pokazuje, że troska o zwierzęta, środowisko i bezpieczeństwo
żywności zdecydowanie stanowi dla nas priorytet.

Pytanie do ankietowanych: O jakiego
rodzaju kwestiach dotyczących pracy 
i życia polskiego rolnika chcielibyście
się dowiedzieć? 

76,5%

Ponad połowa osób (56,6%) jest też ciekawa, w jakim
stopniu rolnik wykorzystuje nowe technologie oraz jakie są jego największe problemy (54,9%) i jak radzi sobie
ze zmianami klimatycznymi (51,3%). To budujące, ponieważ wskazuje, że osoby spoza wsi chcą nie tylko wiedzieć,
co dobrego lub niepewnego może do nich trafić, ale także przejmują się wyzwaniami, jakie stoją przed rolnikami
z adnotacją, że nie mają na ten temat pełnej wiedzy.

Jak rolnik dba
o zwierzęta?

Patrząc na listę pytań, które wymienili ankietowani, można
wnioskować, że osoby, które rolnictwa nie znają, nie tylko chcą dowiedzieć się, czy produkcja żywności i troska
o zwierzęta jest na wysokim poziomie, ale także jak na wsi
żyje się rolnikom, a dokładniej: czy są zadowoleni z życia na wsi (49,7%), czy lubią swoją pracę (47,7%) oraz ile
czasu dziennie na nią poświęcają (47,1%). To kolejny dobry
znak, który obrazuje ilość przestrzeni do dialogu pomiędzy osobami mocno związanymi z rolnictwem i tymi, które
są jego beneficjentami, czyli konsumentami żywności.

Jak rolnik dba
o środowisko?

Rolnictwo zrównoważone dobrze znane
Mówiliśmy o tym, jak wiele kwestii związanych z pracą
rolników i nimi samymi pozostaje otwartych i jeszcze nierozwiązanych. Wyniki badania pokazują, że temat zrównoważonego rolnictwa… nie jest jedną z nich. Blisko połowa ankietowanych (49,2% ogółem, a 58% w Warszawie) deklaruje,
że wie, czym jest ten termin. Najczęściej (57,8%) był on
opisywany jako: rolnictwo dbające o środowisko naturalne w perspektywie długoterminowej, bez jego degradacji
i eksploatacji; z podejściem ekologicznym, ograniczeniem
nawozów sztucznych, jednocześnie dające optymalne,
jakościowe plony; z humanitarną hodowlą zwierząt. Zdarza się co prawda, że rolnictwo zrównoważone mylone jest
z ekologicznym, jednak sumując to, co jest bezsprzecznie
najważniejsze, to ograniczone stosowanie chemii w produkcji rolnej oraz poszanowanie zasobów naturalnych.
Podsumowując
Wyniki przeprowadzonego przez firmę Bayer badania
wskazują, że wiele na przestrzeni ostatnich dziesięciole-

71,4%

70,6%
Czy rolnik pamięta
o zdrowiu konsumentów
żywności?
ci zmieniło się w kwestii świadomości tego, jak wygląda
rolnicza rzeczywistość. Bardzo optymistyczne jest także
to, że Polacy coraz chętniej sięgają po produkty krajowe.
Warte podkreślenia jest jednak to, że wiele pracy pozostało do wykonania i wiele kwestii wciąż pozostaje nie
do końca wyjaśnionych osobom spoza rolniczego środowiska. Rolnicy dokładają wszelkich starań, aby na naszych stołach nie zabrakło pożywienia o każdej porze
roku. Warto, aby osoby, które na co dzień żyją z dala
od rolniczych realiów, miały świadomość starań, problemów i wyzwań, a co za tym idzie – doceniały pracę
tych, którzy dostarczają nam pożywienia. Przytoczone
dane wskazują, że są na to otwarci. Trzeba tylko (i aż)
zadbać o szeroką i jasną edukację w tym obszarze,
a wszystkim wyjdzie to na dobre… i smaczne! ///

Zachęcamy do obserwowania profili „Jest Rolnik, Jest Żywność”
na Facebooku – @JestRolnikJestZywnosc
i Instagramie –@jest_rolnik_jest_zywnosc
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#MetrykaMnieNieTyka
– apetyt na życie!

