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Przed Państwem wiosenne wydanie „Hektara”.
„Science for a better life” to zasada niezmienna od lat w filozofii
działania firmy Bayer. Tę stałą ideę konsekwentnie łączymy
z innowacją i wdrażaniem nowych technologii. Przemyślana
zmiana w imię postępu i bezpieczeństwa upraw to najważniejsze
działanie ekspertów firmy Bayer. I ta tematyka wielokrotnie
zostaje poruszona na łamach niniejszej edycji „Hektara”.
Ta właśnie wizja przyświecała nam przy pracy nad przełomową
w ochronie buraka cukrowego technologią Conviso Smart.
Zapraszamy do zapoznania się z nią na łamach wiosennego
wydania „Hektara” oraz na naszej nowej stronie
www.agro.bayer.com.pl. Miejsce to stworzyliśmy z myślą
o nowych klientach, by móc dostarczać im na bieżąco
najnowszych informacji o innowacjach w ochronie upraw.
Już teraz zachęcam do zapoznania się nie tylko z technologią
Conviso Smart, ale również do poczytania o nowościach
takich jak Atlantis Star, Bandur czy Emesto Silver.
Od teraz będziemy Państwu towarzyszyć nie tylko
na łamach „Hektara”, ale przez cały sezon
na nowej stronie internetowej.

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
Anna Puda-Sikora	

734 181 711

Mariusz Szyczewski 

666 068 788

Marcin Kośmider 

601 597 149

Marcin Goliński 

666 068 789

Cezary Dejewski 

692 415 146

Remigiusz Samodzewicz  734 181 787

Włodzimierz Maśkiewicz  600 349 130

Koszalin

Mariusz Groblica 

601 597 268

Krzysztof Dunajski 

604 158 577

Gdańsk
Suwałki
Olsztyn

Szczecin
Białystok

Bydgoszcz

Toruń

Gorzów Wlkp.
Płock

Poznań

Warszawa
Zielona Góra
Łódź
Radom
Legnica

Lublin
Wrocław
Kielce
Opole
Kłodzko
Katowice

Region
południowo-zachodni

Rzeszów

Kraków
Nowy Sącz

Region
wschodni

Damian Bydłowski
Paweł Rosolski 

666 068 748

Mariusz Fohs 

660 424 723

Bartosz Malanowski 

506 015 703

Maciej Srokowski 

601 597 139

Roman Konstantynowicz  604 158 578

Robert Łukasiewicz 

602 574 070

Piotr Bober 

734 181 783

Piotr Wyrwas 

734 181 720

Krzysztof Kantor 

600 297 809

Jacek Bartoszewski 

883 375 333

Przemysław Traczyński 

795 524 172

Marta Stadnikiewicz 

601 593 521

Lesław Kościański 

601 597 136

Dorota Sitek-Cach 

604 149 063

Józef Misiura

Integracja Bayer z Monsanto
Połączony potencjał innowacyjności
Dwie firmy, dwa dopełniające się portfele produktów, dwa ogromne
potencjały badawczo-rozwojowe. Teraz to już jeden organizm:
7 czerwca 2018 roku Bayer stał się wyłącznym właścicielem Monsanto.
Jeszcze nigdy innowacje w rolnictwie nie były tak istotnym
zagadnieniem dla całego świata jak dziś. Stoimy przed
ogromnymi wyzwaniami – takimi jak zmieniający się klimat,
ograniczone zasoby naturalne, rosnąca liczba ludności świata.
Wierzymy, że rolnictwo jest w stanie sprostać tym wyzwaniom.

Łącząc nauki takie jak biologia i chemia z rozwiązaniami cyfrowymi, przyspieszamy innowacje. Posiadając
sieć 35 centrów badawczych i ponad 175 stacji hodowli na całym świecie, inwestujemy w badania i rozwój więcej niż jakakolwiek inna firma w branży.

– Dwaj wiodący innowatorzy będą razem
współtworzyć oblicze współczesnego
rolnictwa – poprzez przełomowe
innowacje przynoszące korzyści rolnikom,
konsumentom i planecie – mówi Liam
Condon, członek zarządu Bayer AG i prezes
Crop Science.

Dział Crop Science, z siedzibą w Monheim w Niemczech,
ma globalny zasięg działania, obejmujący niemal wszystkie
kraje świata. Nasz zróżnicowany zespół 35 000 pracowników
posługuje się przeszło 30 językami i reprezentuje dziesiątki
narodowości. Tym, co nas łączy, jest wspólna pasja
do rolnictwa. ///

Od najgłębszych warstw Ziemi po satelity: łączymy nowoczesną naukę z pomysłowością rolników, aby wprowadzić użyteczne dla nich innowacje. Wszystko po to, by zapewnić żywność dla rozwijającego się świata przy zachowaniu zasobów
naturalnych. I choć nie znamy jeszcze wszystkich odpowiedzi
na pytania, które stawia świat, nasza pasja odkrywania, tworzenia innowacji, współpracy i ciekawości oznacza, że nigdy
nie przestaniemy ich szukać. Dążymy do tworzenia optymalnych rozwiązań dla wszystkich rolników, oferując jednocześnie większy wybór konsumentom, by w efekcie zapewnić
dobrostan – ludziom i planecie. To właśnie motto firmy Bayer:
„Science for a better life”, czyli „Nauka dla lepszego życia”.
Łączymy najzdolniejsze, najbardziej zaangażowane umysły
dla wspólnego celu: pomagamy odpowiednio troszczyć się
o Ziemię dziś, by zapewnić zdrową żywność wszystkim jutro.

– Od ponad 150 lat firma Bayer niezmiennie
opracowuje innowacje i rozwiązania, które
pomagają ludziom na całym rozwijającym się
i zmieniającym świecie. To szeroka działalność: od wynalezienia nowych metod leczenia
chorób i wsparcia ludzi w osiąganiu ogólnego
dobrostanu po zapewnianie rolnikom rozwiązań umożliwiających wytwarzanie zdrowszej,
bezpiecznej i niedrogiej żywności. Połączenie potencjałów obu firm pozwoli przyspieszyć wysiłki w zakresie innowacyjności
i przyczyni się do realizacji naszego motta: nauki na rzecz lepszego życia – mówi
Werner Baumann, dyrektor generalny
i prezes zarządu Bayer AG.

Więcej na: https://www.bayer.com/en/advancing-together-our-crop-science-division.aspx
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Młodzi wizjonerzy
zmieniają rolnictwo
„Youth Agriculture Summit” to globalny
program stworzony przez firmę Bayer
dla przyszłych liderów nowoczesnego
i zrównoważonego rolnictwa.
To wymarzony program dla młodych ludzi, których
pasją jest rolnictwo. Dla tych, którzy mają oryginalne
pomysły na rozwój tego sektora, na współpracę z innymi,
na wykorzystanie innowacyjnych technologii. Słowem dla
tych, którzy nie boją się zmian – i spełniania marzeń.
Spotkanie na szczycie
Raz na dwa lata Bayer zaprasza dziesiątki
entuzjastycznych innowatorów z całego świata na globalny
szczyt. To platforma wymiany idei, nawiązywania
międzynarodowych kontaktów, wypracowywania nowych
form międzykontynentalnej współpracy, pomysłów
na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Przyjeżdżają świetni, młodzi ludzie ze wszystkich niemal
zakątków globu. Przywożą swoją pasję, optymizm, chęć
wprowadzania – nieraz bardzo oryginalnych – rozwiązań.
Ku wyzwaniom współczesności
Ich entuzjazm i gotowość do wprowadzania zmian są
bardzo ważne, bo świat stoi dziś w obliczu ogromnych
wyzwań. Niestabilność klimatu, wyczerpywanie się
zasobów naturalnych, zwiększająca się liczba ludzi
na Ziemi – to najważniejsze z nich. Wszystko to oznacza
dla rolnictwa konieczność zapewnienia zwiększonej
ilości wartościowej i przystępnej żywności, i co ogromnie
ważne – uczynienia tego w sposób zrównoważony.
Ci młodzi ludzie wiedzą, że nie da się odpowiadać
na wyzwania przyszłości, stosując metody z przeszłości.

Kasia Kostrubiec i Łukasz Czech – reprezentanci Polski
na Youth Agriculture Summit 2017.

Młodzi na szczyt
W 2017 roku szczyt Youth Agriculture Summit odbył się
w Brukseli. Wśród ponad 100 delegatów byli reprezentanci
Polski: Łukasz Czech – student i zarazem przedsiębiorca rolny
spod Lublina oraz Kasia Kostrubiec – licealistka z Gorzowa
Wielkopolskiego. Łukasz Czech po przylocie z Brukseli
na gorąco oceniał wartość szczytu: – Youth Agriculture
Summit organizowany przez Bayer to więcej niż świetna
sprawa. To przygoda i lekcja jednocześnie. Tyle wrażeń,
tyle ludzi – te historie, te doświadczenia były bezcenne.
Kilka z nich zamierzam sam wprowadzić – wspominał.
Co było największym źródłem inspiracji?
– Oczywiście ludzie. Młodzi rolnicy: z Afryki, Japonii, Niemiec,
Litwy. Każdy z nich robi coś dodatkowo oprócz uprawy
roli: studiują na różnych kierunkach, jeżdżą za granicę,
tworzą różnego rodzaju start-upy. Szczyt pokazał,
że na światowym rynku są rolnicy, którzy nie tylko działają
lokalnie, ale odpowiadają za globalny rozwój technologii czy
polityki związanej z rolnictwem – mówił Łukasz Czech.
Kolejny szczyt odbędzie się w tym roku w Brazylii. Będzie
to już czwarta edycja programu, a rekrutacja ruszyła
w 2018 roku. Dalsze informacje o Youth Agriculture Summit
dostępne są na stronie: www.youthagsummit.com. ///

Informacja wewnętrzna – źródła do artykułu:
• Komunikat prasowy, oparty na globalnym,
z edycji 2017.
• Filmy z Łukaszem Czechem zarejestrowane
po jego przylocie (zgoda na wykorzystanie
wizerunku – w posiadaniu Bayer).

Uczestnicy Youth Agriculture Summit 2017.
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A Ty,
chronisz
mądrze?

Mądra
uprawa to sposób
na uniknięcie
odpornych chwastów
na naszych polach.
A mądra uprawa to…
różnorodność. Zarówno
w zmianowaniu upraw, jak
i substancji chemicznych
oraz mechanizmów działania
stosowanych przez nas herbicydów.
Ale to nie wszystko, co pomoże
powstrzymać uodparnianie się
chwastów.
Część rolników wie (przynajmniej z grubsza), jak zapobiegać
odporności chwastów. Ale niewielu wykorzystuje tę wiedzę
w praktyce. W ciągu wielu ostatnich lat przyzwyczailiśmy
się do konkretnych środków, substancji – skoro skutecznie
zwalczają chwasty, to stosujemy je co roku z przeświadczeniem, że ich efektywność będzie wciąż taka sama. I takie
właśnie działanie to świetna strategia w drodze do… porażki.
Ale to nie jedyny błąd, jaki rolnicy popełniają w tym zakresie.
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Dla teoretycznie większych zysków
(przynajmniej w krótkiej perspektywie
czasowej) uprawiamy konkretne gatunki
w monokulturze i bezorkowo. I tak, powoli, ale skutecznie, możemy doprowadzić
do tego, że za kilka lat będziemy musieli
w ogóle zrezygnować z pszenicy na swoim polu. Powód? Chwasty, na które już nie
będzie żadnego skutecznego sposobu.

Dr Michał Krysiak prezentuje metody walki
z odpornością chwastów na farmie w Paluzach.

– Problem odporności chwastów, zwłaszcza jednoliściennych, w naszych warunkach
jest już bardzo poważny. A chyba nie chcielibyśmy dojść do takiej sytuacji, jaką mamy
w Europie Zachodniej, gdzie w ogóle nie można uprawiać zbóż na danym terenie, bo nie
ma tam już skutecznej metody zwalczania tych
chwastów – przestrzega dr Mariola Wrochna
ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Problem nabiera realnych kształtów
Aby w praktyce demonstrować możliwości zwalczania
miotły zbożowej odpornej na sulfonylomoczniki, firma
Bayer już dwa lata temu założyła w Paluzach na Warmii
plantację doświadczalną Centrum Badania Odporności.
Sprawdzany jest tam wpływ różnych czynników na odporność miotły, m.in.: zmianowanie, uprawa tradycyjna (z orką)
i bezorkowa czy działanie różnych substancji aktywnych.
I, co ważne, doświadczenia są prowadzone na dosyć dużej
powierzchni – jest to 40 poletek na powierzchni ok. 3,5 hektara.
Dzięki temu odzwierciedlają one warunki produkcyjnej uprawy.
A dlaczego właśnie w Paluzach? Po pierwsze – w tym
rejonie jest prowadzona głównie produkcja pszenicy i rzepaku. Do tego gospodarze, szczególnie na północy Polski,
coraz częściej borykają się z problemem odporności miotły
zbożowej. To efekt ciągłego stosowania przez lata herbicydów zawierających substancje z grupy sulfonylomoczników
(zwanych też inhibitorami ALS). Chwasty wytworzyły odporność na te herbicydy, przez co spektrum środków do ich
zwalczania jest już znacznie mniejsze. Trzeba więc nauczyć
się, jak postępować i jakich błędów unikać w przyszłości, aby
nie prowokować odporności, a skutecznie z nią walczyć.

fot. Renata Struzik



Jeśli chcemy uniknąć



uodparniania się chwastów na zwalczanie



chemiczne, konieczna jest różnorodność



w niemal każdym zakresie: zarówno dotycząca



mechanizmów działania używanych herbicydów,



rotowania stosowanych substancji aktywnych,



jak i właściwego zmianowania roślin uprawnych.
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Słowo-klucz: różnorodność
W tym sezonie w Paluzach wyraźnie widoczne
są już pierwsze efekty doświadczeń, łatwo można już więc wyciągnąć pierwsze wnioski. Jakie?
– Jak można było przypuszczać, zwalczanie miotły odpornej
na sulfonylomoczniki właśnie tymi herbicydami nie przyniosło zadowalających efektów, widoczne było znaczne
zagęszczenie wiech miotły nad łanem. Niższe niż w przypadku poletka kontrolnego, nie traktowanego herbicydami,
ale jednak redukcja zachwaszczenia była niezadowalająca –
podsumowuje dr Michał Krysiak, menedżer ds. bezpieczeństwa produktów Bayer. – Bardzo dobre zwalczenie miotły
odpornej przyniosło za to zastosowanie preparatów jesiennych oraz wiosennych – ale opartych na graminicydach
(z palety Bayer testowano tu Pumę® Uniwersal 069 EW,
Komplet® 560 SC i Expert® Met 56 WG). To logiczne, bo ich mechanizmy działania są inne od herbicydów opartych na sulfonylomocznikach – wyjaśnia.

Postery na plantacji wyjaśniają mechanizmy powstawania
odporności.

Jeśli chcemy uniknąć uodparniania się chwastów na zwalczanie chemiczne, konieczna jest różnorodność w niemal każdym zakresie: zarówno dotycząca mechanizmów
działania używanych herbicydów, rotowania stosowanych
substancji aktywnych, jak i właściwego zmianowania roślin
uprawnych. Już samym właściwym zmianowaniem można
w dużym stopniu ograniczyć występowanie agrofagów.
Po pierwsze więc, konieczna jest różnorodność upraw
na tym samym polu. Po drugie – różnorodność w stosowanych substancjach chemicznych i ich mechanizmach
działania. A co jest trzecim kluczowym czynnikiem, który
ma bardzo istotny wpływ na uodparnianie się chwastów?
– Widoczna jest duża różnica pomiędzy ilością chwastów
występujących w uprawie bez orki i z orką. W pierwszym
przypadku jest ich więcej. To logiczne – nasiona chwastów
gromadzą się w wierzchniej warstwie gleby – zauważa
dr Mariola Wrochna, która odwiedziła poletka doświadczalne w Paluzach w połowie lipca ubiegłego roku.

fot. Renata Struzik
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40 %
W przypadku masowego
wystąpienia odpornej miotły
zbożowej plon może być
mniejszy o nawet 40%.
Doświadczenia poletkowe porównują skuteczność różnych metod
zwalczania odpornej miotły zbożowej.
Potwierdzają to wyniki przeprowadzanych w Paluzach
doświadczeń. Na poletkach kontrolnych, na których nie
przeprowadzano zabiegów herbicydowych przeciwko
m.in. miotle zbożowej, ale wykonano orkę, plon pszenicy był ponad dwukrotnie wyższy niż na tych, na których
zastosowano system bezorkowy (48 q/ha vs 20 q/ha).
– Również przy zabiegach herbicydowych na miotłę zbożową widoczne były duże, istotne różnice między uprawą bezorkową i tradycyjną. Orka pozwoliła uzyskać średnio ponad
34% wyższy plon, co przy dużej presji chwastów, również
odpornych, nie powinno dziwić – wyjaśnia dr Michał
Krysiak. – Choć uprawa bezorkowa spotyka się z coraz
większym zainteresowaniem, bo daje możliwość redukcji
kosztów i zapobiega erozji gleby, to w przypadku zwalczania chwastów odpornych klasyczna orka z odwracaniem
jest dobrą metodą. Potwierdza to też fakt, że w przypadku zwalczania chwastów odpornych metody agrotechniczne są bardzo istotne – dodaje dr Michał Krysiak.
Antidotum na odporność
Przyzwyczajenie rolników jest głównym czynnikiem utrudniającym pozbycie się chwastów odpornych z pola i też
wspierającym tę odporność. Lubimy dane substancje
i środki, przyzwyczailiśmy się do ich stosowania i wiemy,

czego się po nich spodziewać. I tak pojawia się pokusa,
aby je stosować rok po roku. Jednak jest to skuteczny
sposób na rozpowszechnianie się odporności chwastów.
– Teoretycznie my to wszystko wiemy... Wiemy, że aby zwalczyć chwasty, lepiej jest orać, stosować płodozmian, rotować substancje aktywne... ale realia produkcyjne są zupełnie
inne. A warto tu zauważyć, że możliwości przemysłu chemicznego pod względem dostarczania preparatów do zwalczania chemicznego są duże, ale nie jest on w stanie rozwiązać wszystkich problemów. To nie jest na pewno tak, jak
często rolnicy myślą – pojawił mi się jakiś chwast, który jest
odporny, to zastosuję inny środek i na pewno go zwalczę.
To nie jest takie oczywiste – wyjaśnia dr Mariola Wrochna.
Pamiętajmy, że spadek plonów w przypadku masowego
wystąpienia odpornej miotły zbożowej to plony mniejsze o nawet 40%1. A do tego trzeba doliczyć koszty
produkcji, tj. nawozów, materiału siewnego, środków
ochrony roślin, paliwa, poświęcony czas i nakład pracy.
Jeśli więc nie zmienimy swoich nawyków i nie zaczniemy zapobiegać uodparnianiu się chwastów, to w ostatecznym rozrachunku poniesiemy straty. I to spore.
 /// Renata Struzik


1. Wg opracowania Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego
w Poznaniu pt. „Strategia przeciwdziałania odporności chabra bławatka i miotły zbożowej na herbicydy”.
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Cyfrowy
pomost

Rewolucja cyfrowa diametralnie
zmieniła świat, sposób, w jaki
wchodzimy w interakcje między
sobą. Rolnicy coraz częściej
wykorzystują narzędzia cyfrowe,
które pomagają im podejmować
wiele decyzji w trakcie sezonu
wegetacyjnego.
Strony WWW stanowią obecnie ważny element
wsparcia wszędzie tam, gdzie liczy się czas
i wiarygodne źródło informacji. Jednym z najważniejszych celów firmy Bayer jest bycie jak
najlepszym partnerem biznesowym każdego
producenta żywności. Staramy się zrozumieć
rzeczywiste potrzeby naszych klientów i oferować najnowsze rozwiązania cyfrowe, wsparcie
w podejmowaniu ważnych decyzji oraz najlepsze
produkty i partnerstwo, które wpływają pozytywnie na wydajność i rentowność gospodarstw.
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Witryna www.agro.bayer.com.pl
– strona startowa.

