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Rozwój technologii i narastająca wiedza o wegetacji roślin dają rolnikom
realny wpływ na uprawę. Doradcy Bayer dzielą się doświadczeniem,
by plony osiągały maksymalny poziom i jakość przy akceptowalnych
kosztach i szacunku dla natury. Postęp daje szansę radzenia sobie
z sytuacjami kryzysowymi. Bezpieczeństwo upraw i maksymalizacja plonu
pomogą przetrwać gospodarcze zawirowania wywołane koronawirusem.
Właściwy dobór metod agrotechnicznych i środków ochrony oraz
zachowanie optymalnych terminów to jedyne słuszne postępowanie
w sytuacji nawracających susz. Podpowiadamy więc, jak wspierać
proces zatrzymywania wody w glebie.
Zmiany klimatu weszły na stałe do procesu planowania upraw.
Rolnictwo precyzyjne zyskuje na znaczeniu. Każda informacja
z pola jest na wagę złota i ma wpływ na decyzje agrotechniczne.
Eksperci Bayer wciąż pracują nad technologią FieldViewTM,
by skutecznie wspomagać rolników w trudnym procesie
decyzyjnym w obliczu nowych warunków klimatycznych.
Wzrasta rola upraw ozimych. Jednym z ważnych czynników
doboru odmian staje się zimotrwałość. Brak śniegu, wiatry,
niestandardowe temperatury – to wszystko sprawia, iż
przygotowanie upraw do przezimowania wymaga wiedzy
i przemyślanych decyzji. W tym wspierają rolników doradcy
firmy Bayer.
W dobie zagrożeń liczy się jakość: produktu, pracy,
procesu decyzyjnego. Hektar to sposób na budowanie
tej jakości w trudnych czasach.

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

Kontakt
z gospodarstwami
Region północno-zachodni
Piotr Hawrył
NN

734 181 711

Mariusz Groblica

601 597 268

Marcin Kośmider

601 597 149

Rafał Straśko

734 181 864

Cezary Dejewski

692 415 146

Krzysztof Dunajski

604 158 577

Włodzimierz Maśkiewicz

600 349 130

Remigiusz Samodzewicz

734 181 787

Krzysztof Sawicki

602 321 705

Region
południowo-zachodni

Region
wschodni

Damian Bydłowski
Józef Misiura

Artur Ciesielka

510 225 368

Mariusz Fohs

666 068 727

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 Chramęga

606 392 192

Łukasz Lisowski

604 158 559

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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Kształtowanie
rolnictwa jutra
Misja Climate Corporation, rolniczego działu cyfrowego
Grupy Bayer, jest prosta: pomoc wszystkim rolnikom
na świecie w zwiększeniu produktywności dzięki
narzędziom cyfrowym. Rolnictwo precyzyjne
to sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej.
Opracowaliśmy FieldView™, strategiczną w branży
cyfrową platformę rolniczą, używaną obecnie
na ponad 36 mln hektarów w Ameryce Północnej,
Ameryce Południowej i Europie.

Pięć lat sukcesu na całym świecie, teraz dostępna w Polsce.
FieldView™, po raz pierwszy wprowadzona na rynek w Stanach Zjednoczonych w 2015 roku, jest uważana za najbardziej uniwersalną platformę w branży. Rolnicy otrzymują
lepszy wgląd w ich pola, dzięki czemu mogą podejmować
bardziej świadome decyzje operacyjne w celu optymalizacji
plonów, maksymalizacji wydajności i zmniejszenia ryzyka.
Michał Skomiał (pracownik działu obsługi klienta) zapewnia: „Polscy rolnicy będą mogli bezproblemowo gromadzić
dane, szybko je wizualizować i uzyskiwać spersonalizowane
informacje, aby zoptymalizować działania agronomiczne
i podejmować właściwe decyzje zarządcze, które mają
wpływ na zrównoważoną produkcję roślinną. Aplikacja

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Climate FieldView™ jest wyjątkowo przyjazna i intuicyjna dla użytkownika. Cieszymy się, że polscy rolnicy będą
mogli skorzystać z tego nowoczesnego rozwiązania”.

FieldView™ wspiera rolnika
w optymalizacji plonów,
maksymalizacji wydajności
i zmniejszeniu ryzyka.

Efektywne zarządzanie zasobami
Wykorzystanie analizy danych do pracy w gospodarstwie
miało miejsce również przed erą cyfrową. Jednak obecnie, dzięki precyzyjnym maszynom rolniczym i narzędziom
cyfrowym takim jak FieldView™, rolnicy mogą prowadzić
uprawy z dokładnością co do metra i korzystać z danych generowanych przez platformę. Łatwe zarządzanie
i dystrybucja wszelkiego rodzaju zasobów – od nasion
po nawozy i wodę – pozwala zaplanować ich maksymalne wykorzystanie w procesie produkcji roślinnej.
Dane polowe z FieldView™ jako podstawa
świadomych decyzji rolnika
Dzięki sprzętowi, oprogramowaniu i modelom analitycznym
współpracującym ze sobą i tworzącym jeden ekosystem
rolnicy mogą wizualizować dane ze swoich pól i uzyskiwać
wgląd w szczegóły uprawy roślin. Tych danych użyją w momencie podejmowania ważnych decyzji agronomicznych.

Dane pozyskane dzięki FiledView™
są podstawą ważnych decyzji
agronomicznych.
Platforma Climate FieldView™ działa poprzez integrowanie danych rolniczych z wielu płaszczyzn:
// informacji pochodzących z maszyn, przesyłanych
za pośrednictwem urządzenia FieldView Drive™
(Fot. 1 FieldView Drive™ podłączony przez port ISOCAN)
// zdjęć geoprzestrzennych,
// danych z czujników,
// informacji o pogodzie,
// historycznych danych
produktywności pól,
// map zużycia wody dla upraw.

Krok pierwszy: zgromadź wszystkie
dane w jednym miejscu

1

Podejmowanie decyzji agronomicznych w oparciu
o dane jest trudne, ponieważ przechowywane są one
często przez systemy współpracujące z różnymi
maszynami rolniczymi w plikach programu Excel®1
lub fizycznie na kartkach papieru. FieldView™ pomaga w łatwym gromadzeniu, przechowywaniu i analizie
różnego rodzaju informacji zbieranych przez cały sezon.
Dzięki kompatybilności z wieloma typami urządzeń, markami
i modelami Climate FieldView™ Drive jest urządzeniem, które
z łatwością przesyła dane z pola bezpośrednio na konto Climate FieldView™ rolnika. Dodatkowo współpraca z firmami takimi
jak CLAAS, John Deere Operations Centers czy AGCO i Precision
Planting, związana z przekazywaniem danych, zapewnia plantatorom
jeszcze większe możliwości analizy i podejmowania decyzji agronomicznych.
®1 - zastrzeżony znak towarowy firmy Microsoft
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Krok drugi: twórz własne
zalecenia siewu

FieldView™ oferuje świetne rozwiązania służące do zarządzania zmienną żyznością pól, tj. tworzeniem zaleceń
siewu dostosowanych właśnie do tej zmienności. Oferuje także narzędzia do analizy plonów, które pomogą
sprawdzić, co zadziałało, a co nie. Dzięki temu plantator
może podejmować lepsze decyzje w następnym sezonie. Zalecenia siewu w postaci map zmiennej ilości nasion
potencjalnie zwiększają plony, pomagając dostosować
ilość wysiewanych nasion do zmiennej żyzności pola.

Krok trzeci: przegląd pól, czyli
rozwiązywanie problemów

3

Zarówno małe, jak i duże działki stawiają przed
plantatorem te same wyzwania. Z reguły uszkodzenia
na plantacji spowodowane przez szkodniki, choroby
lub inne zdarzenia (np. szkody zalewowe) zauważa się po tym, jak wystąpią. Funkcja podglądu pól
FieldView™ pomaga rolnikowi znaleźć te problematyczne obszary i podjąć działania, zanim będzie
za późno. Mapy satelitarne oszczędzają cenny czas
i zasoby oraz pomagają rolnikom od razu zlokalizować miejsce, w którym muszą interweniować. (Fot. 2)

Krok czwarty: chwila prawdy
– analiza plonów
Analiza plonów jest jednym
z najważniejszych czynników
w procesie decyzyjnym związanym
z rolnictwem. Wszystkie praktyki
agronomiczne wpływają na plon,
tylko że na różne sposoby. Najważniejszy cel tego działania to uniknięcie praktyk prowadzących do strat
i przyjęcie rozwiązań prowadzących do sukcesu.
(Fot. 3)

Fot. 1

4
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Narzędzie do analizy
plonów w FieldView™
umożliwia porównywanie plonowania
poszczególnych pól czy
wybranych odmian w gospodarstwie. Po zbiorach
rolnik może zmierzyć wpływ
swoich decyzji agronomicznych
na plon w odniesieniu do każdej
strefy pola. FieldView™ tworzy,
według wskazań rolnika, zestawienie
danych plonowania w celu zidentyfikowania rejonów pól o niższej produktywności w celu ich dalszej analizy.

Fot. 2

Wszystkie praktyki
agronomiczne
wpływają na plon.

Wzrost z sezonu na sezon
Narzędzie do analizy plonów FieldView™
sprawia, że każde pole można zmienić w poletko doświadczalne. Za pomocą jednego kliknięcia rolnik dokonuje analizy plonowania i upewnia
się, która odmiana sprawdziła się najlepiej.

Fot. 3
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Skrypty wysiewu nasion – nowoczesność
w służbie rolnika
Najbardziej innowacyjną funkcją, którą FieldView™ oferuje
profesjonalistom, są skrypty (zalecenia) wysiewu nasion.
Umożliwiają one rolnikom automatyczne tworzenie map wysiewu ze zmiennymi dawkami ilości siewu dla każdego pola.
Skrypty nasion FieldView™ to połączenie wiedzy płynącej
z badań dotyczących wydajności odmian hybrydowych kukurydzy DEKALB i dokładnego modelowania danych w celu
automatycznego określania optymalnej ilości siewu – według
strefy pola. Obecnie zalecenia dotyczące zmiennej ilości
siewu obejmują 49 odmian hybrydowych kukurydzy DEKALB.

9

Więcej informacji znajdziesz
na stronie:
www.climatefieldview.com.pl.
Zapraszamy!

Wybierz swoją ofertę
Aplikacja FieldView™ jest dostępna w dwóch wersjach.
// FieldView™ Prime oferuje podstawowe narzędzia
do szybkiego podejmowania decyzji, takie jak informacje o pogodzie, zdjęcia satelitarne, w tym
narzędzia do podglądu zdrowotności pól i pomocne wizualizacje danych. Koszt: 500 zł rocznie.
// Aplikacja FieldView™ Plus zapewnia wszystkie funkcjonalności opcji Prime oraz płynną integrację danych i ich
analizę dla głębszego zrozumienia gospodarstwa. Zawiera następujące cenne funkcje: analiza plonów, raporty
dotyczące pojedynczych stref pól, mapy zmiennej ilości
wysiewu nasion, mapy zmiennej ilości nawożenia mineralnego, dzielenie ekranu, widok zdalny, a także
FieldView™ Drive – urządzenie służące do transmisji danych z pracujących na polu maszyn
rolniczych – koszt urządzenia: 1 200 zł. Koszt
subskrypcji programu: 18 zł/ha rocznie. ///
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Nie ma innej drogi niż
rolnictwo zrównoważone
7 lutego 2020 roku odbyła się w Warszawie
finałowa gala XXVI edycji Ogólnopolskiego
Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU.
Głównym partnerem Konkursu była firma
Bayer. Podczas wręczania nagród Joerg
Rehbein (prezes działu Crop Science
na Europę Środkową) wygłosił przemówienie
o znaczeniu rolnictwa zrównoważonego
we współczesnym świecie.
Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Rektorze,
Szanowni Państwo,
chciałbym serdecznie pogratulować laureatom
tegorocznego Konkursu. Niech wspomnienie tego wieczoru
– Państwa święta i sukcesu – będzie potwierdzeniem,
że Państwa praca ma wielką wartość i niech doda sił
w pokonywaniu codziennych trudności. Wszyscy bowiem
wiemy, że przed rolnictwem stoi wiele wyzwań.

„Rolnictwo zrównoważone
to pozytywne wyzwanie”.

Globalny szef firmy Bayer Werner
Baumann ogłosił w minionym roku
nasze plany zmniejszenia
wpływu ochrony roślin na środowisko
i polowej emisji gazów cieplarnianych
o 30% do 2030 roku.

Źródło zdjęć: Agropolska

Osobiście rozwój rolnictwa zrównoważonego
traktuję jako pozytywne wyzwanie. Co przez
to rozumiem? Minimalizację wpływu
rolnictwa na środowisko, zapewnienie
opłacalności produkcji rolnej i uzyskanie
społecznej akceptacji dla rolnictwa.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Zrównoważony rozwój
to kluczowy element
strategii firmy Bayer.
Zapowiedział też, że zrównoważony rozwój staje się
centralnym elementem strategii naszej firmy.
W Polsce już idziemy w tym kierunku. W jaki sposób? Podajmy kilka przykładów:
/// wprowadzamy nowe rozwiązanie cyfrowe FieldView™, które
wspiera rolnictwo precyzyjne, czyli właśnie – zrównoważone,
/// promujemy nasze odmiany tolerancyjne na agrofagi
o zmniejszonym zapotrzebowaniu na azot,
/// inwestujemy w chemiczne środki ochrony roślin, które ograniczają
liczbę zabiegów opryskiwania, oraz oferujemy środki biologiczne,
/// prowadzimy kampanie informacyjne – dla rolników „Grunt to bezpieczeństwo”,
a dla mieszkańców miast „Jest Rolnik, Jest Żywność”.
Prawie 40% mieszkańców dużych polskich miast nie ma wiedzy o tym,
jak polscy rolnicy dbają o środowisko. To ogromna szansa, by skutecznie
informować o roli rolników w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
Podsumowując, proszę Państwa o dwie rzeczy: silne wsparcie rolnictwa
zrównoważonego podczas codziennej pracy oraz dialog ze społeczeństwem.
A na koniec wypowiem moje ulubione słowa po polsku – motto naszej akcji
w mediach społecznościowych: doceń Rolnika, bo Jest Rolnik, Jest Żywność.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.