#MetrykaMnieNieTyka
to hasło tegorocznej
edycji badania opinii
„Barometr Bayer”,
zrealizowanego na zlecenie
firmy Bayer1. To ósma
edycja projektu, którego
celem jest diagnozowanie
świadomości na temat
ważnych zjawisk
społecznych.
Najnowsze badanie obrazuje sytuację życiową seniorów i wzajemne postrzeganie osób młodych i starszych.
Wyniki ogłoszono 14 czerwca br. w gronie ekspertów:
socjologa dr Izabelli Anuszewskiej z Kantar Polska,
aktorki Ewy Kasprzyk, ekonomisty prof. Witolda
Orłowskiego oraz Markusa Baltzera, prezesa firmy
Bayer w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Świat staje się coraz starszy
Dziś osób w wieku 60 lat lub starszych jest więcej niż
kiedykolwiek wcześniej. Do
 2050 roku 2,1 miliarda
ludzi, czyli prawie 22% populacji, będzie miało co najmniej 60 lat. Liczba osób w wieku 80 lat i starszych
wzrośnie do 2050 r. ponad trzykrotnie, do prawie 450
milionów2. To ogromny potencjał, ale i wyzwanie.

1 Kantar Polska na zlecenie Bayer; CAWI + CATI, ogólnopolska grupa reprezentatywna osób w wieku powyżej 15. roku życia; N = 1012, maj – czerwiec 2019
2 Źródło: „80 is the new 60: Staying healthy in an aging world“, https://www.
canwelivebetter.bayer.com/society/fit-future-staying-healthy-aging-world
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22%

populacji do 2050 roku będzie
miało co najmniej 60 lat
– Zwiększająca się liczba osób starszych oznacza poważne wyzwania
makroekonomiczne dla sektora prywatnego i publicznego. Ponieważ zmiany
demograficzne wywierają presję na koszty
opieki zdrowotnej i systemy emerytalne,
zdolność do zrównoważonego finansowania usług zdrowotnych i emerytalnych staje
się kluczowym zagadnieniem w debacie
publicznej. Opieka zdrowotna i społeczna
będzie musiała stać się dużo bardziej skuteczna – mówi Markus Baltzer, prezes firmy Bayer.
Starsi i młodsi są zgodni: najważniejszą wartością, która daje szanse na udane życie w starszym
wieku, jest zdrowie (odpowiednio 58% i 48%
wskazań). Na kolejnym miejscu wśród priorytetów są relacje z małżonkiem czy partnerem (35%
i 42%), a także z rodziną (20% wobec 22%). Rozwijanie hobby i pasji jest ponad dwukrotnie częściej
wskazywane przez młodych (38% wobec 16%).
Jakie działania podejmujemy, by dbać o zdrowie?
Zdrowa dieta, rekreacja, sen, badania profilaktyczne to katalog najczęściej wymienianych
działań na rzecz utrzymania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Młodzi wydają się bardziej aktywnie zabiegać o dobrą kondycję niż seniorzy.
Jedzenie warzyw i owoców, ograniczanie cukru to najczęściej wymieniane elementy dbałości o dietę; częściej jednak wskazują je ludzie młodzi. Ruch na świeżym powietrzu to również domena młodych (68%
wobec 48%). Osoby starsze natomiast częściej wskazują odpowiednią ilość snu (60% wobec 56%).
Badania profilaktyczne wskazuje 28% badanych w obu
grupach. Młodzi, częściej niż seniorzy, dostrzegają wagę
systematycznej dbałości o zdrowie i zasadność wykonywania badań profilaktycznych, bez konkretnych wskazań
ze względu na wiek. Dotyczy to zwłaszcza badań wzroku
(70% wskazań młodych, 50% seniorów), ale również serca (65% wobec 49%), płuc (58% wobec 48%), żołądka