Wyszukiwarka agrofagów

Platforma informacyjna
W 2018 roku uruchomiliśmy nową stronę internetową pod adresem www.agro.bayer.com.pl.
Celem portalu jest zebranie wszystkich ważnych informacji na temat upraw oraz ich
ochrony. Znajduje się tam szereg informacji,
począwszy od środków ochrony roślin powiązanych z uprawami i agrofagami, poprzez
rozbudowaną strefę doradztwa, kończąc
na przydatnych narzędziach, jak np. bogata
w zdjęcia i opisy wyszukiwarka agrofagów.

SERWIS 13

Środki ochrony roślin – oferta

Spotkajmy się w sieci
Nowa strona internetowa jest kompleksowym źródłem informacji zsynchronizowanym
z innymi aktywnościami, które podejmujemy
w sieci. Została stworzona z myślą o rzeczywistych potrzebach naszych klientów.
Witryna www.agro.bayer.com.pl jest
kolejnym istotnym elementem rozwiązań cyfrowych oferowanych przez Bayer
polskim rolnikom i plantatorom. Mamy
nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania
i stanie się pomocnym narzędziem w codziennej pracy w gospodarstwie. ///

Dzięki informacjom dostępnym w serwisie www.agro.bayer.com.pl
każdy rolnik może samodzielnie i w łatwy sposób wybrać
odpowiedni produkt lub usługę.

Witryna www.agro.bayer.com.pl – wyszukiwarka doradcy.
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ZBOŻA 15

ZBOŻA
FUNGICYDY
Delaro® 325 SC
Variano® Xpro 190 EC
Boogie® Xpro 400 EC
Fandango® 200 EC
Soligor® 425 EC

HERBICYDY
Atlantis® Star
Huzar® Activ Plus
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ZBOŻA 17

Kto ma mady,
ten ma wyczyńca
Według Tomasza Turka, rolnika z województwa
lubuskiego, na polach, na których są mady,
będzie pojawiał się wyczyniec polny. Mimo że pan
Tomasz stosuje system uprawy bezorkowej, to nie
ma problemu z kompensacją czy uodparnianiem się
chwastów. Rolnik znalazł skuteczny sposób na ich
zwalczanie.
Mady nadodrzańskie to gleby charakteryzujące się całkiem dużą
próchnicznością (3‑5% próchnicy w profilu gleby)1. Są to gleby
raczej ciężkie i bardzo często towarzyszy im wyczyniec.
To właśnie między innymi na nich gospodaruje Tomasz Turek,
zarządca w Gospodarstwie Rolnym Kowalów Stanisława Bakana.
Powierzchnia gruntu wynosi ok. 2000 hektarów. Gospodarstwo
znajduje się w miejscowości Kowalów (pow. słubicki, woj. lubuskie).
– W gospodarstwie, którym zarządzam, ok. 400 ha to mady nadodrzańskie. I tam wyczyniec jest obecny od zawsze. To zasada, która
zawsze się sprawdza: „kto ma mady, ten ma wyczyńca”. Stosujemy
na nich system bezorkowy już od 15 lat.

1. Na podstawie „Typologii mad polskich”, M. Strzemski
(z Zakładu Gleboznawstwa IUNG — PIB w Puławach).
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Teoretycznie mogłoby to sprzyjać namnażaniu się chwastów,
ale mam na to sposób… – rozpoczyna Tomasz Turek.
Raz lepsza orka, raz system bezorkowy...
Pomimo stosowania głównie systemu uprawy bezorkowej na większości pól Tomasz Turek nie zaobserwował zwiększenia zachwaszczenia czy uodparniania
się chwastów. Rolnik przyznaje, że raz na 5‑6 lat ziemia jest przewracana pługiem i dlatego nie występuje problem z namnażaniem się agrofagów.
W gospodarstwie, którym zarządza pan Tomasz,
występują też pola, na których system uproszczony stosowany jest znacznie dłużej. Czy sprawdza się on lepiej od tradycyjnej uprawy roli?
– Każdy rok jest inny, czasem orka jest lepsza, innym razem okazuje się, że system bezpłużny przynosi większe
korzyści. Na pewno ten drugi zatrzymuje wodę w glebie – podkreśla Tomasz Turek. – Przyczyn, dla których
nie orzemy, jest wiele. Przy takiej ilości hektarów nie
bylibyśmy w stanie wyjechać z pługiem na wszystkie
pola i uprawiać ich tradycyjnie. Na pewno zaletą systemu bezorkowego jest też większa kumulacja próchnicy
w górnej warstwie gleby niż po użyciu pługu. Populacja dżdżownic jest również dużo większa – wyjaśnia.
W 2018 roku orka się nie sprawdziła. Pola, na których
uprawiano glebę pługiem, są w najgorszym stanie – ziemia
jest tam wyjątkowo przesuszona. – To był ogromny błąd. Ale
nie można przewidzieć braku deszczu. Przez cztery miesiące
wcale nie padało, a temperatury były ekstremalnie wysokie.
Te pola, gdzie ziemia była odwrócona pługiem, były dosłownie jak popiół. Wysiałem tam rzepak, który niestety
nie chciał wschodzić. Podobny problem był na wszystkich
polach, bo… „na pustyni” nic nie urośnie – stwierdza rolnik.
Susza zmusiła do oszczędności
Susza w gospodarstwie, którym zarządza pan Tomasz,
mocno dała się we znaki. Straty w zbożach sięgają
30‑35%, a w kukurydzy ok. 80%. Według gospodarza, w 2018 roku udało się zaoszczędzić na środkach
ochrony roślin dużo pieniędzy. Co prawda stosował
on pestycydy, ale w mniejszych dawkach. Na polach
było tak sucho, że mógł sobie na to pozwolić – w uprawach praktycznie nie było presji chorób i szkodników.
Zabieg herbicydowy został tu przeprowadzony w połowie
kwietnia, kiedy warunki atmosferyczne na to pozwalały – nie
było jeszcze za wysokich temperatur, a wilgotność gleby
i powietrza była wystarczająca. Co ciekawe, Tomasz Turek
główny nacisk w zwalczaniu chwastów stawia na zabieg
wiosenny, a nie, jak to zazwyczaj bywa, na jesienny.
– Jesienią rzadko podejmuję decyzję o głównym zabiegu
odchwaszczania. Ewentualnie opryskuję uprawy pod kątem
miotły czy chwastów dwuliściennych, jeśli jest taka potrzeba. Powodem jest pogoda – u nas z reguły nie ma zimy,
wegetacja roślin i chwastów praktycznie nie ustaje. Uważam więc, że jesienne opryski niewiele dadzą, bo i tak

ZBOŻA 19

Pomimo że wyczyniec jest zwalczany
już od wielu lat, dzięki rotowaniu substancji
aktywnych i mądremu gospodarowaniu
chwasty nie są zbyt uciążliwe,
nie uodporniły się też na stosowane środki.

na wiosnę muszę użyć najlepszych preparatów i wysokich
dawek herbicydów. W rezultacie nie ponoszę dwa razy aż
tak wysokich kosztów – podsumowuje Tomasz Turek.
W tym starciu wyczyniec nie ma szans
W 2018 roku po raz pierwszy pan Tomasz spróbował zwalczyć wyczyńca nowym herbicydem Atlantis® Star. Jak stwierdza, sprawdził się on rewelacyjnie. – Zastosowaliśmy dawkę
0,3 kg/ha, oczywiście z adiuwantem Biopower. Po oprysku
pole było idealnie czyste, tylko w jednym miejscu zrobiliśmy
na polu tzw. „mijaka” i nad pszenicą sterczała
„grzywa” wyczyńca. Swoją drogą, to było świetne
doświadczenie, sprawdzające skuteczność tego
herbicydu – podkreśla Tomasz Turek.
Poza zmianą substancji aktywnych Tomasz Turek nie
zmniejsza zalecanych dawek, nawet jeśli nasilenie chwastów lub ich wzrost jest niewielki. Rolnik doskonale wie,
że takie działanie wspierałoby ich uodparnianie się. – Zawsze rotuję substancje, więc w 2019 roku pewnie użyję
innego herbicydu. Ale za dwa lata na pewno wrócę do środka Atlantis Star, to pierwszorzędny produkt – mówi.
Stokłosa z kombajnem wkracza na pola
Na polach, które już trzeci rok z rzędu nie były zaorane, można zauważyć stokłosę. Chwasty „wchodzą” na plantacje z obrzeży pól, szczególnie że podczas żniw kombajn pomaga je rozsiewać.
– Dlatego właśnie w 2018 roku poprzeczniaki też
były u nas pryskane preparatem Atlantis Star. Właśnie po to, aby zwalczyć te chwasty i nie roznosić
ich dalej kombajnem po polu. Herbicyd świetnie sobie z nimi poradził – podkreśla Tomasz Turek.
/// Renata Struzik
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ATLANTIS STAR DOSKONALE ZWALCZA WYCZYŃCA
POLNEGO I STOKŁOSY ORAZ NAJWIĘCEJ GATUNKÓW CHWASTÓW
TRAWIASTYCH1. ALE TO NIE WSZYSTKO. PRODUKT SKUTECZNIE
ELIMINUJE TAKŻE SZEROKIE SPEKTRUM CHWASTÓW DWULIŚCIENNYCH.

Twoja
gwiazda
sukcesu
Od kilku lat rolnicy obserwują
wzmożoną obecność wyczyńca
polnego oraz stokłos. Chwasty
te rozprzestrzeniają się na coraz
większe areały i pojawiają się
w nowych miejscach. Jak pozbyć
się szkodliwych intruzów?
Z pomocą przychodzi nowy herbicyd
Bayer – Atlantis® Star.
Eksplozję wyczyńca i stokłos niełatwo ograniczyć, ponieważ wspomniane gatunki są wysoce ekspansywne i należą
do roślin trudno zwalczalnych. Ich liczne występowanie
prowadzi do zubożenia plonów oraz zmniejszenia opłacalności uprawy. Rośnie też liczba pól, na których zbożom
zagraża jednocześnie wiele gatunków chwastów trawiastych,
co w konsekwencji znacznie utrudnia ich zwalczanie.

Elastycznie i ekonomicznie
Dawka nowego herbicydu
Atlantis Star pozwala
na optymalizację kosztów
i gwarantuje skuteczne
zwalczanie wielu gatunków
chwastów jednocześnie.

Powiedz NIE chwastom trawiastym i dwuliściennym
Zachwaszczenie możemy ograniczyć poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne oraz wybór skutecznego herbicydu, jakim jest Atlantis Star. Nowa generacja preparatu
Atlantis wygodnie i pewnie zwalcza najwięcej gatunków
chwastów jednoliściennych. Herbicyd został wzbogacony
o nową substancję tienkarbazon. W efekcie zwiększa się
skuteczność działania na chwasty trawiaste oraz poszerza spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych.
Najlepsza idea: indywidualna dawka
Wielką wartością preparatu Atlantis Star jest najwyższy
poziom zwalczania wyczyńca polnego i stokłos. W efekcie pojedynczy zabieg tak opracowanym produktem skutecznie eliminuje najwięcej chwastów jednoliściennych.
Stosując najwyższe z zalecanych dawek, poszerzamy

Średnia skuteczność środka Atlantis Star w latach 2006-2008, Bayer
pszenica, pszenżyto i żyto ozime
Skuteczność chwastobójcza (w %)
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jego działanie na gatunki dwuliścienne, co czyni go herbicydem praktycznie kompletnym. Co ważne, w przypadku łączenia środka Atlantis Star z innymi herbicydami można obniżyć
dawkę partnera przeznaczonego do zwalczenia chwastów
dwuliściennych. Elastyczne dawkowanie i doskonała mieszalność z innymi herbicydami sprawia, że Atlantis Star jest najlepszym wyborem do stosowania indywidualnych rozwiązań.
Czyste pole w 6 tygodni
Działa układowo poprzez liście i częściowo przez korzenie chwastów. Efekty działania obserwuje się w ciągu pierwszych kilku
dni po zabiegu. Całkowite zamieranie chwastów następuje
w okresie od 4 do 6 tygodni po zabiegu i zależy od zwalczanego gatunku, terminu aplikacji oraz panujących warunków
atmosferycznych. Produkt najskuteczniej niszczy chwasty
roczne, intensywnie rosnące, od fazy wschodów do 3 liści.

Jednoczesne zwalczanie
miotły zbożowej i chwastów dwulisciennych:
Atlantis Star 0,15 kg/ha + Sekator 125 OD 0,15 l/ha
+ Biopower 1,0 l/ha
Miks idealny: wyższe plony + oszczędność
czasu i pieniędzy
W przypadku uciążliwych chwastów, takich jak wyczyniec
polny i stokłosy, które przy silnym zachwaszczeniu mogą
całkowicie zagłuszyć roślinę uprawną, korzyści zastosowania
Atlantis Star są nieocenione. Dzięki niemu następuje znaczna poprawa opłacalności produkcji i uzyskiwane są wyższe
plony. Dodatkowo redukcji ulega liczba nasion chwastów
w glebie, co ogranicza problem w przyszłości. Atlantis Star
działa kompleksowo, eliminuje kilka gatunków chwastów
trawiastych, np. wyczyńca, stokłosę i miotłę zbożową.
To także oszczędność czasu i pieniędzy – często pojedynczy zabieg rozwiązuje problem w zupełności. Atlantis Star
gwarantuje najlepsze dopasowanie zabiegu do specyfiki
zachwaszczenia plantacji. Wysoka skuteczność i bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej pozwalają na wydłużenie
okresu zwalczania, aż do fazy drugiego kolanka zbóż. ///

1. Atlantis Star zwalcza największą ilość chwastów jednoliściennych
spośród wszystkich herbicydów dostępnych na polskim rynku.

HERBICYD
SKŁAD
mezosulfuron – 45 g/kg
tienkarbazon – 22,5 g/kg
jodosulfuron – 9 g/kg

ROŚLINA CHRONIONA
pszenica ozima, pszenżyto
ozime, żyto

ZWALCZANE CHWASTY
dawka 0,2 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha:
chwasty wrażliwe: gwiazdnica
pospolita, mak polny, maruna
bezwonna, miotła zbożowa,
niezapominajka polna, przetacznik
bluszczykowy, przetacznik perski,
przetacznik polny, rumian polny,
rumianek pospolity, samosiewy
rzepaku, tasznik pospolity, tobołki
polne, wiechlina roczna, wyczyniec
polny; chwasty średniowrażliwe:
chaber bławatek, fiołek polny, jasnota
purpurowa, jasnota różowa,
przytulia czepna
dawka 0,333 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha:
chwasty wrażliwe: bodziszek kosmaty,
bodziszek porozcinany, chaber bławatek,
fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota
różowa, owies głuchy, przytulia czepna,
stokłosa dachowa, wyczyniec polny,
życica trwała, życica wielokwiatowa

TERMIN STOSOWANIA
wiosną: od początku fazy krzewienia
do fazy drugiego kolanka

MAKSYMALNA DAWKA
pszenica ozima, pszenżyto ozime:
0,333 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha
żyto:
0,2 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
100‑400 l/ha
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Odpocznij
od chwastów

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

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

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

Wygodne stosowanie zapewnia
płynna formulacja OD.
Unikalny skład gwarantuje szybki efekt wizualny i zwalczanie uciążliwych chwastów jednoliściennych, takich jak
miotła zbożowa i życice, oraz dwuliściennych, w tym przytulii czepnej oraz chabra bławatka. Warto podkreślić wysoką skuteczność zwalczania fiołka polnego wiosną.

Proste
stosowanie:

litr
na hektar

Elastyczne stosowanie
Huzar Activ Plus zwalcza chwasty w różnych stadiach rozwojowych,
poczynając od siewek, a kończąc nawet na tych w zaawansowanych stadiach rozwojowych. Można go stosować nawet do końca
fazy pierwszego kolanka.
Szybkie działanie
Na efekty działania herbicydu nie trzeba długo czekać, widoczne
są już kilka dni po zabiegu. Najszybciej na chwastach dwuliściennych,
natomiast chwasty jednoliścienne zamierają w ciągu 3 do 5 tygodni.
			
Zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne
Nowy Huzar Activ Plus skutecznie zwalcza wrażliwą miotłę zbożową
oraz jest niezawodny w zwalczaniu życic. Dodatek tienkarbazonu wzmaga również działanie przeciwko chwastom dwuliściennym, włącznie
z tak uciążliwymi jak przytulia czepna, chaber bławatek czy fiołek polny.
Proste stosowanie
Huzar Activ Plus jest środkiem kompletnym. Nie wymaga stosowania
mieszanek zbiornikowych z innymi herbicydami w celu uzupełnienia go
o dodatkowe preparaty celem zwiększenia skuteczności czy poszerzenia
spektrum zwalczanych chwastów. Stosowanie go jest więc niezwykle
proste i łatwe. Wystarczy odmierzyć odpowiednią ilość herbicydu w ilości
1 l/ha.
Brak ograniczeń w uprawie roślin następczych
Środek szybko rozkłada się w glebie i nie stwarza zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. ///

HERBICYD
ROŚLINA CHRONIONA
pszenica ozima, pszenżyto
ozime, żyto ozime

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

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

TERMIN STOSOWANIA

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

od początku fazy krzewienia roślin
do końca fazy pierwszego kolanka

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

miotła zbożowa
chaber bławatek
przytulia czepna

DAWKA
1,0 l/ha

mak polny
fiołek polny
przetacznik polny
przetacznik bluszczykowy
przetacznik perski
ostrożeń polny
jasnota purpurowa
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Preparat por. 0,2 kg/ha + Adiuwant 0,5 l/ha
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Fusaro Xpro
do jęczmion i pszenic
Fusaro Xpro to system ochrony fungicydowej
przeznaczony do jęczmion i pszenic zagrożonych
fuzariozami oraz innymi chorobami. Odznacza się
elastycznością dawkowania, terminów
stosowania i liczbą zabiegów w przyjętym
programie ochrony.
System Fusaro Xpro opiera się na dwóch zabiegach:
/// Pierwszy zabieg T1 fungicydem Delaro
zwalcza choroby podstawy źdźbła i liści.
/// Drugi zabieg przy użyciu fungicydu Variano Xpro
eliminuje choroby liści oraz kłosa.

Ochrona jęczmion i pszenic przed fuzariozami
Dobór produktów w systemie ochrony Fusaro Xpro
zapewnia bardzo szerokie spektrum zwalczania praktycznie wszystkich groźnych dla zbóż
chorób. Koncept Fusaro Xpro jest szczególnie
przydatny na plantacjach zagrożonych fuzariozami, brunatną plamistością liści i septoriozami.
Bardzo dobrze sprawdza się w uprawie zbóż
z ograniczonym płodozmianem, w uproszczonych systemach uprawy oraz tam, gdzie występuje duże ryzyko porażenia fuzariozami.
Ochrona na najwyższym poziomie
• wyjątkowa ochrona jęczmion i pszenic
• silne działanie plonotwórcze obu
zabiegów
• elastyczne dawkowanie
• baza dla programów
3-zabiegowych

ZBOŻA 25

TM

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

Bez ochrony 90,3 dt/ha

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

26

HEKTAR wiosna 2019

Efekt fizjologiczny i długotrwałe działanie
Strobiluryna na pierwszy zabieg
Delaro dzięki wysokiej zawartości protiokonazolu doskonale zwalcza łamliwość podstawy źdźbła i fuzaryjną zgorzel
podstawy źdźbła. Uzupełnienie działania przez trifloksystrobinę zapewnia dodatkowo szerokie
spektrum zwalczania chorób liści zbóż, długotrwałe działanie i zieloność liści.