#doceńRolnika
bo
#JestRolnikJestŻywność
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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AgroBioTop 2019 przyznana
za zidentyfikowanie genu odporności ziemniaka
na jedną z najgroźniejszych chorób:
infekcję wirusem Y
Prestiżowa nagroda naukowa AgroBioTop jest przyznawana od 2017 roku
przez niezależną kapitułę Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk.
Honoruje ona młodych uczonych, których dokonania z zakresu biotechnologii
przyczyniają się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą wkład w rozwój
rolnictwa. W ubiegłym roku laureatką została dr Marta Grech-Baran
z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Wysokość nagrody
fundowanej przez firmę Bayer to 5000 euro.
Dr Marta Grech-Baran zdobyła nagrodę AgroBioTop
2019 za zidentyfikowanie genu odporności ziemniaka na infekcje wirusem Y. Jak mówi przewodniczący kapituły nagrody prof. dr hab. Maciej Żylicz:
– Jest to pierwszy, bardzo ważny krok do otrzymania roślin odpornych na wirusy Y. Wirusy te (zwane także PVY) atakują nie tylko uprawy ziemniaków,
ale także tytoniu i pomidorów, przynosząc ogromne
straty w rolnictwie na świecie, w tym w Polsce.
Przewodniczący kapituły nagrody AgroBioTop podkreśla wartość naukową osiągnięcia oraz potencjał
związany z jego praktycznym wykorzystaniem:
– Wirus Y przenoszony jest przez mszyce, a jedną z metod zapobiegania infekcji jest niszczenie mszyc metodą

chemiczną. Pani Marta Grech-Baran, pracując w zespole
profesora Jacka Henniga w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, dzięki skupieniu się na naturalnie
występującej odporności na wirusa Y zidentyfikowała gen
receptora uruchamiającego reakcje obronne zaatakowanej rośliny. Co ważne, osiągnięcie to uzyskano z uwzględnieniem ograniczeń prawnych dotyczących użycia roślin
zmodyfikowanych genetycznie w naszym kraju; jest ono
przedmiotem zgłoszenia do amerykańskiego urzędu patentowego. Bez wątpienia jest to odkrycie naukowe na skalę
światową, o potencjalnie dużym znaczeniu ekonomicznym!
Marta Grech-Baran jest doktorem nauk farmaceutycznych.
Absolwentka Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego ukończyła studia doktoranckie na Warszawskim Uniwersytecie

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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AgroBioTop jest fundowana przez firmę Bayer, która koncentruje się
na innowacyjnym i zrównoważonym rolnictwie. Kluczowa rola to wsparcie
rolników w stawianiu czoła nowym wyzwaniom, w czym ogromne znaczenie
ma nauka – nieustannie wspierająca rozwój rolnictwa, wzrost i innowacje.
Medycznym. Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in.
badania mechanizmu odporności roślin na infekcje
z wykorzystaniem metod biologicznych. Dr Marta
Grech-Baran jest asystentem w Instytucie Biochemii
i Biofizyki PAN, zaś od 2018 roku uczestniczy w projekcie mającym na celu wyjaśnienie molekularnych mechanizmów odporności ziemniaka na infekcje wirusowe.
– Nagroda AgroBioTop jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem i docenieniem kilku lat intensywnej pracy – mówi
laureatka. – Badania nad odpornością krańcową ziemniaka
prowadzone są przez wiele grup badawczych na świecie,
tym bardziej cieszy mnie, że gen Rysto został wyizolowany
przez nas z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Nagroda ta pokazuje, że zastosowanie biotechnologii
w rolnictwie stanowi potężne narzędzie do zmian i to właśnie
szeroko pojęta agrobiotechnologia jest rolnictwem przyszłości.
Laureatka, opisując istotę swego osiągnięcia, tłumaczy:
– Wirus ziemniaka Y to jeden z głównych patogenów od-

powiedzialnych za gigantyczne straty w plonach ziemniaka:
od 10 do nawet 80% wysokości plonu, w zależności od roku
i odmiany. Problem ten występuje zarówno w Polsce, jak
i innych krajach. Opisano kilka strategii obronnych, wiodących do nabycia przez rośliny odporności na infekcję
PVY. Jedna z nich, która ma największy potencjał w uprawie ziemniaka, nazywana jest odpornością krańcową
i manifestuje się całkowitym zahamowaniem namnażania
się PVY, co w rezultacie minimalizuje skutki infekcji.
– Serdecznie gratulujemy dr Marcie Grech-Baran otrzymania nagrody AgroBioTop – mówił Joerg Rehbein, Head of
Central & Eastern Europe Crop Science, Bayer. – Cieszymy
się, że nagrodzono osiągnięcie o ogromnym potencjale –
i naukowym, i ekonomicznym. Ziemniak pozostaje jedną
z najważniejszych upraw w Polsce i istotną na świecie, tak
więc nagrodzone osiągnięcie ma znaczenie międzynarodowe.
Będziemy z uwagą obserwować dalszy rozwój prac. ///

Izolacja genu Rysto umożliwi poznanie molekularnego podłoża
zjawiska, a także wprowadzenie tej cechy do wielu odmian ziemniaka,
naturalnie podatnych na infekcję PVY. W dalszej przyszłości możliwe jest
rozszerzenie zastosowania odporności na inne gatunki, takie jak papryka,
pomidor, oberżyna – mówi laureatka, dr Marta Grech-Baran.

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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ZBOŻA
HERBICYDY
Bacara® Trio
Expert® Met 56 WG
Komplet® 560 SC
ZAPRAWY
Bariton® Super 97,5 FS
Scenic® 080 FS
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Zaprawianie,
czyli podstawowy
zabieg plonochronny
Agrocenozy pozostają pod niezmiennym oddziaływaniem czynników biotycznych, czyli np. człowieka
i agrofagów, oraz abiotycznych – tu możemy wyróżnić warunki pogodowe oraz glebę. Część z nich
człowiek może bezpośrednio modyfikować, ale
wiele z nich nie zależy od naszej woli.
Marta Damszel
Na przykład, o ile możemy sterować pracami agrotechnicznymi
i uprawą roli, systemem uprawy, nawożeniem, ochroną roślin,
to nie mamy bezpośredniego wpływu na przebieg warunków pogodowych w okresie wegetacji. Warunki atmosferyczne, a w wieloleciu także zmiany klimatyczne decydują
o kierunku interakcji agrofagów z roślinami uprawnymi.

Fuzarioza kłosów

Dostrzegalnym zjawiskiem jest wzrost poraże‑
nia zbóż przez tzw. patogeny odglebowe, które
są zdeponowane w podłożu i towarzyszą zbożom
od najwcześniejszych stadiów rozwojowych.
Nasilanie objawów chorób jest tym bardziej dotkliwe, im dłużej rośliny przebywają w stresie wodnym
i termicznym, im uboższy jest płodozmian lub
brak zmianowania i upraszczana uprawa roli.
Wiedząc, że mikroorganizmy są zdeponowane
w glebie, a także w ziarnie i na jego powierzchni, resztkach pożniwnych i na innych roślinach
żywicielskich oraz mając na uwadze fakt,
że mogą one długo przetrwać niekorzystne
warunki w formie przetrwalnikowej, powinniśmy planować ochronę zbóż od siewu
do zbioru. Bazowym i niezbędnym zabiegiem (w myśl aktualnej wiedzy w zakresie
ochrony roślin) jest zaprawianie ziarna.
Wśród patogenicznych mikroorganizmów
znajdziemy liczne taksony protista:
Phytophthora, Pythium czy grzyby: Fusarium, Alternaria, Bipolaris,
Botrytis, Phoma powodujące zgorzel
przed- i powschodową siewek.

Głownia pyląca jęczmienia

Argumentem za zaprawianiem ziarna
jest fakt, że różnorodność
patogenicznych mikroorganizmów obecnych
w glebie lub ziarnie zbóż wyrażamy
w dziesiątkach gatunków.

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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Wymienione mikroorganizmy tworzą kompleks wywołujący zgorzel,
w zależności od warunków troficznych gleby, podatności odmian czy
warunków pogodowych. Infekuje tylko
część z nich znajdująca w danym sezonie swoje optimum rozwoju. Np. w 2017
roku, gdy okres jesienno-zimowy był
bardzo mokry, częściej z zamierających
siewek
izolowano wilgociolubne lęgniowce
Różnorodność mikroorganizmów zasiedlających ziarno pszenicy
oraz gatunki Fusarium, które nie były hamowane stojącą na polach wodą. W latach
suchych, jak w 2018 i 2019 roku, niszę
znajdowały toksynotwórcze F. graminearum,
F. poae i F. culmorum, które w warunkach
deficytu wody nie traciły cech patogeniczności. Notowana, mimo braku okrywy śnieżnej,
pleśń śniegowa (Microdochium nivale, M. majus)
to również przykład konieczności zaprawiania
materiału nasiennego – co jest najlepszym znanym
sposobem ograniczania choroby. Podkreślenia
wymaga także trudność w odróżnieniu ziarna
zainfekowanego od niezasiedlonego przez grzyby,
bez udziału metod klasycznych i molekularnych
stosowanych w warunkach laboratoryjnych. Ryzyko strat w produkcji zbóż z ominięciem zaprawiania
jako prewencyjnego zabiegu jest niezwykle wysokie.
Z materiałem nasiennym rozprzestrzeniają się
również mikroorganizmy, zwykle kojarzone tylko
z objawami chorób liści i kłosów, powodujące
mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Blumeria
graminis), brunatną plamistość liści (Pyrenophora
tritici-repentis), septoriozę plew (Parastagonospora
nodorum) czy rdzę brunatną (Puccinia recondita).

W przebiegu łagodnych okresów
jesienno-zimowych, bez mrozu
i śniegu, zaprawianie jest pierwszym
i kluczowym zabiegiem
ograniczającym mikroorganizmy
chorobotwórcze pozostające
w tym czasie aktywne, podobnie
jak rośliny żywicielskie.

Septorioza plew

Śnieć
cuchnąca

Kolejną grupą patogenów przenoszonych z ziarnem są
Ustilago tritici na pszenicy, U. nuda na jęczmieniu, które
powodują głownie, czy Tiletia caries – znany sprawca śnieci
cuchnącej. W tym wypadku zaprawianie ziarna jest jedyną
metodą skutecznego ograniczania objawów chorób. Jest ona
istotna także dlatego, że obecność patogenów związanych
z ziarniakiem stwierdzamy dopiero w czasie pełnej wegetacji,
po wykłoszeniu, a do infekcji dochodzi w okresie kwitnienia.
Część mikroorganizmów zawleczonych do przechowalni
z pola (Alternaria, Cladosporium, Fusarium) możemy kontrolować niską temperaturą i optymalną wilgotnością. Jednak
należy pamiętać, że zmieniają one charakter saprotrofów
w pasożytniczy tryb życia, kiedy wyczuwają delikatne
młode tkanki zbóż w okresie wschodów. Dodatkowymi
zaletami zaprawiania materiału nasiennego są: optymalne kiełkowanie ziarniaków i wyższy procent kiełkujących
ziaren, wcześniejsze wschody z krótszym (w porównaniu
do niezaprawianych ziaren) okresem wschodów, wyższa
obsada przed i po zimie, skuteczna ochrona siewek w trakcie zimy, wzrost MTZ. Zaprawianie ziarna w analizie całego
cyklu wegetacyjnego jest zabiegiem plonochronnym, ponieważ ogranicza straty w plonie na poziomie 3-6 dt/ha.
Zaprawianie materiału nasiennego jest niezbędną metodą integrowanej ochrony roślin łączącym cykl od siewu do zbioru. ///

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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ZAPRAWA
RODZAJ PREPARATU
fungicyd w formie płynnego koncentratu
zawiesinowego do zaprawiania

Jeden,
czyli trzy

SUBSTANCJA AKTYWNA
fludioksonil – 37,5 g/l
protiokonazol – 50 g/l
tebukonazol – 10 g/l

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

CHRONI PRZED
fuzaryjną zgorzelą siewek, pleśnią
śniegową zbóż i traw, śniecią
cuchnącą pszenicy, śniecią gładką,
septoriozą liści, pasiastością liści
jęczmienia, plamistością siatkową
jęczmienia, głownią pylącą jęczmienia

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

Bariton® Super to odpowiedź na oczekiwania
producentów zbóż ozimych w zakresie skutecznej
ochrony przeciwgrzybiczej. Trzy komplementarne
substancje czynne to pierwsza dobra decyzja
na drodze do wysokiej jakości plonu.

DOSTĘPNOŚĆ
opakowania: 1 l, 15 l, 200 l

UWAGI
Przed użyciem, zawartością
opakowania energicznie
wstrząsnąć. Zawiesinę
sporządzić w osobnym naczyniu,
dokładnie wymieszać i dopiero
wówczas wlać do zbiornika
zaprawiarki z włączonym
automatycznym mieszadłem.

Bariton Super to fungicyd o działaniu powierzchniowym i układowym. Zawiera trzy uzupełniające się substancje czynne: protiokonazol, tebukonazol i fludioksonil. Ta harmonijna kompozycja pozwala roślinom na dobry start i rozwój w początkowej fazie wzrostu, co umożliwia utrzymanie
właściwej obsady roślin i uzyskanie wysokich plonów w czasie żniw.
Różne mechanizmy działania ograniczają wszystkie najważniejsze zagrożenia dla
uprawy zbóż ozimych w początkowych fazach rozwojowych roślin. Połączenie
tebukonazolu i protiokonazolu (działanie układowe) z fludioksonilem (działanie powierzchniowe) sprawia, że środek daje efekty zapobiegające, leczące
i wyniszczające. Ulepszona formulacja fungicydu Bariton Super to łatwość
zaprawiania, trwałość pokrycia ziarna oraz dobre, czerwone wybarwienie. ///

Zaprawianie ziarna siewnego Baritonem Super zapobiega
występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia.

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.

ZAPRAWA
RODZAJ PREPARATU
zaprawa grzybobójcza
w formie płynnego koncentratu
zawiesinowego

Dobra inwestycja
– stabilny plon
Scenic® 080 FS jest zaprawą grzybobójczą
w formie płynnego koncentratu zawiesinowego do zaprawiania ziarna zbóż. Oferowany
łącznie ze środkiem Peridiam® Active 109.
Scenic to środek o działaniu powierzchniowym i układowym przeznaczony do ochrony ziarna siewnego zbóż. Główną zaletą zaprawiania ziarna jest niewątpliwie efektywna ochrona nasion i siewek,
a co za tym idzie – zdrowy i wolny od chorób początek wegetacji.
Peridiam to środek poprawiający przyczepność zaprawy, równomierność zaprawiania, trwałość zaprawy na nasionach. Ogranicza pylenie podczas zaprawiania i wysiewu nasion.
Zabezpieczone ziarno jest chronione przed chorobami, które doprowadzają do nierównomiernych wschodów i obniżenia kondycji
uprawy, a nawet całkowitego jej zniszczenia. Stosowanie kwalifikowanego, odpowiednio zaprawionego wysokiej jakości preparatem
materiału siewnego pozwala na zmniejszenie późniejszych nakładów na danym stanowisku. Dodatkowo znikoma ilość substancji
aktywnych w porównaniu do innych zabiegów chemicznych czyni
zaprawianie metodą najmniej wpływającą na środowisko. ///

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

ROŚLINA CHRONIONA
pszenica jara i ozima,
pszenżyto ozime, żyto

CHRONI PRZED
zgorzelą siewek, pleśnią śniegową,
śniecią cuchnącą, śniecią gładką,
septoriozą liści, głownią pylącą,
głownią źdźbłową żyta

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

DOSTĘPNOŚĆ
opakowania: 1 l, 15 l, 200 l

UWAGI
Przed użyciem, zawartością opakowania
energicznie wstrząsnąć. Zawiesinę
sporządzić w osobnym naczyniu, dokładnie
wymieszać i dopiero wówczas wlać
do zbiornika zaprawiarki z włączonym
automatycznym mieszadłem.