Starsi i młodsi są zgodni: najważniejszą wartością, która daje szanse
na udane życie w starszym wieku, jest zdrowie (odpowiednio 58% i 48% wskazań).
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(52% wobec 44%) i jelit (55% wobec 45%). Profilaktyka
prostaty jest najsilniej kojarzona jako warta przeprowadzenia w stosownym wieku – opinię tę podzielają zarówno
młodsi (50%), jak i starsi (48%). Ludzie młodzi blisko trzykrotnie częściej niż starsi deklarują zainteresowanie korzystaniem z rozwiązań telemedycyny (46% wobec 16%).
Z czego dziś jesteśmy zadowoleni?
Poproszeni o ocenę obszarów życia, z których są dziś najbardziej zadowoleni, respondenci zgodnie wskazali udane
kontakty społeczne i osobiste pasje. Wagę kontaktów z ludźmi, przede wszystkim z rodziną, jak również z przyjaciółmi
i znajomymi podkreślają zarówno osoby starsze (odpowiednio
8,42 i 8,49 pkt w 10-punktowej skali), jak i młode (8,43 i 7,96
pkt). Na kolejnym miejscu respondenci wskazują pasje i zainteresowania, przy czym dla seniorów są one nieco ważniejsze
niż dla młodych (7,64 pkt wobec 7,48 pkt). Sytuacja materialna czy realizacja planów zawodowych ma mniejsze znaczenie
dla poczucia zadowolenia z własnego życia – dla obu grup.
Respondenci zostali zapytani, czy czują się adekwatnie
do swojego wieku. O ile blisko 85% osób starszych czuje
się na tyle, ile ma lat, to wśród młodych jest większe zróżnicowanie. Co piąty młody człowiek czuje, że ma więcej lat,
niż wskazuje jego metryka, a kolejna 1/5 – na mniej. Kiedy
zaczyna się starość? Zdaniem starszych respondentów
w wieku 67 lat, zaś według młodszych osób w wieku lat 60.

67

„Silver economy” i jej potencjał
Wraz z wejściem w wiek emerytalny znacznie spada odsetek
osób aktywnych zawodowo – tylko nieliczni emeryci pracują choćby na część etatu. Ponad 1/3 seniorów angażuje
się w różne aspekty życia rodzinnego. Najczęściej poprzez
przygotowywanie posiłków (38,9% wskazań), opiekę nad
dziećmi (38,8%), pomoc w sprzątaniu i pracach domowych
(32,8%) oraz podejmowanie decyzji zakupowych (31,7%).
– Postęp w zakresie medycyny powoduje radykalne wydłużenie życia, ale jednocześnie zmienia strukturę społeczeństwa – mówi prof. Witold Orłowski, ekonomista. Gwałtownie
rośnie w niej udział osób starszych. Dotyczy to również Polski,
która zgodnie z prognozami będzie należała do najszybciej
starzejących się krajów Europy. Oznacza to zupełnie inne
potrzeby konsumentów: największym sektorem gospodarki stanie się produkcja towarów i świadczenie
usług dla osób starszych, na czele z opieką i ochroną
zdrowia, a także spędzaniem czasu wolnego i utrzymaniem aktywności. Zmieni się też zapewne model
życia, a okres aktywności zawodowej będzie się
wydłużał. Obok gwałtownych zmian technologicznych związanych z „czwartą rewolucją
przemysłową”, rozwój „silver economy” będzie prawdopodobnie najważniejszym trendem gospodarczym w krajach Zachodu
w nadchodzących dziesięcioleciach. ///

Ciekawe wnioski przynosi porównanie ocen mieszkańców
wsi i miast: ci drudzy częściej podkreślają poczucie
samotności (34% wobec 27% mieszkańców wsi).
Natomiast mieszkańcy wsi wskazują
na wyższą liczbę znajomych i przyjaciół
niż osoby z większych ośrodków
(4,38% wobec 3,94%).
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Podróbki
nadal
groźne
Kupowanie środków ochrony
roślin od obwoźnego sprzedawcy,
po okazyjnej cenie, kończy się
wydaniem podwójnych pieniędzy.
dr Michał Krysiak, Bayer Sp. z o.o.
Przechwycone podróbki
W zeszłym roku po raz kolejny przebadaliśmy wiele próbek „środków ochrony roślin” podejrzanych o podrobienie.
Takie próbki otrzymujemy od służb państwowych, które
przechwytują nielegalny przewóz przez granicę, lub pozyskujemy w terenie, gdy zaniepokojeni rolnicy i sadownicy widzą brak działania środka. Analiza laboratoryjna
takich preparatów praktycznie zawsze, od lat, wykazuje, że podejrzenie podrobienia preparatu jest trafne.
„Tańsze, bo z Ukrainy”
Zadziwiające, że historie związane z podróbkami są zawsze podobne, a jednak nadal się zdarzają. Przykładowo, w regionach sadowniczych kusi się nabywców
okazyjną sprzedażą prosto z samochodu. Gospodarstwa
objeżdża nieznany człowiek i proponuje środki ochrony
roślin w okazyjnej cenie: „tańsze, bo z Ukrainy”. To jest
argument, który przekonuje nabywców do zaopatrzenia się w preparat u obwoźnego sprzedawcy zamiast
w sklepie czy u dystrybutora. No bo przecież „Ukraina
jest poza Unią Europejską, czyli środki muszą być tańsze”. To też miałoby tłumaczyć brak polskiej etykiety.
W badanych przez nas przypadkach nie zdarza się, by produkt kupiony w takiej sytuacji był oryginalnym produktem
Bayer. Co więcej, analizy laboratoryjne pokazują, że nigdy
nie zawierają one tego, co obiecują sprzedawcy.