Delaro 325 SC
Protiokonazol

175 g/l

Trifloksystrobina
150 g/l

Wyższe plony dzięki lepszemu wzrostowi roślin
Delaro jako fungicyd strobilurynowy specyficznie oddziałuje na procesy fizjologiczne, prowadząc do wyraźnie
lepszego rozwoju roślin. Wzrasta aktywność fotosyntezy, zieloność liści i odkładanie się asymilatów,
co skutkuje przyrostem plonu wysokiej jakości.

Wyjątkowe działanie przeciwko septoriozie
W systemie Fusaro Xpro drugi zabieg przeprowadzamy przy użyciu trzyskładnikowego fungicydu z grupy SDHI. Variano Xpro wyprodukowany w technologii Xpro zapewnia niespotykaną długość działania produktu oraz wyróżniające działanie przeciwko septoriozie.
Formulacja Leafshield
zapewnia wysoką elastyczność stosowania, skuteczność i odporność na zmywanie przez deszcz. Fungicyd stosowany w drugim zabiegu w fazie liścia flagowego i kłoszenia wyróżnia się wybitnym zwalczaniem septorioz, brunatnej plamistości liści oraz wykazuje pozytywny wpływ na procesy fizjologiczne roślin.

Variano Xpro 190 OD
Biksafen

40 g/l

Fluoksastrobina
50 g/l

Protiokonazol
100 g/l

Wymierny efekt fizjologiczny
Zarówno biksafen, jak i protiokonazol pozytywnie oddziałują na roślinę zbożową,
w efekcie czego stymulują ją do wytężonej pracy w budowaniu wysokiego plonu.
Zastosowanie fungicydów wyprodukowanych w technologii Xpro jest elementem
uzyskiwania jak największych plonów i zysków.

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

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

kontrola

kontrola

Formulacja standardowa

Boogie Xpro Leafshield 0,5%

Jedyna taka idea

FUNGICYD
INFORMACJA O PRODUKCIE
Delaro 325 SC

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

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

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

MAKSYMALNA DAWKA
1,0 l/ha

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200-400 l/ha

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

W programie trzyzabiegowym
Delaro®
0,8 l/ha

Variano Xpro®
1,2 l/ha

Prosaro®
0,75 l/ha

FUNGICYD
INFORMACJA O PRODUKCIE
Variano Xpro 190 EC

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

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

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

Przyrost plonu w %
po zastosowaniu Fusaro Xpro

50
40
30

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

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

DAWKA
1,0-1,5 l/ha

20

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
0

pszenica
ozima

pszenżyto
ozime

jęczmień
ozimy

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

żyto

200-400 l/ha

FUNGICYD
ROŚLINA CHRONIONA
pszenica ozima, jęczmień jary, żyto

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

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

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

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

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200-400 l/ha

Niezwykła
ochrona,
niezwykłe efekty
Rzetelna agrotechnika, zmianowanie, wysiew
odpowiedniej odmiany i dostosowanie
nawożenia do wielkości potencjalnych plonów
nie zawsze przekłada się na wymierny poziom
plonowania, zdrowe i wysokojakościowe
ziarno. Do powyższego wachlarza korzyści
trzeba dołożyć ochronę fungicydową.
Ochrona fungicydowa to jeden z filarów skutecznej walki z uciążliwymi chorobami zbóż. Zastosowanie preparatów najwyższej klasy zapewniających
działanie na dotychczas nieosiągalnym poziomie to najlepszy sposób na podniesienie wysokości i jakości plonów.
Dwa składniki – kompleksowa ochrona
Univo Xpro to dwuskładnikowy, unikalny system ochrony fungicydowej
najwyższej klasy. Skutecznie zwalcza wszystkie groźne choroby zbóż – jest
więc systemem uniwersalnym, który działa na niezwykle szerokie spektrum
grzybów. Pierwszy ze składników, Boogie Xpro, wyznacza nową jakość
w eliminacji septorioz, chorób podstawy źdźbła i liści zbóż. Drugi, Fandango,
to fungicyd z grupy strobilurin, przeznaczony do walki ze wszystkimi chorobami liści oraz zapewniający ochronę kłosów na wysokim poziomie.
Odporność grzybów przełamana
Univo Xpro doskonale zwalcza pełen zakres chorób zbóż, wyjątkowo celnie uderzając w septoriozy. Nie tylko zapobiega powstawaniu odporności
grzybów na środki ochrony roślin, ale przełamuje
ją, eliminując wstępnie uodpornione populacje.

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

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

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

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

ZWALCZANE CHOROBY

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

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

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

MAKSYMALNA DAWKA
1,0 l/ha

Skuteczność działania Univo Xpro

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

Średnia z 7 doświadczeń Bayer; 2018 r.

200-400 l/ha
mączniak prawdziwy

fuzarioza kłosa

septorioza plew

łamliwość źdźbłowa

rdza brunatna

Czy wiesz, że...

rdza żółta

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

brunatna plamistość

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

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

FUNGICYD

Zapobiegaj,
interweniuj,
wyniszczaj

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

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

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

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

DAWKA
pszenica ozima, pszenica jara,
pszenżyto ozime, pszenżyto
jare: 0,7‑1,0 l/ha,
jęczmień ozimy, jęczmień
jary, żyto: 0,6‑0,8 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek
stosować przy dużym
nasileniu chorób.

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
200-400 l/ha

Soligor® 425 EC eliminuje choroby
pszenicy, pszenżyta i jęczmienia w każdym
stadium rozwoju zbóż i infekcji. Można go
stosować zapobiegawczo, interwencyjnie
lub wyniszczająco. Cechuje się także dużą
elastycznością w zakresie terminu zabiegu
– jest słabo zależny od panujących warunków
pogodowych, można więc używać go
np. wczesną wiosną, gdy temperatury wciąż
oscylują poniżej 12°C.
Soligor dzięki połączeniu trzech różnych substancji grzybobójczych
to niemal 100% skuteczność w zwalczaniu większości chorób grzybowych.
Zastosowany w fazie pierwszego kolanka zapewnia pełną ochronę przed infekcjami, jest też ekonomiczny: zabieg wykonany zapobiegawczo lub interwencyjnie
we wczesnej fazie choroby pozwala na użycie niższej dawki środka. ///

Ekonomiczność, szerokie spektrum zwalczanych
chorób, elastyczny termin stosowania i uniwersalność
działania czynią z preparatu Soligor niezwykle
skuteczny środek ochrony roślin. To podstawa lub
uzupełnienie każdego programu ochrony upraw zbóż.
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Żniwa Doświadczalnika
– kilka faktów
Czym różnią się żniwa w doświadczalnictwie od typowych żniw rolnika? Jakie parametry są sprawdzane i czy pozwalają one wyciągać
wnioski, które dadzą rolnikowi
prawidłowy obraz praktycznego
stosowania produktów na dużych powierzchniach?
Oto wnioski zespołu
Doświadczalników
z firmy Bayer.

Nie jest tajemnicą, że w rolnictwie szczególnie
ważna jest sezonowość, dodatkowo bardzo mocno
związana z warunkami atmosferycznymi. Znaczna
część zbóż jest siana jesienią, wiosną intensywnie chroniona, aby latem rolnik zebrał jak najlepszy
plon. Dobrze wiemy, że aby zbiory były dorodne,
dbałość o roślinę trzeba zacząć już od momentu siewu, a nawet wcześniej: od chwili zaplanowania uprawy. Nie inaczej jest na poletkach doświadczalnych.
Doświadczalnicy w zależności od tego, co chcą uzyskać w danym eksperymencie, muszą dokładnie zaplanować: wielkość poletek, wybór lokalizacji, odmiany,
normy i terminy siewu. Wszystkie te czynniki są istotne,
ponieważ mają wpływ na pojawienie się i intensywność wystąpienia danej choroby czy szkodnika.
Planowanie i ocenianie
W przypadku testów fungicydowych Doświadczalnicy określają skuteczność danych produktów i ich dawek w trakcie
wzrostu roślin. Oceniają także porażenie określonymi chorobami grzybowymi na liściach, kłosach oraz korzeniach rośliny.

Firma Bayer od lat prowadzi poletka
doświadczalne, na których testuje wpływ różnych
czynników na działanie oferowanych produktów.
Wszystko po to, aby zmaksymalizować plon,
bo przecież to jest finalnym celem produkcji
roślinnej.
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Jak to wygląda w praktyce? Zbiera się losowo kilkadziesiąt części roślin z każdego poletka, po czym
liczy się lub określa procentowo porażenie konkretnymi chorobami. Ocen tego typu jest kilka w sezonie, tak więc w efekcie z każdego poletka zbiera
się po kilkadziesiąt, czasem po kilkaset roślin.

Co roku każdy z Doświadczalników Bayer
zakłada w swoim rejonie od 2000 do 4000
poletek doświadczalnych. W sezonie 2018
nasi Doświadczalnicy założyli aż 22 000
poletek, na których przeprowadzili

doświadczenia!
Poletka przeznaczone do zbioru i oceny plonu są zazwyczaj większe. Są także powielane (przeważnie czterokrotnie). Ważny jest również wybór pola pod doświadczenie.

Taki obszar musi być jednorodny, a Doświadczalnik powinien rozłożyć plan testów w taki sposób, aby np. zmienne
glebowe znalazły się w całości w ramach powtórzenia.
Zbiory inne niż znacie
Po setkach ocen każdego z poletek i każdej możliwej kombinacji przychodzi czas na żniwa. Doświadczalnicy zaczynają je zazwyczaj w tym samym czasie co okoliczni rolnicy.
Zbiory te trwają jednak zdecydowanie dłużej niż na polu
produkcyjnym. Zboża na poletkach zbierane są małym,
specjalnym kombajnem, który jest przystosowany do koszenia niewielkich obszarów. Heder w takim kombajnie
ma szerokość ok. 1,5 metra, dzięki czemu można łatwo
zebrać zboże z małych powierzchni. Mimo że kombajn jest
mniejszy, to koszt takiego sprzętu niczym nie odbiega od ceny
normalnego kombajnu i może wynieść nawet 1 mln zł.
Na poletkach zbiera się zazwyczaj po kilka lub kilkanaście kilogramów zbóż i umieszcza w oddzielnym worku.
Badania i rzetelne wnioski
Następny etap to określenie parametrów zebranego plonu tak,
aby móc wychwycić różnice pomiędzy dawkami lub kombinacjami preparatów. W tym celu, w zależności od typu doświadczenia, określa się nie tylko wagę, ale także wilgotność ziarna,
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masę hektolitra, masę tysiąca ziaren i wiele innych parametrów, np. zawartość białka, glutenu, skrobi, mykotoksyn itp.
Wyniki z setek takich doświadczeń służą do sprawdzenia
skuteczności preparatów, ale są też ważną częścią dokumentacji podczas rejestracji produktów. Dzięki testom na poletkach można sprawdzić, w jaki sposób środki zachowują się
w połączeniu z innymi substancjami aktywnymi, np. w symulowanych warunkach. Doświadczenia na małych poletkach
są w większości przeprowadzane w standardzie GEP (czyli
dobrej praktyki rolniczej). Są one dopasowane do wymogów
EPPO i akceptowane w późniejszych procesach rejestracyjnych, co oznacza, że muszą być miarodajne. Na podstawie
takich wyników powstają zalecenia stosowania preparatów,
etykiety produktów, materiały marketingowe. Dodatkowo,

kierując się zasadami GEP, nasi Doświadczalnicy bardzo często korzystają też z pól lokalnych rolników i zakładają poletka
doświadczalne w ich gospodarstwach, z wykorzystaniem ich
technologii uprawy oraz tych samych warunków pogodowych.
Każdy sezon może przynieść inne wnioski. Nie zawsze
założone z góry oczekiwania się potwierdzają, tak więc
wraz z każdym doświadczeniem można zaobserwować i odkryć coś nowego. Doświadczenia są źródłem
wiedzy o produktach, dzięki czemu można rozbudowywać i uzupełniać etykiety produktów i odpowiadać
na potrzeby klientów. Bez takich doświadczeń wiele
pytań klientów Bayer pozostałoby bez rzetelnych
odpowiedzi. ///

Plon z poletek doświadczalnych, w zależności od stosowanych
w doświadczeniach produktów, często jest finalnie
niszczony ze względu na zastosowane
w doświadczeniach niezarejestrowane dawki
lub substancje aktywne.
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ZAPRAWY
ZAPRAWY
Redigo® Pro 170 FS
Scenic® 080 FS

ZAPRAWA
RODZAJ PREPARATU
zaprawa grzybobójcza do przedsiewnego
zaprawiania ziarna

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

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

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

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

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
1 l, 5 l, 25 l

Wysiej
zaprawione
Zboża jare charakteryzują się krótszym
okresem wegetacji i mają mniej czasu,
by wytworzyć plon zadowalający rolnika.
Warunki pogodowe, które coraz trudniej jest przewidzieć,
mogą być w trakcie wiosennych siewów niedogodne dla
wschodzących roślin. Niezależnie od pogody kiełkujące ziarno zawsze będzie narażone na obecność patogenów bytujących w glebie i tych znajdujących się na powierzchni lub
wewnątrz ziarniaka. Gdy wiosną panują niesprzyjające warunki, znajduje to odzwierciedlenie w nierównomiernym tempie wzrostu roślin. I tu wsparciem dla rolnika są zaprawy.
Oprócz wyboru odpowiedniej substancji czynnej, niezmiernie istotna jest jakość zaprawiania. W procesie przygotowania do siewu ważne jest: doczyszczenie ziarna, równomierne
pokrycie nasion zaprawą, niski poziom pylenia czy sypkość
nasion. Do tego potrzebna jest wiedza oraz odpowiednie
narzędzia, które znajdą Państwo w naszej ofercie. ///
Odwiedź stronę www.agro.bayer.com.pl

ZAPRAWA
RODZAJ PREPARATU
zaprawa grzybobójcza
w formie płynnego koncentratu
zawiesinowego

SUBSTANCJA AKTYWNA
tebukonazol, protiokonazol,
fluoksastrobina

ROŚLINA CHRONIONA
pszenica jara i ozima, pszenżyto, 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

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
1 l, 15 l, 200 l



Decyzja o zastosowaniu zapraw



jest pierwszym dobrym krokiem



w kierunku obfitych zbiorów.



Dobrze zdawać sobie z tego sprawę.
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RZEPAK

RZEPAK
FUNGICYDY
Propulse® 250 SE

INSEKTYCYDY
Biscaya® 240 OD
Proteus® 110 OD
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Kwitnienie rzepaku
– skuteczna ochrona
na wagę… plonu!

RZEPAK

Ostatnie lata udowadniają, że zaplanowanie skutecznej
ochrony rzepaku to wyzwanie. Zmienne warunki pogodowe
wpływają na cykl rozwojowy rzepaku, co może przyczynić się
do wydłużenia kwitnienia. Doświadczenie pokazuje, iż to czas
krytyczny dla jakości i wielkości plonu. Jeżeli w tym momencie
rozwojowym rzepaku panuje pogoda sprzyjająca patogenom
i szkodnikom, wówczas precyzyjnie zbudowany plan ochrony
ma ogromne znaczenie dla ostatecznego powodzenia uprawy.

Nieustanny monitoring uprawy kluczem
do skutecznej ochrony rzepaku
Na nic zda się teoretyczna wiedza o zagrażających chorobach lub szkodnikach, jeżeli rolnik nie będzie regularnie
kontrolował swojej uprawy. Obserwację pola należy rozpocząć po siewie, a najpóźniej w trakcie wschodów.
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Tab. 1. W czasie całej wegetacji, a szczególnie
w okresie kwitnienia, należy prowadzić kontrolę
zdrowotności plantacji. Przekroczenie progu
szkodliwości to argument za zastosowaniem

fungicydu.
Choroba

Czerń
krzyżowych

Szara pleśń

Zgnilizna
twardzikowa

Progi szkodliwości
(% roślin z pierwszymi
objawami) / system
wspomagania decyzji

Cechy diagnostyczne

10-15%

brunatne, strefowane lub nieregularne
plamy na liściach i łuszczynach, często
z chlorotyczną obwódką; na łodygach
czarne, ostro odgraniczone, podłużne
plamy

10-15%

nieregularne, sinozielone plamy na liściach, łodygach i łuszczynach z szarobrązowym nalotem struktur grzyba;
porażone części rośliny zamierają

1% / test płatkowy

biało-szare plamy, niekiedy ze strefowaniem; wewnątrz, czasami na
powierzchni łodyg występuje biała,
watowata grzybnia i czarne przetrwalniki grzyba – sklerocja

Powinna być ona kontynuowana w okresie jesiennej i wiosennej wegetacji, potem również, gdy rzepak kwitnie, aby szybko
podjąć decyzję o wdrożeniu skutecznego fungicydu (tab. 1).

Przetrwalniki grzyba
Sclerotinia sclerotiorum
na łodydze rzepaku.

Uwaga na grzyby!
W okresie kwitnienia rzepaku należy szczególnie mocno zwracać uwagę na warunki pogodowe. Podwyższona
wilgotność gleby i powietrza, ciepło, przedłużające się
kwitnienie i zastosowanie odmiany wrażliwej na porażenie
(o mniejszej odporności) to doskonałe warunki dla rozwoju
zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni i czerni krzyżowych.
Choroby te rozwijają się bardzo szybko i opanowują w krótkim
czasie wiele roślin na plantacji. W każdym przypadku efektem jest obniżona jakość plonu – nasiona przedwcześnie się

Test płatkowy to wsparcie procesu podejmowania
decyzji: polega na zebraniu z potencjalnie zagrożonego
pola płatków kwiatowych i wyłożeniu ich na specjalnie
przygotowaną pożywkę. Jeżeli grzyb zaatakował,
po 3‑4 dniach obserwujemy przebarwienia pożywki.

RZEPAK
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Objawy
czerni krzyżowych na łuszczynie rzepaku

głównym. Nie wyklucza to jednak modyfikacji zastosowania tego środka przez cały okres kwitnienia, tj. np. w początkowej fazie czy na końcu tego okresu. Elastyczność
terminu stosowania udowadnia nie tylko działanie zapobiegawcze preparatu, ale także lecznicze (interwencyjne).

osypują, są małe i niedojrzałe. Grzyby bowiem niszczą tkanki
roślin, ograniczając przewodzenie substancji mineralnych,
produktów fotosyntezy i wody. Warto zdawać sobie sprawę,
iż destrukcyjne działanie patogenów może doprowadzić nawet
do 10‑25% strat w plonie w przypadku czerni krzyżowych oraz
20‑30% przy szarej pleśni i dużo większych, gdy plantacja porażona jest przez grzyba powodującego zgniliznę twardzikową.