Oprócz wyboru odpowiedniej substancji czynnej niezmiernie
istotna jest jakość zaprawiania. W procesie przygotowania
do siewu należy zwrócić uwagę na: doczyszczenie ziarna,
równomierne pokrycie nasion zaprawą, niski poziom pylenia
czy sypkość nasion. Do tego trzeba wiedzy oraz odpowiednich
narzędzi, którymi dysponujemy i chcemy się z Państwem dzielić.

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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Czy odporność
chwastów
zagraża naszym
uprawom?
Postępująca odporność chwastów
na herbicydy jest faktem.
Zjawisko to ma charakter globalny
i w coraz większym stopniu
wpływa na opłacalność produkcji
zbóż i innych upraw, w których
występują odporne biotypy
chwastów.

Jerzy B. Zdunek
Kluczowe definicje
Odporność chwastów na stosowane herbicydy to naturalna
zdolność niektórych osobników danego gatunku do przetrwania i rozmnażania się po zastosowaniu dawki herbicydu, śmiertelnej dla pozostałych osobników tej populacji.
Jeżeli jeden mechanizm działania wywołuje odporność na dwa lub więcej herbicydów z tej samej
grupy chemicznej, mamy do czynienia z odpornością krzyżową. Kiedy roślina wykazuje odporność
na odmienne mechanizmy działania herbicydów
należących do różnych grup chemicznych, zachodzi przypadek odporności wielokrotnej.
Jeżeli czynnikiem selekcyjnym są herbicydy i na danym polu pojawią się biotypy odporne, w wyniku
częstego stosowania preparatów chwastobójczych, następuje systematyczny wzrost ich
populacji aż do dominacji w tej uprawie. Mówimy
wówczas o odporności danego gatunku chwastów i realnym problemie z jego zwalczaniem.

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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Badania prowadzone w Polsce przez
firmę Bayer potwierdzają odporność
coraz liczniejszej grupy chwastów

Normalna
populacja

na herbicydy na coraz większej
powierzchni upraw
w całym kraju.

Regularna
selekcja

Populacja
odporna

Rys. 1. Rozwój odporności na herbicydy

Skąd ta odporność?
Szybkość rozwoju odporności zależy m.in. od:
// początkowej liczby jednostkowych osobników odpornych w danej populacji,
// częstotliwości stosowania czynnika selekcyjnego w postaci herbicydu,
// skuteczności preparatu chwastobójczego, wynikającej z trafności doboru,
// sposobu oraz warunków stosowania herbicydu,
// banku nasion pozostających w glebie.
Selekcja chwastów odpornych rozpoczęła się wraz z wprowadzeniem w późnych latach 40. syntetycznych herbicydów. Przez pierwsze dwie dekady
odnotowano bardzo mało przypadków odporności. Sytuacja uległa zmianie
wraz z odkryciem w 1968 roku odporności starca zwyczajnego na triazyny.

Ze względu na nadużywanie w latach 70. i wczesnych
80. atrazyny i symazyny w kukurydzy problem odporności
chwastów w USA i Europie stał się bardzo powszechny.

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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Aktualnie
na świecie
notuje się ok.
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gatunków chwastów
odpornych na różne herbicydy.
Pojawienie się w latach 80. i 90. nowych grup herbicydów – ALS (inhibitory syntazy acetylomlecznowej; grupa
B wg HRAC) i ACCase (inhibitory karboksylazy acetylo
– CoA; grupa A wg HRAC) skłoniło rolników do intensywnego ich stosowania w celu zwalczania chwastów odpornych na triazyny. Nadużywanie herbicydów z tych grup
często prowadziło do selekcji gatunków odpornych.
Z 25 różnych sposobów działania herbicydów potwierdzono odporność chwastów aż na 21.
To oznacza, że występuje odporność na ok. 125
oferowanych komercyjnie herbicydów.
Najbardziej rozpowszechniona jest odporność
chwastów na herbicydy z grupy ALS – acetylohydroksykwasów (gr. B wg HRAC). Potwierdzono aż
126 odpornych gatunków chwastów. Tempo rozwoju odporności na tę grupę jest największe.
Współczynnik rozwoju odporności dla ALS wynosi 4,2 i jest kilkukrotnie wyższy niż dla pozostałych grup. Oznacza to, że średnia liczba

gatunków odpornych od czasu wprowadzenia
tej grupy rośnie bardzo dynamicznie, szybciej
niż na substancje o innym sposobie działania.
Mechanizmy odporności chwastów
Wyróżniamy dwa podstawowe mechanizmy odporności
chwastów na herbicydy stosowane do ich zwalczania.
// Odporność w miejscu działania herbicydu
(TSR) występuje, kiedy dochodzi do mutacji w obrębie DNA, w miejscu działania herbicydu. Może to być
np. mutacja genu kodującego syntezę białka. Wówczas
zmiana sekwencji aminokwasów uniemożliwia przyłączenie się substancji aktywnej herbicydu do tego białka. Następuje więc ograniczenie wiązania i blokowanie
działania użytego herbicydu. Konieczne działanie: należy
niezwłocznie zmienić herbicyd na zawierający substancję aktywną o innym sposobie działania na chwasty.
// Odporność niezwiązana z miejscem działania her‑
bicydu, zwana często odpornością metaboliczną, powodowana jest różnymi mechanizmami blokującymi działanie
herbicydu, np. na skutek podwyższonego metabolizmu

Rys 2. Współczynnik rozwoju odporności

Współczynnik rozwoju odporności

Liczba odpornych gatunków chwastów

Mechanizm działania
(grupa HRAC)

Ocena
(gatunki/rok)

Syntetyczne auksyny (O)

0,4

Glifosat (G)

0,7

ACCase (A)

1,2

ALS (B)

4,2

Stosowanie w latach
Inhibitory ALS (1979)

Inhibitory ACCase (1974)

Glifosat (1974)

Syntetyczne auksyny (1945)

źródło: Dr. Ian Heap, WeedScience.org 2017
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chwastów i zdolnością do neutralizowania substancji aktywnej lub zróżnicowanym mechanizmem pobierania
i redystrybucji substancji aktywnej, czy też zwiększoną
ekspresją enzymów, które powodują detoksykację substancji aktywnej herbicydu. Zmiana mechanizmu działania
herbicydu może niewiele wnieść, bowiem ten rodzaj odporności zazwyczaj dotyczy różnych sposobów działania.
Polskie realia
Rozwój odporności stanowi bardzo poważny problem także dla naszego rolnictwa. Polscy rolnicy
od wielu już lat zmagają się z odpornością chwa‑
stów w zbożach, głównie miotły zbożowej.
Pierwsze w Polsce potwierdzone przypadki odporności
miotły zbożowej na inhibitory ALS miały miejsce w 2005
roku, natomiast w 2010 roku na inhibitory z grupy ACCase.
W 2011 roku potwierdzono odporność krzyżową biotypów
miotły zbożowej zarówno na inhibitory ALS, jak i ACCase.
Z kolei w 2012 roku zostały zanotowane przypadki odporności tego gatunku na substancje z grupy inhibitorów
fotosyntezy w fotosystemie II – PS II (gr. C2 wg HRAC).
W latach 2010-2014 potwierdzono w Polsce odporność
innych gatunków zachwaszczających zboża, takich jak
wyczyniec polny, chaber bławatek, mak polny, maruna
bezwonna i rumianek pospolity. Wykazują one odporność
głównie na inhibitory ALS, dodatkowo chaber bławatek
na syntetyczne auksyny, a wyczyniec polny na ACCase.
Bayer a walka z odpornością chwastów
Miotła zbożowa z uwagi na powszechność jej występowania oraz bardzo wysoką szkodliwość stanowi
szczególny obiekt zainteresowań rolników, producentów środków ochrony roślin i naukowców.
Firma Bayer od 2007 roku prowadzi monitoring odporności miotły zbożowej na herbicydy. Zbierane z różnych pól
w Polsce nasiona tego chwastu poddaje się kiełkowaniu,
a następnie ocenia aktywność preparatów chwastobójczych o różnym sposobie działania. Taki sposób analizy
laboratoryjnej pozwala na wskazanie substancji aktywnej,
na którą są odporne rośliny miotły. Dodatkowo prowadzi
się badania materiału zielonego w celu oznaczenia mechanizmu ewentualnej odporności. Badania mają charakter
molekularny i pozwalają identyfikować biotypy miotły o odporności typu TSR (w miejscu działania) i metabolicznej.
Testy prowadzone są w ramach akcji przeciwdzia-
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Powierzchnia zbóż z odporną miotłą
rośnie bardzo dynamicznie
i potwierdzane są wciąż
nowe lokalizacje.

łania odporności, dla rolników zgłaszających się
po poradę. Plantator nie ponosi żadnych kosztów takich badań, a o wynikach i dalszych zaleceniach jest
szczegółowo informowany przez doradcę firmy.
W ramach współpracy ze środowiskiem naukowym Bayer
bierze udział we wspólnym projekcie Biostrateg realizowanym
przez dziesięć jednostek naukowych i trzy firmy fitofarmaceutyczne. Prace mają na celu opracowanie krajowej strategii
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się odporności miotły zbożowej, wyczyńca polnego, chabra bławatka i maku polnego.
Ryzyko powstawania odporności podnoszą ograniczenia w zakresie: uprawy gleby (z uprawą bezorkową włącznie) i płodozmianu.
// Dla przeciwdziałania powstawania odporności kluczowy jest zespół działań z zakresu uprawy gleby, zmianowania oraz ochrony herbicydowej:
• Rozszerzenie płodozmianu pozwala na dobór
szerszej gamy herbicydów z różnych grup.
• Zróżnicowana agrotechnika i termin siewu
wzmacniają działania antyodpornościowe.
// W zakresie ochrony chemicznej zaleca się:
• Przemienne stosowania herbicydów o różnym sposobie działania.
• Stosowanie dobrze dobranych mieszanek herbicydowych o wysokim poziomie skuteczności we właściwej
dla zagrożenia dawce i terminie oraz sposobie aplikacji.
Zintegrowane zarządzanie odpornością to działania,
które wprowadzone w gospodarstwie w sposób kompleksowy zredukują ryzyko odporności. Pozwolą zatem
na pełne wykorzystanie potencjału biologicznego i ekonomicznego uprawy oraz osiąganie wysokich plonów. ///

W swoich zaleceniach Bayer podnosi znaczenie
strategii przeciwdziałania powstawania
odporności oraz zarządzania
odpornością, jeśli ma
ona już miejsce.
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Bacara Trio 516 SC
®

Ostatni koncert
dla chwastów

Zmieniający się klimat sprzyja rozwojowi
chwastów w zbożach, które rozwijają się już
jesienią, a niekiedy ich wegetacja nie ustaje
nawet zimą. Prowadzi to do znacznego
zachwaszczenia upraw wiosną i trudniejszej
walki z zaawansowanymi w rozwoju
chwastami. Najwłaściwszym rozwiązaniem
jest zastosowanie herbicydu jesiennego
o szerokim spektrum działania.

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.

Bacara Trio to gwarancja:
/// Braku ograniczeń płodozmianowych
/// Wygody stosowania
/// Szerokiego spektrum działania
/// Długotrwałego działania rezydualnego

Kolejna korzyść dla producentów zbóż
Bacara Trio jest nowoczesnym herbicydem do aplikacji
jesiennej we wszystkich gatunkach zbóż ozimych. Zawiera trzy substancje aktywne, które uzupełniając się
w działaniu, skutecznie niszczą chwasty i zabezpieczają plantacje na długi czas przed nowymi wschodami.
Długotrwałe działanie, pewny efekt
Bacara Trio jest herbicydem o działaniu układowym i kontaktowym. Pobierana jest przez korzenie, hypokotyl,
liścienie i liście chwastów, zapewniając wysoką skuteczność w różnych warunkach. Długotrwały efekt działania
doglebowego może wynosić nawet do 6 miesięcy.
Zalety
Bacara Trio zawiera aż trzy substancje aktywne, z których
każda należy do innej grupy chemicznej i działa w odmienny sposób na chwasty. Tak skomponowany produkt
jest doskonałym narzędziem do walki z miotłą zbożową (w tym uodpornioną na herbicydy z grupy ALS) oraz
z szerokim spektrum chwastów dwuliściennych. ///

HERBICYD
RODZAJ PREPARATU
herbicyd selektywny o działaniu
układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie, koncentrat
w formie stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą (SC)
SUBSTANCJA AKTYWNA
diflufenikan
(związek z grupy fenoksynikotynoanilidów – HRAC F1) – 233 g/l
flufenacet
(związek z grupy oksyacetamidów – HRAC K3) – 200 g/l
metrybuzyna
(związek z grupy triazynonów – HRAC C1) – 83 g/l
ROŚLINA CHRONIONA
pszenica ozima, pszenżyto
ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime
ZWALCZANE AGROFAGI
bodziszek porozcinany, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita,
jasnota różowa, jasnota purpurowa,
maruna bezwonna, mak polny, miotła
zbożowa, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski,
przetacznik polny, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
TERMIN STOSOWANIA
środek stosować po wschodach zbóż
– do fazy trzech liści (BBCH 10-13)
DAWKA
maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 l/ha

Najlepszy efekt chwastobójczy Bacary Trio
uzyskuje się, stosując produkt w momencie
kiełkowania chwastów w fazie szpilkowania
do 1 liścia zbóż.

UWAGI
zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
zalecane opryskiwanie: średniokropliste
środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych

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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Bacara Trio

herbicyd nowoczesnego
rolnika
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Jesienne warunki atmosferyczne zachęcają do walki
z chwastami w zbożach ozimych. Długa i ciepła jesień pozwala
na wykonanie skutecznych zabiegów. Aby były one naprawdę
efektywne, konieczna jest odpowiednia technologia i świadomy
wybór zintegrowanej ochrony zbóż przed chwastami.