Czasem okazuje się, że deklarowanej substancji aktywnej jest znacznie mniej niż powinno, ale najczęściej
są to po prostu niewielkie ilości zupełnie innych substancji.
I tak:
// W przechwyconym w rejonie sadów grójeckich podrobionym „Calypso” brakowało substancji czynnej tiachloprid, za to były śladowe ilości innych substancji
czynnych: owadobójczych i grzybobójczych (spirodiklofenu, tiametoksamu, acetamiprydu, dimetomorfu).
Chemicy analitycy stwierdzili, że preparat przypominał
popłuczyny z opryskiwacza, do których dolano białej farby, by naśladować wygląd formulacji SC.
// W przechwyconym na granicy polsko-ukraińskiej „niby-Prosaro”, zamiast protiokonazolu znajdowały się niewielkie
ilości propikonazolu, zbyt małe dla skutecznego działania.
// Na przejściu granicznym w Dorohusku zatrzymano
transport podrobionego „Envidoru”. Analiza pobranych próbek wykazała niewielkie ilości spirodiklofenu – znacznie mniejsze niż w oryginalnym preparacie
Envidor® 240 SC produkcji Bayer. Dodatkowo wykryto
etoksylowane nonylfenole – substancje zakazane w Unii
Europejskiej ze względu na zagrożenie zdrowia.
Pułapka na poszukujących oszczędności
Niestety, nabywców nie alarmuje ani brak polskiej nazwy środka, ani koślawo wydrukowana etykieta i plomba na zakrętce.
Nie odstrasza fakt, że obrót i używanie preparatów bez polskiej etykiety, które nie zostały zarejestrowane w Polsce, jest
nielegalne. Kusi za to niższa cena. W efekcie nieco mniejsze
pieniądze zostały wydane na zabieg podrobionym preparatem, który nie przynosi dobrego skutku. To oznacza, że optymalny termin zabiegu przepada, szkodniki czy choroby nadal
trawią uprawę. Wtedy trzeba wydać kolejne pieniądze, tym
razem na oryginalny preparat, żeby ratować sytuację.
Nie lepiej od razu chronić porządnie? ///

Sprawdź, czy zakupiony
przez Ciebie produkt jest oryginalny
– skorzystaj z aplikacji CapSeal.
Więcej informacji: https://capseal.bayer.com
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Pszczoła,

czyli cenny gość
na farmie
Każdy plantator może podjąć proste
działania, by przyczynić się do ochrony
środowiska i swoich przyszłych
plonów.
Okazuje się, że wystarczą… kwiaty.
Dowiodły tego długofalowe
badania w Dolinie Górnego
Renu w Niemczech zlecone
przez Bayer Bee Care Center,
a przeprowadzone przez
Instytut Agroekologii
i Różnorodności
Biologicznej w Mannheim
oraz Instytut Ekologii
Krajobrazu i Ochrony
Przyrody w Bühl.

Ważny eksperyment
Owadów zapylających w naszym otoczeniu jest coraz mniej.
Rolnicy (i nie tylko) potrzebują ich na swoich plantacjach i,
jak pokazują badania przeprowadzone na obszarze Górnego
Renu w Niemczech, mogą w łatwy sposób przyczynić się
do wzrostu populacji tych pożytecznych owadów. Centrum
Opieki nad Pszczołami Bayer we współpracy z dwoma
niemieckimi ośrodkami naukowymi – Instytutem Agroekologii
i Różnorodności Biologicznej w Mannheim oraz Instytutem

Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody w Bühl – przez wiele
lat szukało sposobu, by pogodzić konieczność intensywnej
uprawy ziemi (wysoka wydajność w wysokiej jakości) z ochroną owadów zapylających. Długoterminowy projekt miał wzbogacić wiedzę o tym, jakie działania w gospodarstwach rolnych
mogą przyciągnąć dzikie pszczoły, motyle i inne owady zapylające. Na terenach objętych projektem powstały nowe siedliska z kwiatami polnymi i innymi roślinami na gruntach rolnych.