W 2018 roku w Centrum Doradztwa Technicznego
w Pordenowie firma Bayer przeprowadziła doświadczenie
wewnętrzne, które potwierdziło wysoką skuteczność
Propulse w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej. Zastosowanie preparatu dało skuteczność zwalczania tej groźnej
choroby na poziomie 85% bez względu na to, czy został on zaaplikowany na początku czy w pełni kwitnienia.
Co więcej – plon rzepaku wzrósł odpowiednio o 32,2%
i 30%, w odniesieniu do niechronionej kontroli. Zastosowanie zabiegu środkiem Propulse w dawce 1 l/ha pozwoliło uzyskać wyższy plon średnio o 1 tonę z hektara.

Zgnilizna twardzikowa bywa przy tym na tyle podstępna,
że po zbiorze sklerocja mogą zostać zmieszane z nasionami lub pozostać w glebie, co stwarza zagrożenie ponownego zakażenia uprawy. Z kolei odłożenie w czasie zbioru
w warunkach deszczowej pogody bardzo sprzyja rozwojowi szarej pleśni i czerni krzyżowych na łuszczynach.
Jak bronić się przed zgnilizną twardzikową?
• Najlepiej użyć fungicydu na początku kwitnienia lub
w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych.
• Przy podwyższonym poziomie ryzyka wystąpienia choroby zabieg opryskiwania z użyciem fungicydu można
wykonać przed zaobserwowaniem pierwszych objawów.
• Stwierdzenie 1% porażonych roślin stanowi wskazanie do niezwłocznego wykonania zabiegu.

Warto też wiedzieć, że fungicyd Propulse zastosowany w fazie
BBCH 65 może wpływać na niezakłócony przez patogeny
rozwój łuszczyn. Ma to ogromne znaczenie dla ich trwałości. Łuszczyny wolne od grzybów powodujących zgniliznę
twardzikową, czerń krzyżowych czy szarą pleśń na tej ważnej
części rośliny nie mają tendencji do pękania i osypywania się
nasion (wykres 1).

Wieloletnie doświadczenia wskazują, że najlepszym terminem zastosowania fungicydu Propulse® 250 SE jest
faza początku opadania płatków kwiatowych na pędzie

Wykres 1. Dodatkowy wpływ zabiegu fungicydem
Propulse na trwałość łuszczyn
Kontrola

Produkt porównawczy 0,5 l/ha

Źródło i metodologia:
Dr König, LUFA, Rostock 2012 r.

Propulse 1,0 l/ha

Siła potrzebna
do otwarcia łuszczyn [cN]

150
130
110
90
70
50
30
10

0
Liczba łuszczyn
(n)

386

329

325

Zabieg w fazie luźnego pąka
(BBCH 57)

386

369

Zabieg w fazie pełni kwitnienia
(BBCH 65)
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Objawy szarej pleśni
widoczne na łodydze rzepaku

Dobra decyzja i skuteczne działanie,
czyli Propulse
Zwalczanie grzybów chorobotwórczych wymaga takiego
doboru fungicydów, aby nie stymulować odporności grzybów na działanie poszczególnych substancji czynnych.
Eksperci firmy Bayer stworzyli więc Propulse – wyróżniający się fungicyd o działaniu zapobiegawczym i leczniczym (interwencyjnym) w zwalczaniu chorób rzepaku
w fazie od końca pąkowania do zakończenia kwitnienia
(BBCH 57‑69). Połączenie fluopyramu (innowacyjnej substancji z grupy chemicznej karboksyamidów (SDHI) oraz
protiokonazolu (triazole) i zastosowanie formulacji SE pozwoliło na stworzenie preparatu o wysokiej i długotrwałej
skuteczności w zwalczaniu chorób rzepaku w okresie
kwitnienia. Poza skuteczną ochroną rolnik zyskuje też
wzrost masy plonu nasion spowodowany „efektem zieloności”. Zmniejszone jest też ryzyko osypywania się
nasion wskutek lepszego „sklejenia” łuszczyn.
Walcz ze szkodnikami
Czas opadania płatków kwiatowych i wykształcania się
pierwszych łuszczyn to również optymalny termin zwalczania szkodników łuszczynowych. Przed podjęciem decyzji
o zastosowaniu insektycydu należy przeprowadzić monitoring
oparty na obserwacjach pojawu szkodników (np. metodą

wzrokową, żółtych naczyń lub poprzez czerpakowanie). Pozwoli to na określenie terminu nalotu, a także pozwoli ocenić
jego intensywność. Obserwacje te powinny być prowadzone zarówno przed, jak i po wykonaniu zabiegów z użyciem
insektycydów. Umożliwia to ocenę skuteczności zwalczania,
a w razie konieczności daje producentom rolnym możliwość
kontynuacji ochrony w optymalnym momencie. Do najgroźniejszych szkodników powodujących uszkodzenia łuszczyn
należy zaliczyć chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika, które składają jaja do wnętrza łuszczyn, powodując ich
przedwczesne zasychanie i osypywanie nasion.
Podczas planowania zabiegów niezwykle ważny jest prawidłowy dobór insektycydu opartego na skutecznych substancjach
czynnych. Zastosowanie produktu Proteus® 110 OD
pozwala na wyeliminowanie problemu słodyszka rzepakowego, a zastosowanie w okresie opadania płatków
kwiatowych – szkodników łuszczynowych. Preparat ten
zawiera dwie substancje czynne (tiachlopryd z grupy neonikotynoidów i deltametrynę z grupy pyretroidów) o uzupełniających się mechanizmach działania, dzięki czemu
zapewnia szybkie i długotrwałe zwalczanie szkodników.
Warto rozważyć także użycie innego insektycydu firmy Bayer
– Biscaya® 240 OD. Posiada on szerokie spektrum zwalczania szkodników i elastyczny termin stosowania. Zapewnia tym samym doskonałą skuteczność biologiczną,

Zapobiegawcze i lecznicze działanie fungicydu w odniesieniu do większości chorób okresu
kwitnienia i zawiązywania łuszczyn potwierdza ocena przedstawiona poniżej.

Spektrum i poziom zwalczania chorób rzepaku
Zgnilizna
Czerń
twardzikowa krzyżowych
Propulse
250 SE

++++

++++

Szara pleśń

Mączniak
prawdziwy

Sucha
zgnilizna
kapustnych

Cylindrosporioza

Biała
plamistość
liści

++++

++++

++++

+++

+++

(źródło: Bayer na podstawie dośw. EU).

Warto wiedzieć, że chrząszcze
chowacza podobnika często
pojawiają się od strony lasów
przy temperaturze ok. 20°C.
Muchówki pryszczarka
kapustnika z kolei nadlatują
z początkiem maja – od tej
strony, gdzie w poprzednim
roku rósł rzepak.
bazując na zoptymalizowanej retencji, odporności
na zmywanie przez deszcz i lepszej penetracji.
Ze względu na bardzo silny efekt natychmiastowego zwalczenia szkodnika (tzw. knock
down) połączony także z działaniem długotrwałym – systemicznym, Proteus stosujemy
przede wszystkim do zwalczania słodyszka
rzepakowego, natomiast Biscaya stosujemy do zabiegów chroniących łuszczyny,
wymagających długotrwałego i systemicznego działania ochronnego.
Trzeba pamiętać, iż z uwagi na prowadzenie zabiegów na kwitnącym rzepaku
należy zachować szczególne bezpieczeństwo w celu ochrony owadów
pożytecznych. Zabieg opryskiwania
należy przeprowadzać wieczorem
po zakończeniu oblotu pszczół.
Warto też wiedzieć, że niezbędnym
uzupełnieniem działań środków
ochronnych jest agrotechnika,
w tym zastosowanie płodozmianu,
zachowanie izolacji przestrzennej
od innych plantacji rzepaku oraz
upraw roślin kapustowatych,
a także proces żywienia roślin
wzmacniający odporność. ///

Objawy zgnilizny twardzikowej
na łuszczynach rzepaku.

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

SUBSTANCJA CZYNNA
protiokonazol – 125 g/l
fluopyram – 125 g/l

SPOSÓB DZIAŁANIA
w roślinie działa systemicznie

ZWALCZANE AGROFAGI
rzepak ozimy:
czerń krzyżowych, zgnilizna
twardzikowa, szara pleśń
rzepak jary:
czerń krzyżowych

DAWKA
1 l/ha – rzepak ozimy i jary

UWAGI
zalecana ilość wody:
200‑400 l/ha
zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Środek przeznaczony jest do stosowania
przy użyciu opryskiwaczy polowych.
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KUKURYDZA
FUNGICYDY
Propulse® 250 SE

HERBICYDY
Adengo® 315 SC
Maister® Power 42,5 OD

INSEKTYCYDY
Proteus® 110 OD
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Kompleksowa
ochrona kukurydzy
przed agrofagami

KUKURYDZA 51

Kukurydza to roślina bardzo źle reagująca
na obecność agrofagów. Niewłaściwie dobrane
terminy oraz środki ochrony skutkują częściową
utratą plonu ziarna lub biomasy. Podstawą
planowania ochrony jest monitoring występowania
chwastów, szkodników i chorób, z uwzględnieniem
ich progów ekonomicznej szkodliwości,
w odniesieniu do faz rozwojowych kukurydzy.

Wszechobecne chwasty 
Konkurencyjne oddziaływanie chwastów rozpoczyna się
już w fazie 1‑2 liści, a kończy przeważnie w fazie 14‑16
liści. Ich obecność uzależniona jest od: przedplonu, typu
gleby, sposobu uprawy, warunków wilgotnościowo-termicznych oraz zasobności gleby w nasiona chwastów.
W uprawie kukurydzy
herbicydy stosuje się w następujących terminach:

1

Na pełną
charakterystykę
zachwaszczenia
plantacji kukurydzy
składają się dwa czynniki:
zbiorowisko chwastów
występujące co roku
w łanie kukurydzy
oraz nasiona chwastów
tworzące źródło tych
gatunków w glebie
(tzw. glebowy bank nasion).

System przedwschodowy (doglebowy)
W tym systemie sprawdza się herbicyd Adengo® 315 SC.
Zawiera on dwie uzupełniające się substancje czynne: tienkarbazon metylu i izoksaflutol. Ponadto w Adengo substancje
czynne uzupełnia unikalny sejfner – cyprosulfamid. Substancja
osłonowa przyspiesza rozkład składników czynnych w roślinie
chronionej tak, by substancje te nie wpływały na nią negatywnie. Sejfner zabezpiecza kukurydzę w części naziemnej
i chroni system korzeniowy, zabezpieczając ją przed niekorzystnym oddziaływaniem herbicydu przed i po jej wschodach.
Oto najważniejsze cechy Adengo:
• Pobierany jest przez korzenie, łodygi i liście kiełkujących chwastów. Po zastosowaniu środka chwasty
wrażliwe nie wschodzą lub krótko po wschodach odbarwiają się (bieleją), przestają rosnąć i zamierają.
• Dawkę w zakresie 0,33‑0,44 l/ha można stosować
zaraz po siewie, ale przed wschodami kukurydzy
lub po wschodach do końca fazy 2 liści właściwych.
• Zwalcza blisko 90 gatunków chwastów. Spośród gatunków
jednoliściennych wyróżnia się bardzo skutecznym działaniem na chwastnicę jednostronną, paluszniki, włośnice
i owies głuchy. Ten ostatni jest zwalczany przedwschodowo,
przy dobrym uwilgotnieniu gleby, a aplikacja wczesno-powschodowa sprawi, że preparat będzie jeszcze bardziej efektywny. Z grupy chwastów dwuliściennych Adengo doskonale zwalcza uciążliwe rdesty, ponadto znacząco ogranicza
masę występującego perzu (jest to unikalna cecha w grupie
doglebowych herbicydów w kukurydzy). Przy umiarkowanym występowaniu perzu po zastosowaniu Adengo
nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego zabiegu.

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


Liczne badania przeprowadzone
przez krajowe ośrodki badawcze
oraz doświadczenia wewnętrzne
Bayer dowodzą wysokiej skuteczności
systemu sekwencyjnego, tj. zabiegu
przedwschodowego i następnie
powschodowego, przy zastosowaniu
odpowiednich dawek.
• Jeżeli po zasianiu kukurydzy przez 3‑4 tygodnie nie pada,
Adengo działa lepiej niż inne preparaty dzięki unikalnej
możliwości uaktywnienia się po następujących opadach
deszczu (oddziałuje na chwasty, które wzeszły wcześniej).
Termin przedwschodowy aplikacji herbicydów obarczony jest ryzykiem możliwości wystąpienia w tym czasie niedoborów wody w warstwie ornej gleby. Wówczas środki o działaniu doglebowym nie działają w pełni,
więc trzeba herbicydy zastosować nalistnie.

SUBSTANCJA AKTYWNA
tienkarbazonmetylu – 90 g/l
izoksaflutol – 225 g/l


SPOSÓB DZIAŁANIA
środek o działaniu systemicznym


FORMA UŻYTKOWA
koncentrat w postaci stężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą


2

ZWALCZANE CHWASTY
zwalcza ponad 85 gatunków chwastów
jedno- i dwuliściennych, w tym przede
wszystkim: chwastnicę jednostronną,
fiołek polny, gwiazdnicę pospolitą,
jasnoty, komosę białą, przytulię czepną,
rdestówkę powojowatą (dawniej
rdest powojowaty), rdest ptasi,
rumian pospolity, samosiewy rzepaku
(kiełkujące z nasion), szarłat szorstki,
tasznik pospolity, włośnice i inne


System powschodowy (nalistny)
Herbicydy nalistne stosowane są tylko i wyłącznie po wschodach rośliny uprawnej lub/i chwastów. Działają one kontaktowo
lub systemicznie. Zaletą tego terminu jest precyzyjniejszy dobór
herbicydów i ich dawek do konkretnych gatunków chwastów
na polu (w fazie 2‑3 liści ich identyfikacja staje się prostsza).
Wielostronnie działający preparat to Maister® Power 42,5 OD,
środek selektywny o działaniu układowym. Zawiera dwie substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika: foramsulfuron i jodosulfuron metylosodowy (działa poprzez liście)
oraz tienkarbazon metylu z grupy triazolinonów (działa przez
korzenie i liście). Wystarczy dawka 1,5 l/ha w fazie 4‑6 liści
kukurydzy.
Najważniejsze korzyści z zastosowania Maister Power:
• Zahamowanie wzrostu i rozwoju korzeni oraz chloroza i skręcanie liści, co prowadzi do skarłowacenia i zamierania chwastów wrażliwych.
• Ograniczenie występowania rocznych chwastów jednoliściennych, tj. chwastnicy jednostronnej, włośnicy sinej
i zielonej, jednoliściennych wieloletnich, tj. perzu właściwego oraz niektórych chwastów dwuliściennych, tj. blekotu pospolitego, bodziszka drobnego, fiołka polnego,
gwiazdnicy pospolitej, iglicy pospolitej, jasnoty purpurowej,
komosy białej, kurzyśladu polnego, maruny bezwonnej,
ostrożnia polnego, poziewnika szorstkiego, przytuli czepnej, psianki czarnej, rdestówki powojowatej, rdestu ptasiego, rumianu polnego, samosiewów rzepaku, szarłata
szorstkiego, tasznika pospolitego i tobołków polnych.

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


DAWKA
0,33‑0,44 l//ha

3

Sekwencyjnie z tzw. dawkami dzielonymi:
przedwschodowo i powschodowo
Herbicyd warto zastosować przy wyjątkowo opornych chwastach, bowiem w ten sposób prawie całkowicie ogranicza się

zachwaszczenie. Rozwiązanie to bardzo dobrze
sprawdza się w sezonach, w których III dekada kwietnia
i I-II dekada maja jest chłodna i wilgotna,
a III dekada maja i I dekada czerwca – sucha i ciepła.
Sprawdzone działanie sekwencyjne to aplikacja:
• przedwschodowo/doglebowo: Adengo – dawka 0,22 l/ha;
ograniczy chwasty wschodzące najwcześniej,
np. komosę białą,
• powschodowo/nalistnie: Maister Power – dawka zredukowana o 30%, tj. 1 l/ha; zniszczy chwasty wschodzące
później, tzw. ciepłolubne, np. chwastnicę jednostronną,
włośnicę siną i zieloną, szarłat szorstki oraz psiankę czarną.

4

Wyłącznie system powschodowy
i strategia dawek dzielonych
Zwalczanie chwastów w uprawie kukurydzy w terminie
powschodowym to często jedyny możliwy wybór. Dla
lepszej wygody planowania prac w gospodarstwie, skuteczniejszej walki z chwastami i większego bezpieczeństwa
uprawy warto zastosować strategię dawek dzielonych.
Podział dawki herbicydu Maister Power i stosowanie
herbicydu już od 2 liści kukurydzy pozwala precyzyjniej i skuteczniej chronić plantację, ponieważ:
• dzięki silnemu działaniu nalistnemu chwasty zwalczane są w fazie siewek, po wschodach, w okresie największej wrażliwości,
• oprysk jest bezpieczniejszy, nawet przy niesprzyjającej pogodzie (jednorazowe zastosowanie mniejszej dawki środka zwiększa tolerancję roślin kukurydzy na wiosenne spadki temperatury).
Pierwszy zabieg wykonuje się już w fazie 2 liści
kukurydzy (dawka 0,75 l/ha), a kolejny 7-10 dni później
(dawka – 0,75 l/ha).
Zastosowanie Maister Power w dawkach dzielonych
umożliwia wydłużenie okresu ochrony herbicydowej
kukurydzy i ma bezpośrednie przełożenie na pełniejszą
kontrolę zachwaszczenia pierwotnego oraz wtórnego.

HERBICYD
RODZAJ PREPARATU
herbicyd doglebowy,
przeznaczony do zwalczania
chwastów w uprawie kukurydzy

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

SPOSÓB DZIAŁANIA
środek o działaniu układowym

FORMA UŻYTKOWA
środek chwastobójczy
w formie zawiesiny olejowej
do rozcieńczania wodą

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

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

DAWKA
zastosowanie jednorazowe:
1,25‑1,5 l/ha, wyższą dawkę należy
stosować w warunkach silnej presji ze strony
chwastów oraz w przypadku konieczności
zwalczania perzu właściwego i jasnoty
purpurowej
dawki dzielone:
pierwszy zabieg – 0,75 l/ha,
drugi zabieg – 0,75 l/ha

Uprawa uproszczona – stopień zachwaszczenia.
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Nienasycone szkodniki 
Szkodniki zagrażają kukurydzy już w momencie siewu ziarna
aż do okresu tworzenia się kolb. Do najgroźniejszych należą:
Ploniarka zbożowa
Nalot następuje na początku maja, gdy kukurydza wytworzy
1‑2 liście. Szkodliwe jest pierwsze pokolenie – jaja są składane
na dolnej stronie pierwszego lub drugiego liścia oraz na wewnętrznych powierzchniach pochewek kiełkowych i zawiązkach
łodyg, tuż nad powierzchnią gleby. Żerowanie larw prowadzi
do odbarwień, niekiedy z drobnymi otworkami, biegnącymi
wzdłuż nerwów liści, i uszkodzenia liści. Gdy larwa dotrze
do stożka wzrostu i go naruszy, roślina karłowacieje, wytwarza pędy boczne i nie zawiązuje kolb. Straty w plonie ziarna
to 8‑12%. Masowy atak może przyczyniać się do wzrostu podatności uszkodzonych roślin na głownię guzowatą kukurydzy.

Larwa omacnicy

Częstotliwość występowania
omacnicy prosowianki
i zachodniej kukurydzianej
stonki korzeniowej wiąże
się ze sposobem uprawy
kukurydzy i postępowaniem
ze ściernią: należy
bezwzględnie unikać
monokultury i ścierń
pozostawiać możliwie
najniżej, nie zapominając
o jej rozdrobnieniu i głębokim
przyoraniu.