To już kolejny sezon, kiedy panujące warunki atmosferyczne sprzyjają dynamicznemu rozwojowi zachwaszczenia w oziminach. Szereg gatunków jedno- i dwuliściennych znajduje znakomite warunki do skiełkowania i szybkiego wzrostu na jesieni, a potem do dalszego rozwoju w okresie ciepłej zimy.
Miotła zbożowa to najpowszechniejszy gatunek jednoliścienny zachwaszczający zboża ozime. Niewielkie wymagania umożliwiają jej
kiełkowanie i rozwój już w temperaturze nieco powyżej 0°C. Rośliny,
które skiełkowały jesienią, są na wiosnę dobrze ukorzenione i rozwinięte, a co za tym idzie znacznie trudniejsze w zwalczaniu zabiegami
wiosennymi. Wiosną zazwyczaj pojawiają się kolejne wschody miotły,
która nie skiełkowała jesienią. Poziom i szkodliwość zachwaszczenia rośnie zależnie od jego natężenia, co zagraża plonowi.
Jak wiemy z praktyki, najczęściej miotła osiąga liczbę kilkadziesiąt
do kilkuset roślin na metrze kwadratowym, a więc spadek plonowania powodowany obecnością tylko tego chwastu może sięgać (zależnie od spodziewanego plonu) od kilku do kilkunastu kwintali.
Jeśli dodamy do tego towarzyszące zachwaszczenie powszechnymi
gatunkami dwuliściennymi (ozimymi czy zimującymi), jak przytulia czepna,
mak polny, przetaczniki, chaber bławatek czy rumianowate, zagrożenie
zniżką plonów będzie znacznie wyższe. Zazwyczaj są to gatunki agresywne
i trudne do zwalczenia. Od początku wegetacji konkurują z rośliną uprawną o wodę, składniki pokarmowe i powierzchnię do rozwoju. Wśród nich
znajdują się gatunki azotolubne, gatunki walczące o wodę i światło oraz
utrudniające zbiór. Tylko wczesna ich eliminacja z pola daje możliwość swobodnego rozwoju zbóż i optymalnego wykorzystania potencjału plonowania.

‑5%

10‑20 roślin/m2

plon
Przyjęty próg szkodliwości dla miotły zbożowej
to 10‑20 roślin/m2 (25-40 wiech/m2), które
mogą obniżyć plon o ok. 5%.
To bardzo wymierne straty.
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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Jesienny zabieg herbicydowy nie
tylko wcześnie uwalnia plantację
od zachwaszczenia, pozwala
jednocześnie rozszerzyć
spektrum stosowanych
substancji aktywnych o różnym
sposobie działania.
Jest to działanie niezwykle
korzystne w zapobieganiu
i walce z odpornością
chwastów.

Bacara® Trio jest nowoczesnym herbicydem do aplikacji
jesiennej we wszystkich gatunkach zbóż ozimych. Występuje w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
i zawiera trzy substancje aktywne, które uzupełniając się
w działaniu, dają niezwykle skuteczny produkt chwastobójczy. Substancje aktywne Bacary Trio należą do różnych
grup, jeśli chodzi o sposób działania: diflufenikan – grupa F1
wg HRAC, flufenacet – grupa K3, natomiast metrybuzyna –
grupa C1. Ta oryginalna kompozycja substancji aktywnych
charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością działania
na chwasty oraz selektywnością w stosunku do rośliny
uprawnej. Termin aplikacji oraz dawka zostały ściśle dostosowane do krajowych wymagań rejestracyjnych, tak aby
zapewnić bezpieczeństwo środka dla środowiska i rośliny
uprawnej oraz skuteczność jego działania na chwasty.
Bacara Trio zwalcza m.in.: miotłę zbożową, przytulię czepną, rumiany, chaber bławatek, jasnoty, przetaczniki i szereg innych chwastów dwuliściennych. Optymalny termin
do wykonania zbiegu to faza kiełkowania zbóż – faza
pierwszego liścia. Środek można stosować do fazy BBCH
13, tj. 3 liści zbóż. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, gdy chwasty występują we wczesnych fazach
rozwojowych, tj. w fazie kiełkowania lub w fazie siewek.

Wykres 1. Skuteczność działania herbicydu Bacara Trio na wybrane gatunki chwastów.
Średnia z doświadczeń rejestracyjnych 2013‑14, termin aplikacji BBCH 11‑13, n = liczba doświadczeń.
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Bacara Trio 0,45 l/ha
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Stosując Bacarę Trio w dawce 0,45 l/ha, chronimy zboża przed
większością występujących chwastów i uzyskujemy kompletną
ochronę herbicydową jednym jesiennym zabiegiem.

Sprawa bezpieczeństwa środka dla zbóż jest nie mniej
ważna od jego skuteczności biologicznej. W badaniach
oceniających selektywność Bacary Trio dla rośliny uprawnej testom poddano wszystkie gatunki zbóż ozimych.
Ścisłe doświadczenia potwierdziły bezpieczeństwo stosowania środka w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym,
życie i pszenżycie ozimych. Pomimo tego że Bacara jest
herbicydem do aplikacji wczesnojesiennej, należy zawsze
monitorować przebieg warunków pogodowych przed
zabiegiem, a w sytuacji spodziewanych silnych spadków temperatury zalecamy wstrzymać się z zabiegiem.

Wykres 2. Zwalczanie miotły zbożowej
w terminie BBCH 13‑20.
Średnia z 17 doświadczeń rejestracyjnych 2013‑14 Polska.
100

miotła zbożowa APESV (n = 17)

90
80
skuteczność (w %)

Przeprowadzone badania ścisłe potwierdziły skuteczność
Bacary Trio na pozostałe wrażliwe gatunki dwuliścienne, w tym jasnoty, samosiewy rzepaku i przetaczniki.
Produkt zastosowany w terminie późniejszym utrzymuje
bardzo wysoki potencjał zwalczania miotły zbożowej.
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Bacara Trio
0,45 l/ha

Bacara Trio to nowoczesny i kompletny herbicyd jesienny do stosowania we wszystkich gatunkach zbóż
ozimych. Wysoka skuteczność w połączeniu z bezpieczeństwem produktu dla rośliny uprawnej sprawia,
że jest to efektywne narzędzie w walce z chwastami
oraz sposób na zapobieganie powstawania odporności miotły zbożowej i gatunków dwuliściennych. ///

Stosowanie Bacary Trio nie ogranicza
płodozmianu. Po zbiorze zboża traktowanego
tym herbicydem można uprawiać
wszystkie rośliny, łącznie z rzepakiem
oraz burakami. W przypadku
wcześniejszej likwidacji plantacji
należy się kierować zasadami
widniejącymi na etykiecie
rejestracyjnej produktu.

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.

KOMPLET
560 SC

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

SUBSTANCJA AKTYWNA
flufenacet
(związek z grupy oksyacetamidów
– HRAC K3) – 280 g/l
diflufenikan
(związek z grupy
fenoksynikotynoanilidów
– HRAC F1) – 280 g/l

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

TERMIN STOSOWANIA
jesienią we wczesnych fazach
rozwojowych chwastów

DAWKA

Cel strategiczny:
walka z odpornością
Komplet® 560 SC to podstawa strategii
antyodpornościowej. Środek działa nawet
na chwasty uodpornione na herbicydy z grupy
ALS. A co istotne – pozostaje aktywny w glebie
przez wiele tygodni po zabiegu. Stosowany
doglebowo i nalistnie eliminuje miotłę zbożową
i chwasty dwuliścienne.
Optymalna wilgotność gleby sprzyja wysokiej skuteczności środka Komplet.
Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, stosując preparat we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, czyli w czasie kiełkowania lub krótko
po wschodach, w fazie siewek. Produkt zwalcza szerokie spektrum chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych. Zawiera on dwie wzajemnie uzupełniające się
substancje aktywne o różnym sposobie działania. Niewielka ilość środka stosowanego na hektar oraz wysoka selektywność sprawiają, że jest wydajny. ///

0,4-0,5 l/ha

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200-300 l/ha

Komplet zwalcza uodpornioną miotłę zbożową
oraz gatunki trudno zwalczane, tj.: przytulię
czepną, jasnotę purpurową i fiołek polny.
Przeznaczony do stosowania we wszystkich
gatunkach zbóż ozimych.

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.

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

SUBSTANCJA AKTYWNA
flufenacet
(związek z grupy oksyacetamidów
– HRAC K3) – 420 g/kg
metrybuzyna
(związek z grupy triazynonów
– HRAC C1) – 140 g/kg

Expert – efektywny
od początku
do końca
Expert® Met 56 WG sprawnie zwalcza miotłę
zbożową i ogranicza konkurencję niektórych
chwastów dwuliściennych. Produkt przez
wiele tygodni po zabiegu utrzymuje się
w powierzchniowej warstwie gleby,
co zabezpiecza przed kiełkowaniem kolejnych
chwastów. Preparat eliminuje uodpornioną
miotłę zbożową na herbicydy z grupy ALS
i chroni przed zachwaszczeniem wtórnym.
Prawdziwy ekspert w swojej klasie!
Miotła zbożowa to duże zagrożenie dla zbóż, zwłaszcza ozimych. Uciążliwy chwast najlepiej zwalczać we wczesnej fazie rozwojowej. Expert Met polecany jest w eliminowaniu
miotły uodpornionej na herbicydy z grupy sulfonylomoczników. Zapobiega on także powstawaniu odporności.
Z Expertem Met plany rolnika mają wreszcie szansę na realizację. To preparat, który zwalcza miotłę zbożową oraz
większość chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych. Zabieg wykonany wczesną jesienią jest ekonomiczny i sprzyja właściwemu rozwojowi zbóż. ///

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

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

DAWKA
0,35 kg/ha

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200-300 l/ha

Część chwastów dwuliściennych, jaka może
pozostać na polu po wykonaniu zabiegu,
rozwija się znacznie słabiej, a ich dalszy

rozwój jest zahamowany i nie wpływa na plony.

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.

32

HEKTAR jesień 2020

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.

RZEPAK
FUNGICYDY
Contans® WG
Tilmor® 240 EC
NASIONA DEKALB
DK Exima
DK Excited
DK Extract
DK Exeption
DK Platinum
DK Impression
DK Sequel
ZAPRAWY
Buteo® Start
Scenic® Gold

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.

Rynek
rzepaku:
Polska na tle
świata
Polska jest liczącym się producentem rzepaku
w Unii Europejskiej. Według prognoz krajowe
zbiory nasion tego gatunku nieznacznie zwiększą
się w tym roku.

W 2020 r.
przewiduje się,
że w Polsce
zbiory rzepaku
mogą wynieść
2,5 mln t

Rzepak na świecie
Światowa uprawa rzepaku koncentruje się w czterech
regionach świata i stanowi w nich 80% areału tej uprawy. Najbardziej znaczące kraje to Kanada, Indie, Chiny
oraz kraje Unii Europejskiej. Pod względem wysokości
zbiorów ranking układa się już jednak inaczej. Kanada
utrzymuje pierwsze miejsce z wynikiem 28% struktury
światowej produkcji w sezonie 2019/2020 (na podstawie
opracowania Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa – dane USDA (Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych), Oilseeds). Następnie w czołówce plasują się: UE (25%), Chiny (19%) i Indie (11%).
Według danych z lutowego raportu USDA światowe zbiory rzepaku w tym sezonie wyniosą 67,75 mln t i mają być
o 6,4% niższe w stosunku do poprzedniego. Oznacza
to najmniejszą globalną produkcję rzepaku od 7 lat.
Jakie są przyczyny spadku? Niekorzystne warunki pogodowe
w Kanadzie i Unii Europejskiej. Niedobory rzepaku na rynku w części uzupełniły Ukraina i Rosja, gdzie odnotowano
duże wzrosty, w mniejszym stopniu Chiny i Indie. Z kolei
w Australii z powodu suszy nastąpiła korekta szacunków.
Prognozy zużycia rzepaku
Przewiduje się zmniejszenie zużycia. Nadal ma być jednak
większe od produkcji, co wpłynie na poziom zapasów, które
pod koniec sezonu się zmniejszą. To prawdopodobnie podniesie cenę surowca.

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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Rzepak MATIF, kontrakt krajowy – cena wzrosła 0 2,04%
(350,00 euro/t – 1605 zł/t).
MATIF Rzepak maj 2020
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MATIF Rzepak maj 2020
2020.03.25: 350 EUR/t
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Wykres 1. Cena rzepaku na giełdzie MATIF
(Źródło: farmer.pl)
z 25 marca 2020 r.

Notowania majowych kontraktów terminowych na rzepak
wyrażone w złotych
MATIF Rzepak maj 2020
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PLN/t

Według prognoz naukowców z Instytutu Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB (dalej
IERiGŻ – PIB) wzrost cen rzepaku na światowym rynku będzie niewielki. Może to jednak zmienić sytuacja
związana z pandemią koronawirusa (wykres 1 i 2).

1,650
1,600

W ostatnich tygodniach marca zaobserwowano bowiem silny spadek cen roślin oleistych na światowych
giełdach. Był to efekt wyprzedaży na rynkach surowcowych. Czynnik dodatkowy stanowią niższe ceny ropy
naftowej, które przekładają się na spadek popytu na surowce rolne wykorzystywane do produkcji biopaliw.
Analiza rynku wspólnotowego
Według Strategie Grains w 2019 roku zbiory rzepaku
w UE były najniższe od 13 lat i wyniosły jedynie 16,9 mln t.
Jeszcze niższe szacunki przedstawiła Komisja Europejska,
która oceniła je na 16,7 mln t. Europejska Federacja
Handlowców Zbożowych (Coceral) w marcu 2020 roku prognozowała zbiory rzepaku na poziomie 17 mln t. Z kolei
francuska firma analityczna Tallage w swym najnowszym
raporcie Strategie Grains oceniła je w tym samym okresie
na 17,85 mln t. Główną przyczyną spadków było duże
obniżenie powierzchni uprawy. Jednocześnie osiągnięto niewielki wzrost plonów mimo doskwierającej suszy,
co ograniczyło rozmiary spadku. Stracili zarówno najwięksi producenci: Francja, Niemcy i Wielka Brytania, jak
i mniejsi (Hiszpania, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja).
Zwyżki odnotowały kraje o niższym poziomie produkcji (Dania, Litwa i Łotwa). Unia będzie w tym sezonie
dużym importerem rzepaku (5,5 mln t, 23,3% całkowitego zużycia), a eksport pozostanie nadal marginalny
(0,2% produkcji). Już w połowie marca według
DG Agri import osiągnął rekordowy poziom
4,4 mln t (+1,27 mln t r/r).
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Wykres 2. Notowania majowych kontraktów
(Źródło: farmer.pl)
z 25 marca 2020 r.