WIEDZA

Około

90%

kwitnących
roślin na Ziemi
przynajmniej częściowo
polega na przenoszeniu
pyłku przez owady
i inne zwierzęta.

Rolnicy i osoby odpowiedzialne za krajobraz rolny
poprzez zastosowanie konkretnych rozwiązań
środowiskowych mogą stworzyć obszary przyjazne
zapylaczom na swoich polach uprawnych i w ich pobliżu.

Codzienna praktyka
Najważniejszym efektem badań Centrum Opieki nad Pszczołami Bayer
jest to, że wnioski z obserwacji w bezpieczny i efektywny sposób można
przenieść do codziennej opieki nad gospodarstwem. Wymaga to przede
wszystkim zmiany sposobu myślenia o uprawie i mądrego zarządzania
zasiewami, by stworzyć miejsce na tzw. korytarze bioróżnorodności. Dlaczego warto dokonać zmiany? Zyskują owady zapylające, a tym samym rolnik,
którego uprawy mają lepsze warunki do rozwoju i pełniejszego zapylenia.
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W projekcie sprawdzono dwa podejścia do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Wysiano mieszanki nasion kwiatów polnych na pasach i obszarach obejmujących dziesięć procent
gruntów ornych. Zastosowano mieszanki kwiatów
jednorocznych, zimotrwałych oraz wieloletnich. Pasy
częściowo połączono korytarzami, tworząc sieć naturalnych i półnaturalnych obszarów wokół gruntów rolnych.
Stworzono „pszczele kopce” – wzgórki ziemne (o długości 10-20 metrów) służące przywabieniu dzikich pszczół gniazdujących w ziemi.

Wyniki po ośmiu latach obserwacji
dowodzą, że stworzenie pasów
kwietnych na terenach rolnych
znacznie zwiększa różnorodność
i bogactwo dzikich pszczół i motyli.

WIEDZA

Co ważne – zarówno pszczele kopce, jak
i pasy kwietne są możliwe do zastosowania w każdym polskim gospodarstwie.
Obecnie prowadzi się badania nad tym, jak mniejsze niż
10% obszary kwietne wpływają na owady zapylające.
Ważne, by pasy kwietne dobrze przygotować.
O czym trzeba pamiętać?

1.
2.

 Należy wybrać mieszanki nasion kwiatów polnych
odpowiednie do warunków panujących na miejscu.
 Trzeba wymieszać ze sobą nasiona różnych gatunków, aby kwitnienie utrzymywało się przez
cały sezon, zapewniając pokarm owadom.

3.
4.

 Wysiewu należy dokonać wiosną
i jesienią.

5.

 Warto połączyć mieszanki gatunków jednorocznych i wieloletnich – 50% nowego siewu/50% wschodów z zeszłego roku – dla
owadów zimujących i składających jaja.

6.
7.

 Powinno się pozostawić okrywę roślinną na zimę;
mulczowania należy dokonać dopiero po zimie
(koniec lutego) i tylko na połowie obszaru.

 Zwalczanie chwastów na obszarach porośniętych kwiatami polnymi sprzyja wzrostowi roślin;
tworzy też pożądane miejsca gniazdowania dla
pszczół. Dzikie pszczoły dobrze rozwijają się,
gdy mają zapewnione zróżnicowane żerowiska
i siedliska lęgowe w pobliżu pól uprawnych.

 Aktywne dbanie o pasy kwiatów polnych zapobiega
pojawianiu się dominujących gatunków, które miałyby negatywny wpływ na różnorodność biologiczną.

Kopce pszczele są bardziej wymagające. Pszczoły gnieździły się w nich tylko wtedy, gdy roślinność była regularnie usuwana. Trzeba regularnie oczyszczać kopiec,
by uczynić go atrakcyjnym dla pszczół ziemnych.
Różnorodność kwiatów jest niezmiernie istotna. Zagony kwiatów wieloletnich i zimotrwałych są ważnym wczesnym źródłem pokarmu dla owadów.
Pasy kwietne trzeba tworzyć, pamiętając o potrzebach pszczół. Tylko wtedy przyniosą one
wymierne korzyści. Warto wiedzieć, że wiele
dzikich gatunków pszczół jest wybrednych
i żeruje tylko na określonych roślinach.
Dlatego to tak istotne, aby pasy kwietne były jak najbardziej różnorodne.