Omacnica prosowianka
Jej gąsienice zimują w łodygach kukurydzy, skąd w maju
przepoczwarczają się i wylatują na początku czerwca jako
motyle, których samice przez okres kolejnych 1‑2 miesięcy
składają jaja w tzw. złożach (10‑30 sztuk) na spodniej stronie
blaszki liściowej. Gąsienice wygryzają otwory w łodygach,
co skutkuje wyleganiem roślin, a jeżeli podziurawią kolby, ułatwiają grzybom z rodzaju Fusarium, zainfekowanie uziarnionej
kolby kukurydzy. Plon ziarna może ulec redukcji o 10‑30%.
Stonka kukurydziana
Występuje na obszarze południowej oraz częściowo centralnej
części kraju, z każdym kolejnym sezonem wegetacyjnym przesuwa się na północ. Stadium zimującym są jaja znajdujące się
w glebie na głębokości do 15‑30 cm. Warunkiem wylęgu larw
jest uprawa kukurydzy w dwu-trzyletniej monokulturze. Pierwsze larwy pojawiają się już od połowy maja, kolejne aż do początku sierpnia. Intensywnie żerują na najcieńszych korzeniach oraz wewnątrz korzeni. Uszkodzenie korzeni prowadzi
do wylegania i deformacji roślin. Straty w plonie ziarna wynoszą 20‑30%. Obserwuje się zwiększoną podatność opanowanych roślin na zgniliznę korzeni czy zgorzel podstawy łodygi.
Proteus® 110 OD to środek, który może zwalczać wszystkie
wymienione szkodniki. Zawiera dwie uzupełniające się substancje czynne: tiachlopryd i deltametrynę, działające dwukierunkowo (kontaktowo i żołądkowo).
Oto, co warto wiedzieć o skutecznym
stosowaniu preparatu Proteus:
• Ploniarka zbożówka – zwykły opryskiwacz polowy;
faza 2‑3 liści kukurydzy, dawka 0,5 l/ha.
• Omacnica prosowianka i stonka kukurydziana – specjalistyczny sprzęt opryskujący (np. opryskiwacz szczudłowy).
– omacnica – dawka 0,5 l/ha, na początku licznych wylęgów gąsienic (koniec pierwszej lub początek drugiej
dekady lipca), nie później niż w momencie wiechowania
kukurydzy,
– stonka kukurydziana – dawka 0,75 l/ha, w okresie licznego pojawu chrząszczy – od drugiej połowy lipca do połowy sierpnia.

Efektywność Propulse w ochronie kolb kukurydzy
przed grzybami Fusarium verticillioides
- ocena dwóch terminów aplikacji.
źródło: wyniki badań wewnętrznych Bayer, Węgry 2016 r.
widoczne znamiona słupków
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I jeszcze… choroby grzybowe 

ZWALCZANE CHOROBY
żółta plamistość liści kukurydzy,
drobna plamistość liści kukurydzy

SKŁAD
Ostanie lata pokazują, że zwiększona presja chorób grzybowych w połączeniu ze szkodnikami czy chwastami może
przyczyniać się do powstania strat w plonie ziarna i biomasie
kukurydzy w wysokości 20‑50% (lokalnie nawet 70‑80%).
Najważniejsze czynniki wpływające na wzrost presji chorobotwórczej to: stale zwiększający się areał uprawy kukurydzy, stosowanie uproszczeń uprawowych, brak zmianowania (monokultura), występowanie korzystnych warunków
pluwio-termalnych dla rozwoju patogenów, rosnąca presja ze strony szkodników uszkadzających tkanki.
Choroby liści, czyli drobna plamistość oraz żółta plamistość
liści kukurydzy pojawiają się w następstwie porażenia roślin
przez zarodniki przetrwalnikowe znajdujące się w glebie
oraz na resztkach pożniwnych kukurydzy. Zarodniki dostają się
na rośliny kukurydzy na skutek działania wiatru lub deszczu.
Infekcjom sprzyja uszkodzenie tkanek spowodowane przez
żerujące szkodniki, a także czynniki abiotyczne (np. grad).
• 
Żółta plamistość liści – początek lipca, szarobrunatne, owalne plamki, otoczone czerwonobrunatną obwódką układającą się wzdłuż nerwów liści kukurydzy.
• Drobna plamistość liści – czerwiec-lipiec; drobne, chlorotyczne plamki na liściach, pochwach liściowych i liściach okrywających kolby, później środek plam ulega nekrotyzacji, otacza
go czerwonobrunatny pierścień i prześwitująca jasna obwódka.
Choroby te przyczyniają się do redukcji powierzchni asymilacyjnej liści i spadku jakości surowca do produkcji pasz,
głównie kiszonki. Przy silnym porażeniu następuje przedwczesne dojrzewanie kukurydzy oraz gorsze wypełnienie
kolby ziarnem (spadek wysokości plonu ziarna o 5‑15%).
Zabieg fungicydem Propulse w okresie kwitnienia ma istotny wpływ na ilość i jakość uzyskanego plonu ziarna oraz
masy kiszonkarskiej. Termin stosowania środka przypada na okres od fazy początku wzrostu źdźbła do końca fazy kwitnienia roślin kukurydzy (BBCH 30‑69).
Preparat można stosować 1 raz w sezonie. Eksperci rekomendują zabieg w kwitnieniu (BBCH 61‑69), ale ostateczny termin zależy od przebiegu pogody, momentu pojawu
i stopnia nasilenia chorób grzybowych w sezonie. ///

protiokonazol – 125 g/l
fluopyram – 125 g/l

DAWKA
1,0 l/ha

TERMIN STOSOWANIA
zapobiegawczo lub interwencyjnie
po wystąpieniu pierwszych objawów
choroby: od fazy początku wzrostu
źdźbła do końca fazy kwitnienia
(BBCH 30–69);
pierwsze okno aplikacyjne: wydłużanie
pędu (od BBCH 30 tj. od 8 liścia);
drugie okno aplikacyjne: początek pylenia
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ZIEMNIAK
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ZIEMNIAK
FUNGICYDY
Emesto® Silver 118 FS

HERBICYDY
Bandur® 600 SC
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dr inż. Janusz Urbanowicz
IHAR – PIB, Oddział w Boninie, urbanowicz@ziemniak-bonin.pl

Opanuj chwasty
w ziemniaku
bez linuronu.
Nadchodzi
Bandur – nowy
chwastobójca

Chwasty w ziemniaku najczęściej zwalcza
się za pomocą herbicydów w dwóch
terminach: przed i po wschodach.
Plantator potrzebuje wówczas
preparatu skutecznego, szybkiego
w działaniu, zawierającego substancje
aktywne dopuszczone do stosowania. Dla
oszczędności czasu i środków finansowych
można taki środek wykorzystać w kilku
uprawach. Te wszystkie warunki spełnia
nowy herbicyd – Bandur® 600 SC.
W sezonie wegetacyjnym 2018 w rejestrze środków ochrony roślin odnotowano 81 herbicydów przeznaczonych do zwalczania chwastów w ziemniaku.
Ich receptura oparta została na 15 substancjach aktywnych. Jednak na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej
1107/2009 z dnia 10.02.2017 roku nie odnowiono zatwierdzenia dla substancji
aktywnej – linuronu. Efekt? Preparaty zawierające ten składnik mogły być stosowane do 3 czerwca 2018 roku. W związku z powyższym lista herbicydów została
zmniejszona o środki do zwalczania chwastów w ziemniaku do przedwschodowego
stosowania.
Stare problemy, nowoczesne rozwiązanie
W maju 2018 roku firma Bayer zarejestrowała nowy herbicyd – Bandur. Środek ten
ma szerokie zastosowanie, gdyż może być aplikowany nie tylko w ziemniaku,
ale również w innych uprawach (i w zastosowaniach małoobszarowych):

grochu zwyczajnym, marchwi, pasternaku, pietruszce korzeniowej, cebuli z siewu, czosnku, słoneczniku, kminku zwyczajnym, szkółkach drzew iglastych i wierzbie energetycznej.
Bandur zawiera substancję aktywną aklonifen, związek z grupy dwufenyloeterów (600 g/1 l). Jest to herbicyd selektywny o działaniu kontaktowym w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej.
W uprawie ziemniaka zaleca się stosowanie preparatu w terminie
przedwschodowym, czyli doglebowo, po ostatecznym
uformowaniu redlin.
Herbicyd ten jest pobierany przez liścienie i koleoptyl chwastów.
Najwyższą skuteczność osiąga w momencie kiełkowania i wschodów chwastów, a także w fazie liścieni. Po pobraniu przez chwasty przyczynia się do blokowania wytwarzania chlorofilu. W glebie
zachowuje aktywność przez okres od 2 do 3 miesięcy od momentu aplikacji, dzięki czemu ogranicza także zachwaszczenie
wtórne (występujące pod koniec wegetacji). Typowymi objawami
działania aklonifenu – substancji aktywnej herbicydu Bandur – jest
bielenie i chloroza młodych pędów, liści chwastów. Stosując herbicyd Bandur, podobnie jak wszystkie inne herbicydy doglebowe,

Bandur tworzy na powierzchni 
gleby tzw. powłokę ochronną. 
Dlatego po jego aplikacji nie należy
przeprowadzać żadnych zabiegów
mechanicznych, by jej nie uszkodzić.

Sposób działania aklonifenu
związany jest z hamowaniem
dwóch enzymów aktywnych
w dwóch oddzielnych procesach;
synteza chlorofilu z jednej
strony i synteza karotenoidów
z drugiej strony. Nowe badania
pokazują, że hamowanie tych
dwóch enzymów występuje
przy praktycznie identycznej
wewnętrznej koncentracji
substancji w liściu. Aklonifen jest
jedyną znaną substancją czynną,
która jednocześnie odgrywa rolę
dwóch substancji czynnych.

HERBICYD
RODZAJ PREPARATU
Herbicyd selektywny o działaniu
kontaktowym, występujący
w formie koncentratu
do sporządzania zawiesiny
wodnej. Zgodnie z klasyfikacją
HRAC substancja czynna aklonifen
zaliczana jest do grupy F3.

SUBSTANCJA AKTYWNA
aklonifen (związek z grupy
dwufenyloeterów) – 600 g/l (49,59%)

SPOSÓB DZIAŁANIA
Herbicyd stosowany doglebowo.
Najlepiej działa na chwasty w trakcie
ich kiełkowania i wschodów. Środek
pozostaje aktywny przez 2‑3 miesiące
po zabiegu, w związku z czym zwalcza
zachwaszczenie wtórne. Na glebach
gliniastych i piaszczystych środek można
stosować przed i po wschodach rośliny
uprawnej, a na glebach organicznych
tylko po wykiełkowaniu rośliny uprawnej.

ROŚLINA CHRONIONA
ziemniak, groch zwyczajny (na suche
nasiona)*, marchew, pasternak*,
pietruszka korzeniowa*, cebula
z siewu*, czosnek*, słonecznik*, kminek
zwyczajny*, szkółki drzewek iglastych
(sosna, świerk, jodła, modrzew)*

TERMIN STOSOWANIA
W zależności od gatunku – dawki
jednorazowe lub system dawek dzielonych,
bezpośrednio przed wschodami
i po wschodach rośliny uprawnej.

DAWKA
W zależności od gatunku 1,5-3 l/ha.

* Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.
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należy pamiętać, że gleba powinna być wilgotna (mniejsze ryzyko odparowania
cieczy roboczej z powierzchni gleby), a temperatura powietrza powinna wynosić od 8 do 10°C (optymalna temperatura do aktywacji substancji aktywnej).
Bandur w ziemniaku jednorazowo można zastosować w dawce 3,0 l/ha. Zalecana
dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 2,5‑3,0 l/ha w 200‑300 l wody.
Zawsze wyższą z dawek aplikuje się na glebach ciężkich, a niższą na lekkich.
Do chwastów wrażliwych na działanie herbicydu Bandur należą: chwastnica
jednostronna, fiołek polny, komosa biała. Z kolei rdestówka powojowata
(syn. rdest powojowaty) okazuje się średnio wrażliwa. Odporna na ten
preparat za to jest iglica pospolita.
Herbicyd Bandur zarejestrowano także w innych krajach Unii Europejskiej,
np. w Niemczech, Czechach i na Litwie, gdzie odnotowano większą liczbę
wrażliwych gatunków chwastów na działanie herbicydu Bandur w porównaniu z etykietą rejestracyjną w Polsce. Dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, iż w Polsce są większe wymagania, jeśli chodzi o pakiet
koniecznych badań składanych z wnioskiem o rejestrację środka.

Nie należy używać herbicydu
Bandur po wschodach
ziemniaka. Ostateczny termin
jego zastosowania to
7 dni przed pojawieniem
się wschodów!
Testy, testy, testy…
W latach 2017‑2018 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym, Oddział
w Boninie badano skuteczność oraz wpływ na rośliny ziemniaka (fitotoksyczność) herbicydu Bandur.
Preparat zastosowany w dawce 2,5 l/ha nie powodował
żadnych objawów fitotoksycznej reakcji na roślinach
ziemniaka odmiany wczesnej jadalnej Vineta, natomiast w dawce 3,0 l/ha – objawy wystąpiły, ale
w postaci lekkich rozjaśnień brzegów liści (fot. 1).
Nie wpłynęło to na wigor roślin, a także nie spowodowało opóźnień w przebiegu faz rozwojowych roślin ziemniaka w porównaniu do obiektu
kontrolnego i herbicydu standardowego.
Zastosowane herbicydy charakteryzowały się
wysoką skutecznością zwalczania dominujących gatunków chwastów, a różnice wynikały z zastosowanej dawki.

Fot. 1. Objawy fitotoksycznej reakcji na
odmianie Vineta po aplikacji herbicydu
Bandur w dawce 3,0 l/ha.
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Tabela 1. Skuteczność zwalczania chwastów (%)
Bandur 600 SC

Gatunki chwastów

Herbicyd standardowy

3,0 l/ha

2,5 l/ha

1,0 l/ha

komosa biała

97,1

96,2

97,5

chwastnica jednostronna

96,7

95,9

90,9

rdestówka powojowa

94,6

94,4

94,9

tasznik pospolity

93,4

93,8

93,8

przetacznik perski

93,2

93,1

96,3

tobołki polne

93,1

90,7

94,4

fiołek polny

93,0

92,2

97,1

dymnica pospolita

92,8

92,5

93,4

gorczyca polna

91,5

91,3

94,3

Skuteczność działania herbicydu Bandur badano w dwóch dawkach: 2,5 l/ha i 3,0 l/ha
i porównywano go z herbicydem standardowym zastosowanym w dawce 1,0 l/ha.

Na podstawie uzyskanych wyników można wyciągnąć podstawowy
wniosek, że herbicyd Bandur to środek o wysokiej skuteczności zwalczania chwastów przy jednoczesnym braku negatywnego oddziaływania na rośliny ziemniaka. Widać, że herbicyd ten jest dobrą alternatywą dla preparatów zawierających substancję czynną linuron. ///

Podczas testów najwyższą skuteczność
herbicydu Bandur odnotowano
po zastosowaniu w dawce 3,0 l/ha.
Bandur 2 l/ha + chlomazon 0,2 l/ha.

Linuron (500 SC) 2 l + chlomazon 0,2 l/ha.
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Bez
zaprawy
ani rusz
Każdy plantator ziemniaków stara się uzyskać optymalną
obsadę roślin dzięki ich równomiernym i szybkim
wschodom. Staje się to możliwe przy użyciu zdrowego,
kwalifikowanego materiału sadzeniakowego, sadzeniu
bulw w dobrze uprawioną, ogrzaną glebę, na głębokość
odpowiednią dla danego kalibrażu bulw.

Groźna rizoktonioza
Podczas sadzenia bulw ziemniaków temperatura gleby
często wynosi poniżej 6ºC, co przy utrzymującej się
wilgotnej pogodzie sprzyja rozwojowi grzyba
Rhizoctonia solani, wywołującego najgroźniejszą chorobę
okresu wschodów – rizoktoniozę ziemniaka.
Grzyb może atakować z form przetrwalnikowych różnej
wielkości, podobnych do grudek ziemi (sklerocja, skleroty)
znajdujących się:
///na powierzchni porażonych bulw,

RODZAJ PREPARATU

/// w glebie i z grzybni rozwijającej się
na resztkach roślinnych w glebie.

zaprawa grzybobójcza
przeznaczona do zaprawiania
bulw sadzeniaków ziemniaka

Najczęściej zainfekowane zostają stożki wzrostu kiełków,
które są najwrażliwsze – kiełki wierzchołków gniją i zamierają.
Wtedy rozwijają się u ich podstawy kiełki boczne. One również ulegają infekcji, zamierają lub dają opóźnione we wzroście słabe łodygi. Rośliny ziemniaka mają więc mniejszą
liczbę pędów. W efekcie gnicia i zamierania kiełków wschody
uprawy są opóźnione, nierównomierne bądź w ogóle nie występują, co skutkuje pustymi miejscami na polu, karłowatymi
roślinami, a ostatecznie niższym nawet o 50% plonem.

SUBSTANCJA AKTYWNA
penflufen – 100 g/l
(związek z grupy karboksyanilidów)
protiokonazol – 18 g/l
(związek z grupy triazoli)

SPOSÓB DZIAŁANIA
środek o działaniu układowym

Ta groźna choroba rozwija się w następujący sposób:

ZAKRES REJESTRACJI

/// W okresie wegetacji ziemniaków grzyb rozprzestrzenia się na korzenie i stolony, powodując tzw.
próchnienie podstawy łodyg, czyli suchy proces
gnilny. Prowadzi to do zniszczenia naczyń przewodzących i zaburzeń w gospodarce wodnej
rośliny. Na skutek braku wody górne liście
rośliny więdną i zwijają się łyżeczkowato, dając
Opilśń
objawy pseudoliściozwoju. W kątach liści tworzą
Rhizoctonia
się tzw. bulwki powietrzne (zielone, czerwone lub
fioletowe). Rozwój grzyba na stolonach powoduje
zdrobnienie i zdeformowanie bulw oraz pojawienie się
licznych nekroz na bulwach tworzących charakterystyczną mozaikę,
obniżając tym samym wielkość i jakość handlową plonu. W warunkach podwyższonej wilgotności powietrza, zwykle 3‑4 dni po obfitych deszczach, na granicy gleba – powietrze, grzyb tworzy opilśń
łodygową, białoszary nalot złożony ze strzępek grzyba i zarodników.

rizoktonioza, parch srebrzysty*

/// Pod koniec okresu wegetacji na bulwach potomnych
grzyb tworzy przetrwalniki zwane sklerocjami
– materiał infekcyjny na rok następny (ospowatość bulw).

* Ograniczanie występowania.

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

DAWKA
maksymalna / zalecana dawka dla
jednorazowego zastosowania 20 ml
środka w 1‑1,5 l/100 kg sadzeniaków

Coraz częściej spotykaną formą rizoktoniozy ziemniaka jest tzw.
dry core (suchy korek), powstający na skutek wniknięcia zarodników grzyba do wnętrza bulwy przez przetchlinki.