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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Specyfika rynku polskiego
Polska zajmuje trzecie miejsce w UE pod względem produkcji
rzepaku. Obecnie przetwarzamy rocznie ok. 2,9 mln t,
a moglibyśmy nawet 3,5 mln t (według Polskiego
Stowarzyszenia Producentów Oleju, dalej PSPO).
Bariery do zwiększenia areału produkcji to:
// warunki pogodowe związane z ociepleniem klimatu (przymrozki, nawalne deszcze),
// wymagania wodne – do wzrostu potrzeba dużej ilości wody (brakuje jej podczas zasiewów i w czasie wiosennego wzrostu),
// ograniczenie możliwości ochrony roślin – wycofywanie z rynku substancji czynnych, co skutkuje pojawieniem się agrofagów, głównie szkodników.
Według szacunku IERiGŻ – PIB w 2019 roku zbiory
rzepaku w Polsce wyniosły 2,4 mln t (ok. 10% wzrost
względem 2018 roku). Trzeba podkreślić, że w ostatnich dwóch latach wystąpiła susza. To poskutkowało niskimi plonami i zmniejszeniem uprawy tej
rośliny, przeważnie wśród małych producentów.

Areał uprawy, plony i zbiory rzepaku w Polsce na przestrzeni lat
Lata

Powierzchnia
uprawy w tys. ha

Plony w dt/ha

Zbiory w tys. ha

2012

720,3

25,9

1865,6

2015

947,1

28,5

2700,8

2016

822,6

27

2219,3

2017

914,3

29,5

2697,3

2018

845

25,7

2171,7

2019*

860

27,3

2350

Źródło: Opracowanie IERiGŻ – PIB na podstawie danych GUS, * dane GUS

Zdaniem IERiGŻ pod zbiory 2020 roku areał obniżył się
o 3% – do 800 tys. ha. Zakładając, że tegoroczne plony
będą większe, produkcję rzepaku ocenia się na 2,5 mln t.
Jest zapotrzebowanie, jest produkcja
Przyśpieszony rozwój krajowych upraw rzepaku nastąpił
w wyniku zwiększenia zapotrzebowania sektora biopaliw.
W UE wyznaczono cele uwzględniające zakresy dotyczące energii odnawialnej. Z powodu ustanowienia w Polsce maksymalnego 7-procentowego limitu dla biopaliw
z surowców rolnych w realizacji celu 10% na 2020 roku
należy zwiększyć podaż rzepaku, by zaspokoić
potrzeby paliwowe, jak i spożywcze.
Przerób rzepaku w tłoczniach
Te zrzeszone w PSPO łącznie przerobiły 2,96 mln t,
o 173 tys. więcej niż w 2018 roku. Tym samym wzrosła
krajowa produkcja oleju rzepakowego o 33 tys. t,

Ok. 2/3 tłoczonego
w Polsce oleju trafia
do baków samochodów
w postaci biokomponentów.
Nie zagraża to produkcji
oleju na cele żywnościowe
ze względu na stabilny popyt
na olej konsumpcyjny.

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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Polska słabo wykorzystuje
śrut i makuch rzepakowy.
W żywieniu zwierząt
stosuje importowaną
w ogromnych ilościach
śrutę sojową. Śruta
rzepakowa trafia
w dużej części
na eksport
(600-700 tys. t).
do poziomu 1,22 mln t. To relatywnie niewielki
progres, ale Polska umocniła swoją pozycję
wśród europejskich liderów. Produkcja oleju
w UE wykazuje tendencję spadkową.
Praktycznie na tym samym poziomie pozostaje udział oleju rafinowanego, którego produkcja w zakładach zrzeszonych
w PSPO w 2019 roku wyniosła łącznie
447 tys. t. Ponadto wyprodukowano
blisko 1,6 mln t śruty rzepakowej i kilkadziesiąt tys. t makuchu rzepakowego.
Podsumowując, należy stwierdzić, że na rynek rzepaku w najbliższym czasie wpłyną:
// przebieg warunków agrometeorologicznych pośród największych producentów roślin,
// kształtowanie się cen
ropy naftowej,
// przebieg epidemii COVID-19. ///

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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Strategia wysokiego
plonu rzepaku:
wybór idealnej
odmiany

Nasiona zaprawiane w sposób premium
preparatami Buteo® Start i Scenic® Gold
znajdziesz na nasionach Dekalb Acceleron® Elite.

ELITE

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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Rzepak jest trzecim najważniejszym
źródłem oleju jadalnego na świecie po oleju
sojowym i palmowym (El-Beltagi i Mohamed,
2010). W Polsce jest najważniejszą uprawianą
rośliną oleistą. Do uzyskania wysokich plonów
rzepaku niezbędne jest właściwe prowadzenie
plantacji, zastosowanie prawidłowej ochrony
przed szkodnikami i chorobami oraz wybór
odpowiedniej odmiany.

Marka Dekalb posiada szerokie portfolio odmian hybrydowych, które charakteryzują się bardzo wysokim i stabilnym plonem oraz odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Poza tym łączą w sobie wiele cech,
które pomagają w wyborze odmiany, a przede wszystkim w uzyskaniu stabilnych plonów. Są to na przykład: odmiany z tolerancją na wirusa żółtaczki rzepy,
odmiany do uprawy na polach zainfekowanych kiłą kapusty, odmiany z podwójną tolerancją na suchą zgniliznę kapustnych (gen RLM-7 i -3), odmiany do uprawy w technologii Clearfield®2 czy wreszcie odmiany o niskiej biomasie. Te ostatnie
to dobra alternatywa dla rolników, którzy zazwyczaj uprawiali odmiany populacyjne.

W tym sezonie na rynku
pojawiły się dwie nowe, klasyczne
odmiany hybrydowe rzepaku ozimego:
DK EXCITED i DK EXIMA.
®2 – zarejestrowany znak towarowy firmy BASF

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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Odmiana DK EXCITED to pierwsza
odmiana marki Dekalb z tolerancją
na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
Tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy
DK EXCITED została zarejestrowana w Polsce po dwóch latach testów
w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (dalej: COBORU)
z wynikiem 126% wzorca (4,83 t/ha) za 2019 rok i z wynikiem 119% wzorca
(4,64 t/ha) z dwóch lat 2018-2019. Jest klasyczną odmianą hybrydową łączącą
ze sobą cechy wysokiego i stabilnego plonu, doskonałego wigoru jesiennego,
odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion oraz bardzo wysokiej
zawartości tłuszczu w nasionach. To dzięki wigorowi jesiennemu lepiej znosi ataki
szkodników takich jak: pchełki, śmietka kapuściana czy gnatarza rzepakowca,
a także może być polecana na opóźnione siewy. Mała elongacja przed zimą zapewnia roślinom bardzo dobrą zimotrwałość. Średniowcześnie wznawia wegetację
na wiosnę. Jest wczesna w kwitnieniu i średniowczesna w dojrzewaniu. Nie wylega.
Swój wysoki potencjał plonowania z bardzo wysoką zawartością tłuszczu w nasionach potwierdziła na polach całej Europy.

Rekordziści w wysokości
i stabilności plonu:
DK EXIMA i DK EXTRACT

DK EXIMA charakteryzuje
Kolejną nowością, wprowadzaną
się najwyższym, stabilnym
w tym roku do sprzedaży, jest
DK EXIMA. Posiada ona bardzo
plonowaniem, potwierdzonym
dobry wigor jesienny. Nie elonguje
w oficjalnych Badaniach
się jesienią i dzięki temu ma doskonałą zimotrwałość. Charakteryzuje
Rozpoznawczych COBORU
się bardzo dobrym profilem zdrowotnościowym, jeśli chodzi o porażenie
2019 roku z wynikiem
suchą zgnilizną kapustnych, zgnilizną
118% wzorca (4,61 t/ha),
twardzikową czy werticiliozą, co zostało
potwierdzone zarówno wewnętrznymi,
co uplasowało tę odmianę
jak i oficjalnymi badaniami COBORU. Odna pozycji nr 1 wśród 53
miana nie wylega i, jak wszystkie odmiany
marki Dekalb, ma doskonałą odporność
testowanych odmian
na pękanie łuszczyn i osypywanie się
nasion. Dodatkowym jej atutem jest wysoka
w 15 lokalizacjach
zawartość tłuszczu w nasionach, która pow całej Polsce.
zwala uzyskać wyższą cenę za zebrany plon.

DK EXTRACT to doskonała
odporność na choroby, np. suchą
zgniliznę kapustnych i choroby
podstawy łodygi, a w rezultacie
wysoki i pewny zbiór.

DK EXTRACT to flagowy produkt,
charakteryzujący się wysokim i stabilnym plonem w różnych warunkach
uprawowych. Posiada optymalny wigor
początkowy oraz bardzo dobrą zimotrwałość. Dzięki genowi RLM-7, jak większość
naszych odmian, ma bardzo dobrą
tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych oraz choroby podstawy łodygi.

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.

RZEPAK

DK EXCEPTION to klasyczna
odmiana marki Dekalb
uprawiana w całej Europie.
Charakteryzuje się wysokim
plonem i doskonałym wigorem
początkowym.
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Efektywne wykorzystanie azotu – DK EXCEPTION
DK EXCEPTION dobrze znosi okres zimy, dość szybko wznawia
wegetację na wiosnę. Dlatego należy pamiętać o zastosowaniu regulatorów wzrostu. Ma bardzo dobrą tolerancję na suchą
zgniliznę kapustnych. Jako jedna z odmian, portfolio Dekalb
posiada cechę najefektywniejszego wykorzystywania azotu, nawet w warunkach stresowych. Podobnie jak wszystkie odmiany
jest odporna na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

DK PLATINIUM – tolerancja na kiłę kapusty
Odpowiedzią na coraz częściej pojawiającą się presję choroby – kiły kapusty – jest odmiana
DK PLATINIUM. Została zarejestrowana w Polsce w COBORU w 2016 roku. Zapewnia
ochronę uprawy przed utratą plonu na zainfekowanych stanowiskach glebowych. Należy
pamiętać, że lepiej jest opóźnić siew, niż go przyspieszyć, ponieważ może to zwiększyć ryzyko infekcji roślin, zwłaszcza przy nadmiernym ogrzaniu i uwilgotnieniu gleby. Poza tym,
z powodu występowania choroby na stanowisku glebowym, należy zwiększyć normę wysiewu do 50 nasion/m2. DK PLATINIUM ma dobry wigor jesienny, w sprzyjających warunkach dość szybko rośnie, dlatego należy pamiętać o jej skracaniu, tak by uniknąć elongacji
szyjki korzeniowej. Posiada bardzo dobrą zimotrwałość, średniowcześnie kwitnie i dojrzewa. Dodatkowym jej atutem jest bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.

Problemy z samosiewami rzepaku? Tylko DK IMPRESSION CL
Odpowiedzią na problemy z samosiewami rzepaku jest odmiana DK IMPRESSION CL,
przystosowana do uprawy w technologii Clearfield®2, czyli odmiany odpornej na substancję czynną Imazamox. Cechuje ją bardzo dobra zdrowotność. Jest odmianą późniejszą
zarówno we wznawianiu wegetacji po zimie, jak i w kwitnieniu i dojrzewaniu, ale dzięki
temu może być doskonałym uzupełnieniem palety odmian dla gospodarstw, które potrzebują hybryd do późniejszego zbioru. Mimo dość wysokich roślin odmiana nie wylega,
nie osypuje się, a dodatkowo posiada bardzo wysoką zawartość tłuszczu w nasionach.

DK SEQUEL cechuje przede wszystkim
doskonała zimotrwałość oraz łatwość
uprawy i zbioru.
W prostej uprawie siła, czyli DK SEQUEL
W ofercie Dekalb znajduje się również odmiana półkarłowa DK SEQUEL. Z racji swojego charakterystycznego pokroju roślina nie
elonguje się jesienią, nie wymaga stosowania
regulatorów wzrostu. Po zimie bardzo szybko się regeneruje. Średniowcześnie wznawia
wegetację wiosną, natomiast bardzo wcześnie
dojrzewa i w zasadzie najwcześniej można
ją zbierać z pola. Dzięki niskiej biomasie nie
wylega, zapewnia oszczędny i szybki zbiór.
Ma bardzo dobrą tolerancję na suchą zgniliznę
kapustnych oraz doskonałą odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. ///

®2 – zarejestrowany znak towarowy firmy BASF

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.

ZAPRAWA INSEKTYCYDOWA
RODZAJ PREPARATU
zaprawa szkodnikobójcza o działaniu
układowym do zaprawiania
nasion rzepaku ozimego

SUBSTANCJA AKTYWNA
flupyradifuron – 480 g/l

ROŚLINA CHRONIONA
rzepak ozimy

CHRONI PRZED
śmietką kapuścianką, pchełkami
rzepakowymi, pchełkami ziemnymi

DAWKOWANIE
10,42 ml/1 kg nasion (przy normie
wysiewu maksymalnie 5 kg nasion/ha)

DOSTĘPNOŚĆ
produkt dostępny
na nasionach rzepaku

Uwolnij

siłę nasion!

Buteo® Start to innowacyjna zaprawa w ochronie roślin rzepaku
przed kluczowymi szkodnikami wczesnego okresu rozwoju (pchełkami
ziemnymi i rzepakowymi, śmietką kapuścianką).
Buteo Start zawiera substancję aktywną flupyradifuron i spełnia
najwyższe standardy bezpieczeństwa środowiska, uwzględniając w tym wszystkie owady pożyteczne, nie tylko zapylacze.
Opracowano go inspirując się naturalnym produktem
– stemofoliną (pochodzącą z azjatyckiej rośliny Stemona
japonica).
Flupyradifuron oddziałuje selektywnie na określone gatunki szkodników. Tym samym wpływa na prawidłowe
zasiewy rzepaku, zapewniając plantatorom niezawodne wsparcie w zwalczaniu specyficznych szkodników.

Buteo Start jest przeznaczony
wyłącznie do przemysłowego
zaprawiania nasion.
W trosce o środowisko i użytkownika zaprawianie odbywa się jedynie w zakładach dysponujących
certyfikatem ESTA. Wysoka jakość zaprawiania
ogranicza do minimum wzbijanie się pyłu podczas
przechowywania, transportu i wysiewu nasion. ///

Flupyradifuron – nowa substancja chemiczna
niewystępująca dotąd w żadnej innej zaprawie
na świecie.
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.