Cierpliwość popłaca
Wieloletni projekt Centrum Opieki nad Pszczołami
Bayer i ekologów krajobrazu z Instytutu Agroekologii i Różnorodności Biologicznej (IFAB)
w Mannheim oraz Instytutu Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody (ILN) w Bühl przyniósł
ogromną dawkę wiedzy, którą można
zastosować w każdym gospodarstwie.
Korzyści będą tym większe, im więcej rolników przyłączy się do tej inicjatywy walki
o bioróżnorodność. Trzeba pamiętać
tylko jeszcze o tym, że pierwsze efekty
tych działań pojawiają się w drugim
roku uprawy. Ale cierpliwość popłaca. Natura z pewnością odwdzięczy się obfitymi plonami. ///
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Czekamy na Twoje
pytania:
Zboża
Rzepak
Kukurydza
Ziemniaki
Buraki cukrowe
Bobowate
Bezpieczeństwo
Stosowania Produktów
(Stewardship)
Sady i warzywa
Sady i jagodowe

600 459 753
600 459 750
602 414 992
668 131 003
600 459 750
601 597 265

601 374 872
600 202 750
604 158 569
600 202 750
604 158 569

604 158 569

660 424 788
668 131 003
734 181 712

666 068 805
883 373 926
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Materiał zawiera wybrane informacje o wybranych produktach z dnia 31.10.2019 r.
W celu uzyskania większej ilości informacji należy zapoznać się z etykietą.

Stosuj rękawice nitrylowe i kombinezon
ochronny. To najtańsze i skuteczne sposoby
dbania o swoje zdrowie w pracy – zarówno
podczas napełniania opryskiwacza,
jak i udrażniania dysz lub mycia
opryskiwacza po zabiegu.

Stosuj maski zgodnie ze wskazaniami
na etykiecie produktu. Dobierz właściwą
maskę do używanych preparatów:
przeciwpyłową, filtrującą, pochłaniającą itp.
– tak, aby nie wdychać pyłu
ze sproszkowanych lub granulowanych
preparatów ani rozpylonej cieczy roboczej.

Środki ochrony roślin przechowuj
pod kluczem, by niepowołane osoby
nie były narażone na przypadkowy kontakt.

Opakowania po środkach ochrony roślin
przepłucz trzykrotnie, popłuczyny wlej
do opryskiwacza, przedziuraw ostrym
narzędziem opakowanie i oddaj do punktu
zakupu lub firmy Remondis.

Bądź szczególnie ostrożny, stosując środki
owadobójcze w uprawach atrakcyjnych dla
pszczół (rzepak, kwitnące drzewa i krzewy).
Niektórych środków nie wolno stosować
w okresie kwitnienia upraw, by nie szkodzić
pszczołom. Również kwitnące chwasty
są atrakcyjne dla pszczół.

Przestrzegaj okresu karencji, czyli
minimalnego czasu, jaki musi upłynąć
od oprysku do zbioru. Przestrzegaj okresu
prewencji dla ludzi i zwierząt, w tym
pszczół.

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.

Więcej informacji: www.grunttobezpieczenstwo.pl
OŚRODKI TOKSYKOLOGICZNE, POMOC MEDYCZNA:
Gdańsk – 58 682 04 04 • Kraków – 12 411 99 99 • Lublin – 81 740 89 83 • Łódź – 42 657 99 00
Poznań – 61 847 69 46 • Rzeszów – 17 866 44 09 • Sosnowiec – 32 266 11 45 • Tarnów – 14 631 54 09
Warszawa – 22 619 66 54 • Wrocław – 71 343 30 08

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

www.agro.bayer.com.pl
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DOSKONAŁY WYBÓR:
WZOROWA OCHRONA
I OBFITE ŻNIWA
•
•
•
•

Szybkie działanie interwencyjne
Doskonałe zwalczanie chorób
ochrona zbóż
Nowoczesna technologia
Leafshield

SZYBKIE

DZIAŁANIE

OCHRONNE

Ascra® Xpro 260 EC – ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane
zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych
środków bezpieczeństwa.

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

www.agro.bayer.com.pl