Liczba bulw porażonych rizoktoniozą występującą na
ponad 10% ich powierzchni nie powinna przekraczać
5% wagowych partii sadzeniaków kategorii bazowe
i kwalifikowane (Dz. U. RP z 26.11.2014, poz. 1651).
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Zaskakujący parch srebrzysty
Zagrożeniem dla producentów ziemniaka jest także parch srebrzysty, powodowany przez grzyb Helminthosporium solani. Źródłem
infekcji są głównie porażone sadzeniaki oraz gleba z grzybnią
rozwijającą się na martwej materii organicznej. Zarodniki grzyba
pochodzące z bulwy matecznej atakują początkowo w miejscu
przyczepu bulw do stolonów. Kolejne objawy mogą być widoczne na skórce bulw podczas zbioru w postaci ciemnooliwkowych plam, powiększających się podczas przechowywania.
Plamy są nieregularne, początkowo beżowe lub jasnobrunatne,
potem srebrzyste. Skórka rozwarstwia się i powstają puste
przestrzenie wypełnione powietrzem, które na skutek załamania
światła dają charakterystyczny połysk. Uszkodzona skórka
bulw jest bardziej porowata, a przy silnym porażeniu odrywa
się. Podczas długiego przechowywania bulw następuje duża
utrata wody, przez co stają się one miękkie i pomarszczone.
Do porażenia bulw parchem srebrzystym może dojść
w trakcie ich przechowywania. Grzyb obficie zarodnikuje (brunatnoczarny nalot na porażonych częściach
bulwy), gdy wilgotność względna w przechowalni wynosi ponad 90%, a temperatura przekroczy 3ºC.
Rozwojowi choroby podczas magazynowania zapobiega
suszenie bulw po zbiorze i przechowywanie w odpowiednich warunkach (niska temperatura i ograniczona
wilgotność powietrza, czyli zimno i sucho). Nie wolno
dopuścić do kondensacji pary wodnej na bulwach
(zarodniki grzyba atakują wilgotną skórkę bulw), jeżeli
wykorzystywana jest wentylacja z nawilżaniem.
Szkodliwość parcha srebrzystego polega na pogarszaniu się jakości i wyglądu bulw konsumpcyjnych. Silne porażenie parchem srebrzystym
obniża także jakość chipsów, które ciemnieją
i mają gorzkawy smak. Ponadto porażone bulwy słabiej kiełkują i wytwarzają mniej łodyg.
Na wszystko jest sposób, czyli…
przemyślany system ochrony.
W celu eliminacji lub silnego ograniczenia
rizoktoniozy oraz parcha srebrzystego
stosuje się środki ochrony roślin
do zaprawiania bulw ziemniaka
na krótko przed sadzeniem lub
w trakcie sadzenia ziemniaka. Jest
to jedna z podstawowych metod
w integrowanej ochronie ziemniaka.

Liczba bulw pomarszczonych z powodu odwodnienia
spowodowanego przez parcha srebrzystego nie powinna
przekraczać 1% wagowego partii sadzeniaków ziemniaka
z kategorii bazowe i kwalifikowane (Dz. U. RP z 26.11.2014,
poz.1651).
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Firma Bayer poleca wysoce skuteczną
i nowoczesną zaprawę fungicydową
Emesto® Silver 118 FS. Zaprawa zawiera 100 g
penflufenu i 18 g protiokonazolu w 1 l produktu.
Stosuje się ją w dawce 20 ml na 100 kg sadzeniaków. Obydwie substancje wykazują działanie systemiczne i wspaniale się uzupełniają w działaniu.

Penflufen

zgodnie z klasyfikacją FRAC zalicza się do najnowszej
grupy SDHI (grupa 7). Hamuje działanie enzymu dehydrogenazy bursztynianowej w mitochondriach, w wyniku
czego proces oddychania i produkcja energii
(ATP) niezbędnej do życia grzyba zostają zatrzymane.
Penflufen jest bardzo skuteczny w zwalczaniu grzybów:
Rhizoctonia solani, Ustilago spp., Tilletia caries oraz skuteczny wobec Helminthosporium spp. Substancja minimalnie
przemieszcza się do części naziemnej rośliny, w największym
stopniu ochraniając części podziemne, w tym kiełki.

Znakowany radioaktywnie Penflufen
Rozmieszczenie substancji aktywnej po aplikacji na minibulwy
(bulwy potomne materiałów in vitro) 26 dni po wysadzeniu.

Penflufen

Fludioxonil

niska

wysoka
Fot.: Anne Suty-Heinze / Stefan Dutzmann / Maj 2012

WNIOSEK: większa powierzchnia chroniona w glebie
(z ochroną kiełków) w przypadku penflufenu przy minimalnym
przemieszczeniu się do części naziemnej rośliny.

Protiokonazol

należy do grupy triazoli (grupa FRAC 3) i znany jest z zaprawy
Monceren® Pro 258 FS. Hamuje syntezę ergosterolu, zaburzając tym samym
produkcję membran cytoplazmatycznych retikulum endoplazmatycznego grzyba.
Skuteczny w zwalczaniu grzyba Helminthosporium solani (parch srebrzysty). ///

Zaprawa Emesto Silver jest
zarejestrowana w Polsce do zwalczania
rizoktoniozy ziemniaka i ograniczania
parcha srebrzystego.
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Oto działanie zaprawy

Emesto Silver
poparte doświadczeniami ekspertów
firmy Bayer:

 rzyczynia się do szybszych
P
wschodów ziemniaka nawet
w warunkach braku porażenia
rizoktoniozą oraz stymuluje
wzrost roślin.
kontrola

Emesto Silver
kontrola

W warunkach
szklarniowych
obserwowano silne
zahamowanie wzrostu F. coreuleum
grzybni grzybów
Fusarium coreuleum
i Fusarium sambucinum
i rozwoju strzępki
kiełkowej grzybów F. sambucinum
Fusarium sambucinum,
co zapobiegło suchej
zgniliźnie bulw.

Emesto Silver
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 rzy silnym porażeniu
P
minibulw grzybem
Fusarium sambucinum
zaprawa poprawia
wzrost siewek.
minibulwy
porażone
niezaprawione

porażone
minibulwy
zaprawione
Emesto Silver

100

50



W przypadku krojonych
ziemniaków porażonych
suchą zgnilizną bulw zaprawa
wykazuje 98% skuteczności
60-70 dni po zabiegu
(3 doświadczenia, Kanada).

0

Penflufen

bulwy
niezaprawione

minibulwy
zdrowe

kontrola

minibulwy
zainfekowane,
niezaprawione

minibulwy
zainfekowane,
zaprawione
Emesto Silver

Emesto Silver

EMESTO
SILVER

Fludioxonil

bulwy
zaprawione
Emesto Silver

Zaobserwowano silne
zahamowanie wzrostu
grzybni Phoma foveata
odpowiedzialnej za gangrenę
(fomozę) ziemniaków.
Następowało zahamowanie
rozwoju strzępki kiełkowej
i poprawa wzrostu siewek
wyrosłych z minibulw
zainokulowanych zarodnikami
grzyba (2 doświadczenia).

Aktywność (%)

bulwy
zdrowe
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Korzyści

ze stosowania zaprawy Emesto Silver:

1
2

Szybkie i równomierne
wschody sadzeniaków.

3

Kontrolowanie
i ograniczanie chorób
ziemniaków – wysoka
skuteczność w zwalczaniu
rizoktoniozy ziemniaka
i parcha srebrzystego,
ograniczanie suchej
zgnilizny bulw i gangreny
(fomozy) przy niewielkiej
dawce substancji czynnych
przedostających się
do gleby z sadzeniakami.

4

Zapewnienie
optymalnej obsady roślin
– maksymalizacja plonu.

Zapewnienie wysokiej
jakości i zdrowotności
plonów; bulwy nie tracą
wody (brak porowatości
skórki) i zachowują
naturalną twardość.

5

Zmniejszenie ilości bulw
małych i zdeformowanych
– maksymalizacja zysku.

6

Możliwość zaprawiania
ziemniaków dla celów
konsumpcyjnych,
przemysłowych
(na frytki, chipsy,
skrobię), nasiennych.

porażenie przez rizoktoniozę,
bez zaprawy

uprawy zdrowe – zaprawione
Emesto Silver

10
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zasad

bezpiecznego
zaprawiania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 roces zaprawiania przed sadzeniem przeprowaP
dzać na podajniku taśmowym lub rolkowym przy
użyciu urządzeń specjalnie do tego przeznaczonych,
zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia.
 aprawianie w trakcie sadzenia wykonać przy
Z
użyciu zaprawiarek montowanych na sadzarkę do ziemniaków lub w sadzarkach wyposażonych fabrycznie w takie urządzenia.
 tosować nie więcej niż 1‑1,5 l wody na 100 kg
S
bulw. Zbyt duża ilość wody powoduje ociekanie i nadmierne gromadzenie się cieczy roboczej
w oczkach, co może prowadzić do zbyt wysokiego
stężenia substancji czynnych w tych miejscach.
 ie stosować zaprawy na bulwy podkiełkowane.
N
Dopuszczalna jest aplikacja na kiełki o długości
do 5 mm. Pełne bezpieczeństwo gwarantuje stosowanie preparatu w stadium białego oczka.
 ulwy wentylować i osuszać w przypadku ich
B
składowania (także w skrzyniopaletach).
 ie składować mokrych bulw
N
w big bagach.
 rzechowywać sadzeniaki z dala od miejsc naP
słonecznionych („zaparzanie bulw”).
 ortowanie, transport, załadunek powoS
dują uszkodzenia i obłamywanie kiełków,
co skutkuje osłabieniem wigoru bulw.
 adzeniaki z uszkodzonymi lub obłamanyS
mi kiełkami bezwzględnie pozostawić na 3‑4 dni
w celu wysuszenia i zabliźnienia się oczek.
 aprawę Emesto Silver wolno stosoZ
wać na tym samym polu raz na 3 lata.
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BURAK
CUKROWY
HERBICYDY
Conviso® One
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W W!
Innowacyjna technologia
Conviso Smart

Nasiona SMART
KWS
Innowacyjna hybryda buraków cukrowych od
KWS tolerancyjna wobec nowego inhibitora ALS

Herbicyd
CONVISO® ONE Bayer
Nowy herbicyd o szerokim spektrum działania
w buraku cukrowym (na bazie inhibitorów ALS)
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W czasach stopniowego wycofywania
wielu substancji aktywnych
to nowoczesne technologie niosą
rolnikowi nowe rozwiązania i stanowią
remedium na zachwaszczenie.
Spektakularne efekty wymagają
jednak współpracy. Dzięki połączeniu
sił dwóch firm, Bayer i KWS, powstała
pionierska technologia ochrony
buraka cukrowego przed chwastami
– Conviso® Smart.
W jej skład wchodzą specjalne,
nowo rejestrowane odmiany buraka
cukrowego z firmy KWS z utrwaloną
odpornością na preparaty z grupy ALS
oraz wysoce skuteczny herbicyd firmy
Bayer – Conviso One, stworzony
na potrzeby tej przełomowej
koncepcji.

Oto dwie historie, opowiedziane przez fachowców
z obu firm, które finalnie łączą się w nowatorskim
rozwiązaniu. Efekty to sukces nie tylko zespołu
naukowców, ale przede wszystkim nowe możliwości
dla rolników, którzy mają nowe narzędzie
do wygenerowania wyższych plonów.

Dr Wacław Wiśniewski z firmy KWS:
„Powstanie odmian buraka cukrowego Smart KWS
oparte zostało na klasycznych metodach hodowli”.
Conviso Smart – jedna na 1,5 miliarda,
czyli w poszukiwaniu komórki idealnej
Prace hodowlane trwały kilkanaście lat. Warunkiem rozwoju technologii Conviso Smart było wykrycie występujących w naturalnych
warunkach komórek roślin buraka cukrowego, odpornych na herbicyd blokujący działanie enzymu – syntazy acetylomleczanowej,
która jest niezwykle rzadko występującą cechą. Wśród 1,5 mld
komórek roślin występuje tylko jedna wykazująca takie właściwości. To równoznaczne z wystąpieniem jednej rośliny buraka cukrowego rosnącej na plantacji o powierzchni 15 tys. ha. Komórki
buraka cukrowego, w którym nastąpiła zmiana, zregenerowano
do pełnej i wydajnej produkcyjnie rośliny, potem na drodze pracy hodowlanej – do funkcjonalnej odmiany buraka cukrowego.
Do identyfikacji i wyodrębnienia cechy odporności na ALS zastosowano najnowsze osiągnięcia biotechnologii z użyciem nowatorskich markerów molekularnych i selekcji na poziomie pojedynczej
komórki. Powstanie odmian Conviso Smart oparte zostało na klasycznych metodach hodowli. Zastosowano krzyżówki wsteczne
dla stopniowego podniesienia potencjału plonowania i jednoczesnego utrwalenia pożądanej cechy odporności. Takie podejście
zaowocowało powstaniem wydajnych komercyjnych odmian.
Naturalna odporność
Odmiany buraka cukrowego Smart KWS są całkowicie odporne na dawki herbicydu Conviso One, co pozwala uniknąć
spowolnienia wzrostu roślin po zastosowaniu ochrony. Użycie

W Polsce herbicyd Conviso One jest już zarejestrowany 
i trwa proces rejestracji odmian Smart KWS. W 2018 roku
nastąpiło wdrożenie systemu w ponad dwudziestu 
lokalizacjach na plantacjach produkcyjnych w całym kraju.
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herbicydów standardowych, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, wiąże się często
ze zjawiskiem fitotoksycznego działania herbicydów i koniecznością odreagowania roślin po zabiegu. W przypadku systemu Conviso Smart wzrost buraków przebiega
bez stresu z pewnym bezpieczeństwem dla uprawy.
Proces rejestracji odmian Smart KWS rozpoczął się w 2016
roku. Aktualnie rejestr obejmuje 6 odmian Smart KWS zarejestrowanych w 7 krajach, w tym w 4 krajach UE, w których
odmiany zostały wpisane do katalogu unijnego. W 2018
roku w wymiarze komercyjnym program został przekazany
producentom buraków w 6 krajach. Obecnie w procesie
rejestracji znajduje się pełna gama odmian wykazujących
dodatkowo tolerancję na chwościk buraka i mątwik burakowy.
Odmiana klasyczna w Smart KWS
– uwaga na pomyłki!
Dużą wagę przykładamy do wyraźnego zróżnicowania
nasion odmian klasycznych od odmian Smart KWS. Pomyłka może skutkować zniszczeniem całej plantacji, gdyż
tylko odmiany Smart KWS odporne są na preparat
Conviso One. Buraki cukrowe odmian standardowych zostaną całkowicie zniszczone. Nasiona odmian
Smart KWS mają ten sam zewnętrzny pomarańczowy kolor
jak klasyczne nasiona odmian KWS. Wewnętrzny kolor
nasion po rozkruszeniu otoczki jest fioletowy, podczas gdy
wewnętrzny kolor nasion odmian standardowych jest szary.
Pozwala to na identyfikację odmian Smart KWS w każdym
momencie wegetacji. Dla łatwiejszego rozróżnienia zmieniono
także wygląd opakowania. Również nazwa odmiany poprzedzona jest słowem „Smart”, np: Smart Janninka KWS.

Wewnętrzny kolor nasion Conviso® Smart jest fioletowy (po prawej), podczas gdy
wewnętrzny kolor nasion klasycznych jest szary.
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Dr Jerzy Kawczyński z firmy Bayer:
„Conviso One zastosowany w odmianach buraka
cukrowego wykazujących odporność na substancje
aktywne z grupy ALS zapewnia pełen zakres
bezpieczeństwa w stosunku do rośliny uprawnej.”
Nowy herbicyd z niespotykanym potencjałem
Herbicyd Conviso One został zarejestrowany w Polsce w końcu 2017 roku. Preparat zawiera w swoim składzie dwie substancje aktywne z grupy inhibitorów ALS: foramsulfuron oraz
tienkarbazon metylu. Jest to środek selektywny o działaniu układowym do stosowania nalistnego. Dodatkowo tienkarbazon metylu wykazuje działanie odglebowe, dzięki czemu możliwe jest
ograniczenie liczby zabiegów w ochronie buraka oraz obniżenie
ryzyka pojawiania się zachwaszczenia wtórnego na plantacji.
Conviso One zwalcza szereg gatunków dwuliściennych, w tym:
blekot pospolity, fiołek polny, jasnoty, komosę białą, marunę bezwonną, rdesty, przytulię czepną i samosiewy rzepaku. Liczne doświadczenia wykonane w Polsce oraz w wielu krajach europejskich
potwierdzają wysoką aktywność herbicydu w zwalczaniu takich gatunków chwastów jak: chaber bławatek, mak polny, szarłat szorstki,
ostrożeń polny, gatunki rumianowate, zaślaz pospolity, burakochwasty
(odmiany tradycyjne buraka), samosiewy słonecznika i ziemniaków.
Gatunkami zbyt słabo zwalczanymi przez Conviso One są przetaczniki i występujące sporadycznie w tej uprawie przymiotno kanadyjskie.
Obserwuj pole i wybierz odpowiednią metodę
Conviso One zastosowany w odmianach buraka cukrowego wykazujących
odporność na substancje aktywne z grupy ALS zapewnia pełen zakres bezpieczeństwa w stosunku do rośliny uprawnej. Zgodnie z zaleceniami środek
można stosować od fazy w pełni widocznego pierwszego liścia właściwego
do fazy widocznych 8 liści właściwych buraka. Pełen zakres bezpieczeństwa
pozwala w pełni wykorzystać potencjał wysianej odmiany i budować maksymalnie wysoki plon w danych warunkach glebowo-klimatycznych.
Decyzję o terminie wykonania zabiegu należy podejmować w oparciu o obserwację chwastu wskaźnikowego – komosy białej (lebiody). Można wybrać system jedno- lub dwuzabiegowy. W systemie jednozabiegowym
Conviso One stosujemy krótko po wschodach buraka cukrowego w dawce

Wieloletnie badania pokazują wysoką skuteczność Conviso One
również w zwalczaniu uciążliwych gatunków jednoliściennych:
chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, samosiewów zbóż,
wiechliny rocznej oraz perzu właściwego.