Nowy
standard
w ochronie
rzepaku
Scenic® Gold powstał z myślą
o profesjonalnym zaprawianiu
nasion rzepaku, by dać roślinie
ochronę od najwcześniejszych
faz rozwoju. Mocny rzepak
na starcie to najważniejszy
krok w kierunku wysokiego
plonu.
Scenic Gold to zaprawa fungicydowa przeciwko
chorobom występującym we wczesnym okresie
rozwoju roślin (zgorzeli siewek, suchej zgniliźnie
kapustnych, czerni krzyżowych, mączniakowi
rzekomemu krzyżowych). Starannie dobrany
skład preparatu poprzez połączenie dwóch
substancji aktywnych: fluopilkolidu oraz
fluoksastrobiny gwarantuje szersze
spektrum zwalczania grzybów.
Scenic Gold wykazuje dwa mechanizmy
działania: aktywność układową i wgłębną.
Scenic Gold jest bezpieczny dla nasion przechowywanych. ///

ZAPRAWA FUNGICYDOWA
RODZAJ PREPARATU
zaprawa grzybobójcza,
o działaniu wgłębnym
i układowym, przeciwko chorobom
występującym we wczesnym
okresie rozwoju rzepaku

SUBSTANCJA AKTYWNA
fluopikolid – 200 g/l,
fluoksastrobina – 150 g/l

ROŚLINA CHRONIONA
rzepak ozimy; rzepak jary
(zastosowanie małoobszarowe)

CHRONI PRZED
zgorzelą siewek (powodowaną
przez grzyby Phoma lingam,
Alternaria spp.), suchą zgnilizną
kapustnych, czernią krzyżowych,
mączniakiem rzekomym krzyżowch

DAWKOWANIE
1 l/100 kg nasion (maksymalna norma
wysiewu dla środka wynosi 6 kg/1 ha)

DOSTĘPNOŚĆ
produkt dostępny na nasionach rzepaku

Badania wewnętrzne
(Bayer, 2016) przeprowadzone
na licznych odmianach rzepaku
wykazały brak znaczącego
opóźnienia wschodów lub
spadku obsady na odmianach
testowanych krótko
po zaprawianiu oraz po roku
przechowywania.
Höhe
80 mm

Bayer SeedGrowth

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.

B
Höhe
20 mm

FUNGICYD
RODZAJ PREPARATU
środek zawierający żywy organizm,
przeznaczony do ochrony korzeni
i podstawy pędu rzepaku ozimego
przed zgnilizną twardzikową. Grzyb
pasożytniczy Coniothyrium minitans
wyizolowany z gleby ma działanie
selektywne i zastosowany doglebowo
działa na przetrwalniki grzybów
z rodzaju Sclerotinia, powodując ich
lizę – rozpadanie się i wyniszczenie

SUBSTANCJA CZYNNA
aktywne zarodniki grzyba Coniothyrium minitans, 1 x 109 (miliard) oospor w 1 g środka
ZWALCZANE AGROFAGI
zgnilizna twardzikowa

TERMIN STOSOWANIA
przed siewem rzepaku ozimego;
po oprysku wymieszać z glebą
na głębokość 5-10 cm

DAWKA
2 kg/ha (maksymalna i zalecana
dawka) w 200-500 l/ha

UWAGI
Po zastosowaniu środka
Contans WG nie stosować
doglebowo chemicznych środków
grzybobójczych chroniących
rośliny przed szarą pleśnią
i zgnilizną twardzikową.

Contans – skuteczny
i bezpieczny
dla roślin oraz środowiska
Podstawową cechą odróżniającą biologiczny
preparat Contans® WG od syntetycznych
fungicydów jest długotrwały efekt jego działania.
Dla rolnika nowością, z którą musi się oswoić,
jest także stosowanie tego preparatu jako środka
zapobiegawczego. Stosowanie preparatu Contans
na resztki pożniwne umożliwia ograniczenie
rozwoju zgnilizny twardzikowej i zmniejsza potencjał
infekcyjny w kolejnych latach.
Contans zawiera żywe organizmy, jest przeznaczony do ochrony korzeni i podstawy pędu roślin przed zgnilizną twardzikową. Skuteczność produktu wzrasta
wraz z każdą kolejną aplikacją. Jest to produkt przyjazny rolnikom – jako preparat
biologiczny nie ma pozostałości. Grzyb Coniothyrium minitans atakuje sklerocje
Sclerotinia spp. w glebie i niszczy je w ciągu sześciu – ośmiu tygodni (w optymalnych warunkach). Zarodniki C. minitans muszą wejść w kontakt z przetrwalnikami (sklerocjami) lub grzybnią patogena wywołującego zgniliznę twardzikową.
Stosowanie preparatu Contans zwiększa także wigor roślin i skuteczność zwalczania innych chorób oraz zapobiega pojawianiu się ras odpornych na fungicydy. ///

Contans dobrze radzi sobie ze zgnilizną twardzikową.
Jego skuteczność w pierwszym roku stosowania
przed siewem rzepaku, w zależności od warunków
pogodowych, była porównywalna ze skutecznością
fungicydów stosowanych w trakcie kwitnienia.

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.

FUNGICYD
RODZAJ PREPARATU

Tilmor, czyli ochrona
przeciwgrzybowa
i regulacja wzrostu
w jednym preparacie
Tilmor® 240 EC działa grzybobójczo oraz
korzystnie reguluje wzrost roślin. Zastosowany
jesienią (w stadium 4-8 liści rzepaku) chroni
przed suchą zgnilizną kapustnych, czernią
krzyżowych oraz mączniakiem rzekomym.
To tylko część zalet tego produktu. Co jeszcze
zyska plantator, używając fungicydu Tilmor?

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

SUBSTANCJA CZYNNA
tebukonazol – 160 g/l
protiokonazol – 80 g/l

SPOSÓB DZIAŁANIA
w roślinie działa systemicznie

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

DAWKA
jesienią: 0,75 l/ha (maksymalna
i zalecana dawka)

UWAGI
Tilmor jesienią poprawia wigor rośliny i zwiększa zimotrwałość. Zabieg tym
produktem zapewnia skuteczną ochronę przed suchą zgnilizną, nawet
przy opóźnionym siewie. Zapobiega przedwczesnemu wydłużaniu pędu
rzepaku. Jest odporny na zmywanie przez deszcz. Gwarantuje także
mocny system korzeniowy, co jest podstawą silnego i zdrowego plonu.

Potwierdzona badaniami wysoka skuteczność
w walce ze zgnilizną kapustnych.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Stosowanie środka jesienią
poprawia również zimotrwałość
roślin poprzez pobudzenie systemu
korzeniowego i ograniczenie
wyniesienia szyjki korzeniowej.

Środek ten zastosowany jesienią, poza zwalczaniem suchej zgnilizny,
zwalcza także choroby, tj. czerń krzyżowych, szarą pleśń i cylindrosporiozę (chociaż ta ostatnia w tym okresie rozwija się w sposób utajony),
które występują podczas jesiennej wegetacji i są widoczne na liściach.
Tilmor to idealny produkt na nieprzewidywalne warunki zimowe.
Działa długotrwale i ma silne działanie lecznicze. Tilmor to regulacja wzrostu i ochrona przeciwgrzybowa w jednym preparacie! ///

Tilmor jest idealnym rozwiązaniem na obszarach, gdzie uprawom rzepaku
dokucza sucha zgnilizna kapustnych, czyli m.in. na Pomorzu. Produkt za jego
przemyślany skład i cenne składniki jest często kupowany przez rolników*.
*wg. badania Kleffmann 2019 r.

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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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.

KUKURYDZA
NASIONA DEKALB
DKC 2972
DKC 3579
DKC 3595
DKC 3609
DKC 3697
DKC 3888
DKC 3939
DKC 4098

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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Wysoka jakość nasion
i maksymalizacja
plonów kukurydzy

– wybór właściwej odmiany jest blisko

W hodowli i w uprawie kukurydzy, w porównaniu
z innymi gatunkami zbóż, w ciągu ostatnich lat dokonał
się ogromny postęp. Rynek kukurydzy to jeden
z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków
branżowych. Jego szybki rozwój spowodowany
jest wszechstronnością zastosowania kukurydzy,
która wykorzystywana jest do celów paszowych,
spożywczych i energetycznych. Dodatkową
zaletą jest to, że jej uprawa nie wymaga dużych
nakładów pracy i kosztów.

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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Rynek kukurydzy staje się coraz bardziej techniczny. Odmiany różnią się od siebie liczbą FAO i kierunkiem użytkowania. Są coraz bardziej tolerancyjne na różnego rodzaju stresy, z którymi rośliny mierzą się podczas całego
okresu wegetacji. Priorytetem marki DEKALB jest dopasowanie się do aktualnych potrzeb rynku i maksymalne
uniezależnienie plonów od warunków zewnętrznych.
Każdego roku wzrasta zainteresowanie producentów kukurydzą przeznaczoną na ziarno. Jej uprawa jest najbardziej
rentowna. Dzięki temu w tym segmencie rynku postęp
jest najszybszy – to najbardziej konkurencyjny segment.
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Według specjalistów zajmujących się opłacalnością uprawy kukurydzy, na wielkość plonu ziarna
wpływają trzy istotne czynniki:
// wybór odmiany,
// zabiegi uprawowe, głównie technologia odchwaszczania i nawożenia,
// warunki pogodowe.
Aura jest całkowicie niezależna od rolnika,
natomiast dwa pierwsze czynniki zależne od podejmowanych przez producenta decyzji determinują sukces uprawy.

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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Wybór odmiany wpływa w ponad 30%
na uzyskany efekt ekonomiczny.
Dlatego tak istotne jest, by decyzję dotyczącą
zakupu materiału siewnego poprzedzić analizą
jego właściwości, potencjału plonotwórczego
i przydatności dla wybranego kierunku
użytkowania.

DKC 3595

DKC 2972

DKC 4098

DKC 3595

DKC 3888
DKC 3939

DKC 3595

30%
zabiegi uprawowe,
głównie technologia
odchwaszczania
i nawożenia,
warunki pogodowe

DKC 3697

DKC 3579
ES 3649

Wybór odmiany

DKC 3595

DKC 3595

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. 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 marki DEKALB
jest uzyskanie odmian wysoko i przede wszystkim stabilnie plonujących w różnych warunkach uprawowych.
Decyzję dotyczącą zakupu materiału siewnego danej odmiany należy poprzedzić analizą jej właściwości, potencjału
plonotwórczego oraz przydatności dla wybranego kierunku
użytkowania. W 2020 roku w ofercie marki DEKALB
pojawiły się nowe odmiany. Na szczególną uwagę za‑
sługuje DKC 3595. Jest to odmiana średniowczesna
(FAO 240) przeznaczona do uprawy na ziarno. Charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonotwórczym.
W doświadczeniach polowych dobrze znosi stresowe
warunki uprawowe. Rekomenduje się ją do uprawy na słabych, 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
trafiła do oferty handlowej DEKALB, jest DKC 2972
(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.

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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Nowością w ofercie na 2020 rok jest DKC 4098
(FAO 290). To średniopóźna odmiana typu dent, polecana do uprawy na ziarno w południowej Polsce. Wyróżnia
się bardzo wysokim potencjałem plonowania na stanowiskach średnich i dobrych. W tym roku wprowadzona
została również odmiana DKC 3697 (FAO 240‑250).
Jest ona przeznaczona do uprawy na jakościową kiszonkę o wysokiej koncentracji energii. Charakteryzują
ją bardzo dobre parametry jakościowe, wysoka zawartość
skrobi, dobra strawność włókna i wydajność mleczna.
W przyszłym roku do sprzedaży trafią dwie nowe odmia‑
ny o bardzo wysokiej wydajności: DKC 3888, następca niekwestionowanego lidera z portfolio marki DEKALB
– DKC 3939 i DKC 3609 (ES 3649), która ma zastąpić
odmianę DKC 3579.
DKC 3888 to wysoko plonująca odmiana ziarnowa z grupy
średniopóźnej (FAO 270) przeznaczona do uprawy w centralnej i południowej Polsce. Cechuje się wysoką zdrowotnością,
tolerancją na wyleganie i wzorową stabilnością plonowania.
Posiada ziarno typu dent i kolby typu flex. Wyniki doświadczeń badających plonowanie wskazują, iż będzie to jedna
z najbardziej wydajnych odmian dostępnych na rynku.
DKC 3609 (FAO 250) to następca dobrze znanej
DKC 3579. Cechuje ją wyższy poziom plonowania przy
nieznacznie wyższej wilgotności ziarna w czasie zbioru.
Charakteryzuje się dobrą zdrowotnością i tolerancją
na wyleganie. W swojej grupie wczesności odznacza
się stabilnym i wysokim potencjałem plonowania.

Zachęcając do korzystania z nowości, trzeba jednocześnie podkreślić, że zanim nowa odmiana trafi
do sprzedaży, testowana jest przez kilka lat w wewnętrznych doświadczeniach łanowych, badana
jest szczegółowo w warunkach polowych w wielu
lokalizacjach na terenie całej Polski. Nadrzędnym
celem działań Bayer jest bowiem dostarczanie
rolnikom wysokiej jakości nasion kukurydzy
oraz nowatorskich rozwiązań, które umożliwiają maksymalizację plonów kukurydzy
i sprzyjają bezpieczeństwu uprawy. ///

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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Na czym polega
prewencja
w ochronie ziarna
przed szkodnikami
magazynowymi
Po żniwach wielu rolników decyduje się na składowanie
ziarna zbóż. W trakcie przechowywania magazynowane
ziarno może zostać zaatakowane przez szkodniki
magazynowe.

O protektantach i sposobach zabezpieczenia ziarna przed szkodnikami
rozmawiamy z Agnieszką Mackiewicz,
przedstawicielem Environmental Science Bayer na Polskę.

Hektar: Jakie są wyzwania związane
z przechowywaniem ziarna?
Ziarno to żyjący organizm, którego nie można przechowywać przez długi czas w niezmienionej postaci. Zachodzi
wtedy ryzyko pogorszenia jego jakości. Celem efektywnej
ochrony jest zachowanie optymalnych właściwości ziarna
przez możliwie najdłuższy czas. Na jakość zboża mają wpływ
trzy czynniki, które wpływają także na zdolność kiełkowania
ziarna, są to: temperatura, wilgotność i okres magazynowania. Przy odpowiedniej wilgotności oraz temperaturze
metabolizm ziaren przyspiesza, powodując ich kiełkowanie.
Mikroorganizmy i owady są zawsze obecne w mniejszym
lub większym stopniu w magazynach. Ich rozwój także
zależy od tych trzech czynników. Im większa ilość ziarna,
tym większe ryzyko porażenia. W związku z tym warunki
wymagane do prawidłowej ochrony różnią się w zależności
od ilości ziarna. W przypadku magazynowania na powierzchni

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.