Herbicyd Conviso One ma formulację
zawiesiny olejowej do rozcieńczania
wodą, co ułatwia aplikację preparatu
oraz poprawia przyczepność cieczy
roboczej do blaszek liściowych
chwastów.
HERBICYD

1 l/ha, kiedy widoczne na polu rośliny komosy białej znajdują się w fazie
maksymalnie 4 liści właściwych. W preferowanym systemie dwuzabiegowym wykonujemy łącznie dwa opryski w oparciu o znany i popularny
system „dawek dzielonych”. Pierwszy zabieg Conviso One w dawce
0,5 l/ha stosujemy w fazie 2‑4 liści komosy białej. Kolejny zabieg
przy zastosowaniu dawki 0,5 l/ha należy wykonać po upływie około 10‑14 dni od pierwszego zabiegu, z chwilą gdy kolejne wschody komosy białej osiągną fazę optymalną 2 liści (maksymalną 4 liści
właściwych). Tym zabiegiem ostatecznie niszczymy komosę białą i inne gatunki chwastów oraz zwalczamy nowe, pojawiające się
siewki chwastów. Wyniki ocen systemu dwuzabiegowego firmy
Bayer potwierdzają jego wysoką skuteczność chwastobójczą.
Poznaj szerokie spektrum możliwości Conviso One
W kalkulacji warto także dodatkowo uwzględnić wiele czynników,
które często generują znaczne koszty ochrony buraka cukrowego. Decydując się na zakup pakietu Conviso Smart (nasiona
Smart KWS + herbicyd Conviso One), można spodziewać się:
• pełnego bezpieczeństwa uprawy oraz maksymalnego wykorzystania
potencjału plonotwórczego zakupionej odmiany buraka cukrowego;
• wysokiej skuteczności chwastobójczej (zwalczanie wielu uciążliwych gatunków chwastów jedno- i dwuliściennych);
• możliwości likwidacji burakochwastów (odmian tradycyjnych), samosiewów rzepaku, ziemniaka, zbóż i słonecznika na danej plantacji;
• widocznego i silnego efektu ubocznego na perz właściwy (co pozwala w wielu przypadkach wykluczyć dodatkowy zabieg graminicydem);
• wysoce skutecznej ochrony buraka przy zastosowaniu jedynie jednego lub maksymalnie dwóch zabiegów ochronnych;
• zmniejszenia liczby zabiegów (jeden lub maksymalnie dwa zabiegi
Conviso One) w stosunku do tradycyjnych metod ochrony buraka
(trzy-cztery zabiegi). Pozwala to ograniczyć o połowę ilość wody
do rozcieńczania preparatów i zmniejszyć o 50% ilość zużywanego paliwa oraz ograniczać emisję szkodliwych spalin do atmosfery, ugniatania gleby i podglebia oraz zaoszczędzić czas.
Nowatorski system zwalczania chwastów w burakach cukrowych Conviso Smart to spójna alternatywa dla standardowego
użycia herbicydów w burakach. To efekt badań naukowców
i żmudna praca nad naturalną siłą buraka, która została wydobyta i zamknięta w nowoczesnych technologiach po to,
aby w przyszłości przynieść pozytywne efekty na polach.
System Conviso Smart sprawdza się wszędzie tam, gdzie
występuje zagrożenie uporczywymi gatunkami chwastów,
burakochwastów czy samosiewów roślin uprawnych.
Należy pamiętać, że odmiany Smart KWS można również chronić przy użyciu klasycznych herbicydów. ///

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

FORMA UŻYTKOWA
w formie zawiesiny olejowej
do rozcieńczania wodą

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

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

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

DAWKI DZIELONE
zabieg pierwszy – nie później niż w fazie,
gdy komosa biała osiągnie maksymalnie
2-4 liście właściwe,
zabieg drugi (w odstępie 10‑14 dni)
– nie później niż w fazie, gdy widoczne
na polu chwasty (w tym komosa biała)
osiągną maksymalnie 2-4 liście właściwe
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Rolnictwo zrównoważone:
nowa moda czy sposób
na większe zyski?
Rolnictwo zrównoważone to pojęcie, które staje się ostatnio coraz
bardziej modne. Podobnie jak wszystkie produkty „eko” i „bio”, tak i te
pochodzące z upraw zrównoważonych są znacznie częściej doceniane
i wybierane przez konsumentów niż jeszcze kilka lat temu. Czy jest
to jednak tylko moda, czy może sposób na poprawę rentowności
gospodarstwa, a już wkrótce… konieczność?
Co byś odpowiedział na pytanie: „Czy w swoim gospodarstwie stosujesz się do zasad rolnictwa
zrównoważonego?”. Czy wiesz w ogóle, co to jest rolnictwo zrównoważone? Większość kojarzy
ten termin z dbałością o środowisko i zmianowaniem. Ale to tylko fragment całości. Całości, której
poznanie się opłaca. Dosłownie – bowiem stosowanie się do zasad zrównoważonej produkcji
przynosi zyski. A w tym przypadku mogą one być co najmniej zadowalające – przy odpowiedniej
strategii działania można nie tylko dostać dofinansowanie z Unii Europejskiej, ale też uzyskać
wyższe plony i… jeszcze wyższą cenę za swoje produkty przy sprzedaży. Korzyści
długofalowych i tych niefinansowych jest znacznie więcej.
Rolnictwo zrównoważone, czyli… co?
Według badań przeprowadzanych na zlecenie firmy Bayer1, tylko 12% Polaków orientowało
się, co to jest rolnictwo zrównoważone. Z kolei 67% naszych rodaków zna ten termin, ale
nie wie, co dokładnie on oznacza. Wśród rolników wiedza ta jest znacznie bardziej rozpowszechniona, ponieważ już 83% badanych zna to pojęcie2. Przy czym większość z nich
kojarzy je ze zmianowaniem, racjonalnym nawożeniem, bezpieczną produkcją i ochroną
środowiska. Tymczasem zrównoważone rolnictwo to coś znacznie bardziej złożonego.
Głównym działaniem jest tu więc przeprowadzanie badań gleby i na ich podstawie wapnowanie i zoptymalizowane nawożenie, stosowanie środków chemicznych
w optymalnych dawkach i terminach (czyli tylko tyle, ile rzeczywiście ich potrzeba)
oraz odpowiednie zmianowanie i międzyplony, z uwzględnieniem roślin bobowatych. Ważne jest też przyorywanie słomy i obornika czy zabiegi agrotechniczne
poprawiające cechy gleby, jak np. głęboszowanie. W przypadku zrównoważonej produkcji zwierzęcej dodatkowo hodowca powinien na użytkach zielonych
wypasać zwierzęta lub kosić użytki zielone i usuwać biomasę po pokosie.
Równowaga przede wszystkim
Do działań związanych z rolnictwem zrównoważonym zaliczamy również unikanie powstawania odporności agrofagów na środki ochrony roślin (prawidłowa
rotacja mechanizmów działania) oraz bezpieczne stosowanie tych środków
poprzez prawidłowe przechowywanie, korzystanie ze strojów ochronnych
(rękawic, kombinezonów) czy prawidłowe zagospodarowanie opakowań
po pestycydach. Ale to nie wszystko. Rolnictwo zrównoważone to też
m.in. wspólne działanie rolników zgodnie z odpowiedzialnością

1. Badania opinii #BarometrBayer przeprowadzone na zlecenie firmy Bayer przez Kantar Millward Brown w 2018 r.
2. Badania zrealizowane na zlecenie firmy Bayer przez instytut badawczy Kleffmann Group w 2017 r.
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Rolnictwo zrównoważone to trzy składowe.



Jest to produkcja rolna prowadzona,



po pierwsze, z dbałością o środowisko naturalne,



po drugie, z korzyścią dla społeczeństwa



i po trzecie, z zyskiem dla rolnika.

80

HEKTAR wiosna 2019

społeczną, pamiętając, że dobro ogółu przekłada się
też na nasze własne zyski. Nawet jeśli będziemy starali
się wdrażać wszelkie zasady rolnictwa zrównoważonego w naszym gospodarstwie, ale na przykład będziemy
wywozić śmieci do lasu, finalnie i my na tym ucierpimy.
Podobnie jeśli rozrzucimy obornik na swoje pola i nie
przykryjemy go od razu, przez co wszyscy sąsiedzi będą
musieli znosić wątpliwej jakości zapach, lub wysiejemy
wapno w wietrzny dzień. Wydawałoby się, że szkody dla
naszego gospodarstwa będą tu niewielkie, ale okoliczni
mieszkańcy już poniosą konsekwencje naszego działania.
Współpraca i dobre relacje sąsiedzkie przekładają się na wymierne korzyści, a złe relacje lub ich brak mogą przynieść
szkody. Sąsiedzi przy najbliższej nadarzającej się okazji,
nawet jeśli nam nie odpłacą za powyższe niedogodności,
to na pewno nie pomogą, kiedy będziemy tego potrzebować.

– Rolnictwo zrównoważone to równowaga celów środowiskowych, społecznych i finansowych. Zazwyczaj rolnicy
zapominają w swojej produkcji o tym, jak ważne są kompetencje miękkie, jak np. współpraca, umiejętność negocjowania
– wymienia dr Jerzy Próchnicki, dyrektor Działu Rozwoju i Rejestracji Bayer. – Kompetencje miękkie, czyli zdolności interpersonalne, których nikt nigdy rolnika nie uczył. Jeżeli są szkolenia
dla rolników, to dotyczą one tego, jak siać, jak głęboko, czym
nawozić, pryskać itd. A nikt im nie powie, jak mają np. współpracować z sąsiadem i negocjować sprzedaż plonów czy
umowy w banku. A to są sprawy bardzo ważne – podkreśla.

Fachowa wiedza to podstawa
zrównoważonego rolnictwa, dlatego coraz
częściej organizacje czy firmy prowadzą szkolenia
i umożliwiają rolnikom wizytę w „zrównoważonych”
gospodarstwach. Jednym z takich przedsięwzięć
jest program Bayer Forward Farming.
Rolnictwo zrównoważone = wymierne zyski?
Zrównoważona produkcja rolna to szereg korzyści, zarówno dla środowiska i społeczeństwa, jak i dla samego rolnika. Przede wszystkim producent rolny poprawia stan gleb w gospodarstwie. A lepszy stan
gleb to też większa zasobność w próchnicę i wodę, co w ostatnich latach staje się kluczowym czynnikiem wpływającym na plon.
Wyżej wymienione to korzyści, na które jednak musimy poczekać. Pierwsze efekty zauważymy najwcześniej po roku. Patrząc bardziej krótkowzrocznie, chcąc uzyskać korzyści finansowe już od momentu przejścia na rolnictwo zrównoważone, warto postarać się o dopłaty
rolno-środowiskowo-klimatyczne. Są one przeznaczone dla tych rolników, którzy w swoim
gospodarstwie sprzyjają zachowaniu bioróżnorodności, krajobrazu i zasobów naturalnych
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środowiska. Przykładowo, w ramach Pakietu I Rolnictwo zrównoważone można otrzymać wsparcie w wysokości 400 zł/ha. A to w połączeniu
z dopłatami bezpośrednimi daje już całkiem niezłą sumę, która zrekompensuje początkowo zwiększone koszty produkcji zrównoważonej.
– Zmiany w technologii produkcji mogą spowodować początkowe
obniżenie dochodów, bo czasem trzeba zmienić przyzwyczajenia czy
przystosować park maszynowy, co się wiąże z wydatkami. Jeśli jednak
rolnik to zrobi, to nawet jeśli będzie miał początkowo mniejsze dochody,
może mieć od razu większe zyski – podkreśla dr Jerzy Próchnicki.
Samo przygotowanie rolnika do prowadzenia gospodarstwa w sposób
zrównoważony wymaga wysiłku edukacyjnego, i to dużego. I to nie
w kwestii agronomicznej, o której tyle się mówi. Warto się skupić
na tym, co nie jest już tak często poruszane. Jest to mało namacalne – np. stabilność finansowa, organizacja gospodarstwa, odpowiedzialność za inwestycje w gospodarstwie. To jest element zrównoważonego rolnictwa, dzięki któremu rolnik jest wygrany od razu.
Efekt motyla
Działanie zgodne ze zrównoważeniem produkcji rolnej, nawet najdrobniejsze, w konsekwencji jest bardzo znaczące
dla całego społeczeństwa. Po pierwsze, minimalizując zużycie zasobów naturalnych, jak np. paliwa czy wody, nie
tylko zmniejszamy swoje koszty produkcji, poprawiając
rentowność gospodarstwa. Wpływamy też w ten sposób na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Warto też dodać, że dzięki stosowaniu się do zasad
zrównoważonego rolnictwa zwiększa się bezpieczeństwo żywności, a zaufanie konsumentów (zarówno
polskich, jak i zagranicznych) do produktów żywnościowych się umacnia. A to oznacza, że wartość rynkowa naszych płodów rolnych wzrasta.
W konsekwencji otwierają się więc nowe rynki
zbytu i... poprawia rentowność gospodarstwa.
Fachowa wiedza to podstawa
zrównoważonego rolnictwa
Bilans zysków i strat, patrząc długofalowo,
wychodzi więc na korzyść rolnictwa zrównoważonego. Niestety, wiedza rolników w tym
zakresie wciąż jest niewystarczająca. Dlatego
coraz częściej organizacje czy firmy prowadzą szkolenia i umożliwiają rolnikom wizytę
w „zrównoważonych” gospodarstwach.
Jednym z takich przedsięwzięć jest program
Bayer Forward Farming. Zakłada on pomoc ekspercką i wsparcie fachową wiedzą
niezależnych gospodarstw, które w zamian
za to otwierają się dla gości, takich jak inni
rolnicy, politycy czy dziennikarze. Mogą
oni tam przyjechać i przekonać się, jak
w praktyce wygląda rolnictwo zrównoważone. Pozwala to na wymianę
doświadczeń, współpracę i dzielenie
się wiedzą rolników z całego świata.

/// Renata Struzik
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Zapobieganie
afrykańskiemu pomorowi świń
ASF (african swine fever)

Afrykański pomór świń (ASF) można określić jako jedno z największych
zagrożeń epidemiologicznych dla produkcji trzody chlewnej. ASF jest
chorobą skrajnie niebezpieczną z uwagi na wysoki stopień zaraźliwości,
zdolność rozprzestrzeniania się poprzez różnych nosicieli, wysokie
wskaźniki zachorowalności oraz śmiertelności, a także dużą odporność
wirusa, umożliwiającą przetrwanie w wysokich i niskich temperaturach
oraz szerokim zakresie pH. Obawa producentów świń przed tą chorobą jest
tym większa, że jako choroba zwalczana z urzędu wiąże się z likwidacją stad.
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Powstrzymywanie rozprzestrzeniania się ASF
W jaki sposób zatem można powstrzymać rozprzestrzenianie się tej wysoce zaraźliwej oraz destrukcyjnej choroby i ją kontrolować?
Jedynym rzeczywistym sposobem powstrzymywania rozprzestrzeniania się ASF jest bioasekuracja. Ogranicza ona skutki
choroby w dotkniętych nią gospodarstwach i stanowi klucz
do eliminacji wirusa, szczególnie w przypadku większych
gospodarstw. Producenci potrzebują skutecznych programów
bioasekuracji, które muszą być prowadzone przy pełnym zaangażowaniu ze strony kierownictwa, personelu i dostawców.
ASF z łatwością przenosi się i rozprzestrzenia. Duży
wkład w rozprzestrzenianie się choroby ma transport
świń, zatem wysiłki należy skierować w pierwszej kolejności na ten obszar. Istnieją również inne drogi rozprzestrzeniania się ASF. Ryzyko wiąże się przede wszystkim z transportem – od paszy po przewóz martwych
zwierząt, odbiór żywca i usuwanie obornika. Następnym istotnym zagrożeniem jest kontakt z dzikami.
Wirusa mogą przenosić również ludzie – na odzieży, obuwiu, wyposażeniu lub przedmiotach przynoszonych do gospodarstwa.
Wirus może utrzymywać się w produktach mięsnych oraz
odpadach gastronomicznych przez wiele miesięcy, przez
co może przenosić się przez zanieczyszczoną paszę
dla trzody chlewnej lub spożywane produkty mięsne.

Przeżywalność wirusa ASF w produktach mięsnych
Produkt
Odkostnione mięso
Mięso z kością
Mięso mielone

Przeżywalność (dni)
105
105
105

Solone mięso odkostnione

182

Suszone mięso odkostnione

300

Suszone mięso z kością
Wędzone mięso odkostnione
Mięso mrożone
Chłodzone mięso odkostnione
Chłodzone mięso z kością

300
30
1000
110 (5 m-cy)
110
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Odpowiedzią jest 
zaawansowana

Kwestiami kluczowymi dla zapewnienia
efektywności bioasekuracji w odniesieniu
do ASF są prawidłowe planowanie, właściwe
procedury, odpowiednie szkolenie i stosowne
narzędzia.

bioasekuracja.
Planowanie
Należy dogłębnie przeanalizować plany dotyczące bioasekuracji na wszystkich poziomach, stosując podejście oparte
na ocenie ryzyka. W analizie powinni wziąć udział: lekarz
weterynarii, kierownictwo i pracownicy gospodarstwa.
Planowanie ma kluczowe znaczenie począwszy od kwestii transportu. Wierzchołek piramidy bioasekuracji stanowi stosowanie dla stad hodowlanych przeznaczonego
specjalnie dla nich sprzętu transportowego. W miarę
możliwości dla gospodarstw objętych chorobą i wolnych
od niej należy stosować oddzielny sprzęt transportowy.
Kolejnym obszarem docelowym jest przemieszczanie
się personelu. Należy unikać przemieszczania się personelu między gospodarstwami. Przemieszczanie się
doradców, kierowników i pracowników polowych między gospodarstwami powoduje zwiększenie ryzyka.
Planowanie powinno obejmować dostarczanie paszy,
ściółki, wprowadzanie i odbiór sprzętu, żywca oraz usuwanie martwych świń, obornika i innych odpadów.
Należy zapewnić ogrodzenie uniemożliwiające dostęp do gospodarstwa zwierząt, takich jak dziki, jelenie, sarny, lisy itp.
Ostatnią kwestię dotyczącą planowania stanowi dobra
praktyka, której należy zawsze przestrzegać – gospodarstwa wolne od ASF i objęte chorobą nie mogą współdzielić
niczego: środków transportu, personelu ani sprzętu.
Procedury
Jednym z najistotniejszych aspektów bioasekuracji jest linia
podziału między obszarami czystymi i zanieczyszczonymi.
Musi ona zostać wyznaczona w całym systemie produkcji,
np. między rampą załadunkową a pojazdem do transportu
świń, między zanieczyszczoną a czystą stroną (duńskiego
systemu wejścia) lub między podłożem a kabiną pojazdu.
Istnieje wiele innych procedur, których należy przestrzegać. Obejmują one prawidłowe procedury opuszczania
i ponownego wchodzenia do gospodarstwa, dezynfekcję sprzętu docierającego do gospodarstwa, dezynfekcję sprzętu, pojazdów oraz postępowanie wykonawców i personelu podczas codziennych czynności.
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Szkolenie
Zaangażowanie i szkolenie są integralnymi elementami
każdego programu bioasekuracji. Odnosi się to do kierownictwa, pracowników gospodarstwa, kierowców,
personelu i osób odwiedzających. Wszystkie te osoby muszą rozumieć znaczenie bioasekuracji i wiedzieć, że wirus łatwo się rozprzestrzenia. Dzięki
temu będą rozumiały, jak należy postępować.
Koordynatorzy ds. bioasekuracji muszą traktować jako
swoje główne zadanie szkolenie, analizę i ponawianie
szkolenia w razie potrzeby. Do wyzwań należą
wysoka rotacja personelu i konieczność aktualizo-

wania wiedzy. Przestrzeganie procedur ma absolutnie kluczowe znaczenie. Zaniedbanie ich
przestrzegania prędzej czy później doprowadzi
do naruszenia bezpieczeństwa biologicznego.
Narzędzia
W celu realizacji programu bioasekuracji niezbędne
są właściwe narzędzia. Ponieważ pojazdy stanowią
główny czynnik rozprzestrzeniania się ASF, kluczowe
znaczenie ma zorganizowanie dobrze wyposażonych miejsc ich czyszczenia oraz dezynfekcji. Właściwie zorganizowane stanowiska mycia pojazdów
muszą umożliwiać usuwanie obornika, prawidłowe
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czyszczenie oraz dezynfekcję. Suszenie i ogrzewanie ciężarówek
po czyszczeniu i dezynfekcji jest zaletą, ale nie jest niezbędne.
Do najważniejszych narzędzi zapewniających bezpieczeństwo biologiczne należy wysokowydajny detergent Biosolve™ PLUS oraz środek dezynfekcyjny Virkon™ S. Są one przeznaczone do stosowania w ramach profesjonalnego programu czyszczenia i dezynfekcji,
mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego.
Mycie samą wodą zmniejsza zanieczyszczenie o co najwyżej 60%, natomiast użycie wysokowydajnego detergentu
redukuje zanieczyszczenie organiczne o 99%. Dlatego też
dla osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów zabiegu dezynfekcji niezbędne jest dokładne mycie wszystkich
powierzchni i sprzętów detergentem Biosolve™ PLUS.
Wybór środka dezynfekcyjnego ma kluczowe znaczenie. Musi być on skuteczny wobec ASF i działać
jednocześnie w szerokim zakresie przeciwko innym
czynnikom chorobotwórczym zagrażającym świniom. Virkon™ S został niezależnie przetestowany pod kątem szerokiego zakresu działania.
Został określony przez Instytut Zdrowia Zwierząt
w Pirbright w Wielkiej Brytanii jako środek dezynfekcyjny skuteczny przeciwko ASF. Testy wykonywano, stosując 1% surowicę organiczną
w celu uzyskania całkowitej dezaktywacji ASF
przy stopniu rozcieńczenia wynoszącym 1:800
w 4°C. Warunki te odzwierciedlają udowodnione parametry środka i jego przydatność
do stosowania w warunkach rzeczywistych
gospodarstw (wyniki testów są dostępne).
W odróżnieniu od niektórych innych chemicznych środków dezynfekcyjnych, takich
jak aldehyd glutarowy i mieszaniny GLUT/
QAC, środek Virkon™ S zachowuje
skuteczność przeciwko wirusowi ASF
w warunkach niskich temperatur w gospodarstwach. Ponadto dodanie do środka
Virkon™ S płynnego glikolu propylenowego może obniżyć jego temperaturę
zamarzania do –10˚C bez obniżenia
skuteczności. Daje to pewność, że
używany roztwór dezynfekujący
zachowuje skuteczność w warunkach niskich temperatur w zimie.
Doskonałe właściwości produktu
Virkon™ S, uzyskane dzięki
opracowanej naukowo formule, czynią z niego właściwy
wybór jako środka dezynfekcyjnego w zaawansowanych
programach bioasekuracji
w zakresie ASF na wszystkich poziomach, od kojców
porodowych, przez środki
transportu, po rzeźnie. ///

Silnie działający środek dezynfekcyjny
o szerokim spektrum działania
Opracowany przez naukowców preparat
Virkon™ S jest skutecznym środkiem spełniającym normy w zakresie bioasekuracji. Nie jest
zatem zaskoczeniem, że zarówno Organizacja
Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia
i Rolnictwa, jak i instytucje rządowe na całym
świecie wybrały Virkon™ S jako środek zapewniający bezpieczeństwo biologiczne w zakresie
zwalczania chorób w sytuacjach nadzwyczajnych.

Udowodniono,
że środek:
• zabija ponad 500
szczepów wirusów,
bakterii i grzybów
• jest skuteczny w zwalczaniu
pryszczycy (FMD), wirusa
zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS), świńskiego cirkowirusa typu 2 (PCV2),
wirusa epidemicznej biegunki świń (PEDv), afrykańskiego
pomoru świń, Salmonelli, Campylobacter i innych
• jest silnie i szybko działającym, wielofunkcyjnym
środkiem dezynfekcyjnym o szerokim zastosowaniu, który zapewnia bezpieczeństwo biologiczne
Bezpieczeństwo biologiczne w jednym opakowaniu
Virkon™ S to wygodny preparat zapewniający bezpieczeństwo biologiczne w szerokim zakresie zastosowań:
• maty dezynfekcyjne
• pojemniki do dezynfekcji obuwia
• powierzchnie
• sprzęt
• środki transportu
• dezynfekcja powietrza
• systemy zaopatrzenia
w wodę

Produkty biobójcze należy stosować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Przed użyciem przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

DYSTRYBUTOR

Silnie działający środek dezynfekcyjny
o szerokim spektrum aktywności wirusobójczej

10 powodów, dla których należy wybrać
środek VirkonTM S do bioasekuracji
w hodowlach trzody chlewnej

�������������������������������������������������������������
1.	VirkonTM S na nowo zdefiniował bioasekurację gospodarstw rolnych. Jest czołowym produktem
do zwalczania chorób zarówno w rutynowej dezynfekcji, jak i w nagłych wypadkach.
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2.	Środek jest zatwierdzony przez instytucje rządowe na całym świecie do celów zwalczania najpoważniejszych chorób,
w tym afrykańskiego pomoru świń, pryszczycy, wirusa PRRS, wirusa epidemicznej biegunki świń (PEDv) i wielu innych.
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3.	Środek stanowi złoty standard wśród środków do dezynfekcji obuwia, gdyż zabija czynniki chorobotwórcze 10 razy
szybciej niż najskuteczniejszy środek konkurencyjny, nawet w niskich temperaturach i w obecności zanieczyszczeń
organicznych1.

�������������������������������������������������������������
4.	1% roztwór środka Virkon S zachowuje aktywność bójczą do 7 dni bez kontaktu z materią organiczną.
�������������������������������������������������������������
TM

5.	W niezależnych badaniach terenowych udowodniono, że preparat wykazuje wysoką skuteczność
w zwalczaniu wirusów stanowiących najpoważniejsze zagrożenie dla zwierząt gospodarskich.
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6.	Brak potrzeby naprzemiennego stosowania środka VirkonTM S z innymi środkami do dezynfekcji.
Potwierdzono, że środek obniża potencjalną infekcyjność opornych superszczepów Salmonella.
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7.	Wysoki poziom bezpieczeństwa osób stosujących środek; można go rozpylać w obecności zwierząt.
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8.	Formułę środka opracowano z wykorzystaniem 8 starannie dobranych składników ze względu na ich
synergiczne działanie oraz zdolność do ulegania naturalnemu rozkładowi w środowisku.
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9.	Łatwość przechowywania i transportu.
�������������������������������������������������������������
10.	Bezpieczeństwo biologiczne w jednym opakowaniu – środek zapewnia pełną dezynfekcję
powierzchni, sprzętu, środków transportu, powietrza i systemów zaopatrzenia w wodę.
Przeznaczony do mat dezynfekcyjnych i pojemników do dezynfekcji obuwia.
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©2018 LANXESS. Virkon™, LANXESS™, logo LANXESS i wszelkie powiązane logo są znakami towarowymi i podlegają prawom
autorskim LANXESS Deutschland GmbH lub jej jednostek stowarzyszonych. Wszystkie znaki towarowe są zarejestrowane w wielu
krajach na całym świecie.
1. Amass SF et al. Evaluating the efficacy of boot baths in biosecurity protocols. J. Swine Health Prod 2000; 8:169-173
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Nazwa produktu leczniczego:
Iberogast®, płyn doustny, produkt ziołowy, produkt złożony.
Wskazania lecznicze:
Iberogast® to lek zawierający 9 wyciągów ziół leczniczych,
który łagodzi wiele czynnościowych dolegliwości trawiennych
jednocześnie, takich jak bóle i skurcze brzucha, wzdęcia,
gazy, uczucie pełności, zgaga oraz nudności. Jest on
również wskazany do leczenia zespołu jelita drażliwego,
a jego płynna forma sprzyja szybkości działania.

Skuteczność Iberogast®
została przebadana
klinicznie z udziałem
około 7 tysięcy
pacjentów *.
* STW 5 (Iberogast®)
– bezpieczny i skuteczny standard
leczenia w zaburzeniach
czynnościowych przewodu
pokarmowego,
Ottllinger et al.; Wien
MedWochenschr (2013)
163 65-72.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Jelito kapryśnym
narządem

Zespół jelita
drażliwego
Zespół jelita drażliwego (ang. Irritable Bowel
Syndrome, IBS) dotyka od 10 do 15% populacji
krajów europejskich1 i jest drugą po przeziębieniu
przyczyną absencji w pracy5. Osoby cierpiące na IBS
często nazywane są „więźniami toalety” ze względu
na zaburzoną perystaltykę jelit. Dotyka je również silny
ból i skurcze brzucha, wzdęcia oraz gazy. Sprawdź, czy
ten problem może dotyczyć również Ciebie.

Zespół jelita drażliwego to przewlekłe czynnościowe zaburzenie układu trawiennego. Może objawiać się biegunkami, wzdęciami, bólami i skurczami brzucha oraz
zaburzonym wypróżnianiem. IBS jest wciąż mało znaną
chorobą i trudną do zdiagnozowania. Jako pierwszy schorzenie opisał Hipokrates w starożytności, jednak nadal
jego przyczyny pozostają nieznane. W związku z tym
nawet 90% osób z objawami IBS nie szuka specjalistycznej porady lekarskiej i stara się leczyć samodzielnie2.
Objawy zespołu jelita drażliwego
Mimo że IBS nie zagraża życiu, to jego objawy
są poważnym obciążeniem, mającym wpływ na jakość
życia chorych5. Mogą one występować pojedynczo
lub w większej ilości, często nakładając się na siebie.
Dolegliwości trapiące chorych na IBS trwają
co najmniej 3 dni w miesiącu na przestrzeni ostatnich
3 miesięcy. Pacjenci skarżą się przede wszystkim na:
• utrzymujące się w czasie biegunki i/lub zaparcia, które często występują naprzemiennie,
• gazy powodujące dyskomfort,
• wzdęcia, rozproszony ból oraz uczucie niepełnego wypróżnienia1, 2.

90

HEKTAR wiosna 2019

Światowa Organizacja Gastroenterologiczna ustaliła, że istnieją pewne
uwarunkowania, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania na IBS,
takie jak: płeć żeńska, ostre zakażenie układu pokarmowego, czynniki
psychologiczne i nawracające bóle brzucha w dzieciństwie. Natomiast
wpływ diety, predyspozycji genetycznych, dyspepsji czynnościowej
czy palenia tytoniu wśród kobiet wymaga dalszych badań2.
Ziołolecznictwo – natura dla zdrowych jelit
Ziołolecznictwo (fitoterapia) to jedna z najstarszych form leczenia znanych człowiekowi już w starożytności. Na przykład Homer opisywał legendarną wiedzę medyczną Egipcjan, którzy używali leków na bazie ziół.
Średniowiecze było okresem rozkwitu ziołolecznictwa. Wiedza na temat
fitoterapii rozwinęła się dzięki mnichom spisującym dane na temat ziół
leczniczych, tworzącym w ten sposób podstawy dla współczesnej nam
fitoterapii. Od czasów starożytnych zioła stanowią nieodłączny element
nowoczesnej nauki medycznej4. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
szeroko opisuje roślinne produkty lecznicze oraz standardy oceny i kontroli jakości zapewniające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania3.
Obecnie ziołolecznictwo jest jedną z ważniejszych dziedzin farmakoterapii i jedną z chętnie stosowanych form leczenia. Co czwarty lek
to preparat pochodzenia roślinnego. Światowa Organizacja Zdrowia
szacuje, że 80% ludzi na całym świecie polega na lekach ziołowych2, 4.
W fitoterapii najważniejsza jest jakość ziół oraz odpowiedni sposób ich

Ubiorek gorzki

Mięta pieprzowa

Udowodnione właściwości 9 ziół,
które łagodzą dolegliwości
wywołane przez IBS :
6

1. Ubiorek gorzki (Iberis amara) reguluje ruchliwość
(perystaltykę) przewodu pokarmowego.
2. Korzeń arcydzięgla (Angelicae radix) poprawia
trawienie i łagodzi skurcze żołądka.
3. Kwiat rumianku (Matricariae flos) działa
przeciwzapalnie i łagodzi skurcze.
4. Owoc kminku (Carvi fructus) działa przeciwbakteryjnie,
łagodzi skurcze i działa wiatropędnie.
5. Owoc ostropestu plamistego (Cardui mariae fructus) poprawia
pracę żołądka, wspomaga trawienie i działa wiatropędnie
dzięki zawartości substancji aktywnie chroniących komórki.
6. Liście melisy lekarskiej (Melissae folium) działają
wiatropędnie, rozkurczowo, kojąco i przeciwzapalnie.
7. Liście mięty (Menthae piperitae folium) sprzyjają
eliminacji gazów oraz działają przeciwskurczowo.
8. Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonii herba) łagodzi
skurcze przewodu pokarmowego, działa
przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.
9. Korzeń lukrecji (Liquiritiae radix) łagodzi
skurcze i ma działanie przeciwzapalne.

Melisa lekarska
Glistnik jaskółcze ziele

WIEDZA 91

10 zaleceń żywieniowych
dla cierpiących
na IBS wg WGO :
2, 7

1. Pij dużo płynów.
2. Jedz fermentowane produkty mleczne
o udowodnionych właściwościach
probiotycznych.
3. Ogranicz spożywanie pokarmów zwiększających wytwarzanie gazów.
4. Ogranicz tłuste produkty.
5. Unikaj napojów gazowanych i kofeiny.
6. Unikaj alkoholu.
7. Nie przejadaj się.
8. Jedz powoli, dokładnie przeżuwaj każdy kęs.
9. Unikaj sorbitolu lub fruktozy.
10. Unikaj nadmiernego stresu.

obróbki, dzięki któremu zachowują swoje właściwości lecznicze i zdrowotne. Wymaga to jednak odpowiednich warunków
oraz standardów produkcji. Zgodnie z nimi leki pochodzenia
naturalnego, tak samo jak leki chemiczne, muszą wykazywać
się skutecznością, bezpieczeństwem oraz dobrym wskaźnikiem
ryzyka względem korzyści. Kryteria te ocenia się na podstawie
badań klinicznych lub poprzez odniesienie do udokumentowanych, tradycyjnych zastosowań poszczególnych roślin3. ///
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http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s14878e/s14878e.pdf.
4. Herbal Medicine, http://www.umm.edu/health/
medical/altmed/treatment/herbal-medicine.
5. Żelowski A., Wojtuń S. i in., Zespół jelita drażliwego – podstawowe zasady
rozpoznawania i leczenia, Pediatr Med Rodz, Vol 9, Numer 3, s. 250-255.
6. Vinson B. Development of Iberogast: Clinical evidence for multicomponent
herbal mixtures. In: Cooper R, Kronenberg F, editors. Botanical medicine: from
bench to bedside. New Rochelle: Mary Ann Liebert 2009; pp. 167-189.
7. Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka, Żywienie zdrowego
i chorego człowieka, s. 355-356, PZWL.

Iberogast®, płyn doustny, produkt ziołowy, produkt złożony.
Wskazania: Leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al.
Jerozolimskie 158, 02‑326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. V4/10.2016/MK
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Oryginalne znaczy  
BEZPIECZEŃSTWO
I WYGODA UŻYCIA

CapSeal to mobilna aplikacja,
która ochroni Ciebie i Twoje
plony przed niepożądanymi
skutkami użycia preparatu
o nieznanym składzie i efekcie.
Aby sprawdzić oryginalność
środka ochrony roślin,
wystarczy:
/// pobrać aplikację CapSeal
ze sklepu GooglePlay,
AppStore lub ze strony
https://capseal.bayer.com

/// zeskanować za pomocą
smartfona kod QR znajdujący
się na plombie zakrętki środka
ochrony roślin

/// odebrać natychmiastową
informację zwrotną dotyczącą
oryginalności produktu

Rolniku,
nie daj się
wyprowadzić
w pole!
Dlaczego należy unikać podróbek
środków ochrony roślin?
Podrobione środki ochrony roślin są niebezpieczne zarówno
dla środowiska, jak i użytkowników oraz konsumentów płodów
rolnych. Preparat o nieznanym składzie może być toksyczny
i przyczynić się do zniszczenia plonów.

Pozorna oszczędność będąca skutkiem wybrania tańszego produktu może spowodować olbrzymie straty w plonach,
zwłaszcza jeżeli w składzie podrobionego środka ochrony roślin
znajdują się substancje toksyczne. Wybierając środki ochrony
roślin pochodzące z nielegalnego źródła, nigdy nie można mieć
pewności, za co się płaci oraz jaki będzie efekt ich zastosowania. W wyniku użycia podrobionego preparatu może się okazać,
że środek nie zawiera substancji aktywnej, zawiera tańsze i mniej
skuteczne substancje bądź posiada w składzie substancję aktywną o innym działaniu. W takich sytuacjach użytkownik jest
narażony na dodatkowe koszty związane z koniecznością ponownego zakupu środka ochrony roślin – tym razem oryginalnego.



Uwaga! Jeśli preparat



okaże się podróbką, niezwłocznie



powiadom o tym producenta



oryginalnego produktu, policję lub



Państwową Inspekcję Ochrony Roślin



i Nasiennictwa (PIORiN).
Sprawdź oryginalność produktu

Więcej informacji:

https://capseal.bayer.com

Warto pamiętać o kilku ważnych zasadach, które pozwolą nam uniknąć zakupu podrobionych środków ochrony roślin: kupuj w sprawdzonych punktach sprzedaży, unikaj preparatów, których cena znacznie
odbiega od rynkowej, poproś sprzedawcę o dokument poświadczający
zakup (paragon lub fakturę), odszukaj na opakowaniu czytelny numer
partii i datę produkcji środka, sprawdź, czy etykieta jest w języku polskim, sprawdź oryginalność produktu za pomocą aplikacji CapSeal! ///
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  pewne!

Plomba butelki
(na opakowaniach
produktów zawierających
formulację)

Plomba
zakrętki
CapSeal

Logo Bayer

na opakowaniu,
zakrętce
i etykiecie

Etykieta
w języku
polskim
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Czekamy na Twoje
pytania:
600 459 753

Zboża
Zaprawy
Rzepak
Odmiany rzepaku
Kukurydza
Ziemniaki
Buraki cukrowe
Bobowate
Bezpieczeństwo
Stosowania Produktów
(Stewardship)
Sady i warzywa
Sady i jagodowe

600 459 750
601 597 265
660 424 790
601 597 265
668 131 003
600 459 750
601 597 265

601 374 872
604 158 569
600 202 750
601 597 253
604 158 569

600 202 750
604 158 569
604 158 569

660 424 788
668 131 003
734 181 712

666 068 805
883 373 926
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Materiał zawiera wybrane informacje o wybranych produktach. W celu uzyskania większej ilości informacji,
należy zapoznać się z etykietą.
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Zachowaj wyznaczone w etykiecie
strefy buforowe. Wyłączaj
opryskiwacz w pobliżu zbiorników
wodnych, studzienek i kanałów.

!

!
Bądź szczególnie ostrożny,
stosując środki owadobójcze
w uprawach atrakcyjnych
dla pszczół (rzepak, uprawy
sadownicze). Pamiętaj,
że większości środków nie wolno
stosować w okresie kwitnienia
upraw, aby nie stwarzać ryzyka
dla pszczół. Kwitnące chwasty,
a także spadź są również
atrakcyjne dla pszczół.

!

Zapobiegaj znoszeniu oprysku:
stosuj dysze eżektorowe,
nie wykonuj zabiegu
przy wietrze powyżej 4 m/s.
Znoszenie obniża
skuteczność oprysku.

!

Nie stosuj niezalecanych
i nieprzebadanych mieszanin
środków ochrony roślin.
Komponowanie własnych
mieszanin, np. środków owadobójczych i grzybobójczych, może
zmienić ich wpływ na pszczoły.

!
!

!
!

Dostosuj system ochrony
do systemu uprawy gleby.
Uprawa bezorkowa zwiększa
presję chorób, chwastów
i szkodników.

Stosuj rękawice nitrylowe,
kombinezon ochronny i inne
środki ochrony osobistej –
to najtańsze i skuteczne sposoby
zadbania o swoje zdrowie w pracy.

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

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

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

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

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

www.agro.bayer.com.pl
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Nadjeżdża

jakość
zjeżdżają chwasty
SKUTECZNY na wiele gatunków
chwastów

SPRAWDZONY w wielu krajach
ELASTYCZNY w stosowaniu
NIEZALEŻNY od pogody

NA TO
CZEKAŁEŚ

Bandur® 600 SC – ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane
zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych
środków bezpieczeństwa.

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

www.agro.bayer.com.pl