WIEDZA

53

Czy wiesz, jak nazywają się środki owadobójcze
stosowane bezpośrednio na ziarno w momencie
jego przyjęcia do magazynu? To protektanty

Na jakość zboża mają wpływ trzy czynniki, są to:
temperatura, wilgotność i okres magazynowania.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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„Polecam stosowanie zintegrowanej ochrony przed
szkodnikami IPM – jest to program zapobiegania,
monitorowania oraz kontroli szkodników przy
możliwie najmniejszym negatywnym wpływie
na środowisko.”
Agnieszka Mackiewicz

płaskiej lub posadzce, gdzie powierzchnia kontaktu z powietrzem jest większa,
ziarna są bardziej podatne na zmiany
wilgotności otoczenia niż w magazynach
pionowych. To sprawia, że stają się one
bardziej narażone na pogorszenie jakości. Ale nie jesteśmy bezradni wobec tych
problemów! Na rynku są dostępne rozwiązania pozwalające skutecznie zapobiegać
porażeniu ziarna przez szkodniki – prewencja
powinna być rutynowym zachowaniem.
Hektar: Prewencja, łatwo powiedzieć,
jakie rozwiązanie Pani proponuje?
Polecam stosowanie zintegrowanej ochrony przed
szkodnikami IPM (ang. Integrated Pest Management). Jest to program zapobiegania, monitorowania oraz kontroli szkodników przy możliwie
najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko.
Realizuje się go za pomocą różnych metod oraz
ograniczając stosowanie środków chemicznych.
Po pierwsze: Konserwacja
// W budynku nie może zalegać ziarno ani resztki z ubiegłego roku.
// Budynki muszą być odporne na działanie warunków
atmosferycznych. Należy naprawić przeciekający
dach, uszkodzone pokrycie oraz system odpływowy.
// Należy również naprawić pęknięcia, szczeliny oraz uszkodzenia struktury budynku.
Po drugie: Ogólna higiena magazynowania
Wszystkie ściany i posadzki magazynu, jak również powierzchnie pionowe, pomieszczenia przechowywania
i odbioru należy wyczyścić i w razie potrzeby również umyć.
Jeśli planowane jest przeznaczenie pomieszczeń hodowli zwierząt gospodarskich pod magazyn ziarna lub
tymczasowe pomieszczenie przechowywania, przynajmniej na 5 tygodni przed magazynowaniem należy je dokładnie wyczyścić, umyć myjką oraz odkazić
za pomocą dopuszczonego środka dezynsekującego,
na przykład K-Obiol® MAX. Należy upewnić się, że budynek został zabezpieczony przed gryzoniami, uszczelniono otwory, naprawiono drzwi oraz konstrukcję ścian.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Po trzecie: Kontrola
W niektórych sytuacjach, oprócz stosowania metod fizycznych, może istnieć konieczność rozważenia zastosowania środków owadobójczych, np. K-Obiol MAX.
Po czwarte: Monitorowanie
W trakcie magazynowania co tydzień należy monitorować:
// aktywność owadów, za pomocą specjalnych pułapek,
// temperaturę zboża,
// wilgotność zboża – optymalny poziom wilgotności w przypadku długoterminowego magazynowania ziaren powinien wynosić poniżej 14,5%.

INSEKTYCYD
RODZAJ PREPARATU
produkt owadobójczy, w formie
koncentratu, przeznaczony
do ochrony składowanego
ziarna i dezynsekcji pomieszczeń
magazynowych

Dzięki wdrożonemu monitoringowi, w przypadku wczesnego wykrycia porażenia owadami lub roztoczami, istnieje możliwość opanowania problemu za pomocą różnych
technik, np. chłodzenia, czyszczenia lub suszenia.
Hektar: Jaka jest przewaga protektantów
nad metodą fumigacji ziaren zbóż?
Protektanty, takie jak K-Obiol MAX, zapewniają ochronę
profilaktyczną i leczniczą przed owadami w produktach
magazynowanych. W zależności od dawki środka ochrona
ziarna trwa do 12 miesięcy. Brak karencji oznacza, że ziarno
zabezpieczone tym preparatem można natychmiast przetwarzać. K-Obiol MAX można stosować zarówno na konstrukcję
budynku, jak również jako oprysk do aplikacji bezpośrednio
na ziarno. Fumigacja wymaga 5-10 -dniowego zamknięcia
obiektu oraz wilgotności ziarna poniżej 16%. W przypadku
K-Obiolu MAX te czynniki są nieistotne. Ponadto fumigacja
nie daje resztkowej ochrony ziarna, która jest niezmiernie
istotna. Stosując protektant K-Obiol MAX, użytkownik może
spać spokojnie, bo wie, że ziarno jest długofalowo chronione przed szkodnikami, czego wszystkim życzę. ///

Stosowanie

SUBSTANCJA AKTYWNA
deltametryna – 25 g/l (2,66%)

SPOSÓB DZIAŁANIA
środek o działaniu kontaktowym
i żołądkowym

FORMA UŻYTKOWA
koncentrat do sporządzania
emulsji wodnej

ZWALCZANE SZKODNIKI
zwalcza szkodniki magazynowe
(osobniki dorosłe i larwy) takie
jak: wołek zbożowy, trojszyk ulec,
kapturnik zbożowiec, spichrzel
surynamski, strąkowiec fasolowy;
owady latające: skośnik zbożowiaczek

K-Obiol MAX

Okres ochrony

Zabezpieczanie ziarna:
Na 100 ton ziarna

2 l rozcieńczone
w 98 l wody

Do 12 miesięcy

Zabezpieczanie ziarna:
Na 100 ton ziarna

1 l rozcieńczony
w 99 l wody

Do 6 miesięcy

Dezynsekcja magazynów:
Powierzchnia porowata (wsiąkliwa)
do zabezpieczenia 50 m2

60 ml rozcieńczone
w 5 l wody

Do 2 miesięcy

Dezynsekcja magazynów:
Powierzchnia nieporowata (niewsiąkliwa)
do zabezpieczenia 100 m2

60 ml rozcieńczone
w 5 l wody

Do 2 miesięcy

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Agrotechnika
w warunkach
suszy

Przemarznięty międzyplon.
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Zmieniające się warunki klimatyczne wpływają na poszukiwanie rozwiązań,
które pozwolą zmagazynować jak najwięcej wody w glebie. Jedną z tych metod
jest rezygnacja z orki. Nawet zagorzali zwolennicy tego zabiegu coraz częściej
się na to decydują. Czy w tym zakresie można zrobić więcej?
Wyzwania nawadniania
Nawadnianie to najefektywniejsza metoda zwyżki plonowania
w okresie suszy. Wymaga ono jednak koniecznych inwestycji
i w przypadku standardowo uprawianych gatunków (zboża kłosowe, burak cukrowy, soja czy kukurydza) rzadko się
opłaca. Na dodatek w naszym rejonie klimatycznym zwiększyła się liczba dni upalnych, podczas których efektywność
nawadniania drastycznie spada. Wiąże się to również z pogorszeniem się właściwości fizycznych gleby, nadmiernego jej
ubicia i zaskorupienia na skutek promieniowania słonecznego
bezpośrednio działającego na mokrą powierzchnię gleby.

W praktyce można się spotkać z określeniem „zabetonowania” gleby. W takich warunkach korzenie mają utrudniony
dostęp do wody, która i tak w dużej części spływa z pól.
Bezcenna próchnica
Z zasobnością gleby w składniki pokarmowe wiąże się
także zawartość próchnicy. Największy na nią wpływ
ma typ ziemi i w tym zakresie niewiele rolnik może zrobić.
Nie sposób porównywać wartości próchnicy między polami, nie biorąc pod uwagę gleby. Na glebach najsłabszych
składniki pokarmowe szybciej infiltrują w głąb profilu gle-

Oprócz koniecznych inwestycji nawadnianie nie jest receptą na suszę.
W czasach ograniczonego dostępu do wody należy ją jak najrozsądniej
zagospodarowywać. Nawet tę z głębszych warstw.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć
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Uprawa
międzyplonów budzi skrajne emocje.
Niewątpliwą ich zaletą jest wzrost
bioróżnorodności środowiska rolniczego.

bowego oraz zachodzi mineralizacja, skutkująca tzw. spalaniem węgla, będącego głównym składnikiem próchnicy.
Wysokie zawartości próchnicy występują na glebach mineralnych tylko w przypadku tych najlepszych. Próchnica najkorzystniej się tworzy w środowisku pH zbliżonym do obojętnego
w warunkach tlenowych, które są możliwe do uzyskania, gdy
materia organiczna nie zostanie zbyt głęboko przykryta.
Świadome gospodarowanie powinno uwzględniać nieustanne
podnoszenie zawartości próchnicy, gdyż posiada ona ogromne
zdolności do magazynowania wody. Jest to o tyle utrudnione,
że każdy wjazd w pole z narzędziem czy maszyną uprawową prowadzi do degradacji próchnicy. Intensywność tego
zjawiska zależy od głębokości i sposobu pracy. Hasło „Uprawiaj tak dużo, jak to konieczne i tak mało, jak to możliwe”
nabiera nowego znaczenia. W dobie okresów suszy coraz

Tylko znajomość zasobności
gleby pozwala w odpowiedni
sposób dobrać nawozy oraz
z rozmysłem używać już nawozów
jednoskładnikowych (superfosfatów
czy soli potasowej). To tańsze
rozwiązanie niż typowe nawozy
NPK ogranicza szeroko rozumianą
chemizację rolnictwa, a roślinom
zapewnia dogodne warunki.

W walce o podnoszenie
zawartości próchnicy
w glebie bezwzględnie
należy ograniczyć liczbę
przejazdów po polu,
nie tylko przy uprawie,
ale i podczas odstawy
ziemiopłodów.
częściej obserwuje się kurz wydostający się spod kół maszyny
podczas uprawy. Może to mało popularne, ale w niektórych
przypadkach lepiej zrezygnować z zabiegu. Próchnica jest
bowiem bardzo lekka i wzbita w powietrze ucieka bezpowrotnie, tak jak najcenniejsze pyliste i ilaste frakcje gleby.
Coraz większe możliwości ciągników poskutkowały budową wielkich, wieloosiowych przyczep. Takie zestawy
poruszające się po polu potrafią tworzyć ogromne tumany kurzu. Nikt na to nie zwraca uwagi, szczególnie w żniwa, ale we wspomnianym kurzu jest właśnie
wszystko, co dana gleba ma najlepszego w sobie.
Najbardziej efektywne w podnoszeniu zawartości próchnicy w glebie są nawozy pochodzące z zewnątrz, takie jak np. obornik czy komposty. Mogą
to być odpady z przemysłu spożywczego czy drzewnego. Istnieją ogromne możliwości w tym zakresie, wymaga to jednak pewnego rodzaju kreatywności.
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Bujny rozwój
pozwala na wytworzenie wierzchniej
warstwy ściśle przylegającej do gleby. Utrudnia to wzrost
chwastów, jednocześnie ograniczając parowanie.

Idealne, ale bardzo drogie rozwiązanie to biowęgiel.
Dobry sposób – uprawa mieszanek międzyplonowych
np. ścierniskowych, pod warunkiem, że będą one miały
szansę bujnie wyrosnąć. Słoma pozostawiona na polu również przyczynia się do poprawy bilansu materii organicznej,
ale zabiegi uprawowe konieczne do jej zagospodarowania
i całokształtu uprawy danej rośliny w większości przypadków
prowadzą do degradacji próchnicy. Najgorzej, gdy słomę się
sprzedaje i w żaden sposób nie rekompensuje jej braku.
Znaczenie norm wysiewu
W dobie niedoborów opadów nowego znaczenia nabiera
dobór odpowiednich norm wysiewu. Nie sposób w tym
miejscu przedstawić wszystkich zalecanych obsad, aczkolwiek im gorszym jakościowo stanowiskiem dysponujemy, tym
norma wysiewu powinna być niższa. Mimo delikatnych zmian
optymalnych terminów siewu, także na skutek postępu hodowlanego, każdy gatunek powinien być wysiewany właśnie
w tym optymalnym. Świadome opóźnianie siewu to duży błąd.
Trudno się nie zgodzić z tym, że pszenica lepiej zniesie zimę,
jeśli nie jest nadmiernie rozwinięta. Zmieniający się klimat
spowodował nieco inny rozwój zbóż wiosną. Niedobory wody
sprawiają, że wiosną proces krzewienia zachodzi bardzo
słabo, a wytworzone pędy są szybko odrzucane. Toteż tzw.
dokrzewianie azotem lub regulatorami wzrostu traci na znaczeniu, a rośliny już jesienią powinny wytworzyć silne rozkrzewienia. Wtedy ryzyko ich redukcji jest znacznie mniejsze.
Systemy uprawy
Na świecie wyróżnia się kilka systemów uprawy, w zależności od autora są one różnie klasyfikowane. Najprostszy podział z możliwych opiera się na dwóch rodzajach
upraw: płużną i bezpłużną (nazywaną konserwującą).

doprawienia, dlatego silnie przesusza glebę. Istnieje kilka
możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania orki:
// Prostsze rozwiązanie: agregowanie narzędzi – o ile
warunki na to pozwalają, powinno się to wykonywać
już w trakcie orki, chociażby przez ciąganie bron.
// Bardziej skomplikowane: wykorzystanie wałów z obciążeniem własnym lub hydraulicznym umożliwia
przygotowanie stanowiska w jednym przejeździe.
// Wysiew bezpośrednio po orce, siewnikiem nadbudowanym na bronie karuzelowej. Jedna z firm propagowała kiedyś kombinację umożliwiającą zamontowanie na pługu wałów z sekcjami wysiewającymi,
natomiast zbiornik nasion znajdował się na przednim
podnośniku ciągnika. Z różnych przyczyn metoda
ta się nie przyjęła w szeroko rozumianej praktyce.
// W celu ograniczenia strat wody należy wykonywać orkę
nie za głęboko, a priorytetem jest jej wyrównanie. Jeśli ma być ona wykonywana przed zimą, powinna być
wstępnie zagęszczona wałami lub chociaż talerzówką.
// Odpowiednia organizacja pracy także ogranicza straty wody. Warto przygotowywać dane pole od A do Z,
tzn. wykonać orkę, doprawienie i siew. W kolejnym etapie można zająć się następnym polem.
Uprawa bezpłużna (zwana bezorkową) coraz częściej
zastępuje tradycyjną uprawę płużną. Główną przyczyną jej
wprowadzania jest oszczędność czasu i paliwa, a w dalszej
kolejności – wody. Pozwala to na wysiew roślin na stanowisku, w którym materia organiczna miesza się z wierzchnią
warstwą gleby. Dzięki temu niejako omija się kilka zabiegów
koniecznych w przygotowaniu gleby w systemie orkowym,
co pozwala ograniczyć parowanie wody. W tej metodzie
uprawy na powierzchni gleby prawie nie widać materii
organicznej, przez co ziemia jest mniej narażona na erozję
i przesycha nieznacznie wolniej niż po wykonaniu orki.

Klasyczny system płużny polega na corocznie (czasem kilkukrotnie) wykonywanej orce. Zabieg ten wymaga późniejszego
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Podejmowane wysiłki
agrotechniczne mogą jedynie
ograniczyć negatywne
skutki suszy. Jest to swego
rodzaju ubezpieczenie
pozwalające przetrwać roślinom
do kilkunastu dni dłużej niż
w przypadku standardowo
wykonywanych upraw. Jeśli
tak się zdarzy, że po tym
czasie przyjdzie deszcz – zalety
uproszczeń będą ewidentne.

Uprawa pasowa rzepaku ozimego.

Uprawa pasowa to najnowsza metoda
uprawy w Polsce, która bardzo szybko
przeszła ze strefy badań do praktyki rolniczej. Wynika to ze skali zmian klimatu.
Jej najważniejszy walor stanowi spulchnianie tylko i wyłącznie wąskiego pasa gleby,
w którym będzie następował siew. Ogranicza to parowanie, a zaletą utworzonego
zagłębienia jest wytworzenie się fizycznej
bariery ograniczającej spływ. Na rynku już
dziś mamy kilkadziesiąt rozwiązań i wiele
firm produkujących tego typu maszyny.
Do największych korzyści tej uprawy należy wyciąganie wilgotniejszej gleby z głębszych warstw. Dzięki temu takie rośliny jak
rzepak ozimy czy burak cukrowy mają lepsze
warunki do wschodów. Korzystają też korzenie palowe – lepiej się budują i mogą być
stymulowane dobrze dobranym nawozem.
Wśród metod uprawowych sprzyjających
gromadzeniu wody jest siew bezpośred‑

ni. Obecnie rzadko w praktyce spotykany, aczkolwiek
jego znaczenie wzrasta, gdyż jak w przypadku uprawy
pasowej liczba dostępnych urządzeń się zwiększa.
Natomiast uprawa zerowa to system, w którym wszelkie inne narzędzia są wyeliminowane, przynajmniej teoretycznie. Jednak część gospodarstw, siejąca w ten
sposób, używa na ścierniskach bron mulczowych czy
chwastowników w łanie. W normalnych warunkach wilgotnościowych w większości badań w porównaniu z klasyczną orką odnotowuje się znaczny spadek plonowania.
Błędnie nazywa się ten system technologią dla obszarników. Siewniki 2-3 metrowe pozwalają na wdrożenie
tej technologii także w mniejszych gospodarstwach.
Technika nawożenia i oprysków
Rośliny do życia potrzebują wody, między innymi dlatego,
że w niej rozpuszczane są składniki odżywcze. Do stosowania przedsiewnego nawozy wieloskładnikowe należy
umieszczać głębiej. W klasycznych systemach orkowych
nawożenie fosforem i potasem można wykonać już na ścierń.
Taka aplikacja umieści nawozy głębiej w profilu, gdzie panuje niższa temperatura, co umożliwi łatwiejsze pobranie
ich przez korzenie. Jest to niewątpliwą zaletą strip‑tillu.
Wiosną warto nawożenie oprzeć na nawozach jak najlepiej
rozpuszczalnych, np. kizeryt czy chlorek potasu, a zastosować
je można już w styczniu na zamarzniętą glebę. Niedobory wody
skłaniają też rolników do stosowania roztworu saletrzano-mocznikowego, co jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem.
W uprawach szerokorzędowych (kukurydza, słonecznik)

Preparaty chwastobójcze do stosowania wiosną wpływają
na rozwój roślin. Zaleca się ich rozważny dobór, uwzględniając to,
że nie unikniemy wszystkich czynników wywołujących stres rośliny.
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Siew bezpośredni
pszenicy w stanowisku po rzepaku.

są dostępne aplikatory do stosowania w późnych fazach rozwojowych. To bardzo dobre rozwiązanie, gdyż
nawóz jest bezpośrednio przykrywany glebą, co ogranicza straty. Tą metodą nawozi się głównie azotem,
zarówno w formie płynnej, jak i granulowanej.
Sama technika ochrony roślin również musi ulec zmianie.
Jak wiadomo, dni w roku, w których występują optymalne warunki do wykonania zabiegu, jest kilka. Zazwyczaj należy pójść na kompromis pomiędzy siłą wiatru
a temperaturą powietrza. Wczesną wiosną czynnikiem
limitującym są niskie temperatury. Przez to trudno trafić we właściwy moment, chociażby z regulacją łanu,
a skuteczność działania fungicydów jest ograniczona.
W dobie suszy jesienne zabiegi chwastobójcze powinny być
obowiązkiem, gdyż obecność chwastów na polu (szcze-

gólnie na przedwiośniu) pogłębi niedobory wody. Część
rolników nie decyduje się na jesienne zabiegi, gdyż ich
zdaniem nie wszystkie chwasty zostaną zniszczone i będą
musieli robić korekty. W większości przypadków nie są one
konieczne, a nawet jeśli zajdzie taka potrzeba, wystarczą
te skierowane przeciwko jednemu lub dwóm gatunkom
chwastów, więc można użyć tańszych preparatów.
W późniejszej części sezonu wiosennego
(maj – czerwiec) obserwuje się już temperatury
powyżej 25 stopni Celsjusza. W takich warunkach
wykonywanie oprysków w dzień należy ograniczyć
do minimum, a w miarę możliwości wykonywać je
w nocy. ///

Im liczniejsza
populacja dżdżownic,
tym żyźniejsza gleba.

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.

62

HEKTAR jesień 2020

Jak prawidłowo
planować rotację
herbicydów
na polu?

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.

WIEDZA

63

Herbicydy, stosowane zgodnie
z zaleceniami producenta,
skutecznie i szybko zwalczają
niepożądane rośliny. Jednym
z podstawowych warunków
zachowania efektywności herbicydów
jest przeciwdziałanie uodpornianiu się
chwastów na te środki. Dla osiągnięcia
tego celu należy stosować zamiennie
herbicydy o różnych mechanizmach
działania. Tylko prawidłowa rotacja
skutecznie zwalcza uodpornienie!

Dr inż. Marta Stankiewicz-Kosyl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Na czym polega rotacja herbicydów?
W pierwszej kolejności należy uważnie czytać etykietę znajdującą się na opakowaniu produktu. Oprócz nazwy handlowej (pisanej wielką literą) etykieta rejestracyjna zawiera
informację o substancji aktywnej (nazwa pisana małą literą),
czyli tej substancji, która tak naprawdę zwalcza chwasty.
Jeśli ktoś planuje rotację herbicydów, czyli zastosowanie
innego środka niż podczas poprzedniej uprawy danej rośliny na tym samym polu, musi to zrobić rozważnie.
Uwaga na pozorną zmianę!
Zamiana jednego preparatu na środek o innej nazwie handlowej, ale zawierający tę samą substancję aktywną, nie przyniesie
rezultatu. Dla przykładu Glean to nazwa handlowa preparatu

Zamiana jednego preparatu na środek o innej nazwie handlowej,
ale zawierający dokładnie tę samą substancję aktywną, nie jest
skuteczną rotacją herbicydów. Podobnie, zamiana preparatu
opartego np. na mezosulfuronie na preparat oparty na florasulamie.
Substancje są wprawdzie inne, ale mechanizm działania mają ten sam.
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Podział herbicydów ze względu na mechanizm działania nie pokrywa się
z podziałem na grupy chemiczne i nie gwarantuje prawidłowej rotacji
substancji aktywnej w uprawie.

zawierającego chlorosulfuron. Jeżeli kolejny raz w pszenicy zastosujemy np. Agrosulfuron, Arubis, Tacyt,
Nuher lub Spoton, to tak naprawdę niczego nie zmienimy. Substancją aktywną tych wszystkich herbicydów jest ten sam związek, czyli chlorosulfuron.
Należy pamiętać o sprawdzeniu:
// do jakiej grupy należy dana substancja aktywna,
// mechanizmu jej działania.
W ten sposób stanie się możliwe przemienne stosowanie substancji aktywnych o odmiennych mechanizmach działania w kolejnych sezonach.
Co to znaczy, że herbicydy mają różne
mechanizmy działania?
Herbicydy niszczą chwasty na skutek zaburzeń ważnych dla
życia roślin procesów, takich jak kiełkowanie, fotosynteza,
synteza tłuszczów, barwników, aminokwasów czy przemian
hormonalnych. Można pogrupować istniejące na rynku środki
chwastobójcze właśnie pod kątem zaburzanych procesów,
czyli mechanizmów działania. Najpełniejsza klasyfikacja
w oparciu o wszystkie poznane dotychczas mechanizmy dzia-

łania została stworzona przez międzynarodową organizację Herbicide Resistance Action Committee (HRAC).
Mechanizmy działania oznaczono literami od A do Z.
Przykładowo, herbicydy blokujące fotosyntezę znalazły
się w grupach C1, C2, C3, natomiast herbicydy
hamujące kiełkowanie są w grupach K1, K2 i K3.
Należy zwrócić uwagę, że podział herbicydów pod
względem mechanizmów działania to nie to samo
co podział na grupy chemiczne. Wynika to z faktu,
iż kilka grup chemicznych może mieć ten sam
mechanizm działania. Oto przykład: do grupy
B, czyli inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (grupa herbicydów hamująca w roślinie
produkcję niektórych aminokwasów), należą
zarówno mezosulfuron (grupa chemiczna:
pochodne sulfonylomocznika), jak i florasulam
(grupa chemiczna: triazolompirymidyny).
Stąd zamiana preparatu Atlantis na Lancet
lub odwrotnie jest znów zamianą pozorną,
gdyż mechanizmy działania są takie same.

Fot 1. Poletko C2, czerwiec 2019.
W trzech latach doświadczenia uprawiano
pszenicę i stosowano kolejno herbicydy z grup
HRAC: B, A, C1 + K3.
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Fot. 2. Poletko C10, czerwiec 2019.
W trzech latach doświadczenia uprawiano
pszenicę i stosowano ten sam
herbicyd z grupy HRAC B.

Gdzie szukać informacji o mechanizmach
działania herbicydów?
Informację o przynależności danego herbicydu do konkretnej grupy rolnik może znaleźć w niektórych Programach
Ochrony Roślin lub pozyskać ją bezpośrednio od doradcy. W niektórych krajach umieszcza się na opakowaniach
herbicydów wyraźne oznaczenia literowe, odpowiadające poszczególnym mechanizmom. Być może w naszym
kraju w przyszłości takie oznaczenia też się pojawią.
Znacznie ułatwiłoby to rolnikom dobór preparatów.
Jak prawidłowo prowadzona rotacja
herbicydów wygląda w praktyce?
Bardzo dobre przykłady właściwie zaplanowanej rotacji
herbicydów możemy zobaczyć na plantacji Centrum Badania
Odporności, założonej przez Bayer w Paluzach. Na plantacji występuje duże nasilenie miotły zbożowej odpornej
na sulfonylomoczniki (grupa B). Na jednym z poletek (fot. 1)
w trzech kolejnych sezonach stosowano rotację herbicydów (1. rok grupa B, 2. rok grupa A, 3. rok grupa C1 + K3).
W pierwszym roku, po zastosowaniu herbicydu z grupy B,
skuteczność na miotłę zbożową była niezadowalająca –
co oczywiste, przy dużej odporności miotły zbożowej.
Natomiast przy prawidłowej rotacji w kolejnych latach,
nawet przy uproszczonej uprawie gleby i braku zmianowania uzyskano 93% (2. rok)
i 100% (3. rok) skuteczności zwalczania
miotły zbożowej, a plon psze-

nicy utrzymywał się na wysokim poziomie. W 2019 roku,
czyli trzecim roku prowadzenia plantacji odpornościowej,
tak zaplanowana rotacja herbicydów pozwoliła na uzyskanie plonu na poziomie 8,59 t/ha. To ponad 3 t/ha więcej
niż na poletku, gdzie zarówno w drugim, jak i w trzecim
roku zastosowano herbicydy z tej samej grupy (fot. 2).
Zatem planując rotację herbicydów na poszczególnych
polach w gospodarstwie, czytajmy uważnie etykiety preparatów i zwracajmy uwagę, aby na danym polu stosować
naprzemiennie herbicydy o odmiennych mechanizmach działania, ponieważ jest to kluczowy
element zapobiegania wystąpieniu odporności chwastów na herbicydy
w naszym gospodarstwie. ///

Dr inż. Marta Stankiewicz-Kosyl

jest adiunktem w Instytucie Nauk Ogrodniczych SGGW.
W pracy badawczej zajmuje się m.in. identyfikacją chwastów
odpornych na herbicydy metodami biologii molekularnej.
Dla studentów prowadzi zajęcia z herbologii oraz uprawy i nawożenia.
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Rzepak
Kukurydza
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668 131 003
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660 424 788
668 131 003

666 068 805
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Stosuj rękawice nitrylowe i kombinezon
ochronny. To najtańsze i skuteczne sposoby
dbania o swoje zdrowie w pracy – zarówno
podczas napełniania opryskiwacza,
jak i udrożniania 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.
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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

Ostatni koncert
dla chwastów

Nowy kompleksowy herbicyd
do jesiennej ochrony zbóż
•
•
•
•

Szerokie spektrum działania
Stosowanie we wszystkich gatunkach zbóż ozimych
Brak ograniczeń płodozmianowych
Zawiera 3 substancje czynne o różnych
mechanizmach działania
• Zwalcza uodpornioną miotłę zbożową na herbicydy
z grupy FOP* i inhibitorów ALS**
• Dobra skuteczność w zwalczaniu chabra bławatka,
fiołków, maków, przytulii oraz wielu innych chwastów
• Długotrwałe działanie rezydualne
*FOP – inhibitory ACCazy (karboksylazy acetylo-CoA), grupa chemiczna arylofenoksykwasy; **ALS – inhibitory syntazy acetylomleczanowej, grupa chemiczna pochodne sulfonylomocznikowe

Bacara® Trio – 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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